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A. Úvod a vstup do pohádkového sveta

Slovo úvodem

„Za sedmero horami a sedmero řekami četli terapeuti svým klientům pohádky. Poslouchali
u toho příjemnou hudbu a kreslili obrázky. Jejich práce byla uvolněná, rozmanitá, tvořivá
a zábavná…“

Milı́ čtenáři, zdá se vám to jako z pohádky?

Dostává se vám do rukou přıŕučka k metodě „Cestou pohádek a přıb́ěhů“. Jejıḿ účelem je nabıd́nout
vám základnı́ rámec pro práci s pohádkami, které vznikly v rámci stejnojmenného projektu. Ke studiu
si kromě metodiky prosıḿ připravte audionahrávky (volně na YouTube kanálu NAŠE ROVNOVÁHA),
kvalitnı́ reproduktor, knihu pohádek a omalovánky. Pastelky výhodou. Hodit se může také pár
vzpomıńek na to, jaké to bylo poslouchat pohádky, když jste byli malı.́

Pohádky jsou naprosto přirozenou součástı́ našeho života. V mnohých z nich je zjevné jejich poselstvı,́
které se nám na prvnı́ pohled nabıźı́ (např. v pohádce Mrazıḱ je krásně vyobrazen důsledek vlastnı́
pýchy v „medvědı“́ hlavě Ivánka), v jiných můžeme hledat hlouběji nebo na sebe nechat jen působit
skryté kouzlo pohádky, báje či mýtu. Jde o silnou zkušenost, která je často umocněna dotykem
univerzálnıh́o sdıĺeného tématu či symbolu. To je právě to, co spojuje Zlaté vlasy princezny, Noemovu
archu, Prométheův oheň, stejně jako prasátko Pepinu a Budulıńka.

My jsme se rozhodli jako hlavnı́ osnovu pro pásmo pohádek zvolit vývoj. Tedy jeho jednotlivá obdobı.́
Jako nejpraktičtějšı́ pojetı́ v kontextu sociálnı́ práce nám přišla teorie psychosociálnıh́o vývoje Erika
Eriksona. Vždyť jeho záměrem bylo právě přizpůsobit tehdejšı́ psychologické (resp. psychoanalytické)
myšlenı́ rovině sociálnı́ a pedagogické. A tak se nám v tvorbě většiny pohádek stal Erikson dobrým
průvodcem.

Malou odbočku od vývojových teoriı́ představujı́ pohádky „Táta myšák“, kde se opıŕáme o koncept
„mindfulness“, a dvě dvojice pohádek zaměřených na dıĺčı́ oblasti práce s konkrétnı́ cıĺovou skupinou
bez ohledu na obdobı́ vývoje („Veverka“ a „Vaše Zrzička“ pro děti s poruchou pozornosti a „Malý krtek“
a „57“ pro sourozence dıt́ěte s PAS a jeho rodiče).

Poslednı́ dvě pohádky jsou věnovány „ošetřenı“́, ať už traumatu u dıt́ěte („Odvaha a nová sıĺa“), nebo
ošetřenı́ psychohygieny u pečujıćıćh (rodičů i profesionálů) v pohádce „O strakapoudovi“.

Působenı́ pohádkou se dá vždy umocnit komplexnostı́ prožitku. Právě proto se k pohádkám připojujı́
hudebnı́ podklad, ilustrace, omalovánka a kartičky pro návaznou práci. Ale o tom všem už
v konkrétnıćh kapitolách.

„… a žili spokojeně nejen do konce terapeutického sezení, ale i po návratu do svých domovů.“
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Jak pohádky vznikaly

Na začátku své praxe jsem se snažil využívat pohádky z knihy „Příběhy z měsíční houpačky“ k nácviku
relaxace u dětí. Pohádky v sobě skrývají daleko více, než to na první pohled vypadá, což se rychle ukázalo.
Například na dívku po popáleninách měla zklidňující efekt pohádka o sněžném králíkovi plná chladu,
sněhu a zimy. Antidotum. Klienti se často ptali po nahrávkách, a tak ve spolupráci s umělkyní Mgr. Janou
Sedlákovou vznikly první audiostopy. Najdete je na psychologietesin.cz v menu Relaxační hudba.
Audiostopa se osvědčila jako nositel „léčivého momentu“, který je vždy po ruce – při cestě městskou
dopravou, v noci při usínání… A tak jsem přidal Autogenní trénink a Kotvení v pěti smyslech. Nápad
na větší, rozmanitější a práci usnadňující nahrávky zrál dále. Kam dozrál? Výsledek držíte v ruce amožná
již i posloucháte ušima Â.

Jakub Majetny

Celý projekt je výsledkem spolupráce týmu sociálnıćh pracovnıḱů (Mgr. Lucie Hochmajerová,
Mgr. Miroslava Francová), psychologů (Mgr. Martina Friedlová, Mgr. Martina Pastuchová, Mgr. Jana
Máchová, Mgr. Jakub Majetny), umělců (Miki Kalus, Marta Matus, Anna Jurčıḱová a Vladislav Kos
z divadla ODVAZ, Norbert Lichý) a gra�ičky Lenky Havrlantové. Na společných pohádkově
pracovnıćh schůzkách jsme hledali způsob, jak k danému tématu najıt́ metaforu, svět zvıř́at a děj,
který by pomohl dıt́ěti či rodině s prožıv́ánıḿ a zvládánıḿ tématu. Spisovatelské zodpovědnosti
se chopila předevšıḿ JanaMáchová aMartina Pastuchová. Nahrávánı́ ve studiu jsme si pak náležitě
užili Â. Následovala tvůrčı́ práce Mikiho Kaluse na doprovodné hudbě, YouTube videıćh
a zpracovánı́ ilustracı́ k pohádkám od Marty Matus. Tuto metodickou přıŕučku pro vás zpracovaly
Lucie Hochmajerová, Miroslava Francová a Martina Friedlová. Cenným připomıńkami a komentáři
přispěli Martina Pastuchová, Jana Máchová a Jakub Majetny.

Pro celý tým byla tvorba pohádek od nápadu k �inálnıḿu nahrávánı́ ve studiu a pilotáži s klienty
jednou velkou tvořivou radostı.́ A tıḿto vás k nı́ zveme také…
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SLOVNÍK

Rodinnost (pojem použıv́aný v hrové terapii, se scénotestem atp.), odrážı́ potřebu dıt́ěte (i dospělého) zažıv́at ucelenou
rodinnou zkušenost. Např. ve hře či scénotestu je toto často znázorňováno zvıř́átky, prezentujıćıḿi rodiče a dıt́ě/děti.
Klıč́em k rozpoznánı́ je popis dıt́ěte. Pokud tento nenı́ dostupný, může nás vést velikost �igurek, dominujıćı́ znaky atp. Když
si zkusıt́e vzpomenout na pohádku Prasátko Pepina, co se Vám vybavı?́ V domečku na vršku žili čtyři prasátka. To je
rodinnost. Ne každý zvlášť, ale dohromady. V rodinnosti se také skrývá sycenı́ většiny potřeb – jak dıt́ěte, tak dospělého –
a klıč́ů k průchodu vývojovými obdobıḿi.
V práci s �igurálnıḿi metodami, kresbou, metaforami a pohádkami pak zůstává vždy otevřenou otázkou, zdali „rodinnost“
odrážı́ aktuálnı́ stav, který si dıt́ě užıv́á, minulost, kdy to tak bylo, nebo přánı́ dıt́ěte („sen“). Dıt́ě zde nenı́ od toho, aby to
muselo vědět, nahlıž́et a řıćt – na rozdıĺ od nás.



Přehled pohádek a témat

Seznam pohádek + téma, které majı́ ošetřit,
+ služba, v nıž́ očekáváme největšı́ využitı.́

1A
q Název: Zrození
¹ Vývojové obdobı:́ prenatálnı́ – dıt́ě před

narozenıḿ, krátce po narozenı́
n Aplikačnı́ oblast: doprovod rodičů před

porodem, sdělenı́ komplikacı́
D Speci�ikace služby k aplikaci: krizové

centrum, sociálnı/́zdravotnı́ pracovnıḱ
v nemocnici

1B
q Název:Medvědí tajemství
¹ Vývojové obdobı:́ těhotná maminka, otec
n Aplikačnı́ oblast: doprovod rodičů před

porodem, sdělenı́ komplikacı,́ podpora
D Speci�ikace služby k aplikaci: krizové

centrum, sociálnı/́zdravotnı́ pracovnıḱ
v nemocnici, náhradnı́ rodinná péče

2A
q Název: O Sovíčkovi
¹ Vývojové obdobı:́ raný věk
n Aplikačnı́ oblast: budovánı́ pocitu bezpečı,́

naděje, důvěry
D Speci�ikace služby k aplikaci: raná péče,

sociálně aktivizačnı́ služba (SAS)

2B
q Název: O soví mamince
¹ Vývojové obdobı:́ rodič dıt́ěte – raný věk
n Aplikačnı́ oblast: posıĺenı́ rodičovských

kompetencı,́ sycenı́ základnıćh potřeb
D Speci�ikace služby k aplikaci: raná péče, SAS,

všechny sociálnı́ služby

3A
q Název:Míša
¹ Vývojové obdobı:́ autonomie na přelomu

raného a předškolnıh́o věku
n Aplikačnı́ oblast: podpora zvıd́avosti

a samostatnosti dıt́ěte, separačnı́ proces
D Speci�ikace služby k aplikaci: všechny

sociálnı́ služby pracujıćı́ s dětmi od 2,5 let

3B
q Název: Dej mi!
¹ Vývojové obdobı:́ rodič dıt́ěte – obdobı́

vzdoru
n Aplikačnı́ oblast: přijetı́ hranic a řádu při

současném vývoji vlastnı́ osobnosti
D Speci�ikace služby k aplikaci: všechny

sociálnı́ služby pracujıćı́ s dětmi od 2,5 let

4A
q Název:Malá myška
¹ Vývojové obdobı:́ předškolnı́ věk
n Aplikačnı́ oblast: podpora spontánnı́ hry

a navazovánı́ vztahů s vrstevnıḱy
D Speci�ikace služby k aplikaci: všechny

sociálnı́ služby pracujıćı́ s dětmi od 3,5 let

4B
q Název: Táta Myšák
¹ Vývojové obdobı:́ rodič dıt́ěte – předškolnı́

věk
n Aplikačnı́ oblast: vedenı́ dıt́ěte

k mindfulness (vědomé vnıḿánı́ sebe
i okolı)́

D Speci�ikace služby k aplikaci: všechny
sociálnı́ služby pracujıćı́ s dětmi od 3,5 let

5A
q Název: Veverka
¹ Vývojové obdobı:́ předškolnı́ věk až školák
n Aplikačnı́ oblast: zacházenı́ s poruchou

pozornosti
D Speci�ikace služby k aplikaci: všechny

sociálnı́ služby pracujıćı́ s dětmi od 4 let

5B
q Název: Vaše Zrzička
¹ Vývojové obdobı:́ rodič dıt́ěte – předškolnı́

až školnı́ věk
n Aplikačnı́ oblast: zacházenı́ s poruchou

pozornostı,́ přijetı́ dıt́ěte s postiženıḿ
D Speci�ikace služby k aplikaci: všechny

sociálnı́ služby pracujıćı́ s rodiči
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6A
q Název: Ježek
¹ Vývojové obdobı:́ puberta + přetrvávajıćı́

problémy s chovánıḿ
n Aplikačnı́ oblast: porušovánı́ norem, agrese,

orientace na vztah
D Speci�ikace služby k aplikaci: nıźkoprahové

kluby, nıźkoprahová dennı́ centra, SAS,
pracovnıći OSPOD

6B
q Název: Tajemství ježků
¹ Vývojové obdobı:́ rodič dıt́ěte s poruchou

chovánı,́ vstup do puberty, respekt
odlišnosti

n Aplikačnı́ oblast: zacházenı́ s poruchou
chovánı́ a změnami dospıv́ánı́

D Speci�ikace služby k aplikaci: všechny
sociálnı́ služby pracujıćı́ s rodiči
s dospıv́ajıćıḿ dıt́ětem

7A
q Název: Vážka
¹ Vývojové obdobı:́ konec puberty, mladá

dospělost
n Aplikačnı́ oblast: téma identity, party,

subkultury
D Speci�ikace služby k aplikaci: všechny

sociálnı́ služby pracujıćı́ s dospıv́ajıćıḿi

7B
q Název: Vlastní cestou
¹ Vývojové obdobı:́ rodič dıt́ěte – konec

puberty, mladá dospělost
n Aplikačnı́ oblast: zacházenı́ s identitou,

opuštěnı́ hnıźda
D Speci�ikace služby k aplikaci: všechny

sociálnı́ služby pracujıćı́ s rodiči

8A
q Název:Malý krtek
¹ Vývojové obdobı:́ od 3 let – sourozenec

dıt́ěte s autismem
n Aplikačnı́ oblast: alternativnı́ komunikace
D Speci�ikace služby k aplikaci: všechny

sociálnı́ služby pracujıćı́ se sourozeneckými
skupinami, sourozenci dětı́ s PAS, třıd́nı́
kolektivy

8B
q Název: „57“
¹ Vývojové obdobı:́ rodič dıt́ěte s PAS
n Aplikačnı́ oblast: téma jinakosti, odlišnosti,

respektu
D Speci�ikace služby k aplikaci: všechny

sociálnı́ služby pracujıćı́ s rodiči dětı́ s PAS

9A
q Název: Orlí sny
¹ Vývojové obdobı:́ dospıv́ánı́ – hledánı́

vztahu, sociálnı́ kompetence
n Aplikačnı́ oblast: krize po rozpadu vztahu,

hledánı́ nových zdrojů, kontakt s emocemi
D Speci�ikace služby k aplikaci: krizová centra,

všechny sociálnı́ služby pracujıćı́
s dospıv́ajıćıḿi

9B
q Název: Prázdné hnízdo
¹ Vývojové obdobı:́ rodič dıt́ěte – odchod

z domu, separačnı́ proces
n Aplikačnı́ oblast: fenomén prázdného

hnıźda, závislost na dıt́ěti
D Speci�ikace služby k aplikaci: všechny

sociálnı́ služby pracujıćı́ s rodiči, náhradnı́
rodinná péče

10A
q Název: Odvaha a nová síla
¹ Vývojové obdobı:́ kdykoliv po traumatické

zkušenosti
n Aplikačnı́ oblast: ztráta, změna školy, rozpad

rodiny, prodělávánı́ nemoci
D Speci�ikace služby k aplikaci: všechny

sociálnı́ služby pracujıćı́ s dětmi

10B
q Název: O strakapoudovi
¹ Vývojové obdobı:́ rodič dıt́ěte náročného

na péči
n Aplikačnı́ oblast: psychohygiena, obnova

vlastnıćh zdrojů
D Speci�ikace služby k aplikaci: všechny

sociálnı́ služby pracujıćı́ s rodiči
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Pokud již tedy vıḿe, jakou pohádku chceme využıt́ (odraz záměru) a máme s nı́ vlastnı́ zkušenost, je
dobré podıv́at se na teoretické zázemı́ ke konkrétnı́ pohádce. Kromě znalosti vývoje, normality
a obtıž́ných oblastı́ nás připravı́ na to, k čemu může práce po pohádce sloužit, co se v nı́ v metaforách
a pocitech vlastně bude odehrávat.

Technické zázemí. Aby se podařilo přenést jádro pohádky ke klientovi, je třeba zohlednit jeho
jedinečnost. Pro někoho bude lepšı́ četba z knihy, pro jiného poslech audio nahrávky s hudbou. Při
pilotáži s dětmi se nám opakovaně osvědčilo přidat k poslechu i potřeby na kreslenı́ (archy, pastelky,
�ixy) a omalovánku, které vznikly z hlavnı́ ilustrace dané pohádky. Pomáhá to držet pozornost dıt́ěte
v daném tématu – to se může pohybovat mezi kresbou, poslechem, obrázkem, ale stále je ve stejném
tématu.

„Imaginace nás proměňují nejvíce tehdy, když jsou živé, pokud se představy týkají různých
smyslových modalit, a když tyto obrazy skutečně citově prožíváme.“1

Pohádka de facto vyvolává proces řıźené imaginace, na kterou se dá následně navázat volným
pokračovánıḿ. C� ıḿ vıće smyslových modalit se při pohádce podařı́ oslovit, o to většı́ bude mıt́ efekt.
Nebojte se tak po důkladném zváženı́ klidně přinést šišky z lesa nebo napustit mıśu plnou vody.
Tvořivosti se meze nekladou. Pod technickým zázemıḿ tedy hledejte materiálnı́ přıṕravu působenı́
na jednotlivé smysly.

Vlastní práce s pohádkou a práce po pohádce. Zde se otevıŕá prostor zpracovat dřıv́ějšı́ zkušenosti
nebo rozvinout to nové, co pohádka probudila. Pracovnıḱ může využıt́ volných otázek o tom, jak
se pohádka lıb́ila, co při nı́ běželo klientovi hlavou, nebo o čem by nynı́ potřeboval mlčet. Velmi
užitečné je také dovolit si po poslechu nějaký čas setrvat v tichu, stojı-́li o to klient. Dobrou zkušenost
máme i s kartičkami (všechny naleznete v přıĺoze metodiky), dıḱy nimž dıt́ě lépe udržı́ pozornost
na téma pohádky a které mohou tvořit pomůcku pro změnu děje nebo vlastnı́ „lepšı“́ konec pohádky.

Záznamový arch, vlastní re�lexe. Na závěr přikládáme „pomocnıḱy“ k sebezkušenosti, se kterými je
třeba začıt́. Pokud nebudete s pohádkami pracovat jako s terapeutickým nástrojem s klienty (ať už
dětskými nebo dospělými), pomohou vám tyto archy k výživnému sebepoznánı́ a osobnostnıḿu růstu.

1 Kast, V. (2010) Imaginace jako prostor setkání s nevědomím. Praha: Portál.

Jak tuto metodiku používat?

Záměr působit pohádkami terapeuticky (tedy léčivě) s sebou nese nároky na profesionalitu
pracovnıḱa. Proto tato přıŕučka vznikla. Následujıćı́ schéma se vám pokusı́ nabıd́nout postup, jak svoji
profesionalitu prohloubit. Mějte namysli, že takto rozšıř́ená profesionalita v sobě neobsahuje patřičné
vzdělánı́ a orientaci ve službě, v nıž́ se pohybujete. Jde o nadstavbu, která může Vaši práci učinit
rozmanitějšı,́ zábavnějšı́ a předevšıḿ užitečnějšı.́ Nikterak však nenahrazuje vysokoškolské humanitnı́
vzdělánı́ a praxi v oboru.

Záměr. Na začátku každé práce je nutné mıt́ stanoven záměr. Mıt́ jasně stanovený záměr pro většinu
činnostı́ v životě se nám osvědčilo i mimo profesnı́ oblast, v práci se však bez vědomého záměru
neobejdeme. Vıće se tomuto tématu věnujeme na kurzu Našı́ rovnováhy „3IC“. Nejde o nic jiného než
o zvědoměnı́ otázky a odpovědı:́

„O co jde konkrétně mně, konkrétně s tímto klientem, konkrétně v této službě, v tomto sezení?“

Tento záměr by měl odpovıd́at podobě služby
tak, jak je nesena svou vizı,́ poslánıḿ
a hodnotami. Měl by nést naše silné stránky
a potřeby klienta a zakázku – tedy to, kde
se vědomě domluvı́ pracovnıḱ (na základě
nabıd́ky služby a svých možnostı)́ s klientem (na
základě jeho potřeb a aktuálnı́ situace).

Naše pohádky tento záměr obohacujı́ o působenı́
na vývojové obdobı́ či dıĺčı́ speci�ickou oblast
práce. Záměr nám rovněž dodává směr práce.
V tomto směru je dobré si občas připomenout
pořekadlo: „Kdo neví, kam jde, ať se pak nediví,
kam došel.“

Sebezkušenost. Než si pustıt́e prvnı́ pohádku
(což se už asi stalo), tedy než budete v pohádkách
jako terapeutických nástrojıćh pokračovat,
připravte si prostor pro vlastnı́ sebezkušenost. Bez doteku s tıḿ, jak působı́ pohádka na nás samotné,
co v nás otevıŕá, vyvolává, je profesnı́ využitı́ rizikem. Odbornıḱ sám musı́ být v tématu a nástroji,
kterým působı,́ pevný, jistý, znalý svých asociacı́ a „nedokončených záležitostı“́ ze svých vztahových
zkušenostı́ a vývojových obdobı.́ Za tıḿto účelem jsme se snažili nabıd́nout inspiraci v kapitole
„Vlastnı́ sebezkušenost“. Už je to trapné, my vıḿe – ale nepřeskakujte ji! Suma sumárum se dá řıćt, že
sebepoznánı́ může být tıḿ, co nám každý kontakt s klientem může přinést, a tak se nám stává naše
povolánı́ nekonečným obohacenıḿ. Podobně obohacujıćı́ může být i samotná přıṕrava na práci.

A
Pracoviště/
Služba

B
Pracovník

C
Klient

Vzdělání
Praxe

Metody
Osobnost
Pohlaví

Možnost zakázky

SLOVNÍK

3IC – three integrative circles, integrativnı́ model propojujıćı́ tři oblasti: práci se záměrem, využitı́ vývojových teoriı́
a znalost systémového pojetı́ rodiny. Model jsme sestavili za účelem aplikace těchto oblastı́ pro sociálnı́ práci. Aktuálně
vypsán jako akreditovaný kurz – naserovnovaha.cz/vzdelavani/akreditovane-kurzy.
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do konce. Dıt́ě bude mıt́ šanci se ještě připojit napřıḱlad pomocı́ kartiček či maňásků, které ho mohou
zaujmout a ono se pak může vrátit do děje přıb́ěhu a kreslit, co ho napadne. U některých dětı́ je možné
poslech části pohádky zopakovat.

Vlastnı́ četba textu, poslech audiozáznamu a dalšı́ využitı́ pohádek je jen dalšı́ možnostı,́ jak
s přıb́ěhem pracovat. Právě proto je důležité, aby se sociálnı́ pracovnıḱ s pohádkou nejprve seznámil
a vyzkoušel si všechny předložené materiály (knıž́ka, audiozáznam, omalovánky, kartičky) a aby
pročetl metodiku. Pokud máte možnost, dejte dıt́ěti nebo klientovi vybrat, jak chce pohádku vnıḿat,
a dopřejte mu čas na přıṕravu před realizacı́ pohádky. Také po poslechu pohádky nechte dıt́ěti/
klientovi dostatečný čas pohádku zpracovat. Při puštěnı́ audiozáznamu zůstaňte v tichosti s klientem,
nedělejte si však poznámky, jen klienta občas pozorujte.

Příprava technického zázemí

Pokud použıv́áte pohádku poprvé, poslechněte si ji celou a projděte vlastnı́ sebezkušeností
s pohádkou. Zkontrolujte technické zázemı́ (kvalitu pohádky, hlasitost audiozáznamu, přıṕadně
rychlost internetového připojenı)́. Připravte si přehrávacı́ zařıźenı́ a nastavte přıj́emnou hladinu
poslechu*. Naučte se s hlasitostı́ �lexibilně manipulovat, protože v průběhu poslechu může dıt́ě
i dospělý klient na některý ze zvukových podnětů reagovat hypersenzitivně. V takovém přıṕadě je
potřeba rychle reagovat a zvuk ztlumit, popřıṕadě zesıĺit. Pokud se rozhodnete pohádku předčıt́at,
věnujte přıṕravu vlastnı́ četbě a vhodné artikulaci a modulaci hlasu.

Dále si nachystejte knıž́ku a obrázky, které podpořı́ zájem a pozornost dıt́ěte směrem k přıb́ěhu. Dıt́ě
má obrázky k dispozici přıḿo před sebou. Může je v průběhu poslechu pozorovat, vzıt́ si je do rukou.
Pokud dıt́ě neprotestuje, může pracovnıḱ obrázky sám vybıŕat. Může působit jako vzor, že si dıt́ě
obrázky může vzıt́ a také, že je v průběhu může vrátit či vyměnit.

Zázemı́ pro poslech pohádkymůžete doplnit o zajıḿavé předměty jako listı,́ chrastıt́ko, maňásek, které
mohou zvýšit zájem dıt́ěte o poslech přıb́ěhu. Pokud je tomožné, připravte si nehlučné hračky, aby dıt́ě
mělo šanci zaslechnout přıb́ěh bez šumu. Připravte si záznamový arch, který je dobré využıt́ až
po konzultaci.

Práce s kartičkami

Vizuálnı́ podpora pohádky s využitıḿ kartiček či omalovánek podporuje udrženı́ pozornosti dıt́ěte. Je
přıńosné, když s kartičkami seznámıḿe klienta ještě před samotným poslechem. Umožněte, aby
obrázky byly po celou dobu k dispozici. Dıt́ě si může vybrat kartičku a držet si ji v ruce. Po poslechu
kartičky usnadňujı́ vrátit se k ději přıb́ěhu. Můžeme pozorovat, které části přıb́ěhu zaujaly dıt́ě nejvıće,
ke kterým semá potřebu vracet, nebo naopak, které kartičky zůstaly bez povšimnutı.́ Cenné informace
přinese pozorovánı́ dıt́ěte/klienta, jak s kartičkou manipuluje a kam ji umıśťuje, zda je nějak
komentuje. Při pozorovánı́ můžeme věnovat speciálnı́ pozornost tomu, zda dıt́ě/klient má potřebu

Obecná doporučení pro práci s pohádkou

V této části vás seznámıḿe s tıḿ, jak semůžete na práci s terapeutickou pohádkou připravit. Týká se to
předevšıḿ využitı́ pohádek s malými dětmi. Konkrétnı́ doporučenı́ k pohádkám naleznete
v jednotlivých kapitolách metodiky.

Organizace prostředí

Připravte si prostředı,́ kde bude konzultace probıh́at. Před poslechem pohádky vytvořte pro dıt́ě
vhodné bezpečné prostředı.́ Je možné mu nabıd́nout napřıḱlad deku na zakrytı,́ pohodlné polštářky
nebo vak, aby mělo pocit bezpečı.́ Nejjednoduššı́ cestou, jak zajistit pro dıt́ě přıj́emný prostor, je zeptat
se dıt́ěte nebo jeho pečovatele, co potřebujı,́ aby se cıt́ili v bezpečı.́

Jestliže budete pouštět pohádku mimo domácı́ prostředı,́ tedy konzultace proběhne ambulantnı́
formou (napřıḱlad v prostorách sociálnı́ služby), nechte dıt́ě seznámit se smıśtnostı,́ aťmá čas podıv́at
se, co všechno v mıśtnosti je. Můžete napřıḱlad dıt́ě vyzvat: „Pojď si udělat hnízdečko. Můžeš si najít
místo kdekoli, nebo se pohybovat.“

Jestliže má dıt́ě poruchu pohybového aparátu nebo se z různých důvodů nemůže samostatně
pohybovat, domluvte se s rodičem i dıt́ětem, ve které poloze a na kterém mıśtě bude přıb́ěhu
naslouchat. Umožněte dıt́ěti výhled a přıśtup k obrázkům.

Jestliže máte za sebou sebezkušenost s pohádkou a jestliže jste promysleli záměr využitı́ pohádky
směrem k dıt́ěti či pečujıćı́ osobě, dobře se připravte. Vybavte se potřebnými pomůckami a promyslete,
kde budou umıśtěné a jakým způsobem je budete prakticky použıv́at. K pomůckám patřı́ napřıḱlad
knıž́ka s textem a obrázky, omalovánky, některé přıb́ěhy můžeme podpořit jinými doplňkovými
pomůckami, jako jsou chrastıt́ko, listı,́ deka nebo polštářek k možnému vytvořenı́ ,,hnıźdečka“ pro dıt́ě
apod. Dalšı́ možnostı,́ jak s dıt́ětem dále pracovat, je společná kresba po poslechu pohádky a povıd́ánı́
o tom, co dıt́ě slyšelo v pohádce. Velmi efektivnı́ pro návrat pozornosti dıt́ěte jsou ,,nečekané zvuky“,
změna intonace, změna mužský/ženský hlas ( je možné využıt́ hudebnı́ nástroje).

Načasování

Zvažte dobře čas, tedy v jaké části konzultace chcete pohádku pro dıt́ě využıt́. Napřıḱlad pokud vıt́e, že
dıt́ě bývá k závěru setkánı́ již nepozorné, je dobré zařadit poslech pohádky hned na začátek.

Promyslete přıt́omnost dalšıćh osob na konzultaci (rodič, pečujıćı́ osoba, sourozenci) tak, aby se dıt́ě
cıt́ilo v bezpečı.́

Pokud jsou dıt́ě nebo pečovatel roztržitı,́ nedokážou se po celou dobu na pohádku soustředit, můžete
pohádku pustit po částech. U dětı́ s ADHD se osvědčilo při poslechu pohádky nechat dıt́ě vymalovávat
obrázek k pohádce a k audiozáznamu se opakovaně vracet tak, aby dıt́ě přıb́ěhu naslouchalo.

Při práci s pohádkou si můžete s dıt́ětem hrát a současně poslouchat. Ponechte dıt́ě v pohybu nebo
v činnosti. Připravte dıt́ěti raději nehlučné hračky, aby dıt́ě mělo šanci zaslechnout co nejvıće
z přıb́ěhu. Nenechte se odradit „odpojenıḿ dıt́ěte“. Je to v pořádku. Nechte pohádku dohrát až
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* Reproduktory. Pokud se stane práce s pohádkami stálou součástı́ vašı́ praxe (v což doufáme a přejeme vám to), pořiďte
si kvalitnějšı́ reproduktor. Audiostopy jsou ve velmi kvalitnıḿ a preciznıḿ zpracovánı́ a samy o sobě nesou při adekvátnıḿ
„hardwaru“ léčivé momenty. Doporučujeme experimentovat od kompaktnıćh reproduktorů Sony (např. SRS XB12 je malý,
praktický a s ohledem na kvalitu zvuku cenově dostupný) po nákladnějšı́ reproduktory značky Marshall, které se mohou
stát hudebnı́ relaxacı́ a okrasou pracovny (modely Tufton, Woburn II.).



měnit závěr přıb́ěhu, nebo ho nějak doplňovat. Pozorujeme, jaké emoce klienta poslech pohádky
provázejı.́ Pokud dıt́ě nenı́ samo schopné kartičky uchopit, přibližte mu je nebo mu je vložte do rukou.

Všıḿejte si:

R které kartičky si dıt́ě/klient vybıŕá,
R které kartičky zůstaly bez povšimnutı,́
R jak klient s kartičkou manipuluje a kam ji umıśťuje,
R zda dıt́ě/dospělý kartičky nějak komentuje,
R zda má dıt́ě/dospělý potřebu přıb́ěh doplňovat nebo měnit jeho závěr.

U jednotlivých dětı́ a pečujıćıćh osob se můžete potkávat s rozmanitou interpretacı́ kartiček. Můžete
pozorovat různé úhly pohledu jednotlivých klientů. Zkušenost s využitıḿ jedné pohádky je tak velmi
různorodá.
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B. Konkrétní pohádky a jejich aplikační oblast

1. Metodika ZROZENÍ a MEDVĚDÍ TAJEMSTVÍ

„Děti se nebudou bát života, pokud se dospělí nebudou bát smrti.“

Erik Homburger Erikson

„Stejně jako rodičovství začíná těhotenstvím a narozením, i naše pásmo Cestou pohádek a příběhů začíná
právě zrozením.“

Osu našı́ tvorby představuje teorie o celoživotnı́ cestě člověka. Erik H. Erikson, ego-psychoanalytik
a žák Anny Freudové, přišel s užitečnou teoriı,́ kde pravı,́ že člověk procházı́ v každém věku typickým
kon�liktem a dıḱy tomu, jak ho zvládne, si osvojı́ nějakou ctnost. Ve své teorii přinášı́ dnes již široce
přijıḿaný názor, že pokud obdobıḿi člověk projde dobře, směřuje k psychickému zdravı,́ a pokud
se v nějakém obdobı́ kon�likt/téma nevyřešı,́ neustále se k němu člověk vracı,́ jde dále životem s dluhy.

Erikson svoji teorii o vývoji osobnosti nazval „Osm věků člověka“. Vývoj člověka od narozenı́ do smrti
je podle Eriksona rozdělen do osmi period. V každém obdobı́ je důležitým momentem vyřešenı́ krize
a jejı́ řešenı́ je pak začátkem dalšı́ periody. Tento popis osmi vývojových stádiı́ byl založen
na biologických událostech, které narušujı́ rovnováhumezi pudy a sociálnıḿ přizpůsobenıḿ. Pokud by
člověk nezvládl vývojový úkol osvojenıḿ nových dovednostı́ a přıśtupů, došlo by k zastavenı́ vývoje
osobnosti, což by ohrozilo pozdějšı́ vývojová stádia. Na rozdıĺ od předchozıćh kategorizacı́ vývoje
osobnosti Erikson proslul tıḿ, že vývojový model rozšıř́il na celý životnı́ cyklus. V závěru života
ve spolupráci se svou manželkou přidali také završujıćı́ deváté stadium. Eriksonova teorie zdůraznila
potřebu souvislého sebepojetı́ ve vstřıćných společenských podmıńkách (Fonagy et Target, 2005).

Jak pohádky vznikaly

Začıńáme prvnı́ fázı́ života člověka a tou je zrozenı.́ V prvnıḿ audiozáznamu nasloucháme hlasu dvou
entit, které představujı́ muže a ženu, jež jsou symbolem spojenı.́ Takové spojenı́ a momentálnı́ soulad
přinášı́ život amymůžeme slyšet tlukot srdce – jeho zrychlujıćı́ se rytmus jako touhu po životě. Slyšıḿe
prvnı́ hlasový projev narozeného dıt́ěte, které svůj přıćhod dává okolnıḿu světu najevo – „já jsem tady
a teď“. V této části, jako jediné, jsme využili obrázky lidského vajıč́ka a spermie. Také je zde použit jako
velký symbol zrozenı́ „abstraktnı́ světelný“ obrázek.

Pohádka Medvědı́ tajemstvı́ odkrývá přıb́ěh dvou bytostı.́ Jejich pouto je pevné. Medvědice jako žena,
která nosı́ pod srdcem nový život a sama se proměňuje ve vztahu ke svému okolı.́ Medvěd poznává
na své partnerce, že něco je jinak. Jejich blıźkost a soulad mu umožňuje se zorientovat v dané situaci.
Můžeme si všıḿat radosti, kterou společně prožıv́ajı.́ Jaké to bude, až se narodı?́ Co ho mohu naučit?
Jaký budu rodič? Společně se těšı́ na svou novou roli a v představách se připravujı.́
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Užitečné otázky

k Byl pro Vás poslech přıj́emný? Která část konkrétně Vás nejvıće zaujala?
k Jaké emoce a představy ve Vás poslech vyvolává?
k Překvapilo Vás něco?
k Zaujala Vás některá z kartiček?

Pohádka MEDVĚDÍ TAJEMSTVÍ (1B)

q Název: Medvědı́ tajemstvı́
¹ Vývojové obdobı:́ těhotná maminka, otec
n Aplikačnı́ oblast: doprovod rodičů před porodem, sdělenı́

komplikacı,́ podpora
D Speci�ikace služby k aplikaci: krizové centrum, sociálnı/́

zdravotnı́ pracovnıḱ v nemocnici, náhradnı́ rodinná péče

Pro rozvoj plodu je významné spojenı́ s matkou. Komunikace
probıh́á fyziologicky (krev přes placentu – hormony,
metabolismus…), smyslově (pohybem, tlakem, zvukem…),
a emočně (tıḿ že se matka na dıt́ě soustředı,́ vyvıj́ı́ se k němu
určitý vztah). Významným účastnıḱem je také plod, který dokáže
komunikovat s matkou či oběma rodiči stejným způsobem.

Právě taková blıźká provázanost může vzájemný vztah
ovlivňovat jak pozitivnıḿ, tak i negativnıḿ směrem. Pozitivnı́
vazba umožňuje klidné zránı́ plodu.

Negativnı́ dopad odmıt́ánı́ dıt́ěte se projevuje dokonce i v tělesné rovině – u nechtěných dětı́ docházı́
mnohem častěji k potratům. Dalšıḿ velmi negativnıḿ dopadem na zdravı́ dıt́ěte má alkoholová či
drogová závislost rodičů, kde vývoj plodu ovlivňujı́ toxické látky.

Pro koho je příběh určený

Přıb́ěh je určen samotné vyvıj́ejıćı́ se lidské bytosti, která roste v lůně své matky. Již plod disponuje
vrozenou schopnostı́ reagovat na podněty zvenčı́ (napřıḱlad na změnu matčiny polohy). I v děloze
dokáže dıt́ě vnıḿat množstvı́ rozmanitých podnětů. Vnıḿá prostor, hudbu, slyšı́ hlas svých rodičů,
okolnı́ zvuky. Vnıḿá nálady a celkové emocionálnı́ rozpoloženı́ svých rodičů. Reaguje tak, jak je pro něj
výhodné, jeho reakce se postupně diferencujı́ a přibývajı,́ je schopno nejjednoduššıćh forem učenı,́
dokáže se naučit rozlišovat některé podněty a reagovat na ně různými způsoby (většinou změnou
intenzity pohybu).

Rozvıj́ı́ se bazálnı́ pocit bezpečı,́ chovánı́ je již individuálně typické, jeho znaky přetrvávajı́
i po narozenı́ (zpravidla projevy temperamentu, intenzita, množstvı,́ frekvence pohybových reakcı)́.
Pro dıt́ě je velmi důležité, aby na světě bylo přivıt́áno nejbližšıḿi osobami – matkou a otcem („být
v očích a srdcích, v myšlenkách svých rodičů“).

Pohádka je vhodná také pro budoucı́ rodiče, kteřı́ očekávajı́ přıćhod svého potomka a prožıv́ajı́ těžké
obdobı,́ spojené s informacı́ o vývoji svého dıt́ěte. Pohádka najde využitı́ i pro rodiče, u kterých
přetrvávajı́ bolestné vzpomıńky na obdobı́ těhotenstvı́ a porodu dıt́ěte.

Druhá část přıb́ěhu přinášı́ krizovou informaci, že se miminko nevyvıj́ı́ tak, jak by mělo. Medvědice má
starost, kterou sama vstřebává, a hledá cestu, jak ji sdělit svému partnerovi. Zpráva je kontrastem
všech předchozıćh radostných myšlenek. Sıĺu a naději můžeme vnıḿat v pevném vztahu medvědıh́o
páru, kdymedvěd chránı́ svoumedvědici svým tělem a i přes nepřıźnivé okolnosti věřı,́ přestože nezná
řešenı,́ že může přijıt́ cokoliv. „‚Nemůžeš vědět, co tě čeká!‘ Táta medvěd mohutnou tlapou mrazivý vítr
odehnal, sklonil se k nastávající mamince, pohladil ji po ustaraném čele a oba chvíli stáli bez hnutí.“

Prolog ZROZENÍ (1A)

q Název: Zrozenı́
¹ Vývojové obdobı:́ prenatálnı́ – dıt́ě před

narozenıḿ, krátce po narozenı́
n Aplikačnı́ oblast: doprovod rodičů před porodem,

sdělenı́ komplikacı́
D Speci�ikace služby k aplikaci: krizové centrum,

sociálnı/́zdravotnı́ pracovnıḱ v nemocnici

Pro koho je příběh určený

Přıb́ěh je určen samotné vyvıj́ejıćı́ se lidské bytosti,
která roste v lůně své matky. Již plod disponuje
vrozenou schopnostı́ reagovat na podněty zvenčı́
(změna matčiny polohy). I v děloze dokáže dıt́ě vnıḿat
množstvı́ rozmanitých podnětů. Vnıḿá prostor, hudbu,
slyšı́ hlas svých rodičů, okolnı́ zvuky. Vnıḿá nálady
a celkové emocionálnı́ rozpoloženı́ svých rodičů.

Pro dıt́ě je velmi důležité, aby na světě bylo přivıt́áno nejbližšıḿi osobami – matkou a otcem („být
v očích a srdcích, v myšlenkách svých rodičů“). Je vhodná pro osoby, které majı́ v životě potřebu se vracet
ke svému původu, ke svým kořenům, tedy napřıḱlad pro děti adoptované a děti v pěstounské péči.
Přıb́ěh je také určen rodičům, kteřı́ pečujı́ nebo čekajı́ děťátko, a jsou možná plni obav o jeho zdravı.́

Jak s pohádkou zacházet

Než pohádku použijete se svými klienty, začněte kapitolou Obecná doporučení pro práci
s pohádkou a kapitolou Vlastní sebezkušenost s terapeutickými pohádkami pro pracovníky.
Pohádku vyzkoušejte na sobě a zodpovězte si navržené otázky.

