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PLODY ROZPOJENIA

Model rastu Satirovej v socioterapii

Talent nestačí



takto: „Socioterapia sa od psychoterapie 
líši v tom, že socioterapia terapeuticky 
využíva prostredie ako model, ktorý pa-
cienta konfrontuje s jeho ‚vonkajším sve-
tom‘. Ako protiklad, počas psychoterapie 
je pacient konfrontovaný so svojím ‚vnú-
torným svetom‘“. 
 Prax potvrdzuje, že socioterapia a 
psychoterapia sú predurčené k „spoluprá-
ci“. Neviem si predstaviť vykonávanie 
socioterapie, ktorá by nevychádzala zo 
znalosti a poznania psychoterapeutic-
kých  informácií, konkrétnych techník, 
postupov a prístupov. Dôležité je ale po-
dotknúť, že tento vzťah je jednosmerný 
a neplatí v opačnom garde – psychotera-
piu možno vykonávať bez podrobnejších 
znalostí socioterapie. Aké sú teda základ-
né podobnosti a odlišnosti socioterapie a 
psychoterapie?

1. Zmena kvality života
 Prioritou oboch je pomoc ľuďom, 
ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii. 
Obe hľadajú cestu k riešeniu a náprave 
kvality života jednotlivca, avšak s roz-
dielnou mierou vstupovania do intimity a 
vnútorného sveta klienta. Súčasťou psy-
choterapie je dotýkanie sa neraz tých naj-
hlbších a najintímnejších miest klienta. 
Socioterapia zostáva viac „na povrchu“, 
pretože sa zameriava predovšetkým na 
terapiu vzájomných sociálnych vzťahov 
a funkčnosť týchto vzťahov a sociálne-
ho systému klienta. Podobnosťou teda je 
cieľ práce – zmena kvality života. Odliš-
nosťou je miera intimity vo vzťahu klient 
– socioterapeut/psychoterapeut.  

2. Spôsob práce
 Obe disciplíny využívajú individu-
álnu aj skupinovú formu práce. Vymětal 
(2003) popisuje socioterapiu nasledovne: 
„Socioterapia zahŕňa prístupy a opatrenia, 
v ktorých sa využíva liečivý potenciál 
ľudskej spoločnosti. Je to teda pôsobenie 
ľudským prostredím a spoločenskými ak-
tivitami v rámci primárnej, sekundárnej 
a terciárnej prevencie porúch zdravia. 
Patria sem napr. aktivity uplatňované v 
komunitnej starostlivosti, ale aj mnohé 
činnosti, ktoré sú súčasťou terapeutických 
programov (napr. terapia prácou, spoloč-
né pohybové aktivity pacientov).“ 
 Podobné aktivity ponúka aj psycho-
terapia. Slúžia na to, aby sa kleint spolu 
so  psychoterapeutom dostávali bližšie 
k podstate a pochopeniu „mechanizmu“ 
problému. Podobnosťou je používanie 
rovnakých postupov, techník a metód, od-
lišnosťou je ich cielenosť a posolstvo pre 
klienta a jeho sociálny systém.
 V úvode som nazval socioterapiu a 
psychoterapiu sestrami. Som presvedče-
ný, že čas, kedy sa socioterapia začne vy-
učovať na niektorej z univerzít, sa blíži. 
Život to čoraz nástojčivejšie žiada. Od-
borná verejnosť má už teraz možnosť za-
pojiť sa do teoreticko-praktického vzdelá-
vania socioterapeutov v programe „Ume-
nie socioterapie“, ktorý ponúka IPS.

PhDr. Ľudovít Dobšovič
Literatúra:
Bierenbroodspot, P. 1969. De therape-
utische gemeenschap en het traditionele 
psychitrische ziekenhuis.
Meppel, 1970. Boom en Zoon., s. 209
Lozsi, L. a kol. Socioterapia, Asociácia 
socioterapie a psychoterapie, Bratislava 
2013.
Vymětal, J. Úvod do psychoterapie. Pra-
ha: Portál, 2003, s. 264

Všetky cesty vedú do Ríma... Napadlo mi toto úslovie, keď som bol 
požiadaný priblížiť prepojenie dvoch samostatných (?) disciplín, ktorých 
cieľom je pomôcť človeku a ľudom v jeho blízkosti, keď žitie bolí. 

Socioterapia a pSychoterapia
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 Časopis SOCIOTERAPIA dostáva 
nový názov – pribudla v ňom psychote-
rapia. Obe disciplíny sú úzko prepojené, 
preto som sa rozhodol, že opäť v krátkos-
ti načrtnem, v čom sú tieto dve „sestry“ 
ako siamské dvojčatá a prečo je „potreb-
né“ rozšíriť názov časopisu, najmä však, 
prečo je potrebné, aby každý, kto sa chce 
socioterapiou seriózne zaoberať, nasme-
roval pohľad aj na oblasť psychoterapie.
 Lozsi a kol. (2013) definujú sociotera-
piu takto: „Socioterapia je terapia sociál-
nych vzťahov. Má multidisciplinárny cha-
rakter, aplikuje najmä poznatky sociálnej 
práce, psychoterapie, psychológie, špe-
ciálnej pedagogiky, liečebnej pedagogiky, 
práva, sociológie a medicíny. Cieľom so-
cioterapie je zvýšiť kvalitu života jednot-
livca, zmobilizovať jeho vnútorné kapa-
city  a kapacity jeho sociálnych vzťahov 
smerom k zmierneniu napätia v jednotliv-
covi a v jeho sociálnom systéme. Socio-
terapia je práca so sociálnymi skupinami 
aj jednotlivcami, ktorí sú znevýhodnení, 
ohrození alebo vo vzájomnom konflikte. 
V tejto práci sa považujú zúčastnené stra-
ny za rovnocenných partnerov a žiadna zo 
zúčastnených strán sa nepovažuje za nosi-
teľa problému.“
 Multidisciplinárny charakter sociote-
rapie akosi automaticky „núti“ každého, 
kto socioterapiu vykonáva k vzdelávaniu 
sa a osobnému rastu. Podobnosti medzi 
socioterapiou a psychoterapiou sú na prvý 
pohľad zrejmé, no zároveň treba dodať, že 
ich prepojenie a súčinnosť je postavená na 
špecifikách každej z nich. Socioterapiu od 
psychoterapie odlišuje predovšetkým iné 
zameranie sa na psychiku klienta. Kým 
psychoterapia sa zaoberá predovšetkým 
vnútorným svetom a dynamikou psychiky 
vo vzťahu ku kvalite jeho interpersonál-
nych vzťahov (ako psychika jednotlivca 
ovplyvňuje jeho vzťahy), socioterapia 
sa koncentruje na rozšírenie v zmysle 
prepojenia vnútorného sveta jedinca a 
kvalitou jeho spoločenského života v so-
ciálnom systéme, v ktorom žije. Pre po-
treby odlíšenia môže byť psychotera-
pia popísaná ako koncentrovanie sa na 
psychológiu jedného a socioterapia ako 
koncentrovanie sa na psychológiu mno-
hých. Pekne to vystihol Bierenbroodspot 
(1969), ktorý hlavnú odlišnosť popisuje 
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Ako vy chápete prepojenosť v kontexte 
témy konferencie? A prečo ste hovorili 
o rozpojení?
 Prepojenosť v tomto kontexte chápem 
ako prirodzený, vrodený stav. Dieťa sa 
rodí ako otvorená bytosť, pripravená na 
zapojenie do spoločnosti, spoločenstva, 
rodí sa ako súčasť ľudstva. V čase, keď 
som cestoval  na konferenciu do Popra-
du, som zhodou okolností čítal článok 
od sociológa Vašečku, ktorý napísal, že 
„spoločnosť je zúfalá, frustrovaná a zlob-
ná a prestáva počúvať na racionálne argu-
menty.“ Súhlasím s ním a podľa mňa sú 
toto znaky rozpojenia. Pred časom som 
na pôde Európskeho parlamentu hovoril 
o prevencii radikalizácie cestou vzdeláva-
nia. Keď som si k tomu študoval podklady 
súvisiace s montessori pedagogikou, uká-
zalo sa, že príčinné súvislosti, ktoré vyús-
tili do obrovského vzdialenia sa človeka 
samého od seba  aj od druhých ľudí, čoho 
dôsledkom je stav frustrácie spoločnosti, 
sú oveľa hlbšie a širšie, presahujúce aký-
koľvek pedagogický prístup. To, či sa deti 
učia počítať tak alebo onak je síce dôle-
žité, ale rozpojenie je fundamentálna zá-
ležitosť. Radostné, smejúce sa a otvorené 
dieťa, akým sa každý z nás rodí, je často-

krát rôznymi postupmi v bezprostrednej 
i širšej spoločnosti ovplyvňované tak, že 
nemá naplnený pocit bezpečia a môže sa 
meniť na radikála, ktorý si svoje bezpečie 
vydobýja niekedy aj agresívnymi krokmi, 
ktorými ubližuje iným.

