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Vážení čtenáři,
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Ale copak může být chování porouchané? Snažíme se, aby rodiče
nevnímaly odborníky jako opraváře
jejich dětí, a teď vyrukujeme s takovou
nálepkou! No, vše má svá krycí jména.
Pod tím listopadovým se podíváme
na hranici pravidel, morálky, slušnosti
a dopadu jejich porušení.
Toto číslo Vám nepřinese žádný
konkrétní návod, jak často rodiče
v krizi vyvolané nepřijatelným chováním svého potomka žádají. Důvod je
jednoduchý - to, co jednomu pomůže,
u druhého situaci může výrazně zhoršit.
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gnostika a rovněž vlastní proces reflexe.
Vychovávat bez vlastního ohlédnutí
za vlastní výchovou je jako jít někam,
ale nevědět, odkud jsme přišli.
Nezbývá než s otevřeným srdcem
plným lásky a skálo pevným odhodláním držet hranice. A pokračovat v roli, ke které nás život vyzval.
Snad Vám budou inspirací odborné
články v tomto čísle nebo naše „vlčí
pohádky”.
V závěru ponecháváme zamyšlení nad
tím, zdali od dítěte odpojený rodič
může trestat dítě? A co sebe? Jedno
je jisté - každý rodič nese odpovědnost,
které se nejde zbavit. Nezbývá než
hledat v nás samých.
Jakub Majetny a Monika Matulová
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Záleží mi na tobe natolik, že budu hledat takový trest, který te omezí, poucí,
ale zachová tvou sebeúctu, hranice tvého tela a naši vzájemnou lásku.
Záleží mi na tobe natolik, že prijímám tuto nelehkou úlohu rodice.
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TÉMA

Poruchy chování
a jejich zdroje
PhDr. Karolína Malá
Poruchy chování jsou velmi vážnou diagnózou, která signalizuje
problémy na straně dítěte anebo v jeho okolí, zejména v rodinném
prostředí. Vždy tato diagnóza znamená přítomnost vzdorovitého,
agresivního, či jinak společenská pravidla a normy vážně překračujícího chování na straně dítěte. Tedy nejde jen o chvilkové
neposlušnosti, ani o jednorázový, byť závažný exces.
Ne každé dítě, které má závažné
poruchy chování, ovšem „roste pro
šibenici“, jak by to metaforicky označila
má babička. Konstituční (biologické)
faktory mají zásadní význam jen u části
pacientů. Druzí naopak mívají nějaké
velké trápení, trpí deprivací, volají
poruchovým chováním o pomoc nebo
nemají dobré výchovné podmínky,
vzory, adekvátně vystavěné principy.
Snad nejčastější variantou, kterou
vídáme na straně zdrojů poruchového
chování, je kombinace zmíněného,
tj. vlivu biologie a prostředí. Jak velice
trefně poznamenal rakouský neuropatolog a psychiatr (a mimochodem
nositel Nobelovy ceny za fyziologii)
Julius Wagner-Jauregg, rodič potomka
poškozuje hned dvakrát – prvně hereditou (tedy tím, co biologicky předává),
podruhé výchovou (neboť všichni
vychováváme v intencích toho, jací
sami jsme a co tím pádem pova2

žujeme za správné či nesprávné, za
důležité či nedůležité). Nelze opomenout ani to, že poruchy chování mohou
signalizovat nástup závažných duševních nemocí, jakými jsou schizofrenie
nebo afektivní poruchy.
Vyznat se v tom, co je v konkrétním
případě tím nejdůležitějším činitelem,
který vede u dítěte k poruchám chová-ní, nebývá nic jednoduchého.

Nic nezkazíme tím,
když zareagujeme včas
a vyhledáme odbornou pomoc.

Řekneme zde vše úplně popravdě,
nebudeme krýt dřívější prohřešky
dítěte, zapírat vlastní pochybení, jichž

jsme si vědomi, krýt někoho dalšího
v okolí dítěte v nepěkných věcech. Bez
dokonalé znalosti dítěte a prostředí se
žádný klinický psycholog neobejde
(a věřte také, že nejsme na privátní
věci druhých ani trochu zvědaví, že
máme povinnost uchovávat mlčenlivost, vyjma trestním zákonem úzce
vymezených záležitostí, a rovněž, že už
jsme toho viděli a vyslechli tolik, že nás
jen těžko něčím budete šokovat).
Jsou však i věci, které můžeme udělat
okamžitě a ještě před vyhledáním
odborné pomoci.

dodržování pravidel a morálky.

co by si přálo, kde leží jeho trápení.
Mimochodem reakce typu „nic, nestarej se“ rozhodně neznamená, že se nic
neděje a že se starat nemáme. Třeba
v některých případech sami přijdeme
na to, co dítěti chybí, nebo čím strádá.
Ze zkušenosti vím, že někdy spíše než
o zlou vůli či neobratnost, jde o nevyslovené záležitosti, nebo nešťastné
konstelace událostí.

Tedy např. jízda v tramvaji načerno,
donášení nafasovaných věcí z práce
(což jsou v principu krádeže) nebo opakované omluvenky dítěte pro nemoc,
když víme, že šlo o záškoláctví (tedy
podvody) nejsou dobrými strategiemi.
Konečně – proč by mělo jinak naslouchat našim požadavkům a „kázáním“
o morálce? Poruchy chování se rovněž
vždy lépe zvládají, když je starost rozprostřená mezi více lidí. Tj. nepopírejme
problémy s dítětem před příbuznými,
učiteli, vedoucími sportovních oddílů
či kroužků – mohou nám pomoci dítě
ohlídat a v případě nepravosti nás
včas upozornit, že je třeba zasáhnout.
Pozorujme dítě, jak se chová, zda není
utrápené, zda má kamarády, jak tráví
svůj volný čas, co sleduje na internetu či sociálních sítích. Povídejme si
s ním, co ve škole, jak mezi kamarády,

Zmínila jsem děti, které se vyvíjejí dlouhodobě řádně a někdy kolem puberty
se začnou chovat natolik nepřizpůsobivě či chcete-li jankovitě, že ohrožují
svou prosperitu i pověst. Jejich prohřešky proti dobrým mravům mohou
být skutečně i velice závažné, kontrastující s tím, jak dobře a přizpůsobivě
se dítě doposud vyvíjelo. Věci se mají
tak, že k dospívání patří tzv. hledání
identity, kdy si každý dospívající potřebuje vyzkoušet více poloh a více rolí
(„slušňák“, rebel, trpitel, neúnavný
optimista zachraňující svět…) a tento
proces vede k tomu, že se v adolescenci v sobě blízké roli zabydlí a jeho
život bude pokračovat nadále přizpůsobivě a řádně, pokud před pubertou
takovým byl. Nicméně měsíce, či jeden
dva roky to mohou být krušné, testující
trpělivost a dovednosti rodičů (ale
i třeba učitelů), protože energie do

Předně musíme být pro dítě,
které má poruchy chování,
naprosto věrohodní z hlediska
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tohoto testování hranic vkládají různé
děti opravdu různě.
Někdy rodičům takového dospívajícího
kvítka říkávám, aby se na svou ratolest pokusili podívat jako na opilého
(v tomto případě „opilého hormony“).
Tedy dokud aspoň trochu nevystřízliví
- netrvává to až tak dlouho – a nedomluvíte se, je třeba se postarat, aby
si to vaše zlato neublížilo, zodpovídat
i nejapné dotazy a kontrolovat věci,
které jsme měli dávno za zvládnuté,
trochu je držet doma, protože venku je
riziko průšvihu, monitorovat je (a snášet
nelibost, kterou to bude provázet).
V neposlední řadě však neresignovat
na výchovné úsilí a držet linii. Má smysl
chvíli vydržet.

Nebojte, máte-li s dítětem
historicky dobré vztahy,
nastolí se znovu, ale již
na vyšší, symetričtější úrovni.

Podstatně horší však bývá situace tam,
kde děti až tak hlubokých vztahů
schopny nejsou. Ony totiž nemají pak
zájem chovat se tak, aby ostatní s nimi
uzavírali důvěrné vztahy, jsou to děti
egocentrické, vážící si jen sebe, sledující vlastní prospěch, odhlížející od
potřeb druhých s pocitem oprávněnosti. Jejich svědomí je dysfunkční,
špatně se učí ze zkušenosti, zejména
pak z trestu, z neúspěchů a z proher
viní okolí či nepřízeň osudu. Nezřídka
pak tyto děti vyrůstají v nápadných
rodinných prostředích, sociální patologií počínaje a prostředími pohrdajícími
- třeba i v kultivované formě - zájmy
druhých a společnosti konče (míněna
jsou tímto rodinná prostředí formující ke
kořistnickému přístupu k životu a odhlížení od potřeb druhých lidí a zájmu či
vůle většiny).
Nelámejme však hůl, i tady se dá něco
dělat nebo se aspoň o pokrok pokusit.
Je ovšem potřeba odborné pomoci.
Jsou-li nepřizpůsobivé

Stejně jako dobří holubi, i děti hluboce
se vztahující ke svým rodičům, se vracejí.

projevy víceméně trvalou

prostě kluk…“. Takový postoj může být
více než zrádný, přispívající k maladaptivním zítřkům. Neváhejme pak
s intervencí pedopsychiatrickou, klinickopsychologickou (včetně hospitalizací, posledně vyjmenované problémy
jsou mimořádně špatně korigovatelné

ambulantně, pokud tedy vůbec), užitečné mohou být pobyty ve střediscích
výchovné péče. Práce bývá v tomto
případě mravenčí, opírající se mj.
o režimové psychoterapeutické a resocializační principy. Hluboce věřím, že
i sebemenší pokrok tu má svůj smysl.

charakteristikou dítěte
a v různých variantách
se kopírují v rozličných
etapách jeho života
a napříč prostředími,
je to signál, že odborná
pomoc je skutečně nezbytná.

O autorce
Dětská klinická psycholožka
pracující v Psychiatrické
nemocnici v Dobřanech,
vedoucí dětské sekce katedry

Velice bych si dovolila varovat před
bagatelizací dlouhodobých vzorců
nepřizpůsobivého chování – laskavý
čtenář promine genderovou nevyváženost příkladu, ale mám na mysli
např. pojetí typu „no jo, zlobí, je to
4

klinické psychologie na IPVZ
Praha, soudní znalkyně v odvětví
klinická psychologie a dětská
klinická psychologie.
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TÉMA

Vývoj dítěte a sycení
základních sociálních potřeb

tenství dozrávají nenarozenému dítěti
všechny smysly, tedy čich, sluch,
hmat, chuť a má otevřené oči. Zda
vidí, nevíme. Lze však spekulovat, že
ostatními smysly přijímá podněty z okolí
a tvoří tak neuvědomovaný vtisk,
základ pro vnímání také sociálních
potřeb, potřeby místa minimálně.