Pohádku je možné pustit mamince či oběma rodičům a jejich očekávanému dıt́ěti, a to v průběhu
hospitalizace maminky nebo při ambulantnı́ návštěvě.

V přıṕadě, že poslech pohádky je přijıḿán rodiči kladně a přinášı́ zklidněnı́ nebo úlevu, nabıd́něte
nahrávku i pro poslech v domácıḿ prostředı.́ Opakovaný poslech zvyšuje účinnost a tělo i mysl
se dokáže rychle zklidnit.
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Jak pohádka vznikala

V této etapě se dle E. H. Eriksona nacházıḿe v obdobı́ od narozenı́ do jednoho roku života člověka,
které obecně označujeme jako „kojenecký věk“. Jeho základnıḿ stavebnıḿ kamenem je řešenı́
kon�liktu základní důvěra proti základní nedůvěře. Ze získané důvěry ve svět vyrůstá ctnost
tohoto období – NADĚJE.

Záměrem terapeutických přıb́ěhů o Sovıč́kovi je přinést vašemu klientovi prostřednictvıḿ děje
možnost prožıt́ si znovu nebo zcela nově pocity bezpečı,́ lásky, přijetı́ a naděje, kterých se mu do této
chvıĺe v životě z nejrůznějšıćh důvodů nedostávalo.

„První sociální výkon, jehož dítě dosáhlo, je proto jeho ochota nechat matku zmizet z dohledu
bez nadměrné úzkosti nebo hněvu, protože se stala vnitřní jistotou stejně jako vnější
představivostí.“

Erik Homburger Erikson

Pohádka O SOVÍČKOVI (2A)

q Název: O Sovıč́kovi
¹ Vývojové obdobı:́ raný věk
n Aplikačnı́ oblast: budovánı́ pocitu bezpečı,́ naděje,

důvěry
D Speci�ikace služby k aplikaci: raná péče, SAS,

náhradnı́ rodinná péče

V obdobı́ po narozenı́ je dıt́ě bezmocné, plně závislé
na pečujıćı́ osobě. Z� ivot dıt́ěte a rodičů je zaměřen
na uspokojenı́ základnıćh potřeb, jako jsou přıj́em
potravy, hygiena, fyzický a sociálnı́ kontakt. Je
důležité si uvědomit, že dobrá péče tkvı́ v kvalitě, ne
však v kvantitě poskytované empatie a citlivosti. Dıt́ě
zıśkává skrze péči rodičů základnı́ důvěru v okolnı́ svět
a v život a při prožıv́aném pocitu bezpečı́ se otevıŕá podnětům
zvenčı.́ Pokud dıt́ě po dlouhou dobu tyto pocity nemá možnost
prožıt́, mohou se u něj v pozdějšıḿ životě objevit závažné diagnózy, jako napřıḱlad schizofrenie,
psychotické zhroucenı,́ schizoidnı́ osobnost či deprese. Právě zde je obnovenı́ stavu důvěry základnıḿ
požadavkem na léčbu nemocného člověka.

Pro koho je příběh určený

Tato pohádka může pomoci v nasycenı́ emočnıćh základnıćh potřeb každého zdravého dıt́ěte. Lze ji
použıt́ pro všechny děti, které potřebujı́ zažıt́ pocit přijetı́ a bezpečı.́ Sociálnı́ pracovnıḱ ji může použıt́
pro potřebu vytvořenı́ bezpečného a otevřeného kontaktu s dıt́ětem. Je vhodná i pro děti v pěstounské
péči.

Jak s pohádkou zacházet

Než pohádku použijete se svými klienty, začněte kapitolou Obecná doporučení pro práci
s pohádkou a kapitolou Vlastní sebezkušenost s terapeutickými pohádkami pro pracovníky.
Pohádku vyzkoušejte na sobě a zodpovězte si navržené otázky.

V průběhu poslechu pohádky s klientem či při použitı́ užitečných otázek se mohou projevit velmi silné
emoce (strach, smutek, vztek, ale i radost…). Buďte oporou rodičům a nechte je emoce prožıt́. Ujistěte
rodiče, že je úplně v pořádku o emocıćh spojených s porodem mluvit nahlas. Vyslechněte je – nenı́
vhodné jejich reakce jakkoliv posuzovat nebo zlehčovat.

Užitečné otázky

k Jaké myšlenky a pocity se Vám vybavujı,́ když si představıt́e porod, vlastnı́ porod (ať sebe jako
dıt́ěte, nebo jako rodiče, který přıćhod dıt́ěte očekává)?

k Co jste slyšel/a/li od rodičů, prarodičů o tom, jak probıh́al Váš porod, jak se na něj vzpomıńá?
Mluvilo se o něm někdy, nebo to bylo zapomenuto, tabuizováno?

k Jakým způsobem se Vás dotýká téma zrozenı́ a porodu okolo Vás?

2. Metodika SOVÍČEK

„Naděje je nejranější a zároveň nejnepostradatelnější ctností pro to, abychom zůstali naživu.“

Erik Homburger Erikson

Pohádka „O Sovıč́kovi“ a „O sovı́ mamince“ v sobě skrývá odkaz prvnı́ vývojové etapy dle E. H. Eriksona,
kterou je důvěra (podle pozdějšı́ Eriksonovy formulace naděje: „I tam, kde se ztratí všechna důvěra,
může mít člověk ještě naději, že bude jinak.“).

V nejranějšıḿ stádiu, podle Freuda orálnıḿ, si dıt́ě osvojuje – obrazně i doslova v mateřském náručı́ –
základnı́ důvěru. Důvěřujıćı́ naděje je celoživotnıḿ základem citových vztahů k těm, na jejichž péči je
člověk odkázán (rodiče, lékař, učitel, celoživotnı́ partner…), i vztahů k tomu, co lidského jedince
přesahuje. Základnı́ důvěra je – z psychologického hlediska – také nejhlubšıḿ základem vıŕy v Boha.
Z tohoto zdroje člověk čerpá sıĺu k překonánı́ všech nezdarů a zklamánı,́ všech pochybnostı́
rozvracejıćıćh vlastnı́ hodnotu.

„Nevybuduje-li si dítě v základní důvěře celoživotní hlubinu bezpečnosti, je na celý život
ohroženo nejzávažnějšími duševním poruchami – depresí, paranoiditou (Kleinová, Bálint)
a těžkými narcistickými poruchami.“2

2 R� ıč́an, P., Krejčıř́ová, D. a kol. (2006) Dětská klinická psychologie. 4., přepracované a doplněné vydánı.́ Praha: Grada
Publishing.
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Pohádka O SOVÍ MAMINCE (2B)

q Název: O sovı́ mamince
¹ Vývojové obdobı:́ rodič dıt́ěte raného věku
n Aplikačnı́ oblast: posıĺenı́ rodičovských kompetencı,́ sycenı́

základnıćh potřeb
D Speci�ikace služby k aplikaci: raná péče, SAS, rodičovské

skupiny, všechny sociálnı́ služby

Tato pohádka je zaměřena na rozpoznánı́ a vyjasněnı́ si rozdıĺu
mezi „kvantitou a kvalitou“ péče a sladěnı́ se s potřebou dıt́ěte.
Opět naplňuje a zvědomuje tento proces matkám, které
se nemohly opřıt́ o zážitek s vlastnı́ mámou nebo pečujıćı́ osobou
a které mohou najıt́ sladěnı́ v sobě.

Tématem je také sladěnı́ rodiče (máma, táta) a kojence
a schopnost citlivého vnıḿánı́ vůči projevům a potřebám jejich
dıt́ěte. Pohádky 2A, 2B jsou určeny zejména pro matky a děti (až
do dospělosti), kteřı́ byli v počátcıćh péče (v prvnıḿ roce života)
ohroženi neklidem, nestálostı́ prostředı,́ násilıḿ okolo, ústavnıḿ
prostředıḿ nebo také nedostatečnými schopnostmi rodičů připravit vhodné podmıńky pro narozené
miminko. Skrze pohádku mohou zažıt́ a procıt́it „teplo a bezpečı“́. Pohádky jsou zdrojem pro
pochopenı́ a nalézánı́ potřeb tohoto citlivého obdobı.́

Pro koho je příběh určený

Pohádka může být užitečná u rodičů, kteřı́ si připadajı́ málo kompetentnı́ ve výchově nebo které jako
nekompetentnı́ vnıḿá jejich okolı.́ Pohádka přinášı́ téma naladěnı́ a péče o dıt́ě, aniž by se muselo
pojmenovávat nahlas.

Přıb́ěhy sloužı́ k podpoře rodičovských kompetencı́ nebo výchovného stylu. Dále lze tyto pohádky
použıt́ při práci na rozvıj́enı́ vnitřnıh́o laskavého módu a na hledánı́ vnitřnıh́o pečujıćıh́o přıśtupu
k sobě samému. Rozvıj́enı́ vnitřnı́ laskavosti k sobě samémumůže být pro dospělého zdrojem klidu při
péči o dıt́ě a podnětem k odpuštěnı.́

Jak s pohádkou zacházet

Než pohádku použijete se svými klienty, začněte kapitolou Obecná doporučení pro práci
s pohádkou a kapitolou Vlastní sebezkušenost s terapeutickými pohádkami pro pracovníky.
Pohádku vyzkoušejte na sobě a zodpovězte si navržené otázky.

Hudba před samotným přıb́ěhem pomáhá rodiči naladit se. Hudba po skončenı́ pohádky zase
umožňuje v krátkosti ohraničit prožitek, emoce. Je dobré po pohádce nechat chvıĺi ticha, aby
se zkušenost v rodiči usadila.

Pohádka v obvyklém použitı́ může podpořit pocit bezpečı,́ nebo může být podnětem k rozhovoru
o tom, jaké zázemı́ měl možnost klient (dospělý) zažıt́. Pohádky lze pouštět dětem, dospělým nebo
rodiči a dıt́ěti společně.

Pohádku je možno použıt́ dále i tam, kde uznáte za vhodné, že dıt́ě nebo adolescent tuto základnı́
potřebu nedostalo v plné mıř́e. Pilotáže nám ukázaly, že tato pohádka může vynést na světlo i pravý
opak, kdy dıt́ě či adolescent naopak potřebuje prostor, odstup a nezávislost.

Přıb́ěh má potenciál rozvıj́et vnitřnı́ laskavé naladěnı.́ Umožňuje hledat vnitřnı́ pečujıćı́ přıśtup uvnitř
sebe sama, který se dlouhodobě nedařı,́ i když si to klient/ka přeje. Je vhodný i pro těhotné ženy,
u nichž poslech pohádky podporuje naladěnı́ se na narozenı́ děťátka.

Přıb́ěh by měl navodit pocit bezpečı.́ Může být podnětem k rozhovoru o tom, jaké zázemı́ měl/a
možnost klient/ka zažıt́. Přıb́ěh může i sloužit jako odreagovánı,́ celkové zklidněnı́ od tıž́ivé situace či
k redukci úzkosti.

Užitečné je, že u pohádky se můžete orientovat nejen podle věku dle vývojové etapy (0–1 rok), ale
i podle nasycenı́ určité potřeby – v tomto přıṕadě je to téma péče. V praxi to znamená, že přıb́ěh
O Sovıč́kovi je využitelný i pro práci s dospělými klienty.

Pohádku můžete využıt́ i ve formě večernı́ relaxace nebo ukolébavky pro dıt́ě i dospělou osobu a pocit
bezpečı́ a péče podpořit fyzickým objetıḿ běhemusıńánı.́ Přıńosnámůže být i jako večernı́ rituál u dětı́
trpıćıḿi nočnıḿi děsy.

Jak s pohádkou zacházet

Než pohádku použijete se svými klienty, začněte kapitolou Obecná doporučení pro práci
s pohádkou a kapitolou Vlastní sebezkušenost s terapeutickými pohádkami pro pracovníky.
Pohádku vyzkoušejte na sobě a zodpovězte si navržené otázky.

Použıv́ejte obrázkové kartičky. Po poslechu si můžete zahrát hru a střıd́avě řıḱat, o kterém obrázku
semluvilo v pohádce. Pomáháte tak vybavovánı́ různých pasážı́ přıb́ěhu. Pomocı́ hry takmůžete zjistit,
které části pohádky dıt́ě nejvıće zaujaly (např. pokud sám nemá potřebu se k pohádce vyjadřovat).

Pokudmáte možnost, využijte pohádku i s audioprojekcı́ (YouTube kanálNAŠE ROVNOVÁHA). Dıt́ě pak
může na kartičkách vyhledávat obrázky, které vidělo v projekci. Zkuste některé kartičky i schovat
a přemýšlet spolu s dıt́ětem, který obrázek chybı,́ a společně ho pak hledat mezi dalšıḿi kartičkami.

Po poslechu můžete dıt́ě nechat vykreslovat omalovánku Sovıč́ka. K povıd́ánı́ si o přıb́ěhu můžete
využıt́ oddıĺ Užitečné otázky.

Užitečné otázky

k Co si z pohádky nejvıć pamatuješ?
k Najdeš na kartičkách obrázky, o kterých se mluvilo v pohádce?
k Co dělala máma sova, aby přestal plakat malý Sovıč́ek a aby se nebál?
k Co Ti dělá dobře, aby ses cıt́il/a klidný/á a v bezpečı?́
k Co Ti pomáhá, když jsi neklidný/á?
k Co mohla maminka pro Sovıč́ka ještě udělat?
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k Když se to povede, jaký je to pocit?
„Cítila, že může věřit spojení, které nyní se svým chmýříčkem vytvořila: ‚Vnímám tě. Jsme spolu.‘
Kontakt, který vnímala, byl jako teplo, jako vřelá náruč a láska. Dívala se synovi do očí a spatřovala
v nich sama sebe.“

3. Metodika MEDVĚD

„Děláte prostě, co můžete. Milujete je, jak nejlépe umíte. Dáváte jim na vědomí, že je milujete.
A nemůžete dělat prakticky nic víc.“

Harlan Cobe

Pohádky „Mıš́a“ a „Dej mi!“ jsou zaměřené na rodinu, ve které se nacházı́ dıt́ě v obdobı́ batolecıh́o věku
(1–3 roky). Dle E. Eriksona je hlavnıḿ tématem tohoto vývojového stadia autonomie. Jde o obdobı,́
kdy skokově docházı́ ke zránı́ nervové soustavy a mozku. Dıt́ě v tomto věku pohybově vyzrává, zkoušı́
různé činnosti, zıśkává vůli k poznávánı́ světa, vıŕu ve své schopnosti. Začıńá si uvědomovat sebe
sama, již nenı́ v symbióze s pečujıćı́ osobou, ale je samo sebou, a to se odrážı́ ve všech projevech.
V chovánı́ se setkáváme často s afekty, vzdorem, ještě s nedostatečnou schopnostı́ dıt́ěte zvládnout
vypětı́ nervové soustavy. „Vztekánı́ se“ je součástı́ procesu osamostatňovánı,́ ale také důsledkem
porozuměnı́ „chci – ale nemůžu, nesmıḿ“.

Nejdůležitějšıḿ úkolem rodiče je dıt́ě povzbuzovat k poznávánı́ světa, ale současně zajišťovat jeho
bezpečí.

Jak zvládnout období vzdoru

Rodičemohoumıt́ pocit, že se jedná jen o upoutávánı́ pozornosti. Ale jedná se o nezralé zpracovánı́
nahromaděných emocı́ (potřeba spánku, jıd́la a vyprazdňovánı́ či nedostatek pohybu, nebo změna
teploty, nuda, ztráta hračky, absence činnosti). Pouhé tišenı́ a uklidňovánı́ pečujıćı́ osobou je často
cestou k regresu, návratu zpět k symbióze dıt́ě – pečujıćı́ osoba. Je důležité dıt́ěti dopřát zkušenost
překážek a jejich zvládnutı,́ což ho nakonec připravı́ vývojově do dalšıh́o obdobı.́ Právě dıḱy
afektům a zvládnuté frustraci dıt́ě zraje a roste.

Přizpůsobovánı́ se stavům dıt́ěte a stálé vycházenı́ mu vstřıć bývá špatným vzorcem, kde hlavnıḿ
aktérem nenı́ rodič, ale dıt́ě. Proto je důležité netolerovat a neodměňovat negativnı́ projevy! Začıt́
si dıt́ě v afektu kupovat a mazlit se s nıḿ je cestou k posıĺenı́ negativnı́ pozornosti. Je důležité mu
ukázat ve vašem výrazu, způsobu mluvenı,́ chovánı,́ co se vám nelıb́ı,́ a také je důležité dıt́ěti
ukázat, jak se s náročnou situacı́ vyrovnat (ne dětsky se vztekem a zlostı,́ ale naopak s klidem
a trpělivostı)́. Vy sami jste mu přıḱladem zvládnutı.́

Nemůžeme děti chránit před frustracı,́ naopak tyto projevy ho majı́ naučit zvládnout a ustát
nepohodu (což ale plně zvládne dıt́ě až mezi 5.–6. rokem věku). V rukou nás rodičů je, aby se dıt́ě
naučilo něco velmi důležitého: zvládat frustraci ve většıḿ klidu. Prubıř́ským kamenem pro rodiče
je nereagovat podrážděně, nenechat se ovládnout stoupajıćıḿ adrenalinem, mluvit dále klidným

Po pohádce využijte užitečných otázek a dejte pečujıćı́ osobě dostatek prostoru k přemýšlenı́
a vyjádřenı́ myšlenek.

I dospělé osobě můžete nabıd́nou obrázkové kartičky a omalovánku. Sledovánı́ obrázků často pomáhá
k zaměřenı́ pozornosti a rychlejšıḿu soustředěnı.́ Po skončenı́ poslechu si dospělı́ mohou vybavovat
určité pasáže přıb́ěhu, a spojovat je se svými prožitky v reálném životě.

Můžete se potkávat s odlišnou interpretacı́ kartiček a pozorovat různé úhly pohledu u jednotlivých
pečujıćıćh osob. Různé vnıḿánı́ kartiček může přinést důležité informace o klientovi a může zároveň
pomoci navázat se na zdroje, které rodič může ve výchově využıt́.

Doporučení

Doporučujeme pracovat s pohádkami v době, kdy máte s klienty vybudovaný vztah a dokážete mu
vysvětlit proč (s jakým záměrem mu pohádku/y pouštıt́e, pohádky znáte, prošli jste si
sebezkušenostnı́ fázi, máte před puštěnıḿ pohádky připravené všechny materiálnı́ i audiovizuálnı́
podklady), dále dokážete rozpoznat, zda klient je na pohádku připravený a naladěný.

Rovněž lze tuto pohádku pro jejı́ náročnost (2A) použıt́ i v počátcıćh služby, kdy např. klient nemá
jasnou představu o zakázce, avšak téma důvěry a základnı́ péče se dotýká rámce služby nebo je jejıḿ
těžištěm. Tudıž́ dobře jı́ využijı́ např. pracovnıći rané péče a v sociálně aktivizačnıćh službách, kdežto
v prostorech občansko právnı́ poradny může působit pohádka dosti nemıśtně.

Nechte dıt́ě povıd́at popř. kreslit, o čem ho napadne. V tomto přıṕadě může pohádka sloužit pro
vytvořenı́ prostoru pro dalšı́ práci.

Pohádku je možné pustit dětem, dospělým nebo dıt́ěti a rodiči společně, čıḿž docházı́ k podpoře
a posıĺenı́ rodičovských kompetencı́ nebo výchovného stylu.

Užitečné otázky

k Kdy jste to takto s dıt́ětem zažili?
„Dívala se na jeho malý zobáček a očka. Vpíjela se do těch jejích. Aniž by si to uvědomila, pohladila ho
svým velkým křídlem, dotýkala se ho velmi jemně a hladila ho. Rozevřela svá velká křídla a obejmula
ho. Už se neklepal. V jejím pohlazení a objetí bylo vše, co potřeboval.“

k Jak to děláte, když se na dıt́ě ladıt́e?
„Máma sova cítila, jak se jí svírá na hrudi a prudce jí buší srdce. Zavřela oči. Potřebovala se zastavit
a vydechnout. Pozorovala rytmus svého srdce a najednou si všimla, že slyší ještě jeden zvuk –
pravidelné: ‚Buch, buch. – Buch, buch. Buch, buch.‘ Byl to rytmus srdce malého Sovíčka. Příjemná
melodie, která jí pomáhala se na malého Sovíčka naladit. Máma sova vnímala, jak její vlastní srdeční
rytmus se zvolnil a spojil se s tím jeho. Otevřela oči. Zadívala se na malého Sovíčka a vnímala jeho
dech. Pozorovala, jestli má očka otevřená nebo zavřená a jak mu tluče srdce. Nadechla se. Cítila vůni
svého malého Sovíčka – vůni načechraného chmýří a on cítil vůni své maminky.“

k Jak poznáte, že Vaše dıt́ě vnıḿá, že jste tady pro něj?
„Dívala se na jeho malý zobáček a očka. Vpíjela se do těch jejích. Aniž by si to uvědomila, pohladila ho
svým velkým křídlem, dotýkala se ho velmi jemně a hladila ho. Rozevřela svá velká křídla a obejmula
ho. Už se neklepal. V jejím pohlazení a objetí bylo vše, co potřeboval.“
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psychomotorickým vývojem nebo speciálně vzdělávacıḿi potřebami, které si nemohou objevovánı́
prožıt́ v plné mıř́e. Přıb́ěh jim může pomoci podpořit vlastnı́ představivost. Po poslechu můžete
s rodiči navázat tématem, v jaké podobě má možnost jejich dıt́ě objevovat svět.

Pohádka může být užitečná nejen pro dıt́ě, ale i tam, kde vnıḿáme narušenı́ pouta dıt́ě – matka či
pečujıćı́ osoba. Pro klienta může být těžké udržet si blıźkost, bezpečı́ a pozornost. Jestliže
se v prožıv́ánı́ dıt́ěte často objevujı́ pochybnosti, může to v pozdějšıḿ věku vést k nutkavému
pochybovánı,́ které vede dotyčného člověka až k paranoidnıḿ představám. Také časté prožıv́ánı́ pocitů
studu může v průběhu dospıv́ánı́ a dospělosti vést napřıḱlad k patologické masivnı́ úzkosti.

U dětı́ velmi dobře funguje identi�ikace s hlavnıḿi postavami směrem ke svému prostředı.́ Napřıḱlad
s Mıš́ou jako hlavnıḿ hrdinou se dıt́ě lehce identi�ikuje, chce být jako on. V rozhovoru pak lze volně
přejıt́ od popisu hodného Mıš́i k sobě jako hodnému, šikovnému klukovi. Při pilotáži napřıḱlad jeden
chlapec zareagoval na slovo „máma“ (s emocı́ údivu), když řekl: „Ale to je moje máma,“ a ukázal na svoji
matku. Vysvětlili jsme mu, že i medvıd́ek Mıš́a má svoji mámu.

Jak s pohádkou zacházet

Než pohádku použijete se svými klienty, začněte kapitolou Obecná doporučení pro práci
s pohádkou a kapitolou Vlastní sebezkušenost s terapeutickými pohádkami pro pracovníky.
Pohádku vyzkoušejte na sobě a zodpovězte si navržené otázky.

Přıt́omnost pečujıćı́ osoby během konzultace přinášı́ dıt́ěti pocit bezpečı.́ Pokud je dıt́ě schopné
se domluvit, zda bude přıt́omná pečujıćıh́o osoba, dejte mu možnost vyběru.

Příprava materiálu

“ kniha s textem a obrázkem
“ kartičky (motýlek, máma medvědice vytahujıćı́ malého Mıš́u z vody, spıćı́ medvıd́ek Mıš́a,

popřıṕadě je možné doplnit sadu o kartičku mouchy z pohádky 1B Medvědı́ tajemstvı)́
“ omalovánka a pastelky
“ plyšový medvıd́ek, huňatá deka, opravdový med…

V průběhu poslechu naslouchejte přıb́ěhu a pozorujte chovánı́ dıt́ěte. Reagujte na aktuálnı́ situaci.
Následujte zájem dıt́ěte. Můžete si spolu i hrát a zároveň poslouchat. Umožněte mu pohyb a činnost
v prostoru. Dejte najevo, že také posloucháte přıb́ěh, napřıḱlad poklepánıḿ ukazováčkem na ucho,
gestem „pšš“, prohlıž́enıḿ kartiček s obrázky nebo omalovánky. Velmi efektivnı́ pro návrat pozornosti
dıt́ěte k pohádce jsou „nečekané zvuky“ (změna intonace, změna hudebnıh́o nástroje).

Zaměřte se na fyzické projevy dıt́ěte (tenze či uvolněnost, kam směřujı́ jeho oči, motorický klid či
neklid) a poté si pro sebe uvědomte, zda se něco po skončenı́ pohádky změnilo. Zklidnilo se? Nebo
se mnohem vıće usmıv́alo? Začalo se vıće dıv́at na obrázky?

Dalšı́ možnostı,́ jak s dıt́ětem dále pracovat, je společná tvorba po poslechu pohádky a povıd́ánı́ o tom,
kdo všechno v rodině na něj dává pozor. Můžete společně kreslit, lepit, modelovat, výtvor si může vzıt́
dıt́ě domů. Vzpomıńka na pohádku se tak přenese i do domácıh́o prostředı́ a dıt́ě na pohádku může
s rodiči navázat.

Po konzultaci si udělejte poznámky do záznamového archu, o který se na přıš́tıḿ setkánı́ můžete opřıt́.

a důsledným tónem, dát najevo, že o svého malého stojıt́e, přijıḿáte ho a máte pro něj pochopenı.́
Netrestat dıt́ě, naopak s nıḿ zůstat a vyčkat na zlepšenı́ nálady, napovědět mu klidně, jak na to.

Až afekt přejde, můžete ho pevně obejmout, zklidnit a vyjádřit mu porozuměnı́ a přijetı,́ pochválit
ho za dobré zvládnutı́ a nabıd́nout mu hru, činnost, zábavu. Podpořit jeho přeladěnı.́

Dıt́ě žije okamžikem, nejtěžšı́ strastı́ je prodlužovánı́ negativnıćh emocı́ rodičem déle, do večera,
do dalšıh́o dne. Dıt́ě už vůbec nevı,́ nevnıḿá, s čıḿ negativnı́ naladěnı́ souvisı.́

Mgr. Martina Pastuchová, psycholog

Pokud je dıt́ě převážně káráno, trestáno či zahanbováno, jestliže dıt́ě často prožıv́á pocit nadměrné
kontroly nebo nezájem rodičů, může u něj postupně vznikat sklon k nejistotě, zvýšená citlivost a pocity
studu.

Jak pohádky vznikaly

Hlavnı́ postavu těchto přıb́ěhů představuje medvěd jako symbol rodičovské autority, velikosti. Jeho
sıĺa navozuje pocit jistoty a bezpečı.́

Děj prvnıh́o přıb́ěhu se odehrává na procházce, kde hlavnı́ postavy představujı́ Mıš́a a jeho máma
medvědice. Můžeme sledovat paralelu dıt́ěte a malého Mıš́i, kterému se otevıŕá celý svět. Mıš́a je
očarován okolnıḿi podněty zvenčı́ a má chuť objevovat a zkoumat. Zároveň sledujeme, že při
objevovánı́ je stále důležitou osobou máma nebo blıźká pečujıćı́ osoba. Máma medvědice je nablıźku.
Když Mıš́a prožıv́á strach, bolest nebo cıt́ı́ nebezpečı,́ jako prvnı́ přirozeně vyhledává mámu.

V druhém přıb́ěhu se opět setkáváme smedvědı́ rodinou, kde se objevuje i táta medvěd. Sledujeme, jak
se medvědı́ rodiče potýkajı́ se situacı́ vzdoru svého potomka, která je tak typická pro toto obdobı.́
Můžeme se inspirovat jednánıḿ táty medvěda jako pečujıćı́ osoby, který učı́ svého Mıš́u, jak zvládnout
přirozené emočnı́ napětı́ (vzdor), a zároveň zachovává klid a trpělivost v komunikaci se synem.

Pohádka MÍŠA (3A)

q Název: Mıš́a
¹ Vývojové obdobı:́ autonomie na přelomu raného

a předškolnıh́o věku
n Aplikačnı́ oblast: podpora zvıd́avosti

a samostatnosti dıt́ěte, separačnı́ proces
D Speci�ikace služby k aplikaci: všechny sociálnı́

služby pracujıćı́ s dětmi od 2,5 let

Pro koho je příběh určený

Pohádka o Mıš́ovi je určena všem dětem, které
zıśkávajı́ prvnı́ zkušenost se světem tıḿ, že zkoumajı́ své
blıźké okolı́ s přijetıḿ a podporou svých rodičů či
pečujıćıćh osob. Je vhodná i pro děti staršıh́o věku, kde
přetrvává vzdorovité chovánı,́ ale také pro děti s opožděným
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Využitı́ pohádky je přıńosné i ve chvıĺi, kdy si rodiče nevědı́ rady, ale majı́ potřebu situaci změnit. Jejich
mysl je otevřená k hledánı́ a uvědoměnı́ nových spojů ve vztahu k dıt́ěti. Práce s pohádkou je přıńosem
i tam, kde vidıḿe, že se jedná o protahované obdobı́ vzdoru.

Jinou indikacı́ využitı́ pohádkymůže být rodič, který prožıv́á těžké obdobı́ a jehož strach se tak přenášı́
na dıt́ě.

„Rodičovství i nám dospělým může pomoci srovnat si své dětství.“

Martina Pastuchová, psycholog

Jak s pohádkou zacházet

Než pohádku použijete se svými klienty, začněte kapitolou Obecná doporučení pro práci
s pohádkou a kapitolou Vlastní sebezkušenost s terapeutickými pohádkami pro pracovníky.
Pohádku vyzkoušejte na sobě a zodpovězte si navržené otázky.

U dospělých klientů se zpočátkumůžete setkat s nedůvěrou a nejistotou ve smyslu „Co se bude dít, proč
pohádka pro nás dospělé?“. I dospělým však pohádkový přıb́ěh poskytuje téma pro rozhovor
a otevřenou komunikaci, ze které může vyrůst uvědoměnı́ – jak jsem to měl jako dıt́ě, kde tento vzorec
z dětstvı́ napodobuji. Pohádka tak otevıŕá vlastnı́ zkušenost a minulost rodičů (jak zacházeli se mnou,
když jsem byl/a malý/á) a propojuje ho s přıt́omnostı́ (co nyní dělám já). Vzniká tak pro dospělého
prostor pro procıt́ěnı́ emocı́ (když se mé dítě vzteká, co to dělá se mnou), pro uvědoměnı́ si rozdıĺných
přıśtupů a chovánı.́ Jednıḿ z důležitých témat je dovolit dıt́ěti jeho emoce a projevovánı́ se navenek
a zároveň podpora adaptivnı́ práce s emocemi.

Po poslechu pohádky se můžete zaměřit na zkušenosti rodičů z jejich vlastnıh́o dětstvı́ (kdo jim
ukazoval klidné zvládánı́ nepřıj́emných situacı,́ kdo jim poskytoval klid). Rodiče tıḿ zıśkávajı́ možnost
sejmutı́ „viny“ za nezvládánı́ výchovných situacı́ a mohou zıśkat i posıĺenı́ pro prováděnı́ změn a pro
zklidněnı.́ Pracujeme tedy stejným postupem jako v pohádce. Napojenıḿ na zdroje a podporou
uklidněnı́ v nepřıj́emných situacıćh zıśkávajı́ nástroj, jak dosáhnout změny. Cıĺem aplikace pohádky je
posıĺit i zvládnutı́ emocı́ – zůstat v roli rodiče, nedostat se do „bezmoci dıt́ěte“.

Doporučení

Obě pohádky jemožné využıt́ společně v rámci jedné konzultace proložené volnou hrou. Jedna pohádka
pro dıt́ě a jedna potom pro přıt́omného rodiče, kdy všichni přıt́omnı́ majı́ možnost slyšet obsah obou
pohádek: ztotožněnı,́ pozitivnı́ zkušenost s hrdinou (3A) a „zásah do živého“, konfrontace (3B).

Pozorujte rodinné děnı́ při poslechu – momenty připojovánı́ dıt́ěte a odpojovánı́ od pohádky. Poslech
pohádky může dıt́ěti přinést uvědoměnı́ vlastnıćh emocı́ spolu s jejich pojmenovánıḿ, které mu
dopomůže k orientaci ve vlastnıḿ prožıv́ánı́ životnıćh situacı.́ Významnou roli zde hraje učenı́ vzoru –
když vidıḿ mámu, jak poslouchá pohádku, jak odpovıd́á na otázku. Důvěru ve vztahu rodič – dıt́ě
posiluje upřıḿnost rodiče i to, že přizná slabost. Dıt́ě ho slyšı́ a přenášı́ naučené dál, do svého života.
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Užitečné otázky

k Jaké zvıř́átko potkal medvıd́ek Mıš́a na procházce? (je možné využıt́ kartičky)
k Koho uviděl Mıš́a v lesnı́ tůňce?
k Proč Mıš́a v pohádce plakal? Co se mu stalo? Jak mu maminka pomohla?

Poznámka

V přıṕadě, že se jedná o adoptivnı́ či pěstounskou rodinu, buďte připraveni na otázky typu: „Moje
máma (jméno) nebo moje opravdová máma?“

Pohádka DEJ MI (3B)

q Název: Dej mi!
¹ Vývojové obdobı:́ rodič dıt́ěte – obdobı́ vzdoru
n Aplikačnı́ oblast: přijetı́ hranic a řádu při současném vývoji

vlastnı́ osobnosti
D Speci�ikace služby k aplikaci: všechny sociálnı́ služby

pracujıćı́ s dětmi od 2,5 let

Pro koho je příběh určen

Přıb́ěh je určený rodičům, kteřı́ majı́ dıt́ě v tomto věku nebo kteřı́
válčı́ s nezvládnutelnými afekty i v pozdějšıḿ věku dıt́ěte. Obsah
přıb́ěhu může rodiči přiblıž́it hlavnı́ nosné pilıř́e obdobı,́ které
dıt́ě právě prožıv́á. Dává možnost pochopit, čıḿ zdravý vývoj
člověka procházı́ a co potřebuje k zvládnutı́ stadia autonomie.
Uvědoměnı́ a pochopenı́ motivů skrze malého Mıš́u přinášı́
inspiraci, jak přenést hlavnı́ myšlenky do běžného rodinného
života. Sociálnı́ pracovnıḱ tak má základ pro téma společných
rozhovorů s rodiči a podporu pro aplikaci konkrétnıćh postupů,
které může dále rozvıj́et. Rodič hledá zdravou podporu nezávislosti se zachovánıḿ bezpečı́ dıt́ěte.

V této pohádce se dostáváme k tématu „prosazovánı́ se a vzdorovánı́ dıt́ěte“. Rozuzlenıḿ ovšem nenı́
trest nebo nepřijetı.́ Je velmi důležité, aby rodiče jednali bez afektu a naopak s podporou ke zvládnutı́
a dokončenı́ úkolu (společný úklid, sednutı́ ke společnému stolu) se stanovenıḿ jasných hranic. Rodiče
mohou využıt́ „externalizaci projevu chovánı“́ („bručoun“ nedostane med – ten je určený „pro našeho
malého Mıš́u“).

Tam, kde rodiče vyčerpali své vlastnı́ zdroje a točı́ se v kruhu, kdy vzájemný vztah mezi dıt́ětem
a rodičem je narušován nežádoucıḿ chovánıḿ dıt́ěte, se po dlouhou dobu opakuje stresové prožıv́ánı́
u rodičů i dětı.́ V komunikaci tak mohou převládat negativnı́ emoce, které bránı́ zaměřenı́ pozornosti
na hledánı́ jiného řešenı́ či jiných cest.

Přıb́ěh může být zdrojem a začátkem povıd́ánı́ mezi rodiči – kdo z nich má jaký přıśtup k řešenı́
jednotlivých situacı,́ jaké jsou reakce jejich dıt́ěte a co by rodiče mohli změnit. C�asto se stává, že rodiče
přicházejı́ v průběhu rozhovoru na své vlastnı́ limity (podrážděnost, emočnı́ nezvládánı́ křiku apod.).
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„Ach, už jsem dlouho necítil tvou vůni, medvědice.“
„A já už dlouho nepočechrala tvé chlupy na hlavě, medvěde.“ … „A co dělá teď náš Míša?“
„Nemusíš se bát, je u doktora datla a tvrdě spí. Jak ses vyspala ty, maminko?“
„Já skoro nezamnořila oko, pořád jsem sledovala Míšu, jak se mu třepou nožičky. Jestli my táto, neděláme
něco špatně.“
„Ne, nic není špatně, ale taky jsem hodně unavený. A co teprve náš Míša, není taky unavený?“

Medvědí máma s tátou se vracejí za datlem: „Na co jste přišli, co jste viděli v tůňce?“

„Oba jsme viděli tu velkou únavu a starost, kterou máme na tvářích. Teď už víme, že stihnout a udělat
všechno najednou opravdu nejde, vždyť už máma ze strachu o Míšu nemůže ani usnout. A bylo moc
příjemné se opřít jeden o druhého. Děkujeme, Datle.“

Datel se jen pousmál a řekl: „A Míša se tady pořádně vyspal. Podívejte co dělá teď.“ Máma s tátou spatřili,
jak Míša sedí uprostřed mezi malými medvídky. Ti mu nosí kamínky, šišky, kousky trávy a dokonce med!
Míša vypadá spokojeně, nožičky stále neumí samy chodit, ale Míša vypadá klidně a celá paseka je nějaká
slunečná, jasnější. Mezi medvídky je slyšet hlasitý smích. „Míšo, přijdeš zase?“

4. Metodika MYŠÁK

„Hra je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak zjednodušit život. Přesně to jsme dělali jako děti,
ale v dospělosti jsme si hrát zapomněli.“

Albert Einstein

Pohádky „Malá Myška“ a „Táta Myšák“ nás přivádı́ ke čtvrté Eriksonovské psychosociálnı́ etapě –
obdobı́ předškolnıh́o dıt́ěte (3–6 let) – kdy dıt́ě z pohledu vnitřnıh́o světa (vnitřnıh́o prožıv́ánı)́ se zdá
být připraveno pro vstup do života: je to obdobı,́ kdy se dıt́ě rychle a dychtivě učı,́ je zvýšeně iniciativní
a činorodé. Docházı́ k prohloubenı́ a rozšıř́enı́ citových vztahů, a to hlavně prostřednictvıḿ hry, která
uspokojuje a ve které dıt́ě zažıv́á jeden z nových citů – radost. Projevuje se smıćhem a velkou tělesnou
aktivitou. Snažı́ se vyrovnat, připodobňovat se dospělým. Je to obdobı́ velkých změn fyzického,
psychického, ale hlavně sociálnıh́o charakteru.

U dětı́ se v tomto věku také rozvıj́ı́ prvnı́ svědomí. C�astý nezdar vede k rezignaci, vině a úzkosti.
Přıĺišná snaha o úspěch vyvolává pocity viny, neúspěch vede k rezignaci a negaci, úzkosti. Dobrý
výkon, vzájemná spolupráce a pochvala pocity viny dobře kompenzuje a posiluje iniciativu. Téma jsem
to já (chlapec, děvče), jsem dobrý/dobrá. Dıt́ě si libuje ve fantazii, děti si rády upravujı́ realitu, tak aby
pro ně byla přijatelná.

Dıt́ě je aktivnı́ i v oblasti sexuality, poznávánı́ svého těla, zážitek vzrušenı,́ porovnávánı́ genitáliı́
s ostatnıḿi. Masturbace je v časném věku normálnı́ součástı́ vývoje dıt́ěte, které prozkoumává části
svého těla a objevuje přıj́emné pocity spojené se stimulacı́ genitálu (podobným sebeuspokojovánıḿ je
také cumlánı́ prstů nebo rytmické pohyby těla). Vyskytuje se již u kojenců (od 2. měsıće), má tendenci
ustupovat po 4. roce věku a častěji je pozorováno u dıv́ek.

