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	 Cieľom	 sedení	 je	 získať	 vhľad	 do	
osobnej	 histórie.	 Uvedomiť	 si,	 ako	 sú	
reakcie	 a	 správanie	 formované	 rodičmi,	
výchovou	 a	 významnými	 udalosťami.	
Kannenberg	 predpokladá,	 že	 ak	 človek	
rozpozná,	 ako	 sa	 jednotlivým	 reakciám	
naučil,	 získa	 nadhľad	 a	 väčšiu	 kontrolu	
nad	 sebou	 samým.	 Pochopí,	 že	 naučené	
sa	môže	 odnaučiť.	 Jeho	 reakcie	 sú	 jeho	
rozhodnutím	 a	 má	 ich	 vo	 svojej	 moci.	
Práca	 sa	 nezameriava	 len	 na	 minulosť.	
Klienti	sú	povzbudzovaní	k	preskúmaniu	
aktuálnych	emócií	a	konfliktov.	Zamýšľa-
jú	 sa	nad	 svojou	 situáciou	v	práci,	 part-
nerstve,	vzťahu	k	rodičom,	deťom	a	iným	
dôležitým	osobám	vo	svojom	sociálnom	
systéme.	 Hľadajú	 alternatívy	 zdravších	
vzťahov,	 učia	 sa	 odmietať	 role,	 vzťahy	
a	 reakcie,	 ktoré	 im	 škodia.	 Časť	 sedení	
smeruje	k	nácviku	a	praktizovaniu	nové-
ho	správania.	Najmä	ako	robiť	zodpoved-
nejšie	a	konštruktívnejšie	drobné	denno-
denné	rozhodnutia	tak,	aby	boli	pre	nich	
prínosom	aj	v	dlhodobejšom	horizonte	a	
nedostávali	 sa	 opäť	 do	 problémov.	Učia	
sa,	ako	riešiť	problémy	zodpovednejšie	a	
prevziať	väčšiu	kontrolu	nad	svojím	živo-

tom.	Kannenberg	smeruje	pozornosť	svo-
jich	 klientov	 predovšetkým	 k	 lepšiemu	
zvládutiu	role	zamestnanca	a	rodiča.
	 Popri	 tom	majú	účastníci	aj	písomnú	
úlohu.	 Esej	 je	 na	 tému:	 výber	 partnerov	
a	 priateľov.	Okrem	 klasickej	 skupinovej	
diskusie	a	spätnej	väzby,	ktorú	si	účastní-
ci	poskytujú	navzájom,	Kannenber	pracu-
je	s	tromi	socioterapeutickými	metódami,	
ktoré	považuje	za	aplikovanú	sociológiu:	
sociometria,	 sociodráma	 a	 stanovovanie	
cieľov.

Sociometria
	 Kannenberg	 sa	 inšpiroval	 Moreno-
vou	 sociometriou	 a	 upravil	 si	 metódu	
podľa	 svojich	 potrieb.	 Nazýva	 ju	 so-
ciálna	 schéma/sociálne	 schematizovanie	
(social	diagramming).	Účastníci	si	tvoria	
schému	 svojho	 prežívania	 vo	 vzťahoch	
v	minulosti	 vždy	 v	 súvislosti	 s	 nejakým	
zážitkom/udalosťou,	ktorá	je	v	rámci	pre-
beranej	 témy.	 Vychádza	 z	 predpokladu,	
že	naše	aktuálne	správanie	je	výsledkom	
udalostí,	ktoré	sme	prežívali	kedysi	a	na-
učili	sme	sa	typickým	reakciám	od	našich	
opatrovníkov.	Schéma	má	pomôcť	zame-
rať	pozornosť	na	tieto	udalosti	a	odhaľo-
vať	 naučené	 vzorce	 správania.	 Účastník	
napríklad	zobrazuje	prežívanie	spojené	so	
zanedbávaním.	Prezentuje	ho	pred	skupi-
nou.	Ostatní	účastníci	a	socioterapeut	mu	
pomáhajú	otázkami	podrobnejšie	preskú-
mať,	čo	sa	udialo	v	jeho	minulosti.
	 Nasleduje	 schéma	 vzťahujúca	 sa	 na	
prítomnosť.	 Hlavným	 protagonistom	
schémy	 najčastejšie	 už	 nie	 sú	 rodičia,	

Rand Kannenberg pracoval v osemdesiatych rokoch v Centre 
mentálneho zdravia (Colorado, USA) ako sociológ. Mal na staosti 
podmienečne prepustených a prepustené osoby. Keďže nebol spokojný 
so systémom poskytovaných služieb, vymyslel si vlastný program. Je 
cielený na klientov s kombinovanou diagnózou: asociálna porucha 
osobnosti a závislosť na návykových látkach. Resocializačná skupina 
Socioterapia pre sociopatov pomáha zvládnuť prechod na slobodu, 
osvojiť si konštruktívnejšie spôsoby fungovania v spoločnosti a dostať 
pod kontrolu závislosť.

SOCIOTERAPIA PRE SOCIOPATOV

	 Program	 je	 postavený	 na	 princípoch	
kognitívne-behaviorálnej	terapie.	Pracuje	
s	predpokladom,	že	asociálne	a	návykové	
správanie,	 ako	 akékoľvek	 iné	 správanie,	
je	naučené.	Tým	pádom	sa	dá	odučiť,	tak	
sa	vytvorí	priestor	na	naučenie	sa	nových	
konštruktívnejších	 vzorcov	 správania	 a	
reakcií.	Kannenberg	pracoval	vždy	s	ce-
lou	 skupinou,	 lebo	 bol	 presvedčený,	 že	
skupinová	dynamika	je	efektívnejšia	než	
individuálna	práca	a	účastníci	skupiny	sú	
si	prospešní	navzájom,	keď	na	seba	berú	
rôzne	úlohy	v	terapeutických	aktivitách.

Som rodič a zamestnanec 
	 Program	je	dizajnovaný	na	24	stretnu-
tí	 po	 90	minút.	 Stretnutia	 sa	 konajú	 raz	
týždenne	počas	šiestich	mesiacov.	Každé	
sedenie	 má	 stanovenú	 tému.	 Pozornosť	
je	zameraná	postupne	na	rôzne	vzťahové	
kvality	a	tieto	sa	vždy	dávajú	do	súvislos-
ti	so	zneužívaním	psychoaktívnych	látok.	
Účastníci	 postupne	 pracujú	 na	 témach:	
nečestnosť,	porušovanie	pravidiel	a	záko-
na,	 nedbanlivosť,	 agresivita,	 dráždivosť,	
nezodpovednosť,	nezáujem	a	impulzivita.	
Každá	z	tém	sa	preberá	tri	stretnutia.
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ale	účastník	a	 jeho	súčasná	 rodina	alebo	
iné	významné	postavy.	Socioterapeut	mu	
pomáha	získať	vhľad	do	aktuálnych	prob-
lémov	 a	 zisťovať,	 či	 neopakuje	 naučené	
vzorce	správania,	ktoré	ho	privádzajú	do	
problémov.	Pozornosť	sa	venuje	aj	posta-
vám	v	schéme.	Akých	partnerov	a	spoloč-
níkov	 si	 účastník	vyberá?	Sú	 tieto	vzťa-
hy	 nápomocné?	 Potom	 sa	 schématizuje	
ideálna	budúcnosť	–	ako	by	 to	vyzeralo,	
keby	tieto	vzorce	opustil,	ako	by	sa	jeho	
život	zmenil?	Kto	bude	v	jeho	živote	figu-
rovať,	keď	sa	napríklad	vzdá	závislosti	a	
nedbanlivého	správania?
	 Cieľom	je	nahliadnuť	do	vývinu	uda-
lostí,	pochopiť,	ako	účastník	opakuje	na-
učené	deštruktívne	vzorce	vo	svojom	ži-
vote	a	aké	vzťahy	si	volí.	Čím	presnejší	je	
vhľad,	tým	jasnejšie	sú	vzorce	definované	
a	 tým	 jednoduchšie	 sa	 dajú	 nahrádzať	
konštruktívnejšími	postupmi	a	vzťahmi.

Sociodráma
	 Sociometrické	stretnutie	je	nasledova-
né	sociodrámou,	ktorá	sa	viaže	na	prebe-
ranú	tému.	Účastníci	dramatizujú	scénky,	
ako	život	so	závislosťou	a	(napríklad)	ne-
dbanlivosťou	vyzerá.	Prinášajú	svoje	skú-
senosti,	pohľady.	Vymieňajú	si	rôzne	role.	
Nedbanlivý	 rodič/zamestnanec,	 zane-
dbávané	dieťa,	 sklamaný	zamestnávateľ,	
kurátor,	prípadne	iné	postavy,	ktoré	do	ta-
kéhoto	diania	môžu	vstupovať.	Účastníci	
si	skúšajú	rôzne	roly,	spôsoby	reagovania,	
učia	sa	novým,	konštruktívnejším.	Náme-
tom	nikdy	nie	sú	reálne	udalosti	zo	života	
účastníkov,	 aj	 keď	 vyplavené	 emócie	 sú	
veľmi	osobné.	Počas	hrania	sú	využívané	
rôzne	sociodramatické	techniky	na	prehĺ-
benie	vhľadu	do	situácie.	Na	témach	pra-
cujú	 najmä	 účastníci,	 socioterapeut	 pri-
spieva	k	prehĺbeniu	diania	–	čo	sa	medzi	
nami	skutočne	odohráva?,	o	čo	naozaj	ide	
v	 jednotlivých	 interakciách?,	 aby	proces	
nebol	povrchný.
	 Každé	 sociodramatické	 sedenie	 je	
ukončené	spoločným	rozhovorom	a	ana-
lyzovaním:	čo	sa	udialo,	ako	 to	vnímali,	
prežívali,	 kde	 vidia	 paralely	 so	 svojím	
osobným	 príbehom,	 čo	 si	 z	 odohraného	
berú	do	svojho	vlastného	života,	ako	svoj	
život	vnímajú	teraz.

Stanovovanie cieľov
	 Súčasťou	 sociodramatickej	 časti	 je	
experimentovanie	s	inými	reakciami,	pa-
dajú	návrhy	iného	správania,	iných	volieb	
v	 rozhodovaní.	 Toto	 je	 materiál,	 ktorý	
môže	byť	využitý	na	nasledujcom	sedení	
zameranom	na	stanovovanie	cieľov.	To	je	
podriadené	 striktným	 pravidlám.	 Musia	
byť	jasne,	presne	formulované,	dosiahnu-

teľné	a	merateľné.	Vždy	sú	o	tom,	čo	bu-
dem	robiť,	nie	čo	nebudem.	Stanovujú	sa	
dva	druhy	 	cieľov:	krátkodobé	–	dosiah-
nuteľné	pred	ukončení	programu	a	dlho-
dobé	–	ich	ukončenie	presahuje	program.	
Stanovujú	 sa	 pre	 tri	 oblasti:	 závislosť	 a	
zneužívanie,	 kriminálne	 správanie	 a	 an-
tisociálne	 správanie.	 Podmienkou	 pre	
ukončenie	programu	a	získanie	osvedče-
nia	musia	byť	tri	(krátkodobé)	ciele	ukon-
čené	 a	 tri	 (dlhodobé)	 v	 procese.	 Príklad	
dobre	formulovaného	cieľa:	Ja	(KTO)	sa	
budem	zúčastňovať	stretnutí	anonymných	
alkoholikov	(ČO)	v	tomto	centre	(KDE),	
aby	 som	 získal	 podporu	 v	 abstinovaní	
(PREČO)	 každý	 piatok	 (KEDY)	 počas	
nasledujúcich	6	mesiacov	(AKO	DLHO),	
počínajúc	týmto	piatkom	(ODKEDY),	ta-
kže	pôjdem	zajtra	ráno	za	p.	XY	a	prihlá-
sim	sa	(AKO).	
	 Ciele	sú	zostavené	ako	zmluva,	ktorú	
účastník	 uzatvára	 verejne	 pred	 skupinou	
so	 socioterapeutom,	 case	managerom*	 a	
kurátorom.
	 Vzhľadom	 na	 to,	 že	 účastníci	 sú	 zá-
roveň	 závislí,	 sú	 v	 priebehu	 programu	
námatkovo	 kontrolovaní,	 či	 dodržiavajú	
dohodu	o	abstinencii.	Pozitívny	test	však	
neznamená	odchod	zo	skupiny.	Vylúčenie	
zo	skupiny	nasleduje	po	troch	absenciách	
alebo	ak	sa	účastník	dopustí	násilia	voči	
prítomým.