PhDr. Jan Svoboda
Již pohled do přírody naznačí, že k zdárnému vývoji každý člověk
potřebuje zajištění určitých podmínek. Tak jako bříza vyroste na
louce a stejně tak vyroste na rozbořené zdi, vyroste i lidský jedinec
v nejrůznějších podmínkách. Otázkou však zůstává „jak“, jaký bude,
co budou jeho priority, čeho si bude vážit, o co bude usilovat.
V životě není nic „jako“. Matematika zná sčítání, odečítání, násobení a dělení. Život, zná jenom sčítání. A proto není jedno, do jakých
podmínek se dítě narodí, není jedno, v jakých podmínkách vyrůstá.
Podmínky pro kvalitní vývoj
Prvek pro vývoj ze všech nejdůležitější, je vztah. Lidský vztah. Rodíme
se totálně závislí a totálně závislí také
umíráme. Jen závislost na nejvýznamnější osobě života, se v čase rozmělní
na mnoho drobnějších závislostí.
Řečeno jinak, neobejdeme se bez
osoby, která k nám má na začátku
života kladný vztah. Pokud je vše jak
má být, je tou osobou matka. Její
aroma známe už z dělohy, po narození ji poznáváme čichem. Tvoří základ
pro naši jistotu a zdárný sociální vývoj.
Je nahraditelná pouze s nepříjemnými
důsledky - otcem, babičkou, případně
jakoukoliv jinou osobou.
Dalšími velmi významnými komponenty, které ovlivňují naše priority a hodno-ty v průběhu života, je úroveň sycení
základních sociálních potřeb. Dané
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téma zpracovává mnoho konceptů,
modelů, autorů. To vše jen potvrzuje
významnost daného tématu. A přece
je potřebné stále na tuto stránku vývoje
člověka upozorňovat.
Jeden z aktuálních modelů, který se
zabývá danou problematikou, je sycení
základních sociálních potřeb podle
Pesso – Boyden. Ten rozděluje potřeby
do pěti témat sycení:
1. potřeby místa
2. bezpečí
3. podnětů, péče a výživy
4. opory a podpory
5. potřeby limitu

Potřeba místa
Její původ můžeme nalézt již v době
prenatálního období, tedy v děloze
matky. Zhruba v šestém měsíci těho-

Po narození má své místo v náručí
matky, v postýlce, kočárku, stoličce
u jídelního stolu. S vývojem se potřeba
místa ustálí. A pokud se má cítit „doma
jako doma“, potřebuje dítě v bytové
jednotce chápat jako dominantní svá
minimálně tři místa: svou vlastní postel,
místo u stolu a místo v centrální místnosti,
nejčastěji u televize. Daná místa budou
natolik jeho, že přijde-li dítě do místnosti
a jeho místo bude obsazené, ihned se
pro něj uvolní. Je zcela mimo přirozenost
hrát si v této oblasti na jakousi rodinnou
pseudodemokracii větou „ale my jsme
moderní rodina, každý má právo si
sednout u stolu kam chce“. Výsledkem
tohoto přístupu bude nesoudný jedinec, který bude za každou cenu obsazovat co největší teritorium, majetnicky
bude schraňovat věci, bude věnovat
maximální pozornost tomu, „aby nic
neztratil“ a nejlépe ostatní o věci připravil. Daná tendence také omezí jeho chuť
poznávat – protože poznávat, znamená
opouštět, aby bylo možné nové přijímat. (Jak na děti působí střídavá péče,
nechávám na úvaze čtenáře.)

Potřeba bezpečí
Nedosycování potřeby bezpečí vytváří
podmínky ke zcela typickému chování
především v kolektivech: takové dítě si
zajišťuje bezpečí buď agresí, snahou
projevovat se co nejméně, anebo
neustálými stížnostmi. Cílem neuvědomovaného agresivního chování
je kontrola situace, „být režisérem“,
určovat běh událostí a tím zabraňovat
možnému nebezpečí. Pokud je dispozice dítěte jiná, snaží se o nenápadné
chování, často je označováno za
„neslané, nemastné“, kolektivem přijímáno jen ambivalentně a tak strádá
i sociálně, i když příčinou zdaleka není
povaha dítěte. A třetí možností jsou
stížnosti, kdy jejich cílem je nalezení
opory v řádu, v domluvených pravidlech. Jsou-li tato někým porušována,
dítě znejistí a hledá bezpečí u autority
(učitelka v mateřské škole, ve škole
základní a podobně). Ne vždy se však
setká s pochopením a je nazýváno
„žalovníčkem“ i dalšími výrazy.

Podnět, péče, výživa
Povrchním pohledem se může zdát,
že jde o tři nesouvisející komponenty.
Že podněty nesouvisejí s péčí a výživa
s podněty. Opak je pravdou.
Dát dítěti adekvátní množství rozvíjejících podnětů v dnešním blahobytu,
není jednoduché. Nabídka je obrovská
a dítě nesoudné. Vše tedy záleží na možnostech a úvaze rodiče. Bohužel není
nic neobvyklého zachytit v mateřské
škole dítě, které má každý všední den
odpolední kroužek. Rodiče předpokládají, že tak zajistí dítěti seberealizaci
a rozvoj. Netuší, že je především učí
nudit se. Chápat samo sebe jako
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„výkonovou jednotku“, které organizuje čas neustále někdo jiný. A pokud
zůstane „samo se sebou“, neumí se
zaměstnat, neumí prožít radost ze
samostatné činnosti. Začátkem bývá
nejčastěji zájem dítěte, které chce
poznávat, touží po všem, co zaslechne.
Soudný by měl zůstat jeho rodič. Najít
míru, které kroužky navštěvovat a kolik,
potřebuje dospělý.
U většiny populace v České republice
nejsou výraznější problémy s péčí o dítě.
Mnohem horší situace je v oblasti výživy.
Tu mnozí chápou jako problematiku
stravy – jenže výživa, je také informacemi. Rodiče se potřebují naučit
hovořit s dítětem tak, aby je ve svém
věku pochopilo. Dítě není zmenšenina
dospělého - i když některé trendy přicházející ze zahraničí k této domněnce
rodiče vedou. (Trend typu: „Vše dětem
vysvětlujte, ony to pochopí, nepodceňujte je“. Výsledkem je verbálně
přetížené dítě, které „zamrzne“, protože
čte starostlivou mimiku z obličeje sdělujícího rodiče. Ale jakmile toto pomine,
udělá totéž znovu. Je rozdíl dítěti situaci
vysvětlovat, anebo použít příměr, tedy
využít již prožitou zkušenost). Dalším
nešvarem rodičů je používat ve větě
několik významových slov – a pak
se podivovat, že „dítě neposlouchá
a dělá si, co chce“. Typicky nevhodná
je například věta: „Amálko, ukliď si
hračky, bude večeře a pak už bude
večerníček“. Dítě ve věku do pěti
let nemá jak uchopit takové souvětí,
protože má tři významová slova: uklízet
hračky, večeře, večerníček. Jeho
organismus se proto upne na jedno
z nich, zpravidla v danou chvíli nejatraktivnější a ihned chce realizaci. V tomto
případě by zřejmě šlo o „večerníček“.
Dítě tedy odběhne k televizi a žádá
8

večerníček. Matka udělá další chybu,
když sdělí (viz „vše dětem vysvětlujte, ono pochopí“…nic nepochopí,
zmateme jej) Amálce „ne ne, nejdříve si ukliď hračky, pak povečeříš, až
potom bude večerníček, ještě je brzy“
- a výsledkem bude dětské zklamání
projevené pláčem, možná vztekem.
Rozhodně však nebude uklízet hračky.

je dítě mazlivé, je zcela v pořádku,
pokud je syceno doteky od obou
rodičů, případně i dalších členů rodiny.
Pokud dítě doteky nepreferuje, jsou pro
něj spíše ohrožující, je třeba daný fakt
respektovat. Naučit se například „Baby
masáž“, případně se poradit s odborníkem jak a kdy se dítěte dotýkat. Jde
o palčivý problém především pro matky,
které by dítěti doteky rády nabízely
a ono je odmítá.
Nejvýznamnější základní sociální potřeba podle Pesso Boyden, je potřeba
místa. Druhá nejvýznamnější, je potřeba
limitu.

Potřeba limitu

Potřeba opory, podpory
V souvislosti se základními sociálními
potřebami chápeme pod výrazem
„opora“ pochvalu. Opravdovou pochva-lu, žádné pochlebování. Opravdová
pochvala je cílená, vždy následuje po
činnosti, na kterou upozorňuje: „Amálko
to je nádherné sluníčko, co jsi nakreslila, jako by opravdu svítilo“. Na rozdíl
od pochlebování, kdy matka z dálky
sdělí: „Ty jsi tak šikovná Amálko, mám
z tebe radost“. A dítě si pochvalu
vztáhne ke svému vzhledu, případně
jinému atributu. Matka v dítěti tak
vytváří falešné vědomí výjimečnosti,
které časem povede k sociálním
potížím, jalovému, naivnímu sebevědomí dítěte, na rozdíl od zdravého
sebevědomí, které se opírá o konkrétní
výsledky činností.
Podpora v systému potřeb podle Pesso
Boyden je dotek. Fyzický kontakt. Pokud

Limit je to, co nás v danou chvíli před
něčím chrání a zároveň v něčem
zabraňuje. Obojí víme a jsme s tímto srozuměni. Typickým limitem je například
oblečení: chrání nás před prudkými
změnami teplot a zároveň brání ve volnějším pohybu.
Limit není sankce – sankce je to, co jen
zabraňuje, v danou chvíli před ničím
nechrání. Proto záměna limitu a sankce
způsobuje zásadní výchovné problémy.
Představte si, že bruslíte na zimním
stadionu. Ten má jasně definovanou ledovou plochu, kolem které je
mantinel. Ten je vytvořen ze dřeva,
obalený korkem. Pokud narazíme do
mantinelu, zabolí to, ale nic zvláštního
se nestane. Pokud by nebyl u ledové
plochy na stadionu mantinel, narazíme do sedaček a přijde úraz. Smysl
mantinelu – limitu, je zde zcela zřejmý.
Chrání nás před úrazem a zároveň
brání v možnosti bez bariéry přejít do
jiného prostoru.

A nyní si představte, že bruslíte na volné
ploše – přehrada, rybník, řeka. V prvé
fázi přijde až euforie, jak neomezený
máme pro sebe prostor – aby v zápětí
přišla snaha prozkoumat hranici, oblast,
kde volný prostor končí. Hledání bodu,
„kde je ještě led pevný a kde už ne“,
kde končí jistota a nastupuje nejistota.
Anebo si vzpomeňte, jaké to bylo, když
jste jako dítě procházeli kolem řeky
a byly první mrazivé dny, kdy se na
řece vytvořil první ledový příkrov. Všichni
jsme měli stejné tendence – najít kámen
a vyzkoušet „jak moc je už led pevný“.
Lidský organismus potřebuje znát hranici
mezi bezpečím a nebezpečím. Pokud
ji zná, ví, kde začíná nebezpečí, zklidní
se. Protože ví, „kde je bezpečno“.
Tuto zkušenost zajišťuje limit. Pokud je
dítě vychováváno bez limitů, trendem
„Zbožštěného dítěte“ („Vše pro moje
dítě, hlavně nechť se rozvíjí, nic mu nesmí
bránit, vše je třeba, aby jemu ustoupilo“ a další zcela nesmyslná tvrzení) je
sociálně neúnosný jedinec, který zlobí
– hledá hranici mezi bezpečím a nebezpečím. A je to rodič, který jej nutí zlobit.
Také často v budoucnu prokrastinuje.
Rodiče vůbec netuší, že dítě vedou
k sociopatickému chování, k pocitu, že
„svět je tady od toho, aby mu sloužil“.
To samozřejmě není pravda a pro dítě
budou další životní zkušenosti znamenat těžkou řeholi.
Dnešní výchovné trendy, které vycházejí především z blahobytu a snahy
rodičů udělat pro dítě to nejlepší, často
nerespektují vývoj dětské psychiky,
posloupnost zrání mozku. Podceňují
fakt, že v lidském životě se vše sčítá.
A jak pravil jeden vojevůdce: „Chyby,
které se udělají při nástupu vojsk, se
během bitvy nedají odstranit“.
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Proto je dobré včas se vzdělávat.
Knihami, které mají recenze. Texty,
které před vydáním prověřovali odborníci v dané oblasti. Ostatní texty si číst
jen jako inspiraci.
Redakčně upravila Monika Matulová

TÉMA
Doporučená literatura k dalšímu
prohloubení vědomostí:

Marie Vágnerová

Poruchy chování a přístup
k dítěti podle principu
zaměřeného na člověka

K systému Pesso – Boyden:

Mgr. Zdeňka Neničková

K vývojové psychologii:
Dětská klinická psychologie
P. Říčan, D. Krejčířová a kol.
Vývojová Psychologie

Úvod do Pesso Boyden System
Psychomotor, A. Pesso, Diane
Boyden - Pesso, P. Vrtbovská
Psychicky ranené diěťa
a možnosti intervencie
J. Svoboda, L. Jochmannová
Krizové situace výchovy a výuky
J. Svoboda, L. Němcová
O autorovi

Agrese a agresivita dětí
předškolního věku, J. Svoboda

Je akreditovaným lektorem
pro Českou i Slovenskou

Doporučení autora

republiku pro děti, adolescentní

na knižní novinku:

mládež a dospělé, vystudoval
jednooborovou psychologii
a působil jako poradenský
psycholog a psychoterapeut.
V současné době je zaměstnán
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V měsíci říjnu tohoto roku vyšla
v nakladatelství Jonathan Livingston
knížka s názvem „Lidský vztah
a jeho role při řešení problémů“.
Kniha je určena rodičům,

jako vysokoškolský pedagog

učitelkám MŠ a pedagogům ZŠ,

a odborný asistent na katedře

popisuje vztah, rozebírá systém

pedagogické a školní

základních sociálních potřeb

psychologie Ostravské univerzity

a hlavně uvádí ostré kazuistiky,

a věnuje se i supervizím.

jak některé problémy řešit.