Užitečné otázky

(Prostor pro rodiče vzpomenout si na sebe ve věku 2–3 let.)

k Zažıv́al jsem bezpečné prozkoumávánı?́ Jak moc?
k Měl jsem možnost projevovat emoce? Jaké jsem zažil reakce okolı?́ Jaké emoce bych potřeboval

zažıt́?
k Co se mnou dělá křik? Cıt́ıḿ se vyděšeně, úzkostně nebo mě to vede ke zlosti?
k Jakým způsobem zpracovávám vyplavenou úzkost nebo hněv?
k Co můžu udělat, abych se uklidnil/a?
k Jakým způsobem na můj neklid reaguje moje dıt́ě?

Pohádka DEJ MI v úpravě
pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami

Pohádka je určena pro rodiny s dětmi se speciálně vzdělávacıḿi potřebami, pro které může být
inspiracı.́ Lze ji se upravit podle konkrétnı́ situace pečujıćıćh osob. U této verze pohádky nenı́
k dispozici audionahrávka, ale je možné přıb́ěh přečıśt.

Ve skalní puklině uprostřed lesa žije spolu medvědí rodinka. Už je to pár let, co se Míša narodil, hodně
dlouho mu trvalo, než začal stát a hrát si jako jiní malí medvídci. To dělá mámě medvědici i tátovi
medvědovi velké starosti.

Stále běhají po lese a hledají co nejlepší bylinku, která by Míšovi dala hodně síly. Poslouchají všechny rady
od ptáčků v lese, i od mravenců u pařezu, co by mohlo Míšovi pomoct začít chodit. Moc by si to přáli.

Každý den začíná Míšovi dost brzy, máma ho vozí kočárkem k malé lesní tůňce, říká se, že je kouzelná,
a Míšovi tam namáčí tlapky. Pak s ním běží za Stakapoudem, aby mu proťukal a zkontroloval celé tělíčko,
co kdyby to pomohlo. Ještě není ani poledne a Míša už cvičí s mámou a protahuje si tlapky, jako
se protahují zajíci, než se rozběhnou ven. Máma je z toho celá udýchaná, čeká na tátu, aby mohla vařit
oběd a to už táta s Míšou zkouší, co mu připravil a vyrobil – nový vozík místo kočárku, ze kterého už Míša
vyrostl. A tak ubíhá den za dnem a Míša přes všechno to cvičení a hledání léku, který by mu pomohl, má
jen málo času na své hračky a také na ostatní medvídky, kteří už začali chodit do medvědí školky.

Jednou večer je Míša hodně podrážděný, mručí a mručí, neví, co by chtěl, dokonce se ráno namaminku při
cvičení zlobil. I ve spánku sebou trhá, škube nožičkami a je celý zpocený. A máma s tátou se začali znovu
bát, co se to děje. Budeme muset k doktorovi Datlovi, aby Míšovi pomohl a našel nějaký dobrý lék.

Doktor Datel ráno otevírá okno v dutině stromu a vidí, že venku už čeká celá medvědí rodinka. Míša
mhouří oči, ještě se mu chce spát, opírá se o tatínka, který ho drží v náručí. Datel si Míšu pořádně prohlédl
a začal si se všemi povídat. Slyší, co všechno by si máma s tátou pro Míšu přáli, co by chtěli stihnout a že
i od něj teď potřebují pomoc. Datel nabídl Míšovi postýlku na mechu a Míša hned s dotekem mechu tvrdě
usnul. Medvědím rodičům dal úkol. Poslal je k tůňce s kapradím, aby se podívali do jejího odrazu
a pořádně si prohlédli, co vidí. Máma se nahýbá nad tůňku a všimla si ustaraného smutného obličeje – kdo
to je? Celá medvědí tvář je nějaká vylekaná, vytřeštěné oči, neučesaný kožíšek. Teď se do tůňky podíval
táta a vidí, jak oči toho velkého medvěda vylekaně mrkají, vypadají hodně unaveně. Co se to děje – to jsme
my? Kde je radost v očích, smějící se čumák a kde je pohlazení? Najednou – když se dívají spolu do tůňky
– vidí, jak se medvědí hlavy k sobě přibližují a opřou si hlavu o sebe.
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Ročnı́ obdobı́ a naladěnost dıt́ěte pobıźı́ k využitı́ pohádky tvořivě. Přikládáme několik tipů:

“ Text lze podpořit přıŕodninami: šiška, listy (suchý list, čerstvý list), různé větvičky (hladká,
smrková – pichlavá, trnitá), mech, kvıt́ek, kamıńek, žalud, kůra stromu…

“ Přiřazovánı́ obrázků (kartiček) na velký obrázek (mandala).
“ Hrátky s textem: u staršıćh (školnıćh dětı)́ můžeme rozstřıh́at text dle odstavců a po poslechu

audionahrávky text skládat dle posloupnosti děje. Tuto činnost lez rozdělit mezi sourozence, jeden
sourozenec text čte, druhý přiřazuje obrázky na velký obrázek (mandalu). Děti si mohou také
namalovat nebo vyhledat obrázky zvıř́átek dle svých představ a do velkého obrázku je přikládat,
tvořit si svůj přıb́ěh.

“ Po práci s pohádkou lze nechat dıt́ě povıd́at/kreslit, o čem ho napadne.
“ Pohádka funguje jako nástroj pro vytvořenı́ prostoru pro dalšı́ práci.

Zajímavosti

Z pilotáže: chlapec (11 let) s diagnózou ADHD (pomalejšı,́ spı́ s rodiči v posteli) po poslechu pohádky
začal sám spontánně popisovat své objevy a výlety do lesa: „probudil se“. Celý popis zakončil tıḿ, že by
„vlastně chtěl spát sám“ (aniž by toto téma bylo nabıźeno). Pohádka je velmi aktivujıćı́ pro děti a lze ji
využıt́ rovněž přes „identi�ikačnı́ postavu“, nechat se vést otázkou: „Ke kterému z hrdinů našich
pohádek má dítě blízko?“

Pohádka TÁTA MYŠÁK (4B)

q Název: Táta Myšák
¹ Vývojové obdobı:́ rodič dıt́ěte v předškolnıḿ věku
n Aplikačnı́ oblast: vedenı́ dıt́ěte k mindfulness (vědomé

vnıḿánı́ sebe i okolı)́
D Speci�ikace služby k aplikaci: všechny sociálnı́ služby

pracujıćı́ s dětmi od 3,5 let

Rodiče jsou v tomto obdobı́ stále autoritou a velkým morálnıḿ
vzorem pro dıt́ě. Rodina je nejvýznamnějšıḿ prostředıḿ, které
zajišťuje primárnı́ socializaci dıt́ěte, uvádı́ jej do společenstvı́
lidı.́ Rodiče jsou nositeli citové jistoty, důvěry, jsou oporou i rádci
a ochránci proti nepřıźni vnějšıh́o světa. Chovánı́ předškolnıćh
dětı́ odrážı́ lásku a důvěru, která v rodině panuje. Způsob, jakým
dává rodina najevo city, je jakási modelová situace. Dětem utkvı́
v paměti a je velká pravděpodobnost, že v budoucnu budou
jednat stejným nebo podobným způsobem.

„Všichni dospělí byli nejprve dětmi, ale málokdo si na to pamatuje.“

Antoine de Saint-Exupéry

Jak pohádky vznikaly

Toto obdobı́ je pro děti velmi hravé, proto jsme do hlavnıh́o děje pohádky „obsadili“ myšku, zvıř́átko
hbité, zvědavé, hravé, připravené prozkoumávat své okolı.́ Abychom podpořili všechny smysly, je
audiozáznam obohacen o zvuky z lesa. Malá myška je odvážná a nakonec se shledá se svými kamarády
(podpořenı́ „myšıh́o“ kolektivu).

Do role rodiče jsme tentokrát zvolili myšáka – iniciátora objevovánı.́ Táta myšák si uvědomuje, že jeho
syn by měl poznat opět něco nového a vlastně nakonec táta myšák zjistı,́ že společně strávené chvıĺe je
vzájemně obohacujı.́ Malý myšák dostává odpovědi na své otázky a táta myšák si přes syna uvědomuje
přıt́omnost bytı́ „tady a teď“. Nakonec docházı́ k vzájemnému souzněnı,́ oba dva si „užili“ vzájemnou
přıt́omnost a táta myšák dodává, že tento výlet ho „naučil vnímat přítomný okamžik, relaxovat
a odpočinout si“. Vzájemně si to užili.

Pohádka MALÁ MYŠKA (4A)

q Název: Malá myška
¹ Vývojové obdobı:́ předškolnı́ věk
n Aplikačnı́ oblast: podpora spontánnı́ hry

a navazovánı́ vztahů s vrstevnıḱy
D Speci�ikace služby k aplikaci: všechny sociálnı́

služby pracujıćı́ s dětmi od 3,5 let

Pro koho je příběh určený

Pohádka o „Malé myšce“ je určena všem dětem,
u kterých chceme podpořit spontánnı́ hru a rozvoj
fantazie. Tuto pohádku lze použıt́ vıće než jako nástroj
na ošetřenı́ konkrétnıh́o tématu, ale spıš́e otevıŕá prostor
pro dalšı́ otázky a nové zkušenosti (vstup do předškolnıh́o
vzdělávánı,́ zvládánı́ kolektivu dětı́ aj).

Pohádka má i dalšı́ stmelujıćı́ charakter – lze ji použıt́ ve skupině
dětı́ jako podpůrný prostředek k zapojenı́ dıt́ěte se zdravotnıḿ
postiženıḿ mezi zdravé děti a podtrhnout tak vzájemnou spolupráci.

Pohádka dává prostor pro navázánı́ spolupráce – vytvořenı́ bezpečného a otevřeného kontaktu
(sociálnıh́o) pracovnıḱa s dıt́ětem, a předevšıḿ možnost pro identi�ikaci s něčıḿ vnějšıḿ – s malou
myškou, která prozkoumává „svět“.

Jak s pohádkou zacházet

Než pohádku použijete se svými klienty, začněte kapitolou Obecná doporučení pro práci
s pohádkou a kapitolou Vlastní sebezkušenost s terapeutickými pohádkami pro pracovníky.
Pohádku vyzkoušejte na sobě a zodpovězte si navržené otázky.

- 26 - - 27 -

B. KONKRÉTNÍ POHÁDKY A JEJICH APLIKAČNÍ OBLAST B. KONKRÉTNÍ POHÁDKY A JEJICH APLIKAČNÍ OBLAST



Mindfulness

„Všímavost (mindfulness) znamená věnovat pozornost určitým způsobem: záměrně,
v přítomném okamžiku a bez posuzování.“

Jon Kabat-Zinn

„Mám-li pocit, že se mi v životě vše daří a jsem spokojený/á, měl/a bych si najít čas na relaxaci/meditaci
alespoň 30 minut každý den. Mám-li ale pocit, že nic nestíhám, jsem vyčerpaný/á a podrážděný/á, tak si
potřebuji najít alespoň 1 hodinu na relaxaci. Protože v ty dny ji opravdu potřebuji, abych se dokázal/a
uvolnit, srovnal/a si myšlenky, cítil/a se lépe a měl/a opět kapacitu na vše, co potřebuji.“

Co to mindfulness je?

Mindfulness (všıḿavost, bdělost) můžeme přirovnat k radaru, který nám pomáhá se zastavit, plně
prožıv́at tady a teď, všıḿat si toho, co se děje v nás i v okolı,́ vnıḿat, jak se cıt́ıḿ, a s nehodnotıćı́
otevřenostı́ rozpoznávat, jak o věcech přemýšlıḿ – ať už jsou přıj́emné nebo nepřıj́emné. Učı́ nás
uvědomovat si naše myšlenky, pocity a chovánı́ a porozumět souvislostemmezi nimi, napřıḱlad že
mé aktuálnı́ myšlenky nepopisujı́ objektivnı́ skutečnost, ale jsou ovlivněny mou předchozı́
zkušenostı,́ mými pocity a fantaziemi. Dıḱy tomu, že jsme si našich myšlenek vědomi, se s nimi
můžeme naučit pracovat. Můžeme napřıḱlad jasněji rozpoznat a všimnout si, že se ztrácıḿe
v přemýšlenı́ o budoucnosti nebo ominulosti, můžeme rozpoznávat naše vzorce chovánı́ a myšlenı́
a můžeme se učit, jak je postupně měnit.

Mindfulness nevyléčı́ naši nemoc, ale změnı́ vztah k nı́ a způsob, jak o nı́ přemýšlıḿe. Pravidelným
praktikovánıḿ vědomé všıḿavosti zıśkáváme nástroj, který nám pomáhá být uvolněnějšı́ a dává
nám prostor rozhodnout se, jestli s myšlenkami, které se nám honı́ hlavou, chceme setrvat
(prohloubit tak prožitek radosti), a nebo je zpracovat a vědomě se rozhodnout s nimi déle
nezůstávat a odsunout je (nenechat se ruminujıćıḿi myšlenkami znovu a znovu zraňovat.)
Můžeme se tedy vědomě rozhodnout, jak intenzivnı́ emočnı́ reakci v danou situaci budeme mıt́.

Důležitým rozdıĺem mindfulness od zaměřené pozornosti je skutečnost, že během praktikovánı́
mindfulness si všıḿáme toho, co prožıv́áme v přıt́omném okamžiku, ale nehodnotıḿe, jestli je to
přıj́emné nebo nepřıj́emné. Neposuzujıćı́ postoj nám pomáhá vytvořit si určitý odstup od emočně
nabitých obsahů. Tento odstup nám přinášı́ úlevu a dává nám prostor rozhodnout se, jak chceme
v dané situaci reagovat. Zároveň současně nehodnotıćı́ přıśtup rozvıj́ı́ i laskavost a soucit k sama
k sobě a ke svému okolı.́

Je to tedy způsob, jak se o sebe můžeme začıt́ lépe starat a posilovat emočnı́ rovnováhu. „A je to
péče nejen psychická, ale i fyzická. Mindfulness může zlepšit kvalitu spánku nebo i fyzického cvičení.
Výzkumně je také potvrzeno, že po čtyřech měsících praktikování mindfulness byli lidé 5× schopnější
opouštět své nezdravé návyky jako je kouření, alkohol, závislosti, nebo přejídání..“3

Pro koho je příběh určený

Pohádka podporuje vnıḿánı́ dıt́ěte rodičem či pečujıćı́ osobou – jeho nejistoty, stud či obavy. Inspiruje
a posiluje kompetence, jak podpořit a podržet své dıt́ě. Vede k nalezenı́ odvahy a překonánı́ obav.

Pohádka je vhodná pro rodiče a pečujıćı́ osoby s handicapovaným dıt́ětem. Co můžeme dělat v tuto
chvıĺi – „tady a teď“.

Přıb́ěh se zaměřuje na vztah „otec – syn“. Vhodná pro otce, kteřı́ se nechtějı́ „JEN bavit“. Pohádka
nabádá k „praktickým“ společným aktivitám.

Jak s pohádkou zacházet

Než pohádku použijete se svými klienty, začněte kapitolou Obecná doporučení pro práci
s pohádkou a kapitolou Vlastní sebezkušenost s terapeutickými pohádkami pro pracovníky.
Pohádku vyzkoušejte na sobě a zodpovězte si navržené otázky.

Základem je hravost. Velmi přıńosné je mıt́ k dispozici přıŕodniny (šišky, větvičky, listy, kaštany,
kamıńky, mech, kapradina, kůra stromu). Dávat možnost vnıḿat všemi smysly. Zkoušet, dotknout se,
cıt́it, ale také „nechat odlétnout – mouchu, zvládnout vıt́r a bouřku“, s nejistotou ale zkušenostı́
zvládnutı.́

Při pohádce oceňujte jakékoliv nové pokusy ke hře nebo k činnostem.

Využijte obrázek, kartičky a omalovánku. Nabıd́něte k dispozici pastelky. Rodiče si mohou během
poslechu či po něm obrázek vykreslovat. Tato činnost může sloužit k uvolněnı́ a relaxaci.

Zajímavosti

U některých rodičů/pečujıćıćh osob vzniká prostor, kde i oni mohou projevit a plnit si svá přánı,́
touhy… Pohádka přinášı́ inspiraci, jak překonat i své vlastnı́ obavy a projevit svou odvahu.

Užitečné otázky

k Vzpomenete si, kdy se Vám stalo, že jste se svým dıt́ětem prožıv́ali chvıĺi „tady a teď“? Kdy jste
zapomněli na všechny ostatnı́ myšlenky. Jaký to byl pocit? C�eho jste si všimli u svého dıt́ěte?
Motivoval Vás tento zážitek k dalšı́ společné aktivitě?

„A nyní mu řeka připadala tak blízko. Čím více se zaposlouchával do okolních zvuků, tím méně
bylo vše ostatní důležité. Jakoby s proudem řeky odcházely i starosti, myšlenky a pocity.
Příjemné i nepříjemné, vše odnášela řeka, která putovala svým vlastním, správným tempem.
Mohl se tak zastavit a vnímat jen sám sebe a okolní zvuky.“
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Na druhé straně je toto stadium sociálně nejdůležitějšı,́ poněvadž snaživost znamená dělat věci
po boku ostatnıćh a spolu s nimi, vyvıj́ı́ se v této době prvnı́ pocit dělby práce a rozličné sounáležitosti,
tj. smysl technologického ethosu kultury. Je potřeba věnovat pozornost nebezpečı,́ které může ohrozit
zdravý vývoj dıt́ěte ve školnıḿ věku, pokud dıt́ě začıńá pociťovat, že barva jeho kůže, původ jeho
rodičů nebo střih jeho šatů, spıš́e než jeho přánı́ a jeho vůle učit se, budou rozhodovat o jeho hodnotě.
Jde tedy o jeho pocit identity, k němuž musıḿe nynı́ obrátit svou pozornost. Je tu však jiné, základnějšı́
nebezpečı:́ totiž omezenı́ sebe sama a svých horizontů, které pak zahrnujı́ jedině jeho práci, k nıž́ byl,
jak pravı́ Pıśmo, člověk odsouzen po svém vypuzenı́ z ráje. Pokládá-li práci za svůj jediný závazek a to,
co se pracovně osvědčuje, za své jediné kritérium hodnotnosti, pak se může stát konformistou
a nemyslıćıḿ otrokem své technologie a těch, kdo jsou s to ji využıv́at.

Pro děti je složitějšı́ zapadnout do nového uspořádánı́ světa (školnı́ prostředı́ aj.), když neměly dobré
předpoklady v rodině.

Pro rodiče je to obdobı,́ kdy začıńajı́ s dětmi řešit velké změny: zda je dıt́ě připraveno na školnı́
docházku, výběr vhodné školy (zařıźenı)́, pomoc dıt́ěti se zvládánıḿ školnı́ docházky a celkově
nastavenı́ režimu dıt́ěte tak, aby bylo úspěšné. Je potřeba věnovat dětem čas tak, že se o ně budeme
zajıḿat, zjišťovat, jak se jim ve škole dařı,́ pomáhat jim (hlavně ze začátku) s přıṕravou do školy. Také
je to obdobı,́ na jehož konci přicházı́ puberta.

Jak pohádky vznikaly

Pro toto obdobı́ jsme zvolili aktivnı,́ mrštné zvıř́átko – veverku. Malá veverka, která je již součástı́ většı́
skupiny (dalšıćh malých veverek), ale přitom se od nich odlišuje, je jiná, zrzavá, až moc hbitá,
nepozorná, bavı́ ji něco jiného, než co dělajı́ ostatnı́ veverky.

Zrzička je tak trochu hyperaktivnı́ (ADHD). Avšak je něčıḿ výjimečná, stejně jako každá jiná veverka.
Pohádka pro dospělé je takovým menšıḿ návodem, jak s touto hyperaktivitou pracovat, jak ji lépe
uchopit a dát tak jiný pohled na tuto skutečnost. Pohádkamůže sloužit
k uvědoměnı́ si své výjimečnosti.

Pohádka VEVERKA (5A)

q Název: Veverka
¹ Vývojové obdobı:́ předškolnı́ věk až školák
n Aplikačnı́ oblast: zacházenı́ s poruchou

pozornosti
D Speci�ikace služby k aplikaci: všechny sociálnı́

služby pracujıćı́ s dětmi od 4 let

Mezi šestým rokem a počátkem dospıv́ánı́ je úkolem
dıt́ěte osvojit si dovednosti cıĺevědomě a úspěšně
zacházet s předměty hmotného světa. V tomto obdobı́
přesahuje jeho zkušenost rámec rodinných vztahů a je
vystaveno srovnávánı́ a hodnocenı́ v širšıḿ výběru školnıćh
a mimoškolnıćh situacı́ (musı́ „obstát“ i mimo rámec rodinného
kruhu).

Jak můžu trénovat mindfulness?

Mindfulness je dovednost jako každá jiná, mohu ji tedy trénovat a rozvıj́et stejně jako hru na piano.
Všıḿavost, bdělost, pozornost a soustředěnı́ se nejlépe rozvıj́ı́ pomocı́ dechových cvičenı́
a meditace, ale je dobré ji trénovat a rozvıj́et i skrze naše každodennı́ činnosti a fyzické aktivity,
tedy u činnostı,́ které děláme automaticky jako je chůze, čištěnı́ zubů, jezenı́ nebo mytı́ nádobı.́

A jak se naučit vědomě vnıḿat současný okamžik? Při různých činnostech často myslıḿe na to, co
nás čeká, co ještě musıḿe udělat, a nebo co jsme komu řekli. Obáváme se budoucnosti, a nebo
litujeme minulosti. Zkuste se teď zastavit a zkusit to jinak. Zkuste to, na čem právě pracujete
vnıḿat jako nejdůležitějšı́ činnost ze všech. Vnıḿejte danou činnost jako byste ji dělali poprvé
v životě. Můžete si představit, že jste opět malým dıt́ětem a objevujete, jak se chodı.́ Jaké to je, když
se chodidlo dotkne země, znovu a znovu. Jak se cıt́ıt́e, když na vás venku na procházce svıt́ı́ slunce.
Co vidıt́e, když se rozhlédnete kolem sebe. Pokud se vám nedařı́ koncentrovat, můžete si pomoci
dechovým cvičenıḿ. Soustřeďte se na svůj dech, na jednotlivé nádechy a výdechy, a na to, jak vám
je. Vaše mysl se dıḱy tomu zpomalı,́ uvolnıt́e se a můžete se plně soustředit na přıt́omný okamžik.
Pravděpodobně se stane, že vám dřıv́e nebo později utečou myšlenky k něčemu jinému,
nehodnoťte ty myšlenky, jen si všimněte, že se to stalo a znovu se vraťte k vědomému prožıv́ánı́
aktuálnıh́o přıt́omného okamžiku a vnıḿánı́ činnosti.

Mgr. Jana Máchová, psycholog

5. Metodika VEVERKA a VAŠE ZRZIČKA

„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel
inspiruje.“

Charles Farrar Browne

Nynı́ se nacházıḿe v dalšı́ etapě, v obdobı́ věku dıt́ěte 6–12 let (nazývá se latentnı́ obdobı,́ školnı́ věk).
Dıt́ě je již zařazeno do školnıh́o procesu, méně si hraje, vıće rozvıj́ı́ rozumové schopnosti zručnost
a výkon, prodlužuje se pozornost, plněnı́ povinnostı́ – učı́ se skrz uznání. Rozvıj́ı́ se sebehodnocenı,́
setkává se s prožitkem nedokonalosti, vznikajı́ pocity méněcennosti. Je to základnı́ obdobı́ pro
budovánı́ vztahu ke spolupráci v kolektivu, ale také vztahu k individuálnı́ práci. Pokud z okolı́ přicházı́
kritika, tresty, nepřijetı́ – rozvıj́ı́ se pasivita, rezignace, nebo zvýšená soupeřivost a dráždivost, neklid.
V tomto obdobı́ je nejsilnějšı́ téma umıḿ, zvládám, mám radost.

U� spěšné dosahovánı́ praktických cıĺů vlastnı́ snahou u dětı́ v tomto obdobı́ je základem rozvoje
kompetence, sebedůvěry a sebeprosazení v praktické činnosti („umıḿ to, jsem šikovný“).
Neúspěchy vedou k ustavenı́ pocitů vlastnı́ nedostačivosti améněcennosti ve srovnánı́ s ostatnıḿi.

Nebezpečı́ v tomto stadiu spočıv́á v pocitu neadekvátnosti a méněcennosti. Jestliže dıt́ě ztratı́ naději
na dosaženı́ vlastnı́ výkonnosti, vede to u něj k tendenci se izolovat. Může se objevit snaha o rivalitu,
soupeřenı́ s okolıḿ nebo naopak pasivita v chovánı́ nebo mutilace (oněměnı)́, obojı́ může být
důsledkem přıĺiš autoritativnı́ nebo rejektivnı́ výchovy.
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Projděte si materiály k pohádce, které jsou k dispozici, a připravte si je (knıž́ka, kartičky, omalovánka,
pastelky). Přidejte i podnětový materiál (hračky, přıŕodniny), jako je např. ořıš́ek, peřıč́ka nebo
postavičky. Na konci sezenı́ si dıt́ě může předmět ponechat jako symbol zdroje, ze kterého může
čerpat, když bude potřebovat. Pokud chcete vzbudit zvědavost dıt́ěte, uložte vybrané předměty
do krabice nebo kufřıḱu.

Nachystejte si peřıč́ka. Můžetemıt́ jedno jediné peřıč́ko nebo nebo nejrůznějšı́ barevná peřıč́ka o různé
velikosti. Schovejte je do malého kufřıḱu, pytlıḱu nebo krabičky.

Dechová cvičenı:́ přiloženı́ ruky dıt́ěte na vlastnı́ hrudnıḱ nebo naopak, sladěnı́ dechu, zklidněnı́ dechu.
Využijte i jednoduchá cvičenı́ z dětské jógy. Jestliže dıt́ě dýchá při cvičenı́ moc rychle nebo způsob
dechu jeho aktivitu ještě zvyšuje, položte si peřıč́ko na dlaň a řekněte: „Podıv́ej, foukám, ale peřıč́ko mi
neuteče. Podıv́ej, jak se chvěje. Umıš́ to taky?“ Oceňujte sebemenšı́ drobné úspěchy.

Pokud je dıt́ě hyperaktivnı́ a nevydržı́ sedět, nechte mu prostor projıt́ se v mıśtnosti nebo si hrát
s věcmi a nechat ho i takto naslouchat.

Pracovnıḱ by měl zůstat v klidu a být pozitivně nastaven pro kontakt s dıt́ětem, dokončenı́ pohádky
a rekapitulaci.

U dětı́ s ADHD je také vhodné si pohádku několikrát pustit, vyzkoušet postupně několik variant
a vracet se k nı.́ Před dıt́ětem si nedělejte poznámky, dıt́ě to může „rozrušit“, chce vědět, proč a co si
tam sociálnı́ pracovnıḱ pıš́e.

Když pracujete s malou skupinkou dětı,́ zapojte dıt́ě aktivně do manipulace s předměty, posıĺıt́e tak
vzájemnou hru a činnost.

Na konci sezenı́ můžete zjistit, že dıt́ě odkrylo pocity, které vás zavedou k tématu jiné pohádky, např.
z původnıh́o tématu sebepřijetı́ se může odkrýt téma strachu nejistoty a na dalšı́ setkánı́ zvolıt́e
pohádku O Sovıč́kovi.

Přestože dıt́ě působı́ nesoustředěně (chodı́ po mıśtnosti, hraje si, mluvı…́), většinou dokáže zachytit
obsah přıb́ěhu. Po skončenı́ pohádky použijte „užitečné otázky“ viz nıž́e.

Kresbu a omalovánku zařaďte až po pohádce, aby se dıt́ě během poslechu přıĺiš nerozptylovalo. Dejte
prostor dıt́ěti malovat a možnost dotvořit si svůj vlastnı́ konec nebo pokračovánı́ přıb́ěhu. K tomu
využijte obrázkové kartičky (i ty z jiných přıb́ěhů).

Obrázkové kartičky zamıćhejte a hledejte společně postavy či jevy, které si pamatujete z přıb́ěhu.

Užitečné otázky

Dopřejte dětem dostatečný čas na odpověď (počıt́ejte v duchu alespoň do 10).

k Umıš́ se taky tak nadechnout a vydechnout jako Veruška?
k Ukážu ti, jaký mám kufřıḱ. Podıv́ej se dovnitř. Peřıč́ka, jako v té pohádce. Zkusıḿe sfouknout

peřıč́ko. Zkusıš́ to taky? A schválně. Podıv́ej. Teď mi nespadne. Krásně se chvěje (třepe). Zkus to
taky.

k Co si z pohádky nejvıć pamatuješ?
k Najdeš na kartičkách obrázky, o kterých se mluvilo v pohádce?

Ve vývojově psychologické literatuře se setkáváme v této souvislosti s termıńy školní zralost, školní
připravenost, způsobilost pro vstup do školy, pohotovost či kompetence ke vstupu do školy apod.

U� spěch či neúspěch ovlivňujı́ postavenı́ dıt́ěte v kolektivu třıd́y, které je pro jeho vztahy k jiným lidem
i k sobě samému velmi významné. Praxe potvrzuje, že podstatnou roli zde sehrává osobnost učitele
a celková atmosféra ve třıd́ě.

Pro dıt́ě školsky zralé jsou typické zvıd́avost a tvořivý přıśtup ke světu. Dıt́ě již nenı́ tolik hravé, samo
se hlásı́ o úkoly a práci. Má zájem o nové poznatky a dovednosti, je aktivnı,́ schopné občasné
vytrvalejšı,́ cıĺevědomé činnosti oproti dıt́ěti nezralému, u něhož převažuje hravost, neúmyslná
pozornost, spontánnı,́ mechanické zapamatovánı́ a „konzumnı“́ přıśtup (ukaž mi…, předveď mi…,
vyprávěj mi…). Nezralé dıt́ě se nechá lehce odklonit od započaté činnosti, nenı́ schopné vytrvalosti.

Dıt́ě si vytvářı́ pohled na sebe sama dle prožıv́aných pocitů, které podporuje nejbližšı́ rodina, a to
v různých směrech, např. „Jsem šikovný, něco umím, něco mi jde a baví mě to, rád věci dělám a dokončuji,
jsem na to hrdý; vím, že jsem něčím výjimečný.“ nebo „Připadám si neschopný a neužitečný, nejsem ničím
zajímavý ani výjimečný, trpím pocity méněcennosti; neumím přijít na to, v čem jsem vlastně dobrý,
a proto si nemohu vážit sám sebe.“

Dıt́ě s ADHD může mıt́ potıž́e začıt́ se soustředit, je snadněji vyrušitelné a po vyrušenı́ mu může delšı́
dobu trvat, než se vrátı́ k původnı́ činnosti. C�asto se setkáváme se zapomnětlivostı́ (častěji než ostatnı́
něco ztrácı,́ hledá, kam si co založilo, nebo zapomene, žemělo něco udělat). S diagnózou ADHD se často
pojı́ hyperaktivita, které se může projevovat tıḿ, že dıt́ě nevydržı́ v klidu, pobıh́á, poskakuje, vrtı́ se,
hraje si s rukama nebo neustále mluvı́ a vydává zvuky (často i v noci, ve spánku). Dále můžeme
pozorovat zvýšenou impulzivitu (neuvážené jednánı,́ vykřikovánı,́ skákánı́ do řeči, nevhodné
přerušovánı́ činnosti ostatnıćh či jiné aktivity).

Zajıḿavé je, že s popsanými projevy se můžeme setkat i u adolescentů a dospělých. Až u ⅔ dětı́ přejde
do adolescence a u poloviny do dospělosti. Dospıv́ajıćı́ a dospělı́ pak majı́ potıž́e se soustředěnıḿ,
dodržovánıḿ režimu a schopnostı́ udržet dlouhodobé úsilı.́

Vıće informacı́ o ADHDmůžete najıt́ napřıḱlad přes Asociaci dětské a dorostové psychiatrie (ADDP).

Pro koho je příběh určený

R Dıt́ěti, u kterého se v chovánı́ projevuje hyperaktivita a snıž́ená pozornost nebo přıḿo pro děti
s ADHD.

R Pro dıt́ě s živým temperamentem, kolıśavou pozornostı,́ častým motorickým neklidem
a impulzivnıḿ myšlenıḿ.

R Přıb́ěh může být užitečný pro dospělé osoby, které zažıv́ajı́ pocity jinakosti, strach ze sociálnıh́o
vyloučenı́ a odmıt́nutı.́

R Vhodné i pro práci v menšı́ skupince dětı,́ nebo tam, kde je ve skupině dıt́ě se zdravotnıḿ
postiženıḿ.

Jak s pohádkou zacházet

Než pohádku použijete se svými klienty, začněte kapitolou Obecná doporučení pro práci
s pohádkou a kapitolou Vlastní sebezkušenost s terapeutickými pohádkami pro pracovníky.
Pohádku vyzkoušejte na sobě a zodpovězte si navržené otázky.
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Pohádka VAŠE ZRZIČKA (5B)

q Název: Vaše Zrzička
¹ Vývojové obdobı:́ rodič dıt́ěte v předškolnıḿ až školnıḿ

věku
n Aplikačnı́ oblast: zacházenı́ s poruchou pozornostı,́ přijetı́

dıt́ěte s postiženıḿ
D Speci�ikace služby k aplikaci: všechny sociálnı́ služby

pracujıćı́ s rodiči

Pro koho je příběh určený

R Pro rodiče, u jejichž dıt́ěte se projevuje porucha pozornosti
a hyperaktivita v chovánı́ (ADHD).

R Pečujıćıḿ osobám, jejichž děti zažıv́ajı́ pocity jinakosti,
strach ze sociálnıh́o vyloučenı́ a odmıt́nutı,́ nebo jejichž děti,
svým chovánıḿ působı́ na okolı́ jako nevychované nebo
nepřizpůsobivé, a pro rodiče je těžké přijmout jejich projevy
chovánı.́

R Pečujıćıḿ osobám o dıt́ě se zdravotnıḿ postiženıḿ (inkluze,
integrace).

Jak s pohádkou zacházet

Než pohádku použijete se svými klienty, začněte kapitolou Obecná doporučení pro práci
s pohádkou a kapitolou Vlastní sebezkušenost s terapeutickými pohádkami pro pracovníky.
Pohádku vyzkoušejte na sobě a zodpovězte si navržené otázky.

Nabıd́něte rodiči poslech pohádky. Poslouchejte a pozorujte přıṕadné projevy v chovánı́ (drobné
pohyby, navazovánı́ očnıh́o kontaktu, jestli vstupujı́ verbálně do přıb́ěhu, zda se projevuje jejich
mimika…).

Pokud máte dıt́ě na konzultaci samotné a rodič čeká v čekárně nebo v jiné mıśtnosti, dejte mu
k dispozici text pohádky a požádejte ho o přečtenı.́ Poté si udělejte čas a zeptejte se rodiče, co řıḱá
na „Zrzičku“. Využijte užitečné otázky viz nıž́e.

Po přečtenı́ či poslechu přıb́ěhu ponechte rodičům prostor pro otázky a jejich poznámky. Dejte jim
prostor vyprávět jejich vlastnı́ životnı́ přıb́ěh, jak oni prožıv́ajı́ své pocity úspěchu a neúspěchu
směrem k dıt́ěti.

U pečujıćıćh osob může dojıt́ ke zvědoměnı́ toho, jak v nadcházejıćıćh situacıćh reagovat (co dělat a co
nedělat). Re�lektujte s nimi předchozı́ postupy (co fungovalo, co už přıš́tě nedělat). Společně hledejte
motivaci a oceněnı́ dıt́ěte.

Některým rodičům pomáhá „začıt́ sám u sebe“ a rozvrhnout si dennı́ režim, tedy rytmus dne od rána
až do večera. Zaměřit se na nové postupy a přenést ty, které už v minulosti fungovaly. Uspořádat si den
a neměnit plány, pokud to nenı́ nezbytně nutné.

Hledejte společně, jak je možné dıt́ě v určitých kritických situacıćh zklidnit. Jak je ocenit, posıĺit
a rozvıj́et jejich dovednosti.

Rozšířená verze pohádky VEVERKA

„Jé, větvička! Kámen! Strom! Ooo a tady je šnek! A jaké má krásné
barvy? Podívej!“ Zrzavá veverka, která měla kožich v barvě ohně
a povahu stejně divokou a nestálou, už zase skákala mezi stromy.
Hop sem, hop tam – dováděla s kamarády. Zatímco stará veverka
ostatním hnědým veverkám ukazovala, jak správně rozpoznat
a vyhledat zdravé oříšky.

„Veveřice! Už zase zlobíš?“ Starší bratr se na ni často zlobil. Rodiče
mu dali za úkol, aby se o zrzečku postaral. Jenže sotva jí chvíli
domlouval, ona už opět nedávala pozor: „Motýlek! A jak pěkně
letí!“ Zrzečka zvedla kámen: „Tolik broučků!“

Zrzavá veverka zaslechla smích ostatních veverek: „Cheché, už
zase.“ Nechtěla, aby se jí posmívaly. „Chci být stejně hnědá jako
ony.“ Ale svůj zrzavý kabátek schovat nemohla – když viděla
motýlka, hned za ním musela běžet. „A proč se musím učit
rozpoznávat oříšky a dělat jen to, co ostatní? Není to fér! Je to
nuda.“ Zrzavá veverka byla smutná a naštvaná. „Chci lézt a skákat
po stromech. Nebo zkoušet předhonit vítr v korunách.“

Stará veverka si k Zrzečce přisedla a pohladila ji. Byla moudrá a věděla, že nemůže chtít po zrzavé
veverce, aby vždy dělala přesně to, co ostatní. Viděla v ní, že je výjimečná: „Není nic špatného na tom mít
ohnivou duši. Tak jako oheň může hřát a pomáhat nám, tak stejně i ty pomáháš svým rodičům a nosíš
žaludy do Vašeho stromu. Kolikrát jsem slyšela, že jsi nanosila žaludů nejvíce ze všech. Nedělej si proto nic
z ostatních. Ne každý rozumí výjimečnému daru, který nám oheň přináší. Někdo se ho bojí, a někdo na něj
křičí. No a někdo před ním utíká. Je v pořádku se vydovádět. Nestyď se za svou ohnivou barvu kožíšku. Ty
jsi přece tak krásná a výjimečná. Společně se můžeme naučit oheň, který v sobě máš zklidnit. Používat ho
tak, jak sama budeš chtít. Naučit se soustředit a zaměřit pozornost na to, co je pro tebe důležité.“

Zrzavá veverka se usmívala, cítila se v bezpečí. Bylo pro ni důležité, že je tu někdo, kdo chápe, jak se cítí,
a kdo tu pro ni bude a pomůže ji oheň ovládat.

„Nádech, zastavit dech a hluboký výdech.“ Zrzavá veverka hluboce vydechla a cítila, jak se její tlapky
opírají o hutnou větev stromu. Věděla, že svým ohněm bude druhým pomáhat. Cítila, že ji mají rádi
takovou, jaká je.
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Dospıv́ánı́ je mostem mezi dětstvıḿ a dospělostı.́ Jde o nejdynamičtějšı́ komplexnı́ proměnu v životě
jedince, která modi�ikuje všechny složky osobnosti. Toto obdobı́ je možné rozdělit na tři fáze: časná
adolescence (11–12 let, někdy nazývána také prepuberta), střednı́ puberta (13–16 let) a pozdnı́ (17–
20 let), kdy již docházı́ nejen k pohlavnıḿu dozránı,́ fyzickému a duševnıḿu rozvoji, ale předevšıḿ
sociálnı́ zralosti, volbě povolánı,́ profesionálnı́ orientaci, hodnotovému a morálnıḿu zakotvenı.́

Dospıv́ajıćı́ v této fázi objevuje sám sebe a odhaluje, kým je v různých kontextech. V této fázi už je
schopen sebere�lexe, porovnává svůj pohled na svět s životnıḿi postoji rodičů a jiných dospělých. Jeho
hledánı́ ústı́ do zvýšené kritiky rodinných a společenských hodnot. Dospıv́ajıćı́ se sebou také
experimentuje, navazuje vztahy založené na intimitě. C�asto se potýká s emočnıḿ rozladěnıḿ, depresı,́
zmatky a s otázkami sexuálnı́ identity. Cıt́ı́ potřebu být přijat vrstevnıḱy, je zaměřen na ideály. Jeho
hnacı́ silou jsou přánı,́ vlastnı́ myšlenky a cıĺe. Pokud rodiče nutı́ dospıv́ajıćıh́o k tomu, aby
se přizpůsobil jejich názorům, podporujı́ spıš́e ještě většı́ zmatenost, úpornějšı́ hledánı́ a tápánı́
i kon�likty.