Aké konanie dospelých spôsobuje u 
detí toto rozpájanie?

 Všetky akty, ktoré dieťa nerešpektujú. 
Ak sa pristihneme pri tom, že nad deťmi 
máme chuť dominovať, máme chuť pri-
kazovať im veci a vyžadovať od nich pl-
nenie našich prianí, hoci im nerozumejú, 
nepartnersky, prípadne bezohľadne poža-
dovať plnenie našich požiadaviek, vtedy 
dochádza k rozpájaniu. A to už nehovorím 
o chvíľach, kedy dochádza k ich ponižo-
vaniu, zosmiešňovaniu, podkopávaniu 
ich sebavedomia, prípadne k fyzickému 
bitiu. Keď si neuvedomujeme, čo svojím 
konaním spôsobujeme, napríklad, keď z 
dieťaťa chceme mať poslušného robota, 
ktorý zdvihne ruku a vykročí pravou no-
hou vtedy, keď si to želáme, je to naozaj 
zlé. V týchto momentoch by sme mali 
sami seba pristihovať a byť schopní se-
bareflexie. Je veľmi užitočné pochopiť, 
čo robíme a prečo to robíme, aby sme sa 

tomu nabudúce mali šancu vyhnúť. 

To, že sa spoločnosť radikalizuje, 
ukázali aj výsledky volieb. V čom to 
môžeme vidieť napríklad v školách?

 Na pôde Európskeho parlamentu pri 
našom stretnutí začiatkom roka zaznela 
z úst zástupcu Európskej komisie otázka: 
Ako je možné, že mladí ľudia, ktorí pre-
šli naším vzdelávacím systémom, boli v 
ňom 12 až 14 rokov, sú schopní spáchať 
samovražedný atentát? To je ozaj radikál-
ny čin a osobu, čo toto vykoná, môžeme 
považovať za radikalizovanú. Podľa jed-
nej definície, je radikalizácia proces, v 
rámci ktorého človek vo zvýšenej miere 
akceptuje použitie nedemokratických a 
násilných nástrojov na  dosiahnutie špe-
cifických cieľov, ktoré môžu byť ideolo-
gické, politické alebo náboženské. Samo-
zrejme, môžeme debatovať o jave, ktorý 
vidíme na Slovensku: čo sa to deje, že 
si mladí za svojich zástupcov volia ľudí, 
ktorí napríklad spochybňujú holokaust, 
neváhajú otvorene útočiť na iných a keď 
na to príde, neváhajú použiť násilie. Evi-
dentne je to u mladých nejaká forma ra-
dikálneho postoja, ale nenazýval by som 
to radikalizáciou. Ale aby som sa vrátil k 
otázke. Radikálnosť sa medzi deťmi pre-
javuje najrozličnejšími formami, vidíme 
akúsi principiálnu nevraživosť spôso-
bujúcu vylúčenie (ty nepatríš do klubu, 
ty si mimo), rôzne formy šikanovania, 
neschopnosť vnímať prežívanie a po-
treby druhých ľudí, nedostatok empatie, 

plody rozpojenia
Pred pár týždňami sa v Poprade konal ôsmy ročník konferencie Učíme 
pre život, na ktorej sa každoročne stretávajú aktívni učitelia, riaditelia 
a iní ľudia z praxe. Hlavnou myšlienkou bola prepojenosť. Odznela na 
nej aj prednáška zriaďovateľa Súkromnej základnej školy s materskou 
školou Marie Montessori, MUDr. Ivana Juráša o opaku prepojenosti, 
teda o rozpojení, jeho príčinách a najmä dôsledkoch.
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získavanie „bodov“ ponižovaním iných, 
sklon k násilným riešeniam. Tieto signály 
podľa mňa dávajú jasne najavo, že počas 
vývinu detí dochádza k rozpájaniu toho, 
s čím sa rodíme: pripravenosť na soci-
álne podnety a interakcie, pripravenosť 
otvorene a úprimne reagovať. A toto isté 
sa týka dospelých. Oni obkolesujú dieťa 
od narodenia. Pýtali ste sa na školy. Títo 
rozpojení dospelí prichádzajú častokrát aj 
do škôl ako učitelia alebo iní činovníci a 
ukazujú deťom svojím správaním a kona-
ním svoju rozpojenosť. Tým, že v škole 
hovoria niečo iné ako mimo školy, tým, 
že sa navzájom hádajú, nepočúvajú sa, 
ohovárajú sa, sú na seba zlí, sú nespokoj-
ní a frustrovaní. A môžu byť zlí aj na deti, 
podráždení, autoritatívni, môžu na ne 
kričať, nerešpektovať ich... Týmto sprá-
vaním deťom ukazujú, ako sa žije. Dieťa 
tieto interakcie zahŕňa do svojho systému, 
tiež sa začína správať nerešpektujúco, je 
preň normálna dvojtvárnosť, klamstvo, 
podvádzanie, riešenie násilím, uťahova-
nie si z druhých, ponižovanie. 

Je dôvod na paniku, alebo sa treba 
upokojiť a konať racionálne, napríklad 
otváraním tejto témy, vzdelávaním 
ľudí, ktorí vzdelávajú, vzdelávaním 
spoločnosti? 
 V princípe platí, že pokiaľ je dobre, 
nič sa nedeje, všetko je naporiadku, ob-
razne povedané máme nohy na stole a 
užívame si radostný život, máme relatív-
ne malú tendenciu v zásadných veciach 
konať. Ale myslím si, že už dávno nie je v 
tejto téme všetko v poriadku a nemôžeme 
mať nohy na stole. Obkolesujú nás javy, 
ktoré sú znepokojujúce. Keď zoberieme 

istotu a bezpečie ako druhé najdôležitejšie 
deficitné potreby na Maslowovej pyramí-
de potrieb, je jasné, že tým, že ich nemá-
me dlhodobo naplnené, sa dostávame do 
existencionálneho ohrozenia. Toto ohro-
zenie každý prežíva inak, ale na všetkých 
vplýva. Objavuje sa v nás strach, pomaly 
a plíživo. Len si zrazu uvedomíme „sakra, 
je to nejako celé na nič“. Mňa tento strach 
už prepadol dávnejšie. Každý na toto vy-
strašenie reaguje inak.  Niekto aj panikou, 
vnútorným zmätkom, skratkovými rieše-
niami a tendenciou bleskovo urobiť niečo, 
čo bude mať okamžitý účinok. To ale nie 
je reálne, lebo prešlo veľa času, kým sme 
sa do tohto bodu dostali, je podmienený 
veľmi veľa faktormi. Som presvedčený, 
že si musíme uvedomiť široké súvislosti 
a v tomto zmysle sa vydržať báť a konať 
v tých širokých súvislostiach. To chce čas 
a veľa energie. A hlboký vhľad a cieľave-
domosť.

Ako napríklad?
 Napríklad tým, že ak pracujem s deť-
mi, budem si uvedomovať, prečo pri nich 
konám, ako konám a prečo sa k nim sprá-
vam, ako sa správam a hlavne, čo v kaž-
dom okamihu prežívam. Či som pre nich 
partnerom v zmysle rešpektu a uznania, 
alebo nie som. Či mám tendenciu sché-
matizovať, zovšeobecňovať a na základe 
toho robiť úsudky, alebo som schopný 
každé jedno dieťa posudzovať samostat-
ne, či mám chuť pohŕdať, zakričať „Vy 
ste všetci lempli!“ a odísť z triedy s buch-
nutím dverí, alebo mám chuť s deťmi ko-
munikovať, povedať im svoj názor, byť 
osobný v zmysle jasného deklarovania 

ako to ja mám. V tomto kontexte mi na-
padá, že deklarovanie vlastných postojov 
a presvedčení, napríklad aj ľuďmi, ktorí 
sú z hľadiska hodnôt inde ako som ja a 
vyznávajú napríklad extrémistické rieše-
nia, je jeden z faktorov ich uveriteľnosti 
a priazne, ktorú momentálne dostávajú, 
napríklad vo forme volebného výsled-
ku. Lebo to, čo hovoria, nie sú naučené 
formulky, ale to, čo si naozaj myslia, čo 
prežívajú. Je to osobná výpoveď. Bez 
ohľadu na to, do akej miery je intelektuál-
ne rozvinutá, fakt, že je osobná, vyvoláva 
sympatie. Tieto súvislosti si musia ľudia 
– a nielen tí, ktorí pracujú s deťmi – začať 
uvedomovať. Kým sa to nestane, môžeme 
meniť systém koľko chceme, robiť refor-
my, reformy reforiem, zavádzať nové tla-
čivá a elektronické systémy, nič sa nezač-
ne diať s rozpojenosťou, nevraživosťou a 
násilnosťou. Budú neustále prítomné.