Počet dětí s poruchami chování se
symptomy jako je např. agresivita
(může být proti lidem, zvířatům, věcem i sobě), vandalismus, porušování
pravidel, nepoctivost – lži, krádeže a
podvody, se stále zvyšuje. Z velké části
můžeme najít začátek obtíží v rodině,
kde fungují neefektivní, ale časté formy
rodičovství, postavené na pravidlech,
že moje dítě nemá co mluvit, protože
u nás doma rozhoduji já, že dítě nejlépe
funguje na základě příkazů a zákazů
a je škoda každé facky, která padne
vedle. A k tomu chci, aby mé dítě
vše dělalo s maximálním nasazením
a výkonem. V některých rodinách je
to opačně, takové maminko sem,
maminko tam…. Moje dítě nepotřebuje
pravidla a nastavení hranic, ono si je
nastaví samo, až k tomu dojde. Když
se dítě křikem a vztekem prosazuje,
tak já raději ustoupím a povinnosti
nemá, nechci, aby bylo jako já.
Prosazuji respektující výchovný přístup
– respektovat a být respektován přece
nemá hranice. Také máme své zájmy
a koníčky, dítě si klidně vystačí třeba
s tabletem. Dalo by se to shrnout
slovy – přílišný tlak, přílišná péče,
odmítání. Častý je také výchovný

nesoulad: „Moje výchova byla mírná,
u partnera hodně direktivní, stále se
o výchově našeho potomka hádáme
a jsme nedůslední, jeden přikáže, druhý
hned odvolá…“
Přístup k dítěti podle principu zaměřeného na člověka stojí na důvěře,
že každé dítě bude růst a rozvíjet se
směrem k dosažení svého vlastního
potenciálu. Potřebuje však k tomu v prostředí domova určité podmínky. Jednou
z nejdůležitějších je tzv. bezpodmínečné přijetí dítěte – jeho chování,
názorů a emocí. To neznamená, že
budeme dítěti tolerovat, že se vzteká
a že lže, je agresivní, sprostě mluví
apod. – proti jeho způsobu chování
se jasně vymezíme, neopouštíme své
hranice a pravidla. Jejich nastavení
a dodržování, když doma platí, že
ano znamená ano a ne znamená ne,
slouží dítěti jako pomocná berlička
v chaosu okolního světa. Jedna z jistot.
Bezpodmínečné přijetí znamená, že
dítě přijímáme i s tímto, že jej máme rádi
a nepřestaneme mít rádi… Dáváme
mu to stále najevo způsoby, které je
dítě schopno vnímat…“ Vidím, že se
zlobíš, až se uklidníš, tak si můžeme
11

o tom popovídat, budu ráda.“
A pak je možné společně hledat cestu,
jak se odreagovat, bezpečně vypustit
emoce, které se hromadí, jak se chovat
jinak, adekvátně k situaci. Jde o vyjádření respektu k dětské osobnosti ze
strany rodičů a k respektu můžeme dojít
tím, že se snažíme vcítit do jeho situace.
Někdy k tomu stačí, když si sedneme
a v klidu zavzpomínáme na vlastní
dětství, na naše smutky i radosti, na to,
co pro nás v té době bylo nejdůležitější. A třeba budeme pátrat v minulosti
i se svými rodiči, pokud je ještě máme.
Tato empatie – schopnost vcítit se do
druhého, do jeho vnitřních pocitů
a vnějšího chování - nám hodně
pomůže. Důležité je, abychom se při

tom uměli oprostit od svých vlastních
pocitů a názorů. Mějme na paměti, že
dítě je v procesu růstu, kdy bude prožívat různé úzkosti, bude lehce zranitelné,
nejisté, s tendencí se uzavírat do sebe….
Zůstaňte s ním v kontaktu. Empaticky mu
v klidu naslouchejte, a porozumíte….
Toto bezpodmínečné přijetí ze strany
rodičů je základem jeho vnitřní jistoty
v budoucnu, jeho přesvědčení, že svět
je pro něj bezpečným místem.
Opakem je podmínečné přijetí, kdy
dítě přijímáme a věnujeme mu pozornost jen tehdy, když se chová, jak my
chceme…jinak: „Když se budeš vztekat,
tak tě nechci…“ „Když se zhoršíš ve
škole, nemáš u nás co dělat…“ „Běž

Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek
je příspěvkovou organizací MSK. Mimo jiné zjišťuje připravenost žáků
na povinnou školní docházku, určuje speciální vzdělávací potřeby žáků
škol, poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní
neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobnostním a sociálním vývoji
a zajišťuje prostřednictvím metodika prevence předcházení rizikovému
chování a realizaci preventivních opatření formou metodické podpory
a konzultací se školou.



Palackého 130,
738 01 Frýdek-Místek
www.pppfm.cz

Pro objednání:
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558 432 084

Pro pobočku v Třinci:



558 634 541

pryč, když se neumíš chovat, nemám tě
ráda...“ A místo hlubokého pocitu
bezpečí se v dítěti usadí spíše snížené
sebevědomí, nevyrovnanost, nejistý až
negativní pocit k sobě samotnému
a pocit, že svět kolem něj je nebezpeč-ný, nespravedlivý a nepochopitelný.
A proto se musí stáhnout a nedělat nic,
nebo musí bojovat, dát každému co
proto, nedávat najevo svou slabost,
ukázat, že tu je, aby byl nepřehlédnutelný. Podle toho se dítě začne chovat
ve vnějším světě. Potřebuje cítit svou
moc, být středem pozornosti, pomstít
křivdy a vyhnout se zodpovědnosti.
A jsme u symptomů poruchy chování
– různé druhy agresivity, vandalismus,
porušování pravidel, nepoctivost – lži,
krádeže a podvody. Jeho chování je
označováno ze začátku za problémové
a porušující sociální normy (dobré
mravy, platný oprávněný právní řád
včetně zákonů). Další vývoj dítěte
může dojít až k poruchám chování,
které Marie Vágnerová charakterizuje
jako „odchylky v oblasti socializace,
kdy jedinec není schopen respektovat
normy chování na úrovni odpovídající
jeho věku, eventuálně na úrovni svých
rozumových schopností“.

O autorce
Je metodičkou prevence
Pedagogicko-psychologické
poradny ve Frýdku-Místku,
vysokoškolské vzdělání získala
v oboru speciální pedagogiky
a absolvovala mimo jiné
i dlouhodobý výcvik na PCA
Praha v psychoterapii
a poradenství zaměřeném
na člověka dle C. Rogerse.

Redakčně upravila Monika Matulová
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TÉMA

Trestní odpovědnost dětí
a mladistvých
nprap. Bc. Marika Jeličová
Cílem tohoto článku je přiblížit čtenářům fakta týkající se rizikového
chování dětí a mladistvých osob a právní dopady tohoto chování,
tedy právní postavení dítěte v systému trestního práva.
Mladistvý znamená obecně mladý,
nebo také člověk na rozmezí dětství
a dospělosti. Tento termín se používá
zejména v trestním právu, kdy je mladistvým osoba, která dovršila 15 let,
ale nepřekročila 18 let věku. Trestní
odpovědnost mladistvých se vyznačuje některými odlišnostmi oproti trestní
odpovědnosti dospělých.

Je-li mladistvý soudem shledán vinným,
neukládá se mu trest, ale tzv. opatření.
Zákon zná tři druhy opatření:

Řízení ve věcech mladistvých

Při ukládání opatření mladistvým se
postupuje podle trestních sazeb, které
stanoví zákon za jednotlivé trestné činy,
ale tyto sazby se u mladistvých snižují
na polovinu, přičemž však horní hranice
trestní sazby nesmí převyšovat pět let
a dolní hranice jeden rok. Doživotní trest
je u mladistvého pachatele vyloučen.

Trestné činy mladistvých se nazývají provinění. Aby se jednalo o provinění, za
které by měl být mladistvý stíhán, příp.
odsouzen, musí toto provinění vykazovat míru závažnosti vyšší než malou.
Mladistvý musí mít vždy obhájce,
a to až do doby, než dosáhne osmnácti let věku. Do vazby jej lze vzít
jen v opravdu výjimečných případech. V trestním řízení ve věcech
mladistvých musejí všechny zúčastněné osoby dodržovat pravidla
ochrany osobních údajů mladistvých.
Je možné tedy zveřejňovat jen takové
informace, které nemohou vést
k odhalení totožnosti mladistvého.
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a) výchovná opatření,
b) ochranná opatření,
c) trestní opatření.

č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mlá-deže za protiprávní činy a soudnictví
ve věcech mládeže. V tomto řízení musí
mít dítě opatrovníka, kterým je zpravidla advokát. Pokud soud neupustí
od uložení opatření, může dítěti uložit:
dohled probačního úředníka, zařazení
do terapeutického, psychologického
nebo jiného vhodného výchovného
programu ve středisku výchovné péče
či ochrannou výchovu.
V rámci řešení problematického
chování dětí a mladistvých je důležité
také zmínit oznamovací povinnost,
kterou má Policie ČR k odboru sociálně
právní ochrany dětí (dále OSPOD).
Tuto povinnost, nejen státním orgánům,
ukládá zákon o sociálně-právní ochraně
dětí č. 359/1991 Sb. §10 odst.4 tohoto
zákona uvádí: „Státní orgány, pověřené
osoby, školy, školská zařízení a zdravotnická zařízení, popř. další zařízení určená
pro děti jsou povinny oznámit obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde
o děti uvedené v § 6 odst. 1, a to bez
zbytečného odkladu po tom, kdy se
o takové skutečnosti dozví.