Tělesný růst dospıv́ajıćıh́o je velmi rychlý a navıć k němu přistupuje pohlavnı́ vyspıv́ánı.́ Rostoucı́
a vyvıj́ejıćı́ se mladı́ lidé, kteřı́ se musejı́ vyrovnávat s touto vnitřnı́ fyziologickou revolucı́ i se zřejmými
úkoly dospělých, jež na ně čekajı,́ si dělajı́ předevšıḿ starost o to, jak se jevı́ v očıćh ostatnıćh
ve srovnánı́ s tıḿ, jak sami o sobě smýšlejı.́

Aby dospıv́ajıćı́ udrželi svou celistvost a drželi se ideálů, identi�ikujı́ se na čas velmi silně s hrdiny
skupin a davů, a to až do té mıŕy, že někteřı́ ztrácejı́ svou vlastnı́ totožnost.

Dospıv́ajıćı́ dovedou být plni předsudků a krutosti vůči všem, kdo se od nich lišı́ (a tıḿ ohrožuje jejich
křehkou identitu). Když se od nich druzı́ odlišujı́ napřıḱlad barvou kůže nebo kulturnıḿ pozadıḿ,
zálibami a nadánıḿ nebo často i pouhými drobnostmi v oblečenı́ a gestech, mohou být dospıv́ajıćıḿi
vnıḿáni jako ohrožujıćı́ nebo znejišťujıćı.́ Je třeba, abychom rozuměli takové nesnášenlivosti jako
obraně vůči pocitu konfuze identity (zmatku, chaosu).

Jak pohádky vznikaly

Symbolem tohoto obdobı́ je ježek, jehož obranným nástrojem jsou „bodliny“. Pod nimi je však ježek
velmi citlivý, zranitelný, stále potřebuje podporu a zájem rodiče. Pro ježka i pro rodiče je to velmi
bouřlivé, náročné obdobı.́ Hlavnı́ hrdina se v přıb́ěhu potkává s vrstevnıḱy a reaguje na ně, setkává
se s přijetıḿ i nepřijetıḿ. Také zde vstupuje do přıb́ěhu „druhé pohlavı“́ a ježek prožıv́á zalıb́enı́ k jiné
osobě. V závěru ježek procházı́ uvědoměnıḿ svých reakcı́ vůči rodiči. Je schopen sebere�lexe a přicházı́
nejen s omluvou, ale i s návrhem řešenı́ proběhlé kon�liktnı́ situace. Ježčı́ maminka reaguje na omluvu
nonverbálnı́ komunikacı:́ úsměvem a objetıḿ, čıḿž oceňuje jeho přıśtup a snahu najıt́ společnou řeč.

Druhý přıb́ěh, určený pro rodiče, přinášı́ pohled z „druhé“ strany. Pro ježčı́ maminku je naopak syn
v tomto obdobı́ vzdálený, stále se mu něco nelıb́ı,́ odsekává, má problémy ve škole. Rodiče (v tomto
přıṕadě máma) si pomocı́ vzpomıńek uschovaných v žaludech stromu uvědomı́ to, že syn je stále
uvnitř zranitelný a že potřebuje lásku, přestože často „ukazuje své bodliny“. Přıb́ěh vykresluje pocity
rodičů dospıv́ajıćıćh, prožıv́ané v tomto obdobı.́

Veďte rodiče k oceněnı́ i drobné pomoci. Zvláště v přıṕadě, že rodič žádnou nevidı́ a na některé činnosti
klade přıĺiš velké nároky. Pomozte mu rozkrokovat konkrétnı́ úkoly a hledat prvnı́ malý krok (např.
„Chtěla bych, aby si sám nachystal oblečenı,́ ustal po sobě postel a …“ Nasměrujte rodiče na jeden
nejmenšı́ krok: úkol, za který mohou dıt́ě pochválit).

Jestliže rodič odvádı́ pozornost od samotného přıb́ěhu, zkuste se vrátit k jeho dıt́ěti.

Užitečné otázky

k Co řıḱáte na tuhle pohádku? Co řıḱáte na veveřičku?
k Vidıt́e tam něco společného s Vašı/́m (jméno dıt́ěte)?
k Co bylo pro Vás v pohádce důležité?
k Jak si myslıt́e, že byste to mohli využıt́ vy doma?

Předtıḿ, než se dıt́ě stane biologickým rodičem, musı́ se začıt́ stávat pracovnıḱem a potencionálnıḿ
ochranitelem a poskytovatelem péče (zkoušı́ si hrát na tatıńka a maminku, pečuje o své sourozence).
S přicházejıćıḿ latentnıḿ obdobıḿ dıt́ě normálně se vyvıj́ejıćı́ zapomıńá nebo spıš́e sublimuje
nezbytnost ovlivňovat lidi přıḿým (na ně adresovaným) útokem (či přánıḿ). Nynı́ se učı́ zıśkávat
uznánı́ produkovánıḿ věcı.́ Rozvıj́ı́ výkonnost, stává se dychtivým aktérem a tvůrcem situacı.́ To
podporuje jeho autonomii.

6. Metodika JEŽEK a TAJEMSTVÍ JEŽKŮ

„Možná, že puberta je jeden z nástrojů, jak příroda pečuje o lidský rod, aby nevyhynul. Protože
člověk by asi nikdy dobrovolně neopustil to bezpečí vlastní rodiny, kde je o něj postaráno
milujícími rodiči…“

Marek Eben

Nacházıḿe se v dalšıḿ vývojovém obdobı́ života člověka, přibližně ve věku od 12 do 20 let. Dıt́ě již
dospıv́á, docházı́ u něj k bouřlivému vývoji identity.

Erik Erikson toto obdobı́ klade mezi 12.–20. rok života a rozděluje ho na dvě stádia – stádium sociálnı́
identity a stádium osobnı́ identity. Sociální identitu chápe jako ztotožněnı́ se se skupinou vrstevnıḱů
a nalezenı́ vlastnıh́o mıśta mezi nimi, jak v soutěži, tak ve solidaritě nebo spolupráci. Dospıv́ajıćı́
se méně váže na primárnı́ rodinu, orientuje se spıš́e na zıśkánı́ mıśta ve vrstevnické skupině. Z toho
plyne i jisté nebezpečı,́ kterému dospıv́ajıćı́ v tomto obdobı́ může být vystaven. Zásadnıḿ ohroženıḿ
je ztráta mıśta ve vrstevnické skupině, což v některých přıṕadech vede k „couvnutı“́ do dětské
závislosti na rodině, v jiných přıṕadech do úporné snahy nalézt skupinu, která bude dospıv́ajıćıh́o
přijıḿat takového, jaký je. Vyloučenı,́ exkluze ze skupiny, napřıḱlad kvůli nıźké kompetenci formulovat
svoje potřeby, introverzi, nebo kvůli fyzickým zvláštnostem má vysoký dopad na sebeúctu
dospıv́ajıćıh́o. Stádium osobní identity má dle Eriksona vést k osvojenı́ relativně zralého pohledu
na vlastnı́ osobu i na prostředı,́ v němž jedinec žije. Dospıv́ajıćı́ si klade otázky, kdo jsem, jaký jsem,
kam patřıḿ, čemu věřıḿ, co hodlám podniknout se svým životem. Hledánı́ odpovědı́ na tyto otázky
jsou podstatnou součástı́ tohoto vývojového stadia.
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Pokud se dospıv́ajıćı́ nechce k pohádce verbálně vyjadřovat, jen naslouchá, pozorujte projevy
neverbálnı́ komunikace v jednotlivých fázıćh přıb́ěhu, např. při neúspěchu ježka, při vstupu „ježčı́
slečny“ do přıb́ěhu. Můžete sledovat posturiku (postavenı́ těla), kam se dospıv́ajıćı́ dıv́á, co dělajı́ jeho
ruce, co řıḱá jeho mimika – zda se měnı,́ zda lze pozorovat emoce.

Zároveň je možné zkombinovat poslech, rozhovor, a následnou práci se symboly. Dıt́ě si může zvolit
i svůj vlastnı́ symbol zvıř́ete. Vyzvěte ho k přemýšlenı,́ jaké by mohl být zvıř́e (např. vlk, želva). Buďte
zvědavı́ a ptejte se „proč“. Opět můžete podpořit obrázkovými kartičkami (zvıř́ata z jiných pohádek:
medvěd, sova, krtek, vážka, myš, veverka, orel).

Přıb́ěh nabádá k hledánı́ řešenı,́ k přemýšlenı́ nad důsledky svého jednánı:́ když se nechovám hezky, je
vhodné se omluvit. Když něco nějak chci, je dobré řıći svůj názor nahlas a hledat řešenı.́ Když něco
jiného cıt́ıḿ a něco jiného řıḱám, mohu dospět do vnitřnıh́o nebo vnějšıh́o kon�liktu, který poté
potřebuji vyřešit. Zde je u dospıv́ajıćıćh možné navázat nácvikem komunikačnıćh dovednostı.́

Dıt́ě nebo dospıv́ajıćı́ se může u pohádky značně emočně projevovat, docházı́ u něj k identi�ikaci, to
znamená, že se dokáže vžıt́ do situace, kterou ježek prožıv́á. Zajıḿavé je sledovat, jak si dospıv́ajıćı́
sám/sama zvolı,́ na čı́ bude straně. Bude bránit ježka nebo skupinu vrstevnıḱů?

Při využitı́ přıb́ěhu s rodičem nebo pečujıćı́ osobou mohou vzpomıńky na sebe a na své prožıv́ánı́
v tomto obdobı́ podpořit sblıž́enı́ s dıt́ětem. Rodič (pečujıćı́ osoba) tak dospıv́ajıćıḿu lépe porozumı.́
Otevıŕá se tak prostor pro využitı́ laskavé komunikace, která se zaměřuje na potřeby druhého.

Při práci s rodinou je vhodné upozornit na možnost poslechnout si přıb́ěh i v domácıḿ prostředı́
(YouTube kanál NAŠE ROVNOVÁHA – „Ježek“).

Užitečné otázky

k Kdy se třeba cıt́ıš́ jako ježek, který nechce nosit čepici?
k Co si představuješ, když posloucháš přıb́ěh?
k Nad čıḿ přemýšlıš́, když posloucháš přıb́ěh o ježkovi, připomıńá ti něco tvého?
k Tak jako ježek koukal s obdivem na orla, máš ty někoho takového?
k Co potřebuješ ze sebe vyjádřit/řıći rodičům nebo sourozencům či kamarádům?
k Jak se to stalo, že se ježek uklidnil?
k Co ti už někdy dřıv́e pomohlo se usmıř́it s někým, s kým to bylo „na nože“, nebo na bodliny Â?
k Máš někdy problém přijmout někoho nového (nebo nový kolektiv, třıd́u)?
k Co tobě samotnému pomáhá vejıt́ do třıd́y, mezi ostatnı,́ kteřı́ jsou „v pohodě“?
k Jaké to je, když tě rodiče kontrolujı?́

Pohádka JEŽEK (6A)

q Název: Ježek
¹ Vývojové obdobı:́ puberta + přetrvávajıćı́ problémy

s chovánıḿ
n Aplikačnı́ oblast: porušovánı́ norem, agrese,

orientace na vztah, emočnı́ potřeby
D Speci�ikace služby k aplikaci: nıźkoprahové kluby,

nıźkoprahová denı́ centra, pracovnıći sociálně
aktivizačnıćh služeb (SAS), pracovnıći orgánu
sociálně-právnı́ ochrany dětı́ (dále pracovnice
OSPOD)

Pro koho je příběh určený

Přıb́ěh je primárně určený pro dospıv́ajıćı́ ve fázi puberty
a adolescence, je ho ovšemmožné využıt́ i pro jiné věkové skupiny
klientů. Dospıv́ajıćı,́ se kterými pracujeme, již musı́ být schopni
introspekce (schopnost zamyslet se sám nad sebou). Jemožné s nimi hovořit o jejich představách („Co
si představuješ?“).

Pohádka najde své využitı́ pro děti a dospıv́ajıćı,́ kteřı́ řešı́ neshody s rodičem (pečujıćı́ osobou), tzv.
neposlouchajı,́ objevuje se u nich ve většı́ mıř́e pocit zmatenosti a uzavřenosti (např. vyhýbajı́
se kolektivu) nebo záškoláctvı.́ U řady dospıv́ajıćıćh se mohou objevovat až úzkostné stavy, obtıž́ná
adaptace na stres a změnu, přetrvávajıćı́ tenze, emočnı́ nevyváženost nebo negativismus (např.
„nechci bundu“, „nepojedu nikam“) a jiné problémy.

Přıb́ěh je možné využıt́ také u dětı́ s agresivnıḿi projevy, u kterých se projevuje necitlivost k ostatnıḿ
dětem a ubližujı́ sobě nebo druhým osobám. Dobře posloužı́ také rodinám s dětmi, kde opakovaně
probıh́á nejasná nebo nefunkčnı́ komunikace.

Pohádku nenı́ vhodné využıv́at při práci ve skupinách. Jejı́ obsah by vedl k zesměšňovánı́ hlavnı́
postavy a toho, co prožıv́á.

Jak s pohádkou zacházet

Než pohádku použijete se svými klienty, začněte kapitolou Obecná doporučení pro práci
s pohádkou a kapitolou Vlastní sebezkušenost s terapeutickými pohádkami pro pracovníky.
Pohádku vyzkoušejte na sobě a zodpovězte si navržené otázky.

Připravte si k pohádce obrázkové kartičky, obrázek Ježka a omalovánku.

Mějte s dıt́ětem/dospıv́ajıćıḿ trpělivost. Poskytněte mu prostor pro vlastnı́ uvažovánı́ o tématu,
napřıḱlad ho vıćekrát vyzvěte k odpovědi, nebo v přıṕadě negativnı́ odpovědi čekejte, netlačte na dalšı́
reakci. Můžete navázat na přıb́ěh a podpořit a rozvinout výpověď jedince pomocı́ karet a obrázků.
Bavte se s dotyčným i na téma, co v přıb́ěhu chybělo nebo mohlo být jinak. Umožněte dotvářenı́
přıb́ěhu napřıḱlad kresbou, tvořivou pracı́ s různými materiály (hlıńa, modelovacı́ hmota) nebo
scénickým zpracovánıḿ.
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R „I ježek touží po objetí – objímej ho z jeho měkčí strany, ať neumře nemilovaný.“
V obdobı́ puberty by se měli rodiče stále zajıḿat o dıt́ě, i když kontakt odmıt́á. Být s nıḿ dál,
vytrvat a být pro dítě tím klidným přístavem. Dle zkušenostı́ psychologů mnoho rodičů v tomto
obdobı́ kontakt s dıt́ětem vzdá, řıḱajı:́ „Když dıt́ě nemá zájem, tak co mám dělat?“ Pro rodiče je to
nesmıŕně těžké obdobı,́ musejı́ se smıř́it s tıḿ, že dıt́ě postupně odcházı.́ Dospıv́ajıćı́ v tomto
obdobı́ buď přijıḿajı́ nebo odmıt́ajı́ život rodičů (pokládajı́ rodiče za vzor, častěji za antivzor).

R „Kdo chce ježka skutečně poznat, musí se k němu sklonit a podívat se do jeho očí.“
Vzpomıńky na sebe, na své prožıv́ánı́ v tomto obdobı,́ mohou pomoci sblıž́enı́ s dıt́ětem. Rodič
(pečujıćı́ osoba) tak lépe porozumı́ dıt́ěti a jeho emocıḿ. Otevıŕá se tak prostor pro nácvik nebo
trénink komunikačnıćh situacı́ pro rodiče – jak dospıv́ajıćıh́o milovat, a přitom nesvıŕat.

Přıb́ěh může být vhodným podnětovým materiálem pro rodiče, který zůstal na výchovu dıt́ěte sám.
V bouřlivém dospıv́ánı́ dıt́ěte může zažıv́at bezmoc a beznaděj, ztrátu sil. Propojenı́ s vnitřnıḿi
touhami, s láskou k dıt́ěti, která je někdy schovaná pod nánosy kon�liktů, může být živnou půdou pro
uzdravovánı́ rodičovské bolesti a napojenıḿ na vnitřnı́ zdroje.

Užitečné otázky

k Jaké situace s Vašıḿ dospıv́ajıćıḿ dıt́ětem Vám přıb́ěh připomıńá?
k Jaké emoce v souvislosti s chovánıḿ Vašeho syna/dcery zažıv́áte? V čem jsou podobné pocitům

ježčı́ mámy? Kde naopak vidıt́e odlišnosti?
k Ve kterých situacıćh se cıt́ıt́e podobně bezmocný/á jako ježčı́ máma? Jak s tıḿ pracujete, co Vám

pomáhá?
k Jak pěstujete blıźkost se svým dospıv́ajıćıḿ dıt́ětem? Jsou situace, ve kterých vidıt́e, že je Váš

kontakt méně kon�liktnı?́

Co s dítětem v tomto věku nedělat

Puberta je takový „lakmusový papıŕek“ k chovánı́ vůči dospıv́ajıćıḿu. Dospıv́ajıćı́ jsou v tomto
obdobı,́ dıv́ky dřıv́e než chlapci, velmi citlivı́ zejména na kritiku. To se týká situacı,́ kdy se snažı́
rodič domlouvat, vysvětlovat, rozvádět „názory“, ale přežene délku sdělenı.́ Nenı́ tedy dobré
se rozvášnit. Dospıv́ajıćı́ většinou přestává naslouchat a ztrácı́ se obsah sdělovaného.

Dospıv́ajıćı́ je také velmi citlivý na situace, kdy je ve chvıĺi vyjasňovánı́ názorů přıt́omný nějaký
dalšı́ člověk (sourozenec, vrstevnıći, kamarádi). Je proto dobré vyřıḱávat si důležité věci jen
v soukromı,́ „face to face“, ve dvou.

Jelikož je pubescentnı́ obdobı́ plné afektů, nestálých emocı,́ nebo také touhy „být opravdu sám“, je
pro rodiče těžké vystihnout správný okamžik, vystihnout chvıĺi, kdy je váš „puberťák“ otevřený
a přijıḿajıćı,́ kdy nenı́ zahlcen negativnıḿi pocity proti čemukoliv, vůči komukoliv. Někdy to bývá
opravdu jen náhodný čas a je dobré si v tu chvıĺi vzpomenout, co důležitého jsme chtěli dıt́ěti řıćt
(a zároveň to nepřehnat).

Kapacita vnıḿat je u mladého dospıv́ajıćıh́o často přetıž́ená a současně uzavřená, je to taková
směsice „zmatků a nestálých nových spojů„, což je patrné i neurologicky, v centrálnı́ nervové
soustavě. Rodiče vytáčı́ „prázdné pohledy, či neustálá zasmušilost, nebo výbušné afekty“ mladého
dospıv́ajıćıh́o, ale pro rodiče je důležité vědět, že tato doba je „ohraničená“. Nic netrvá věčně, ani
puberta a dospıv́ánı.́

Pohádka TAJEMSTVÍ JEŽKŮ (6B)

„Mezi dvanáctým a sedmnáctým rokem dítěte může rodič
zestárnout o třicet let.“

Sam Levenson

q Název: Tajemstvı́ ježků
¹ Vývojové obdobı:́ rodič dıt́ěte s poruchou chovánı,́ rodiče

dıt́ěte, které vstupuje do puberty
n Aplikačnı́ oblast: zacházenı́ s poruchou chovánı́ a změnami

dospıv́ánı,́ respekt k odlišnosti
D Speci�ikace služby k aplikaci: všechny sociálnı́ služby

pracujıćı́ s rodiči s dospıv́ajıćıḿi dětmi

Pro rodiče je obdobı́ dospıv́ánı́ dětı́ obzvláště nelehké obdobı.́
Dospıv́ajıćı́ je začıńá tzv. obcházet, nechce se rodičům svěřovat,
často nechce téměř nic sdělovat. Vznikajı́ tak časté kon�likty.
Rodiče cıt́ı́ celkové rozladěnı,́ protože se ocitajı́ pod tlakem, cıt́ı́ zavrženı́ a trápı́ se. Ocitajı́ se bez
kontaktu s dıt́ětem, skoro dospělým. Rodinnı́ terapeuté V. Chvála a L. Trapková hovořı́ o tzv. „sociálním
porodu“, tzn. že dospıv́ajıćı́ se dere z rodiny ven a že bolest z odcházenı́ dospělého dıt́ěte přinášı́ stejně
velkou bolest jako tělesný porod dıt́ěte. Rodiče prožıv́ajı́ směsici pocitů, hněv na vzdorujıćı,́ téměř
dospělé dıt́ě, ohroženı́ z jeho neustálé kritiky, smutek z jeho odcházenı,́ radost a hrdost při pohledu
na dıt́ě, které se o sebe dokáže postarat. Bolest z odcházenı́ může být zvláště silná u velmi pečujıćıćh
matek, které si zatıḿ nezvykly, že jejich dospıv́ajıćı́ dıt́ě je v jiné vývojové fázi. Rodiče dospıv́ajıćıh́o
majı́ často výčitky, že nepředali, co chtěli, že pořádně děti nevychovali, majı́ pocit, že své dıt́ě ztrácejı.́
U manželů může docházet ke krizi. Někteřı́ muži (i ženy) ji řešı́ tıḿ, že chtějı́ zakládat novou rodinu
(tzv. druhá mıźa), někteřı́ se upıńajı́ ke cvičenı,́ k práci. Existujı́ i páry, pro které je bouřlivé dospıv́ánı́
dětı́ poslednı́ kapkou do poháru nenaplněnı́ a nejistoty v současné rodině, takové páry se v tomto
obdobı́ rozpadajı.́ Pocity neporozuměnı,́ viny nebo nadměrné zátěže u některých rodičů mohou vyústit
v lékovou nebo alkoholovou závislost.

Pro koho je příběh určený

Přıb́ěh je určený pro rodiče nebo pečujıćı́ osoby, kteřı́ majı́ dospıv́ajıćı́ děti nebo kteřı́ řešı́ různé
problémy u dětı́ (nefunkčnı́ komunikace, záškoláctvı,́ vyhýbánı́ se kolektivu, negativismus, ubližovánı,́
necitlivost, úzkosti, obtıž́ná adaptace na stres aj.).

Jak s pohádkou zacházet – jak podpořit rodiče v tomto období

R Nabıd́něte rodiči či pečujıćı́ osobě poslech pohádky. Umožněte poslech obou přıb́ěhů (Ježek 6A
a Tajemstvı́ ježků 6B). Pokud rodič využije možnost si pohádky přečıśt, vytvořte prostor, kde
se budete moci tématu společně věnovat.

R „Z jedné strany bodliny, z druhé strany měkkost.“
Dıt́ě je v tomto obdobı́ nesmıŕně křehké. Rodič by měl vydávat signál: „Jsem tady, jsem pro Tebe.
A respektuju, když si věci chceš dělat po svém, když se rozhodneš za sebe.“
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II. Otázka dlouhodobých vztahů

C� lověk po nabytı́ identity dosahuje schopnosti vytvořit důvěrný, stabilnı́ vztah s druhým člověkem,
je otevřený sdıĺet život. Pozornostı́ nenı́ zaměřen pouze na sebe, ale dokáže přijıḿat závazky.
Propojuje se tedy identita párová, ale nezaniká identita individuálnı.́ Obava ze selhánı́ v intimnıḿ
vztahu může vést některé mladé dospělé k osamělosti (věk 20–25 let). Významnou roli hraje
Eriksonem popsaný kon�likt intimita versus osamělost, kde účinnou silou je láska.

„A možná, že dospívání je hlavně o tom, uvědomit si, že nemáme být jen postavičkou, které
příběh nařizuje, kam jít. Jde o to uvědomit si, že ten příběh můžeme psát sami.“

Ava Dellaira (Dopisy na konec světa)

Prozkoumávánı́ identity je v obdobı́ vynořujıćı́ se dospělosti hlubšı́ než v obdobı́ dospıv́ánı́ a nenı́
tolik závislé na sociálnıḿ okolı.́ Pro ujasněnı́ a dotvořenı́ vlastnı́ identity je tedy klıč́ové, aby měli
mladı́ dospělı́ možnost a prostor pro sebepoznánı,́ zkoumánı́ svých možnostı,́ objevovánı,́
ujasňovánı́ si svých fantaziı́ o romantických vztazıćh, zkoušenı́ a rozpoznávánı́ toho, co se jim lıb́ı́
a co jim sedı́ a vymezovánı́ si svých kariérnıćh plánů a profesnıćh představ. Pokudmámladý člověk
dostatek prostoru pro objevovánı,́ dotvářenı́ své identity a rozvıj́enı́ autonomie, dokáže přijmout
odpovědnost sám za sebe, začıt́ se nezávisle rozhodovat, �inančně se osamostatnit a začıt́
se subjektivně cıt́it jako dospělý (Arnett, 2014).

III. Období, kdy děti odcházejí z hnízda a rodiče se opět učí žít společně v páru

Prožıv́ánı́ rodičů těchto mladých dospělých procházı́ ambivalentnı́ fázi, kdy nemajı́ již tolik
povinnostı,́ ale mohou pociťovat prázdnotu a osamělost, někdy dokonce ztrátu životnıh́o smyslu.
„Prázdné hnıźdo“ může rodičům přinášet úlevu a radost, tedy nastává nová fáze sbližovánı́
partnerů. Nebo se naopak mluvı́ o změně rodinných vztahů, kdy se objevı́ neřešené problémy
partnerů a tato změna může představovat určitou zátěž, s nıž́ je třeba se vyrovnat (Kuric, J.,
Ontogenetická psychologie, 2000). V našich přıb́ězıćh se této fázi věnujı́ pohádky 7B i 9B.

„Syndrom prázdného hnıźda“ vzniká u rodičů, zejména u matek po odchodu dospělých dětı́
z rodiny a projevuje se napřıḱlad pocity osamocenosti, úzkosti, strachu ze separace, z odcizenı́
dětı,́ z přemıŕy volného času a prázdného prostoru v bytě.

Rodina ve fázi „prázdného hnıźda“ obsahuje také vztah mezi mužem a ženou po odchodu jediného
či poslednıh́o dıt́ěte. Je to doba, kdy se dospělým odlehčuje od rodičovského břemene, nemusı́
natolik respektovat své tradičnı́ postavenı́ a mohou si dovolit experimentovat se svou rolı,́ nebo
se vıće věnovat sami sobě (Matoušek, O., 1997).

„Rodina je stejná jako větve na stromě, všichni rostou různým směrem, ale naše kořeny
zůstávají stejné.“

Současně je to obdobı́ velmi krásné, bohaté na fantazii a vnıḿánı́ světa kolem. Je dobré si v roli
zavzpomıńat na vlastnıḿi zážitky – bohatstvı́ prvnıćh lásek, čas zkoumánı,́ i nedůvěru v sebe
a svoje plány do budoucna. Je to obdobı́ tréninku respektu k sobě a také ke svému „rozházenému
chaotickému synovi/dceři“. Zvládnutı́ této fáze přinášı́ úspěchy až v dospělosti.

Mgr. Martina Pastuchová, psycholog

7. Metodika VÁŽKA a VLASTNÍ CESTOU

„Porozumět si neznamená přizpůsobit se jedni druhým, ale pochopit navzájem svou identitu.“

Václav Havel

Obdobı,́ které přinášı́ přıb́ěh vážky, je někdy označováno jako obdobı́ tzv. vynořujıćı́ se dospělosti, kdy
je hlavnıḿ tématem hledánı́ identity, kdy semladý člověk na prahu dospělosti zabývá myšlenkami, zda
dokáže či chce žıt́ v páru nebo být sám. Jde o vývojové obdobı,́ které je tradičně vnıḿáno jako
tranzitornı́ obdobı́ přechodu z dospıv́ánı́ do dospělosti. Popisuje mladé lidi, kteřı́ už často žijı́ naplno
partnerským životem, ale sňatek a rodičovstvı́ odkládajı.́ Necıt́ı́ se zatıḿ �inančně dostatečně
samostatnı́ a nemajı́ pocit plného převzetı́ odpovědnosti sami za sebe. Právě proto je obvykle tohle
obdobı,́ spıš́e než sňatkem a rodičovstvıḿ, vyplněno kombinacı́ studia, cestovánı,́ krátkodobých
vztahů a počátkem pracovnı́ kariéry (Katrňák, Lechnerová, Pakosta, & Fučıḱ, 2010). Přemýšlenı́ o této
životnı́ fázi můžeme rozdělit do třı́ částı.́

I. Otázka identity

Mezi charakteristické znaky tohoto obdobı́ patřı́ hledánı́ a utvářenı́ identity (předevšıḿ v profesnı́
a intimnı́ oblasti), budovánı́ sebe-konceptu, rozvıj́enı́ autonomie a sebedeterminace. Mladı́ lidé
se zaměřujı́ vıće sami na sebe a postupně si vıće rozvıj́ejı́ své sebepojetı́ (Ježek, Macek,
Michalčáková, & Bouša, 2014).

V důsledku socioekonomických změn a demokratizace západnı́ společnosti můžeme pozorovat
prodlužovánı́ procesu přechodu do dospělosti a jeho posunutı́ z počátku třetı́ dekády života až
na jejı́ úplný konec. Z tohoto důvodu se v poslednıćh dvou desetiletı́ mluvı́ o novém vývojovém
obdobı́ „vynořujıćı́ se dospělosti“, neboli o obdobı,́ kdy se mladı́ lidé ve věku 25–30 let cıt́ı́ „něco
mezi adolescentem a dospělým“ (Arnett, 2014). V českém prostředı́ se změnám souvisejıćıḿ
s touto nově popsanou životnı́ etapou, která v předchozıćh generacıćh nebyla pro vstup
do dospělosti obvyklá, výzkumně věnujı́ např. Macek, Lacinová a Ježek (2016) v rámci projektu
Cesty do dospělosti.
Na druhou stranu neomezenémožnosti, které mladı́ lidé mohoumıt́, mohou souviset s obtıž́nějšıḿ
utvářenıḿ identity a většı́ nestabilitou. Experimentovánı́ s identitami, hledánı́ sebe sama
a neucelenı́ identity mohou vést k vyššı́ mıř́e rizikového chovánı,́ častějšıḿ projevům deprese
(Arnett, 2007), úzkostem, nıźkému sebevědomı́ a celkově vyššı́ mıř́e prožıv́aných negativnıćh
emocı́ (Nelson & Barry, 2005).
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V některých přıṕadech lze přıb́ěh využıt́ i u menšıćh dětı,́ např. z rozvedených rodin, kde dıt́ě prožıv́á
pocity hledánı́ a váhánı.́ Hledá, kde je mu nejlépe, ve kterém prostředı́ mu bude dobře. Zde je důležité
přistupovat k dıt́ěti zcela konkrétně a otázkami kladenými po poslechu přıb́ěhu navázat na témata,
které dıt́ě řešı.́

Jak s pohádkou zacházet

Než pohádku použijete se svými klienty, začněte kapitolou Obecná doporučení pro práci
s pohádkou a kapitolou Vlastní sebezkušenost s terapeutickými pohádkami pro pracovníky.
Pohádku vyzkoušejte na sobě a zodpovězte si navržené otázky.

Jestliže pracujeme s dospıv́ajıćıḿ nebo mladým dospělým nad 15 let, je vhodné po domluvě zvolit
v komunikaci formu vykánı.́

Pro práci s pohádkou můžete využıt́ i obrázkové kartičky z jiných pohádek. Jako doplňkové jsou
vhodné kartičky z metodiky Veverka (obrázky 5.2, 5.5).

V průběhu poslechu či při použitı́ užitečných otázek se mohou projevit velmi silné emoce (strach,
smutek, vztek, ale i radost…). Buďte oporou svým klientům a nechte je emoce prožıt́.

Pokud se dotyčný ztrácı́ nebo odbıh́á od tématu, je dobré jej opět vrátit k sobě. Co se v tobě/ve Vás
děje? Je v pořádku se hledat … jaký chceš/chcete být?

Podpořte klienta v tom, v čem se cıt́ı́ dobře, a podpořte ho i ve vymezenı,́ kterým směrem se naopak
určitě vydat nechce. Věnujte čas a rozhovor činnosti, ve které může objevit svůj talent, radost, touhu,
zájem a dále je podle potřeby rozvıj́et. Velmi inspirujıćı́ může být tip na seznam věcı,́ které by chtěla
dotyčná osoba vyzkoušet.

Reakce dospıv́ajıćıh́o chlapce s PTSD (posttraumatickou stresovou poruchou): „Ta (pohádka) je
ze všech nejlepší.“ To, co zapůsobilo terapeuticky, byla identi�ikace s vážkou (někdo má podobnou
zkušenost jako já) a ujištěnı,́ že je v pořádku teď nevědět:

„Nespěchej na sebe tolik. Možná, že je teď vše přesně tak, jak má být. Je v pořádku teď nevědět.“

(Vážka 7A)

Užitečné otázky

k Co Vás v pohádce zaujalo? Co pro Vás bylo důležité?
k Co má přıb́ěh vážky společného s Vašıḿ přıb́ěhem?
k Co si z pohádky pro sebe odnášıt́e?
k Co se v tobě/ve Vás děje? Jak ti/Vám znı,́ že je v pořádku se hledat?
k A jaký chceš/chcete být?
k Jak konkrétně Vás napadá, že můžete začıt́ objevovat a zkoušet svou vlastnı́ cestu?
k Co byste v tom potřeboval/a od ostatnıćh, aby to pro Vás bylo snazšı?́

Jak pohádky vznikaly

Přıb́ěh vznikl z potřeby upozornit na obdobı,́ které je v dnešnı́ době čıḿ dál tıḿ častějšı.́ Jedná
se o obdobı,́ kdy mladı́ lidé majı́ tolik možnostı,́ až docházı́ k přehlcenı.́ Z každé strany na ně „útočı“́
nové a nové nabıd́ky a informace. Všude slyšı́ o tom, jacı́ by měli být, co by měli dělat, kolik by měli
vydělávat. Generace rodičů jim řıḱá, co už v té době měli, co byměli dělat oni, ale mladı́ dospělı́ je často
neposlouchajı,́ nevnıḿajı́ vývoj společnosti a světa stejně jako rodiče. Pro dospıv́ajıćı́ a dospělé má být
přıb́ěh vážky uklidňujıćı́ a podporujıćı́ v tom, že si mohou dopřát čas promyslet si, co vlastně chtějı,́
zaměřit se na sebe a ne na očekávánı́ rodičů, která stejně nejsou schopni naplnit, protože to nemusı́ být
jejich cesta.

Pro pečujıćı́ osoby přıb́ěh vyprávı́ o tom, aby na dıt́ě neměli přehnaná očekávánı́ a aby jim byli oporou
při jejich hledánı,́ aby jim naslouchali, a zároveň, aby se v páru zaměřili na sebe, na své konıč́ky, zájmy
a znovu nechali rozkvést své partnerské vztahy.

Pohádka VÁŽKA (7A)

q Název: Vážka
¹ Vývojové obdobı:́ konec puberty, mladá dospělost
n Aplikačnı́ oblast: téma identity, party, subkultury,

hledánı́ sebe samotného, zvláštnosti ve vzhledu
nebo přıślušnosti

D Speci�ikace služby k aplikaci: všechny sociálnı́
služby pracujıćı́ s dospıv́ajıćıḿi

„Je to jiné, než jsem čekala. Myslela jsem, že budu
vědět, co dělat, ale najednou se cítím tak
zranitelná, prázdná a nevím, co chci.“

(Vážka 7A)

Pro koho je příběh určený

Přıb́ěh je zaměřen pro podporu mladých dospělých s nıźkým sebevědomıḿ, kteřı́ dosud hledajı́ své
uplatněnı́ v životě, nebo mladým dospělým, kteřı́ nejistě hledajı́ svoji dalšı́ cestu. Mladým dospělým,
kteřı́ si nerozumı́ s lidmi, prožıv́ajı́ vnitřnı́ strachy nebo u kterých přetrvává hledánı́ a váhánı.́

Jinou cıĺovou skupinou přıb́ěhu jsou mladı́ dospělı́ s takovým druhem hendikepu, který je viditelný.
Potýkajı́ se často s tématem „Ke komu patřıḿ?“, hledajı́ jak svoji identitu, tak svoji sociálnı́ skupinu.
S takovým dospělým je dobré mıŕně upravit obsah přıb́ěhu, např. změnou barev křıd́el vážky. Přıb́ěh
je také vhodný pro dospıv́ajıćı́ v adopci, pěstounské péči nebo dospıv́ajıćı́ pocházejıćı́ z jiného
kulturnıh́o zázemı.́

Přıb́ěh si najde využitı́ i u mladých lidı,́ jejichž rodiče jsou zaměřeni na výsledky a od svých dospělých
dětı́ je očekávajı.́ Mladı́ se tak snažı́ naplňovat očekávánı́ rodičů, což jim přinášı́ pocity úzkosti,
ztracenosti, nerozhodnosti a tenze.
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Zmapujte, zda rodiče majı́ ve svém okolı́ člověka, se kterým mohu své pocity a emoce sdıĺet. Pohled
druhé osoby, která prožıv́á stejnou nebo podobnou situaci, může být podpůrný a inspirujıćı.́ Je někdo,
s kým může sdıĺet podobné pocity (partner, přátelé)? Mohou si poskytnout podporu vzájemně.

Zároveň při rozhovoru s rodičem otevıŕáme téma procesu změny. Normalizujte bolest a pocity smutku,
strach ze změny, nejistotu, pocit osamělosti jako formu loučenı́ se s jednou životnı́ etapou. Přechod
od péče o dıt́ě k péči o sebe. Posilujte novou, adaptivnějšı́ strategii a novou životnı́ roli, kdy se rodiče
zaměřı́ vıće sami na sebe a na své potřeby. Směřujte je na nové zážitky. Vhodnou pomůckou může být
napřıḱlad Seznam experimentů – vytvořte seznam přıj́emných aktivit, které mohou vést ke změně
životnı́ role. Jaký bude prvnı́ krok?

Velmi zajıḿavé je propojenı́ obou přıb́ěhů v rámci jedné nebo vıće konzultacı.́ Použijte pohádku 7B
a poté 7A. Umožněte pečujıćı́ osobě být také nerozhodnou Vážkou. Po poslechu přıb́ěhu můžete
cestovat časem a zavzpomıńat na dětstvı.́ „Jak jsem toměl/a já?“, „Jak jsem žil/a?“, „Co jsem potřeboval
od rodičů?“, „Co bylo pro mě tehdy užitečné?“ Vzpomıńky na sebe, na své prožıv́ánı́ v tomto obdobı́
mohou podpořit sblıž́enı́ s dıt́ětem.

„Neboj se, spolu to zvládneme. A ona to také zvládne. Věř jí. Tak jako ona bude nyní objevovat,
co jí život nabízí, tak i my se můžeme krok po kroku učit poznávat naši cestu a těšit se ze zážitků,
které nás ještě čekají. Můžeme naši novou cestu začít třeba tím, že každý den pro sebe uděláme
něco pěkného.“

(Vážka 7B)

Užitečné otázky

k Jak na Vás pohádka působila, co Vás k nı́ napadá?
k Je někdo, s kým můžete sdıĺet podobné pocity (partner, přátelé)? Kdo prožıv́á stejné obdobı?́
k Jak jste to měl/a vy, když jste byl/a ve stejném věku? Jak jste žil/a? Co jste potřeboval/a od rodičů?

Co bylo pro Vás tehdy důležité?

Tipy na literaturu k tématu vynořující se dospělost

R výzkum Cesty do dospělosti: https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/18505

Pohádka VLASTNÍ CESTOU (7B)

q Název: Vlastnı́ cestou
¹ Vývojové obdobı:́ rodič dospıv́ajıćıh́o na konci puberty, nebo

mladého dospělého
n Aplikačnı́ oblast: zacházenı́ s identitou, opuštěnı́ rodinného

hnıźda
D Speci�ikace služby k aplikaci: všechny sociálnı́ služby

pracujıćı́ s rodiči

„Koho držíš, ten se bije, uvolníš… přijde k tobě.“

(Poselstvı́ Vážek)

Pro koho je příběh určený

Přıb́ěh je pro rodiče se záměrem zıśkánı́ prožitku a zvědoměnı́ si,
že je v pořádku dát svým dospělým „dětem“ vıće volnosti při
jejich hledánı́ vlastnı́ identity. Přıb́ěh podporuje, aby rodiče dali dospělým dětem důvěru, že si
zvládnou najıt́ svou vlastnı́ cestu, kterou chtějı́ jıt́. Připravuje také rodiče na změnu role v životě,
z hlavnıh́o aktéra rodiny se stávajı́ přihlıž́ejıćı.́

Přıb́ěh můžeme použıt́ u pečujıćıćh osob/rodičů, kde chceme posıĺit důvěru, že mohou zaměřit vıće
pozornosti a péče i sami na sebe. Je dobré, aby nezapomıńali na sebe, měli své zájmy, své konıč́ky.
V centru přıb́ěhu pro rodiče tak stojı́ otázky: co je smyslemmého života? Co s časem teď, jak ho plodně
využıt́?