Aký mala prednáška ohlas?
 V zásade panovala všeobecná zhoda v 
tom, že príznaky, o ktorých som hovoril a 
ktoré vidíme v reálnom živote v školách, 
násilnosť, nevraživosť, nevšímavosť, ne-
dostatok úcty, dôstojnosti, existujú. Mys-
lím si, že do nejakej miery reálne došlo 
k tomu, že sme si vyjasnili jednu z mož-
ných ciest ako rozpojenie opäť spájať. 
Uvedomovaním si svojej hodnoty, dôstoj-
nosti, schopnosti vymedziť sa, rešpekto-
vať druhých a v tomto zmysle žitím ra-
dostného života. Uvádzal som konkrétne 
príklady, ako to robíme my v škole a ako 
našim deťom sprostredkúvame, že sme 
všetci navzájom prepojení, že ľudstvo je 
jeden celok, zložený z mnohých organiz-
mov, zo všetkých, čo v danom čase cho-
dia po planéte Zem. Snažíme sa v rámci 
vrodenej pripravenosti dieťaťa na sociál-
ne interagovanie prispievať  k tomu, aby 
si deti uvedomovali prepojenosť sveta a 
nie rozpojenosť. Maria Montessori preži-
la dve svetové vojny v 20. storočí, osobne 
sa ju usiloval získať pre svoje myšlienky 
Benito Mussolini. Po všetkom, čo prežila 
a čo si na základe toho uvedomila vypra-
covala koncept „mierovej pedagogiky“ a 
svoj názor vyjadrila známym výrokom: 
„Odvrátiť vojnu je práca politikov, ale na-
stoliť mier je práca tých, čo vzdelávajú.“
My musíme vzdelávať k mieru, pretože, 
hoci sme v Európe s výnimkou bývalej 
Juhoslávie, nemali vojnu od druhej sve-
tovej, nie je tu mier. Je tu neprítomnosť 
vojny. Spoločnosť sa postupne stále viac 
ponára do strachu, zaujíma radikálne po-
stoje. Nie je tu mier v zmysle pokoja a 
radosti. Ten musíme začať konečne budo-
vať.                             Lucia Skladanová
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 Pokračujeme v hodnotení zaradenia 
socioterapie do programu resocializá-
cie ľudí bez domova v Útulku Nádej vo 
Zvolene. Socioterapia bola realizovaná 
formou skupinových stretnutí, ktoré sa 
konali raz za dva týždne a trvali po štyri 
hodiny. Skupina bola facilitovaná dvo-
jicou muž (sociálny pracovník, vedúci 
zariadenia) a žena (psychologička, nie je 
trvalým zamestnancom zariadenia). 
 Podľa nás sa osvedčila cesta neštruk-
túrovaných stretnutí, ktoré umožňovali 
otvárať problémy a témy relevantné pre 
členov skupiny a nie pre facilitátorov. Ne-
štruktúrovanosť tiež otvára priestor pre 
vznik osobnejších vzťahov medzi členmi 
skupiny. Kľúčovou pre akúkoľvek terape-
utickú prácu je otázka dôvery. Ak by boli 
obsahy stretnutí blokované aktivitami a 
prednáškami, nikdy by sa na stôl nedosta-
li otázky na facilitátorov: čo sme vlastne 
za ľudí, dá sa nám veriť, ako vnímame 
členov skupiny? 

 Ráno sme nikdy nevedeli, k čomu sa 
dopracujeme na obed. Najprv sme sa ba-
vili o bežných veciach, kto má čo nové, 
ako sa majú alebo sme boli ticho. V prie-
behu pár desiatok minút sa vždy vynorila 
téma či problém. Na strane facilitátorov 
bolo „len“ reagovať adekvátne k situácii: 
podať informácie, ak chýbali, vypočuť a 
terapeuticky reagovať alebo konfronto-
vať. Nie vždy sme boli so svojimi vstup-
mi spokojní. Za najpodstatnejšie však po-
važujeme to, že sme boli autentickí a kon-
gruentní, tak, ako nám to naša osobnostná 
zrelosť umožňovala. Domnievame sa, že 
práve táto „naozajstnosť“ a komuniká-
cia bez masiek umožňovali prehlbovať 
dôvernosť stretnutí a pracovať na intím-
nejšej a hlbšej rovine. Tiež sme zistili, že 
skupiny pomáhajú otvárať cestu k autori-
te. Vedúci zariadenia je zároveň sociálny 
pracovník aj facilitátor skupiny. Niektorí 
klienti sa ho – aj napriek opakovaným 
uisteniam – ostýchajú osloviť so svojimi 

požiadavkami a problémami počas bežnej 
prevádzky. Otvorenosť stretnutí umožňo-
vala prichádzať aj s problémami, ktoré 
neistí klienti odsúvali.

Ako sa efektívne rozprávať
 Kostrbaté rozbehy stretnutí uľahčova-
lo postupné spoznávanie osobného života 
klientov a záujem, ako sa veci vyvíjajú. 
Počiatočná domnelá nízka ochota ku ko-
munikácii bola skôr výsledkom slabých 
komunikačných zručností a neistoty u 
klientov ako vstupovať do komunikácie 
s inými členmi skupiny. Sporná pre nás 
ostala otázka, nakoľko a či vôbec klientov 
konfrontovať s reálnymi faktami, resp. so 
subjektívnym pohľadom facilitátorov. 
Existenčné, rodinné a finančné problémy 
klientov v pomere k subjektívne prežíva-
nej ne/kompetetnosti a reálnymi možnos-
ťami vyriešiť svoju situáciu boli natoľ-
ko markantné, že ich popieranie a/alebo 
skresľovanie sú vlastne prirodzeným ob-
ranným mechanizmom.
 Na jednej strane je na zodpovednosti 
facilitátorov voči klientom nehrať s nimi 
hru: všetko je v pohode, nemám problém, 

prÍBeh jednej SKUpiny 
KAZUISTIKA Z PRAXE: 2. ČASŤ

Pri vedení socioterapeutickej skupiny pre ľudí bez domova sa neučili len 
oni od facilitátorov, ale aj facilitátori od nich. Dnes by sme robili niečo 
inak a niečo rovnako.

Pokračovanie na s. 6
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mám čas. Na druhej strane z výskumov 
vyplýva, že konfrontácia v terapeutic-
kom procese nie je nápomocná. Pred-
pokladáme, že lepší terapeutický efekt 
by bolo možné dosiahnuť neprerušením 
sérií stretnutí, kedy by členovia zažívali 
vystupňovanie napätia a problémov u od-
chádzajúcich členov. Tak, ako sme to za-
žili na poslednom stretnutí, kedy nebola 
vyriešená otázka bývania ani po dva a pol 
roku u klientov odchádzajúcich z progra-
mu. Metaforicky môžeme povedať, že 
klienti boli konfrontovaní s realitou ži-
vota. Naliehavosť situácie a silné emócie 
odchádzajúcich klientov rozbili ilúziu, 
že všetko je v pohode, nemám problém, 
mám čas.

Zorganizovať klienta, či nie?
 V súlade s teóriou PCA a aktuálny-
mi výskumami z oblasti psychoterapie je 
účinnejšie prijať klienta v jeho fáze pro-
cesu zmeny (ktorá bola u väčšiny klien-
tov v prvom štádiu, kedy nie sú pripravení 
niečo meniť), nepodsúvať mu ciele, ktoré 
nie sú jeho vlastné a nie je pripravený sa 
s nimi stotožniť. Na tejto úrovni pozna-
nia a skúsenosti so socioterapiou s ľuďmi 
bez domova sa skôr prikláňame k názoru, 
že netrpezlivosť, postrkovanie k prijatiu 
zmien a nereálne očakávania boli skôr 
kontraproduktívne, vnášali do procesu 
napätie, frustráciu a blokovali terapeutic-
ký proces.
 Ťažko sme zápasili s pasivitou a ne-
činnosťou klientov. Myslím tým vnútorný 
boj medzi našimi predstavami, čo by sa 
dalo a mohlo urobiť v danej situácii so 
zjavným nezáujmom na strane klienta. 
Často sme konštatovali, že máme väčší 
záujem o ich život ako oni sami. Naša ne-
trpezlivosť však vyplývala z našich pred-
stáv a strachov, ako má vyzerať dobrý 
život. Je evidentné, že klienti aj napriek 
všetkým problémom žijú, sú relatívne 
zdraví a spokojní a aj za týchto okolností 
sa dá prežiť. 