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;

§ 6 odst. zákona o sociálně-právní
ochraně dětí č. 359/1991 Sb. zní:
1. Sociálně-právní ochrana se zaměřuje
zejména na děti,

Řízení ve věcech dětí do 15 let

a) jejichž rodiče

Děti do patnácti let nejsou trestně
odpovědné, tj. nemohou být stíhány
za spáchání trestného činu. Protiprávní
jednání u dětí se označuje jako čin jinak
trestný. Pokud se dopustí jednání, které
jinak nese znaky trestného činu, koná
se řízení podle již zmíněného zákona

1. zemřeli,
2. neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, nebo

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;

3. nevykonávají nebo zneužívají práva
plynoucí z rodičovské odpovědnosti;

f) které jsou na základě žádostí rodičů
nebo jiných osob odpovědných za
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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;

ji všechny osoby, které se hodnověrným způsobem dozví, že jiný spáchal
některý z konkrétně vyjmenovaných
závažných trestných činů, jako např.
vražda, obchodování s lidmi, obecné
ohrožení. Nepřekažení nebo neoznámení trestného činu není trestné (vyjma
případů vyjmenovaných v zákoně),
pokud tak nelze učinit bez značných
nesnází, nebo pokud byste sebe nebo
osobu blízkou tak uvedli v nebezpečí
smrti, ublížení na zdraví, jiné závažné
újmy nebo trestního stíhání.
Redakčně upravila Monika Matulová

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.
Z výše uvedeného vyplývá, že Policie
ČR oznamuje na OSPOD děti, které
páchají přestupky nebo jinak ohrožují
občanské soužití, jsou pachateli nebo
naopak obětí trestného činu apod.
Všeobecnou oznamovací povinnost
oznámit přípravu nebo spáchání trestného činu nebo skutečnost, že byl
trestný čin spáchán, je zakotvena
v § 367 a 368 trestního zákoníku. Mají

TÉMA

Projděte se lesem
MUDr. Vladimír Kmoch

Aktuálně blížící se vrchol pandemie
koronaviru v ČR přináší řadu otázek. Jak
jsme připraveni na krizovou intervenci,
distanční výuku studentů na fakultách,
jak s praktickou výukou v online prostředí? Už v březnu letošního roku vzrostl
čas strávený online v průměru o 30%
oproti březnu minulému. A s jídlem roste
chuť, a s chutí a časem online i riziko
digitálních závislostí.

Zvládli jsme jiné zkoušky a procházky,
zvládneme i tuhle. A kdy jste vlastně byli
s dětmi posledně pouštět draka…?
Pěkné podzimní výlety přeje
MUDr. Vladimír Kmoch
Psychiatr Institutu
neuropsychiatrické péče

O kyberpredátorech číhajících na
dospívající dívky pojednává částečně
inscenovaný dokument Víta Klusáka
nazvaný V síti. Film, který je velmi napínavý, a lámal těsně před uzavřením
kin rekordy v návštěvnosti, doporučuji
ke shlédnutí.
nprap. Bc. Marika Jeličová
vrchní inspektor

I v psychiatrii se rychle změnila témata
naší pozornosti od změny klimatu
a environmentálních, dlouhodobějších
potíží směrem k ekologii jednoho viru.

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí (č. 359/1999 Sb.)
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-359
Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví
ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon
o soudnictví ve věcech mládeže) (č. 218/2003 Sb.)
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-218
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Naštěstí jsem pozoroval řadu známých,
kteří vypli televizi, vyrazili s košíky do
lesů, čerpat klid a hledat houby, třeba
václavky a bedly, nebo se jen kochat
těmi letos (díky srážkám) mimořádnými
barvami listů stromů. Čas na přestávku
prostě o podzimních prázdninách přišel
a byl čas dobít baterky.

www.inep.cz
www.npforum.eu
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ROZHOVOR

Práce s dětmi
s poruchami chování
ve školním prostředí
Mgr. et Bc. Taťana Sajdok

Jak jste se dostala k práci školní speciální pedagožky?
Je to zcela obyčejný výsledek prošlápnuté životní cesty, čili mnoha
rozhodnutí na mnoha křižovatkách,
a zřejmě by to bylo i na knížku. Zásadní
zlom přišel někdy začátkem nového tisíciletí, tehdy na trhu práce o mě nebyl
moc zájem, což z pohledu dneška
vidím jako velké štěstí. Nastoupil silný
hlas intuice, který mě přiměl k myšlence
získat vysokoškolský titul, a jak s oblibou
říkám, zakoupila jsem si vstupenku do
světa, který by mi byl jinak zcela zapovězen. Okolnosti, souhra všech událostí
samy krok za krokem určovaly další
vývoj společně s tempem událostí.
Tudíž jsem se dopracovala k dalšímu
profesnímu směřování. No a speciální
pedagogika se mi prostě tak nějak přimotala do cesty.
Pravdou ale je, že silné osobní zkušenosti se dvěma dospívajícími syny
tragicky zahynulého bratra (2001) byly
hmatatelným podnětem na cestě
mého dalšího profesního smě18

rování. Byla jsem na dospělé velmi
nazlobená a došla k názoru, že jsou
už natolik zkažení, že jim není pomoci,
a že raději budu pomáhat dětem
a především dospívajícím na cestě
k jejich dospělosti. Světlo svítilo jasně
do školství, posléze do oblasti speciální
pedagogiky.
Jeden ze synovců se v krizovém čase
rozhodl, že odejde z domu. Studoval
na gymnáziu. Jeden z pedagogů měl
na něho pifku, dával mu signály, že ho
k maturitě nepustí. Dalo se to pochopit. Synovec byl předním záškolákem
a velkou roli v tom hrála marihuana.
Dělal vyrovnávací zkoušky, ovšem
pedagog ho nechal propadnout.
Odepsala ho škola, bohužel také rodič,
dokonce ani psycholog nic nezmohl.
V té době jsem prožívala už déle trvající vlastní životní krizi (rozvod) a do toho
se u mě doma najednou ocitl osmnáctiletý kluk – dobrovolný bezdomovec,
a navíc bez maturity. Nadechla jsem
se a vytáhla plachty na stěžeň…
Přesvědčila ředitele jednoho z pražských gymnázií, aby ho přijal, aby mohl

poslední ročník zopakovat a následně
odmaturovat. Ředitel, sportovec tělem
i duší, dával šanci mladým lidem. Se
synovcem jsme si podali ruku na to,
že řádně dostuduje. Byl neustále pod
mým drobnohledem, nepolevila jsem
ani na vteřinu a s třídním jsem byla
v těsném kontaktu po celý školní rok.
Nakonec odmaturoval s vyznamenáním a také s úsměvným závěrem, kdy
si chybně zaznamenal datum maturity
a šel na ni o den dříve. Podobný příběh
se odehrával hned po tragické události.
Starší synovec, tehdy student třetího
ročníku střední průmyslové školy, už
delší dobu provokoval pedagogy svým
zjevem, výstředními účesy a barvami
vlasů, které měnil snad jako ponožky.
V kombinaci s vysokým IQ si asi dokážete představit, jaká to musela být
nálož pro středoškolského pedagoga.
I tam mu bylo razantně sdělováno, že
k maturitě nedojde. Synovec se k nám
přestěhoval. Nejenže na pražské škole
skvěle zvládl maturitu, ale také úspěšně
realizoval talentové zkoušky na FAMU.
To byly první náznaky mé vnitřní potřeby
pomáhat dospívajícím v nouzi.

ono to vyšlo. Byla jsem přijata do výchovného ústavu pro hochy od 15-ti let na
místo vyučujícího speciálního pedagoga.
Prošla jsem nefalšovaným desetiměsíčním výcvikem bez jakýchkoliv simulací
v tzv. bezpečném prostředí uzavřené
skupiny. Vešla nebo spíš vlezla jsem
do jámy lvové a… holka, ukaž se,
jestli na to máš. Probíhala každodenní
konfrontace s agresí, vulgaritou, stále
přítomným možným fyzickým ohrožením, o psychické náročnosti ani
nemluvě. Dramatické příběhy dospívající delikventní mládeže potácející
se na okraji společnosti, pod soudním
dohledem a často i s vlivem nespolupracující rodiny, to byla nálož, jakou
jsem si nikdy předtím nedokázala ani
v duchu představit.

Kam tedy zamířily Vaše první kroky při
změně povolání?
Zcela první byla praxe v rámci studia
v Bohnické léčebně přímo v pavilonu
č. 28, kde shodou okolností hledali
výpomoc na pozici terapeuta k dospívajícím. Byla to úžasná zkušenost. Moc
se mi ta činnost líbila. Pak jsem také měla
praxi v ZŠ jako učitelka. Po ukončení
studia jsem chvíli přemýšlela, že bych
se stala učitelkou na základní škole, ale
nějak se mi nedařilo najít si místo, což
se ukázalo být opět velkým štěstím.
Při hledání místa jsem rozšiřovala své
obzory i na výchovné ústavy a voilà …

Běžně se stává, že chovanec nemá
kam v době svého volna, např. za
dobré chování, jet, a pokud už jede,
tak se mnohdy vrací v ještě horším psychickém, někdy i fyzickém stavu, než
v jakém byl před odjezdem. Dovoz policisty bývá běžný. Představa, že se hoch
po opuštění výchovného ústavu zapojí
do společnosti tak nějak zdravě, že
nebude pokračovat ve svém delikventním, či přímo kriminálním chování dál,
zůstává mnohdy pouhým přáním kurátorů, vychovatelů, pedagogů a ředitelů
ústavů.
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Málokterý jedinec zvládne sám zpracovat či dokonce transformovat své
nevhodné chování, nutkání k delikvenci,
k užívání návykových látek, k agresi,
věčným útěkům, apod.. Po odchodu
z výchovného ústavu jsem byla s některými bývalými chovanci po nějakou
dobu v kontaktu. Pochopila jsem, že
postavit se na vlastní nohy, žít tzv. slušný
život, dokáže opravdu jen málokterý
a také, že jejich poškození v rovině psycho-sociální je doslova na celý život.

Jakou cestu vidíte v práci s těmito
jedinci?
Ve výchovných ústavech by se mohlo
více pracovat s rozvojem emoční inteligence, a to v pracovních skupinkách,
rozvíjet s pravidelností sociální dovednosti, terapeuticky působit a učit
chovance respektujícímu přístupu.
Ovšem rozvoj tímto směrem může být
u některých čirou fantazií. Zázraky se
ale dějí. Víme, že výchovný systém,
který je postaven na kárání, trestech
a odměnách nepodporuje v člověku
smysl pro zodpovědnost za své chování
a činy. O tom - Jak respektovat a být
respektován – píšou autoři stejnojmenné publikace velmi dopodrobna.
Vřele doporučuji k samostudiu.
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Můžete uvést nějaký konkrétní příklad
z Vaší současné praxe školní speciální
pedagožky?
Příkladů je dost. Vzpomenu zde kazuistiku ještě z působení na pražské škole,
zřízené podle §16 školského zákona,
kde byli pouze žáci se specifickými
poruchami učení a chování. Žák
šesté třídy nerespektoval autoritu, měl
značně problémové chování, útočil
často na druhé spolužáky i fyzicky,
a to hlavně, když se učitel nedíval,
narušoval hodiny velmi chytře a činil
tak s radostí. No, a když k tomu přihodíme neschopnost přečíst řádek textu
nahlas a to tak, aby mu bylo vůbec
rozumět, tak by byl náročným žákem
pro každého učitele, který v této třídě
zrovna učil. Samozřejmě, že nebyl jediným náročným žákem. Příklad vybírám
především pro onu kombinaci se značnými obtížemi v řečové složce, a proto,
že se právě tato obtíž ukázala být
jednou z hlavních příčin problémového
chování. Matka žáka se jevila jako
rázná žena, tudíž s ní nikdo nechtěl přijít
„do křížku“. Protože se jen tak lecčeho
nezaleknu, povedlo se mi s ní navázat
lidský a postupem času i důvěryhodný
vztah. Ukázalo se, že hoch (v jeho třech
letech) byl přímým účastníkem autohavárie, které jeho otec podlehl a zahynul.
Nejenže tento kluk po nějakou dobu
nemluvil, ale jakmile nastoupil do první
třídy, měl vždy velké obtíže v oblasti
řeči, hlasitého čtení, vyslovování náročných souhlásek. Nechci nyní hodnotit
přístup paní učitelky na prvním stupni.
Jediné co je třeba zde zdůraznit je to,
že se za pět let povedlo vyrobit hezky
problémového žáka, který byl „předán“
na druhý stupeň jako žák, který neumí
číst a je problémový. Možná, že co nyní
uvedu, vám bude znít jako pohádka.