Dať si stopku
	 V	 USA	 je	 hojne	 využívaný	 inštitút	
podmienečného	prepustenia.	Odsúdení	sú	
prepúšťaní	 pred	 vypršaním	 trestu	 akoby	
na	 skúšku.	 Počas	 tohto	 obdobia	 podlie-
hajú	 niektorým	 obmedzeniam	 (ako	 na-
príklad	 testy	 na	 prítomnosť	 zakázaných	

látok	alebo	povinná	komunikácia	s	kurá-
torom),	 ale	 tiež	majú	prístup	ku	 rôznym	
službám	 od	 štátu,	 ako	 napríklad	 podpo-
rované	 bývanie.	 Podľa	 autora	 súčasťou	
tohto	 procesu	musí	 byť	 efektívna	 liečba	
antisociálneho	 kriminálneho	 správania	
formou	socioterapie,	prípadne	 iné	 formy	
psychosociálnej	pomoci.	
	 Efektivita	programu	Socioterapia	pre	
sociopatov	 bola	 výskumne	 overovaná	
porovnaním	 s	 inými	 programami,	 resp.	
klientmi	bez	intervencie.	Aj	po	18	mesia-
coch	od	ukončenia	programu	bol	signifi-
kantne	vyšší	počet	absolventov	bez	opä-
tovného	 nástupu	 do	 výkonu	 trestu	 alebo	
iným	 spôsobom	 v	 kontakte	 s	 justičným	
systémom.	Podarilo	 sa	 udržať	 aj	 vysoké	
negatívne	 skóre	v	 testoch	na	prítomnosť	
zakázaných	 látok.	Ako	 povedal	 jeden	 z	
účastníkov:	 „Povedal	 by	 som,	 že	 mi	 to	
pomohlo	 omnoho	 viac	 premýšľať	 a	 dať	
si	 čas,	dať	 si	 stopku	predtým,	ako	niečo	
urobím.	Nie	vždy	 sa	 to	podarí.	Nie	 som	
perfektný,	 robím	 chyby.	 Našťastie	 idem	
ďalej.	A	dá	 ti	 to...	dať	si	čas	na	rozmýš-
ľanie	o	veciach,	hlavne,	keď	máš	rodinu	a	
deti.“

Viera Lutherová
Zdroj: Rand L Kannenberg, Sociothe-
rapy for Sociopaths, Resocial Group;

 2003, PESI Healthcare, Wisconsin

*Case manager je človek, ktorého náplňou 
práce je pomáhať klientovi v kontakte s in-
štitúciami, koordinuje služby jednotlivých re-
zortov (zdravotníctvo, sociálna oblasť, škola, 
ministerstvo vnútra) a napomáha efektívnej 
inklúzii občana so špecifickými potrebami a 
problémami späť do spoločnosti. Je ľudskou 
spojkou medzi klientom a systémom.
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AKÉ SÚ NAŠE SKÚSENOSTI S INPP?
INPP školský intervenčný program je neinvazívny pohybový program bez 
použitia medikamentov. Bol vyvinutý vo Veľkej Británii v chesterskom 
Institute of Neuro-Physiological Psychology. Je založený na klinickom 
programe terapie neuromotorickej nezrelosti klienta. Testovaciu batériu 
a cvičenia adaptovala S. Goddard Blythe na použitie pre skupiny detí v 
školskom prostredí. 

	 Program	 pozostáva	 z	 15-minútovej	
každodennej	 série	 cvikov	 založených	 na	
pohyboch,	 ktoré	 normálne	 sa	 vyvíjajúce	
dieťa	robí	v	prvom	roku	života,	počas	tr-
vania	školského	roku.	Základné	pohybové	
vzorce	boli	rozložené	na	najjednoduchšiu	
formu	 a	 potom	 krok	 za	 krokom	 poskla-
dané	späť	v	presnom	vývinovom	poradí,	
začínajúc	 schopnosťou	 držať	 zdvihnutú	
hlavu.	

Ako to bolo u nás?
	 Školský	 program	 INPP	 trval	 17	 me-
siacov.	Vo	februári	2014	sme	urobili	prvé	
testovanie	(70	žiakov)	a	ukončili	sme	ho	
druhým	 testovaním	v	 júni	 2015	 (21	 žia-
kov).	Pokles	pozorovanej	vzorky	bol	spô-
sobený	prirodzenými	príčinami	–	ukonče-
nie	 pobytu	 v	 sanatóriu.	Cvičenia	 prebie-
hali	denne	počas	vybraných	vyučovacích	
hodín,	relaxačných	chvíľok,	niekedy	pred	
vyučovaním	alebo	v	popoludňajších	hodi-
nách	vo	výchove	mimo	vyučovania.	Diag-
nostiku,	 zostavenie	 tréningového	 plánu,	
jeho	 realizáciu	 a	 kontrolu	 vykonávali	
odborní	 zamestnanci	 sanatória.	 Vybrané	
skupiny	 žiakov	 cvičili	 v	 15-minútových	
blokoch	každý	vyučovací	deň	v	telocvič-
ni,	spoločenskej	miestnosti,	za	priaznivé-
ho	počasia	aj	na	školskom	ihrisku.	Každý	
blok	sa	cvičil	najmenej	šesť	 týždňov.	Po	
jeho	osvojení	mohli	žiaci	začať	s	novým	
cvičebným	blokom.
	 Záťažou	 pre	 hyperaktívne	 deti	 bola	
nutnosť	 spomalených	 pohybov	 a	 tempa,	
na	čo	si	zvykli	po	dvoch,	troch	mesiacoch.	
Efektívnosť	 cvičení	 sa	prejavila	u	detí	 v	
spevnení	 jednotlivých	 svalových	 skupín,	
vyššej	 koncentrácii,	 v	 zlepšení	 hrubej	 a	
jemnej	 motoriky,	 rovnováhy,	 pokojnej-
ších	prejavoch	a	 rozšírení	 frustračnej	 to-
lerancie.	
	 Na	 hodnotenie	 neuromotorickej	 zre-
losti	 pre	 učenie	 sme	 použili	 Vývinovú	
testovaciu	batériu	pre	deti	vo	veku	od	7,5	
roka.	Testy,	v	ktorých	nás	zaujímali	 roz-
diely	po	ukončení	programu:	
1/	 testy	 na	 hrubú	 svalovú	 koordináciu,	
rovnováhu	a	reflexy,	
2/	testy	vizuálnej	smerovej	stability	a	vi-
zuálnej	integrácie,

3/	 testy	pre	vizuálnu	percepciu	a	vizuál-
no-motorickú	integráciu.

Cvičiť sa oplatí
	 Po	 ukončení	 programu	 konštatujeme	
jeho	vysokú	účinnosť.	Samozrejme,	uve-
domujeme	 si,	 že	 k	 pozitívnemu	 efektu	
mohlo	 dôjsť	 aj	 vďaka	 iným	premenným	
ako	napríklad	dozrievanie	CNS,	senzitív-
ne	obdobie	na	rozvoj	rovnováhy	či	vplyv	
iných	 programov,	Hawthornský	 efekt.	V	
daných	 podmienkach,	 bohužiaľ,	 nebolo	
možné	vytvoriť	kontrolnú	skupinu.	Prie-
mery	pretestov	a	posttestov	sme	porovná-
vali	pomocou	párového	t-testu.
	 U	detí	sa	v	porovnaní	s	prvým	testova-
ním	 štatisticky	 významne	 zlepšila	 hrubá	
svalová	koordinácia,	rovnováha	a	znížila	
sa	miera	pretrvávania	primitívnych	refle-
xov.	 Priemer	 skóre	 v	 prvom	 hodnotení	
17,28	klesol	na	3,71	v	druhom	hodnotení	
(vyššie	skóre	naznačuje	vyšší	počet	chýb).	
Vo	 vizuálnej	 smerovej	 stabilite	 a	 vizu-
álnej	 integrácii	 tiež	 došlo	 k	 signifikant-
nému	 zlepšeniu.	 Priemerný	 počet	 chýb	
pred	programom	bol	1,81	a	po	programe	
0,33.	Okrem	chybovosti	sme	zisťovali	aj	
rýchlosť	 riešenia.	 Deti	 po	 absolvovaní	
programu	 riešili	 test	 vizuálnej	 smerovej	
stability	(tracking)	v	priemere	o	deväť	se-
kúnd	rýchlejšie	a	test	vizuálnej	integrácie	
vyriešili	v	priemere	o	dve	sekundy	rých-
lejšie.	Rozdiely	medzi	prvými	a	druhými	

meraniami	boli	opäť	štatisticky	význam-
né.	 V	 teste	 na	 vizuálnu	 percepciu	 a	 vi-
zuálno-motorickú	 integráciu	 (Tansleyho	
štandardné	tvary)	po	programe	skórovali	
v	priemere	o	2,68	bodov	lepšie	ako	pred	
ním.	Tento	 rozdiel	 sa	 takisto	 ukázal	 byť	
štatisticky	významný.	V	sumárnom	skóre	
všetkých	subtestov	došlo	tiež	k	štatisticky	
významnému	rozdielu.	

Precvičiť sa k lepšiemu životu
	 Neuromotorická	 nezrelosť	 je	 z	 vývi-
nového	hľadiska	faktor,	ktorý	si	vyžaduje	
našu	pozornosť.	Nezrelá	centrálna	nervo-
vá	sústava	podkopáva	schopnosti	dieťaťa.	
Narúša	 udržanie	 rovnováhy,	 pozornosti,	
kvalitu	sústredenia,	koordináciu	jemnej	aj	
hrubej	motoriky.	Vyššie	nervové	centrá	sú	
neustále	 zamestnané	 kompenzáciou	 ne-
zrelého	 fungovania.	Z	výskumov	vieme,	
že	neuromotorická	nezrelosť	sa	významne	
spája	so	zhoršeným	prospechom	a	proble-
matickým	správaním.	INPP	vývinové	cvi-
čenia	 podporujú	 dozrievanie	 centrálnej	
nervovej	 sústavy	a	 teda	zlepšujú	 jej	 cel-
kovú	efektivitu.	Zlepšenie	v	 tejto	 rovine	
sa	 premieta	 do	 zlepšenia	 akademického	
výkonu	i	správania.	Dozrievanie	CNS	je	
sprevádzané	vyššou	emočnou	stabilitou	a	
schopnosťou	lepšie	regulovať	svoju	inte-
rakciu	 s	okolím.	Po	absolvovaní	progra-
mu	 očakávame	 zlepšenie	 aj	 v	 sociálnej	
oblasti.	Dieťa,	ktoré	má	viac	pod	kontro-
lou	svoje	telo	a	jeho	jednotlivé	funkciona-
lity,	bude	viac	pripravené	k	nadobúdaniu	
vedomostí,	zručností	a	vzťahov.	Dúfame,	
že	 aj	 s	pomocou	 tohto	programu	prispe-
jeme	k	lepšej	 integrácii	našich	detí	a	 ich	
úspešnejšiemu	napredovaniu.

PaedDr. Viliam Wintner
Mgr. René Šebeňa PhD.
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UMENIE SOCIOTERAPIE
V odborných aj v laických kruhoch sa čoraz častejšie spomínajú pojmy 
socioterapia a socioterapeut. V našom každodennom živote sa formuje 
nová profesia a nový spoločensko-vedný odbor, ktorého náplňou je po-
moc ľuďom, ktorí sú z rôznych dôvodov exkludovaní (závislosti, fyzický 
hendikep, mentálne retardácie, autizmus a pod.). Socioterapia je vlastne 
profesionálne pôsobenie na sociálnu situáciu exkludovaných smerom k 
ich opätovnej sociálnej inklúzii (začlenenosti), rehabilitácii a sociálneho 
znovuzrodenia.

