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ROVNOVÁHA, REFLEXY 
A VZAŤHY

Ať se nevzteká
Úspech fínskych škôl



 Výrazným prínosom do procesu vzdelá-
vania v prostredí encounterovej skupiny bola 
humanistická psychológia, najmä jej hlavný 
predstaviteľ Carl R. Rogers. Ako prvý začal 
organizovať takéto skupiny. Rozpracoval tzv. 
Klientom centrovanú terapiu, ktorá prešla vý-
vinom od pôvodnej non-direktívnej terapie k 
prístupu k ľudským vzťahom vôbec, pretože 
jeho poradenská prax potvrdzovala, že je mož-
né aplikovať ju pri klientovi, ale aj v skupine 
a organizácii. V 60. rokoch minulého storočia 
sa pod vplyvom úspešných aplikácií teórie a 
filozofie tohto prístupu aj na iné oblasti (po-
litika, vzdelávanie, kultúra a krajiny), prijalo 
označenie Človekom-centrovaný prístup (Per-
son-Centred Approach). Centrálnou hypoté-
zou prístupu je predpoklad, že rastový poten-
ciál každého človeka sa uvoľňuje vo vzťahu s 
druhým človekom. 

Objekt či subjekt?
Deti sa od útleho veku učia, že je dobré, keď 
podajú výkon, pretože ten ich predurčuje k 
úspechu v živote. Nie je výnimočné, keď sa 
už v materských školách porovnávajú na zá-

klade svojho talentu, intelektu alebo výzoru. 
V podstate na základe niečoho, čo nemajú ako 
ovplyvniť a čo nevypovedá o ich jedinečnosti, 
subjekte, o ich individuálnom Ja. Zdá sa, že 
nastolená „kultúra vzťahov“ v školách sa me-
nej zaujíma o to, čo sa deje v prežívaní malé-
ho človeka, ako sa cíti, čo si aktuálne o dianí 
vo svojom okolí myslí. Dostať sa do subjek-
tívneho sveta druhých ľudí, sprevádzať ich v 
emočnom prežívaní a cítení a porozumieť im, 
sú kvality, ktoré sa v spoločnosti dostávajú do 
úzadia. Do popredia vstupuje hon za výsledka-
mi, ktoré sú merateľné a viditeľné. 
 Fred Zimring, americký psychológ, pred-
staviteľ humanistickej psychológie v tejto sú-
vislosti hovorí o tzv. objektívnom a subjektív-
nom prežívaní. Domnieva sa, že: „Naša spo-
ločnosť, kultúra je veľký stroj, ktorý zdôraz-
ňuje naše fungovanie vo svete ako fungovanie 
objektov. To znamená, že naša kultúra zdô-
razňuje, čo máme robiť alebo čo by sme mali 
robiť, ak chceme byť úspešní, aké množstvo 
vzdelania máme mať, ak chceme byť úspeš-
ní a rovnako zdôrazňuje, ako máme pôsobiť 
na svet, ak chceme dosiahnuť dajaký účinok. 
A podobne naša kultúra odrádza od subjek-
tívneho fungovania. Na subjektívne fungova-
nie je nazerané ako na niečo, čo stojí v ceste 
objektívnemu úspechu.” V encounterových 
skupinách sa často stretávam s tým, že ľudia 
vyjadrujú sklamanie, nespokojnosť, dokonca 
až hnev na to, keď k nim iní pristupujú ako 

Náš každodenný život je ovplyvnený tlakom na výkon a rýchlym životným 
tempom, čo neraz spôsobuje vzájomné odcudzenie sa ľudí. Vytrácanie 
osobného rozmeru vo vzťahoch sa stáva súčasťou „kultúry“, presakuje 
do rôznych oblastí života, do školstva, zdravotníctva, sveta obchodu či 
politiky. 