Ve spolupráci s maminkou a také
babičkou, která se zprostředkovaně
nechala motivovat k podpoře vnuka
a pravidelnému hlasitému čtení doma,
se nám v rámci pouhého jednoho
školního roku povedlo toto - kluk se
propracoval do srozumitelného a hlasitého čtení před celou třídou, dokonce
zvládl čtení „ř“. Svůj triumf završil recitací básně před třídou. A co jeho
problémového chování? To se samo
sebou postupem času také zlepšovalo.
Logicky. Je to takový krásný příběh
o dítěti s traumatickým prožitkem,
nízkým sebevědomím, docela neempatickém učiteli a rodiči, kterého se
všichni báli. Bohužel zde není prostor,
abych dopodrobna popsala jednotlivé
kroky a metody, které zafungovaly na
cestě k dosaženému úspěchu.
V této kauze sehrála významnou roli
osobní zkušenost s život ohrožující
událostí, kterou prožil můj bratr (5 let).
Následek byl celoživotní. Silně zadrhával, zvláště ve vypjatých situacích.
Ve třetí třídě byl umístěn na celý školní
rok do léčebny na Svatém kopečku

v Olomouci. Bratrovy potíže se mi
zcela přirozeně vyjevily ve chvíli, kdy
jsem se potkala s projevy zmiňovaného žáka. Což mi usnadnilo pátrání
po hlavní příčině, v navázání kontaktu
s rodičem, a tím v hledání nejlepší cesty
ke zlepšení. Současná role mi poskytuje
množství kazuistik, o kterých by stálo se
zmínit. Bohužel prostor je omezený.
Co byste tedy na závěr ráda vyzdvihla?
Mám za to, že publikací o problémovém chování žáků nejen na základní
škole vyšlo nesčetně. Jinými slovy
každý pedagogický pracovník, speciální pedagog, psycholog může
studovat různé kazuistiky do aleluja.
Co by možná bylo dobré vyzdvihnout
je již dávno známé. Každé dítě, každý
dospívající píše naprosto jedinečný
příběh, a tudíž metody jak pracovat s žákem, který vykazuje známky
problémového chování, jsou spíše
obecného charakteru. Snad bychom
se mohli držet nějakých postupů, které
by bylo dobré si na dané škole stanovit, vykomunikovat s vedením
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školy, s výchovným poradcem. Totiž
nejednotný přístup nebo vůbec neexistence systému, či jeho neakceptace,
může být alfou a omegou postupu
k lepšímu. Konec konců můžeme mít
sebelíp vypracovaný systém, tj. postup
jak krok za krokem pracovat s žákem
s problémovým chováním, jak jej identifikovat, když ale člověku chybí jistá
osobní i profesní výbava a dostatečná
dávka kreativity, odvahy a pokory, pak
může docházet k ještě většímu prohlubování obtíží, nebo dokonce k jejich
„rozrůstání“.

republice v zásadě polem neoraným.
Práce s rodiči je vždy citlivou záležitostí.
A třešinkou na dortu je legislativa GDPR,
která zkomplikovala předávání důležitých informací o obtížích žáka dál.
Co si tedy přát? Snad, aby na svých
místech byli ti, kteří tam mají být, aby se
systém poradenství proměnil k lepšímu,
aby odborníci byli dostatečně vybaveni, byli ochotni a schopni kooperovat,
a aby přímá péče pomáhala zlepšovat
životy našich dětí a dospívajících.
Rozhovor vedla Monika Matulová

Vzhledem k rozvolněné morálce ve
společnosti, příliš liberální výchově
v rodinách, všeobecné krizi rodiny,
extrémnímu tlaku některých rodičů
na výkon a úspěch, nebo naopak
totálnímu nezájmu, apod. počet žáků
s problémovým chováním jednoduše
narůstá. Tato tendence bude v dalších
létech vesele pokračovat. Navíc nám
přicházejí do škol děti „starých rodičů“
šedesátníků, a budou i sedmdesátníci,
kteří na tak náročný proces jakým je
výchova dítěte a dospívajícího už zcela
přirozeně nemají kapacitu. A nebude
se jednat o malé počty. Statistika také
ukazuje, že v daleko větší míře se potýkají s potížemi daleko více chlapci než
děvčata (Krize chlapectví, J. GRAY, W.
FARRELL, 2020).
Je potřebné změnit systém fungování
PPP. Navrhuji je proměnit na diagnostické a terapeutické centrum (větší
nabídka práce s dětskými skupinami).
Spolupráce ZŠ s některými PPP je v současné době dost velkým problémem.
Mám takový dojem, že do značné míry
je to způsobené existencí jakéhosi Ega
této organizace. Ostatně efektivní
spolupráce mezioborová je v naší
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Mgr. et Bc. Taťana Sajdok
školní speciální pedagožka

TÉMA

Jak opravit zlobivé dítě
Mgr. Libor Menšík a PhDr. et Mgr. Richard Mohyla
V tomto článku bychom se rádi věnovali tématice výchovných
problémů u dětí a mládeže, a to zejména se zacílením na motivaci
k řešení aktuálních výchovných obtíží. Nebo také, chcete-li, na
hledání (a nalézání) odvahy zdánlivě patovou nebo neřešitelnou
či alespoň nepřehlednou situaci, řešit. Dopředu prozradíme, že klíč
a problém není velmi často pouze u dítěte samotného. A proces
změny obvykle doprovází poměrně typické jevy. Pojďme popořádku.
V našem Kontaktním a poradenském
centru ve Frýdku-Místku (Renarkon,
o.p.s.) se setkáváme s různými typy
klientů. Jedni mají problémy sami se
sebou, druzí zase se svými blízkými.
Témata jsou různá – vztahy, závislosti,
školní průšvihy, problémové chování,
nerespektování autorit atd.

O autorce
Toho času školní speciální
pedagožka působící v nově
založeném školním poradenském
pracovišti na ZŠ a MŠ Staré Město
(Frýdek-Místek).
Více o mne naleznete
na osobních www.tatao.cz

V loňském roce (2019) jsme díky
spolupráci se statutárním městem
Frýdek-Místek a za pomoci dalších
kolegů mohli na světlo světa přivést
projekt rodinného a etopedického
poradenství, který funguje i v roce
letošním. Jedná se o poradenství, které
můžete využít právě ve chvíli, kdy se
vám výchova začne vymykat z rukou,
dosavadní spolužití s vaším dítětem
se jaksi změnilo, máte pocit, že doma
máte někoho jiného… Někoho, kdo
zlobí, fláká školu, sem tam se napije
a kdo ví, co ještě. Zkrátka slovy
klasika - roste pro kriminál. Dosavadní
domluva nezabírá, co teď s tím? Jak
na to?

Pokud jste tedy dospěli až do tohoto
stádia a již tušíte, že vlastními silami se
situací neumíte hnout, přišel nejvyšší
čas obrátit se na odborníky. Náprava je
téměř vždy možná. Trápení není nutné.
Jen kouzelné knoflíky „Zlobení ON-OFF“
neexistují, a bude to chtít kus práce
i z vaší strany. Jak říkáme: rodič si to
musí (také) „odmakat“. Důležitá je vaše
odvaha a umět si připustit pravdu.
Je fakt, že problémy se dají řešit různým
způsobem. Zamést pod koberec,
postavit do kouta, překrýt make-upem,
vytěsnit, popřít, zapomenout… Proto
výše ta zmínka o pravdě.
Pojďme, ale po té dospělé, zdravé
a konstruktivní linii. Pro akurátní příměr
můžeme použít příkladu běžného
poranění prstu: drobnou ranku si
ošetříme sami. Tu trochu větší nám
pomohou zvládnout ošetřit naši blízcí
či někdy doslova náhodní kolemjdoucí.
Pokračovaní na straně 26
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terapeutická činnost, etopedické poradenství, intervence školního poradenského zařízení, využití
multidisciplinárních týmů – například Setkání okolo dítěte

terapeutická činnost, etopedické
poradenství, intervence školního
poradenského zařízení, využití multidisciplinárních týmů – například
Setkání okolo dítěte
negativismus,
vzdorovitost,
kázeňské přestupky

terapeutická činnost, etopedické
poradenství, intervence školního
poradenského zařízení, využití multidisciplinárních týmů – například
Setkání okolo dítěte, pedopsychiatrická intervence, intervence
orgánu sociálně právní ochrany
dětí, případně sociální pobyty na
dohodu

terapeutická činnost, etopedické
poradenství, intervence školního
poradenského zařízení, využití multidisciplinárních týmů – například
Setkání okolo dítěte, pedopsychiatrická intervence, adiktologické
poradenství, pobyt v diagnostickém nebo výchovném ústavu

pedopsychiatrická či sexuologická intervence, pobyt v diagnostickém nebo výchovném ústavu,
hospitalizace v psychiatrické nemocnici

záškoláctví, útěky,
toulání, dětská neposlušnost a nekázeň,
lhaní, porušování pravidel,
delikty

agresivita (může být proti
lidem, zvířatům, věcem
i sobě samému), lži,
krádeže, sebepoškozování, úmyslné poškozování věcí a majetku,
delikty, ztráta sebeovládání

šikanování, patologické závislosti (drogové závislosti
včetně alkoholismu
a nikotinismu, gamblerství, závislosti na
kultech nebo sektách
apod.), trestná činnost

sebevražedné pokusy nebo
demonstrace, sexuální
patologie (vůči jiným
i vůči sobě), výrazná
nebržděná trvalá
agrese

Projevy poruch chování a přehled
navazujících terapeutických
a nápravných prací

Zde se některá lidová či svépomocná
ošetření mohou ukázat jako nedostačující nebo neúčinná. A tak s velkým
poraněním už musíme na šití k odborníkům. Tedy pokud nevládneme
nadlidským sebezapřením a kvalitním
specializovaným výcvikem jako ikonický
John Rambo. Myšleno, samozřejmě,
v nadsázce. A takto velmi podobně je
to i se zraněními na duši.

se vnímáme; nebo od sebe, ať vznikne
prostor pro společnou práci, domluvu,
plány. A zejména pravidla, strukturu
a řád. Pomyslný míček nebo pešek není
jen u jednoho z vás, ale hrajete s ním
všichni v rámci své rodiny, své smečky.
Dobrá i špatná zpráva je, že vždy lze
něco změnit a že své další štěstí máte
jen ve svých rukou. Tedy dovolme sobě
trochu odvahy a kopec naděje.

Pokračujme však v nabídnutém přímě-ru přeci jen dále. Ránu jsme odborně
vyčistili a ošetřili. Už to tolik nebolí, ale
cítíme ji stále. Prostě ještě bude chvíli
trvat, než půjdeme do plné zátěže.
A dost možná, že budeme muset
některé věci dělat jinak, aby se nám
rána třeba znovu neotevřela. A někdy
budeme muset změnit navyklé stereotypy a postupy, aby se vše bolavé
znovu neopakovalo.

Naděje by nikdy neměla umírat. Když
neznáme řešení svých věcí nyní, nikde
není napsané, že to nebudeme vědět
třeba zítra nebo za týden.