	 Záujem	o	 takúto	prácu	silnie,	narastá	
počet	 ľudí,	 ktorí	 sa	 chcú	 spolupodieľať	
na	pomoci	druhým	a	pochopiteľne	ruka	v	
ruke	s	tým	rastú	aj	požiadavky	na	odborné	
vzdelanie	a	vzdelávanie	sa	v	socioterapii,	
na	odbornú	prípravu	socioterapeutov.
	 Inštitút	 psychoterapie	 a	 socioterapie	
(IPS)	zahájil	na	 jeseň	v	2016	prvý	kom-
plexný	 systematický	výcvikový	program	
v	 socioterapii	 pod	 názvom	 „Umenie	 so-
cioterapie”.	 Absolventi	 tohto	 programu	
budú	 po	 jeho	 ukončení	 zapísaní	 do	 zo-
znamu	 socioterapeutov	 Slovenska,	 ktorý	
vedie	IPS.	
	 Máme	 za	 sebou	 prvý	 rok	 programu,	
ktorý	 je	 celkovo	 rozvrhnutý	 na	 tri	 ka-
lendárne	 roky.	V	 jednom	roku	absolvujú	
účastníci	päť	stretnutí	–	štyrikrát	predĺže-
ný	víkend	(štvrtok	večer	–	nedeľa	dopo-
ludnia)	a	jedno	intenzívne	stretnutie	(stre-
da	večer	–	nedeľa	dopoludnia).
	 Súčasťou	stretnutí	sú	teoretické	bloky	
(prednáškové	diskusie	zo	základov	socio-
terapie,	 psychoterapie,	 psychiatrie,	 ana-
tómie	 a	 základov	medicínskeho	 prístupu	
k	rôznym	formám	postihnutia	a	komuni-
kačných	 zručností.	 Okrem	 teoretického	
vzdelávania	 je	 veľký	 dôraz	 kladený	 aj	
na	 praktický	 nácvik	 socioterapie,	 čo	 sa	
deje	formou	aktívneho	sociálneho	učenia	
(encounterová	 skupina),	 ktorá	pripravuje	
účastníkov	z	hľadiska	osobného	rozvoja	a	
osobnostnej	zrelosti	na	prácu	socioterape-
uta.	Vo	večerných	blokoch	potom	účast-
níci	 absolvujú	 tzv.	 terapeutické	 reťaze	 –	
nácvik	terapeutických	rozhovorov,	rozvoj	
empatického	počúvania	s	následnou	sku-
pinovou	supervíziou.
	 V	 prvom	 roku	 sa	 postupne	 formova-
la	 skupina	 účastníkov	 a	 ukázalo	 sa,	 že	
nie	 každý,	 kto	 sa	 do	 výcviku	 prihlásil,	
má	aj	kapacitu	absolvovať	ho.	Niekoľko	
účastníkov	postupne	z	výcviku	odstúpilo,	
najčastejšie	sú	to	jedinci,	ktorých	pripra-
venosť	pracovať	formou	aktívneho	zážit-
ku	na	sebe	je	nižšia	a	vyššia	je	miera	ich	
osobných	obrán.	Výsledok,	ak	to	tak	mož-
no	povedať,	je	sformovaná	skupina,	ktorá	
výborne	spolupracuje	a	vzájomná	dôvera	
medzi	 účastníkmi	 sa	 počas	 prvého	 roka	
prehĺbila.	Skupina	je	teda	už	uzatvorená.	

(Tu	chceme	upozorniť,	že	počet	účastní-
kov	 vo	 výcviku	 je	 limitovaný	 –	 skupina	
môže	mať	maximálne	26	účastníkov.)
	 Počas	 tohto	 prvého	 roka	 absolvovali	
účastníci	úvod	do	socioterapie	a	základy	
medicínskeho	prístupu	k	rôznym	formám	
postihnutia.	Ukazuje	sa,	že	časový	rozsah	
venovaný	 týmto	 blokom	bude	 v	 II.	 cyk-
le	 výcviku	 (predpokladané	 otvorenie	 je	
v	novembri	2017)	potrebné	navýšiť.	Zá-
ujem	 o	 poznatky	 a	 informácie	 z	 týchto	
oblastí	socioterapeutickej	pomoci	nás	sa-
motných	prekvapil	a	hoci	sme	sa	domnie-
vali,	že	počet	hodín	bude	dostatočný,	prax	
nám	ukazuje,	že	to	tak	nie	je.	
	 Podnetom	pre	nás,	organizátorov,	bol	
aj	záujem	viacerých	účastníkov	o	získanie	
certifikátu	 po	 absolvovaní	 programu.	 V	
súčasnosti	 to	 je	pripravené	tak,	že	účast-
níci	 programu	 po	 jeho	 ukončení	 získajú	
osvedčenie	o	 jeho	absolvovaní	 (spolu	 so	
zápisom	do	zoznamu	socioterapeuotv)	od	
IPS.	 Vzhľadom	 na	 opakované	 otázky	 a	
záujem	sme	sa	 rozhodli,	 že	 sa	pokúsime	
program	 akreditovať	 aj	 na	 Ministerstve	
školstva	 SR,	 aby	 účastníci	 ďalších	 cyk-

lov	 výcviku	 už	 mohli	 získať	 certifikát,	
ktorý	potvrdí	ich	profesionalitu	pracovať	
ako	socioterapeut.	Radi	by	sme	vyhoveli	
aj	tejto	požiadavke,	hoci	náš	názor	je,	že	
certifikát	 vystaví	 predovšetkým	 samotná	
prax,	pretože	žiadny	„papier”	nezaručuje	
kvalitu	a	profesionalitu.
	 Účastníkmi	programu	sú	ženy	aj	muži		
z	rôznych	oblastí,	možno	ale	povedať,	že	
všetci	pracujú	s	ľuďmi	a	vo	svojej	práci	
poznatky	a	praktické	zručnosti,	ktoré	po-
stupne	získavajú,	môžu	už	teraz	využívať	
a	 uplatňovať	 (napr.	 vo	 vzdelávaní	 a	 prí-
prave	 budúcich	 sociálnych	 pracovníkov,	
na	odbore	sociálnych	vecí	mestských	úra-
dov	či	v	zariadeniach	sociálnych	služieb).
	 Skúsenosti	po	prvom	roku	nás	opráv-
ňujú	povedať,	že	sme	sa	rozhodli	správne,	
keď	sme	na	trh	prišli	s	ponukou	pripravo-
vať	ľudí	na	profesionálnu	prácu	v	sociote-
rapii.	O	to	viac	sa	sústredíme	na	prípravu	
II.	 cyklu	 programu	 a	 námety,	 podnety	 a	
pripomienky,	 ktoré	 od	 účastníkov	 získa-
vame,	určite	uplatníme	a	použijeme	v	bu-
dúcnosti	v	našej	práci.
	 Informácie	o	výcviku	„Umenie	socio-
terapie”	môžu	záujemci	nájsť	na	stránke	
IPS	www.socioterapia.sk,	 na	 telefónnom	
čísle	 0917	 110	 067	 a	 mailovej	 adrese
livialozsi@gmail.com,	 ktoré	 patria	 jed-
nej	z	facilitátoriek	programu		PhDr.	Lívii	
Lozsi.	Radi	odpovieme	na	vaše	otázky	a	
poskytneme	všetky	potrebné	informácie.

Ľudo Dobšovič, IPS
Facilitátor programu Umenie 

socioterapie

Fo
to
	P
ix
ab
ay



SOCIOTERAPIA

6

vzťahy

Žijeme v časoch obrovského technologického rozvoja. Jeho tempo je 
stále rýchlejšie a svojím vplyvom zasahuje aj sociálne vzťahy – vytvára 
tlak na rodinné štruktúry, ktoré následne prechádzajú veľkými zmenami. 

	 Patriarchát	 sa	postupne	vytráca	a	ob-
javuje	sa	nový	fenomén,	niečo,	čo	tu	ešte	
nebolo	–	kult	dieťaťa.	Z	dnešného	pohľa-
du	 už	 dieťa	 nevďačí	 za	 svoj	 život	 rodi-
čom,	ale	naopak,	dáva	zmysel	ich	vzťahu.	
Ešte	dve	generácie	dozadu	žena	vravieva-
la,	že	chce	dať	dieťa	svojmu	mužovi,	dnes	
môžeme	počuť	ženu	hovoriť,	že	chce	otca	
pre	svoje	dieťa.	Vnímate	ten	rozdiel?
Tento	fakt	sa	výrazne	prejavuje	aj	vo	vý-
vine	osobností	dnešných	detí.	Máme	veľa,	
žijeme	v	prebytku,	nikdy	v	histórii	sme	sa	
nemali	 lepšie	 a	 chceme	 dopriať	 hlavne	
našim	 deťom.	 Už	 keď	 sa	 majú	 narodiť,	
je	 okolo	 toho	 obrovský	 rozruch.	 Kedysi	
žena	porodila,	dieťa	zavesila	do	plachtič-
ky	medzi	stromami	a	pokračovala	v	práci	
na	 poli.	 Dnes	 je	 takáto	 predstava	 úplne	
sci-fi,	hoci	fyziologicky	sa	nič	nezmenilo	
a	 to	 isté	by	 zvládla	 aj	 žena	21.	 storočia.	
Ako	sa	vraví:	Všetko	je	otázkou	postoja,	
no	a	ten	sa	zmenil!

Dieťa nechce zbožňovanie
	 S	 obrovskou	 pompou	 sa	 očakávaný	
tvorček	 rodí,	 aby	 bol	 oslavovaný,	 zbož-
ňovaný,	milovaný.	Ešte	 ani	netuší,	 čo	 je	
svet	a	už	ho	svojou	prítomnosťou	výrazne	
ovplyvňuje.	„Len	aby	sme	mu	dali	úplne	
všetko,	 čo	 je	 možné	 dať.	 Všetko	 hmot-

né,	 intelektuálne,	 emocionálne,”	 vravia	
si	 dnešní	 rodičia.	 Ale	 ako	 to	 má	 malý	
človiečik	 všetko	 absorbovať?	 Anglický	
psychoanalitik	 John	Bowlby	píše:	 „Deti,	
ktoré	sú	stredobodom	vesmíru,	sú	na	tom	
veľmi	 podobne	 ako	 citoví	 deprivanti.”	
Nadbytok	 spôsobuje	 to	 isté,	 čo	 nedosta-
tok!	Tento	fakt	si	drvivá	väčšina	rodičov	
vôbec	 neuvedomuje,	 lebo	 je	 to	 akosi	
zvláštne	povznášajúce,	nevnímať	vlastné	
potreby	a	„všetko”	dávať	dieťaťu.	Človek	
sa	 cíti	 lepším.	 V	 skutočnosti	 je	 to	 však	
škodlivé.	

Ťaživé pohladenia
	 Možno	 sa	 pýtate:	 „Ale	 čo	 je	 na	 tom	
zlé?	Môže	veľa	lásky	škodiť?”	To	asi	nie,	
ale	to	nie	je	„čistá”,	nepožadovačná,	slo-
bodná	láska.	Je	to	láska	zranených	ľudí	a	
tým	bôľom	 je	 aj	 poznačená.	 Je	 iné,	 keď	
hľadíte	 dieťa	 rukou,	 ktorá	 vás	 nebolí	 a	
rukou,	ktorá	je	zlomená.	Potom	je	pohla-
denie	akési	 ťažké	a	 spätne	vyvoláva	po-
trebu	 chrániť	 a	 byť	 vďačný.	My	 rodičia	
(pokiaľ	sme	nezrelí)	máme	tendencie	lie-
čiť	si	svoje	zranenia	prostredníctvom	detí,	
napríklad	tak,	že	ich	zaplavíme	tým,	čo	v	
detstve	chýbalo	nám.	No	a	navonok	sa	to	
tvári	ako	láska.
	 Sigmund	Freud	v	tejto	súvislosti	píše:	

„Neuropatickí	 rodičia,	 ktorí	 bývajú	 ná-
chylní	k	nesmiernym	nežnostiam,	svojím	
láskaním	pravdepodobne	prebudia	v	die-
ťati	dispozíciu	k	neuróznym	chorobám.”	
Nejedná	sa	 totiž	o	nadmieru	rodičovskej	
lásky,	 ale	 o	 nevedome	 získanú	 úzkosť,	
ktorá	pramení	zo	strachu	zo	straty,	ktorá	
sa	zákerne	a	nenápadne	vkráda	do	každo-
dennej	reality.