Nebezpečná pasivita
 Existuje možnosť zaviesť režimový 
systém, všetko naplánovať, vnútiť im 
lekcie o možnostiach sociálneho býva-
nia, tréning pracovného pohovoru, kurz 
finančnej gramotnosti a podobne. Do-
mnievame sa však, že takýto postup by 
ich utvrdil v pasívnej roly, efekt učenia by 
bol minimálny a bez podobného vedenia 
v reálnom živote by ostali rovnako bez-
radní, ako pred vstupom do zariadenia. 
Sme presvedčení, že výsledkom by bolo 
len prehĺbenie presvedčenia, že sú ne-
schopní a sami nič nedokážu. Ako lepšia 

cesta sa nám zdala pomenovávať rozdiely 
medzi našim a ich uvažovaním v momen-
te, keď to prišlo do reči. Treba pozname-
nať, že toto bol moment, kedy sme sa my 
najintenzívnejšie učili od nich. Možno to-
tiž nie je až také potrebné mať zabezpeče-
ný a premyslený život na desiatky rokov 
dopredu, že my – facilitátori sa môžeme 
viac uvoľniť vo svojich životoch.

Všetci sme na jednej lodi
 Z našich sedení vyplynulo, že je po-
trebné, aby boli aj ostatní zamestnanci za-
riadenia zaangažovaní v socioterapeutic-
kom procese. Zamestnanci totiž tvoria vý-
znamnú zložku sociálneho systému, ktorý 
obklopuje klientov. Ich neznalosť princí-
pov resocializácie, vytváranie koalícií s 
niektorými klientmi, ponúkanie nevyžia-
danej pomoci a zneužívanie moci sabo-
tujú resocializáciu. Trecie plochy medzi 
klientmi a zamestnancami na druhej stra-
ne prinášajú dobrú príležitosť, za podpory 
facilitovania, konštruktívne sa konfronto-
vať s autoritou, učiť sa formulovať svoje 
potreby, ovplyvňovať svoje záležitosti, 
argumentovať, počúvať a vyjednávať do-
hody. Samozrejme, bezprostredným efek-
tom je zlepšenie atmosféry a fungovania 
zariadenia.
 Neustále sme zápasili s témou, či by 
stretnutia mali byť dobrovoľné alebo po-
vinné. Na jednej strane je dobrovoľnosť 
najlepším predpokladom pre prácu na 
sebe. Na druhej strane je obava, že klienti 
by sa stretnutí nezúčastňovali vôbec. Tiež 
to závisí od postoja k programu resocia-
lizácie, ktorý financuje mesto a od klien-
tov na oplátku očakáva prácu. Zatiaľ je to 
ošetrené tak, že klienti do celého progra-
mu nastupujú s vedomím, že musia absol-
vovať určitý počet stretnutí (z bloku 12 
stretnutí boli tolerované tri absencie). Sa-
mozrejme, je naivné očakávať, že klienti 
si plne uvedomujú všetky záväzky a pra-
vidlá, ku ktorým sa zaviazali. Odsúhlasia 
v zásade hocičo, len aby získali možnosť 
podporovaného bývania, čo je v ich situ-
ácii logické. Tu sa však otvára aj priestor 
pre diskusiu o zodpovednosti, o dosahu a 
dôsledkoch svojich rozhodnutí. 
 Zamýšľali sme sa aj nad individuál-
nymi stretnutiami, keďže niektorí klien-
ti sa cítili byť v skupine viac ohrození. 
Na druhej strane nie všetci klienti mali 
problém so skupinou (všetci aj tak všetko 
vedia). Nám by sa určite ťažko vzdávalo 
skupinovej práce, keďže naučiť sa fungo-
vaniu v skupine vnímame ako najlepšiu 
cestu k nadväzovaniu zdravých vzťahov 
a reintegrácie do spoločnosti. Za vyskú-
šanie by stálo dať na výber medzi indi-

viduálnymi a skupinovými stretnutiami. 
Respektíve premyslieť si ich pomer.

Trochu sociálnej psychológie
 S prekvapením sme zistili, ako veľmi 
myslenie, prežívanie a správanie klien-
tov ovláda nastavenie, ktoré najlepšie 
vystihuje termín sociálnej psychológie 
naučená bezmocnosť. Domnievame sa, 
že k tomu viedli opakujúce sa zážitky be-
mocnosti v anamnéze každého z klientov. 
U mnohých z nich už od detského veku, 
kedy buď nemali šancu ovplyvniť to, čo 
sa s nimi deje, alebo naopak bola na nich 
prenesená zodpovednosť ďaleko prevyšu-
júca ich vtedajšie schopnosti a možnosti. 
Neschopnosť a strach brániť sa, vplývať 
na svoje osobné záležitosti vytvára pred-
poklady, ktoré otvárajú príležitosti byť 
naďalej (v pracovných, partnerských či 
rodinných vzťahoch) zneužívaní alebo 
prehliadaní, čím sa táto skúsenosť potvr-
dzuje a prehlbuje. Naučená stratégia pre-
žitia je rigidná a často nadobúda až roz-
mery sebadeštrukcie. 
 Zaznamenali sme aj niečo, čo sme 
medzi sebou pracovne nazvali vzťaho-
vý posun. Domnievame sa, že história 
nezdravých vzťahov pokrivila vnímanie 
normality vo vzťahoch. Klienti považu-
jú za normálne také správanie vo vzťa-
hoch, ktoré bolo z pohľadu facilitátorov 
neakceptovateľné. Vzťahový posun je 
predpokladom nadväzovať zraňujúce a 
zneužívajúce priateľské či partnerské 
vzťahy, ktoré nesú riziko zhoršenia so-
ciálnej situácie klientov. Spolu s vysokou 
zadlženosťou, nízkym vzdelaním a inými 
sociálnymi faktormi považujeme naučenú 
bezmocnosť a vzťahový posun za najväč-
šie psychologické prekážky úspešnej re-
socializácie.

Čo ďalej?
 Vysoká psychologická a sociálna zra-
niteľnosť ľudí bez domova si vyžaduje 
systematickú prácu, aby útulky neposti-
hol syndróm „otáčavých dverí“. Teda, 
že ľudia bez domova sa po určitom čase 
znova do rovnakého alebo podobného 
zariadenia vrátia, čo je ten lepší prípad, 
alebo rezignujú a rozhodnú sa pre poma-
lé fyzické a sociálne umieranie na ulici. 
Je na strane facilitátorov zlepšovať svoju 
prácu, hľadať nové možnosti sociotera-
peutickej práce, prehlbovať sebapozna-
nie tak, aby vedeli byť viac nápomocní 
klientom. Škoda, že zo strany mesta nie 
je vôľa podporiť pokračovanie skupín a 
nemôžeme pokračovať v učení sa od seba 
navzájom.            Mgr. Viera Lutherová

Bc. Peter Zátroch
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TAlEnT nESTAČí
Prichádzam do malej novohradskej dedinky. Hľadám podľa súpisného 
čísla, no nedarí sa mi, keď mi prichádza naproti môj Divý mak. Zvítame 
sa, usmieva sa, je trochu rozpačitý. Bývanie rodiny je skromné, no útulné. 
„Ako sa máte?“ Sadám si v kuchyni. Zatiaľ čo mama robí kávu, otec 
ma spovedá. Skúmajú moje zázemie, kto som, čo som. Mama vyrástla v 
detskom domove. Jediná z rodiny nežije v osade.

 Počas obedňajšej prestávky čakám 
pred školou, spolužiaci odchádzajú na 
obed. Naša dnešná úloha je natáčanie 
videopozdravu. Pár jednoduchých otá-
zok, darí sa nám. Na záver môj Divý mak 
hovorí, že bez podpory by bolo možno 
všetko iné. Triafa sa. Rozhodne by nebol 
na umeleckej škole. A ja si v duchu spo-
mínam na návštevu v rodine. No možno 
by šiel niekam na učňovku. Jeho poďako-
vanie je úprimné. Vtom mi zvoní telefón. 
Volá jeho mama. Aj ona sa trafila. Vravím 
jej, že som práve s jej synom v škole. 
Sľubujem, že pri najbližšej návšteve jej 
poviem, ako bolo. Hlavne so stretnutia 
s učiteľmi. Rodičia boli v škole len raz. 
Niežeby nechceli. Vo väčšine prípadov 
rodina deti v rozvoji talentu aj v štúdiu 
podporuje. V rámci možností. Stáva sa, 
že niekedy až príliš. Ale aj to len nieke-
dy. Jedna mama je sama mentorkou. Syna 
podporuje, snaží sa, aby chytil príležitosť 
a mal sa lepšie. Robil to, čo ho baví. Róm-
ske deti musia zabrať dvojnásobne. 