O autorovi
Mgr. Libor Menšík
Vzděláním pedagog a sociální pracovník.
Praxí sociální pedagog a lektor. Dlouhodobě
spolupracuje

s

více

subjekty

v

tématice

výchovných, vztahových a komunikačních
obtíží nejen v rámci rodinného systému. V rámci
poradenství využívá možností individuálního

Teď tento příměr převedeme k výchovnému a nápravnému (terapeutickému)
postupu: Dramatická či opravdu trvalá
změna není možná většinou během
jediného konzultačního setkání. Nutná
je (spolu)práce všech zúčastněných.
Z hlediska účinnosti a efektivity je
výhodou práce s celým rodinným systémem, tj. s vámi jako rodiči, partnery,
někdy i se sourozenci a dalšími blízkými
osobami. Nezřídka se setkáváme právě
i s novými partnery v nově vzniklých
rodinách, kteří jsou si vědomi závažnosti
situace a jsou někdy ochotni a schopni
se na změnách podílet. To je potom
velmi často docela dobrý výsledek
zaručen.
A aby se očekávané změny děly, je
potřeba vždy něco začít dělat jinak.
Prostě udělat alespoň jeden krůček
– buď k sobě, ať jsme si blíž a lépe
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Tedy pokud se potřebujete a chcete
ke svým řešením dostat blíže, ozvěte
se nám. Těšíme se s vámi na viděnou
a spolupráci!
Mgr. Libor Menšík
vedoucí centra, sociální pedagog

i skupinového formátu spolupráce se svými klienty. Svoji přímou praxi rovněž
využívá v rámci systémových projektů, jež se zabývají problematikou sociálně
právní ochrany dětí (MPSV, MSK).
V současné době je vedoucím Kontaktního a poradenského centra ve
Frýdku-Místku (Renarkon, o.p.s.), jež se primárně věnuje problematice závislostí
a od r. 2019 rovněž ve významnější míře také již zmíněnému rodinnému
a etopedickému poradenství.
Aktuálně je studentem 2. ročníku jednooborové psychologie Fakulty
společenských studií Vysoké školy Humanitas ve Vsetíně.

PhDr. et Mgr. Richard Mohyla
etoped, terapeut
O autorovi

PhDr. Radka Mohylová
adiktolog, etoped

PhDr. et Mgr. Richard Mohyla
Denní praxí terapeut a etoped v Kontaktním

Kontaktní a poradenské
centrum Frýdek-Místek



a

poradenském

centru

ve

Frýdku-Místku

(Renarkon, o.p.s.). V přímé práci se věnuje terapii
adiktologických klientů, a to dětí i dospělých.

Malé náměstí 104,

Lektorsky

738 01 Frýdek-Místek

programů pro pěstouny. Vede skupinu pěstounů

se

podílí

na

řadě

vzdělávacích

na přechodnou dobu v Centru sociálních služeb Ostrava. Věnuje se párové

PO, ST, PÁ od 16:00-20:00

www.renarkon.cz



776 428 613

a individuální terapii v Eurotopia o.p.s. Má dokončen psychosociální terapeutický
výcvik se zaměřením SUR pod vedením doc. PhDr. Jana Kožnara, CSc..
Nyní je rovněž studentem 2. ročníku jednooborové psychologie Fakulty
společenských studií Vysoké školy Humanitas ve Vsetíně.

Volejte v čase 9:00 – 14:00
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JAK TO VIDÍ

Zeptali jsme se osobností z různých odvětví na otázku:

Jaká je Vaše zkušenost s poruchami chování a jaké bylo Vaše
chování v dětství?
Důležité je nedodávat k těmto projevům impulzy, nevšímat si toho, pokud
není toto chování nebezpečné druhým
dětem. Je obtížné pracovat s těmito
dětmi ve skupině a zvládat je. Je důležité říci, že ostatní zdravé děti nesmí
vnímat tuto odlišnost. Kolektiv nesmí
být veden k tomu, že takovéto dítě je
nějak nemocné, že se mu omlouvá
jeho nevhodné chování.

Jaké bylo Vaše chování v dětství a co podle Vás je možnou prevencí
vzniku poruch chování?

Petr Bolek
fotbalový brankář MFK Karviná,
čtyřnásobný vítěz českého ligového
titulu s klubem FC Viktoria Plzeň
a FC Slovan Liberec
Myslím si jednoznačně, že sportovní
aktivity mají pozitivní vliv na vývoj
jedince. Zkusím zavzpomínat na to
svoje dětství, cca od 1. třídy ZŠ. První
třída to je mezník, jasně… Tam je
většina dětí hodných jako milius. Druhá
třída, tam je to malinko jiné, teda u mě
bylo. Měl jsem spolužáka z rozvedené
rodiny, který už od dětství kouřil cigarety, tak já jako jeho dobrý parťák, jsem
si to vyzkoušel s ním, a vydrželo mi to až
do 4.třídy ZŠ. Nebyli jsme nečinní, neseděli jsme doma, jen jsme vymýšleli
lotroviny.
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To se u mě změnilo v 5.tříde, kde jsem
přešel na fotbalovou školu. Tam byl
smysl bytí úplně jiný a samozřejmě se
musela dodržovat disciplína, a to nejen
ve škole, ale i na hřišti. Platilo pravidlo, že pokud nebyly dobré známky,
nemohl ten dotyčný absolvovat ani tréninky. To se mě netýkalo, potrpěl jsem si
na jedničky. Dneska nevím, jak to mají
mladí sportovci, ale myslím si, že to je
ten správný a jediný postup pro mladou
generaci. Takhle si získávají návyky pro
správné fungování v následném životě.
Nejprve povinnosti a potom zábava.
U dnešních dětí, si myslím, že je to právě
naopak. Samozřejmě v dorosteneckém věku, kdy jsme jezdili po turnajích,
už jsme byli pěkná kvítka, takže nám
na turnaji nedělalo žádný problém po
zápase zajít do baru a sejít se tam se
svými protihráči a posedět u pivka.
Potom z toho samozřejmě byl velký
problém, ale věděli jsme, za co jsme
zodpovědní a trenér nás za to náležitě
„odměnil“.
Proto si myslím, že sportování pro dnešní
děti je strašně moc důležité, ale je
i prospěšné v mnoha dalších směrech
zároveň. I když jsem dnes již trojnásobným rodičem, snažím se být dětem spíše
kamarádem, nežli přehnaně přísným
Tátou, a to si myslím je zapříčiněno u mě
i tím, že jsem pořád aktivním hráčem
a jsem ještě mnohdy sám dítětem,
protože ve sportu je obsaženo hodně
dřiny, odříkání, ale taky spousty legrace.

Bc. Tomáš Pavelek
místostarosta města Český Těšín
Zkušenost s poruchami chování mám
v tom ohledu, že mne, ještě jako dítě,
třídní učitelka vyslala na vyšetření
k psycholožce s tím, že mám asi lehkou
mozkovou dysfunkci. Paní psycholožka jí
ale samozřejmě vyvedla z omylu, že jsem
jen běžně živé dítě. To byla má první
životní zkušenost s poruchami chování.
Patřil jsem ke „zdravému“ jádru třídy
a uvědomuji si, že při počtu třiceti šesti
dětí ve třídě, to mnohdy s námi nemuselo být vůbec jednoduché. Dnes se za
ADHD schovává strašně moc diagnóz,
s čímž mám jako dlouholetý zaměstnanec resortu školství bohaté profesní
zkušenosti. Co se týká samotné práce
s dětmi s ADHD, tak je to práce velmi
odlišná a různorodá, protože záleží na
tom, jak se projevuje. Z devadesáti
procent se projevuje živějším chováním,
neposedností, nesoustředěností.

Možná se Vám budu zdát divný, ale
mám rád tyto děti, jsou většinou kreativní, mají spoustu nápadů. Měl jsem
spíše problém s dětmi, které nebyly
vůbec aktivní. Za sebe mě mrzí, že
mnoho těchto poruch se tiší medikamenty, což není pro ty děti samotné
dobře, jsou pak otupělé, apatické
a po vyprchání léku neví, co si se sebou
počít.
V práci s dětmi se mi osvědčilo
nedávat podněty k vnímání jinakosti
těchto dětí, vytvořit kolektiv dětí, který
bude respektovat jeden druhého.
U dětí s ADHD je důležité, aby se naučili
i prohrávat, aby to bylo pro ně unesitelné, aby neměli důvod pro agresivní
chování, například při sportovních
činnostech. Důležité je se tohoto vyvarovat, což je to nejobtížnější v realizaci.
Na závěr bych zvolil slova povzbuzení.
Porucha chování mnohdy nemusí být
na celý život, pubertou se může vše
vyřešit. Tyto děti se pak při zdárném přístupu k Vám v dospělosti hlásí a kvitují
Váš přístup a Vás pak na oplátku
zahřeje u srdce, že to jsou dobří lidé,
kteří mají co dát společnosti.
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PŘEDSTAVUJEME

Pohádkami k ošetření
vnitřního zraněného dítěte
Mgr. Jana Máchová
V tomto článku bych se s Vámi chtěla podělit o svou zkušenost
s integrací projektu „Cestou pohádek“ s terapeutickým směrem
schematerapie.
Projekt Cestou pohádek
Vznikající projekt „Cestou pohádek“
navazuje na psychosociální vývojovou
teorii Erika Eriksona (1902-1994), podle
které je mezi narozením a smrtí osm
odlišných vývojových období, kterými
potřebujeme úspěšně projít, abychom
mohli směřovat k dobrému psychickému zdraví. V případě, že selžeme
v nějakém vývojovém úkolu, tak toto
selhání s námi setrvává i v dalším vývojovém období.
Pro bližší představu si můžeme představit dítě v raném věku (1-3 roky), které
právě pohybově vyzrává, odhodlává
se poznávat svět a učí se získat důvěru
ve své schopnosti. Pro svůj zdravý vývoj,
dobré zvládnutí vývojové krize (vyrovnání se se studem a pochybnostmi),
rozvoj autonomie a vznik vůle, potřebuje dostatek povzbuzení a zajištění
bezpečí od pečující osoby. Potřebuje si
zažít dostatek pocitu sebekontroly bez
ztráty sebeúcty. Pokud je ale dítě na
místo podpory ve zkoušení různých
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činností káráno, trestáno, zahanbeno,
anebo zažívá nezájem rodičů, získává
pak pocit ztráty sebekontroly nebo
nadměrné cizí kontroly, a může tak
u něj vzniknout sklon k nejistotě, pochybám, studu a trvalé masivní úzkosti
(Erikson, 1996).
Projekt „Cestou pohádek“ se primárně
zaměřuje na děti a jejich pečující
osoby, které prochází určitými vývojovými obdobími a pomáhá jim dobře
zvládnout související psychosociální
krize.