Tuhé prepojenia
	 Sedela	 u	 mňa	 matka,	 ktorá	 prišla	 s	
tým,	že	je	v	jej	živote	veľmi	veľa	úzkosti,	
ktorá	ju	obťažuje	už	na	dennej	báze.	Spý-
tala	som	sa,	čo	je	jej	najväčším	strachom.	
Odpovedala	mi,	 že	 sa	 najviac	 bojí	 o	 ži-
vot	svojho	syna,	toho,	že	by	sa	mu	mohlo	
niečo	zlé	stať.	A	tak	ho	svojím	strachom	
dusí.	Sústavne	mu	je	v	pätách.	Chodí	za	
ním,	kontroluje	ho,	premýšľa	o	možných	
nástrahách.	Aj	od	neho	chce,	aby	bol	opa-
trný,	 lebo	mamička	 sa	 veľmi	 bojí.	No	 a	
čuduj	 sa	 svete,	 chlapec	 má	 stále	 nejaké	
zranenia.
	 Mama	 nežije	 svoj,	 ale	 jeho	 život.	 Je	
na	každom	jeho	tréningu,	na	každom	zá-
pase,	trávi	s	ním	všetok	čas.	Nič	na	svete	
nie	je	pre	ňu	porovnateľne	príťažlivé.	Do-
konca	 prestala	 spávať	 s	manželom,	 lebo	
syn	raz	omylom	vošiel	do	spálne…	Keď	
sme	hľadali	možnosti,	kam	inde	by	mohla	
sústrediť	svoju	pozornosť	a	prestať	použí-
vať	syna,	bola	stratená	ako	Alenka	v	Ríši	
divov.	 Akoby	 bol	 svet	 bez	 jej	 miláčika	
úplne	prázdnym	miestom.
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	 Neslávne	známym	extrémnym	príkla-
dom	 tohto	 javu,	 ktorý	 poznáme	 z	 histó-
rie,	 je	 životný	 príbeh	Adolfa	Hitlera.	Aj	
on	bol	jediným	zdrojom	šťastia	pre	svoju	
matku	Kláru,	ktorá	ho	zahŕňala	a	súčasne	
dusila	láskou,	nadmerne	ho	ochraňovala	a	
hýčkala.	Výsledkom	takejto	výchovy	bol	
submisívny	tyran.	Svedectvo	o	tom	podal	
aj	 ich	 rodinný	 lekár,	 mimochodom	 žid,	
ktorý	povedal,	že	nikdy	nevidel	silnejšie	
primknutie.	 Ešte	 aj	 v	 bunkri,	 kde	Hitler	
spáchal	 samovraždu,	mal	 pri	 sebe	 fotku	
svojej	milovanej	matky.

Klietka z lásky
	 Keď	dieťa	vyrastá	v	emočnom	prebyt-
ku,	začne	vidieť	seba	ako	stred	sveta	a	ne-
naučí	sa	vnímať	vnútorný	svet	iných	ľudí.	
Vôbec	sa	u	neho	neobjaví	potreba	inves-
tovať	aj	do	druhého	človeka.	 Je	uväzne-
né	v	klietke	z	 lásky	a	nachádza	sa	 iba	v	
známom	 prostredí,	 objavovať	 neznáme	
mu	 totiž	nedovolia.	A	 tak	v	ňom	zabíja-
jú	 túžby.	 Mala	 som	 možnosť	 vidieť	 do	
života	 chlapca,	 ktorého	 túžby	 boli	 takto	
udusené	 hneď	v	 zárodku.	Nech	 prišiel	 s	
akýmkoľvek	nápadom,	okamžite	bol	 za-
hltený	 ideálnymi	 podmienkami	 na	 jeho	
realizáciu.	Vždy	mu	nakúpili	 kompletnú	
výbavu,	 zaplatili	 učiteľa,	 vozili	 ho	 tam.	
Chcel	 byť	 rockovým	gitaristom	a	 jediné	
po	čom	túžil,	bola	možnosť	hrať	v	nejakej	
starej	 garáži	 a	 mať	 náročné	 podmienky,	
ako	mal	kedysi	Kurt	Cobain.	Bohužiaľ,	to	
jediné	 sa	mu	 splniť	 nemohlo!	V	 takom-
to	dieťati	sa	potom	objavuje	pocit	viny	a	
zlyhania	z	toho,	že	všetko	dostal	a	nedo-
kázal	 to	 využiť.	Dôsledkom	 je	 strácanie	
vlastnej	hodnoty.	

Dospelí kojenci
	 Práve	 z	 tohto	 vášnivého	 rodičovské-
ho	 záujmu	 o	 deti,	 ktoré	 sú	 obklopené	
hmotným	 a	 sociálnym	 dostatkom,	 vzni-
kajú	takzvaní	obrí	kojenci.	Ich	rodičia	im	
prejavujú	 nadmieru	 lásky,	 čo	 býva,	 ako	
som	už	 spomínala,	 príznakom	 ich	 vlast-
nej	 zraniteľnosti.	Títo	 prerastení	 kojenci	
s	 hypertrofovaným	 narcizmom	 bývajú	
sympatickí	a	nadšení,	no	rovnako	tak	pla-
chí	a	pasívni.	Zákerné	 je,	že	 to,	že	majú	
problémy,	 obyčajne	 zbadáte	 až	 v	 puber-
te,	 lebo	 až	 v	 adolescencii,	 pri	 hľadaní	
partnera,	 sa	naplno	prejaví	 ich	obrovský	
strach	zo	závislosti.	Vo	vzťahoch	mávajú	
potom	 tendencie	 podriaďovať	 sa	 a	 seba	
vnímajú	ako	menejcenných.	Symbiotické	
detstvo	a	prílišné	splynutie	s	rodičom	im	
totiž	bránilo	vytvoriť	si	vlastnú	osobnosť.	
Tento	model,	ktorý	sa	začal	objavovať	v	
prostredí	amerických	detí,	sa	rozmohol	už	
aj	v	Európe.	Model,	kde	autoritu	v	rodine	

preberá	 dieťa,	 lebo	 jeho	 potreby	 musia	
byť	za	každú	cenu	saturované,	spôsobuje	
nemožnosť	separácie	a	pocit	obrovského	
nesplatiteľného	dlhu.

Škodlivý stereotyp
	 Nič	nemá	k	dokonalosti	ďalej	než	do-
konalý	rodič.	Ja	som	zatiaľ	takého	nestre-
tla	a	ani	nepoznám	nikoho,	kto	by	v	 ro-
dičovstve	nepochybil.	Naopak	vidím,	ako	
sa	všetci	stereotypne	snažíme	ukazovať	sa	
pred	dieťaťom	ako	perfektní,	obávame	sa	
totiž,	že	ak	by	dieťa	odhalilo	naše	slabiny	
či	 neistoty,	 klesli	 by	 sme	 v	 jeho	 očiach,	
utrpela	by	naša	rodičovská	autorita.	Má	to	
však	aj	 iný	dôležitý	aspekt,	ktorý	si	má-
lokto	 uvedomuje.	 Keď	 sa	 rodič	 dopustí	
chyby,	 dieťa	 sa	má	 voči	 čomu	búriť,	 čo	
mu	dodáva	odvahu	čeliť	aj	iným	prekáž-
kam	v	živote.	Rodičovské	pochybenie	tak	
vlastne	podporuje	jeho	nezávislosť.	Dieťa	
si	povie	niečo	v	zmysle:	„Konečne	 to	 tu	
je,	musím	 si	 to	 zariadiť	 sám,	 lebo	moja	
matka	to	nezvládla.”	Čo	je	teda	význam-
nejšie?	Upevnenie	vlastnej	pozície	alebo	
vytvorenie	príležitosti	pre	dieťa?	
	 Pamätám	si	na	situáciu	z	môjho	živo-
ta,	 keď	 sa	 ako	blesk	 z	 jasného	neba	ob-
javil	spontánny	hnev	môjho	pubertálneho	
syna.	Zosilnené	to	bolo	tým,	že	sme	išli	v	
aute,	kde	mi	vykričal,	že	mu	strašne	lezie	
na	nervy	moja	dokonalosť	a	neomylnosť.	
Ostala	 som	ako	obarená,	 nechápala	 som	
to.	Vôbec	som	si	neuvedomovala,	že	nie-
čo	také	robím	a	že	jemu	je	to	až	tak	veľmi	
nepríjemné.	 Táto	 spätná	 väzba	 ma	 však	
emocionálne	 zasiahla	 a	 s	 „prezentáciou	
neomylnej	matky”	som	postupne	prestala.	
Vo	výsledku	to	malo	dobrý	dopad	na	náš	
vzťah.

Fenomén týraných rodičov
	 Aby	 si	 mohlo	 dieťa	 vydobyť	 svoju	
autonómiu	 a	 nezostalo	 uviaznuté	 v	 sieti	
utkanej	 zo	 starostlivosti	 jeho	 bezchyb-
ných	 rodičoch,	 niekedy	 nemá	 inú	 mož-
nosť	než	odmietnuť	ich	násilne.	Tlačí	ho	
k	 tomu	nemožnosť	prekonať	zásadné	ži-
votné	 skúšky,	nutné	pre	normálny	vývin	
človeka.	Tento	tlak	občas	vedie	až	k	hro-
zivým	kultúrnym	javom,	kedy	sú	rodičia	
týraní	vlastnými	deťmi.	
	 Boris	Cyrulnik,	francúzsky	psychiater	
a	etnológ	vo	svojej	knihe	Láska	nad	pro-
pastí	o	tom	píše	toto:	„Je	to	desať	rokov	
dozadu,	čo	sme	s	ohromením	objavili	do-
spelé	osoby	vydané	napospas	vyhrážkam	
a	násiliu	zo	strany	svojich	vlastných	detí.	
Fenomén	 týraných	 rodičov	 začal	 vychá-
dzať	na	 svetlo	 sveta,	keď	 linky	zriadené	
na	pomoc	týraným	osobám	v	USA	zazna-
menali	 celých	dvadsaťpäť	percent	hovo-

rov	s	touto	problematikou.	Veľmi	vysoké	
čísla	boli	zistené	aj	vo	Francúzsku	a	v	Qu-
ebecu.	Obete	však	často	odmietali	podať	
trestné	oznámenie	na	vlastné	deti.	Prvý	sa	
s	týmto	javom	zaoberali	Japonci	a	vysvet-
ľovali	 ho	 intenzívnymi	 sociokultúrnymi	
zmenami,	 ktoré	 viedli	 k	 preceňovaniu	
pozície	dieťaťa	v	rodine.	Rovnaký	vývoj	
nastal	aj	v	Číne,	kde	politika	jedného	die-
ťaťa	spôsobila,	že	z	anjelských	detí	 sa	z	
jednej	 generácie	 na	 druhú	 začali	 stávať	
frustrovaní	 a	 trpiaci	 domáci	 tyrani.	 Deti	
začali	 byť	 obsedantné	 bez	 akéhokoľvek	
životného	plánu.”	
	 Ďalej	 som	 sa	 dozvedela,	 že	 rodičia	
detí	 tyranov	 bývajú	 obyčajne	 starší	 a	
majú	vysoký	sociálny	status.	Nachádza	sa	
medzi	nimi	veľký	počet	právnikov	(až	tri-
dsať	percent),	lekárov	a	dokonca	psycho-
lógov.	Všetci	 týraní	 rodičia	mali	 solídne	
vysokoškolské	 vzdelanie	 a	 mali	 úmysel	
vychovávať	svoje	deti	demokraticky.	
	 Myslím	si,	že	pre	dieťa	musí	byť	veľ-
mi	ťažké	to,	že	nenachádza	„objektívny”	
dôvod,	prečo	 sa	na	 svojich	 rodičov	hne-
vať,	 pričom	 ale	 jeho	 hnev	 stále	 stúpa.	
Musí	to	v	ňom	vyvolávať	obrovský	vnú-
torný	konflikt.	Dnes	som	počula	v	terapii	
povedať	dospelého	muža,	že	je	svojim	ro-
dičom	veľmi	vďačný	a	pritom	sa	mu	dob-
re	nedarí.	Má	niečo	po	 tridsiatke	a	 je	na	
antidepresívach.	Spýtala	som	sa	ho,	za	čo	
je	vďačný	a	on	odpovedal,	že	nevie,	ale	že	
od	malička	do	neho	vštepovali,	že	im	má	
byť	vďačný,	tak	je.	Aj	takého	dôsledky	to	
môže	mať.	Tento	konkrétny	muž	síce	ro-
dičov	netýra,	zato	sa	však	trápi	seba…
	 My	rodičia	dostávame	narodením	die-
ťaťa	celkom	tvárnu	hmotu	a	je	len	na	nás,	
aké	tvary	bude	nakoniec	mať.	Až	v	dospe-
losti	našich	detí	(niekde	sa	uvádza,	že	až	
vnukov)	sa	ukáže,	akí	sme	boli	modelári.