EMPATIOU K PLNŠIEMU BYTIU

 Už mnoho rokov pôsobím v oblasti vzde-
lávania dospelých a mojou špecializáciou sú 
tzv. encounterové skupiny. Pri tomto spôsobe 
učenia sa účastník vzdelávania tu-a-teraz na 
reálnych, nie vykonštruovaných situáciách, 
sa učí spoznávať seba samého, svoje hranice 
a bariéry v komunikácii s inými. Moje skúse-
nosti ma primäli k úvahe o tom, ako človek 
prežíva seba samého, keď v jeho vzťahoch 
absentuje osobný rozmer a aké to môže mať 
dopady na kvalitu jeho bytia a žitia. 
 Vzdelávanie v encounterovej skupine sa 
výrazne líši od krátkodobých kurzov, trénin-
gov a školení. Predovšetkým tým, že proces 
v encounterovej skupine nie je štruktúrova-
ný a ani moderovaný, resp. usmerňovaný. 
Osobnostný rast podporuje tým, že členovia 
skupiny môžu slobodne skúmať svoje pocity 
a interakcie s ostatnými účastníkmi. Cieľom 
skupinového procesu je zvýšiť vnímavosť a 
citlivosť voči zmenám v emocionálnom živote 
účastníkov a na základe toho zvyšovať seba-
-dôveru vo vytváraní rôznych druhov vzťahov 
– pracovných, spoločenských, partnerských či 
intímnych. 
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k objektom, ako k číslam alebo „prípadom”. 
Keď necítia, že ich druhá strana vníma ako ži-
vých ľudí, ktorí cítia a prežívajú. Takýto neo-
sobný a „objektový” prístup alebo „objektová 
hluchota” je súčasťou spomínaného životného 
tempa.

Život na povrchu prežívania
 Podobne aj samých seba väčšinou prežíva-
me objektovo. Ako keby sme žili na povrchu 
svojho prežívania a do sveta emócií (do svoj-
ho subjektívneho sveta) sa ponárame zriedka, 
iba vo veľmi intímnych chvíľach a iba s veľmi 
malým počtom ľudí. 
 Táto tendencia sa čoraz viac zosilňuje v 
pracovných a spoločenských vzťahoch, kedy 
sa ľudia stávajú nástrojom uspokojovania fi-
remných cieľov alebo objektmi manipulácie 
obchodných reťazcov. V krajných prípadoch 
človek nadobúda hodnotu iba keď podá žia-
daný výkon alebo kúpi predávaný produkt. 
Vo svojej podstate však zostáva sám, pretože 
takýto vzťah nemá osobný rozmer a  nena-
pĺňa nevyhnutnú potrebu človeka zo známej 
Maslowovej pyramídy potrieb: potrebu úcty, 
vážnosti a prestíže. Inštrumentálny charakter 
vzťahov zosilňuje pocit malosti a bezvýznam-
nosti človeka, spôsobuje frustráciu, a tá pria-
mo ovplyvňuje fyzické aj psychické zdravie. 
Sociálni psychológovia vypozorovali, že keď 
v rozhovore človek cíti, že si ho nevážia, za-
čne zvyšovať intenzitu hlasu a zrýchľovať 
frekvenciu slov. Okrem toho má tendenciu 
upozorniť na to, posťažovať sa, prípadne až 
hnevom vyjadriť svoju nespokojnosť, že je 
vnímaný „objektovo”. Ak naozaj vnímame 
a prežívame sami seba a svoje okolie takto, 
najpravdepodobnejšie označíme zvýšený hlas 
ako netrpezlivosť, aroganciu alebo agresivi-
tu. Rozlišovanie a vyhodnocovanie situácie 
sa deje iba na základe vonkajších prejavov 
človeka, bez rozpoznania a porozumenia jeho 
vnútorných dôvodov, pre ktoré sa tak správa. 
Hodnotiaci postoj okolia, ktorý kvalifikuje iba 
naše vonkajšie prejavy, sa odráža v prežívaní 
ako neporozumenie, s konečným výsledkom 
neprijatia. Ak sa vo vzťahoch konfrontuje iba 
objektové prežívanie, nikdy nemôže nastať 
porozumenie, pretože nie je priestor na reálnu 
prezentáciu skutočných motívov. Ako príklad 
môže poslúžiť hlasovanie v parlamente, kedy 
sa do stretu dostávajú objekty v podobe poli-
tických strán a ich reprezentantov. Tendencia 
konania sa hýbe v línii víťaz – porazený, kedy 
väčšina prehlasuje menšinu a konečným vý-
sledkom nebýva spolupráca, ale kompromis, 
nútené prispôsobenie sa. 