Schematerapie
Schematerapie je nový integrativní
psychoterapeutický směr, který předpokládá, že emoční potíže se často vyvíjí
z neuspokojených základních emocionálních potřeb v dětství a v dospívání.
Pro náš zdravý vývoj tedy potřebujeme
dostatečně naplňovat potřeby vřelosti, podpory a zažívat dostatek zájmu
od našich blízkých lidí. Pokud jsou tyto
potřeby neuspokojené, mohou vést

k rozvoji maladaptivních schémat,
jejichž výsledkem může být pocit opuštěnosti, emoční deprivace, sociální
izolace nebo např. závislost.
Stejně tak jako projekt Cestou pohádek
i schematerapie předpokládá, že
pokud dosytíme neuspokojené emocionální dětské potřeby, můžeme docílit
hlubší emoční změny, a díky tomu
i zvýšení kvality života. Pro docílení
této změny schematerapie kombinuje
zážitkové, interpersonální, kognitivní
a behaviorální techniky. Tyto techniky
mají za cíl ošetřit mód vnitřního „zraněného dítěte“ a postupně nechat
vyhasínat
související
maladaptivní
schémata. A zároveň tyto metody posilují a rozvíjejí funkční schémata a módy
„zdravého dospělého“ a „zdravého
dítěte“ (Young, Klosko & Weishaar, 2003).
Schematerapeutický mód našeho
vnitřního zraněného dítěte si můžeme
představit jako malého chlapce, který
se začíná učit jezdit na kole - rozjede
se na štěrku a spadne. Ošklivě si poraní
koleno a pláče. Je zraněný. Zkuste si i vy
nyní takového chlapce představit. Co
by mu pomohlo? Je užitečné, kdybychom za ním přišli a začali na něj křičet,
co to udělal, a jestli náhodou neponičil
nové kolo? Taková kritická reakce by
chlapce pravděpodobně ještě více
zranila a mohlo by se u něj začít rozvíjet
nějaké maladaptivní schéma, které by
ho mělo chránit před dalším zraněním.
Například by si mohl říci, že se už znovu
snažit nebude, protože stejně nic nemá
cenu a nějaké kolo ho vůbec nemusí
zajímat. Anebo by se naopak mohl začít
snažit ze všech sil, aby vám dokázal, že
to zvládne, a že je dost dobrý. Začal
by proto na kole přeskakovat přes překážky a hyperkompenzovat, avšak ať

by se snažil sebevíce, pocit že je dost
dobrý, by se nedostavil. Tyto nově
utvořené způsoby přemýšlení, prožívání
a chování se můžou opakovat a přenášet i do dalších situací v životě. Jak
jinak můžeme tedy zkusit reagovat?
Pravděpodobně by bylo užitečné, kdybychom za ním přišli, vyjádřili upřímný
zájem o to, co se stalo, s vřelou laskavostí ho podpořili, že jsme tu pro něj,
koleno mu ošetřili, a když by chtěl, tak
bychom ho podpořili i v dalším zkoušení ježdění na kole. Anebo bychom
mu pomohli hledat, jak to udělat, aby
příště už nespadl. Jinými slovy bychom
se pokusili ošetřit jeho zranění.

Na příkladu chlapce, který spadl
z kola, jsme si ukázali, že pokud jsme
v dětství nezažili dostatečné sycení
našich emocionálních potřeb, mohlo
se stát, že se u nás vytvořily maladaptivní schémata fungování, nebo jsme
úspěšně nepřekonali nějakou vývojovou krizi a v důsledku toho i nyní
v dospělém životě můžeme zažívat časté
pocity úzkosti, studu nebo pochyb.
V ten moment můžeme skrze zážitkovou techniku terapeutických pohádek
i v dospělosti pracovat se schématy
vzniklými v dětství, dosytit naše emocionální potřeby a ošetřit tím naše
zraněné dítě.
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A jak pohádky konkrétně
pomáhají?
Jak už bylo řečeno, zážitková technika
terapeutických pohádek pomáhá
rozvíjet naše citové vyspívání a dosytit
potřeby bezpečí, laskavosti, tolerance,
přijetí, autonomie, spontaneity apod.
Pomáhají nám ošetřit naše vnitřní
zraněné dítě a naučit se začít o něj
více pečovat. Ve své praxi se například setkávám často s tím, že ke mně
přichází lidé, kteří mají tendenci upozaďovat své vlastní prožívání, své
potřeby vnímají jako nedůležité a cítí se
méněcenní. Často to bývají lidé, kteří
si v dětství nezažili dostatek bezpečného přijetí, laskavosti, anebo z okolí
zažívali časté shazování, kritiku, tresty
a nepřijetí.

POHÁDKA
Zdroje:
Osm věků člověka.
Erikson, E. H. (1996). Praha: Portál.
Schema therapy.
J. E. Young, J. S. Klosko,

Pohádka
pro děti

& M. E. Weishaar, (2003).
New York: Guilford, 254.

V terapeutické pohádce si tito lidé
mohou zažít ztotožnění se s pohádkovou postavou a následnou korektivní
zkušenost, že to jde i jinak – že i oni
jsou důležití a stejně tak i jejich potřeby
a prožívání.
O autorce
Psycholožka, frekventantka
Skrze terapeutickou

psychoterapeutického výcviku

pohádku si mohou prožít

s KBT zaměřením, absolventka

dosycení potřeb laskavosti

kurzu Kompletní krizové

a přijetí sama sebe takových,

intervence, výcviku v Motivačních

jací jsou.

rozhovorech, kurzu MBCT
(Mindfulness Cognitive Therapy)
a Hypnoterapeutického výcviku.

A zároveň skrze pohádku si rozvíjí své
emocionální vyspívání a mohou se
naučit, jak se jinak vztahovat sami
k sobě, jak si sami mohou ošetřit
své „zraněné dítě“, dodávat si více
laskavosti a zvýšit tak kvalitu svého
života.
32

V současné době pracuje na
akutním psychiatrickém oddělení
CNS-Centra Třinec a v klinickopsychologické ambulanci
v Českém Těšíně.
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POHÁDKA
TÉMA

Pohádka
pro dospělé
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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.
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PŘEDSTAVUJEME

Setkání okolo dítěte (SOD):
Od myšlenky k akreditovanému kurzu
Mgr. et Mgr. Martina Friedlová
Setkání okolo dítěte je způsob práce v multidisciplinárním týmu,
který v českých podmínkách rozvíjíme už třetím rokem a inspirace
k němu přišla zpoza Lamanšského kanálu. Členy spolku Naše
rovnováha oslovila práce Petera Limbricka z Velké Británie, který svůj
koncept nazval Team around children (TAC). Postupně tak vznikla
myšlenka zavést takový způsob multidisciplinární spolupráce
do našich českých podmínek a přizpůsobit ho našemu prostředí
i podmínkám organizace a spolupráce rezortů.
Příjezd Petera Limbricka v létě 2018
a školení, které jsme s ním ve spolku
Naše rovnováha, z.s. absolvovali, nás
utvrdil v tom, že tento způsob práce
může být silným zdrojem inspirace, ale
že zároveň potřebujeme adaptovat
Peterovu metodiku na české podmínky
tak, aby vyhovovala našemu prostředí
a uspořádání školského rezortu, sociál-ních služeb i zdravotnictví. Hodnoty,
které stojí v centru našeho snažení,
navazují na původní Peterův koncept.
Jsou jimi zejména respekt k jedinečnosti
člověka, vzájemná důvěra u rodičů
dítěte, dítěte samotného a odborníků
pečujících o dítě a v neposlední řadě
psychická, fyzická a vztahová rovnováha u dítěte a celé jeho rodiny. Tyto
hodnoty v rámci spolupráce rodiny
a dobrého týmu pomáhá udržet
princip horizontality a spolupráce.
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Pro české prostředí jsme však propracovali specifické pojetí práce
koordinátora SOD a facilitátora SOD.
Setkání okolo dítěte v českém pojetí
primárně vzniklo jako způsob práce,
který pomůže překonat zákopy mezi
jednotlivými rezorty. Ty vznikají různou
organizační strukturou a omezenou možností funkční výměny informací, která
v důsledku v některých případech
citelně znesnadňuje nalezení „nízkoprahového“ funkčního řešení pro konkrétní
rodinu a konkrétní dítě. Zároveň jsme
dospěli k překvapivým zjištěním: kromě
dopadu výsledků Setkání okolo dítěte
na vznik promyšlených, účinných kroků
pro podporu dítěte a rodiny jsme pozorovali u členů týmů příliv motivace,
nadšení a znovunalezení smyslu spolupráce s kolegy z jiných pracovišť.

V průběhu předchozích dvou let tak
koordinátoři a facilitátoři Naší rovnováhy pracovali s desítkami rodin, pro
které Setkání okolo dítěte probíhala.
Někdy se jednalo jen o jedno setkání na
podporu jasnější domluvy mezi rodiči
a různými odborníky, ve většině případů
spolupráce trvala po několik setkání.
Často se jednalo o děti s poruchou
autistického spektra, dětí s emočními
potížemi, děti s poruchami pozornosti,
děti s kombinovanými obtížemi i specifickými poruchami učení. Hledání
vhodného tvaru multidisciplinárního
týmu v našich podmínkách bylo provázeno nespočetnými diskuzemi v
týmu Naší rovnováhy, reflexí spolupráce s rodinami i odborníky a stálým
vyhodnocováním kroků, které pro konkrétní děti v konkrétní rodinné situace
a s konkrétními těžkostmi tzv. „fungují“.
Přišly chvíle, kdy se tým Naší rovnováhy setkával s nadšenými reakcemi
ze strany rodičů i pečujících odborníků,
někdy až překvapených, že takový
způsob práce je možný. Je!
Se vzrůstající důvěrou rodičů i odborníků rostlo i povědomí o metodě SOD
a o jejích možnostech, které u některých dětí a rodin překročily rámec toho,
o čem jsme se domnívali, že je prostřednictvím Setkání okolo dítěte možné
dosáhnout.

Jak pomohlo Setkání okolo
dítěte - příběh Vojty a Klárky
v pěstounské péči
Jedním z takových příběhů dětí a jejich
rodičů je příběh Vojty. Vojta je 13letý
kluk z 8. třídy, už dlouho žije jen s mámou
a starší sestrou Klárou. Táta od rodiny
odešel, když byly Vojtovi 2 roky. Máma,
na které zůstala starost o dvě malé děti,

se pokoušela děti co nejlépe zajistit, ale
byla na to sama. Pocházela z nestabilní
rodiny, rodiče jí v těžké situaci nepomohli, na kamarádky neměla čas,
a tak se u ní začaly objevovat psychické obtíže. Když už byla úzkost
nezvladatelná, začala ji zapíjet alkoholem, aby to tolik nebolelo. Vojta tak
zcela osaměl, jeho sebevědomí dostávalo každý den ránu za ranou. Tolik
chtěl uspět, ale chyběla mu podpora,
bezpečí, protože máma se potýkala se
svými emočními problémy. Postupem
času se horšil ve škole. Jeho vnitřní
napětí, vztek na situaci, ve které se ocitl,
si pak našly cestu ven, když ho jeden ze
starších kamarádů zatáhl do pouliční
bitky. První, druhé, třetí. Stal se z něho
vyhlášený výtržník. Zároveň čím dál
častěji absentoval ve škole, rezignoval
na to, že by mohl uspět. Vyvrcholením
všech jeho přestupků bylo, že při
jednom „osobním sportovním tréninku“
vykolejil vlakovou soupravu.
Za této situace oslovuje kurátor chlapce Naši rovnováhu k Setkání okolo
dítěte. Přítomni jsou Vojta s mámou,
kurátor, třídní učitelka, psycholog
chlapce, setkání moderuje mužský facilitátor. Na setkání je hlavním tématem
vztah matky a Vojty a potřeba psychoterapie s cílem podpory vztahu
a Vojtova pocitu bezpečí. Důležitou roli
na setkání hraje kurátor, který pro Vojtu
hraje roli zástupného mužského vzoru.
Velmi užitečný je také pohled třídní učitelky Vojty. Líčí Vojtu v dobrém světle,
zmiňuje, co by mu mohlo ve škole jít
a co mu dříve třeba i šlo, a zároveň
přidává informace o vlivu spolužáka,
který Vojtu stahuje ke rvačkám.
Celkově tři na sebe navazující SOD
posloužily k dobré koordinaci všech
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pečujících osob a k lepší spolupráci
Vojty i jeho mámy se školou. Společná
psychoterapie pomáhala postupně
upevňovat vztah. Spolu s tím se snižoval
počet rvaček, ve kterých byl aktérem
i Vojta. SOD dále pomohly v celém
řízení přestupků, které řešila policie. Bylo
zastaveno soudní řízení proti Vojtovi.
Vojta tak díky jednotně předloženým
požadavkům na změnu a jednotně
vnímané podpoře zvládl své chování
velmi dobře usměrnit a našel si nové
koníčky. Pomohlo mu k tomu také převážně mužské složení SOD (kurátor,
facilitátor, psycholog), kde se dalo
o bojovém umění otevřeně mluvit
a směřovat tak Vojtu k sociálně přijatelné
variantě. Rovněž po společném zvážení
celého týmu nebylo nutné odesílat Vojtu
k pedopsychiatrovi a řešit jeho obtíže za
pomocí medikace. Díky této koordinované péči, která je zároveň adekvátním
dohledem, se namísto nucených prací
a prognózy těžké poruchy chování
s mizivou vidinou dalšího vzdělání
chlapec posunul k dobré adaptaci na
svoji životní situaci. Po třech SOD je Vojta
klukem, který má před sebou otevřenou budoucnost. Učí se, pěstuje koníčky
a má zdravější vztah s mámou. Začíná si
plnit své sny.