Úsilie a podpora
 Prvýkrát sme sa s ďalším mentorča-
ťom stretli na vlakovej stanici. Našli sme 
sa aj napriek vybitému telefónu. Mladý 
výtvarník. Práve cestoval do školy, kam 
som aj ja kedysi chodila. Máme si čo po-
vedať. Je zanietený, pracuje veľa, má za 
sebou pár výstav. A pritom je prvák na 
strednej. Hovorím si, že raz z neho čosi 
vyrastie. Ktovie. Medzi spolužiakov za-
padol. V škole iný Róm nie je. Škoda. 
Ale už je to raz tak. O nejaký čas som ho 
prišla pozrieť do školy. Koľko toho stíha. 
Práce si berie dopredu. Mám radosť. Aj 
učitelia, aj starší žiaci ho chvália. Tohto 
roku práve on maľoval vianočný pozdrav 
pre Divé maky. Veru, talent nestačí. Za 
úspechom je kopec úsilia a podpory. Divé 
maky o tom vedia svoje. Napriek ťažším 
osudom vedeli zabojovať. Nielen dokon-
čiť školu, uchytiť sa v brandži, ale aj viesť 
plnohodnotný život. To je umenie.

Také chlapča, taký talent
 Jeden z najmladších Divých makov 
začal prejavovať hudobný talent už veľ-

mi skoro. Začal hrávať s mamou v kapele. 
Sníval o hudobnej kariére. Učaroval mu 
saxofón. Rodičia ho prihlásili na flautu. 
Dnes má desať. Hrá na flautu i saxofón. 
Krôčik za krokom. Za sebou pár koncer-
tov, pred sebou veľké plány. V škole sa 
mu darí. Patrí k najlepším v triede. Sa-
xofón má len od novembra. Podarilo sa 
nám ho kúpiť z prostriedkov darcovského 
programu. Vtedy som mu povedala, nech 
skúša. „Prídem ťa pozrieť a zahráš mi!“ 
Skúšal. A zahral. Za dva týždne sa nau-
čil z počutia pár pesničiek. Dnes má už v 
rukáve piesní oveľa viac. Rodina je hrdá. 
Kde sa berie to odhodlanie chcieť niečo 
viac? Často sa stretávame na ZUŠke. Z 
diaľky ma víta úsmevom, rozpráva, čo má 
nové, ako sa mu darí v škole. Také chlap-
ča. Taký talent. Rád chodí na prechádz-
ky so psíkom. Keď odchádza na hodinu, 
ešte dlho sa rozprávam s jeho mamou. 
Vybavujem potrebné, dopĺňam, počúvam. 
Príbehy, spomienky, o práci, o živote. 
Rodičia by sa chceli zamestnať. Mame, 
s ktorou sme vrstovníčky, sa nedarí. Otec 
robí príležitostne, občas nejaká fuška, aj 
to na týždňovky, v rodine chýba.
 Talent nestačí. Často býva nenápadný. 
Všimne si ho učiteľ, učiteľka. „Váš syn či 
dcéra pekne tancuje, kreslí alebo spieva...
Však ho prihláste na umeleckú!“ Rómske 
deti majú veľa talentov, no niekedy málo 
chuti vydržať. 

Významné vzory
 „A pôjdeš tento rok na Letnú aka-
démiu?“ To je príležitosť stretnúť sa so 
svojím vzorom a všeličo sa naučiť,  za-
žiť. V podstate som mala možnosť iba 
nakuknúť, ako to vyzerá, ale predstavte 
si rómske deti, pubertiaci, mladší, starší, 
všetci pokope asi na týždeň. Patria k Di-
vým makom, samé talenty rôznych dru-
hov. Počas týždňa pod vedením lektorov 
pripravujú divadelné, hudobné, tanečné a 
ešte neviem aké predstavenie, ktoré už len 
pri nacvičovaní vyzerá úžasne. A predve-
dú ho na Bašáveli. Tam vidia iných umel-
cov. Práve tých, ktorí to niekam dotiahli. 
Na chodbách hrajú, spievajú. Všade samá 
hudba, smiech a dobrá nálada. Je toto to, 

načo sa všetci celý rok tešili? Človek má 
pocit, akoby bol súčasťou jednej veľkej 
rodiny. Neuveriteľné. Pozerám si fotky. 
Tento malý chlapček, to si ty, môj kolega? 
Dnes vysokoškolák a mentor – vedie iné 
Divé maky tak, ako kedysi viedli jeho. Je 
jedným z prvých absolventov štipendijné-
ho programu Divých makov podporova-
ných rómskych detí. Darí sa mu byť vzo-
rom. Vie, aké je to dôležité. 
 Divé maky prostredníctvom darcov 
podporujú okolo štyridsať detí, v do-
hľadnej dobe ich bude ešte viac. Nie je 
to priamočiara cesta k úspechu. Okrem 
krokov vpred deti niekedy urobia aj dva 
späť. Vtedy je podpora mentora nesmier-
ne dôležitá. Aby dieťa zabojovalo o svoje 
príležitosti, ktoré nie sú vždy rovnako prí-
stupné každému. Na záver slová lektorky 
hudobnej dielne, ktorá vedie deti počas 
Letnej akadémie: „Mať sny je prvým 
úspechom na našej ceste k ich plneniu, 
pričom samotná cesta k týmto métam 
dáva životu zmysel.“

Mgr. Jana Gajdošíková
sociálna pedagogička, 

mentorka Divých makov

Viac o projekte na http://divemaky.sk
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 Hlavnou snahou je vidieť klienta ako 
človeka, stretnúť sa s ním ako s ľudskou 
bytosťou. Toto poslanie zdieľa spolu s C. 
Rogersom. Často sa odborníci v práci s 
ľuďmi skrývajú za roly a klienti dostávajú 
nálepky. Tu to tak nie je, čo veľmi napo-
máha klientom cítiť sa akceptovaní, bez 
súdenia. Najmä pri práci s klientmi zo so-
ciálne veľmi znevýhodneného prostredia 
je skutočne dôležité akceptovať ich. Tento 
pocit niektorí zažijú po prvýkrát v živote 
až pri takomto stretnutí. 

Prijatie klienta v Modeli rastu
 Terapeut sa v Modeli rastu spája s 
„JA“ klientov a ich túžbami. Akceptuje 
ich strach, zúfalstvo, bezmocnosť a záro-
veň sa k nim približuje a uznáva ich ako 
hodnotné a jedinečné ľudské bytosti. Deje 
sa tak prostredníctvom očného kontaktu, 
dotykom (napr. podaním rúk), bytím na 
tej istej fyzickej úrovni či pýtaním sa na 
meno každého klienta a otázkou, ako si 
kto želá byť oslovovaný.
 Ďalšími dôležitými prvkami, ktoré 
V. Satirová vysoko cenila, sú sebaúcta a 
sebaakceptácia. Naučiť klienta, čo je se-
baúcta a zvyšovať ju, vedieť sa oceniť a 
obhájiť v situáciách, keď sme pod tlakom 

okolia, je aj poslaním socioterapie. Je to 
veľmi zložitá práca na sebe a trvá po celý 
život. 
 A v neposlednom rade je to kongruen-
cia na strane socioterapeuta alebo psycho-
terapeuta. Je dôležité, aby si bol terapeut 
vedomý svojho prežívania, svojich poci-
tov a prípadnej inkongruencie. Verbálna 
a neverbálna komunikácia musia byť v 
súlade. Je to najdôležitejší nástroj, ktorý 
terapeuti majú. Na ňom stojí a padá dôve-
ra klienta. 
 V. Satirová  odhalila rôzne hladiny 
skúsenosti, v ich strede, ako zdroj skúse-
ností leží „JA“:
• Túžby – mať rád sám seba, iných a 
byť milovaný je univerzálna túžba každej 
ľudskej bytosti. Ak ale nebola v detstve z 
akéhokoľvek dôvodu uspokojená, vplýva 
to na naše vnútorné emočné prežívanie. 
Klienti, ktorí pochádzajú z citovo chudob-
ného prostredia, sú tým veľmi poznačení. 
Ich život je mechanickým prežívaním bez 
schopnosti hlbších emočných a intímnych 
väzieb. 
• Očakávania – C. Rogers zaraďuje 
očakávania do kategórie „nepodmienenej 
lásky“ a medzi univerzálne túžby túžbu 
po celistvosti, intimite, slobode, túžbu 

po blízkosti, kreativite a vzrušení. Klien-
ti psychoterapie alebo socioterapie svoje 
očakávania niekedy nevedia povedať. Po-
trebujú čas na ich sformulovanie. 
• Percepcie – presvedčenie, viera, po-
stoje, hodnoty. Percepcie každého člo-
veka sú silne zviazané s jeho „JA“. Toto 
puto je stabilné, silné a ťažko oddeliteľné. 
Vytvárame si ho na základe obmedzené-
ho subjektívneho poznania. Z percepcií 
vychádzajú aj presvedčenia o sebe a tie 
bývajú u klientov často deštruktívne. 
• Pocity – sú tiež často silne zakorenené 
v minulosti. Pretože naše pocity väčšinou 
vyvolané aktuálnymi udalosťami sú ne-
zriedka nakumulované v minulosti. Toto 
prepojenie je nutné brať do úvahy, ak je 
v socioterapii čas a možnosť ich skúmať. 
Pre klienta je to veľmi prínosné. 
• Coping – obranné alebo sebazáchov-
né mechanizmy. Satirová sformulovala 
štyri sebazáchovné pozície. Zmierovanie, 
obviňovanie, superracionalita a rušenie. 
Tieto sa objavia v našom správaní, keď je 
ohrozené naše „JA“. Väčšina ľudí komu-
nikuje týmito spôsobmi. Pre terapeuta je 
veľmi prospešné rozoznávať ich a na ich 
rozoznávaní pracovať aj s klientom.
• Správanie – je výstupom copingu a 
vonkajším prejavom osobného vnútor-
ného sveta. Inými slovami, správanie je 
vonkajším prejavom našej sebaúcty.