Jak s pohádkou zacházet (jak podpořit rodiče v tomto období)

Pokud se rozhodnete pro vlastnı́ četbu, volte pomalé tempo a zařazujte pauzy. Můžete pozorovat
nonverbálnı́ projevy rodičů v průběhu poslechu, napřıḱlad způsob usazenı,́ otevřenı́ či zavřenı́ očı.́
Sledujte projevy těla a mimiku. Pozorovánı́ vám pomůže orientovat se v tom, jak se váš klient cıt́ı.́

Nechte přıb́ěh působit a dejte klientům prostor, aby v nich dozněly prožıv́ané emoce. Vytvořte prostor
pro sdıĺenı́ pocitů a myšlenek. Rodiče často reagujı́ pláčem, když se „dotknou“ své bolesti. Tıḿ ovšem
často dojde k úlevě, protože prolomı́ bariéru mlčenı́ a mohou o daném tématu s někým hovořit.

Po pohádce využijte užitečných otázek a dejte pečujıćı́ osobě dostatek prostoru k přemýšlenı́
a vyjádřenı́ myšlenek.

I dospělé osobě můžete nabıd́nou obrázkové kartičky a omalovánku. Sledovánı́ obrázků často pomáhá
k zaměřenı́ pozornosti a rychlejšıḿu soustředěnı.́ Po skončenı́ poslechu si dospělı́ mohou vybavovat
určité pasáže přıb́ěhu, a spojovat je se svými prožitky v reálném životě.

Významné může být uvědoměnı,́ že nenı́ potřeba kontrolovat každý krok dospělých dětı.́ I nadále jsou
důležitou osobou v jejich životech. Jsou mámou a tátou, kteřı́ dávajı́ podporu při hledánı́ si vlastnı́
cesty. Nejde tedy o opuštěnı́ rodiče dıt́ětem, ale o jinou formu vztahu.
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poskytujı́ inspiraci jak pečujıćıḿ osobám, tak pracovnıḱům v pomáhajıćıćh profesıćh. Osobnı́ přıb́ěhy
tak přinášı́ naději, že je možné situaci zvládnout.5

V terapeutických pohádkách se v tomto tématu zaměřujeme na náhled na odlišnost: hledáme různé
úhly pohledu a hlavně porozuměnı́ odlišnosti.

Jak pohádky vznikaly

V rámci našı́ projektové spolupráce psychologů a sociálnıćh pracovnıḱů vznikla potřeba napsat
pohádky, které pracujı́ s odlišnostı́ a jinakostı́ a podporujı́ tak respekt k jedinečnosti každé lidské
bytosti.

V pohádce Malý krtek vystupuje napřıḱlad postava „zajıće“ zastupujıćı́ toho, kdo se chce ke krtkovi
přiblıž́it a pochopit jeho jinakost. Postava „mámy“ (jako zástupce dospělé osoby) zase nese zkušenost
– krtka zná a vı,́ jak „zajıći“ pomoci pochopit krtkův svět.

V pohádce „57“ jsou popsány pocity pečujıćıćh osob (stud, vyčerpanost), které se vyrovnávajı́
s „jinakostı“́ svého dıt́ěte. Děj postupně odhaluje i postup při hledánı́ pomoci a hledánı́ řešenı,́ jak život
s jinakostı́ v rodině zvládat.

Pohádka MALÝ KRTEK (8A)

q Název: Malý krtek
¹ Vývojové obdobı:́ od 3 let – sourozenec dıt́ěte

s autismem
n Aplikačnı́ oblast: téma jinakosti, odlišnosti,

respektu
D Speci�ikace služby k aplikaci: všechny sociálnı́

služby pracujıćı́ se sourozeneckými skupinami,
sourozenci dětı́ s PAS, třıd́nı́ kolektivy aj.

„Proč se tak divně chová? Proč nemluví? Proč
vydává zvláštní zvuky? Proč to po mě opakuje? Proč
se ptá na stejné věci? Proč chce být sám? Proč se na
mě nedívá? Proč si zakrývá oči, uši nebo hlavu? Rozbíjí
věci, ubližuje druhým, sebezraňuje, proč to musí být
po jeho? Za každým chováním je většinou nějaký důvod, i když to
tak na první pohled nemusí vypadat.“6

4 Linhartová, E. (2010) Jak jsem se mámy ptala, jestli mě něco bolí. Praha: Nová forma.
5 De Clerq, H. (2007)Mami, je to člověk nebo zvíře? Praha: Portál.
6 Bleach, F. (2011) Každý jsme jiný. Kniha pro všechny kluky a holky, kteří mají sourozence s autismem. Praha: Pasparta.

8. Metodika MALÝ KRTEK a „57“

„Nejsem zvláštní, podivný, nešťastný ani blázen, moje realita je prostě odlišná od té tvé.“

Lewis Carroll

Následujıćı́ dva přıb́ěhy nenavazujı́ na témata Eriksonovy vývojové teorie. Ocitly se zde v důsledku
potřeby přıb́ěhů napsaných na mıŕu, na konkrétnı́ situaci, konkrétnı́ problém dıt́ěte. Mezi ostatnı́
terapeutické pohádky se tak trochu vnořily, a přece si tu našly mıśto. Jsou jiné než ostatnı́ přıb́ěhy,
proto si i tuto část metodiky dovolıḿe pojmout poněkud odlišně od ostatnıćh částı.́

Přıb́ěhy o krtkovi se zaměřujı́ na odlišnost a kontakt s dıt́ětem s odlišnostı.́ Primárně byl určen pro děti
a klienty s poruchou autistického spektra (PAS) a pro jejich rodiče či pečovatele. Při pilotáži bylo
ověřeno, že zařazenı́ této pohádky může působit podpůrně i pro děti s jinými „odlišnostmi“. Využitı́
těchto přıb́ěhů je tedy velmi široké. Pohádky najdou uplatněnı́ i mimo praxi sociálnıćh služeb, např.
ve školstvı́ – ve školkách, v praxi školnıh́o psychologa, v praxi třıd́nıh́o učitele a podobně.

Autismus je diagnosticky zařazen jako pervazivnı́ vývojová porucha. Bývá obvykle odhalen v raném
dětstvı́ nebo v předškolnıḿ věku. Existujı́ různé typy autismu, všechny se ovšem projevujı́ triádou
přıźnaků – de�icitem v oblasti sociálnı́ interakce a vztahového chovánı,́ de�icitem v oblasti verbálnı́
a neverbálnı́ komunikace a de�icitem v oblasti představivosti a hry, které bývá propojena
se stereotypnıḿi vzorci chovánı́ a zájmů. Porucha autistického spektra tedy prostupuje celou osobnost
člověka a působı́ na jeho celkové vnıḿánı́ světa, které se navenek projevuje těmito třemi trsy přıźnaků.

„Oddělováním autismu od člověka samotného podporujeme to, že naši pacienti a jejich rodiny
milují neexistující neautistické dítě, které se nikdy nenarodilo, a zapomínají na opravdickou
osobu před námi.“

Christina Nicolaidis, A Physician Speaks: What Physicians can learn from the neurodiversity

Každá osoba s autismem je jedinečná a má odlišný pro�il silných stránek a obtıž́ı.́ Autismus je porucha,
která se v celém spektru triády potıž́ı́ u jednotlivých osob projevuje v různé hloubce a mıř́e. Tato
porucha ovlivňuje celkový vývoj a osobnost. Mezi lidi s PAS jsou tak zařazeni lidi s širokou paletou
projevů – jak ti, kteřı́ dosáhnou schopnosti komunikovat, tak lidé, kteřı́ nejsou schopni běžné
komunikace. Někteřı́ majı́ závažné obtıž́e (napřıḱlad sebepoškozovánı,́ agresivitu, postiženı́ intelektu).

Velká šıř́e spektra této poruchy zahrnuje také osoby s tzv. vysokofunkčnıḿ autismem, o kterém
se mluvı́ jako o Aspergerově syndromu (AS). Lidé s AS mohou dosahovat vysoké inteligence, přitom
však trpět výrazným postiženıḿ sociálnıćh dovednostı.́ Majı́ problémy napřıḱlad vnıḿat důsledky
chovánı,́ rozumět vtipu, nadsázce, neodhadnou lež.

Pro pochopenı́ vnitřnıh́o světa lidı́ s PAS jsou velmi přıńosné publikace autorů s PAS, kteřı́ dokážou
psát nebo hovořit o svých pocitech, nutkánıćh a potřebách. Jejich zkušenost nám pomáhá pochopit/
porozumět jejich reakcıḿ a chovánı.́4 Také knihy, které napsali sami rodiče pečujıćı́ o děti s autismem
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Sourozenec dıt́ěte s PAS může reagovat na nepřıj́emné poznámky druhých vysvětlenıḿ. Přıḱladem je
reakce čtyřletého chlapce na dětském hřišti, když děti začaly komentovat chovánı́ jeho staršı́ sestry:
„To je moje sestra. Neumí mluvit a dělá ty zvuky. Ráda se houpe a hledá smítka, úplně malinká.“ Takto
malý chlapec sám dokázal v několika jednoduchých větách vyjádřit svou roli, pojmenoval sestřino
chovánı́ a jeho důvod a zmıńil konkrétnı́ věc, kterou sestra umı.́ Podal situaci ze svého úhlu pohledu.

„Maminka šla za zajícem a vysvětlila mu: ‚Náš krtek moc neposlouchá a málo rozumí tomu, co
mu říkáme… Ale vidí všechno kolem sebe a pomáhají mu obrázky.‘“

Malý krtek

Mapujte, jakou má sourozenec dıt́ěte s PAS možnost trávit sám čas se svými rodiči. Napřıḱlad mluvte
o tom, jak si vytvořit s rodiči čas pro sebe, který je pravidelný a ničıḿ nerušený. Je dobré zapojit rodiče
a podpořit dıt́ě i rodiče, že je to možné, a bavit se o tom, co všechno mohou společně naplánovat
(oblıb́ené činnosti, na které nenı́ dostatek času). Změna v trávenı́ času se nemusı́ podařit hned
napoprvé. Připravit dıt́ě na tuto situaci je součástı́ úkolu, který rodinu čeká. Pro celou rodinu je
přıńosné povzbudit rodiče, aby při nezdaru našel nový pevný reálný bod, na který se může zdravé dıt́ě
těšit, aby mělo ve svém vývoji zážitek, že i jemu se rodiče věnujı.́

Poznámka pro práci přıḿo s dıt́ětem s PAS: Pro děti s poruchou PAS je obtížné vyjádřit emoce, ale
můžete se pokusit o jejich vyjádření například pomocí piktogramu, obrázku, nebo fotky s „pocity“.
U zdravých dětí by rozhovor na téma emocí neměl být potíží, pokud se cítí v bezpečí.

Pohádku je možné využıt́ také ve skupině dětı,́ napřıḱlad ji mohou využıt́ pedagogové v rámci
třıd́nických hodin nebo jako součást programů pro děti na základnı́ škole. Podle záměru a atmosféry
ve třıd́ě promyslete, zda bude dıt́ě s „odlišnostı“́ ve skupině přıt́omno nebo zda poslech proběhne bez
dıt́ěte, před jeho nástupem do integrace. Povıd́ánı́ s budoucıḿi spolužáky je pak zaměřeno na to, že
každý potřebuje něco jiného. Pokud pracujete s menšı́ skupinkou dětı,́ zapojte děti aktivně
do manipulace s obrázkovými kartičkami a omalovánkami. Posıĺıt́e tak vzájemnou hru a činnost.

Užitečné otázky

k Nad čıḿ přemýšlıš́, když posloucháš přıb́ěh o krtkovi, připomıńá ti něco tvého?
k Jak se cıt́ıš́ teď po poslechu pohádky?
k Cıt́il/a ses někdy odstrčená/ý, ignorovaná/ý, sama/sám, nazlobená/ý, rozčilená/ý?
k Co by bylo potřeba podle tebe změnit? Přemýšlej, co by ti mohlo pomoci?

Pro koho je příběh určený

Původně měla být pohádka určena primárně dětem od 3 let, ale text pohádky byl pro daný věk moc
složitý, jak ukázala pilotáž pohádky. Později byla pohádka pilotována předevšıḿ u staršıćh sourozenců
dětı́ s PAS. Vhodná je pro děti od předškolnıćh třıd́ MS� , a zejména v průběhu I. stupně ZS� a začátku II.
stupně ZS� . V obdobı́ pubescence již mohou děti přıb́ěh považovat za přıĺiš jednoduchý.

V rámci sourozeneckých vztahů přinášı́ pohádka oživenı.́ Sourozenci může tato pohádka poskytnout
přirozený pohled, že má vedle sebe někoho „jiného“, kterému se snažı́ porozumět, obohatit. Může mu
pomoci nahlédnout že vše, co se sourozencem zažıv́á, nejsou jen nástrahy a negativnı́ zkušenosti.
Směřuje k přijetı́ „jinakosti“ a přizpůsobenı́ se v komunikaci.

Pohádky mohou být určeny i pro sourozence dětı́ s jiným zdravotnıḿ handicapem nebo omezenıḿ,
jako jsou děti s poruchami pozornosti, s vývojovou dysfáziı,́ se smyslovými vadami, s úzkostnými stavy
(pomočovánıḿ, enkoprézou, neklidem…). Dále je určena pro děti, které nesplňujı́ vývojová kritéria,
a to hlavně ve věku 6–11 let. Pohádka je vhodná i pro skupinovou práci ve třıd́ě dětı,́ kde je integrováno
dıt́ě s „jinakostı“́.

Jak s pohádkou zacházet

Než pohádku použijete se svými klienty, začněte kapitolou Obecná doporučení pro práci
s pohádkou a kapitolou Vlastní sebezkušenost s terapeutickými pohádkami pro pracovníky.
Pohádku vyzkoušejte na sobě a zodpovězte si navržené otázky.

Pohádka je obohacená o jiné zpracovánı́ obrázkových kartiček, kdy některé z nich jsou navrženy jako
piktogramy a dalšı́ obsahujı́ i obrázky emocı.́ Je zde velké pole pro fantazii a hledánı́ vlastnıh́o významu
kartičky. Po poslechu je možné zařadit hru a na základě kartiček střıd́avě řıḱat, o kterém obrázku
se mluvilo v pohádce a jaké emoce dıt́ě samo rozpoznává v obrázcıćh. Pomocı́ hry tak můžete zjistit,
které části pohádky dıt́ě nejvıće zaujaly. A i když krtek je v pohádce popsán jako dıt́ě s PAS, je zde
možnost hovořit o jiných vývojových, osobnostnıćh nebo temperamentových odlišnostech.

Přıt́omnost pečujıćı́ osoby během konzultace přinášı́ dıt́ěti pocit bezpečı.́ Existujı́ však situace, které
mohou v dıt́ěti vyvolat stud (napřıḱlad za pocity, které skrývá), a proto je dobré dát dıt́ěti na výběr, zda
chce být při poslechu samo nebo s pečujıćı́ osobou.

Před samotnou pracı́ je vždy důležité zmapovat, jak v rodině nemoc dıt́ěte pojmenovávajı,́ zda o nı́
se sourozencem hovořili a co přesně mu o nemoci brášky nebo sestřičky sdělili.

Pokud pracujete s malými dětmi, dopřejte jim dostatečný čas na odpovědi (počıt́ejte v duchu alespoň
do 10). Použıv́ejte obrázkové kartičky, pokud dıt́ě vizuálnı́ podněty vnıḿá a vyhledává.

Dejte dıt́ěti prostor k vyjádřenı́ vybavených emocı́ pomocı́ otázek: Jak se cítíš? Možná ses někdy cítil
odstrčený, ignorovaný, sám, nazlobený, rozčilený? Možná tě někdy napadlo, že by bylo lepší, aby tvůj
sourozenec byl někde daleko nebo aby neexistoval. Za takové pocity se nemusíš stydět. Je normální
se takhle cítit. Podpořte a rozvıj́ejte kompetence dıt́ěte (adekvátně věku). Jak se chováš/co děláš, když
jdete celá rodina ven do obchodu nebo do parku? Když tvůj sourozenec (jméno) začne křičet na ulici a lidé
se otáčejí, jak se cítíš? Je ti trapně? Nebo co prožíváš? Potřebuješ pomoci tuhle situaci vyřešit? Navrhni, co
by tvému sourozenci (jméno) a tobě pomohlo?
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diagnózy, únik do fantazie, substituce. V této fázi je již možno s rodiči dıt́ěte (členy rodiny)
„pracovat“ ve smyslu Jaká je fáze přijetı?́

III. Adaptace

V širšıḿ smyslu je adaptacı́ již předchozı́ fáze. A skutečně – pro všechny zde uvedené etapy je
nutno konstatovat, že neprobıh́ajı́ v neměnné časové následnosti. Naopak – leckdy docházı́
k „přeskočenı“́ dané fáze, k jejich mıśenı.́ Obecně můžeme uvést, že v této fázi si již rodiče a dalšı́
členové rodiny vıće či méně reálně uvědomujı́ fakt, kterému byli vystaveni. Vyhledávajı́ pomoc,
podporu, informace, které jsou již schopni vnıḿat a hodnotit. Existujı́ rodiny, které dıḱy internetu
komunikujı́ s obdobně postiženými rodiči z druhé poloviny zeměkoule, existujı́ však i rodiče, pro
které je i velmi přıśtupná obrázková brožura o onemocněnı́ dıt́ěte přıĺiš složitá. Těmto aspektům
musı́ věnovat pracovnıći pomáhajıćıćh profesı́ zvýšenou pozornost. Každá intervence,
poradenstvı,́ musı́ respektovat možnosti a schopnosti rodičů.

IV. Přijetí a pochopení

Přijetı́ a pochopenı́ zde nechápeme ve smyslu „smıř́enı“́. To nemusı́ plně nastat nikdy, u některých
rodičů může zůstat vnitřnı́ přánı́ mıt́ zdravé dıt́ě. V této etapě můžeme pozorovat úpravu života
rodiny, např. i úpravu bydliště, práce rodičů, hledánı́ vzdělávacıćh možnostı́ či podpory formou
sociálnıćh služeb. Jednoduššı́ je situace, pokud je zdravotnı́ stav dıt́ěte (člena rodiny) relativně
stabilizovaný – bez silných progredujıćıćh změn. Pokud tomu tak nenı,́ je přijetı́ ve smyslu
vytvořenı́ adekvátnıćh či vhodných podmıńek pro domácı́ péči naopak velmi složité. Obvyklé je, že
se jedná o změny nejen organizačnı,́ ale i změny ve vnitřnıḿ životě (vztazıćh) rodiny.7

Pro koho je příběh určený

Tato terapeutická pohádka je přıḿo zaměřena na rodiče dětı́ s PAS, nenı́ však koncipována pro rodiče
dětı́ s nıźkofunkčnıḿ autismem. V přıb́ěhu jsou obsaženy všechny fáze smiřovánı́ s nemocı́ dıt́ěte.
V širšıḿ pohledu ji lze využıt́ i pro rodiče dětı́ s jinými zdravotnıḿi omezenıḿi, protože proces
překvapenı,́ zpracovánı,́ vnitřnıćh bojů i adaptace na novou situaci je i v těchto přıṕadech velmi
podobný.

Jak s pohádkou zacházet

Než pohádku použijete se svými klienty, začněte kapitolou Obecná doporučení pro práci
s pohádkou a kapitolou Vlastní sebezkušenost s terapeutickými pohádkami pro pracovníky.
Pohádku vyzkoušejte na sobě a zodpovězte si navržené otázky.

Při poslechu a práci s terapeutickou pohádkou se otevıŕá prostor pro sociálnıh́o pracovnıḱa při práci
s rodičem mu dát čas, vyslechnout ho a vést rozhovor nad řešenıḿ jejich aktuálnı́ situace a společně
identi�ikovat, v které fázi smiřovánı́ se s diagnózou se pečujıćı́ osoba nacházı,́ a lépe zaměřit, zacıĺit
spolupráci.

V rámci mezioborové spolupráce využijte pohádku jako přemostěnı́ spolupráce do dalšı́ podpůrné
služby pro rodinu, napřıḱlad psychologické podpory, rané péče, SAS aj.

7 Michalıḱ, J. Rodina se zdravotně postiženým členem. Dostupné na https://uss.upol.cz/wp-content/uploads/2020/03/
Michalik_rodina_faze_prijeti.pdf

Pohádka „57“ (8B)

q Název: „57“
¹ Vývojové obdobı:́ rodič dıt́ěte s PAS
n Aplikačnı́ oblast: alternativnı́ komunikace
D Speci�ikace služby k aplikaci: všechny sociálnı́ služby

pracujıćı́ s rodiči dětı́ s PAS

„Způsob, jakým pohlížíme na naše děti a jejich omezení, je
způsobem, jakým na sebe budou pohlížet sami. My jdeme
příkladem a oni se učí od nás.“

Amalia Starr

Proces, jakým rodiče zpracovávajı́ přijetı́ nemoci nebo
zdravotnıh́o handicapu dıt́ěte, popisuje v odborné literatuře
několik modelů. Nejčastěji se tento proces popisuje
ve čtyřfázovém nebo pětifázovém modelu (dle autorů Matějčka,
Blažka, Olmrové, Vágnerové a jiných autorů). Obecněji lze použıt́ i pětifázový model smiřovánı́
se člověka se ztrátou od E. Kübler-Rosové.

I. Šok, popření

Fáze šoku nebo popřenı́ následuje bezprostředně po zıśkánı́ informace o zdravotnıḿ stavu dıt́ěte.
Bezprostředně po sdělenı́ diagnózy nastane fyziologická reakce organismu. C� lověku se buď zrychlı́
všechny fyziologické funkce, reaguje útočně nebo naopak se skoro všechny fyziologické funkce
zpomalı́ a člověk působı́ klidným dojmem. Objevuje se nepochopenı,́ strach, sklıč́enost, pocit
beznaděje, někdy agrese. V této fázi je obvykle snížena schopnost rodiče přijímat odborná
sdělení, zprávy a doporučení. Obvyklým terapeutickým přístupem je naslouchání,
pochopení, účast.

II. Zpracování informace a reakce na situaci

Jestliže jsme u šoku charakterizovali tento proces jako záležitost v řádu minut a hodin, fáze
reaktivnı́ trvá nepoměrně déle a svým způsobem ji můžeme považovat za nikdy neukončený
proces přijıḿánı́ a zpracovánı́ informace o existenci zdravotnıh́o postiženı́ dıt́ěte. Zvláště
u zdravotnıćh postiženı,́ která se v průběhu života dıt́ěte „proměňujı“́, tj. vyvolávajı́ stále a znovu
potřebu nové odpovıd́ajıćı́ reakce, je proces průběžný a nepřetržitý. V přıṕadě velmi silných
traumat může mıt́ reakce projevy zaměřené na destrukci až sebedestrukci jedince. V ojedinělých
a výjimečných formách až podobu suicidálnıh́o chovánı.́ Obvyklejšı́ jsou silné psychosomatické
projevy (označované jako „zhroucenı“́, provázené depresemi, neurotickým chovánıḿ, záchvaty
pláče, vzteku apod.). Jako součást útočných reakcı́ bývá uváděno tzv. hledánı́ vinıḱa (lékař aj.).
Mohou nastat i reakce osočovánı́ blıźkých osob (např. v rodině). Dalšı́ z tohoto druhu reakcı́ je
zvýšená péče projevujıćı́ se hledánıḿ podpory, konzultacemi u odbornıḱů, dalšıćh osob znalých
daného problému. Zejména v počátcıćh péče o dıt́ě nenı́ vyloučena ani návštěva a využıv́ánı́ služeb
odbornıḱů stojıćıćh na okraji odborné veřejnosti (léčitelé), či dokonce vyslovených šarlatánů
slibujıćıćh neuskutečnitelné. Dalšı́ formy reaktivnıh́o chovánı́ u rodičů mohou být izolace, popıŕánı́

- 52 - - 53 -

B. KONKRÉTNÍ POHÁDKY A JEJICH APLIKAČNÍ OBLAST B. KONKRÉTNÍ POHÁDKY A JEJICH APLIKAČNÍ OBLAST

https://uss.upol.cz/wp-content/uploads/2020/03/Michalik_rodina_faze_prijeti.pdf
https://uss.upol.cz/wp-content/uploads/2020/03/Michalik_rodina_faze_prijeti.pdf


Užitečné otázky

k Co Vás v pohádce zaujalo? Co pro Vás bylo důležité?
k Co má přıb́ěh krtka společného s Vašıḿ přıb́ěhem?
k Co byste v tom potřeboval/a od ostatnıćh, aby to pro Vás bylo snazšı?́
k Jak si myslıt́e, že byste to, co od ostatnıćh přijmete, mohli využıt́?
k Co potřebujete udělat, abyste si vytvořil/a vztah se svým dıt́ětem?
k Co si z pohádky pro sebe odnášıt́e?
k Už jste se někdy potkal/a s tıḿ, že hendikep Vašeho dıt́ěte někdo označil za dar? Jak jste to

prožıv́al/a? Co jste si myslel/a o člověku, který Vám to řekl?
k Jakým způsobem zpracováváte těžké pocity nebo krize?
k Jakou sociálnı́ oporu (přátele, kamarády, rodinu) máte a nevyužıv́áte ji? Jak byste mohl opory

alespoň trochu využit?

9. Metodika ORLÍ SNY a PRÁZDNÉ HNÍZDO

„Důvěra a láska musí chodit pospolu.“

Božena Němcová

Přıb́ěhy orlů nás znovu vracı́ k Eriksonovým osmi věkům člověka. Jde o navazujıćı́ etapu
po terapeutické pohádce o vážkách, kde jsme se dotkli otázky identity a dlouhodobých vztahů. Prvnı́
pohádka „Orlı́ sny“ volně tematicky pokračuje a svým obsahem se zaměřuje na partnerský vztah
k druhému člověku.

V následujıćı́ pohádce „Prázdné hnıźdo“ také navazujeme a zároveň rozšiřujeme téma, které se prolıńá
terapeutickou pohádkou „Vlastnı́ cestou“. Tentokrát se zaměřujeme na hledání smyslu života
po odchodu dětí z rodinného „hnízda“. V přıb́ěhu „Vlastnı́ cestou“ je pozornost vıće zaměřena
na ženu – matku, v přıb́ěhu „Prázdné hnıźdo“ je dán většı́ prostor muži – otci. Přıb́ěhy o orlech tak
uzavıŕajı́ naše terapeutické pohádky propojené s Eriksonovou vývojovou teoriı.́ Jsme si vědomi, že
jsme nezahrnuli poslednı,́ osmou etapu dle Eriksona a že existuje celá řada dalšıćh témat, která by si
vlastnı́ přıb́ěh zasloužila.

V poslednı,́ desáté dvojici přıb́ěhů se zaměřujeme na speciálnı́ otázky, časté v pomáhajıćıćh profesıćh.

Jak pohádky vznikaly

Každá vývojová etapa má v našem pohádkovém světě své zvıř́ecı́ zástupce. Pojem dospělosti
a vyzrálosti nám přinesl obraz někoho na „výši“, majestátnıh́o orla, který se na svět dıv́á z nadhledu.
Ve zpracovánı́ tohoto tématu tak zároveň vnıḿáme propojenı́ s „nebem, vesmıŕem, spiritualitou“.

A protože pohádky pojednávajı́ o vztazıćh a jejich prožıv́ánı,́ zástupcem kvalitnıh́o, dlouhodobého
vztahu se stali monogamnı́ orli žijıćı́ v páru, kdy se každý (samec i samice) podıĺı́ na výchově mláďat.
Uhyne-li jeden z páru, většinou zahynou všichni (samec, samice i mláďata). Taková vazba je tedy
symbolem vyživujıćı́ soudržnosti.

I dospělé osobě můžete nabıd́nout obrázkové kartičky. Sledovánı́ obrázků často pomáhá k zaměřenı́
pozornosti a rychlejšıḿu soustředěnı.́ Po skončenı́ poslechu si i dospělı́ mohou vybavovat určité
pasáže přıb́ěhu a spojovat je se svými prožitky v reálném životě.

Je častou praxı,́ že se každý z rodičovského páru nacházı́ v jiné fázi „vyrovnávánı́ se s nemocı́ dıt́ěte“,
a tıḿ se aktuálnı́ potřeby rodičů lišı.́ To je také normálnı́ a zcela v pořádku. Můžete rodiči navrhnout
přizvánı́ druhého partnera na dalšı́ setkánı́ a téma odlišného přıśtupu i jejich potřeb odkrýt.

Při poslechu pohádky pozorujeme chovánı́ rodiče, napřıḱlad úsměv (rodič v přıb́ěhu nacházı́ podobné
situace, které s dıt́ětem zažil). Připomněl Vám příběh něco, co zažíváte ve vlastním životě? Vidíte tam
něco společného?

Uznává pečujıćı́ osoba důležitost a význam potřeby dıt́ěte, i když naplno nerozumı,́ proč dıt́ě činnost
dělá? Podpořte rodiče, ať do přıš́tıh́o sezenı́ vyzkoušı́ tzv. joining (připojenı)́ k oblıb́ené činnosti dıt́ěte
bez jakéhokoli posuzovánı.́ Je vhodné se ke zkušenosti vrátit na dalšı́ konzultaci. Co se změnilo? Co
zkušenost přinesla?

„Každému pomáhá trochu něco jiného a každého udělá šťastným něco jiného.“
„Věděl, že ať se stane cokoli, jsou na světě ti, kteří chápou, že být odlišný je normální.“

„57“

Hledejte a zaměřte se na motivaci pečujıćıćh osob, např. snaha porozumět svému dıt́ěti, snaha rozvıj́et
komunikaci, snaha o srozumitelnost komunikace směrem k dıt́ěti. Jaká je úroveň komunikace dıt́ěte
a rodičů jako odrazový můstek k dalšı́ vývojové etapě? Dalšı́ otázky mohou být zaměřeny
na alternativnı́ a augmentativnı́ komunikaci (AAK): Kdo vás podporuje v používání piktogramů?
Od koho se učíte, jak obrázky používat? Jak Vám to funguje? Co byste v tomto směru potřeboval/a?
Oceňte snahu a trpělivost pečujıćı́ osoby.

Dalšıḿ tématem hovoru může být, jak vnıḿá pečujıćı́ osoba reakce ostatnıćh lidı́ směrem k dıt́ěti.
Velmi pomáhá osvěta okolı́ (širšı́ rodina, přátelé, sousedé, prodavači…). Tito lidé často netušı,́ jak
k dıt́ěti přistupovat. Pokud nemajı́ zkušenost nebo pokud nemajı́ alespoň základnı́ informace, nemajı́
z čeho čerpat. V tomto přıṕadě je velmi užitečný vzor pečujıćı́ osoby. Jak se mám zachovat? Mohu vůbec
nějak pomoci? Mohu reagovat? Jak potřebujete, aby se soused zachoval?

Nabıźı́ se i možnost použıt́ obě pohádky v rámci jedné konzultace. Pro rodiče, dıt́ě i sourozence je
dobré, abyste podpořili pečujıćı́ osobu, aby pocıt́ila naději a odhodlánı,́ že mohou jako rodina žıt́
kvalitnı́ život. Nechte přıb́ěh působit a dejte klientům prostor, aby v nich dozněly prožıv́ané emoce.
V průběhu poslechu či při použitı́ užitečných otázek mohou projevit velmi silné emoce (strach,
smutek, vztek, ale i radost…). Tıḿ ovšem často dojde k úlevě, protože se prolomı́ bariéra mlčenı́
a rodiče mohou o bolestném tématu s někým hovořit.

Během jedné z pilotážı́ po poslechu přıb́ěhu otec sdělil, že cıt́il v závěru velkou zlost, kterou vyvolalo
téma „odlišnost jako dar“. „Dar si spojuji s něčím pozitivním. Tohle není dar, i když svou dceru miluji.“
Záměrem je podıv́at se na situaci z jiného úhlu pohledu, pak je snadnějšı́ ji zvládnout. Můžete projevit
porozuměnı́ pro rodiče (život s dıt́ětem je často zároveň dlouhým vnitřnıḿ bojem s nespravedlnostı́
a také s obrovskou únavou). Ačkoli je těžké se s nemocı́ dıt́ěte smıř́it, hledáme alespoň něco hezkého,
pozitivnıh́o.
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Jak s pohádkou zacházet

Než pohádku použijete se svými klienty, začněte kapitolou Obecná doporučení pro práci
s pohádkou a kapitolou Vlastní sebezkušenost s terapeutickými pohádkami pro pracovníky.
Pohádku vyzkoušejte na sobě a zodpovězte si navržené otázky.

Doporučujeme využıt́ audionahrávku. Mladý dospělý člověk je schopen barvitě vnıḿat pohádkový text
propojený s hudbou, zabarvenıḿ hlasu a celkovým uměleckým vyjádřenıḿ.

Po skončenı́ audionahrávky nechte přıb́ěh doznıt́. Dopřejte klientovi hodně času, prostor k mlčenı́
a zahloubánı́ se do svých myšlenek.

Užitečné otázky

k Když jste poslouchal/a přıb́ěh, jaké Vám vyvstaly myšlenky?
k Jaké jsou nynı́ tvé/Vaše pocity?
k Co se Vás v přıb́ěhu dotklo?
k Co z Vašich zkušenostı́ je podobné jako v přıb́ěhu, a co naopak úplně odlišné?
k Jak to majı́ nynı́ Vaši vrstevnıći, podobá se přıb́ěh jejich prožıv́ánı?́
k Máte s tématem osobnı́ zkušenost?

Pohádka PRÁZDNÉ HNÍZDO (9B)

q Název: Prázdné hnıźdo
¹ Vývojové obdobı:́ rodič dıt́ěte – odchod z domu, separačnı́

proces
n Aplikačnı́ oblast: fenomén prázdného hnıźda, závislost

na dıt́ěti
D Speci�ikace služby k aplikaci: všechny sociálnı́ služby

pracujıćı́ s rodiči, náhradnı́ rodinná péče, přıb́uzenská
pěstounská péče

Pro koho je příběh určený

V přıb́ěhu „Prázdné hnıźdo“ se napojujeme na dalšı́
Eriksonovskou vývojovou etapu – období střední dospělosti,
tedy věk čtyřicátých až šedesátých let. V této vývojové etapě je
ústřednı́ vývojovou krizı́ generativita versus stagnace.

V tomto přıb́ěhu se vıće zaměřujeme na prožıv́ánı́ „prázdného
hnıźda“ z pozice muže jako otce, a předevšıḿ na úbytek
fyzických sil. Je to obdobı́ bilance vlastnıh́o života, vyrovnávánı́ se s konečnostı́ života, a také obdobı́
přijetı́ ztrát rodičů a blıźkých osob. V přıb́ěhu rovněž silně rezonuje úroveň partnerská, nové přiblıž́enı́
a sdıĺenı́ pohledu na svět, hledánı́ cıĺů a společných radostı,́ abymohl dále růst vzájemný vztah. Již nenı́
prostor začıńat znovu, vyvıj́et stále nové cesty k uspokojenı,́ scházı́ i sıĺa věci přıĺiš měnit.
Nespokojenost s dosavadnıḿ vlastnıḿ životem někdy přinášı́ pocity osaměnı,́ strach ze smrti, pocity
bezmoci a zoufalstvı.́

Pohádka ORLÍ SNY (9A)

q Název: Orlı́ sny
¹ Vývojové obdobı:́ mladá dospělost – hledánı́

vztahu, sociálnı́ kompetence
n Aplikačnı́ oblast: krize po rozpadu vztahu,

hledánı́ nových zdrojů, kontakt s emocemi
D Speci�ikace služby k aplikaci: všechny sociálnı́

služby pracujıćı́ s rodiči, náhradnı́ rodinná péče,
přıb́uzenská pěstounská péče

Erikson vypočıt́ává nároky úspěšného důvěrného
vztahu jako „1. společný orgasmus, 2. s milovaným
partnerem, 3. opačného pohlaví, 4. s nímž je člověk schopen
a ochoten vzájemně si důvěřovat a 5. s nímž je schopen
a ochoten sladit rytmus práce, rozmnožování a zotavování 6. tak, aby
zajistili uspokojivý vývoj i svému potomstvu.“

„Láska někdy bolí“ – touto větou začıńá přıb́ěh Orlı́ sny. Ano, rozchod je bolestivý, zvláště když
se druhému oddáme, kdyžmu ukážeme svá slabámıśta. Avšak po této zkušenosti máme vždy na výběr:
1. buď se postupně a znovu otevřeme novému vztahu s druhým člověkem, anebo 2. se uzavřeme a do
nového vztahu se nebudeme pouštět. Vzájemnost však nenı́ pouhým „žıt́ v páru“, umožňuje také novou
kvalitu života, plnějšı́ bytı.́

Dnešnıḿ trendem je v době mladé dospělosti s dokončenıḿ vzdělánı́ ještě zůstat v rodném hnıźdě,
u rodičů a maximálně využıt́ možnosti cestovánı́ a profesnıh́o hledánı.́ Tıḿto se pak posunuje
i samotná fáze opravdového intimnıh́o vztahu. Může také dojıt́ k nesouladu mezi partnery, kdy jeden
chce již tvořit jedinečný intimnı́ vztah, zatıḿco druhý je ve fázi hledánı́ a nemıř́ı́ k trvalosti.

„Nemůžete jeden druhému důvěřovat? Pak si také nemůžete navzájem pomoci!“

Josef C�apek

Pro koho je příběh určený

Pohybujeme se ve věkové škále od dvaceti do čtyřiceti let. Erikson popisuje jako hlavnı́ krizi tohoto
věku intimitu versus osamělost (izolace). Na jedné straně v současné společnosti ještě dlouho
přetrvává předcházejıćı́ vývojová fáze, kdy si lidé na prahu dospělosti pokládajı́ otázky typu: „Kdo
jsem?“, „Co budu dělat?“, „Jaké mám hodnoty?“. Na druhé straně je zde dalšı́ vývojová otázka: chce
mladý člověk žıt́ sám či v trvalém a plnohodnotném vztahu s druhým člověkem, s nıḿž plně sdıĺı́
všechny podstatné stránky života? A právě o proměnách intimního vztahu je terapeutická pohádka
„Orlı́ sny“.

Přıb́ěh je zaměřen předevšıḿ na mladé lidi, kteřı́ procházı́ procesem krize z rozchodu s partnerem
nebo kteřı́ obecně zažıv́ajı́ strach vytvořit pár s druhou osobou. Přıb́ěh je předevšıḿ zaměřen
na emoce a jejich prožıv́ánı.́
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V praxi práce s párem můžeme využitı́ pohádky uvést slovy: „Přečtu Vám něco, co může být pro vás.“
Přestože při jedné z pilotážı́ přıb́ěhumuž nonverbálně mimikou vyjádřil skeptický postoj k ději během
poslechu, jeho žena po poslechu přıb́ěhu vyjádřila své přánı,́ že by chtěla, aby byli s partnerem zase
vıće spolu a prožıv́ali společné chvıĺe. Muž potřebu své ženy re�lektoval a již během sezenı́ plánovali
společné aktivity.

Po poslechu pohádky opět nechte páru dostatek prostoru pro ticho, mlčenı,́ přemýšlenı́ a vlastnı́
reakci. Respektujte i pauzy mezi slovnıḿ sdıĺenıḿ. Tato pauza může mıt́ i podobu času do přıš́tı́
konzultace s párem, kdy bude prostor pro nové myšlenky, změny i doplňujıćı́ otázky.

„Byli spolu. Společně objevovali a prožívali svou životní cestu a hledali odpověď na otázku, jaký
smysl ještě chtějí dát svému životu.“

Prázdné hnıźdo

Užitečné může být i „cestovánı́ časem“. Vraťte se s párem do společných vzpomıńek k aktivitám
a zážitkům, kdy ještě neměli děti. Pokud byl do této doby jeden z partnerů zaměřen pouze na péči
o svého potomka/y a nevytvořil si mıśto pro dalšı́ stabilnı́ pilıř́e svého života (přátelé, konıč́ky, které
naplňujı́ a přinášejı́ pozitivnı́ emoce, pomoc druhým…), podpořte klienty v mapovánı́ a hledánı́
základny pro vıće takových pilıř́ů, které si mohou postupně tvořit.