Maja Kubišová
www.vztahovaporadna.sk
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V JEDNOM DOMĚ 
Staří lidé a děti spolu. Nejedná se o situaci, kdy aktivní „mladá“ babička 
pomáhá postarat se o vnoučata. Připomíná to spíš model, který byl 
kdysi zcela normální: staří prarodiče „na výminku“, kteří už nemohou 
pracovat, ale mají své místo v domě, kde žije spolu několik generací 
jedné velké rodiny, a malé děti, které je potřeba pohlídat, aby se mladí 
mohli věnovat své práci. Stáří se někdy nazývá „druhé dětství“ a že to 
může být i velmi hezká životní etapa, to jsem měla možnost vidět při své 
návštěvě v Mezigeneračním centru Julie v krásné pražské části Zbraslav. 

	 Zakladatelka	a	manažerka	tohoto	cen-
tra	Mgr.	Markéta	Adámková	 a	 její	 kole-
gyně	se	před	několika	lety	nechaly	inspi-
rovat	zahraničním	modelem	zařízení,	kde	
se	 péče	 o	 seniory	 prolíná	 s	 péčí	 o	 před-
školní	děti.	Původně	vlastně	chtěly	zařídit	
na	Zbraslavi	dům	pro	seniory,	kde	by	se	
jim	dostalo	lepší	péče,	než	je	v	tomto	typu	
zařízení	běžné,	a	podařilo	se	jim	pro	ten-
to	 účel	 zajistit	 překrásnou	 secesní	 vilu	 s	
velkou	zahradou.	Nastal	ale	problém,	jak	
dostat	klienty	do	vyšších	pater	domu,	kde	
není	výtah.	A	pak	přišel	nápad	využít	vyš-
ší	patra	jako	školku	pro	děti.		
	 „Julie	 je	místo,	 kde	 se	 setkávají	 lidé	
různých	generací,	které	nikam	nespěchají	
a	mají	si	co	předat.	Učíme	se	zde	navzá-
jem	laskavosti,	toleranci,	respektu	a	úctě,“	
řekla	PaedDr.	 Jitka	Stejskalová,	klinická	
logopedka,	afazioložka	a	odborný	garant	

centra.	Aby	program	tréninku	mentálních	
a	 motorických	 funkcí	 dospělých	 dostal	
důstojnou	podobu	(aktivity	typu	jednodu-
chých	ručních	prací,	čtení	pohádek,	zpěv	
písniček,	 hry	na	 zahradě	 apod.,	 které	by	
někdy	mohly	i	samotným	klientům	připa-
dat	až	infantilní,	jakkoli	z	terapeutického	
hlediska	užitečné),	vznikl	nápad	spojit	jej	
s	aktivitami	pro	děti,	kterým	senioři	mo-
hou	pomáhat	a	tím	se	vlastně	do	nich	při-
rozeně	sami	zapojí,	a	ještě	se	přitom	po-
těší	kontaktem	s	dětmi.	Tak	byl	nakonec	
zrealizován	 koncept	 jednoho	 společného	
domu,	kde	je	postaráno	o	nejstarší	 i	nej-
mladší	generaci,	a	to	pro	klienty	potřebu-
jící	specifickou	odbornou	péči.	
	 Centrum	tak	v	sobě	spojuje	denní	péči	
o	seniory	a	logopedickou	práci	s	dětmi	i	
dospělými,	 a	 svým	 zaměřením	 unikátně	
doplňuje	 sociálně	 zdravotní	 péči,	 která	

v	České	 republice	 dosud	 chyběla.	Nabí-
zí	odbornou	 logopedickou	péči	klientům	
po	 ztrátě	 řeči	 a	 dospělým	 i	 dětem,	 kteří	
mají	 potíže	 se	 správnou	 artikulací.	 Jeho	
činnost	je	zaměřena	na	prevenci	i	nápra-
vu	 poruch	 komunikace	 prostřednictvím	
každodenní	 skupinové	 i	 individuální	 lo-
gopedické	 péče.	 Seniorům	 se	 sníženou	
soběstačností	nebo	s	potřebou	sociálního	
kontaktu	 nabízí	 aktivizační	 programy,	
rehabilitační	cvičení,	trénink	paměti,	mu-
zikoterapii,	 arteterapii,	 psychoterapii	 či	
reminiscenci.	Poskytuje	služby	dospělým	
s	poruchou	komunikace	po	cévních	moz-
kových	příhodách,	úrazech	mozku	apod.	
Mateřská	škola	logopedická	se	stará	o	děti	
s	nerovnoměrným	vývojem	a	artikulační-
mi	problémy:	dysfázií	 nebo	 jinými	obtí-
žemi	vyžadujícími	logopedickou	péči.	

Přínos mezigeneračního propojení 
	 Propojení	centra	denní	péče	a	školky	
navazuje	na	tradiční	model	rodiny	s	me-
zigeneračním	 soužitím,	 který	 navozuje	
vlídnou	 atmosféru	 sounáležitosti	 a	 kon-
tinuity,	 přirozený	 respekt	 k	 lidskému	 ži-
votu	 i	 všem	 jeho	 etapám.	Takové	 setká-
vání	poskytuje	nenahraditelné	obohacení	
v	 době,	 kdy	 jsou	 přirozené	 vazby	 mezi	
generacemi	 vlivem	moderního	 životního	
stylu	 narušené.	Kontakt	 s	 dětmi	 vyvolá-
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vá	u	dospělých	a	seniorů	ochranitelské	a	
pečující	sklony	a	poskytuje	jim	motivaci	
k	náplni	vlastního	života.	Pro	děti	zname-
ná	setkávání	se	seniory	přijímání	stáří	bez	
ostychu	 a	 s	 porozuměním.	 Proto	 jsou	 v	
denním	programu	zařazené	 společné	 ak-
tivity	jako	čtení,	výtvarné	činnosti,	zpěv,	
hry	či	práce	na	zahradě.	Společně	aktivně	
prožité	chvíle	přispívají	ke	zlepšení	fyzic-
kého,	citového	i	kognitivního	rozvoje.		

Bezpečné prostředí
	 Ve	 školce	 se	 daří	 udržet	 bezpečné	
prostředí,	kterého	se	dětem	s	těmito	obtí-
žemi	často	v	běžných	školkách	nedostává.	
Je	zde	kladen	velký	důraz	na	individuální	
přístup.	I	proto,	že	mají	všechny	děti	ně-
jaký	problém,	nesetkávají	se	tu	s	posmě-
chem	nebo	šikanou.	Jsou	si	všichni	rovni.
	 Společné	 trávení	 času	 s	 dětmi	 se	 ale	
pozitivně	 promítá	 i	 do	 pokroku,	 kterého	
dosáhnou	senioři,	i	když	u	nich	často	kvůli	
typu	jejich	problému	není	tak	markantní.	
„Seniory	interakce	s	dětmi	motivuje,	aby	
na	 sobě	 pracovali,	 nezhoršoval	 se	 jejich	
stav	 a	 oni	 byli	 schopni	 komunikovat,“	
říká	 ředitelka	 Mgr.	 Markéta	Adámková.	
Všechny	 obyvatele	 domu	 spojuje	 jedna	
věc	 –	 potíže	 s	 komunikací.	 Zatímco	 se-
nioři,	kteří	do	centra	dochází,	se	potýka-
jí	 zejména	 s	následky	mozkové	příhody,	
u	 většiny	 dětí	 jde	 o	 vady	 vrozené.	Děti,	
které	 sem	 přicházejí,	 nekomunikují	 buď	
vůbec,	 nebo	 omezeně.	 Často	 sem	 pře-
cházejí	 z	 běžných	 školek,	 kde	 se	 právě	
kvůli	 svým	 specifickým	 problémům	 ně-
kdy	 dostávají	 na	 okraj	 a	 jejich	 vylouče-

ní	může	vést	k	různým	projevům	negace	
(pláč,	vztek	apod.).	Když	pak	přijdou	do	
zdejšího	rodinného	kolektivu,	kde	každý	
má	nějaký	problém	–	jak	ostatní	děti,	tak	
senioři	–	děti	se	postupně	zklidňují,	a	 to	
je	 ten	moment,	kdy	 se	dá	začít	pracovat	
na	 rozvoji	 verbální	 komunikace.	 Děti	 i	
senioři	často	používají	i	jiné	způsoby	do-
rozumívání,	 třeba	hudbu	nebo	tanec.	Ni-
kdo	na	ně	netlačí,	nechávají	si	vzájemně	
čas,	jaký	potřebují.	Díky	intenzivní	a	lo-
gopedické	péči	se	často	daří	individuální	
potíže	dětí	odbourávat.	Nutno	dodat,	že	k	
pocitu	důvěry	 a	 bezpečí	 přispívá	přístup	
všech	pracovníků	i	dobrovolníků,	kteří	do	
práce	s	klienty	dávají	své	srdce	a	na	první	
pohled	 je	 též	vidět,	 že	mají	velmi	dobré	
kolegiální	vztahy.