Subjektové prežívanie 
 „Subjektové” prežívanie, teda vnímanie 
svojho cítenia, svojho účelu a významu svojho 
bytia znamená, že sa vytráca dôvod na napätie 

a obavy z toho, že nie sme alebo nebudeme po-
čutí. Vytráca sa pocit kontroly a riadenia zvon-
ka inými objektmi. Pekne to vyjadruje budhiz-
mus, ktorý hovorí, že nepremýšľame o tom, čo 
sa deje, ale žijeme to, čo sa deje (humanistická 
psychológia hovorí o „tu-a-teraz” bytí). Ak sa 
napr. chystáme na nejaký rozhovor, neuvažu-
jeme iba o slovách v rozhovore, ale chystáme 
sa akosi celkovo, predstavujeme si, čo sa bude 
diať, aká bude nálada, čo druhý povie, urobí 
a pod. Vo svojej mysli urobíme akýsi „enco-
unter” (terminus technicus humanistickej psy-
chológie – stretnúť sa v spoločnom porozu-
mení a pochopení, odtiaľ aj vyššie spomínané 
hnutie encounterových skupín). Je to situácia, 
keď prežívame sami seba a aj toho, s kým sa 
na rozhovor chystáme, pretože zohľadňujeme 
svoje prežívanie, potreby a emócie a aj emócie 
a potreby druhej strany. 

Empatia – schopnosť vcítiť sa 
 Väčšina ľudí si o sebe myslí, že sa vie 
vcítiť do prežívania iných, že sú empatickí, 
no napriek tomu stúpa počet rozvodov, stúpa 
agresivita v spoločnosti, musíme vymýšľať 
ďalšie a ďalšie opatrenia a zabezpečenia, aby 
sme sa vyhli ublíženiu... Logická otázka teda 
znie, ako je to možné, keď sme empatickí? 
Nie sú stúpajúca agresivita a nespokojnosť dô-
sledkom toho, že ľudia nie sú počutí, že okolie 
sa nedokáže vcítiť do ich prežívania a do ich 
„subjektového” sveta a oni potom iba zvýše-
ným hlasom presadzujú svoje?
 Empatia (niekedy sa nazýva aj aktívne po-
čúvanie) je veľmi silným prostriedkom, pomo-
cou ktorého môžeme pomôcť ľuďom rozvíjať 
ich vlastné subjektové prežívanie. Empatia 
znamená pristupovať k inému človeku bez 
akejkoľvek predstavy resp. myšlienky o tom, 
aký je alebo bude jeho/jej problém. Už viac-
krát spomínané objektové vnímanie sveta spô-
sobuje, že ľudia majú tendenciu riešiť prob-
lém. Samozrejme, že problémy sa majú riešiť, 
ale rovnako tak je veľmi dôležité niekedy iba 

vyčkať a nič neriešiť. Domnievam sa, že nie je 
nič nezvyčajné, že sa niekedy chceme iba vy-
rozprávať, ukázať svoje vnútro a nečakáme, že 
druhá strana nám začne ponúkať riešenia. Do-
konca nás také riešenia môžu znervózňovať, 
pretože nám vlastne ukazujú, že druhá strana 
nie je v kontakte s naším prežívaním, že naše 
prežívanie vníma ako problém, ktorý treba 
riešiť. Vtedy sa rozhodne necítime „počutí”, 
skôr sami seba vnímame ako záťaž pre druhé-
ho. Ľudia sa mylne domnievajú, že empaticky 
počúvať znamená zisťovať a objavovať, čo je 
za tým, čo druhý hovorí, kedy sa to stalo, kto 
tam bol, čo povedala matka a pod. To však 
rozhodne empatia nie je. Zimring hovorí: „Na 
to, aby sme boli empatickí, nemusíme porozu-
mieť príbehu osoby, ale vzťahu, ktorý tá osoba 
k príbehu má. Naša empatia funguje najlepšie 
vtedy, keď sa snažíme porozumieť tomu, čo 
osoba hovorí o svojej situácii, o modeli sveta, 
ktorý má... Jestvuje tvrdenie, že my sme to, čo 
hovoríme. V duchu tejto teórie sa meria seba-
rozvoj podľa toho, čo ten človek hovorí sebe 
samému o sebe..”