Užitečné otázky

k Co Vás v pohádce zaujalo? Co pro Vás bylo důležité?
k Co má přıb́ěh orlů společného s Vašıḿ přıb́ěhem?
k Jak jste na tom ve Vašı́ situaci nynı́ vy? Máte obavy – z čeho? Jaké jsou Vaše očekávánı,́ plány? Jakou

má každý z Vás představu dalšıćh let?
k Jak konkrétně Vás napadá, že můžete začıt́ objevovat a zkoušet svou vlastnı́ novou cestu?
k Co byste v tom potřeboval/a od Vašeho partnera, aby to pro Vás bylo snazšı?́

Podle E. H. Eriksona (1902–1994) je generativita v prvé řadě zájem o plozenı́ a vedenı́ přıš́tı́ generace,
ačkoliv jsou i jedinci, kteřı́ pro neštěstı́ nebo proto, že majı́ speciálnı́ a opravdové nadánı́ v jiných
směrech, nevyužijı́ tohoto pudu pro své vlastnı́ potomstvo. Je to i potřeba něco vytvářet, být nějak
produktivnı,́ o něco/někoho pečovat, něco předávat. Generativita zahrnuje i produktivitu a tvořivost.
Ctnostı́ tohoto obdobı́ je něčıḿ konstruktivně a reálně přispět, být prospěšný druhým.

Toto stadium je důležité i proto, jak dlouhý časový úsek zabıŕá. Každý člověk také nemusı́ umět
správně prožıv́at generativitu, ani když objektivně má vlastnı́ děti. Jde o mentálnı́ posun od „já“ a „my“
(v páru) k „ty“, „vy“.

Klıč́ovým tématem přıb́ěhu je „hledání nového smyslu života“, za současného uvědoměnı́ si a přijetı́
svých limitujıćıćh podmıńek (tj. vyššı́ věk, zdravotnı́ potıž́e aj.). Jak zmiňujeme výše, většinou už
dospělı́ v tomto věku nemajı́ prostor, sıĺu ani prostředky začıt́ úplně znovu a jinak. Majı́ spıš́e prostor
ke zhodnocenı́ svého dosavadnıh́o života, svých skutků, naplněnı́ svých cıĺů. Je to obdobı,́ kdy si člověk
uvědomuje úbytek svých sil. Generativita tak znamená, že navzdory úbytku energie dospělý plně
souznı́ se svými vnitřnıḿi hodnotami a že své zkušenosti a podporu poskytuje těm mladšıḿ.

U� kolem zralé dospělosti je přispıv́at druhým – předevšıḿ péčı́ poskytovanou vlastnıḿ dětem v jejich
nové rodině, přispıv́ánıḿ pro společenstvı,́ v němž člověk žije, vytvářenıḿ něčeho užitečného. C� lověk
tak překračuje tak svůj egoismus, sebestřednost a pasivitu. Má pocit životnı́ dynamiky a relativnıh́o
růstu. Někdy se v tomto obdobı́ člověk dostane do situace, kdy musı́ pečovat o své stárnoucı́ rodiče –
i to je projev generativity nebo sebepřekročenı.́

Neúspěšný vývoj v této fázi se projevuje neschopnostı́ být takto prospěšný svému okolı,́ prožıv́ánıḿ
životnıh́o ochuzenı́ a ztrátou činného kontaktu s druhými lidmi. Objevuje se pocit stagnace, pocity, že
život nemá smysl, že se nikam nevyvıj́ı.́ C� lověk předčasně uvažuje o jistotách stářı,́ důchodu, pojištěnı́
– stává se předčasně přıĺiš rigidnıḿ a nejistým. Přijıḿá konformnı́ vzorce chovánı́ (když nevıḿ co
se sebou, udělám to, co se ode mě očekává). Necıt́ı́ životnı́ naplněnı.́

Obecně tuto fázi vnıḿajı́ jinak ženy a muži. Z� eny, pokud majı́ děti, vı,́ kde je jejich „mıśto“, byly matky
a jsou naplněnějšı,́ cıt́ı́ se lépe vnitřně. V této fázi prožıv́ajı́ rozšıř́ené mateřstvı.́ Mužům naopak
pomáhá pocit, že něco dokázali (jsou instrumentálnějšı)́.

Pohádku je možné využıt́ také u pečujıćıćh osob o dospělé dıt́ě s postiženıḿ, kdy rodiče hledajı́ dalšı́
péči nebo ústavnı́ či chráněné bydlenı.́ Přıḱladem mohou být pocity matky dospělého dıt́ěte
s postiženıḿ, jejıž́ manžel chodı́ do práce: „Mám strach, že budu doma sama. Co budu dělat?“ Tématem
generativity je tedy smysluplné naplněnı́ času, někdy i zpětné nalézánı́ „starého, odloženého vzorce
fungování individuálně i v páru“.

Jak s pohádkou zacházet

Než pohádku použijete se svými klienty, začněte kapitolou Obecná doporučení pro práci
s pohádkou a kapitolou Vlastní sebezkušenost s terapeutickými pohádkami pro pracovníky.
Pohádku vyzkoušejte na sobě a zodpovězte si navržené otázky.

Přıb́ěh je určen pro „párovou práci“ s klienty. Pro partnery může být obtıž́né uvědomit si svou životnı́
fázi, hovořit o svých pocitech s partnerem a sdělit se s tıḿ, co by potřeboval. Prožitek skrze přıb́ěh
podpořı́ vlastnı́ přemýšlenı́ a otevře prostor pro sdıĺenı́ potřeb partnera.
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Pohádka ODVAHA A NOVÁ SÍLA (10A)

q Název: Odvaha a nová sıĺa
¹ Vývojové obdobı:́ obdobı́ po traumatické zkušenosti
n Aplikačnı́ oblast: ztráta, změna školy, rozpad

rodiny, prodělávánı́ nemoci
D Speci�ikace služby k aplikaci: všechny sociálnı́

služby pracujıćı́ s dětmi a dospıv́ajıćıḿi, lze
v některých přıṕadech aplikovat i u dospělých

V této části bychom rádi popsali několik stručných
informacı́ k tématu ztráty (emočnı,́ ekonomické,
vztahové, bytové), tématu adaptace na změny
a zpracovánı́ traumatu u dětı.́

„Traumatem rozumíme takové životní okolnosti, které
znamenají pro člověka náhlou nečekanou výzvu či narušení
důležitých oblastí jeho dosavadního a předpokládaného
světa.“ (Calhoun, Tedeschi, 2006). Může se jednat o vážné
onemocněnı́ nebo přıḿé ohroženı́ života svého nebo svých
blıźkých, prožitı́ dopravnı́ nehody, živelné katastrofy, teroristického útoku či jiné závažné události,
nebo častějšı́ prožitek odchodu blıźkého člověka. Extrémně stresujıćı́ zážitek nebo dlouhotrvajıćı́
stresujıćı́ situace, vytvářejıćı́ v člověku pocit bezmocnosti a znamenajıćı́ bezprostřednı́ ohroženı́ jeho
života může vést k rozvinutı́ psychického traumatu a následně posttraumatické stresové poruchy.
Posttraumatická stresová porucha je zpožděná reakce na trauma. Je provázena neurobiologickou
nevyváženostı́ a má vliv na psychické funkce. Jedinec se může v různém sociálnıḿ prostředı́ chovat
nestandardně.

Psychické trauma je charakteristické tıḿ, že jeho zdrojem bývá velmi silný, nebezpečný a děsivý
zážitek ohrožujıćı́ život, přesahujıćı́ naši osobnost a závažně narušujıćı́ integritu těla i duše. Strategie
jeho zvládánı́ nefungujı́ běžným způsobem, neboť trauma nenı́ běžná situace. Jedinec se cıt́ı́ zcela
bezmocný, ztracený, neukotvený a bez naděje.

Prožıv́ánı́ traumatu a adaptace souvisı́ s osobnıḿ významem události, intenzitou traumatu a časovým
hlediskem, tedy s obdobıḿ, kdy se trauma odehrálo (v jakém věkumu bylo dıt́ě, dospıv́ajıćı́ vystaveno).
Podstatnou roli při prožıv́ánı́ a zpracovánı́ traumatu hraje také rodinný, sociálnı́ a historický kontext
působenı.́ Trauma přicházı́ z vnějšıćh podnětů, často se ale odehrává v rodinném a blıźkém sociálnıḿ
prostředı.́ Po stránce délky působenı́ a jeho umıśtěnı́ v životnıḿ přıb́ěhu dıt́ěte či dospělého se může
jednat o jednorázové trauma, chronické dlouhodobé nebo vývojové trauma.

Děti a dospělı́ se k traumatu a ztrátám vztahujı́ odlišným způsobem, s jinými reakcemi a chovánıḿ.
Reakce jsou ovšem ve všech věkových skupinách navázány na základnı́ ohroženı,́ které trauma
způsobuje – ztrátu bezpečı́ a ztrátu energie.

V obdobı́ dětstvı́ a adolescence trauma celkově ovlivňuje zránı́ osobnosti, stejně jako zasahuje myšlenı́
a emoce. Vývoj ega může být ohrožen rozvojem rizikového chovánı,́ užıv́ánı́ drog nebo problémy
s duševnıḿ zdravıḿ. Trauma rovněž ovlivňuje bazálnı́ důvěru ve svět, v sebe sama a pocit vlastnı́
hodnoty.

10.Metodika ODVAHA A NOVÁ SÍLA
a O STRAKAPOUDOVI

„I přes bolest umět vstát, i přes bolest bojovat, to je hrdinství.“

Neznámý autor

„Vyléčit se z traumatu je těžké. Musíte znovu najít sebe jako malého chlapce nebo malou
holčičku a přestat dělat, co pro vás není dobré.“

Edith Egerová

Poslednı́ dvě terapeutické pohádky přinášejı́ dvě významná témata, která se dotýkajı́ nás všech.
Setkáváme se s nimi v osobnıḿ životě i v rámci sociálnıćh služeb nebo jiného profesnıh́o působenı́
(školstvı,́ zdravotnictvı)́. Prvnı́ přıb́ěh – Odvaha a nová sıĺa – vyprávı́ o „znovuobjevení síly v sobě“
po změně, ztrátě nebo traumatu. Druhá pohádka – O Strakapoudovi – je zaměřena na „hospodaření
s vlastními silami“.

Důležitým pojıt́kem této pohádkové dvojice je tedy „zaměřenı́ se na své nitro a hledánı́ nové sıĺy“.
Přıb́ěhy se prolıńajı́ všemi věkovými skupinami, pro které jsou terapeutické pohádky napsány. Těmito
pohádkami tak ukončujeme naše pohádkové pásmo.

Jak pohádky vznikaly

Tyto terapeutické pohádky se vnořily do našeho pásma přirozeně. Poslednı́ dvě pohádky měly být
původně zaměřeny na poslednı́ vývojovou fázi podle E. Eriksona. Chtěli jsme se dotknout tématu smrti
a ztráty blıźkých v kontextu dalšıćh traumat (napřıḱlad úmrtı́ dıt́ěte na onkologické onemocněnı)́.
Téma smrti je však velmi citlivé a vyžadovalo by samostatnou řadu přıb́ěhů pro využitı́ v sociálnıćh
službách, které se na proces odcházenı́ člověka profesně zaměřujı́ (terénnı́ i pobytová hospicová péče).

Proto jsme se zaměřili na obecnějšı́ zkušenost a začali jsme pohádku Odvaha a nová sıĺa spıš́e
směřovat a uchopovat z pohledu změny, ztráty, krize a traumatu (kde může být i téma ztráty někoho
blıźkého). Zaměřili jsme se na téma, jak znovu najıt́ sıĺu a energii k tomu „jıt́ dál“. U desáté pohádky
jsme poprvé mıśto zvıř́ecı́ řıš́e sáhli po řıš́i rostlinné a vybrali jsme si jako představitele ztepilý, energii
vyzařujıćı́ dub. V tomto přıṕadě je to však ještě mladý dub, který se vyrovnává se ztrátou své pravé
větévky. Jsou zde popsány etapy, jak se na tuto ztrátu adaptuje a s tıḿto traumatem vyrovnává.
Důležitým hnacıḿ motorem je naděje (Slunce ho pohladilo na místě rány, která je ještě nezacelená,
a zašeptá: „Nabereš sílu, a všichni kolem uvidí, jak dokážeš rovně růst, jen se vždy dívej nahoru, za mnou,
budu ti pomáhat.“)

Přıb́ěh O Strakapoudovi se zaměřuje na téma „hospodařenı́ člověka se svými silami“ a pěstovánı́
sebere�lexe, jak na sobě poznat přetıž́enı́ („bliká červené světýlko“). Sebere�lexe je klıč́em k tomu umět
zpomalit, hledat možnosti, kde opět doplnit své zdroje energie. Je dobrým krokem k tomu myslet
na své potřeby a pravidelně je obnovovat.
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vyrovnávánı́ se s velice náročnými životnıḿi okolnostmi, kdy člověk postupně přijıḿá nové možnosti
vlastnıh́o života, popřıṕadě volı́ nový směr své životnı́ cesty, odlišný od toho dosavadnıh́o. C�asový
průběh posttraumatického procesu je individuálnı,́ nelze jej jednoznačně předvıd́at či násilně
urychlovat. Je přirozené, že v obdobı́ krátce po traumatu se osoba zaobıŕá spıš́e jeho negativnıḿi
důsledky, avšak postupně může objevovat i některé pozitivnı́ stránky (Calhoun, Tedeschi, 2006).

Tipy pro rodiče

V přıṕadě traumatické události je důležité se snažit předevšıḿ zajistit bezpečı,́ nespěchat, ale zůstat
nablıźku a posıĺit bazálnı́ důvěru pro sebe a dıt́ě. Je zcela na mıśtě všıḿat si svých psychických
a fyzických reakcı,́ napřıḱlad uvědomit si dech, posturalitu, myšlenky a emoce. Je vhodné snažit se být
na bezpečnémmıśtě a uvědomovat si vlastnı́ tělesné a psychické pocity. Pro podporu pocitu bezpečı́ je
dobré komunikovat klidně, pomalu a počkat s otázkami, podpořit a nezastavovat emočnı́ projevy
dıt́ěte. Nejčastěji v prvnıćh dnech nejsou namıśtě slova, ale objetı,́ vzájemné podrženı,́ dotek. Děti
veškeré intervence prožıv́ajı́ velmi citlivě. Vhodným postojem je důvěřovat ve zdravé schopnosti
a zdroje dıt́ěte k tomu, aby vše překonalo, je to zároveň součástı́ prevence retraumatizace. Dalšı́
zásadou je nechat dıt́ě mluvit a vyjádřit se, i kdyžmluvı́ o něčem jiném, co zdánlivě s událostı́ nesouvisı.́
Pokud se u dıt́ěte objevı́ zahlcujıćı́ emoce, pláč nebo vztek v průběhu různých aktivit nebo hry, pak je
třeba činnost přerušit a poskytnout dobrý a bezpečný fyzický kontakt a zklidněnı.́ Je na mıśtě neváhat
a vyhledat odbornou podporu a pomoc pro sebe, dıt́ě nebo jiné členy rodiny a najıt́ si vlastnı́ zdroje
ke zklidněnı,́ napřıḱlad různá cvičenı,́ jógu, relaxaci, nebo imaginace.

Pro koho je příběh určený

Přıb́ěh je zacıĺen na děti a dospělé, kteřı́ prožıv́ajı́ jakoukoliv změnu, ztrátu nebo trauma (nemoc,
úmrtı,́ krizi, náhlou nečekanou změnu). Děti nebo dospělı́ mohou být v obdobı,́ kdy se v traumatické
situaci nacházejı,́ nebo kdy se „to“ už stalo, a dotyčný může prožıv́at následky traumatu ve formě
depresivnıh́o prožıv́ánı,́ depersonalizace, disociace a jiných primárně ochranných procesů. V této fázi
se pohádka zaměřuje na hledánı́ nové „mıźy“ – energie, aby klient toto obdobı́ zvládl.

Pohádku můžete využıt́ s jednotlivci, při párové konzultaci i při práci s celou rodinou.

Jak s pohádkou zacházet

Než pohádku použijete se svými klienty, začněte kapitolou Obecná doporučení pro práci
s pohádkou a kapitolou Vlastní sebezkušenost s terapeutickými pohádkami pro pracovníky.
Pohádku vyzkoušejte na sobě a zodpovězte si navržené otázky.

Důležité upozornění: nepouštějte se do těžkých témat, pokud je nemáte sami v sobě zpracované,
nebo v přıṕadě, že máte vlastnı́ čerstvou zkušenost se ztrátou někoho blıźkého. Pokud jste tedy vy
sami v emočnı́ zátěži, nebudete moci držet klienta, dıt́ě, druhého dospělého.

Dobře zvažte, zda použıt́ pohádku s klienty/dětmi po prodělánı́ těžkého traumatu. Určitě je vhodnějšı,́
aby toto téma s klienty absolvoval zkušený terapeut, který dohlédne všechny následky intervence
nebo který má k dispozici techniky zpracovánı́ projevů in vivo v práci s traumatizovanou osobou.

8 Slezáčková, A. (2009) Posttraumatický rozvoj osobnosti v kontextu pozitivní psychologie. Dostupné na: https://
digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/114321/P_Psychologica_13-2009-1_7.pdf?sequence=1

Reakce dětı́ po prožitı́ traumatu se měnı́ v čase, symptomy se mohou vracet, přıṕadně se mohou
projevit až v pozdějšıḿ věku nebo v dospělosti, nebo vyplavou ve formě �lash-backu při dalšıćh
ztrátách. Dospělı́ potřebujı́ vědět, že je přirozené v přıṕadě zpracovávánı́ traumatu u jejich dıt́ěte
požádat o pomoc. Silné emoce, pláč a otázky jako reakce na trauma jsou časté a běžné v každém věku
dıt́ěte. Některé projevy dětı́ mohou naopak vypadat zcela opačně: dıt́ě jakoby zamrzne, stáhne se do
sebe, neprojevuje se. Pestrost zmıńěných projevů, tedy konkrétnı́ projev u konkrétnıh́o dıt́ěte, je
závislý na délce trvánı́ traumatu, na jeho intenzitě a na tom, zda se v blıźkosti dıt́ěte vyskytuje dospělý
nebo kamarád, kterému dıt́ě může důvěřovat a s kterýmmůže o své tıž́ivé zkušenosti hovořit. Kritický
je prvnı́ rok po traumatické události nebo ztrátě, senzitivnı́ obdobı́ představujı́ každé Vánoce, svátky či
narozeniny, datum „výročı“́ události.

U dospělých se projevujı́ reakce na ztrátu a traumatickou událost podobně jako u adolescentů, jsou
u nich patrné výrazné emoce a nálady, ztráta energie a někdy také naprosté narušenı́ běžného
fungovánı.́ Potřebujı́ se cıt́it akceptováni ve svém sociálnıḿ prostředı́ a mıt́ podporu ze strany blıźkých.
Následkem traumatu se často objevujı́ potıž́e, jako jsou poruchy spánku, úzkostné stavy a deprese,
úzkost ze separace, nezdravý nebo nevyvážený životnı́ styl, většı́ tendence k užıv́ánı́ alkoholu či dalšıćh
návykových látek. U některých jedinců se také může projevit tendence ke zvýšenému fyzickému nebo
psychickému výkonu – orientace na práci, sport, cestovánı.́

Nejčastějšı́ reakce na traumatickou událost jsou:

1. Rozvoj rizik v oblasti duševnıh́o zdravı́ – úzkostnost, deprese, paniky a jiné psychické problémy.
2. Rizika v citové vazbě, rozvoj poruch citové vazby.
3. Poruchy spánku, poruchy přıj́mu potravy.
4. Snıž́ená imunita, nemocnost, chronické bolesti.
5. Ztráta zájmu o sebe sama, své přátelé a konıč́ky.
6. Nıźké sebehodnocenı́ a sebevědomı.́
7. Užıv́ánı́ drog, promiskuitnı́ chovánı,́ sebepoškozovánı.́
8. Psychosomatické problémy. Samotné léčenı́ traumatu je vhodné směřovat do zdravotnı́ péče.

Rodiny, u kterých zjistıḿe pravděpodobnou přıt́omnost nebo následky těžkého traumatu, je
vhodné podpořit k tomu, aby využily péči klinického psychologa či psychiatra. Zároveň je
v kontextu sociálnıćh služeb možné podstatně podpořit posttraumatické procesy prostřednictvıḿ
vyhledánı́ sociálnıćh opor, empatickou podporou, nebo nalezenıḿ činnostı,́ při kterých dıt́ě nebo
dospělý zažije alespoň na nějaký čas pozitivnı́ emoce. Vše pak přispıv́á ke zpracovánı́ traumatu a k
tomu, aby za sebe klient vıće rozhodoval.

„Najděte v sobě místo, kde žije radost, a ta radost vyléčí všechnu bolest.“

Joseph Campbell

Jednıḿ z částečných východisek je hledánı́ a znovu načerpánı́ energie. Vhodným krokem může být
pomoci klientovi, aby postupně hledal jiný pohled na těžkou událost, která ho postihla. V tomto
přıṕadě pak hovořıḿe o tzv. posttraumatickém rozvoji osobnosti, který může nastat jak u dětı,́ tak
u dospělých. Utrpenı,́ bolest, překážky a jejich překonávánı́ mohou vést k posıĺenı,́ zocelenı́
a transformaci vnitřnıh́o světa člověka, k překročenı́ vlastnıh́o stıńu a osobnostnıḿu růstu.8
Posttraumatický rozvoj osobnosti lze chápat jako významnou změnu v kognitivnıḿ a emočnıḿ životě
jedince, která se může projevit ve změně jeho chovánı.́ Vyššı́ kvalita života však nepřicházı́ sama, bez
vynaloženı́ určitého úsilı.́ Tato kladná psychologická změna je prožıv́aná jako výsledek aktivnıh́o
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Pohádka O STRAKAPOUDOVI (10B)

„Čím více vnímáme potřeby toho druhého, tím více
bude on (automaticky) uspokojovat naše vlastní.“

V. F. Birkenbihlová

q Název: O strakapoudovi
¹ Vývojové obdobı:́ rodič dıt́ěte, které je náročné

na péči; pomáhajıćı́ pracovnıći
n Aplikačnı́ oblast: psychohygiena, obnova vlastnıćh

zdrojů
D Speci�ikace služby k aplikaci: všechny sociálnı́ služby

pracujıćı́ s rodiči

Přıb́ěh je v prvnı́ fázi zaměřený na hledánı́ svého poslánı́ (v tomto
přıṕadě pracovnıh́o zařazenı)́. Ve druhé části se přıb́ěh zaměřuje na „hospodařenı́ se svými silami
a energiı“́. Všıḿá si situace, kdy se rozsvıt́ı́ „červené světýlko“, které nám jasně řıḱá „STOP!!!“Nejlepšı́
by bylo, kdyby k rozsvıćenı́ červeného světla nedošlo, a my se uměli již dříve zastavit, vyhodnotit si,
že se cıt́ıḿe slabı,́ že potřebujeme obnovit sıĺy. Nám i klientům může přıb́ěh pomoci pátrat v sobě
samých, co se děje.

Když pátráme ve svém vnitřnıḿ světě, může nám k re�lexi posloužit Maslowova hierarchie lidských
potřeb (tzv. Maslowova pyramida). Nıž́e předkládáme základnı́ potřeby, které by měly být zaopatřeny.
Maslowův pohled námmůže pomoci zorientovat se v základnıćh lidských potřebách a zjistit, na kterou
oblast nebo potřebu je vhodné se zaměřit, kterou oblast můžeme posıĺit.

Základ pyramidy tvořı́ potřeby fyziologické. Jsou to primárnı́ potřeby lidského těla (jıd́lo, pitı,́ pohyb,
oblečenı,́ bydlenı,́ teplo, světlo, prostor…). Nejsou-li tyto potřeby uspokojeny, pak dominujı́ a žádné
dalšı́ potřeby člověka nemotivujı.́ Jakmile jsou fyziologické potřeby uspokojeny, naše tužby
se posouvajı́ na dalšı́ úroveň.

Druhým stavebnıḿ kamenem pyramidy je potřeba bezpečí a existenční jistoty. Je tıḿ myšleno nejen
fyzické bezpečı,́ ale v našı́ realitě předevšıḿ emocionálnı́ bezpečı,́ stabilita, zázemı́ domova, stabilita
a jistota zaměstnánı́ a jiné faktory, které k bezpečı́ přispıv́ajı.́ Fyziologické potřeby a potřeba bezpečı́
jsou společné všem živým bytostem. Ostatnı́ potřeby jsou speci�icky lidské.

Dalšı,́ třetı́ potřebou jsou společenské potřeby: potřeba sounáležitosti a lásky. Tyto potřeby
se vztahujı́ k společenské povaze lidı́ a jejich potřebě sdružovánı́ a touze po přátelstvı.́ Důležitými
tématy jsou zde dobré pracovnı́ vztahy, sdružovánı,́ přátelstvı,́ láska, informace, kontakt, společenské
uplatněnı,́ stabilita pracovnı́ skupiny, přıĺežitost k sociálnı́ interakci…). Neuspokojenı́ této úrovně
potřeb může ovlivnit duševnı́ zdravı́ jedince.

C� tvrtou potřebou je potřeba uznání: potřebujeme dosáhnout úspěchu, respektu (vážnosti, úcty,
ohledu). Potřebujeme dosáhnout sebedůvěry, samostatnosti, pozornosti, pochvaly, veřejné uznánı́
dobrého výkonu nebo toužıḿe být pověřeni odpovědnostı.́ Uspokojenı́ těchto potřeb vede k pocitu
sebedůvěry a prestiže.

Mezi základnı́ intervence ze strany pomáhajıćıh́o pracovnıḱa v kontextu sociálnıćh služeb a školstvı́
patřı́ porozuměnı,́ akceptace a přijıḿánı́ emočnıćh výkyvů dotyčné osoby. Je důležité zaměřit se na
podporu sociálnı́ opory, aby klient nezůstal v trápenı́ osamocen, a na vyhledánı́ odborné podpory
a využıv́ánı́ podpůrných zdrojů (hobby, přátelé, spirituálnı́ a seberozvojové aktivity). Nenı́ vhodné
podceňovat symptomy traumatu, pomocı́ klientovi naopak může být podpora, aby udržoval
pravidelnou, zdravou, vyváženou stravu, pravidelný pohyb a sport a umělecké a kulturnı́ aktivity.

„Jsem něžný, jsem krutý, ale jsem život. Pláčeš? I v slzách je síla. Tak jdi a žij.“

John Lennon

Pilotáže ukazujı,́ že se klient může velmi rychle napojit na téma hledánı́ své „mıźy“. Tato část pak
může pomoci klientovi re�lektovat své pocity. Při jedné z pilotážı́ klientka re�lektovala své pocity
od ztráty energie, přes bolest a následně i po prožitek návratu energie (mıźa). „Míza se stala naší
společnou cestou – jak se starat o sebe a mít svou mízu, jak se dívat do slunce.“ Počıt́ejte s emočnıḿi
projevy a prohloubenıḿ tělesných projevů (pláč, zúžený dech, únava, ztráta energie). Práci
s pohádkou je možné podpořit i výtvarným ztvárněnıḿ, nebo hledánıḿ inspirace ve �ilmech (se
scénářem zraněnı́ – léčba – prožitek zpracovánı́ a rozvoj).

Doporučujeme nechat čas a prostor po ukončenı́ četby nebo poslechu – nespěchat, dát možnost buď
slovně nebo neverbálně dopracovat téma pomocı́ kartiček, kresby nebo stavěnı́ v pıśku. Vyzveme
klienta/dıt́ě, aby pojmenoval pocity stromku – bolest, smutek, prožitek ztráty. Tıḿ dáváme možnost
klientovi/dıt́ěti porozumět vlastnıḿ prožitkům, které často nejsou pojmenované, pouze potlačené.
U klientů můžete sledovat určitou paralelu traumatického zážitku (zraněnı,́ zákroku, léčby) s disociacı́
bolesti. Nechat fyzicky projevit emoce přes tělo často přinášı́ úlevu. Poskytněte klientovi soucit
a porozuměnı.́ Skrze přıb́ěh lze najıt́ cestu k „nové energii“. Zkušenost s velkou bolestı́ a jejı́ prožitı́
klient může zpracovat i skrze pláč. „Něco v nás umıŕá a něco se v nás rodı,́ stavıḿe něco nového, jiného,
kvalitnějšıh́o.“ Co cítím právě teď? Co bych potřeboval? Jaké osoby, místa mi pomáhají těžkou situaci
zvládnout? Jakou bych chtěl mít za energii? Jak se mohu napojit na zdroje, kde získávám energii? Co mi
takové aktivity přinášejí?

Pohádku můžete využıt́ i v párové či skupinové práci (napřıḱlad s rodinou). Rodina má možnost sdıĺet
a pojmenovávat emocemezi sebou. Pokud rodiče čekajı́ v čekárně, můžete jim text pohádky nabıd́nout
k přečtenı́ po dobu, po kterou pracujete s dıt́ětem. Poté se jich zeptejte na jejich re�lexi. Reakce jednoho
z rodičů traumatizovaného dıt́ěte v rámci pilotáže přıb́ěhu: „Tohle jsme tehdy potřebovali, když to bylo
aktuální.“ Ukotvěte klienty v tom, co mohou dělat nynı:́ trauma vede k bezmoci, je vhodné klienty vést
k možnostem.

Užitečné otázky

k Jaké pocity jsi prožıv́al při přıb́ěhu?
k Jak může být přıb́ěh stromku podobný tvému/Vašemu (tvojı/́vašı́ situaci)?
k Co ti/Vám dodává energii?
k Co pro sebe děláš/děláte, když zjišťuješ/zjišťujete, že fouká a vıt́r dále sıĺı?́
k Kdo tě/Vás podporuje v situaci, kdy ti/Vám nenı́ dobře?
k Která mıśta v tobě/ve Vás rozeznı́ struny klidu?
k Máš/máte nějakou vzpomıńku na přıj́emné obdobı́ – jakou?
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Při práci s klientem si po ukončenı́ četby nebo poslechu opět dopřejte čas a prostor, aby se mohly
usadit myšlenky a prožıv́ané emoce. Všıḿejte si celkového rozpoloženı́ klienta, napřıḱlad zda je
zahloubaný nebo zda s vámi navazuje očnı́ kontakt a očekává vaši reakci. Mapujte, zda si klient dokáže
uvědomit, re�lektovat sám v sobě stav, kdy je unavený, přetıž́ený. Kdy se jemu rozsvıt́ı́ „červené
světýlko“.

Vracejte se k pohádce i na přıš́tıćh konzultacıćh. Pokud si klient těžko vzpomıńá na poslednı́ setkánı,́
vizuálně podpořte vzpomıńky a využijte obrázkové kartičky.

Přıb́ěh je vhodný také pro práci ve skupině, např. pro týmovou supervizi v rámci organizace. Kolegové
si mohou navzájem sdıĺet své zážitky, mluvit o tom, komu co funguje, kde zıśkávajı́ energii pro sebe, jak
šetřı́ svojı́ energiı́ a jak si ji zachovávajı.́ Při rozhovoru je možné se dotknout tématu, jak to měli
v rodině, když vyrůstali (učili je rodiče, jak o sebe pečovat nebo byla rodina zaměřená na výkon?).

V průběhu pilotáže přıb́ěhu zaujal jednu skupinu účastnıḱů „semafor“. Velmi je to pobavilo, protože si
představili, jaké by to bylo mıt́ takový semafor v práci. Společné sdıĺenı́ této představy uvolnilo
atmosféru a vneslo humor a nadhled do jinak velmi náročné situace.

Užitečné otázky

k Co Vás v přıb́ěhu nejvıće zaujalo?
k Co uděláte, když jdete přes silnici a na semaforu svıt́ı́ červená? Co uděláte, když svıt́ı́ červená uvnitř

vás?
k Jak u sebe pociťujete, když máte na semaforu zelenou? Jak to u Vás vypadá, když se na semaforu

objevı́ oranžová barva? Jak na sobě poznáte, že svıt́ı́ červená?
k Co Vás naplňuje novou energiı?́ Co Vám „dobıj́ı́ baterky“? A jak se při tom cıt́ıt́e?
k Jak to vypadalo, když jste si naposledy dovolil/a řıćt někomu NE?
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Poslednı,́ pátou potřebou je potřeba seberealizace: Maslow de�inuje tyto potřeby jako „touhu
člověka být vıć a vıć než je, být všıḿ, čıḿ je člověk schopen se stát“. Znamená to, že člověk chce plně
realizovat svůj talent a schopnosti. Jinými slovy, ať je člověk univerzitnıḿ profesorem, podnikovým
manažerem, kamenıḱem, instalatérem, sportovcem… nebo rodičem, chce být v této roli zdatný
a úspěšný. Pěstujeme věděnı,́ porozuměnı,́ rosteme a rozvıj́ıḿe se, naplňujeme své estetické potřeby,
máme motivaci tzv. k vyššıḿ cıĺům.

Základnı́ pravidlo péče o naše potřeby znı,́ že prevence je nejdůležitějšı.́ Nenechme situaci dojıt́ až
k naprostému vyčerpánı́ (blikánı́ červeného světýlka), která se napravuje mnohem hůř než pravidelná
obnova našich sil prostřednictvıḿ častých aktivit. Jako sociálnı́ pracovnıći, učitelé nebo rodiče bychom
se měli zaměřit na to, zda o sebe pečujeme natolik, abychom k syndromu vyhořenı́ vůbec nedospěli9,
nebo se k němu ani neblıž́ili.

Zde předkládáme několik důležitých zásad prevence pro rodiče i pracovnıḱy v pomáhajıćıćh profesıćh:

1. Hlídat svá očekávání. Autentické a realistické cıĺe nás chránı́ před přehnanými nároky a ztrátou
vnitřnı́ pravdivosti – je zdravé nesnažit se být „dokonalý rodič/pracovnıḱ“, nebýt přehnaně
perfekcionista.

2. Držet na uzdě stres. Pozornost věnovaná potřebnosti úkolů a informacı́ vede k úspornému
zacházenı́ s nimi; snaha o dobrou organizaci a přiměřené slaďovánı́ rodiny a zaměstnánı́ přibližuje
k rovnováze. Důraz na relaxaci a odpočinek připomıńá, že kdo chce dávat, musı́ mıt́ sám odkud
brát. Takový přıśtup vede k chápánı́ nových situacı́ jako „výzvy“, ne „problému“.

3. Stále obnovovat ochotu k rozvoji vlastní osobnosti. Soužitı́ s dětmi nám dává nahlédnout, kdo
opravdu jsme a jaké jsou naše slabé, ale i silné stránky. Děti nepotřebujı́ dokonalou péči ani
výchovu. Potřebujı́ rodiče, kteřı́ milujı́ bez podmıńek, akceptujı́ nedokonalost svých dětı́ i svou
vlastnı,́ umı́ řešit nečekané situace a konstruktivně překonávajı́ kon�likty. To samé platı́ i v oblasti
pracovnıh́o života, stále se učıḿe nové věci, nejsme „všeznalı́ profesionálové“. Seberozvoj
a pracovnı́ rozvoj je možnostı́ stále se posouvat dál.

„Jestliže se zrnko písku může proměnit v perlu, jen si představte, co byste mohli vytvořit,
kdybyste živili vaši mysl každodenní sebeláskou.“

Ralph Smart

Pro koho je příběh určený

Přıb́ěh je určený pro všechny osoby, které pomáhajı.́ Může jıt́ o pracovnıḱy, kteřı́ působı́ v pomáhajıćıćh
profesıćh, nebo i rodiny, které pečujı́ o osobu blıźkou a cıt́ı́ se přetıž́enı.́

Jak s pohádkou zacházet

Než pohádku použijete se svými klienty, začněte kapitolou Obecná doporučení pro práci
s pohádkou a kapitolou Vlastní sebezkušenost s terapeutickými pohádkami pro pracovníky.
Pohádku vyzkoušejte na sobě a zodpovězte si navržené otázky.

9 Maslowova pyramida lidských potřeb. Dostupné na https://zrcadlo.blogspot.com/2008/06/maslowova-pyramida.html
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je něco v nepořádku s miminkem, Izabela kývla souhlasně hlavou. Po poslechu přıb́ěhu jsem vedla
s Izabelou rozhovor o obsahu přıb́ěhu. Dotazovala jsem se i na důvod jejıh́o přikývnutı́ ve zmiňované
části přıb́ěhu. Izabela sdělila, že tuto situaci dobře zná, i ona zažila dny, a to nejvıće v obdobı́ druhého
trimestru, kdy necıt́ila pohyby miminka a měla obavy, zda něco nenı́ v nepořádku. Celkově jı́ však
hudba i přıb́ěh vyzněly velmi konejšivě a po rozhovoru nad pohádkou se vıće uvolnila, usmıv́ala se.
Mluvila o tom, že se na přıćhod miminka těšı,́ že má již vše připraveno a cıt́ı́ se tak spokojeně.

K závěru setkánı́ byl s klientkou veden rozhovor o pokračovánı́ služby, nabıd́ka možnosti poslechu
dalšıh́o přıb́ěhu (O sovı́ mamince) – jako podpora a pomoc v obdobı́ po porodu. Očekávám tak
vytvořenı́ prostoru pro téma „jaké je to být matkou“. Ráda bych u klientky podpořila sdıĺenı́
a normalizaci přıṕadné nejistoty. Klientka s pokračovánıḿ práce s přıb́ěhy souhlasila.

Kazuistika 2A: O SOVÍČKOVI

Na jiném místě (Eliška, 7 let)

Eliška je sedmiletá holčička, která poslednı́ tři měsıće popisuje své mamince, že jı́ nenı́ dobře. Dokáže
popsat, že se celá třepe uvnitř. Je jı́ to tak nepřıj́emné, že prožıv́á velký pocit strachu, bojı́ se. Maminka
se snažı́ vyptat dcery na dalšı́ informace. Obejme ji, zabalı́ do tepla. Takový stav může trvat třeba i 15
minut. Mamince se zatıḿ nepodařilo vysledovat, jestli je nějaký opakovaný spouštěč nepřıj́emného
stavu. Většinou se tak děje v klidu doma. Svěřila se mamince, že stejné stavy pociťuje i ve školce.

Eliška se narodila do úplné rodiny, těhotenstvı́ nebylo plánované. Má dvě staršı́ sestry ve věku 8 a 17
let. Nejstaršı́ sestra má jiného otce a pravidelně se s oběma rodinami scházı.́ Z� ila v panelovém bytě až
do konce rodičovské dovolené do 4 let věku.

Jejı́ maminka popisuje přıśtup k dceři jako velmi blıźký už od narozenı.́ Je zastánkynı́ tzv. kontaktnıh́o
rodičovstvı,́ které praktikovala formou dlouhodobého kojenı,́ nošenı́ v šátku apod.

Po skončenı́ rodičovské dovolené nastaly pro celou rodinu zásadnı́ změny. Rodiče se rozvedli,
maminka nastoupila do práce a Eliška nastoupila do mateřské školy spolu se svojı́ sestrou Emou. O tři
měsıće později nastala i neplánovaná změna bydliště. Rodinu po celou dobu doprovázı́ �inančnı́
problémy až existenčnıh́o typu (nájem, jıd́lo). Eliška je v péči maminky a otce vıd́á nepravidelně,
zhruba 1× za 14 dnı.́ V současné době opět přicházı́ neplánovaná změna bydliště.

Eliška je do narozenı́ zdravá, očkována byla před nástupem do mateřské školy, bez nežádoucı́ reakce.
Staršı́ sestra Ema trpı́ intolerancı́ na lepek. V poslednı́ době maminka pozorovala také u Elišky
problémy se stravou v podobě bolesti břicha, zácpy a hrubé kůže na končetinách. Vzhledem
k popisovaným problémům a úzkostnému stavu byly Elišce provedeny hloubkové krevnı́ testy, které
neodhalily žádné zdravotnı́ komplikace. Přesto ve stravě vynechán lepek a podle popisu maminky
se některé projevy zmıŕnily.