Spolu i každý zvlášť 
	 Prostorná	secesní	vila	s	velkou	zahra-
dou	 poskytuje	 dostatek	 místa	 pro	 děti,	
dospělé	 i	 seniory.	Všichni	mají	možnost	
užívat	 oddělených	 prostor	 pro	 vlastní	
aktivity,	 rozvíjení	 vrstevnických	 vztahů,	
odpočinek	 i	 relaxaci.	 Zároveň	 jsou	 zde	
ale	i	místa	vyhrazená	pro	společné	akce,	
do	kterých	se	mohou	klienti	dle	vlastního	
zájmu	zapojovat.	Za	významnou	aktivitu	
se	zde	považuje	čas	trávený	spolu	na	za-
hradě,	protože	společné	činnosti	překoná-
vají	bariéry,	napomáhají	vzájemné	komu-
nikaci	 a	 propojení	 generací.	Každé	 ráno	
se	všichni	klienti	(dospělí	i	děti)	setkávají	
v	hlavní	místnosti,	kde	si	společně	zpívají	
a	 povídají.	 Po	 ranním	 setkání	 odcházejí	
děti	do	školky	o	patro	výš	a	dospělí	mají	

svůj	program	–	individuální	logopedickou	
terapii,	 zdravotní	 cvičení,	 trénink	 pamě-
ti,	 práci	 s	 jemnou	 motorikou,	 psychote-
rapii	 apod.	 S	 dospělými	 klienty	 pracuje	
odborný	personál	 a	věnují	 se	 rozvoji	 ře-
čových	 schopností	 pod	 vedením	 klinic-
kého	 logopeda.	 Děti	 se	 mezitím	 věnují	
běžným	předškolním	 aktivitám	 (zpívání,	
malování,	 hra	 apod.)	 a	 práci	 s	 jazykem.	
Po	svačině	jdou	děti	ven	na	zahradu	a	do-
spělí	se	mohou	dle	zájmu	přidat.	Po	obědě	
je	 doba	 odpočinku.	 Senioři	 si	 čtou	 nebo	
hrají	deskové	hry.	Menší	děti	odpočívají	
na	lehátkách,	větší	děti	se	věnují	klidným	
hrám.	Po	svačině	se	opět	mohou	děti	set-
kat	s	ostatními	klienty	v	hlavní	místnosti	
nebo	venku.	
	 „Myšlenkou	mezigeneračního	 soužití	
jsme	 se	 inspirovali	v	 zahraničí	 a	 zaujala	
nás	natolik,	že	jsme	se	rozhodli	pro	její	re-
alizaci	v	českých	podmínkách.	Nepřichá-
zíme	přitom	s	ničím	novým.	Vracíme	se	k	
tomu,	co	tady	vždy	bylo,	tedy	k	tradiční-
mu	rodinnému	modelu	soužití	více	gene-
rací	pod	jednou	střechou.	Každá	generace	
má	své	potřeby,	ale	v	lecčem	se	doplňují	a	
obohacují,	a	především	v	Julii	nikam	ne-
spěchají.	 Podařilo	 se	 nám	 vytvořit	 pros-
tor,	kde	se	staří	lidé	mohou	cítit	užiteční	a	
potřební,	kde	dospělí	nenásilnou	 formou	
opět	 naváží	 sociální	 kontakty	 a	 kde	 děti	
čerpají	 z	 laskavosti,	 moudrosti	 a	 zku-
šeností	 stáří,“	 citujeme	na	 závěr	 z	webu	
mezigeneračního	centra	Julie,	www.vjed-
nomdome.cz.	

Mgr. Naďa Jurečková
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HLAS AKO INTÍMNY POMOCNÍK
Liečebno-výchovné sanatóriá poskytujú dočasnú psychologickú, 
psychoterapeutickú a výchovnú starostlivosť deťom a mladistvým 
s narušeným psychosociálnym vývinom, u ktorých ambulantná 
starostlivosť neviedla k náprave. Spravidla ide o deti a mladistvých s 
poruchami správania, ktoré pretrvávajú dlhodobo. Ich správanie je 
natoľko neprispôsobivé, asociálne, agresívne alebo vyzývavé, že ich 
výchova je v bežných podmienkach ťažko zvládnuteľná.

	 Tieto	 poruchy	 sa	môžu	 komplikovať	
aj	celou	paletou	pridružených	porúch,	nie	
je	 u	 nich	 ojedinelý	 ani	 problém	 s	 návy-
kovými	látkami,	čo	im	situáciu	ešte	viac	
komplikuje.	Zaujalo	nás,	 že	na	korekciu	
týchto	porúch,	ako	aj	na	reedukáciu	nie-
ktorých	foriem	závislostí	sa	využíva	mu-
zikoterapia	ako	doplnková	forma	terape-
utickej	činnosti.	V	súkromnom	liečebno-
-výchovnom	sanatóriu	v	Senci	poskytuje	
Mgr. Ing. Ingrid Mišeková muzikotera-
piu	chlapcom	vo	veku	13	–	15	rokov	ako	
externá	pracovníčka.	Rozprávali	sme	sa	s	
ňou	o	muzikoterapii	a	o	tom,	ako	dokáže	
týchto	mladých	ľudí	spájať	rytmus,	spev	
a	hudba.	

Máte za sebou bohatú a úspešnú prax v 
oblasti manažmentu ľudských zdrojov. 
Prečo ste sa rozhodla pracovať v so-
ciálnej oblasti?  
Roky	 trávené	 manažovaním	 ľudských	
zdrojov	boli	síce	zaujímavé,	ale	pre	mňa	
málo	kreatívne	a	mala	som	na	starosti	pri-
veľa	administratívnej	práce.	Organizova-
la	som	pre	manažérov	rozvojové	progra-
my,	 tréningy	 a	 vzdelávanie,	 ktoré	 boli	
väčšinou	 iba	o	 sprostredkovaní	 informá-
cií,	ale	málo	zohľadňovali	osobný	rozmer	
konkrétnych	ľudí.	Nevidela	som	nadšenie	
a	záujem	o	seba-spoznávanie,	o	kreatívny	
prístup	k	svojim	vnútorným	zdrojom	a	v	
manažmente	ma	práve	tieto	oblasti	bavi-
li	najviac.	Okrem	potrebného	štúdia	som	
absolvovala	vzdelávanie	v	muzikoterapii	
a	začala	 som	popri	 zamestnaní	pracovať	
v	sociálnych	službách,	spočiatku	iba	ako	
dobrovoľníčka.	

Muzikoterapia je však špecifická, iba 
relatívne úzka oblasť na poli sociálnej 
pomoci a poradenstva. 
Hlavné	zamestnanie	mám	v	Domove	so-
ciálnych	služieb	pre	deti	a	dospelých,	kde	
pracujem	s	mentálne	postihnutými	klient-
mi	ako	 sociálna	 terapeutka.	Muzikotera-
piu	robím	externe	v	troch	rôznych	zaria-
deniach,	s	rôznymi	cieľovými	skupinami.	
Táto	práca	je	pre	mňa	o	prepájaní	hudby	a	

psychológie,	konkrétne	mojich	skúseností	
zo	psychoterapeutického	výcviku,	ktoré-
ho	 som	 absolventkou	 a	 tiež	 encountero-
vých	 skupín,	ktorých	 som	sa	viac	 rokov	
zúčastňovala.	Hudba	je	nosným	pilierom,	
na	ktorom	stojí	môj	prístup	ku	klientom,	
pretože	verím,	že	má	liečivú	silu.	

Ako klientom tú silu sprostredkujete? 
Dva	 roky	 pracujem	 v	 súkromnom	 lie-
čebno-výchovnom	sanatóriu	so	skupinou	
13	 –	 15	 ročných	 chlapcov,	 ktorí	 majú	
poruchy	 správania,	 syndrómy	 ADHD,	
hyperkinetické	 poruchy	 a	 druhú	 kategó-
riu	 tvoria	 drogovo	 závislí	 (alkohol,	 ma-
rihuana	 a	 ďalšie	 návykové	 látky).	 Keď	
chcem	 čokoľvek	 sprostredkovať,	 nejde	
to	bez	vzťahu.	Samozrejme,	muzikotera-
pia	 má	 svoje	 zákonitosti	 a	 formy,	 ktoré	
aj	ja	aplikujem.	Pasívna	forma	spočíva	v	
počúvaní,	 vnímaní	 hudby,	 v	 prežívaní	 v	
súvislosti	s	ňou,	v	porozumení	vlastných	
pocitov	a	pocitov	iných.	Aktívna	časť	mu-
zikoterapie	je	viac	o	kreativite,	o	hľadaní	
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a	nachádzaní	rôznych	techník	a	o	spôsobe	
seba-vyjadrovania.	

Zámer je pekný, ale ako na to reagujú 
chlapci?
Spočiatku	 je	 vždy	 ťažké	 získať	 ich	 pre	
spoluprácu.	 Poruchy	 správania	 sa	 preja-
vujú	 rôzne.	 Hyperkinetické	 poruchy	 sú	
charakterizované	neschopnosťou	vydržať	
dlhší	čas	pri	jednej	činnosti.	Nedostatočne	
regulovaná	 a	 nadmerná	 aktivita,	 prechá-
dzanie	z	 jednej	činnosti	na	druhú	sa	od-
zrkadľuje	aj	počas	muzikoterapie.	A	sú	tu	
ešte	závislosti,	ktoré	hoci	nedosahujú	stu-
peň	 zjavných	 abstinenčných	 príznakov,	
psychologická	závislosť	je	jednoznačná	a	
ovplyvňuje	ich.	Pre	tieto	deti	nie	je	pobyt	
v	LVS	dobrovoľný.	Prežívajú	smútok	–	sú	
smutné	 z	 odlúčenia	 od	 rodičov,	 kamará-
tov,	od	zaužívaného	spôsobu	života.	

Ak neevidujete u svojich klientov chuť 
na zmenu, aké má muzikoterapia opod-
statnenie? Prináša nejaké výsledky? 
Ťažko	povedať.	Aby	môj	vplyv,	respektí-
ve	vplyv	muzikoterapie	zanechal	stopu,	je	
potrebné	vybudovať	dôverný	vzťah.	A	to	
je	dlhší	proces.	Väčšina	 týchto	chlapcov	
prichádza	a	po	nejakom	čase	aj	odchádza	
zo	zariadenia	aj	z	mojich	sedení.	Výsled-
ky	 sa	 dajú	 pozorovať	 len	 u	 tých,	 ktorí	
skupinu	navštevujú	dlhší	čas.	V	priemere	
sa	jeden	klient	zúčastní	iba	piatich	sedení,	
čo	je	dosť	málo.	Mám	otvorenú	skupinu,	
do	ktorej	klienti	prichádzajú	a	odchádza-
jú	 z	 nej.	 Je	 ťažké	 toto	 pôsobenie	 poňať	
systémovo	 a	 vyhodnocovať	 výsledky.	K	
vyhodnocovaniu	síce	automaticky	dochá-
dza,	ale	deje	sa	to	bez	hlbšej	spolupráce	s	
ostatnými	členmi	odborného	tímu.	Ak	by	
sa	to	tak	dialo,	bolo	by	to	ideálne.	

Rozumiem tomu tak, že muzikotera-
piu prispôsobujete podmienkam, ktoré 
máte k dispozícii.
O	muzikoterapii	 v	 pravom	slova	 zmysle	
možno	 hovoriť	 iba	 vtedy,	 keď	 ňou	 sle-
dujeme	zadefinovaný	cieľ	a	 to	vyžaduje,	
aby	 sme	 sa	 s	 klientom	hlbšie	 zoznámili.	
Vzhľadom	 na	 spomínané	 podmienky	 sa	
zameriavam	skôr	na	všeobecné	ciele.	Už	
od	prvého	 stretnutia	 s	 klientom	mám	na	
zreteli	 jeho	 integráciu	 do	 skupiny	 a	 do	
prostredia,	v	ktorom	sa	práve	nachádza	a	
tiež	rozvoj	spolupráce.	Mám	na	zreteli	aj	
špecifické	 ciele	 ako	 je	 rozvoj	 pozornos-
ti,	rozvoj	koordinácie	a	pohybu,	najmä	u	
chlapcov	s	hyperkinetickou	poruchou.	

Integrácia a spolupráca. Sú to reálne 
výzvy, prihliadnuc na fakt, že klient sa 
ocitol v zariadení proti svojej vôli?

Na	muzikoterapii	je	účasť	dobrovoľná.	Ja	
mám	limit	sedem	členov.	To	je	moja	jedi-
ná	 podmienka,	 pretože	 na	 pozadí	 skupi-
novej	práce	prebieha	aj	individuálna	prá-
ca	s	jednotlivcom.	Takmer	vždy	pribudne	
nový	účastník,	 takže	o	pravidlách	disku-
tujeme	pomerne	často.	Sú	iba	štyri	veľmi	
jednoduché	 pravidlá,	 ktoré	 by	 mali	 byť	
porozumené,	pretože	iba	vtedy	dostávajú	
zmysel.	Chlapci	na	ne	spočiatku	reagujú	
svojsky,	testujú,	ako	zareagujem	a	tým	sa	
medzi	nami	naštartuje	diskusia.	Nechcem	
im	dávať	príkazy	typu	musíš/nesmieš.	To	
by	 som	 nebola	 ja.	 Skôr	 poviem	 o	 sebe,	
ako	vnímam	pravidlá	ja,	čo	pre	mňa	zna-
mená	 ich	 dodržiavanie.	 Chcem	 byť	 pre	
nich	so	svojimi	názormi	čitateľná.	