Aj takto to funguje v praxi
 RC Bambuľkovo je úžasné rodinné 
centrum, v ktorom sa schádzajú mamičky 
z Galanty a okolia. Tím veľmi schopných 
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Model raStU Satirovej v Socioterapii
Virginia Satirová bola americká terapeutka, ktorá na základe dlhoročnej 
praxe postupne sformovala koncepciu práce s rodinným systémom 
alebo jednotlivcami. Túto koncepciu nazvala Model rastu. Je to 
psychoterapeutický systematický model práce, ale mnohé z terapeutických 
presvedčení, ktoré Satirová sformulovala, sa dajú efektívne využiť aj v 
socioterapii.
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Ak partner reaguje spôsobom „to je tvoj 
problém“, pravidlo je deštruktívne. 
 Ak máme v sebe zakódované, že „hnev 
je zlý“, čo sa v nás vytvorilo v detstve, dá 
sa to vystopovať na mnohých úrovniach. 
Napríklad cítime napätie vo vnútorných 
orgánoch (svaly, trávenie, tepny, žily...), 
navonok vyzeráme pokojne, koncentro-
vane, ale občas niektorý sval prezradí 
prítomnosť napätia (kŕče, tiky). Časom sa 
napätie prejaví aj fyzicky v tele, napríklad 
ako vysoký krvný tlak, zápcha, bolesti 
žalúdka, vredy. Niekedy si pre hnev vy-
tvoríme „tlakový hrniec“ a keď je tlak v 
„hrnci“ privysoký, vybuchneme. Práca s 
hnevom, ktorý je v „tlakovom hrnci“, je 
ťažká a nie je možné ju zvládnuť bez od-
bornej pomoci.

Terapeutické presvedčenia
 Na záver by som sa chcela podeliť o 
niekoľko terapeutických presvedčení V. 
Satirovej. Samozrejme, má ich viac, ale 
tieto mňa najviac oslovili a snažím sa ich 
uplatňovať pri stretnutiach s ľuďmi.  
• Zmena je možná VŽDY. Vnútorná 
zmena je možná aj keď je obmedzená 
zmena vonkajšia. Ak chceme niečo zme-
niť, nemali by sme čakať, že to pôjde 
zvonka. Aby bola zmena nastala skutoč-
ne, musí sa zmeniť náš postoj, nazeranie 
na seba alebo na situácie, v ktorých sa na-
chádzame. 
• Všetci máme svoje vnútorné zdroje 
potrebné k prospešnému „zaobchádza-
niu so sebou“ a rastu. -  Satirová hovo-
rí, že každá naša vlastnosť je zdrojom. 
Nevníma ľudské vlastnosti ako dobré a 
zlé, ale ako potenciálne zdroje. Žiadna z 
našich vlastností 
nie je zlá, záleží 
na polarite, či je 
pre človeka prí-
nosom alebo pô-
sobí deštrukčne 
na neho a jeho 
okolie. Dôležitá 
je rovnováha a 
sebaúcta, nepo-
nižovať seba ani 
iných.
• Rodičia opa-
kujú rodinné 
vzorce, ktoré do-
stali ako deti, a to 
aj napriek tomu, 
že tieto vzorce sú 
disfunkčné. -  Ak 
sa pozrieme sku-
točne pravdivo 
na svoje rodiny. 
A na našich pred-

kov, rodičov, starých rodičov či prapraro-
dičov, často nájdeme niečo, čo fungovalo 
či nefungovalo. Je to kľúč k tomu ako dis-
funkčné vzorce zmeniť. Odstup generácií 
prináša nadhľad.
• Nemôžeme zmeniť minulosť. Môže-
me zmeniť jej dopad na nás. -  Naša minu-
losť bude naša celý život. Každý okamih, 
ktorý prežijeme, sa stáva minulosťou. Je 
dôležité, aby sa naša minulosť nestala 
okovami, ktoré nás zväzujú. Spomienky 
a s nimi prepojené pocity, ktoré nenájdu 
svoje miesto v minulosti, sa budú vždy 
vynárať. Aby nás neovládali, je potrebné 
„upratať“ ich, aby zajali svoje miesto.
• Rodičia robia veci tak, ako ich v danej 
chvíli najlepšie dokážu. – Aby nevznikol 
mylný dojem. Satirová nikdy neobviňuje 
rodičov. Cieľom je vidieť svojich rodičov 
ako ľudské bytosti. Nie ako zbožštené 
konštrukty. Sú to ľudia, ktorí občas ro-
bili chyby, nezvládali svoje pocity. Ale 
nerobili to z nelásky. Každý rodič miluje 
svoje deti. Niekedy lásku nevie prejaviť, 
niekedy je tej lásky málo. Ale rodičia ro-
bia vždy to, čo v tej chvíli vedia.  Taktiež 
majú v sebe pochybnosti, očakávania, 
túžby aj sklamanie. Tento pohľad na mat-
ku či otca pomôže prekonať mnohé det-
ské krivdy, ktoré v sebe nosíme. 

Michaela Štibrányiová

Zdroje a literatúra:
V.Satirová J.Banmen, J. Gerberová, M.  Go-
moriová.Model rastu Za hranice rodinnej terapie, 
ISBN 80-7295-071-1
V. Satirová. Kniha o rodine, ISBN 80-901325-02
V. Satirová. Vytváranie kontaktu 

žien, väčšinou mamičiek, ktoré centrum 
vedú, sa snaží o to, aby bol program cen-
tra pestrý. Aj ja mám možnosť s nimi 
spolupracovať. Naša spolupráca začala 
v januári 2016 a snažíme sa raz mesačne 
pripraviť niečo, čo by ich mohlo osloviť. 
Témy väčšinou nájdeme hneď. Zaujíma-
vá bola téma, ktorá sa týkala hnevu „Hne-
vu sa nemusíme báť“. Spätná väzba bola 
veľmi otvorená a pozitívna. V mnohých 
rodinách je často od detí vyžadované, 
aby svoj hnev zvládali. A v diskusii sme 
prišli na to, že žiadame od detí niečo, čo 
ani sami nevieme. Ale v skutočnosti deti 
môžu vedieť len to, čo ich dospelí naučia. 
A ak rodič nevie svoj hnev prijať, pocho-
piť ho a správne s ním narábať, je nemož-
né toto očakávať od dieťaťa. Deti nie sú 
dospelí. Často však od nich máme oča-
kávania akoby boli. To potom v deťoch 
a neskôr aj v nás dospelých podvedome 
aktivuje pravidlá, podľa ktorých riadime 
svoje konanie.

Rodinné pravidlá
 Ďalšou témou boli rodinné pravidlá. 
Niekedy sú jasné, ale často sa stáva, že 
aj nie. Ak sú jasné a prehľadné, tak ich 
členovia rodiny poznajú, rešpektujú a 
všetkým pomáhajú k tomu, aby sa v ro-
dine žilo lepšie. Dobré pravidlo je rozpo-
znateľné podľa toho, že sa ním nikto ne-
cíti zväzovaný, obmedzovaný na úrovni 
„JA“. Tieto pravidlá podporujú sebaúctu, 
otvorenú komunikáciu. Ak však pravidlo 
neplní svoj účel (napr. nie je potrebné, 
aby deti chodili spať o ôsmej, pretože už 
nie sú také malé), zmení sa alebo odloží 
bez toho, aby vyvolalo búrlivé reakcie v 
rodine.
Ale existujú aj pravidlá, ktoré prospešné 
nie sú. Naopak, sú zdrojom potencionál-
neho násilia a možného sebadeštrukčného 
správania. 
Existuje niekoľko kategórií pravidiel: 
• Ľudský – neľudský =  niekedy na seba 
vyvíjame tlak, aby sme sa riadili pravidla-
mi, ktoré nie je možné dodržať. Napríklad 
pravidlo Musíš sa vždy usmievať. Je ne-
ľudské, pretože sú situácie, kedy sa nech-
cem a nemôžem usmievať.
• Zjavné – skryté =  niektoré pravidlá 
sú zjavné a iné nie, ale sú v rodine reš-
pektované. „O tom nehovor, správaj sa 
akoby to neexistovalo.“ Veľmi často sa 
toto skryté pravidlo vyskytuje v rodinách, 
kde je jeden z rodičov alkoholik alebo v 
rodinách, kde sa vyskytuje týranie či zne-
užívanie.
• Konštruktívne – deštruktívne = ak 
sú problémy, napr. s peniazmi, hovorí-
me o nich otvorene, to je konštruktívne. 
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vzdelávanie