Eliška je povahou spıš́e bázlivá a stydlivá, podobně jako staršı́ sestra Ema. Ve společnosti dětı́ bývá
spıš́e tichá a pozorujıćı.́ Adaptace do mateřské školy proběhla bez zjevných komplikacı.́ Je tam
spokojená, má kamarádky. Maminka se zmıńila o nedávných událostech se spolužačkou, která
se chová velmi manipulativně. Eliška je z jejıh́o způsobu chovánı́ trochu nervóznı.́
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V této sekci uvádıḿe ke každé dvojici pohádek kazuistiku konkrétnıh́o klienta, společně s typem
sociálnı́ služby, kterou využıv́á, a nejdůležitějšıḿi tématy, která ve svém životě zpracovává.

Pro účely metodiky klienti souhlasili s publikovánıḿ svého přıb́ěhu, který ovšem uvádıḿe pod
smyšleným jménem a s drobně pozměněnými detaily.

Kazuistika 1B: MEDVĚDÍ TAJEMSTVÍ

Poprvé maminkou (Izabela, 18 let)

Záměrem puštěnı́ pohádky, přıb́ěhu Medvědı́ tajemstvı́ byla nabıd́ka relaxačnıh́o ukončenı́ konzultace
s čerstvě zletilou nastávajıćı́ maminkou, která je ve 36. týdnu těhotenstvı́ a rozhodla se, že bude dıt́ě
vychovávat sama. Tuto podporu nabıźıḿ z důvodu ošetřenı́ tématu rodičovské kompetence. Pohádka
zahrnuje přijetı́ nejistoty a hledánı́ „adekvátnı́ reakce“ k dıt́ěti – ať už jde o péči, o stimulaci, o reakci
na potřeby dıt́ěte. S klientkou byl veden rozhovor na téma otcovstvı́ dıt́ěte a na zvládánı́ celé této
situace. Izabela nevidı́ v ničem problém, neřešı́ nedostatek �inancı.́ Chce bydlet sama, jejı́ partner (otec
dıt́ěte) má o Izabelu a dıt́ě zájem, avšak Izabela ho nechce uvést ani v rodném listě. Při hovoru o jejıḿ
mateřstvı́ řıḱá, že vždy chtěla být maminkou. Má zkušenosti s výchovou mladšıćh sourozenců, v jejıḿ
okolı́ je hodně přıb́uzných s miminky, bydlı́ blıźko širšı́ rodiny, která jı́ pomůže.

Dıv́ka byla vychovávána šest let v přıb́uzenské pěstounské péči u svého dědečka. Pěstounská rodina
byla v péči organizace, na kterou se Izabela obrátila i v této situaci, nynı́ je klientkou sociálně
aktivizačnı́ služby pro rodiny s dětmi. S Izabelou nynı́ spolupracuje stejný sociálnı́ pracovnıḱ, který
do rodiny docházel v rámci služby doprovázenı́ pěstounských rodin.

Otec Izabely (syn pěstouna) zemřel na podzim roku 2019. Byl závislý na alkoholu. Matka s dıv́kou
a ostatnıḿi sourozenci (celkem 3) neudržuje pravidelný kontakt, má nového partnera a dıt́ě, bydlı́
neznámo kde. Izabela před 18. rokem potkala muže o 7 let staršıh́o než ona, se kterým otěhotněla a šla
na potrat. Za 3 měsıće otěhotněla znovu se stejným partnerem, těhotenstvı́ tajila a v 5. měsıći to
oznámila dědečkovi, měsıć poté dovršila 18 let.

V prosinci 2020 ukončila sama střednı́ školu ve druhém ročnıḱu, jednalo se o třıĺetý obor prodavač –
aranžér. Poté se nechala zaevidovat na U� řadu práce, kde jı́ nebyla přiznána podpora
v nezaměstnanosti. Nemá tedy žádný přıj́em, pouze jednorázový přıśpěvek při ukončenı́ pěstounské
péče. Izabela obdržela také materiálnı́ pomoc a „výbavičku“ pro miminko od neziskových organizacı,́
které pomáhajı́ nastávajıćıḿ maminkám.

V závěru konzultace jsem nabıd́la klientce možnost poslechu přıb́ěhu, Izabela souhlasila a chtěla si
přıb́ěh poslechnout z YouTube kanálu. Přıb́ěh sledovala a v části, kde medvědice vyslovı́ své obavy, že
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Luboška ho začali Anna a S� těpán fyzicky napadat. Matka v té době žila se všemi třemi dětmi u přıt́ele,
který požıv́al nadměrně alkohol. Anna a S� těpán dlouhodobě nerespektovali matku a poté ani jejıh́o
přıt́ele. Situace v rodině před rokem natolik vygradovala (nerespektovánı́ matky, fyzické násilı́
na Luboškovi ze strany staršıćh sourozenců, časté hádky a bitky partnerů, časté požıv́ánı́ alkoholu), že
sociálnı́ pracovnice OSPOD umıśtila děti do diagnostického ústavu.

Nynı́ se situace uklidnila, matka je na tom psychicky mnohem lépe, s dětmi je v pravidelném kontaktu
a mıv́á je o vıḱendech doma, avšak je již smıř́ena se situacı,́ že Anna a S� těpán budou po propuštěnı́
z diagnostického ústavu žıt́ v dětském domově. Chce zůstat sama s Luboškem, řešit svoji dluhovou
situaci a poté, co Lubošek od zářı́ nastoupı́ do mateřské školy, si chce najıt́ práci a bydlenı.́

Panı́ Janě jsem nabıd́la poslechnout si terapeutickou pohádku „Dej mi!“ přes YouTube kanál NAŠE
ROVNOVÁHA. Panı́ Jana ochotně souhlasila. Po poslechu přıb́ěhu jako prvnı́ reagovala na informaci
o tatıńkovi medvědovi. Měla potřebu mi sdělit, že je a byla na výchovu dětı́ vždy sama a že je ráda, že
je otec dětı́ ve vězenı.́ Dále mi sdělila, že si vždy přála mıt́ tři děti, ale jejı́ životnı́ situace byla tak těžká,
že nedokázala zabezpečit děti, tak jak by si přála, a to hlavně po �inančnı́ stránce. Sděluje mi, že se opět
stýká s přıt́elem, u kterého před tıḿ bydleli, ale už u něho znovu žıt́ nechce. Přıt́el si občas hraje i s
Luboškem nebo mu něco koupı.́ Panı́ Jana po Luboškovi vyžaduje, aby za věc přıt́eli poděkoval
a Lubošek to nechce udělat, i když to umı.́ Dle slov panı́ Jany se stydı.́ Dalšı́ pro ni těžkou situacı́ je, když
se Lubošek začne vztekat, protože něco chce. Napřıḱlad má moc rád žvýkačky a vyžaduje je, chce snıśt
třeba celý balıč́ek žvýkaček naráz. S panı́ Janou jsem vedla rozhovor na téma, co to s nı́ dělá, když vidı́
Luboška v afektu. Panı́ Jana mi sděluje, že se mu to snažı́ vysvětlit, že mu určitou věc dát nemůže, on
se začne vıće a vıće vztekat (křičet, házı́ věcmi a někdy začne tlouct maminku do nohou). Panı́ Jana
přiznává, že na Luboška poté začne zvyšovat hlas, ve vypjatých situacıćh až křičet. S panı́ Janou jsme
se začali vıće bavit o obdobı́ vzdoru, dala jsem jı́ doporučenı,́ co by mohla v této situaci dělat (např.
klidným hlasem mu vysvětlit, proč mu nemůže určitou věc dát a snažit se ho „přesměrovat“ na jinou
činnost) a navázaly jsme tak na řešenı́ situace, která se odehrála v terapeutickém přıb́ěhu. Panı́ Jana
se nad doporučenıḿi zamyslela a sdělila mi, že to už někdy vyzkoušela a vı,́ že když se cıt́ı́ „v pohodě“,
tak má vıće trpělivosti Luboškovi vysvětlovat věci v klidu. Přiznává, že se již Lubošek několikrát
uklidnil v situaci, kdy sama zvládla zachovat klid.

Panı́ Janě jsem nabıd́la „vyzkoušet si“ tato doporučenı́ v rámci práce s metodou videotrénink interakcı.́
Panı́ Jana souhlasila. Poté proběhla tři setkánı,́ při kterém byly natočeny situace, jak panı́ Jana
s Luboškem komunikuje při různých situacıćh, došlo i na situaci, kdy se Lubošek začal vztekat. Panı́
Jana si tak pomocı́ metody videotréninku interakcı́ mohla prakticky vyzkoušet doporučenı,́ které jsem
zmiňovala výše. Panı́ Jana si tak zvědomila, co Luboškovi pomáhá zvládat tyto náročnějšı́ situace. Je to
hlavně navázánı́ zrakového kontaktu, klidný tón hlasu, pojmenovánı́ svých a Luboškových emocı́
v náročné situaci (ve vzteku).

Nabıd́la jsem mamince terapeutickou pohádku, zaujalo ji to. Domluvili jsme se, že lepšı́ bude poslech
pohádky v domácıḿ prostředı,́ pro navozenı́ klidu. Chtěly jsme tak Elišku podpořit, aby si lépe vybavila
pocity bezpečı́ a jistoty, které zažıv́ala v raném dětstvı,́ kdy byla ještě rodina pohromadě. Domnıv́ala
jsem se, že přıb́ěh o Sovıč́kovi by mohl sloužit jako přemostěnı́ do nového složenı́ a soužitı́ rodiny, kde
je máma a sestry bez ohledu na změnu prostředı.́

Pohádka byla pouštěna Elišce v rámci terénnı́ konzultace v domácıḿ prostředı,́ kde byla přıt́omna
maminka a staršı́ sestra Ema. Eliška byla zpočátku nedůvěřivá, pohádku o Sovıč́kovi si poslechnout
nechtěla. Protože vıḿe, že Eliška reaguje velmi dobře na kreslené pohádky, podařilo se nám přes
televizi propojit Sovıč́ka s obrázkovou projekcı.́ Před pohádkou jsem použila kartičky s obrázky a dala
je k dispozici na koberec. Záměrně chyběly dva obrázky. Projekce zaujala obě sestry. V průběhu
pohádky vyhledala Eliška maminku a přitulila se k nı́ do náruče. Po zbytek poslechu u nı́ zůstala.

Po pohádce jsem si začala prohlıž́et kartičky s obrázky a přemýšlela nahlas, který se objevil
na projekci. Zapojila se staršı́ sestra Ema a začala aktivně vyhledávat obrázky, které viděla. Eliška se po
chvilce přidala a pojmenovala, které obrázky viděla. Všimla si, že některé obrázky chybı.́ Společně jsme
se dopátraly, které to jsou. Dále už pohádku nekomentovala.

Mamince se pohádka velmi lıb́ila a domluvily jsme se, že ji budou poslouchat večer před spanıḿ. Kdy
je Eliška zklidněná, jsou jako rodina spolu a společně poslouchajı.́ Budujı́ si tak nový večernı́ rituál,
který je dobře využitelný i v době přicházejıćı́ změny (přestěhovánı,́ nové prostředı)́.

Jako pozitivnı́ hodnotıḿ přıt́omnost staršı́ sestry Emy, která motivovala i Elišku k vnějšı́ aktivitě. Dıḱy
nı́ bylo vidět, že obsah pohádky Eliška dobře vnıḿá.

Pozdějšı́ zpětná vazba od maminky ukázala, že Eliška pohádku sama nemá potřebu komentovat, ale
večer si ji vždycky poslechne do konce a v průběhu poslechu do nı́ nijak nezasahuje.

Napadá mě možnost využıt́ pohádku jako večernı́ rituál i s otcem Elišky, když je spolu se sestrou Emou
u něj v péči.

Kazuistika 3B: DEJ MI!

Klid a hranice (Jana, 32 let)

Panı́ Jana je klientkou sociálně aktivizačnı́ služby pro rodiny s dětmi. Aktuálně vychovává třıĺetého
synka Luboška, který mıv́á záchvaty vzteku. Spouštěcıḿ podnětem k vzteku jsou předevšıḿ hračky
nebo sladkosti, které chce v daný moment mıt́. Panı́ Jana se při jedné z konzultacı́ svěřila sociálnı́
pracovnici, že nevı,́ co má s Luboškem dělat, když se začne „vztekat“. Bývá někdy až agresivnı́ a začne
panı́ Janu bıt́. Nabıd́la jsem panı́ Janě poslech a práci s terapeutickým přıb́ěhem na toto téma. Panı́ Jana
souhlasila.

Panı́ Jana je matkou třı́ dětı,́ bydlı́ s Luboškem v Azylovém domě pro matky s dětmi. Má za sebou
drogovou minulost a také fyzické a psychické týránı́ od partnera, který je nynı́ ve výkonu trestu. Staršı́
dvě děti jsou nynı́ umıśtěny v Dětském diagnostickém ústavu. Staršı́ děti (S� těpán, 13 let, a Anna, 10 let)
byly přıt́omny fyzickému i psychickému týránı́ matky otcem. Dokonce otec nutil děti, aby matku
fyzicky napadaly. V době, kdy se narodil Lubošek, byl již otec ve výkonu trestu. Okolo dvou let věku
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u Jenıḱa obrat. Pozornostı́ se přesunul k pohádce. Bylo vidět, že je velmi překvapený, že i táta budemıt́
svou pohádku. Opravdu jej to zaujalo. Zeptal se, jestli potom budou ještě dalšı́ pohádky, že by chtěl.
Během poslechu seděl táta klidně a uvolněně na koberci opřený o pohovku. Když přıb́ěh skončil,
nastala krátká chvıĺe ticha. Zeptala jsem se, jak na něj přıb́ěh působil, co cıt́il? Mluvil o smıš́ených
a střıd́avých emocıćh, které jsou přıj́emné i negativnı.́ Přıb́ěh ho přivedl na vzpomıńky z dětstvı́
se svým otcem. Také si přál mıt́ vztah se svým tátou jako myšáci, ale neměl. Popisuje hřejivý pocit, že
se svým synem to má jinak než v dětstvı́ on s tátou. Cıt́ı,́ že to má tak, jak končı́ přıb́ěh. Vnıḿá souzněnı́
a naladěnı́ se svým synem a doufá, že to tak cıt́ı́ i Jenıḱ. Zmıńil, že tohle je jeho velké životnı́ téma, které
aktivně řešı́ formou psychologické pomoci.

Protože měl Jenıḱ velký zájem o dalšı́ pohádky, půjčila jsem knıž́ku s pohádkami rodině domů, aby si
mohli s maminkou přečıśt Myšáky, ale i jiné pohádky, o kterých si budou moci povıd́at.

Omalovánku dostal Jenıḱ domů. Ještě se sám doptal, jestli si ji opravdu může vzıt́. Na dalšı́ konzultaci
se vrátıḿe k pohádce, jestli si Jenıḱ na pohádku vzpomněl, co vyprávěl mamince a zda je zaujaly i jiné
pohádky v knıž́ce.

Zajıḿavý moment pro mě nastal, při poslechu druhé pohádky pro tátu. Vnıḿala jsem, že tıḿ, že
pozornost, která se přesunula na tatıńka, působila na Jenıḱa jako úleva, která jej vedla k většı́
uvolněnosti a přirozenosti. Také slovně se vıće zapojoval.

Při tomto využitı́ terapeutické pohádky jsem zaznamenala, že nevýhodou pouštěnı́ pohádky z kanálu
YouTube je, že se na obrazovce objevujı́ nabıd́ky na zcela jiné pohádky, které odvádějı́ pozornost dıt́ěte.
Mohou tak zcela narušit vzájemné naladěnı,́ které bylo dosud přıt́omné. Vyvodila jsem si z toho
doporučenı́ na přıš́tě, že budu mıt́ pohádku staženou zvlášť.

Kazuistika 5A: VEVERKA

Chci být šikovná! (Adriana, 13 let)

Terapeutická pohádka s názvem Veverka byla vybrána se záměrem vést s dıt́ětem rozhovor na téma
„být odlišný“ a také se záměrem budovánı́ zdravého sebevědomı.́ S textem bylo pracováno průběžně
při třech konzultacıćh, abychom se zaměřili na čtenı́ textu s porozuměnıḿ.

Dıv́ka docházı́ jednou týdně společně s mladšı́ sestrou a dobrovolnicı́ do našı́ služby (sociálně
aktivizačnı́ služba pro rodiny s dětmi). Dobrovolnice v SAS se věnuje mladšı́ dıv́ce Anetě a pomáhá jı́
s přıṕravou do školy. Já jako sociálnı́ pracovnice trávıḿ vıće času s Adriankou a zaměřujeme se, kromě
jiného, na rozvoj slovnı́ zásoby v důsledku sluchové vady (středně těžká nedoslýchavost). Adrianka
docházı́ do běžné školy, kde má nejvyššı́ stupeň podpory. Adrianka nynı́ ve škole zažıv́á obdobı,́ kdy si
se spolužáky nerozumı.́ Je si vědoma své sluchové vady a vadı́ jı,́ že nerozumı́ svým spolužákům, hlavně
o přestávkách. C�asto přeslechne sdělenı,́ má pocit, že do této školy nepatřı,́ necıt́ı́ se tam dobře. Celé
situaci nepomáhá ani to, že sluchadla nosı́ pouze po dobu školnıh́o vyučovánı.́ S Adriankou jsme často
vedly rozhovor o důležitosti nosit sluchadla celý den.

Adrianka je třetı́ ze čtyř dcer, které vychovává pouze otec. Matka zemřela před pěti lety. Rodina žije
v malém pronajatém bytě 2+1 v bytovém domě, kde žijı́ pouze romské rodiny. Otec má těžkou
nedoslýchavost, která nenı́ kompenzovaná sluchadly. Je s nıḿ velmi špatná komunikace, mluvenému

Kazuistika 4A, 4B: MALÁ MYŠKA, TÁTA MYŠÁK

Chci zůstat s vámi (Jeník, 3,5 roku)

Jenıḱ je milý chlapec, který většinu času trávı́ se svými rodiči a prarodiči, kteřı́ bydlı́ ve stejném městě.
Rád je ve společnosti dospělých a děti raději pozoruje. Do rodiny se narodil bratr Josıf́ek amaminka by
ráda, aby Jenıḱ začal chodit do školky. Nejen kvůli mateřským povinnostem s dalšıḿ dıt́ětem, ale proto,
aby zıśkal kamarády v mıśtě bydliště a aby byl připravený na nástup do školy. Jenıḱ však do školky
chodit nechce. Jednou i utekl z šatny a přišel sám domů. Rannı́ předávánı́ vždy probrečı́ a táta už to
odmıt́á podstupovat se slovy: „Než za takovou cenu, raději ať zůstane doma.“ Jenıḱ ostatnı́ děti na hřišti
spıš́e pozoruje a jen občas se do hry i zapojı.́

Jenıḱ se narodil do úplné rodiny a po zdravotnı́ stránce je zcela v pořádku. Když mu byly tři roky,
narodil se bratr Josıf́ek, na kterého se moc těšil. Majı́ spolu hezký vztah.

V rámci společných rozhovorů maminka hovořı́ o podpořemotivace svého syna. Co všechno už udělala
a jak by ještě mohla jeho zájem o školku a kamarády povzbudit. Povıd́áme si a maminka volně
přemýšlı,́ co se může stát, když nastoupı́ Jenıḱ do školky až po prázdninách. Zda přerušit pravidelnou
docházku, když se tak jako rodiče rozhodli, nebo zda re�lektovat Jenıḱovu potřebu zůstat ještě doma.
Maminka zároveň mluvı́ o tom, že je v rozhodovánı́ tak trochu sama. Manžel už se vyjádřil, že syna
nutit nebude a maminka přemýšlı,́ jestli je to pro Jenıḱa správné rozhodnutı.́ Potřebuje se v sobě
ukotvit a rozhodnout.

Při rozhovoru s tatıńkem se ukáže, že jako hlavnı́ téma vidı,́ že Jenıḱ nechce chodit ven. Snažı́ se ho
motivovat nejrůznějšıḿi aktivitami, ale pokud si Jenıḱ může vybrat, raději zůstává doma a hraje si. Táta
by ho rád podpořil v poznávánı́ světa a v navazovánı́ kontaktů s dětmi. Když tohle zvládne a situace
se posune, mohla by se podle něj zlepšit i jeho motivace chodit do školky.

Nabıd́la jsem rodičům terapeutickou pohádku Malá myška a vysvětlila jsem, jak může Jenıḱovi pomoci
se zorientovat v situaci a formou přıb́ěhu jej provést přes obdobı,́ které prožıv́á. Jenıḱ má velmi blıźký
a kamarádský vztah s tátou, rádi spolu trávı́ čas a věnujı́ se mnoha aktivitám, povıd́ajı́ si a jsou zvyklı́
poslouchat potřeby druhého. Mluvı́ spolu o tom, co cıt́ı,́ co by potřebovali, proto jsem nabıd́la otci
poslech navazujıćı́ pohádky Táta myšák. Oba rodiče souhlasili a přistoupili k nabıd́ce jako zpestřenı́
k tématu, které řešı́ a prožıv́ajı.́

Dalšı́ setkánı́ proběhlo formou ambulantnı́ konzultace, kde byl přıt́omný Jenıḱ s tatıńkem. Jenıḱovi
tatıńek vysvětlil, že se jdou společně podıv́at na pohádku. Pro práci s pohádkou jsem si zvolila jejı́
videoprojekci z YouTube, která se mi osvědčila již u předchozıćh poslechů s malými dětmi. Záměrně
jsem obrázkové kartičky jen vytiskla a připravila si nůžky, abychom mohli společně vystřihovat
a naladit se na obsah přıb́ěhu. Jenıḱ si sám vystřihoval obrázky. Střıd́ali jsme se Jenıḱ, táta a sociálnı́
pracovnice. Jenıḱ se zajıḿal o obsah obrázků. Chtěl si je pojmenovat a vybıŕat. Dbal na jejich řádné
rozdělenı́ podle toho, kdo jej vystřihoval. Běhemposlechu si hrál se stavebnicı,́ občas promluvil a občas
se podıv́al na obrazovku. Na prvnı́ dojem působil, že pohádce nevěnuje moc pozornosti.

Po poslechu jsme hráli hru s vystřiženými kartičkami. Jenıḱ se připojil a hledal se mnou obrázky, které
se objevily v pohádce. Když ho hra přestala bavit, šel znovu stavět stavebnici. Nechali jsme Jenıḱa si
hrát a já nechala tatıńka vybrat, jestli chce videoprojekci pohádky nebo jejı́ poslech. Zvolil
videoprojekci s vysvětlenıḿ, že je hodně vizuálnı́ a bude to pro něj zajıḿavějšı.́ V tento moment nastal
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Oba sourozenci byli odebránı́ z péče matky v raném věku pro zanedbánı́ péče a mravnı́ ohroženı́ dětı.́
Obě děti byly svědky sexuálnıćh aktivit matky s různými muži. Ihned po odebránı́ byly umıśtěny
do aktuálnı́ pěstounské rodiny, kde kromě rodičů střednıh́o věku žije rovněž čerstvě 18letý syn
pěstounů a druhý již dospělý syn.

Ani jeden ze sourozenců v pěstounské péči nemá aktuálně závažnějšı́ zdravotnı́ problémy, avšak pro
výrazné klinické symptomy (dıv́ka s dg. PAS, chlapec s dg. ADHD) jsou dlouhodobě v péči neurologa,
psychiatra, SPC a doprovázejıćı́ organizace. Rodina žije v rodinném domě, což chlapci umožňuje
bohatou realizaci na zahradě.

Spolupráce trvá cca 6 měsıćů. Protože chovánı́ chlapce v kontaktu se mnou bylo nápadné
problematickým udrženıḿ pozornosti, nicméně bez známek hyperaktivity nebo poruchy chovánı,́
na jež pěstouni poukazujı,́ naplánoval jsem sezenı́ společně se sestrou.

Po krátkém rozhovoru o tom, jak zvládajı́ distančnı́ výuku a jak se jim lıb́il výlet s rodiči, nabıźıḿ
oběma poslech pohádky na YouTube. Oba jsou nadšenı,́ protože čas na YouTube trávı́ rádi. Pohádku
Ježek vybıŕám z toho důvodu, že zahrnuje změnu z problémového chovánı́ na chovánı́ společensky
přıj́emné. Rovněž je zde téma prvnıćh vztahů a heterosexuálnıćh sympatiı.́ Před poslechem pohádky
nechávám na stole plastové karty – celou sadu k pohádce o ježkovi – a tři zátěžové plyšové válce.
Očekávám zesıĺenı́ emočnıćh a behaviorálnıćh témat při poslechu u obou sourozenců, mým záměrem
je pochopit jejich interakci a spouštěče problémového chovánı́ u chlapce.

Při poslechu prvnıćh dvou minut jsou obě děti fascinovány animacı́ videa a hudebnıḿ doprovodem.
Sára si začıńá z kartiček skládat děj, Petr začıńá být neklidný, poskakuje, začıńá popichovat sestru
do boku kartičkou. Poté kolem sebe namotává zatěžujıćı́ válec, začıńá skákat po mıśtnosti s válcem
jako ocasem. V momentě, kdy se v pohádce objevı́ „ježčı́ slečna“, graduje Petrovo chovánı́ v neustálé
pošťuchovánı́ sestry a napodobovánı́ kopulačnıćh pohybů pánvı.́ Sestra sedı́ cca 20 cm od bratra a na
jeho chovánı́ reaguje spıš́e úsměvem, a i když verbálně dává najevo, ať toho nechá, uculuje se a chovánı́
se nebránı.́ Po pohádce se snažıḿ děti usměrnit k re�lexi děje a koncentraci na téma pohádky. Toto
se u chlapce již nedařı,́ neboť si v mıśtnosti nacházı́ �igurky a tře s nimi o sebe. Sára se chce o pohádce
bavit, což ale chlapec neustále rušı,́ snažı́ se strhnout pozornost na sebe. Po krátkém zklidněnı́
schovávám kartičky a ponechávám pouze dvě – pohlazenı́ a bodnutı.́ Mluvıḿe o tom, jaký je v obou
projevech rozdıĺ. Petr hladı́ sestru, ovšem rychle přecházı́ spıš́e do pošťuchovánı.́

Výstupem ze sezenı́ jsou následujıćı́ závěry: problémové chovánı́ chlapce se spouštı́ v přıt́omnosti
sestry, pokud se do popředı́ pozornosti dostane téma navazovánı́ vztahu, ženské atraktivity, sexuality.
Důležitým momentem je rovněž to, že Sára vlastně chovánı́ přijıḿá pozitivnı́ neverbálnı́ reakcı.́ Oba
tyto závěry budou dále sloužit pro individuálnı́ práci se sourozenci. S dıv́kou se zaměřıḿe na jasnost
a srozumitelnost jejıh́o chovánı,́ na rozdıĺ mezi tıḿ, co řıḱá, a tıḿ, co dává najevo intonacı,́ mimikou,
postavenıḿ těla. U chlapce se zaměřıḿe na zvládánı́ sexuálnıćh impulsů v přıt́omnosti sestry. U obou
sourozenců rovněž očekávám možnost vyplavenı́ vzpomıńek z raného věku, kdy byli svědkem
sexuálnıćh aktivit matky. Tyto vzpomıńky se ještě do rozhovoru nedostaly.

Pokud bych mohl na přıṕravě sezenı́ něco změnit, pohádku bych v polovině přerušil, a zaměřil
se na stabilizujıćı,́ uzemňujıćı́ práci s Petrem. Jako možnost by se nabıźela zátěžová deka, dechové
cvičenı́ nebo rozdělenı́ kontaktu se sestrou a po zklidněnı́ opět připojenı́ sestry. Všechny tytomomenty
vnıḿám jako inspiraci pro dalšı́ sezenı.́ Z metodiky Cestou pohádek a příběhů bych mohl využıt́
pohádku Veverka a zaměřit se s chlapcem na nácvik dechového cvičenı́ ke zklidněnı́ neklidu, energie
a lepšı́ koncentrace pozornosti. V plánu spolupráce beru v potaz možnost vyplavenı́ traumatu
a nutnost intenzivnějšıh́o ošetřenı́ raných zážitků. S pěstouny proběhne sezenı́ bez dětı,́ kde nabıd́nu

slovu často nerozumı.́ Komunikuji s nıḿ slovně a pıśemně a sdělenı́ doprovázıḿ znaky znakového
jazyka. Telefonicky komunikuji s druhou nejstaršı́ dcerou Kamilou, které bylo nedávno 15 let a která
procházı́ obdobıḿ puberty. Je nynı́ nespolehlivá a některé informace otci zatajuje, předevšıḿ
záškoláctvı.́ Otec nechává dıv́kám volné hranice, mohou jıt́ spát, kdy chtějı,́ mohou se dıv́at na �ilmy,
které chtějı,́ mohou jıśt, co chtějı.́ Nekontroluje jim domácı́ úkoly ani docházku do školy. Do rodiny
docházı́ i sociálnı́ pracovnice z OSPOD, která je opatrovnıḱem nejstaršı́ dcery, která má lehké mentálnı́
postiženı.́

Adrianka je ze sester nejspolehlivějšı,́ ve škole ji panı́ třıd́nı́ učitelka i asistentka pedagoga moc chválı,́
řıḱajı́ o nı,́ že je svědomitá. Vnıḿajı́ však, že je pro ni čıḿ dál tıḿ těžšı́ zvládat výuku v takovém tempu,
jako ostatnı́ spolužáci, má velké úlevy v českém jazyce a angličtině.

Na Adriance jsem čıḿ dál tıḿ častěji vnıḿala, že chce mluvit o škole a sdělovat mi své pocity. Nabıd́la
jsem jı́ možnost přečtenı́ si a poté i poslechu terapeutické pohádky o veverce. Adrianka má moc ráda
zvıř́ata a nabıd́ku s radostı́ přijala. Adriance jsem navrhla, abychom si pohádku společně přečetly
a poté si postupně vysvětlily některé výrazy, kterým nerozuměla. Poté jsme si s přıb́ěhem „hrály“
a střıd́aly se ve čtenı.́ Adriance se přıb́ěh moc lıb́il a byla ráda, že psanému textu rozumı.́ Pokračovánı́
přıb́ěhu jsme poté ještě rozvıj́eli pomocı́ kartiček, společně jsme i trénovaly „krátký nádech a hluboký
dlouhý výdech“.

Při dalšı́ konzultaci jsem Adriance pustila pohádku i s videoprojekcı́ na YouTube kanálu. Jelikož
Adrianka věděla, o čem text je, cıt́ila se spokojeně, u pohádky se smála. Po skončenı́ mi chtěla
povyprávět znovu děj pohádky. Z jejı́ mimiky se dala vyčıśt velká úleva a nadšenı,́ že plně textu rozumı.́
Postupně jsme začali vést i rozhovor na témat, kde by (v jakém typu školy) se Adrianka cıt́ila nejlépe.
Zvědomila si to, že chce chodit do školy, kde bude mezi „svými“ a bude plně rozumět sdělované látce.

Při dalšı́ konzultaci mi Adrinka s radostı́ oznámila, že absolvovala vyšetřenı́ v SPC pro sluchově
postižené žáky a chce od začátku školnıh́o roku docházet do základnı́ školy pro sluchově postižené. Já
jsem jako sociálnı́ pracovnıḱ byla nápomocna tomuto procesu, podpořila jsem komunikacimezi školou
otcem a vzájemnou komunikaci členů rodiny mezi sebou. Adrianka tedy začne od nového školnıh́o
roku docházet do základnı́ školy pro sluchově postižené, do školy se moc těšı.́

Kazuistika 6A: JEŽEK

Tak trochu divoké hry (sourozenci v pěstounské péči Petr, 11 let,
a Sára, 13 let)

Záměrem následujıćı́ aplikace pohádky je porozuměnı́ vztahu sourozenců, jejich sourozenecké rivalitě
a hledánı́ možnostı,́ jak vztah harmonizovat. Poslech pohádky probıh́al ve složenı́ oba sourozenci +
psycholog. Obě děti jsou na spolupráci zvyklé z předchozıćh individuálnıćh sezenı.́ Společné sezenı́
jsem zvolil z důvodu významně odlišného chovánı́ chlapce bez sestry a v přıt́omnosti sestry, které
popisovali pěstouni. Mezi hlavnı́ obtıž́e, s nimiž pěstouni přicházejı,́ patřı́ fascinace sekundárnıḿi
pohlavnıḿi znaky žen u chlapce, rivalita mezi sourozenci, hyperaktivnı́ chovánı́ chlapce a následně
plánované agresivnı́ chovánı́ dıv́ky vůči chlapci. Protože se ve společnosti využıv́aných služeb toto
chlapcovo chovánı́ neobjevuje, pěstouni si připadajı́ nepochopenı́ a frustrovanı́ v hledánı́ pomoci.
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Eva pohádku poslouchala posazená na gauči, opřená o opěradlo, se zavřenýma očima, ukotvená
nohama k zemi. Terapeutickou pohádku poslouchala pozorně v tichosti, bez motorického neklidu.
V průběhu čtenı́ se na tváři objevovaly mıŕné mimické změny – zamračenı,́ třesoucı́ se očnı́ vıč́ka
a lehká lakrimace.

Po přečtenı́ terapeutické pohádky měla Eva prostor nechat doznıt́ prožité emoce a přıb́ěh na sebe
nechat působit. Po prodýchánı́ začala sama Eva spontánně sdıĺet, že měla pocit, že celou dobu to byl
přıb́ěh o nı.́ Eva otevřela téma strachu o bezpečnost dospělých dětı́ a souvisejıćı́ strach z probıh́ajıćıćh
změn v jejich životě, které už nemohlamıt́ pod kontrolou. Eva si propojila strach ze změny a souvisejıćı́
nejistotu s pocitem osamělosti. Během terapeutické pohádky si uvědomila, že jı́ v životě chybı́ partner
– někdo, o koho by se mohla nynı́ opřıt́ a s kým by odchod dospělých dětı́ z domova mohla sdıĺet. Eva
během terapeutické práce s pohádkou abreagovala své emoce pláčem. Bylo pro ni úlevné, že o tom
s někým mohla promluvit a že si témata, která dlouho držela v sobě, mohla pojmenovat.

Z pozice terapeutky jsemměla obavy terapeutickou pohádku použıt́, neboť Eva v průběhu spolupráce
měla tendenci vytěsňovat intenzivnějšı́ emoce a opakovaně se dostávala do módu odtažité obrany.
Pohádka ale Evě pomohla dotknout se své bolesti a zažıt́ si abreakci pláčem, skrze kterou pro ni bylo
následně snazšı́ jıt́ do procesu změny. Po skončenı́ sezenı́ Eva hodnotila terapeutickou pohádku jako
užitečnou. S odstupem času se začalo Evě vıće dařit zaměřovat péči sama na sebe a být méně �ixovaná
a kontrolujıćı́ ve vztahu k dospělým dětem.

Kazuistika 8B: „57“

Spolu, ale jinak (matka, 30 let)

Záměrem nıž́e popsané intervence je poukázat namožnost práce s pohádkou při spojenı́ dvou procesů
– sdělenı́ výsledků klinicko-psychologického vyšetřenı́ a přemostěnı́ psychologické péče a rané péče.
Obojı́ proběhlo v rámci jednoho sezenı,́ na sezenı́ byla přıt́omna matka a jejı́ čtyřletý syn Martin, dále
klinický psycholog a poradkyně rané péče*. Celé nastavenı́ proběhlo s předběžnou edukacı́ a se
souhlasem matky. Předcházel mu dvojı́ kontakt ve složenı́ matka, chlapec a klinický psycholog. Mezi
hlavnı́ potřeby chlapce patřı́ z mého pohledu respekt obou rodičů k jeho limitům, k podobě jeho hry,
potřeba odstupu od sestry, potřeba umět vyjádřit své potřeby (= tedy komunikovat srozumitelně pro
ostatnı)́. Mezi potřeby matky pak řadıḿ seznámenı́ s diagnózou, edukaci o možnostech a limitech,
dodánı́ naděje ke kvalitnıḿu rodinnému a osobnıḿu životu. Otec, který zatıḿ nebyl přıt́omen, stojı́
před přijetıḿ odlišnosti chlapce. O jeho potřebách tedy můžeme pouze hypotetizovat.

Chlapec žije v ucelené biologické rodině s oběma rodiči a o rok mladšı́ sestrou. Rodina žije v bytě.
Zatıḿ neproběhl nástup chlapce do mateřské školky nebo jiného zařıźenı,́ kromě sestry nenı́
v kontaktu s jinými dětmi. S ohledem na rodičovskou dovolenou se rozhodla matka chlapce ponechat
doma. Odlišnosti v jeho chovánı́ a komunikaci zatıḿ vnıḿala jako dočasné, doufala v to, že se to
s věkem „spravı“́. Chlapec téměř vůbec nepoužıv́á verbálnı́ komunikaci, výjimkou je usměrněnı́ či zákaz
rodiči. Významu slov nerozumı,́ sám věty nepoužıv́á. Komunikuje neverbálně ukazovánıḿ rukou. Má
téměř nulový očnı́ kontakt, při chůzi cupitá nohama. Hra spočıv́á v kupenı́ předmětů nebo hraček

sdıĺenı́ zkušenosti s pracı́ s pohádkou. Jako ideálnı́ vnıḿám hledánı́ podobných reakcı́ na problémovou
interakci sourozenců z mé strany i strany rodičů.

Kazuistika 7B: VLASTNÍ CESTOU

Mámina proměna (Eva, 43 let)

Záměrem využitı́ terapeutické pohádky, kterou jsem pro Evu vybrala, bylo pomoci posıĺit důvěru
v samostatnost dospělých dětı́ a legitimizovat obrat pozornosti a péče sama na sebe.

Eva je 43letá matka čtyř dětı́ (24, 20, 17 a 3 roky). Vyrůstala v rodině bez táty, vychovávala ji předevšıḿ
babička. V 10 letech babička zemřela a Eva zůstala sama. Eva se tehdy cıt́ila opuštěná a zbytečná.
Opakovaně se snažila zıśkávat matčinu pozornost, ale bez většıh́o úspěchu. V 16 letech se matka Evy
odstěhovala k přıt́eli a Eva zůstala bydlet sama. Do partnerských vztahů dávala Eva hodně snahy a péče
o druhé, ale vztahy byly z jejıh́o pohledu převážně traumatizujıćı́ (opakované sexuálnı́ a fyzické týránı)́.
Eva se skrze prožitek opakovaného zraněnı́ a opuštěnı́ v blıźkých vztazıćh stáhla ze sociálnıćh vztahů
a silně se navázala na děti. Ve vztahu ke svým dětem byla pečujıćı,́ ale výrazně úzkostná a tvořila si
katastro�ické scénáře souvisejıćı́ se strachem o jejich bezpečı.́

Eva se dlouhodobě léčila na neurologii s roztroušenou sklerózou, bolestmi hlavy a silnými křečemi.
I přes silné somatické bolesti měla Eva tendenci svou bolest bagatelizovat a své potřeby považovat
za méně důležité.

Eva vyhledala terapeuta pro úzkostné stavy souvisejıćı́ s prožitými traumaty. V jejıḿ prožıv́ánı́
se objevovala častá nervozita, pláč a impulzivnı́ vztek. Cıt́ila se slabá, přetıž́ená a zahlcená vnitřnı́
bolestı.́ Eva měla tendenci navazovat závislé vztahy, tendenci se kritizovat a být k sobě zvýšeně
požadujıćı.́

Terapeutická pohádka byla zařazena na dvanáctém setkánı.́ Důvodem byla prvotnı́ akutnı́ potřeba
pracovat na traumatických zážitcıćh. Po ošetřenı́ prožitých traumat se jako nejpalčivějšı́ téma vynořil
strach o bezpečnost dětı́ a zájem naučit se respektovat jejich postupnou separaci a potřeba zmıŕněnı́
Eviny �ixace na dospělé děti, které měly již vlastnı́ práci a vlastnı́ bydlenı,́ anebo se brzy plánovaly
od matky odstěhovat. V obdobı,́ kdy byla pohádka zařazena, Eva sdělila, že oproti vstupu do terapie
se cıt́ila již klidnějšı,́ nebyla tak vyčerpaná a snıž́il se i počet situacı,́ kdy se u nı́ objevil impulzivnı́ vztek
nebo pláč. Na sezenı,́ na kterém byla terapeutická pohádka zařazena, Eva sama otevřela téma strachu,
že je pro ni obtıž́né „pustit dospělé děti do světa a nechat je volně dýchat“.