Čím to podľa vás je, že chcú navštevo-
vať muzikoterapiu dobrovoľne?
Jednoznačne	hudbou,	ktorá	je	pre	nich	ne-
smierne	atraktívna.	Nosím	pre	nich	gitaru,	
klávesy,	 bubny,	 rôzne	 vajíčka,	 perkusný	
melodický	nástroj	 tank	drum,	na	ktorom	
sa	 hrá	 rukami	 alebo	 paličkami.	A	 atrak-
tívna	 je	 pre	 nich	 aj	 spoločná	 hra.	Nejde	
to	bez	 toho,	 aby	niekedy	nevyjadrili	 ne-
spokojnosť.	 Najmä	 na	 začiatku	 bývajú	
otrávení,	tvrdia,	že	ich	to	nebaví	a	možno	
ich	to	nebaví	preto,	že	je	to	organizovaná	
činnosť.

Popíšte, ako postupujete, akú „sklad-
bu” má jedno sedenie?
Napriek	voľnosti	sledujem	aj	určitú	štruk-
túru.	V	prvej	časti	robíme	to,	čo	im	pripra-
vím,	majú	možnosť	vyskúšať	si	nástroje,	
spolu	 sa	 zahrať.	 Na	 úvod	 hrám	 „Hello	
Song”	na	gitare	 a	 spievam,	aby	 sme	na-
vzájom	zistili,	v	akej	sme	v	nálade.	Na	za-
čiatku	sa	im	táto	hra	javila	ako	pre	5-roč-
ných,	napriek	tomu	ich	to	baví.	Potom	si	
každý	vyberie	svoj	nástroj,	väčšinou	ryt-
mický,	pretože	na	gitare	nevie	hrať	každý.	
Zo	začiatku	je	chaos,	rytmizovanie	je	bez	
štruktúry,	ale	postupujeme	ďalej	a	skúša-
me	hľadať	spoločný	rytmus	skupiny.	Táto	
aktivita	už	vyžaduje	vzájomné	počúvanie	
a	 spoluprácu.	 Oni	 rytmus,	 samozrejme,	
cítia	aj	prežívajú.	V	týchto	okamihoch	sa	
navonok	veľa	prejavuje	a	vtedy	sa	chlapci	
dajú	doslova	„diagnostikovať”.	V	ďalšej	
časti	počúvajú	pesničky,	čo	je	pre	nich	asi	
najatraktívnejšie.	

Zdá sa, že zmeny sa predsa len dosta-
via. 
Áno,	 opakovaním	 sa	 proces	 zlepšuje	 a	
chlapci	si	nachádzajú	svoj	rytmus	a	spo-
ločný	rytmus	skupiny.	Keď	sa	 to	podarí,	
striedame	 dynamiku,	 tempo,	 napríklad	
skúsime	 hrať	 čo	 najtichšie.	 Je	 príjemné,	

že	 máme	 priestor	 na	 experimentovanie,	
pretože	na	niektorých	nástrojoch	je	ťažké	
hrať	ticho.	Skúšame	aj	také,	že	začíname	
hrať	nahlas	a	postupne	stišujeme.	Milujú,	
keď	môžu	 voľne	 búchať	 a	 trieskať.	 Sa-
mozrejme,	máme	k	dispozícii	takú	miest-
nosť,	aby	sme	nerušili	nikoho.	

Ako chlapci v období puberty vnímajú 
spev? 
Veľmi	ťažko	sa	dajú	„nahovoriť”	na	spev,	
jednak	preto,	lebo	mutujú	a	tiež	preto,	že	
v	 detstve	 ich	 niekto	 naučil,	 že	 nevedia	
spievať.	Ale	cez	rôzne	zvuky	sa	rozviažu,	
uvoľnia	sa	a	postupne	začnú	používať	aj	
hlas.	 Tiché	 hranie	 striedame	 s	 hlasným,	
pomalé	 tempo	 s	 rýchlym.	Začneme,	 ako	
keby	 sa	 nám	 nechcelo	 –	 oni	 sa	 pritom	
smejú	 –	 potom	 postupne	 zrýchľujeme.	
Hluk	a	uvoľnenie	milujú.	Potom	sa	hráme	
rôzne	rytmické	hry,	vymyslíme	si	rytmus	
a	prehrávame	ho	dovtedy,	kým	sa	niekto	
neprihlási,	 že	 ho	 chce	 zmeniť.	 Tu	 majú	
možnosť	presadiť	sa	aj	tí,	ktorí	sa	inokedy	
boja	prejaviť.	A	tak	sa	začína	kooperácia	
a	 interakcie	 v	 skupine.	 Začínajú	 vnímať	
aj	ostatných,	prispôsobujú	sa	im	v	rytme,	
tempe,	dynamike,	pretože	iba	tak	dokáže-
me	spolu	vytvoriť	súhru	a	harmóniu.	Hier	
je	veľmi	veľa,	hráme	ich	a	striedame	pod-
ľa	aktuálnej	nálady	a	nastavenia.

S chlapcami v LVS pracujete už viac 
ako dva roky. Vedela by ste zhrnúť 
svoj pohľad na to, čo im muzikoterapia 
dáva?
V	prvom	rade	sa	uvoľní	ich	nahromadené	
napätie.	Hudba	a	rytmus	pôsobí	na	ich	ná-
ladu.	Často	prichádzajú	 smutní,	 otrávení	
a	počas	sedenia	sa	im	viditeľne	zlepší	ná-
lada.	Primárny	cieľ	ale	nie	je	zlepšovanie	
nálady.	Ide	skôr	o	to,	aby	lepšie	spolupra-
covali	 medzi	 sebou,	 učili	 sa	 vyjadrovať	
svoje	emócie,	popisovať	a	hlbšie	vnímať	
svoje	 zážitky.	 Stretla	 som	 sa	 so	 situá-
ciami,	 keď	 sa	 nevedeli	 dohodnúť	 a	 boli	
frustrovaní,	chceli	jeden	druhého	zbiť.	Od	
nezdarov	a	konfliktov	postupujeme	sme-
rom	 k	 umiernenejšiemu	 správaniu.	 Ro-
bím	si	aj	poznámky	o	procese	v	skupine	a	
je	vidno,	že	sa	dokážu	ľahšie	a	rýchlejšie	
dohovoriť	 na	 spoločných	 úlohách,	 že	 sú	
menej	konfliktní.	
Niekedy	vidím,	že	majú	zábrany,	ale	učia	
sa	veriť,	že	hra	a	spev	sú	oblasti,	kde	ne-
majú	ako	zlyhať	a	že	prejaviť	sa	je	vždy	
dobré.	 Spevu	 sa	 niekedy	 aj	 my	 dospelí	
bojíme,	pritom	náš	hlas	je	intímny	a	silný	
nástroj.	A	intimita	vždy	zaberie.

Lívia Lozsi
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poviedka	zo	života

Peter	 prišiel	 domov	 veľmi	 unavený,	
vlastne	 si	 ani	 nepamätal,	 či	 sa	 s	 Luciou	
o	niečom	rozprával.	Keď	sa	ráno	zobudil,	
otvoril	oči	a	uvidel	plot.	
„Aha,	plot,”	povedal	si.	
Zavolal	na	Luciu.	
„Pozri,	plot.”	
Z	kuchyne	prišla	Lucia.
„To	nie	je	plot.	To	sú	len	také	latky	pospá-
jané	drôtom.	A	nevykrikuj,	zobudíš	deti!”
Peter	si	sadol	a	obzeral	si	latky	pospájané	
drôtom.	Vyzerali	síce	ako	plot,	ale	naozaj	
to	boli	len	latky	pospájané	drôtom.	Lucia	
mala	 pravdu.	 Zvláštne	 bolo,	 že	 plot	 bol	
presne	 na	 takom	 mieste,	 že	 oddeľoval	
Petra	od	ostatných.
V	byte	začalo	byť	rušno,	všetci	sa	tmoli-
li	hore-dole.	Trochu	sa	aj	hanbil	za	to,	že	
práve	on	sa	ocitol	v	takom	hlúpom	polo-
žení	a	že	mu	teraz	musia	pomáhať.	Aj	si	
vyčítal,	 že	 si	večer	 ľahol	práve	na	gauč,	
veď	stačilo,	 aby	bol	v	posteli	 a	nemusel	
tu	teraz	sedieť.
Peter	sa	pozeral	pomedzi	 latky	a	zbadal,	
že	Lucia	je	celkom	blízko.	
„Hej!	 Psst,	 Lucia,	 poď	mi	 pomôcť!”	 ti-
chúčko	na	ňu	zavolal.
„Nechaj	ma,	ja	Ploty	neviem	búrať,”	od-
povedala	Lucia	a	zase	odbehla.
Peter	nevedel,	čo	má	robiť.	Rozhodol	sa,	
že	počká,	kým	si	ostatní	všimnú,	že	zmi-
zol	a	začnú	ho	hľadať.	Určite	si	už	všimli	
plot	 a	 keď	 sa	 najedia,	 pôjdu	 sa	 pozrieť,	
čo	je	za	ním.	Bol	unavený	a	tak	si	ešte	na	
chvíľu	ľahol.
Keď	sa	zobudil,	bola	už	tma.	Spoza	plota	
presvitalo	svetlo	televízora.	Videl,	že	os-
tatní	sedia	okolo.	Zakričal	na	nich,	ale	asi	
ho	nepočuli,	hlasno	sa	bavili.	Vtom	Peter	
začul	niekoho	prichádzať.
„Hej,	hej,	tu	som,	to	som	ja,	Peter!”
„Kde,	nevidím	ťa?”	odpovedal	hlas.
„Tu,	za	Plotom.”
„Veď	 tu	 žiaden	 plot	 nie	 je,”	 odpovedal	
hlas.
Peter	 sa	 trochu	 posunul	 bokom	 a	 začal	
rozmýšľať.	 Je	 to	 zlé.	Ak	 ten	 Plot	 nie	 je	
z	druhej	strany	vidieť,	bude	sa	im	ťažšie	
hľadať.	Asi	 už	 zistili,	 že	 chýba,	 ale	 ten	
Plot	 ich	 zmiatol	 a	 nechali	 hľadanie	 na	
ráno.
Ráno	 sa	 zobudil	 a	 prvé,	 čo	 uvidel,	 bol	
Plot.	Zdal	sa	mu	vyšší	a	pevnejší	ako	vče-
ra.	Ale	to	si	asi	iba	namýšľal.	Postavil	sa	
na	špičky	a	nazrel	ponad	Plot.	Zbadal,	že	
Lucia	sa	pozerá	smerom	k	nemu.	Zakýval	
jej	 a	 ona	mu	 odkývala.	Dokonca	 veselo	
zakričala:

„Hej,	 čo	 robíš	 za	 tým	 Plotom?	 Počkaj,	
prídem	pre	teba!”
Petrovi	sa	hneď	zlepšila	nálada.	Už	si	to	
všimli,	prídu	pre	neho.	A	navyše	už	vedel,	
že	plot	je	vidieť	aj	z	druhej	strany.	Ľahol	
si	a	čakal,	už	nemalo	zmysel	niečo	robiť	
či	skúmať.	Hneď	pre	neho	prídu.	Konečne	
sa	naje	a	zohreje	s	ostatnými.	Koniec	kon-
cov,	taký	deň	osamote	nikomu	neuškodí.	
Aj	Plot	sa	mu	zdal	nejaký	vľúdnejší.
Peter	 čakal.	Nerobil	 nič,	 len	 čakal.	Celý	
stuhol,	 zmeravel.	 Najprv	 nohy,	 potom	
sánka.	Veselosť	 z	 rána	 ho	 opustila.	 Len	
meravo	sedel	a	čakal.	Ničomu	nerozumel	
a	radšej	nad	ničím	nerozmýšľal.	Nerozu-
mel	 tomu,	prečo	Lucia	nezavolala	ostat-
ných.	Sľúbila	to.	Niečo	sa	muselo	stať	so	
sľubmi.	
Hneď	ďalšie	ráno	začal	plot	podhrabávať.	
Sám	 bol	 prekvapený,	 ako	 mu	 to	 ľahko	
išlo.	Aj	sa	trochu	na	seba	hneval,	že	to	ne-
urobil	hneď	v	prvý	deň.	Teraz	nerozumel	
tomu,	prečo	prvé	dni	nič	neurobil.	Veď	je	
to	také	jednoduché.	Ešte	trochu	a	bude	na	
druhej	 strane.	Pracoval	celý	deň,	ale	ne-
vadilo	mu	to.	Bola	už	takmer	úplná	tma,	
keď	sa	úzkym	otvorom	pretiahol	na	druhú	
stranu.	Oprášil	sa,	podišiel	k	Ľuďom,	no	
zrazu	nevedel,	čo	má	robiť.	Ľudia	práve	
večerali.	Ani	si	nevšimli,	keď	k	nim	pri-
šiel.	Trochu	smrdel.
„Smrdíš,”	povedal	niekto.
Peter	poodstúpil.	Nechcel	rušiť	pri	veče-
ri.	Bol	zmätený.	Pozeral	sa	do	zeme.	Bál	
sa	 zdvihnúť	 pohľad,	 bál	 sa	 opýtať,	 či	 si	
niekto	všimol,	že	bol	takmer	týždeň	preč.	
Chcel	o	tom	ostatným	porozprávať,	chcel	
im	povedať	o	tom	čudesnom	plote.
Peter	si	sadol	k	televízoru	a	pozeral	na	ob-
razovku.	Mlčal.	Sedel	ticho,	meravo.	Ani	
nevedel,	kedy	si	odrazu	uvedomil,	že	zo	
zeme	pomaly	vyrastá	Plot.	Malý,	nízky,	v	
úzkom	kruhu	okolo	neho.	Len	taký	slabý,	

latky	pospájané	drôtom.	Najprv	pripomí-
nal	plôtik	okolo	mladého	 stromčeka,	 ale	
Peter	vedel,	ako	ten	Plot	bude	vyzerať	o	
chvíľu.	O	chvíľu,	možno	o	päť–	desať	mi-
nút	bude	vyzerať	ako	tesná	klietka.
Prudko	vyskočil	a	v	panike	utekal	preč.
„Tebe	 už	 naozaj	 šibe!”	 povedala	 Lucia,	
ale	Peter	utekal	a	nezastavil	sa	až	pri	diere	
popod	Veľký	Plot.	Rýchlo	prekĺzol	zaň	a	
ešte	kým	lapal	po	dychu,	pozeral	sa	pod	
nohy,	či	sa	niečo	nezmení.
Bol	v	bezpečí.	Ľahol	si,	ale	nespal.	

*
Peter	 si	začal	pomaly	zvykať.	Nebol	 tak	
celkom	sám,	z	času	na	čas	z	druhej	strany	
podišiel	niekto	k	Plotu	a	spýtal	sa:	„Ako	
sa	máš?”	
Prišlo	aj	niekoľko	ľudí	a	hovorili:	„My	ťa	
nikdy	neopustíme.	Nevymenili	by	sme	ťa	
ani	za	tridsať	strieborných.”
Vtedy	 Peter	 veril,	 že	 sa	 niečo	 zmení.	
Začal	 rozprávať	 o	 Plote,	 hovoril	 rých-
lo,	možno	 nie	 celkom	 zrozumiteľne,	 ale	
chcel	všetko	vypovedať.	
Až	kým	nezistil,	že	na	druhej	strane	Plota	
už	nikto	nestojí.

*
Peter	mal	 Ľudí	 za	 Plotom	 rád	 a	 chýbali	
mu.	Niekedy	 len	 tak	sedel	a	pozeral	cez	
Plot,	ako	sa	bavia	a	ako	žijú.	Bolo	to	čoraz	
ťažšie,	lebo	sedávali	deň	čo	deň	ďalej	od	
Plota.	Už	nepočul,	o	čom	sa	 rozprávajú,	
nerozumel,	čo	hovoria.	
Boli	 dni,	 keď	 nechcel	 myslieť	 na	 Plot.	
Aj	on	sa	vtedy	 tváril,	že	Plot	neexistuje.	
Oprel	sa	chrbtom	o	Plot	a	pozeral	sa	celý	
deň	 do	 krajiny.	 Krajina	 bez	 Plota	 bola	
krásna	 tým,	 že	 tam	 nebol	 žiaden	 Plot.	
Niekedy	 takto	 Peter	 presedel	 celé	 dni.	
Keď	 neexistoval	 Plot,	 bol	 takým	 zvlášt-
nym,	 smutným	 spôsobom	 šťastný.	 Keď	
neexistoval	Plot,	neexistovali	ani	Ľudia.

Jozef Višňovský

PLOT
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Sluchová stimulácia podľa dr. Johansena
Má vaše dieťa problémy s čítaním alebo písaním? Hovorí nezrozumiteľne? 
Nepočúva inštrukcie alebo pôsobí ako zasnívané? Ťažko sa sústredí, 
pretože všetko vôkol ho vyrušuje? Ak ide o ťažkosti so sluchovým 
spracovávaním, môže mu pomôcť špeciálne upravená hudba.

	 Aby	 sme	 čitateľov	 hneď	 na	 začiatku	
článku	vyviedli	z	omylu,	pod	„ťažkosťa-
mi	so	sluchovým	spracovávaním“	nemá-
me	 na	 mysli	 primárne	 poruchy	 sluchu.	
Nejedná	 sa	 o	 situáciu,	 kedy	 dieťa	 alebo	
dospelý	 nepočuje.	V	 nasledujúcich	 riad-
koch	vysvetlíme,	AKO	spracováva	to,	čo	
počuje.	
	 Možno	aj	vy	alebo	vaše	dieťa	zle	ar-
tikuluje,	prehadzuje	hlásky	či	slová,	trápi	
sa	 s	 čítaním,	má	 problémy	 s	 porozume-
ním.	 Je	 možné,	 že	 rečový	 vývin	 nepre-
biehal	 celkom	 optimálne	 alebo	 je	 jeho	
schopnosť	 komunikácie	 oslabená,	 má	
malú	slovnú	zásobu,	má	problém	ísť	s	ne-
známymi	ľuďmi	do	verbálneho	kontaktu	
a	 pod.	Niektoré	 deti	 bývajú	 podráždené,	
nesústredené,	 rozptyľujú	 ich	 zvuky,	 za-
pchávajú	si	uši,	horšie	spia	alebo	majú	do-
konca	problémy	s	orientáciou	v	priestore.	
Učitelia	sa	na	takéto	deti	často	sťažujú,	že	
sú	 nevychované,	 lebo	 nepočúvajú	 a	 ne-
ustále	vyrušujú.	Niekedy	tieto	deti	reagu-
jú	na	verbálne	podnety	či	inštrukcie	one-
skorene.	 Pravda	 však	 môže	 byť	 celkom	
odlišná	od	toho,	ako	sa	to	javí.
	 V	 prípade	 týchto	 detí	 je	 potrebné	 a	
užitočné	pozrieť	sa	bližšie	na	ich	slucho-
vé	spracovávanie.	Či	správne	diferencujú	
jednotlivé	hlásky,	či	nie	je	spracovávanie	
pomalšie	alebo	či	vôbec	dokážu	správne	
lokalizovať	zdroj	zvuku	napríklad	v	hluč-
nejšom	prostredí.	Dôležitou	 informáciou	
je	 aj	 to,	 ktorú	 hemisféru	 preferujú	 pre	
spracovávanie	 čistých	 tónov	 a	 ktorú	 pre	
rečové	podnety.	Skúmame	lateralitu,	slu-
chovú	percepciu	a	zisťujeme	aj	ten	najcit-
livejší	prah	počutia.	To	všetko	totiž	môže	
mať	 vplyv	 na	 reč,	 správanie,	 koncentrá-
ciu	a	teda	aj	na	školské	výsledky	či	pocit	
komfortu	v	diskusiách	a	v	podávaní	výko-
nu	v	práci.
	 Na	 to,	 aby	 sme	 vedeli,	 či	 dokážeme	
klientovi	 pomôcť,	 je	 potrebné	 urobiť	
niekoľko	 meraní.	 Vykonáva	 sa	 tzv.	 mo-

noaurálna	 audiometria,	 binaurálna	 au-
diometria,	 dichotický	 test	 počúvania	 a	
testy	 laterality.	 K	 tomu	 veľmi	 dôsledne	
skúmame	 všetky	 anamnestické	 údaje	 o	
klientovi,	jeho	aktuálny	stav	a	symptómy.	
Ak	zistíme	 indikáciu	k	programu,	zaháj-
ime	 program	 sluchovej	 stimulácie.	 Ten	
pozostáva	zo	špecializovaného	CD,	ktoré	
je	šité	na	mieru	danému	klientovi.	Ten	ho	
počúva	spravidla	10	minút	denne	počas	6	
až	7	dní.	Cieľom	počúvania	je	zvýšiť	sen-
zitivitu	tých	frekvencií,	ktoré	sú	oslabené	
a	znížiť	senzitivitu	tých,	ktoré	sú	vysoko	
nad	 optimálnou	 hranicou.	 Vychádzame	
z	akejsi	optimálnej	krivky	počutia,	ktorá	
bola	 vypracovaná	 francúzskym	ORL	 le-
károm	a	odborníkom	A.	Tomatisom.	Ten	
zistil,	 že	 ľudia,	 ktorých	 senzitivita	 obi-
dvoch	uší	sa	pohybuje	blízko	tejto	krivky,	
nemajú	 žiadne	 problémy	 so	 sluchovým	
spracovávaním,	nie	sú	ľahko	vyrušiteľ-
ní	 okolitými	 zvukmi,	 podstatne	menej	
sa	 javia	 ako	 nepozorní,	 hyperaktívni,	

roztržití	a	pod.	Sú	obvykle	výborní	čitate-
lia,	porozumenie	textu	je	na	veľmi	dobrej	
úrovni.	Preto	je	aj	naším	cieľom	dostať	sa	
čo	najbližšie	k	tejto	krivke.
	 Samozrejme,	neudeje	sa	to	naraz.	Do-
chádza	 k	 tomu	 postupnou	 stimuláciou,	
ktorá	 je	 vo	 väčšine	 prípadov	 pre	 klienta	
príjemná	a	nenáročná.	Rodičia	detí	často	
pozorujú	zlepšenia	na	úrovni	rozširujúcej	
sa	 slovnej	 zásoby,	 čistejšej	 výslovnosti,	
pokojnejšieho	spánku	a	taktiež	na	úrovni	
koncentrácie.	Dieťa	(aj	dospelý)	sa	doká-
že	 lepšie	 sústrediť	 aj	keď	sa	okolo	neho	
niečo	deje.
	 V	blízkej	budúcnosti	plánujeme	orga-
nizovať	praktický	kurz	sluchovej	stimulá-
cie	podľa	dr.	Johansena	v	Bratislave	(12.	
–	14.10.)	a	v	Prahe	(2.	–	4.11.).	Prihlásiť	
sa	môžu	 všetci	 odborní	 pracovníci	 (špe-
ciálni	pedagógovia,	psychológovia,	logo-
pédi,	ORL	 lekári,	 iní	 špecialisti,	 učitelia	
všetkých	 stupňov	ZŠ	 alebo	 sociálni	 pra-

covníci).	Na	kurze	vás	naučíme	základné	
poznatky	o	sluchu	a	sluchovom	spracová-
vaní,	 o	 prepojení	 na	 reč	 a	 komunikáciu.	
Taktiež	sa	naučíte	vykonávať	špecializo-
vanú	diagnostiku	a	 interpretovať	výsled-
ky.	 Metódu	 môžete	 aplikovať	 vo	 svojej	
praxi	ihneď	po	ukončení	kurzu.
	 V	prípade,	že	vás	tieto	informácie	za-
ujali,	viac	sa	môžete	dočítať	na	www.jias.
sk	alebo	www.avare.sk,	kde	nájdete	aj	od-
kaz	na	prihlášku	na	kurz.

Mgr. Katarína Sipos
Centrum AVARE, s.r.o.