 I když do oblasti vzdělávání v posled-
ních letech vstupuje mnoho moderních 
trendů, lidé si jen těžko představují zák-
ladní školu, ve které nehraje hlavní roli, 
jak umí žáci číst, psát, počítat a jaké do-
stanou známky. Leckdo by se mohl zdě-
sit, že si děti ze školy neodnesou potřebné 
vědomosti. Je to však skutečně tak, anebo 
se bojíme něčeho, co není opodstatněné? 
Psycholog Carl Rogers ve svém dlouho-
letém bádání na poli psychologie a psy-
choterapie zjistil, že je možné plně se 
spolehnout na kapacitu člověka zvládnout 
okolnosti svého života a najít si adekvátní 
způsob vlastního žití. Aby se tato kapacita 
mohla účinně rozvinout, je nevyhnutelné 
vytvořit člověku prostředí, ve kterém se 
cítí přijímán a porozuměn. Domníval se, 
že toto prostředí, kde člověk silně cítí, že 
někdo věří v jeho schopnost, bude efek-
tivním podhoubím pro zdravý rozvoj a 

růst, ve kterém se jako důsledek rozvine 
chuť vědět, sebezdokonalovat se a znát 
věci, které potřebuje pro svou integri-
tu. Rogers zastával názor, který vyjádřil 
příslovím: „Můžeš dovést koně k vodě, 
ale nemůžeš ho přinutit, aby pil.“ Dítěti je 
možné a žádoucí nabídnout prostředí, ve 
kterém se může učit, ale není možné „na-
lít“ mu informace do hlavy a očekávat, že 
mu tam vydrží po celý život. Vytvořit ta-
kové zázemí pro vzdělávání klade vysoké 
nároky na personál, který musí být nejen 
odborně zdatný, aby se děti mohly syste-
maticky vzdělávat v oblasti, která je zauj-
me, ale zejména musí být tvořen zralými 
lidmi, schopnými hluboké sebereflexe. 
 Nabízí se otázka, jak toho lze v praxi 
docílit a zda je vůbec možné, aby tento 
princip ve vzdělávání fungoval. Odpo-
vědi nám mohou přinést první vlaštovky 
ve formě nově vznikajících alternativních 

škol, mezi něž patří právě škola Ježek bez 
klece. Nahlédnout pod pokličku nám v 
rozhovoru umožní její zřizovatelka a ře-
ditelka Gabriela Ježková.

Co školu Ježek bez klece vystihuje a v 
čem se liší od školy klasické?
 V dnešní době je těžké charakterizovat 
„klasickou“ školu. Většina škol se něja-
kým způsobem snaží přizpůsobit trendům 
ve vzdělávání. Ne vždy však tyto trendy 
reagují na potřeby pro život. Co osobně 
ale považuji u nás asi za nejdůležitější, je 
to, že spolu žijeme, že si školu společně 
tvoříme, že si dny užíváme, že dokážeme 
být šťastni. Jsme to my, ne učitelé na stra-
ně jedné a žáci na té druhé, ale my všichni 
společně. Je nás málo, a tak si to můžeme 
dovolit.

Škola má akreditaci Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy. Jak se 
pasujete s legislativou?

 Já všem říkám, že jsme tak svobodní, 
jak to současná česká školská legislativa 
dovoluje, což mi třeba ve spoustě věcí 
ne úplně vyhovuje. Nebudu zastírat, že 
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ŠKola, Kde rozhodUjÍ vŠichni SpolU

V malé školičce uprostřed Brna nazvané Ježek bez klece rozhodně 
nenajdete tiše sedící děti v lavicích ani neuslyšíte zvonění. Děti si společně 
s učiteli tvoří učební plán, pravidla a volí si tempo práce. Rozhodují se, 
zda budou pracovat samy, se svými kamarády nebo využijí přítomnost 
učitele. Učí se rozhodovat se, organizovat si čas a žít zodpovědně.

pokračovanie na str. 11
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existuje neuvěřitelné množství nařízení, 
zákazů a příkazů, které osobně považuji 
za naprosto zbytečné. V žádném případě 
ale nechceme čekat několik let na zázrak, 
a tak pracujeme s tím, co máme k dispozi-
ci. Máme třeba zpracovaný vlastní školní 
vzdělávací program, který vychází z ofi-
ciálního dokumentu s názvem Rámcový 
vzdělávací program pro základní školy. 
Spousta odborníků vám řekne, že se v 
podstatě jedná o hodně volný dokument, 
který je tu mimo jiné na pomoc školám, 
aby věděly… A to je právě ono. Proč by 
za žáka měla vědět škola? Nevěřím, že se 
naučím něco, v čem nespatřuji smyslupl-
nost, pro co nemám svou vnitřní motivaci. 

Jak vypadají školní dny v Ježkovi?
 Řekla bych, že každý den je zcela jiný 
– v úterý vyrážíme na výlety, ve čtvrtek 
máme školní sněm a v pátek probíhají 
„výchovy“ – pracovka, výtvarka, hudeb-
ka. Tak nějak přirozeně se nám vykrysta-
lizovala atmosféra některých dnů. Ráno 
se scházíme mezi osmou a devátou ho-
dinou, v devět začínáme ranním kruhem, 
následně probíhá první blok. Je však zcela 
na každém z nás, zda se nabídky toho, co 
někdo z nás pro ostatní připraví, zúčastní-
me. Pokud chci pracovat jinde než většina 
lidí, pokud si chci třeba číst, je to úplně v 
pořádku. Po obědě pokračujeme odpoled-
ním blokem, před ním si ale většinou čte-
me – tak nějak se nám zalíbilo po obědě si 
„dáchnout“ u společné četby.

Když jsem se ptala, jestli je možné vás 
ve škole navštívit, odpověděla jste mi, že 
to musíte rozhodnout společně s dětmi. 
To byl moment, kdy jsem si uvědomila, 
že tato škola funguje opravdu na jiném 

principu…
      Ano, je to tak, žádosti o návštěvy si 
společně odsouhlasujeme na sněmu. Do-
mlouváme si na něm i naše pravidelné 
výlety, řešíme interní záležitosti, vytváří-
me společná pravidla… Šéfík, jak jsme 
nazvali funkci člověka, který je volen na 
dobu tří týdnů, celý sněm vede. Po za-
hájení a ujasnění si bodů, které chceme 
probrat, následuje diskuse a hlasování a 
opravdu je to tak, že všechny hlasy jsou 
rovnocenné a že děti mohou přehlasovat 
dospělé. Kdybyste věděli, jak mně se ten-
krát do té ZOO nechtělo… 

Škola stojí na hodnotách svobody, 
respektu a zodpovědnosti. Co to 
znamená?

 Domnívám se, že tyto tři principy spo-
lu úzce souvisí a že jeden nemůže existo-
vat bez druhého. K čemu mi je svoboda, 
když za ni nedokážu nést zodpovědnost? 
Je svoboda bez zodpovědnosti úplná? A 
jak se mi asi bude v životě dařit bez res-
pektu k sobě samotné i ostatním? Ono je 
to u nás fakt zatraceně těžké, ač to tak 
třeba na první pohled nevypadá. Věřte, že 
je o mnoho jednodušší plnit příkazy ostat-
ních a přehodit na ně i zodpovědnost za 
své vzdělání, za svůj život.