Vzhledem k tomu, že Evaměla v průběhu terapie zkušenost s prožitkovými terapeutickými technikami
a pracı́ s imaginacı,́ nabıd́ku terapeutické pohádky uvıt́ala ochotně a se zájmem.

Terapeutka pohádku četla, pomalým tempem, s pauzami. Pro Evu bylo důležité zvědomit si, že tıḿ, že
nebude kontrolovat každý krok dospělých dětı,́ neznamená to, že je opouštı́ a nechává je samotné, ale
že bude důležitou součástı́ jejich života i nadále. Dál bude mámou, která jim může dávat podporu při
jejich hledánı́ vlastnı́ cesty. Důležité pro ni bylo také normalizovat bolest a pocity smutku, jako formu
loučenı́ se s něčıḿ pěkným – s pěknou životnı́ etapou, kterou s dětmi během jejich dospıv́ánı́ prožila.
A posıĺit rozvıj́enı́ nové adaptivnějšı́ strategie a nové životnı́ role, kdy se učı́ odklonit pozornost od dětı́
a zaměřit se vıće sama na sebe a na své potřeby.
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* Pozn.: Klinický psycholog a poradkyně rané péče jsou oba zvyklı́ společně fungovat v modelu Setkání okolo dítěte.



Klient má s manželkou dvě děti ve většıḿ odstupu (25 a 13 let), syna a dceru. Syn se již osamostatnil,
žije s přıt́elkynı.́ Manželé s dcerou žijı́ v bytě v menšıḿ městě. Muž popisuje manželstvı́ jako mıŕně
disharmonické, s manželkou majı́ jiné zájmy i jinou potřebu aktivity. Klienta trápı,́ že žena spıš́e žije
starostı́ o dceru a věnuje se svým konıč́kům, než aby se věnovala jemu. K oběma svým dětemmá blıźký
vztah, rád s nimi trávı́ čas, i když v přıṕadě mladšı́ dcery vıćekrát poznamenal, že „ji měli pozdě“.

Klient je přiměřeně zdravý svému věku, nemá vážnějšı́ obtıž́e, občas ho bolı́ klouby či záda. Stravuje
se zdravě, má mıŕné potıž́e se spánkem, v noci se snadno probudı.́ Nemá rád aktivnı́ sport, dává
přednost spıš́e procházkám a pasivnıḿu způsobu odpočinku. Popisuje, že celkově „nevydržı́ tolik“
a vnıḿá to tak, že ho manželka občas do aktivit nutı,́ což mu nenı́ přıj́emné.

Pohádku Prázdné hnıźdo zařazujeme na 4. setkánı,́ osm týdnů od prvokontaktu, v rámci psychologické
péče. Plánem je 10 sezenı́ se zakázkou zmıŕnit stavy smutku, lépe pracovat s ubývajıćı́ silou a najıt́
základnı́ orientaci, jak dál ve vztazıćh s nejbližšıḿi. V průběhu předchozıćh sezenı́ se podařilo navázat
dobrý kontakt s klientem. Přestože únavové stavy jsou dlouhodobějšıh́o rázu, výsledkem sezenı́ před
použitıḿ pohádky byla jednak značná úleva klienta, tak snıž́enı́ celkové únavy. Během sezenı́ i po nich
udává pocity drobné naděje, že něcomálo dokáže ve své situaci změnit. Rozšiřovánı́ naděje se klientovi
dařı́ zejména na úrovni drobných úprav dennıćh aktivit, do svého programu začal zařazovat rannı́
rituály (zatıḿ nepravidelně). Při poslednıḿ sezenı́ před zařazenıḿ pohádky popisuje také občasný
úspěch v rozloženı́ času po práci – pomalých krůčkách začıńá vyhledávat činnosti, které ho trochu těšı.́
Věnuje trochu vıće času dceři, po dlouhé době se s nı́ vydal na malý výlet na kole. Z vývoje je patrné, že
klient pomaličku začıńá směřovat k naplňovánı́ vlastnıćh potřeb a k vyhledávánı́ aktivit, při kterých
pociťuje úlevu a při kterých necıt́ı́ úplnou ztrátu energie. Cesta k prožitkům radosti se zdá být dlouhá,
ovšem úleva a vnıḿánı́ byť jen omezené naděje popisuje klient jako výraznou změnu. Problematickým
momentem ve spolupráci se jevı́ obtıž́e ve vztahu smanželkou. Manželstvı́ nenı́ šťastné a při zmıńkách
o ženě vidıḿ na klientovi vztahovou zátěž i fyzicky (skleslá ramena, prázdný pohled, někdy se zdá, že
v těch chvıĺıćh jakoby nedýchal).

V tomto kontextu zařazujeme poslech a práci s pohádkou Prázdné hnıźdo. Záměrem pro jejı́ využitı́ je
jednak ospravedlněnı́ pocitů prázdnosti a slabosti ve věku, kdy docházı́ k úbytku sil, jednak také
otevřenı́ otázky, jaká hluboká přánı́ o tom, jak by měl jeho život vypadat dále, v sobě klient nosı.́
Předpokladem je, že klient sebe i život uvidı́ reálněji, že přestane na sebe klást latentnı́ nároky a trápit
se tıḿ, co všechno zřejmě udělal špatně. Využitı́ pohádky by mělo směřovat k soucitu k sobě
a k hledánı́ toho důležitého, co klient od života očekává.

Z pohádkové sady jsme pro práci využili poslechovou stopu a velký obrázek – vybráno bylo záměrně
menšı́ množstvı́ podnětů, pro podpořenı́ zklidněnı́ klienta a ponořenı́ se do zážitku. Pro poslech bylo
využito speciálně upravené sezenı́ (pohovka, množstvı́ polštářů) a pro klid ve chvıĺi zamyšlenı́ byla
upravená i světelnost (poslech probıh́al v pozdnıḿ odpoledni, se zhasnutým světlem). Klidové až
relaxačnı́ podobě využitı́ pohádky jsme přizpůsobili i sıĺu a tempo hlasu při rozhovoru před a po
pohádce.

Z projevů klienta bylo patrné, že jakmile začala audio stopa hrát, začal se odpoutávat od tıž́ivé reality,
se kterou (s pocity omezených sil a beznaděje) vnitřně zápası.́ Uvolněnı́ klienta, patrné na jeho sklonu
hlavy, povolenı́ čelisti, povolenı́ dalšıćh svalů, se projevilo během prvnı́ půl minuty. Po poslechu
se klient nějakou dobu nehýbal, nechával v sobě doznıt́ slova pohádky, pozorovala jsem jeho klidový
dech a stav uvolněnı.́

Prvnı́ reakcı́ na pohádku byly slzy, patrné v očıćh klienta. Klient začal hovořit o svémmanželstvı,́ o tom,
že by se mu lıb́ilo vracet se s partnerkou na mıśta, kde jim bylo spolu dobře, stejně jako orli v pohádce.

na hromadu, ve snaze vložit předměty do různých otvorů a prostorů. Mladšı́ sestra se snažı́ s chlapcem
navazovat hru, na což reaguje podrážděnostı,́ pláčem, vztekem. Po zdravotnı́ stránce je chlapec bez
komplikacı.́

Popisované sezenı́ sloužilo k zahájenı́ spolupráce s ranou péčı́ v prostoru klinicko-psychologické
ambulance, kterou již rodina a chlapec znajı.́ Pro odlehčenı́ rodině (opakovaný kontakt s vysvětlenıḿ
situace, výsledků vyšetřenı,́ dojednánı́ zakázky) byla ke sdělenı́ výsledků a tvorbě plánu intervencı́
přizvána poradkyně rané péče. Stojıḿe tedy na začátku spolupráce. U matky je značná motivace
porozumět chlapci, naučit se způsobům, jak u něj rozvıj́et komunikaci a zabránit afektivnıḿ
dekompenzacıḿ. Během sezenı́ si chlapec sám přemisťuje předměty v ambulanci, čárá na tabuli.
Postupné připojovánı́ poradkyně rané péče do jeho blıźkosti ho nechává klidným.

Po sdělenı́ výsledků dětského autismu, založeného na pozorovánı́ a metodách CARS 2 a SON-R
necháváme prostor pro otázky matky. Mıśty se objevuje pláč a stud za něj, obojı́ normalizujeme jako
přirozenou součást procesu, ujišťujeme o tom, že jsou zde tyto emoce v pořádku. Následně poradkyně
rané péče seznamuje s podobou služby a možnostmi péče, velmi konkrétně již společně s chlapcem
demonstruje, jak lze začıt́ posıĺenıḿ očnıh́o kontaktu. Pro matku je situace emočně náročná, chlapec
se snažı́ prostrčit panenku oknem domečku. Přıḿo u něj sedı́ na koberci poradkyně.

Pohádku „57“ nabıźıḿ jako možnost na chvıĺi nemluvit, jen si poslechnout pohádku, která námmožná
v tématu pomůže. Mým cıĺem je podpořit matku v přijetı́ odlišnosti chlapce společně s nadějı,́ že může
i se svou jinakostı́ žıt́ kvalitnı́ život. Poslech je provázen úsměvemmatky, připomıńá jı́ některé situace,
které s chlapcem zažıv́á. Po poslechu se otevıŕá téma přijetı́ odlišnosti předevšıḿ otcem, který se snažı́
brát chlapce jako „normálnı́ dıt́ě“, a tak jej přetěžuje svými požadavky. Zároveň je zde téma, zda by
se měla máma snažit přiblıž́it chlapce sestře a snažit se, aby si s nı́ hrál, nebo zda by bylo vhodnějšı́ ho
nechat o samotě. Dıḱy metaforickému vztahu krtka a zajıće z pohádky se matce otevıŕajı́ možnosti
toho, jak může vypadat chlapcův vztah s vrstevnıḱy.

Výstupem této intervence je společně s přijetıḿ odlišnosti také shrnutı́ témat, které patřı́ nynı́ k lepšı́
adaptaci chlapce a celkově zvýšenı́ kvality rodinného života. Mezi ně patřı́ interakce chlapec – sestra
a chlapec – otec. V rámci rané péče bude probıh́at nynı́ práce na zlepšenı́ očnıh́o kontaktu chlapce.
V rámci ambulance plánujeme přizvánı́ otce. Výhledově se dotýkáme potřeby nástupu do mateřské
školy, tudıž́ i vedenı́ v rámci speciálně-pedagogického centra. Aktuálně by to však znamenalo přetıž́enı́
rodiny. Odměnou z tohoto sezenı́ pro mě jakožto psychologa a kolegyni z rané péče je nálada, v nıž́
matka s chlapcem odcházejı.́ Matka má radost, mluvı́ o tom, jak se těšı́ na spolupráci s ranou péčı́
a vnıḿá jako výzvu společnou návštěvu psychologa s manželem. Strach a nejistotu tak vystřıd́ala
naděje a odhodlánı.́

Kazuistika 9B: Prázdné hnízdo

Nová touha po blízkosti (muž, 54 let)

Záměrem využitı́ pohádky bylo otevřenı́ tématu ubývánı́ sil a potřeby obnovy a dalšıh́o rozvoje vztahu
se životnı́ partnerkou. Klientem je 54letý muž se střednıḿ vzdělánıḿ, který přišel do terapie pro
depresivnı́ stavy, ztrátu energie a zahlcujıćı́ únavu. Je často unavený a smutný, často ho pronásledujı́
myšlenky, jestli svůj život věnoval správným věcem. V řadě oblastı́ (vztah s rodiči, vztah s manželkou,
vztah s dětmi) ho nahlodávajı́ pochybnosti a on hledá nový směr, toužı́ dát svému životu dalšı́ smysl.
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Kazuistika 10A: Odvaha a nová síla

Bolelo to (Nela, 14 let)

Při předloženı́ této pohádky pro Nelu bylo záměrem terapeuta, aby Nela zvědomila a propojila pocity,
které zažila při onkologickém onemocněnı́ a léčbě před lety. Onemocněnı́ a léčba byla traumatem,
podobně jako v přıb́ěhu, a také Nela nynı́ potřebuje nalézt novou energii.

Nela je 14letá dıv́ka, žijıćı́ ve většıḿ městě. Vyrůstá v úplné rodině, oba rodiče pracujı́ a má o tři roky
staršıh́o bratra. Ona sama je studentkou na nižšıḿ gymnáziu, učı́ se výborně. Jejıḿ původnıḿ
problémem je prodělané vážné onkologické onemocněnı.́ Ve svých pěti letech byla operována a zažila
si chemoterapeutickou i radioterapeutickou léčbu mimo domov, dodnes rehabilituje a je sledována
na odborných pracovištıćh.

Do péče terapeuta přišla pro své úzkostné až depresivnı́ stavy, které jsou provázeny úniky do fantazie,
do virtuálnıh́o světa, také se v pubertě začıńá vůči rodičům stavět kriticky. V jejıḿ prožıv́ánı́ se objevujı́
depersonalizace a asociativnı́ úniky, zejména doma. Sama o sobě řıḱá, že je zde jen fyzicky. Mıv́á potıž́e
se spánkem, nechuť k jıd́lu, problémem je komunikace s rodiči. S kamarády komunikuje on-line,
největšı́ vazbu má vůči dětem s podobným osudem (po onkologické léčbě). Hodnotı́ se jako introvert,
nerozumı́ vrstevnıḱům, ve třıd́ě je s dětmi o rok mladšıḿi (zahájenı́ školnı́ docházky bylo obtıž́né
z důvodu onkologické léčby). Ani stejně starým dětem nerozumı,́ cıt́ı́ se zralejšı,́ dospělejšı,́ často
nechápe jejich zábavu a chovánı.́

Pohádku, která byla terapeutem pro Nelu nazvána jako přıb́ěh (z důvodu jejıh́o věku, i intelektového
nastavenı,́ aby název „pohádka“ neodmıt́la), terapeut zařadil brzy, zhruba na třetı́ schůzce. Důvodem
bylo také to, že Nela sama rychle otevıŕala témata svých úniků, depresivnıćh pocitů, odlišnostı́
po onemocněnı,́ po návratu z nemocnice do reality zpět. Terapeutka pohádku četla, pomalým tempem,
s pauzami. Důležité bylo udržet osobnı́ blıźkost, kontakt a přıt́omnost terapeuta u Nely, neponechávat
ji samotnou. Zážitky samoty při zákrocıćh a v nemocnici Nelu retraumatizujı.́

Bylo důležité jı́ napomoci zvědomit bolest, naučenou cestu úniků od bolesti a ztrát a posıĺit jinou,
novou cestu … „nalézánı́ mıźy, energie“.

Nela byla v počátku čtenı́ sedıćı́ na gauči s rukama položenýma v klıńě, jejı́ ruce a nohy se pohybovaly
(šoupánı,́ třenı́ dlanı)́, pohled očı́ směřoval dolů na zem. Během přıb́ěhu se pohyby nohama zmıŕnily,
ruce položila vedle sebe a opřela se o gauč, zpevnila postoj. Postupně se začala přıḿo dıv́at do očı.́
Na tváři se objevily mıŕné mimické změny – zamračenı,́ hlasem vzdech, rozzářenı́ očı́ s mıŕným
úsměvem, rozzářenı́ očı́ (při slovech míza, teplo, slunce, paprsky. Na větu „ten je ale statečný“
se ironicky pousmála a povzdechla.

Po ukončenı́ přıb́ěhu terapeutka i Nela asi pět minut mlčely, Nela se prodýchávala. Začala pak sama
vzpomıńat a popisovat z minulosti: opakované zaváděnı́ kanyly, samota na pokoji, i když tam byla
máma, byly tam pořád jenom ony, pak radost, kdy viděla jiné děti na oddělenı́ nebo na pokoji s nimi,
mohla na chodbu na vozıḱu a mohla ven do parku u nemocnice. Poté začala hodně dávat do souvislosti
„mıźu“, která jı́ v přıb́ěhu nejvıće zaujala a pojmenovala ji jako energii, kterou máme. Ptala se: „Mám
také energii, odkud ji můžu nabrat?“ Po dotazu terapeutky na jejı́ reakci na pasáž v přıb́ěhu „ten je ale
statečný“ s naštvánıḿ mluvı́ o „falši druhých“. „Nepotřebuji to slyšet, co mám a nemám, když jsem

Jednıḿ dechem přidal smutnou poznámku, že spıš́e nelétali spolu, ale tak trochu každý sám, a že
se možná může stát, že ten čas „létánı́ spolu“ je ještě před nimi. Dalšı́ hovor se nesl v duchu projevenı́
hlubokých pocitů vztahové frustrace, klient mluvil o tom, co bylo ve svazku důležitějšı́ než vztah
samotný (potřeby dětı,́ potřeby rodičů manželů) a projevil silné přánı́ většı́ blıźkosti se svojı́ ženou.

Dalšıḿ důležitým tématem bylo „bezpečné hnıźdo“. Slovy klienta: „Strašně bych si přál udělat krok
k pěknému hnízdu, aby se k nám z výšin slétávali mladí.“ V tomto bodě vidıḿ klientovu naději – mluvı́
o sobě jako o někom, kdo pro mladé „má pochopenı́ a čas“. Naděje, kterou takový život přinášı,́
proměnila tvář i hlas klienta, zaznıv́á, že tady vidı́ smysl svých dalšıćh let. Mluvı́ o tom, jak je pro něj
důležité předávánı́ životnıćh zkušenostı.́ Ačkoli je založenıḿ spıš́e introvertnı,́ hovořı́ o potřebě oslovit
druhé („Potřebuju navazovat kontakty s druhými lidmi, to budou taková káňata.“). Pak se v hovoru
přesune k největšı́ touze – obnovenı́ vztahu s manželkou („Nejdůležitější jsou ti dva, co se stane nebo
nestane v budoucnu, to nikdo neví, hlavní je, prostě chci, abychom žili opravdu spolu.“). Na otázku, jak
chce prožıv́at společný čas, klient pořád znovu přinášı́ bolavé téma chybějıćı́ blıźkosti, ale zároveň
naděje ke změně: „Chtěl bych, abychom spolu trávili večery, dát si víno, číst si nějakou pěknou knížku, mít
možnost někoho pozvat a společně se pobavit.“ Na otázku, co bránı,́ a naopak umožnı́ takové chvıĺe
konkrétně v jejich páru, klient řıḱá: „Manželka se brání blízkosti tím, že se pořád tváří, že je nedostatek
času, ale některé věci by možná nemusely být.“ Podle svých slov bránı́ své touze tıḿ, že „většinou nejsem
dost aktivní, abych partnerku dokázal strhnout“. Mluvı́ také o pohybnostech „chyb jsem nasekal dost,
těžko se mi o tom mluví“. Hovor pak dále směřuje k tomu, co klient ovlivnit může, jakými kroky může
obnovovat vzájemnou blıźkost, co je v jeho silách. Výstupem je předevšıḿ uvědoměnı,́ že ze své strany
„řeší maličkosti, a pak se s partnerkou hádají“ – ze sezenı́ odcházı́ s tıḿ, že chce drobné věci začıt́
pouštět. Dalšıḿ výstupem jsou dva nápady, jak se vıće přiblıž́it partnerce, předevšıḿ jak vytvořit
vlıd́ný a přıj́emný časový prostor pro malé společné chvilky, které by mohly přerůst ve většı́ klid
a spokojenost obou partnerů.

V průběhu rozhovoru se klient opakovaně vracel k tomu, že „už mu to sice tolik nelétá“, jako orlovi
v pohádce, ale že je to v tomto věku vlastně normálnı́ a že může být prospěšné i vidět smysl v rozvıj́enı́
vztahů a v podpoře mladých. K hlubšıḿu odhalenı́ tématu napomohl velký obrázek orlıh́o páru,
ze kterého odlétá mladý orel. Normalizace určité životnı́ únavy i potřeby oddechu klientovi jakoby
pomohla, aby se uvolnil, netlačil na sebe, ale lépe, možná s většıḿ rozmyslem využil možnostı,́ které
ve svém životě má. Ze sezenı́ klient odcházı́ viditelně uvolněný a s nadějı,́ že může drobnými kroky
vnést vıće krásy, klidu, blıźkosti i pohody do svého každodennıh́o života.

Využitı́ pohádky naplnilo záměr k otevřenı́ pohledu naděje od budoucnosti, odhalenı́ potřeb klienta
a k přijetı́ ubývánı́ sil i nutnosti vybrat si v tomto věku to důležité. Z pohledu zrcadlených tělesných
projevů klienta se nejprve objevilo v těle klienta napětı,́ jakoby úzkostný pocit, který bylo potřeba
zpracovat technikami groundingu. Z emočnıh́o doprovodu se nejprve dostavil smutek a tıž́e, který
se v průběhu rozhovoru přerodil v úlevu, uvolněnı́ a naději.

Možným doporučenıḿ pro dalšı́ práci je opakovaný poslech s využitıḿ dalšıćh podnětových obrázků
ze sady, které přinesou vıće informacı́ pro potřebné praktické změny v životě klienta.
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se bála, když se necítím.“ Jejı́ slova potvrzujı́ traumatický zážitek bezmoci, ztráty blıźkosti, vzorec
spoléhat se na sama na sebe.

Otevřela se dalšı́ témata rozhovoru jako vnıḿánı́ bolesti, naučený únik od nı,́ který v té dané době
pomáhal, měl smysl. Nynı́ však v jiném čase jejı́ úniky, mohou být naučenou, automatickou reakcı́ těla.
Rozdělenı́ minulosti a „tady a teď“. Co potřebuje nynı.́

Vnıḿánı́ souvislosti společného zážitku s dětmi jako ona, nemocnými na oddělenı,́ na společných
následných táborech, a předčasné dospělosti, zralosti, která má dopad na to, jak dnes vidı́ své
vrstevnıḱy.

Otaznıḱy okolo energie, kde ji hledat, kolik jı́ má, jaké teplo – od koho a kdy – potřebuje cıt́it, což hodně
narážı́ na obdobı́ obtıž́né komunikace mezi nı́ a rodiči, kdy je vůči nim kritická až odmıt́ajıćı́ a přesto je
„potřebuje cıt́it“.

Přıb́ěh přinášı́ možnost dotknout se své „bolesti“, mnohdy neuvědomované, avšak s tıḿ, že cestou je
„energie“.

Jako terapeut jsem měla obavy, zda po přıb́ěhu sáhnout tak brzy v prvnıćh fázıćh pravidelné terapie.
Dnes to hodnotıḿ jako dobrou volbu „nebát se tématu a otevřıt́ bolest pro lepšı́ porozuměnı“́.

Nela toto velmi dobře zavnıḿala právě prostřednictvıḿ přıb́ěhu a přivedlo jı́ to k novým souvislostem
a otázkám.

Považuji za velmi důležité seznámit i rodiče s Neliným disociativnıḿ prožıv́ánıḿ jako s cestou,
naučenou nevědomě, která jı́ v minulosti pomáhala. Jejı́ fantazijnı́ úniky totiž rodiče hodnotı́ jako
pubescentnı́ projevy chovánı.́ Dostávajı́ se pak v rodině do tlaku, kdy rodiče nastavujı́ hranice a tresty,
ale nedocházı́ k propojenı́ prožıv́ánı.́ Naopak se opakuje pocit bezmoci, samoty a prožitek podpory,
emočnı́ přiblıž́enı́ mezi rodiči a Nelou je minimálnı.́ Věkově vše komplikuje kritické nahlıž́enı́ Nely
v době adolescence a také tlak rodičů na „normalitu, zdravı“́, za kterým jsou schované pocity obav
o dceru.
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D. Příloha #1 – Pracovní archy

1. Vlastní sebezkušenost s terapeutickými pohádkami pro pracovníky

2. Záznamový arch: DÍTĚ

3. Záznamový arch: PEČUJÍCÍ OSOBA
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Vlastní sebezkušenost s terapeutickými pohádkami
pro pracovníky

Tato část metodiky je určena pro pracovnıḱy, kteřı́ se rozhodli pracovat s terapeutickou pohádkou/
přıb́ěhem. Zde doporučujeme, abyste před tıḿ, než začnete využıv́at pohádku při práci s klienty,
věnovali čas k seznámenı́ se s terapeutickými pohádkami, a abyste prozkoumali nejprve své pocity,
které vám přinášejı́ konkrétnı́ přıb́ěhy.

Návod, jak pracovat s terapeutickými pohádkami:

Nejlépe, když si před poslechem/přečtenıḿ dané pohádky sami v sobě odpovıt́e na několik otázek
týkajıćıćh se vašeho nastavenı́ (I. vlastní sebezkušenost: příprava v „sobě“ před pohádkou).
Doporučujeme si své odpovědi zaznamenat.

Poté si terapeutickou pohádku přečtěte nebo si ji pusťte přes videoprojekci (na YouTube kanálu NAŠE
ROVNOVÁHA). Po poslechu se můžete pustit do sebezkušenostnı́ fáze po pohádce (II. Vlastní
sebezkušenost po pohádce). Otázky, které jsou navrženy v této části, jsou univerzálně sdıĺené pro
všechny pohádky. Jedná se o způsob re�lexe, který vnıḿáme jako užitečný. Rovněž ho můžete využıt́
při silném zážitku z jakékoliv jiné situace, která ve vás vyvolá silné emoce. Doporučujeme si poznámky
z vlastnı́ zkušenosti s pohádkou uschovat a postupně se k nim vracet, ať už pro inspiraci, nebo jen pro
radost z pokroku vás samých, v němž se může skrývat i něco užitečného pro klienty.

V poslednı́ části (III. Aplikace) se již můžete připravit na aplikaci terapeutické pohádky u klientů. Tato
část také obsahuje univerzálnı́ otázky, které by vás měly směřovat k co nejlepšı́ přıṕravě na práci
s klientem.

I. Vlastní sebezkušenost: příprava „v sobě“ před pohádkou

Ke každé sadě (terapeutické pohádce A, B) předkládáme několik otázek, na které si můžete odpovědět,
a tak se nejlépe připravit na práci s klientem.

1. Zrození, Medvědí tajemství

k Jaké myšlenky a pocity semi vybavujı,́ když si představıḿ porod, vlastnı́ porod (představa sebe
jako dıt́ěte nebo jako rodiče, který přıćhod dıt́ěte očekává)?

k Co jsem slyšel od rodičů, prarodičů o tom, jak probıh́al můj porod, jak se na něj vzpomıńá?
Mluvilo se o něm někdy, nebo ta událost byla zapomenutá, tabuizovaná…?

k Jaké je mé přednastavenı,́ když stojıḿ „před pohádkou“ na téma zrozenı?́

2. O Sovíčkovi, O soví mamince

k Jaké vzpomıńky a pocity se mi vybavujı́ z nejranějšıh́o věku, na který si vzpomenu?

k Co jsem slyšel/a od rodičů a prarodičů k tomu, jaké jsem byl miminko?

k Jaké je mé přednastavenı,́ když stojıḿ „před pohádkou“ na téma bezpečı?́

k Jak bezpečně se v životě (ve vztazıćh, v kontextu hmotného zajištěnı,́ při práci s klienty,
ohledně své budoucnosti) nynı́ cıt́ıḿ já?

3. Míša, Dej mi

k Jaké vzpomıńky a pocity se mi vybavujı́ v obdobı,́ kdy jsem byl/a v předškolnıḿ věku? Byl/a
jsem zvědavý/á, rád/a jsemprozkoumávala prostředı́ kolem sebe? A kdomi byl v tomto obdobı́
na blıźku?

k Měl/a jsem možnost projevovat emoce? Jaké jsem zažil/a reakce okolı?́ Jaké emoce bych
potřeboval/a zažıt́?

k Co se mnou dělá křik? Cıt́ıḿ se vyděšeně, úzkostně nebo mě to vede ke zlosti?

4. Malá myška, Táta myšák

k Jaké myšlenky a pocity se mi vybavujı,́ když si vzpomenu na obdobı́ vstupu do základnı́ školy?
Těšil/a jsem se? Jak jsem prožıv́al/a prvnı́ školnı́ den?

k Dokážu si vzpomenout na chvıĺi, kdy se mi stalo, že jsem prožıv́al/a chvıĺi „tady a teď“? Kdy
jsem zapomněl/a na všechny ostatnı́ myšlenky? Jaký to byl pocit?

k Jaké je mé přednastavenı,́ když stojıḿ „před pohádkou“ na téma iniciativa, prozkoumávánı?́
Dokážu být i teď také tak zvědavý/á a rád/a prozkoumávám nové názory, myšlenky?

5. Veverka, Vaše Zrzička

k Jaké myšlenky a pocity se mi vybavujı,́ když si představıḿ sebe jako dıt́ě ve školnıḿ věku?
Byl/a jsem někdy roztržitý/á, nepozorný/á? Jak na to reagovalo mé okolı?́

k Jakémyšlenky a pocity semi vybavujı,́ když si vzpomenu namoje „školnı́ léta“ na prvnıḿ stupni
základnı́ školy? Jak jsem se cıt́il/a v kolektivu dětı́ (spolužáků)?

k Jaké je mé přednastavenı,́ když stojıḿ „před pohádkou“ na téma přijetı́ dıt́ěte, které je
„neposedné“ (dıt́ě s ADHD)?
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6. Ježek, Tajemství ježků

k Jaké myšlenky a pocity se mi vybavujı,́ když si vzpomenu na obdobı́ své puberty? Jak jsem ji
prožıv́al/a? Jak jsem se cıt́il/a?

k Co jsem slyšel/a od rodičů a prarodičů k tomu, jak jsem prožıv́al/a pubertu? Jak to oni vnıḿali?
A jak jsem vnıḿal/a já jejich podporu? Snažili se mě pochopit?

7. Vážka, Vlastní cestou

k Jaké je mé přednastavenı,́ když stojıḿ před přıb́ěhem na téma hledánı́ své cesty?

k Jaké pocity se mi vybavı́ ohledně mladé dospělosti, když jsem začal/a postupně „stát
na vlastnıćh nohou“? Věděl/a jsem už tenkrát, co si přeji (v oblasti osobnıh́o života, práce…)?
A jak to cıt́ıḿ, vnıḿám teď? Změnily se mé plány?

8. Malý krtek, „57“

k Jaké myšlenky a pocity se mi vybavı́ v situaci, kdy se změnı́ má očekávánı,́ napřıḱlad s ohledem
na jedinečnost, odlišnost jiných osob (dětı)́? Jak to ovlivnı́ moji práci s nimi? A jak to mám
v osobnıḿ životě, když se změnı́ má očekávánı?́

k Jaké je mé přednastavenı,́ když stojıḿ „před pohádkou“ na téma jinakosti, odlišnosti? Jak toto
téma vnıḿám v osobnıḿ a pracovnıḿ životě?

9. Orlí sny, Prázdné hnízdo

k Jaké je mé přednastavenı,́ když stojıḿ před pohádkou na téma péče o druhé? Jak toto téma
vnıḿám v osobnıḿ a pracovnıḿ životě? Je pečováno také o mě? Umıḿ se opečovat i sám/
sama? A jak to dělám?

k Jaké myšlenky a pocity se mi vybavı,́ když si vzpomenu na obdobı,́ kdy jsem opustila svůj
domov a začal/a žıt́ bez rodičů?

k Jaké je mé přednastavenı,́ když stojıḿ před pohádkou na téma „prázdné hnıźdo“? Jak toto téma
vnıḿám v osobnıḿ a pracovnıḿ životě? Co jsem slyšel/a od rodičů, prarodičů k tomu, jak oni
toto obdobı́ vnıḿali?
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10. Odvaha, nová síla, O strakapoudovi

k Jaké je mé přednastavenı,́ když stojıḿ před přıb́ěhem na téma trauma?

k Jaké myšlenky a pocity se mi vybavı,́ když si vzpomenu na obdobı,́ kdy jsem prožıv́ala nějakou
změnu, ztrátu nebo trauma?

k Jaké je mé přednastavenı,́ když stojıḿ před pohádkou na téma hospodařenı́ se svými silami?

k Jaké má mıśto „hospodařenı́ se svými silami“ v mé práci, v mém osobnıḿ životě?

II. Vlastní sebezkušenost po pohádce

k Jaké emoce a představy pohádka vyvolala? Překvapilo mě něco?

k Jaká témata se mi vynořujı?́

k Co z toho je mé osobnı́ téma a jaké téma může být společné pro vıće lidı?́

k Co bych teď chtěl/a udělat?

k Je v tomto tématu nynı́ mıśto namůj rozvoj a sebepoznánı,́ nebo ne? Pokud ano, jaký dalšı́ krok
v tom podniknu?

III. Aplikace

k Kde v mé práci s klienty, které jsem již poznal/a, může mıt́ práce s touto pohádkou mıśto?

k Na jakou oblast zakázky chci touto pohádkou působit?

k Jaké materiálnı́ zázemı́ potřebuji? Chci čıśt sám z knihy, pustit nahrávku, nabıd́nout ilustraci,
omalovánku a pastelky či �ixy, budu dále klientovi nabıźet práci s kartičkami k dané pohádce?
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Cestou pohádek a příběhů
Záznamový arch: DÍTĚ

Pohádka: Test č.: Věk dıt́ěte/dospělého: Datum:

Popis diagnózy dítěte a jeho aktuálních potíží. Co bylo příčinou k indikaci pohádky

Kde byl s dítětem veden rozhovor nad terapeutickou pohádkou

▢ v domácıḿ prostředı́ ▢ v prostorách služby ▢ jinde v ..............................................................

Byl s dítětem někdo přítomen? Jaký má dotyčná osoba k dítěti vztah

Jakou formou byla dítěti pohádka zprostředkována

▢ knıž́ka ▢ audiozáznam ▢ karty – ilustrace ▢ karty na dotvořenı́ vlastnıh́o konce

Jaké bylo aktuální emoční rozpoložení dítěte, jak reagovalo na instrukce k pohádce

Jaký dopad (přínos) byl při poslechu pohádky

Inovace v sociálnı́ práci aneb cestou pohádek a přıb́ěhů, reg.č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015196
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Jakým jiným způsobem by bylo možné pohádku v tomto konkrétním případě využít

Co ještě upoutalo pracovníkovu pozornost

Zcela nesouhlasím Neutrální postoj Naprosto souhlasím

Využitı́ pohádky přineslo
dobré napojenı́ dıt́ě –
terapeut.

▢
1

▢
2

▢
3

▢
4

▢
5

▢
6

▢
7

U dıt́ěte došlo k projevenı́
emocı.́

▢
1

▢
2

▢
3

▢
4

▢
5

▢
6

▢
7

Poslech a práce
s pohádkou byly u dıt́ěte
vnıḿány podpůrně.

▢
1

▢
2

▢
3

▢
4

▢
5

▢
6

▢
7

Práce s pohádkou otevřela
nová témata.

▢
1

▢
2

▢
3

▢
4

▢
5

▢
6

▢
7

Volné sdělení Podněty a doporučení k pohádce

Inovace v sociálnı́ práci aneb cestou pohádek a přıb́ěhů, reg.č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015196
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Cestou pohádek a příběhů
Záznamový arch: PEČUJÍCÍ OSOBA

Pohádka: Test č.: Věk pečujıćı́ osoby: Datum:

Co bylo příčinou k indikaci pohádky (popis diagnózy a aktuálních potíží)

Kde byl rozhovor nad terapeutickou pohádkou veden

▢ v domácıḿ prostředı́ ▢ v prostorách služby ▢ jinde v ..............................................................

Byl s pečující osobou někdo přítomen? Jaký má pečující osoba k dotyčnému vztah

Jakou formou byla pečující osobě pohádka zprostředkována

▢ knıž́ka ▢ audiozáznam ▢ karty – ilustrace ▢ karty na dotvořenı́ vlastnıh́o konce

Jaké bylo aktuální emoční rozpoložení pečující osoby, jak reagovala na instrukce k pohádce

Jaký dopad (přínos) byl při poslechu pohádky

Inovace v sociálnı́ práci aneb cestou pohádek a přıb́ěhů, reg.č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015196
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Jakým jiným způsobem by bylo možné pohádku v tomto konkrétním případě využít

Co ještě upoutalo pracovníkovu pozornost

Volné sdělení Podněty a doporučení k pohádce

Inovace v sociálnı́ práci aneb cestou pohádek a přıb́ěhů, reg.č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015196

Zcela nesouhlasím Neutrální postoj Naprosto souhlasím

Využitı́ pohádky přineslo
dobré napojenı́ pečujıćı́
osoba – terapeut.

▢
1

▢
2

▢
3

▢
4

▢
5

▢
6

▢
7

U pečujıćı́ osoby došlo
k projevenı́ emocı.́

▢
1

▢
2

▢
3

▢
4

▢
5

▢
6

▢
7

Poslech a práce
s pohádkou byly u pečujıćı́
osoby vnıḿány podpůrně.

▢
1

▢
2

▢
3

▢
4

▢
5

▢
6

▢
7

Práce s pohádkou otevřela
nová témata.

▢
1

▢
2

▢
3

▢
4

▢
5

▢
6

▢
7
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Zrození O Sovíčkovi

E. Příloha #2 – Pohádkové omalovánky
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Míša

Veverka

Malá myška

Jezek
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E. PŘÍLOHA #2 – POHÁDKOVÉ OMALOVÁNKY F. PŘÍLOHA #3 – OBRÁZKY A KARTIČKY K POHÁDKÁM

Vázka

Orlí sny

Malý krtek

Odvaha
a nová síla

F. Příloha #3 – Obrázky a kartičky k pohádkám

E. PŘÍLOHA #2 – POHÁDKOVÉ OMALOVÁNKY F. PŘÍLOHA #3 – OBRÁZKY A KARTIČKY K POHÁDKÁM
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F. PŘÍLOHA #3 – OBRÁZKY A KARTIČKY K POHÁDKÁM F. PŘÍLOHA #3 – OBRÁZKY A KARTIČKY K POHÁDKÁM

Metodika (1) ZROZENÍ a MEDVĚDÍ TAJEMSTVÍ

1.
1

1.
2

1.
3

1.
4

1.
7

1.
10

1.
5

1.
8

1.
11

1.
6

1.
9
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F. PŘÍLOHA #3 – OBRÁZKY A KARTIČKY K POHÁDKÁM F. PŘÍLOHA #3 – OBRÁZKY A KARTIČKY K POHÁDKÁM
2.
1

2.
2

2.
3

Metodika (2) SOVÍČEK

2.
4

2.
7

2.
10

2.
5

2.
8

2.
6

2.
9
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3.
1

3.
2

3.
3

Metodika (3) MEDVĚD

3.
10

3.
7

3.
8

3.
9

3.
4

3.
5

3.
6
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E. PŘÍLOHA #2 – POHÁDKOVÉ OMALOVÁNKY PŘÍLOHA #3 – OBRÁZKY A KARTIČKY K POHÁDKÁM
4.
1

4.
2

4.
3

Metodika (4) MYŠKA

4.
10

4.
7

4.
8

4.
9

4.
4

4.
5

4.
6

4.
11
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PŘÍLOHA #3 – OBRÁZKY A KARTIČKY K POHÁDKÁM PŘÍLOHA #3 – OBRÁZKY A KARTIČKY K POHÁDKÁM
5.
1

5.
2

5.
3

Metodika (5) VEVERKA

5.
10

5.
7

5.
8

5.
9

5.
4

5.
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Slezáčková, A. (2009) Posttraumatický rozvoj osobnosti v kontextu pozitivní psychologie. Dostupné na:
https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/114321/P_Psychologica_13-2009-
1_7.pdf?sequence=1

- 116 - - 117 -

G. EPILOG H. POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE

G. Epilog

Epilog pro (nás) pomáhající pracovníky

Bylo nebylo… za devatero horami a devatero řekami čeká pohádkový svět…

Když do něho vstoupıḿe, přinášı́ obrazy našich přánı́ a otevıŕá stavidla našich pocitů. Vidıḿe se v něm
a v odlesku přıb́ěhů o druhých se zrcadlı́ náš jedinečný přıb́ěh – můj i Tvůj… Tento svět umı́
rozdmýchat jiskřičky dobra, které jsou v každém z nás. Umı́ konejšit a pohladit, pomoct, abychom opět
viděli krásu v nás a v druhých, abychom hledali cesty, abychom otevřeli dveře naději.

Přejeme vám, aby vám pohádkový svět pomohl otevıŕat všechny dveře, které majı́ být otevřeny, aby
umožnil blıźká setkánı́ s lidmi, kterým se naději snažıt́e přinést.

Přejeme vám, aby i vám samotným otevıŕal dveře k sobě.

Jakub Majetny, Martina Friedlová, Miroslava Francová, Lucie Hochmajerová,
Martina Pastuchová, Jana Máchová, Miki Kalus a Marta Matus
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Lucie Hochmajerová
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