Od zkušeností k akreditovanému
kurzu
Tento a celá řada dalších příběhů, kdy
rodiče i odborníci získali někdy již ztracenou naději a odvahu, však nekončila
u dobrých kroků pro konkrétní děti
a jejich rodiny. Dvouleté snažení facilitátorů a koordinátorů Naší rovnováhy
a stále sílící spolupráce s rodinami –
zejména na Karvinsku, Ostravsku,
Těšínsku, ale také například na
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Olomoucku, bylo završeno zhodnocením všech dosud nabytých zkušeností
s koordinací a facilitací Setkání okolo
dítěte jako jedinečného způsobu
pomoci konkrétnímu dítěti a celé
jeho rodině. Díky hledání podstatných
a funkčních aspektů vznikla nová definice českého pojetí Setkání okolo
dítěte, organizovaného a podporovaného Naší rovnováhou:
SOD je setkání rodičů / zákonných
zástupců dítěte a odborníků / pečujících
osob, které probíhá na přání rodičů
a s jejich souhlasem a je vedeno nezávislým facilitátorem. Účastníci SOD se
setkávají na dobrovolné bázi. Smyslem
setkání je nalezení řešení a dobrých
funkčních kroků, resp. pomoc dítěti
s psychickými, fyzickými a vztahovými
obtížemi a jeho rodičům. Výstupem
SOD je akční plán, který obsahuje
konkrétní kroky na podporu dítěte
a rodiny, které jsou výsledkem
spolupráce a domluvy celého týmu.
Práce multidisciplinárních týmů,
pozitivní ohlasy od rodin
i odborníků napříč celým spektrem

sociálních pracovníků, kteří často
mají k dítěti a k rodinné situaci
nejblíže. Program je rozdělen do
10 modulů věnovaných postupně
přípravě koordinátora a teoretické
i praktické průpravě facilitátora
Setkání okolo dítěte. Celá řada
koordinačních a facilitačních
zkušeností je pak využitelná – jako
způsob myšlení a komunikace –
také napříč praxí při pomáhání
druhým. Kolegům, kteří o SOD
uvažují a chtějí se zatím dozvědět
základní informace, je určen
jednodenní akreditovaný seminář
do metody (8 hodin).

přinesly množství různobarevných
zkušeností. Tato inspirace „přímo
ze života rodin“ podnítila tým Naší
rovnováhy k vytvoření a vystavění
komplexního akreditovaného
programu MPSV Koordinace
a facilitace Setkání okolo dítěte
(SOD) s délkou 40 hodin. Cílem
programu je připravit fundované

Psycholožka, filoložka
a pedagožka. V přímé práci
se věnuje podpůrné terapii,
supervizní činnosti pro sociální

První akreditovaný kurz
Koordinace a facilitace
Setkání okolo dítěte
začíná již v dubnu 2021.

služby a školy a facilitaci Setkání
okolo dítěte. Lektorsky se podílí na
řadě programů v akademickém
prostředí, státní správě i privátní
sféře. K oblíbeným tématům
patří sebezkušenostní interakční

pomáhajících profesí a opakující
se reflexe nad facilitovanými týmy

O autorce

Setkání okolo dítěte (SOD) - úvod

Lektorují ho facilitátoři Naší rovnováhy Jakub Majetny, Bogdan Siderek,
Martina Friedlová a Andrea Harazinová.
Více informací je zde: https://naserovnovaha.cz/.

výcviky, muzikoterapeutické
programy a rozvojové semináře.
Editorsky a autorsky se podílela
na řadě publikací v průniku
psychoterapie a umění (http://
tera.expresivniterapie.cz/).

Poselstvím Setkání okolo dítěte tak
zůstává hledání dobrých, fungujících
kroků, které podpoří zdraví dětí a jejich
rodin prostřednictvím spolupráce, vzájemného učení a podpory.

Dokončuje výcvik v Transformační
rodinné terapii podle V. Satirové.
Je zastánkyní celostního, biopsycho-socio-spirituálního pohledu
na člověka a jeho svět.

koordinátory a facilitátory z řad
Redakčně upravil Jakub Majetny
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Jak vidí rodiče Setkání okolo dítěte?

„Člověk více sleduje své chování
nebo se snaží, aby docílil
nějakých těch vytýčených cílů.
Možná, že i to má takový
nějaký dobrý vliv na mě
osobně, že se více kontroluji
a snažím se trošku pracovat
i na sobě. Takhle jakoby člověk
osobnostně se i trošičku snaží
posunout se někam, aby byl
lepší rodič.“
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„Ono nám to Setkání okolo dítěte dalo hlavně to,
že děláme s manželem věci společně. Je to klíčový bod
pro všechno. I pro tu malou, i pro nás dva.“
Citace výroků spatřující přínosnost služby Setkání okolo dítěte rodičům
byly zpracovány v rámci bakalářské práce Violy Müllerové.
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Pojďte se zapojit do seminářů!
***akreditace MPSV ***
Koordinace a facilitace Setkání
okolo dítěte (SOD) A2020/0533-SP/VP
Připravili jsme pro vás: 40hodinový komplexní vzdělávací program
s klíčovými tématy pro přípravu koordinátorů a facilitátorů Setkání
okolo dítěte.

Připravili jsme pro vás: akreditovaný kurz, zaměřený na zvýšení
kompetencí sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních
službách pod dohledem sociálního pracovníka pro přímou práci
s rodinami a dětmi. Program přinese seznámení s modely
systémového pohledu na rodinu a s 3 významnými modely
vývojového pohledu (osm věků člověka dle E. Eriksona, vývoj citové
vazby dle J. Bowlbyho a kognitivní vývoj dle J. Piageta).

Termíny: 15.-16. 4. 2021 / 6. 5. 2021 / 15.-16. 6. 2021 (40 hodin) – Ostrava

Termíny: 17.-18. 6. 2021 / 1.-2. 7. 2020 (32 hodin) – Ostrava

Jaká témata uslyšíte:

S kým se potkáte:

Jaká témata uslyšíte:

Co získáte:

- koordinace týmu – jak dobře oslovit
účastníky
- efektivní komunikace – kladení otázek
při koordinaci i facilitaci týmu
- základní hodnoty při facilitaci a role
facilitátora
- klíčové kompetence facilitátora dle IAF
- nástroje a techniky facilitátora
- přínosy mezioborové spolupráce
- praktická cvičení, role play

Mgr. Jakub Majetny, Mgr. Martina
Friedlová, Ing. Bogdan Siderek, Mgr.
Andrea Harazinová

- rodinný systém a role v rodině
- jaké informace o rodině klienta
obvykle nesbíráme, ale zásadně ovlivňují práci s rodinou
- čtení rodinných map
- rodinné vzorce – jak se na ně zeptat,
jak ovlivňují rodinu
- transgenerační přenos rodinných
vzorců
- osm věků člověka – vývojové fáze dle
E. Eriksona
- citová vazba (attachment) a dopady
jejího narušení dle J. Bowlbyho
- kognitivní vývoj dítěte dle J. Piageta

- základní znalosti při pohledu na rodinu
jako systém
- dovednost číst v rodinné mapě klienta
- znalost vývojových fází dítěte a jeho
vývojových úkolů
- schopnost přesněji zmapovat sociální anamnézu klienta a přesněji určit
klíčové body změny
- možnost rozebrat konkrétní kazuistiky
ze své praxe a individuální doporučení
- osvědčení z akreditovaného kurzu

Co získáte:
- dovednost zkoordinovat multidisciplinární tým – Setkání okolo dítěte (SOD)
- znalost procesu facilitace, znalost facilitačních technik a principů
- zpětnou vazbu a individuální doporučení
- osvědčení z akreditovaného kurzu
Přihlášky: mdt.rovnovaha@seznam.cz, https://naserovnovaha.cz/vzdelavani/
Informace o seminářích: mdt.rovnovaha@seznam.cz, tel. 604 215 602
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3IC - Základní výbava pro práci
s rodinou a dítětem v sociální práci
A2020/0759-SP/PC/PP/VP

S kým se potkáte:
Mgr. Martina Friedlová,
Mgr. Jakub Majetny

Kdo se chcete seznámit s naším přístupem krátce, přijďte
na jednodenní ochutnávku přístupu 3IC - Inspirace pro práci
s rodinou a dítětem v sociální práci.

Termín a místo: 7. 5. 2021, Ostrava
Termíny: 17.-18.6.2021 / 1.-2.7.2020 (32 hodin) - Ostrava
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Nabízíme spolupráci
ve snadnějším nastavení výuky
dětí se specifickými vzdělávacími
potřebami v domácím prostředí

KURZ

Rodinná terapie
psychosomatických poruch v Liberci
PhDr. L.TRAPKOVÁ, MUDr. V.CHVÁLA

Spolek Naše rovnováha přináší novou formu
ONLINE Setkání okolo dítěte využitelnou pro
nastavení efektivní spolupráce všech osob
participujících na distanční formě výuky dítěte
majícího specifické vzdělávací potřeby.

Těmto rodinám nabízíme online formu
facilitovaného Setkání okolo dítěte,
obohacenou navíc i o zapojení odborného konzultanta, kterým je klinický
psycholog s velkým přesahem do
školství, PhDr. Petra Niliuse, PhD. a speciální pedagožky Mgr. et Mgr. Aleny
Cholevové, dlouhodobě se věnující
specifickým vzdělávacím procesům.

Přínos těchto externích konzultantů tkví
v možnosti využití jejich bohatých odborných zkušeností při hledání vhodného
vzdělávacího přístupu u konkrétního
dítěte a v jeho specifických potřebách, vznikajících navíc při distančním
vzdělávání. Rodiče, speciální pedagogové, školní psychologové a další
členové školního poradenského pracoviště, které s daným dítětem pracují,
tak mají možnost s nimi konzultovat
své vzdělávací přístupy k onomu dítěti
a nastavovat efektivní vyučovací režim.
V případě zájmu o sjednání Setkání
okolo dítěte či o získání více informací
o možnostech této služby kontaktujte
koordinátorku Setkání okolo dítěte Bc.
Moniku Matulovou, DiS. na e-mailu
mmonika.matulova@gmail.com nebo
telefonním čísle 731 310 304.

Už sedmý běh čtyřletého komplexního
vzdělávacího programu v rodinné terapii
psychosomatických poruch, dosud vždy
schváleného pro práci ve zdravotnictví, se chystáme zahájit na podzim 2021.
Určen je pro lékaře, psychology a další
odborníky, kteří pracují s rodinami a psy-

chosomatickými pacienty. Podmínkou
přijetí je absolvování víkendového
semináře Časová osa v našem institutu
(LIRTAPS: www.lirtaps.cz).
Přihlášky na seminář i do výcviku posílejte na adresu menclova@lirtaps.cz.
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Podporují nás:
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