Naliehavosť odstrániť „hluchotu“
 Domnievam sa, že jedna z najpomáha-
júcejších vecí, ktorú pre druhého človeka 
(klienta) môžem urobiť je, že odstránim svoju 
„hluchotu” a zvýšim svoju mieru empatie, keď 
mu ukážem, že som tu s ním v jeho subjek-
tovom prežívaní. Keď ľudí prestanem vnímať 
ako „prípady” a keď sa z pozície autority ale-
bo odborníka presuniem do pozície cítiaceho 
človeka vnímajúceho strachy, obavy, pochyb-
nosti a všetky ostatné prejavy emócií. Empatia 
nie je objavovane vnútra druhého človeka, je 
to tvorivý proces, otváranie sa svetu druhého 
človeka. Je to proces, ktorý zušľachťuje vzťa-
hy, robí svet čistejším a naše bytie aj bytie 
klientov dôstojnejšie. Som presvedčená, že 
v procese terapie má empatia nezastupiteľné 
miesto a encounterová skupina je podnetným 
prostredím, v korom si ju môžeme cibriť

.                                   PhDr. Lívia Lozsi
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ÚSPECH FÍNSKYCH ŠKÔL
Určite ste už počuli o fínskom školstve. Fínski žiaci sa umiestňujú 
na popredných miestach v rebríčkoch PISA v matematike, čítaní aj 
odborných predmetoch. Tieto umiestnenia sú však iba vedľajším 
produktom rozsiahlej reformy školstva, ktorú začali vo Fínsku pred 40 
rokmi. 
 Reforma bola súčasťou plánu obnovy 
ekonomiky v krajine. Rozhodli sa, že pre 
rozvoj je najlepšia investícia do školstva 
a vzdelávania. Výsledky sa nedostavili 
hneď, bolo na ne treba počkať, nestrácať 
zo zreteľa cieľ a kontinuitu potrebnú k 
jeho naplneniu – bez ohľadu na to, kto je 
práve pri moci. Čo teda robia vo fínskych 
školách ináč?
 Ako hovoria učitelia vo Fínsku, deti 
pripravujú na život, učia ich, ako sa učiť, 
nie ako spraviť test. Nerozumejú tomu, 
prečo inde prikladajú takú dôležitosť tes-
tovaniu, porovnávaniu a známkam. Trie-
dy sú malé a učitelia sprevádzajú žiakov 
viacero rokov – poznajú ich oveľa lepšie, 
než by sa o nich dozvedeli z akýchkoľvek 
testov. V školách môžu mať okrem akade-
mických predmetov aj predmety praktické 
ako varenie, šitie alebo prácu s drevom, 
ktoré z našich škôl úplne vymizli. Veď 
žiaci sú predsa rôzni a nie všetci budú v 
živote potrebovať len akademické vedo-
mosti. Čo však budú potrebovať a k čomu 
sú v škole vedení, je spolupráca, tvorba 
projektov alebo systematická práca, po-
trebná na dosiahnutie vytýčeného cieľa. 

Len tí najlepší z najlepších
 Na štúdium učiteľstva sa vo Fínsku do-
stane iba 10 % zo všetkých prihlásených, 
ktorí obstáli nielen vo vedomostných tes-
toch, ale aj po psychologickej a osobnost-
nej stránke. Učiteľmi sa tak stávajú ľudia, 
ktorí sú nielen vzdelaní, ale aj tvoriví, so 
schopnosťou učiť, s prirodzenou autori-
tou a láskou k svojmu povolaniu. Vďaka 
tomu majú aj deti vo vidieckych školách 
prístup k rovnako kvalitnému vzdelaniu 
ako v mestách. Plat učiteľov sa s postu-
pujúcimi rokmi zvyšuje, dosahuje úroveň 
platu lekárov alebo právnikov. Učitelia sa 
v krajine tešia aj porovnateľnej úcte. 
Ak sa učiteľmi stávajú iba tí najlepší, je 
možné stavať aj na vzájomnej dôvere. 
Spoločnosť môže dôverovať školám, že 
príjmu dobrých učiteľov. Školy môžu dô-
verovať učiteľom, že sú kvalifikovaní, a 
tak im môžu ponechať slobodu pri úprave 
osnov (tie sú v rámci krajiny len rámcové) 
a v hľadaní vlastného spôsobu výučby. 
Rodičia môžu dôverovať tomu, že ich deti 
sú v rukách profesionálov, ktorí chcú pre 