Jana Trčková
Gabriela Ježková 

www.jezekbezklece.cz
Literatúra:
Rogers, C. R. (2000). Klientom centrovaná terapia. 
Jej súčasná prax, aplikácia a teória. Modra: Persona.
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poviedka zo života

 Pripadal mi iný než obvykle. Nevideli 
sme sa už dlhší čas. Keď som ho zbadal, 
potešil som sa. Rád som sa s Lackom roz-
prával. Starý múdry muž, šikovný stolár 
a mal zvláštny humor. Keď sa priblížil, 
usmial sa: „Ahoj!“ Pohľadom sa spýtal, či 
je pri mne voľno. Zbytočná otázka. Dobre 
vedel, že vždy sedávam sám. Zvykli sme 
si za tie roky na seba. Dali sme si jedno-
-dve pivá a prebrali pri nich dedinu aj 
celý svet. A neraz sme len tak ticho sede-
li. Dnes sa mi zdal ustarostený. Prikývol 
som: „Ahoj! Dlho som sme sa nevideli. 
Ako sa máš?“ Prisadol si.
 „Mám rakovinu. Žere mi plúca a už 
ju mám šadze. Doktory hovorá, že skúsa 
chemoterapiu, ale ja jim neverým.“ Po-
zeral do stola, akoby sa hanbil za to, čo 
povedal. Vyrazilo mi to dych. Len som 
vytreštil oči a nevedel, čo povedať. Zod-
vihol oči a pozrel sa na mňa. Musel to na 
mne zbadať. Ani neviem, ako som vy-
chrstol: „Možno to zaberie.“
„Prestan, neser ma ešče aj ty!“ Na tvári 
sa mu mihlo čosi, čo mohlo byť hnevom, 
ale rovnako tak zvláštnym úškrnom spo-
jeným s úsmevom.
„Ja tomu verím, mnoho som o tom čítal,“ 
bránil som si svoje.
„A čo, že sa negdo vyléčil?“ 
„Áno.“
„Tu negde mám štvorcentimetrovú gulu. 
Ve stredu by sem mal nastúpit do nemoc-
nyce. Najprv mi z nej néčo vyrežú a to 
ostatné že s chemoterapiu,“ ukázal si na 
hruď. „Umrem. Už tu dlho nebudem.“ 
 Hlavou mi rýchlosťou svetla lietali 
myšlienky. Lacko bol niečo po sedemde-
siatke, kedysi dlhé roky fajčil a ľúbil si 
aj vypiť. Ako mu pribúdali roky, zmúdrie-
val. Keď som sa s ním spoznal, už v jeho 
živote nebolo ani jedno. Hovorieval, že 
začal žiť zdravo a vždy sa pri tom smial. 
Uvedomil som si, že som sa preľakol a že 
ani sám neverím svojim slovám o chemo-
terapii. Nepríjemná chvíľa. Nevedel som, 
čo hovoriť, ako sa správať. Objednal si 
kofolu. „Dúfal sem, že ca tu nájdem. Nes-
cel sem byt sám.“
„Sám? A kde je Marka?“ 
„Doma. Plače a mne je z teho nanyč. Že 
nech ydem hnet na operáciu.“ Keď to ho-
voril, mal taký smutnoprázdny pohľad, 
matné oči veštili zlomenie. Unavene si 
vzdychol.
 Nevedel som o jeho žene veľa. Vždy 
ju oslovoval Marka a pekne o nej hovo-
rieval. Z našich rozhovorov som rokmi 

nadobudol dojem, že sú to dvaja starí ľu-
dia, ktorí sa životom naučili milovať je-
den druhého. Dcéry boli vydaté, tešili sa 
zo svojich vnukov, Lacko robil nádherné 
nábytky a Marka sa starala o domácnosť a 
záhradu. Taká idylka.
„Výš, taško je mi.“ 
 Takéto slová z jeho úst zaznievali vý-
nimočne. Najčastejšie v súvislosti so spo-
mienkami na život s Markiným otcom. 
Bývali spolu v jednej domácnosti skoro 
tridsať rokov. Asi to nebol veľmi citlivý 
muž, lebo sa správal tak, akoby nevnímal 
súkromie svojej dcéry a jej muža. Sedá-
val u nich pri televízore, hocikedy bez 
zaklopania vošiel k nim, urážal sa, keď 
zať niečo na dvore a okolo domu urobil 
bez jeho súhlasu. Lacko viackrát spome-
nul, ako bol nahnevaný a ako si musel 
zakusnúť do jazyka, aby ho nevyhodil a 
nenakričal na neho, keď si chcel „šuch-
nút a starý tam furt sedzel“. A Marka sa 
otca tiež bála. Vždy mi bolo záhadou, aký 
strach dokáže človeka takto gniaviť, že sa 
bojí ozvať a zabojovať sám za seba. Len 
kvôli nejakej nezmyselnej vďačnosti a 
niečomu, čo zvykol Lacko nazývať úctou 
k staršiemu. A vždy mal vtedy podrážde-
ný hlas. Nechápal som. Aká úcta, keď je 
za ňou hnev?
 „Fčera poobede sem si nalél do po-
hárka kofolu a Marka mi povedala, abych 
aj jej nalél. Ja sem ešče z mójho pohára 
nepil, a tak sem jej ho posunul, nech sa 
napije. Ale ona ho otlačila a zebrala si 
druhý. Dofčulka to nykedy nespravyla. 
Rozumýš? Vet rakovina neny chytlavá.“ 
Pozeral sa mi rovno do očí a ja som v nich 
zbadal strach a sklamanie. S Markou žili 
spolu už vyše päťdesiat rokov.
 „A v noci sa len prehadzovala, že ne-
móže zaspat. Stala, že yde kukat do obý-
vačky televízor. A ja sem ju tam potom 
našel spat. Rozumýš? Nescela byt se mnu 
v jednej postely.“
 Jeho slová do mňa padali ako ťažké 
balvany. Keď som si predstavil, že by sa 
to stalo mne, stiahlo mi srdce. Muselo to 
byť pre neho obrovské sklamanie.
 „Ket bola ona nemocná, ja sem to ny-
kedy neurobyl. Ždycky sem zostal s nu. 
Nebál sem sa, že od nej nečo chycým. A 
kolko ráz mala chrípku a kašel. Varýval 
sem jej čaj a hladkával jej chrbet, aby jej 
nebolo taško. A ona nescela ode mna po-
hárek s kofolu? Rozumýš?“
 Prikývol som, že rozumiem. 
 „Kolko ráz sem stál pry nej, ket sa va-

dzyla s bratem, lebo jej furt vykrikoval, 
že my máme od starého zajačinu, vajcá a 
že nám porobý v záhrade. Somár. Vet sme 
si ju porobyly my sami, nyč nám nemu-
sel robyt a ešče sedzel jak hrýb u nás, any 
sme si šuchnút nemohli. Na to zabudla? 
A ket sem ho vyhodzyl z domu, aby išel 
vykrykovat na svoju ženu, tak mi ešče aj 
starý nadával, že nemám z jeho domu čo 
vyhadzovat jeho syna. Boha, vet to bol aj 
moj dom. Výš, čo šecko sem tam poro-
byl? Okná sem vymenyl, novú kuchynu 
sem urobyl, vybetónoval sem pitvor, stre-
chu sme menyly. Že jeho dom. Any koru-
nu nám nedal a ešče u nás aj vysedával a 
ten somár nám začal vykrykovat, že kolko 
vajec zme za tý roky maly zadarmo a kol-
ko zajačiny sme mali a ušetryly na mase. 
Jeho boha!“ 
 Rinulo sa to z neho. Nazberané kriv-
dy, nikdy nevykričané a nevypovedané. A 
zrazu aj ten pohár s kofolou a televízor v 
obývačke. Z jeho slov sa vynárala temno-
ta samoty a osamelosti. Päťdesiat rokov 
vedľa svojej ženy a napriek tomu osame-
lý. Aj ona sa tak musela mnoho razy cítiť. 
Keď mával slabšiu chvíľku, rozprával o 
svojom búrlivom živote. Kartoval, pil a 
naháňal iné ženy a Marka vraj vtedy pla-
kávala doma. Aj ona si užila osamelosti 
a sklamania, a zrady. Zdôvodňoval to 
tým, že si nemohol „šuchnút“, a tak si to 
vynahradil mimo domu. Hovorieval mi, 
že som jeho súkromný farár a že musím 
dodržať spovedné tajomstvo a nesmiem 
o tom nikdy nikomu povedať. Ani som 
nepovedal. Aj som mu rozumel, aj som 
s ním nesúhlasil. A teraz tu sedel a zo-
mieral. Sám. A doma sedela Marka. Tiež 
sama.
 Dlho sme potom sedeli ticho. On len 
tupo, akoby sklenenými očami pozeral na 
pohár kofoly a ja raz na neho a raz na stôl. 
Nebolo veľmi čo povedať. 
 „Je dobre, že si tu bol a že sem cy to 
mohel povedat. Ulevilo sa mi, ale nesce 
sa mi ýt domú.“ Zdvihol sa unavene zo 
stoličky. „Ahoj.“ Zakýval na rozlúčku ru-
kou a prešiel k pultu. „Zaplacým aj tebe.“ 
Usmial sa a ešte raz zakýval. 
 Vtedy som ho videl naposledy. O päť 
týždňov zomrel. Našiel som parte na okne 
krčmy. Marka na pohrebe veľmi plakala. 
Veľmi. A ja som v duchu uvažoval, či za 
ním, či nad sebou, či nad ich spoločným 
životom a spomienkami... Možno nad 
všetkým... A vtedy som si uvedomil, že 
chcem objať svoju ženu a povedať jej, že 
som rád, že ju mám. Tiež som to nerobie-
val tak často, ako som to v sebe cítil. Ces-
tou domov som kúpil fľašu kofoly, že si 
spolu dáme...

Ľudo Dobšovič

lacKo a MarKa
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