ne to najlepšie a urobia všetko, čo bude 
v ich silách. Učitelia môžu dôverovať 
deťom, že majú prirodzenú chuť učiť sa 
a rásť. Žiaci môžu dôverovať učiteľom, 
že ich podporia vo vzdelávaní a budú sa 
k nim správať s rešpektom. A následne 
môže celá spoločnosť dôverovať škol-
skému systému a ceniť si vzdelávanie (aj 
tak, že naň venuje dostatočné prostriedky, 
lebo je zrejmé, že sú dobre investované). 
 Aj vo fínskych školách majú deti, kto-
ré vyžadujú špeciálny prístup – s poru-
chami učenia alebo správania, s rôznymi 
hendikepmi, deti migrantov, ktoré nepo-
znajú jazyk (väčšina z nich je však vzde-
lávaná integrovane). Učitelia tieto deti 
nevnímajú ako problém, ale ako výzvu. 
Hľadajú všetky možné spôsoby, ako svoj-
im žiakom pomôcť, ak si nevedia poradiť 
sami, zapoja aj svojich kolegov. Škola má 
dostatočné prostriedky na zamestnanie 
špeciálnych pedagógov alebo asistentov. 
Ďalším dôležitým princípom vo fínskej 
kultúre je totiž rovnosť príležitostí – aby 
nevznikali elitárske školy, ale každé dieťa 
malo prístup k rovnakému vzdelávaniu. 

Menej je niekedy viac
 Túto filozofiu vyznávajú Fíni aj v bež-
nom živote, nielen v školstve. Nechávajú 
si dostatok času na dôležité veci. Deťom 
viac času na detstvo – povinná školská do-
chádzka začína až v siedmom roku života. 
Žiakom na hranie a učiteľom na tvorivú 
prípravu alebo rozhovory s kolegami – 

vyučovanie začína väčšinou až o deviatej, 
majú viac prestávok, menej času trávia v 
učebniach a viac vonku, vyučovanie je 
kratšie a domácich úloh je minimum. Pri-
rodzenú hru a pohyb vonku považujú za 
dôležitú súčasť toho, ako sa deti učia. Aj 
učiva je menej – veď je naozaj potrebné 
mať toľko hodín jednotlivých predmetov 
alebo rozširovať učivo, pamätať si všetky 
tie vedomosti? Nie je lepšie nechať si viac 
času na rozvíjanie vzájomných vzťahov, 
na to, aby učitelia mohli svojich žiakov 
naozaj poznať a tým pádom im aj šiť rie-
šenia na mieru?
 Vyzerá to lákavo, však? Kto by nech-
cel podobné podmienky pre svoje dieťa? 
Školu, kde sa môžu cítiť dobre aj žiaci, 
aj učitelia? Pevne verím, že raz aj naša 
spoločnosť uvidí zmysel v podobných 
hodnotách (napr. viac dôverovať a menej 
kontrolovať), v cieľoch, ktoré vyžadujú 
najprv prácu a nie rýchle výsledky – ale 
tie potom stoja za to. A že sa raz aj na Slo-
vensku nájdu ministri, ktorí budú vybe-
rať len podobne ambiciózne vízie a uro-
bia všetko, čo je potrebné, aby ich bolo 
možné naplniť – na začiatok treba spraviť 
prvý krok. A potom pokračovať ďalšími 
na ceste k cieľu, aj keď výsledky bude 
možno vidieť až o pár generácií, ale vďa-
ka tomu by sa všetkým mohlo žiť lepšie. 

Spracovala Monika Gregussová, IPS

Zdroje a literatúra:
http://www.businessinsider.com/finland-education-
-school-2011-12
https://fillingmymap.com/2015/04/15/11-ways-fin-
lands-education-system-shows-us-that-less-is-more/
https://www.smithsonianmag.com/innovation/why-
-are-finlands-schools-successful-49859555/
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AŤ SE NEVZTEKÁ
Navlékám si na ruku maňáska myšky, Martínek si bere druhou a pištivým 
hlasem se pouštím do myšího rozhovoru. Stačím ale říct jen: „Ahój, jak 
se máš?“ a místo odpovědi začne Martínkova myška tu mou bít.

 O chvilku později je Martínek ve sta-
vu, kdy jenom vrčí, bouchá kolem sebe a 
není s ním řeč. Vrčí jako gorila, o které 
jsem mu četla, že se v nás někdy může 
probudit. Potíž je v tom, že jsme ještě ne-
přišli na to, jak tu Martínkovu uspat. Jsou 
mu čtyři a hrozí, že kvůli čilé gorile dosta-
ne léky od psychiatra. 
 Sofinka zase bije děti ve školce. Říkají 
jí, že je zlá a na pískovišti v místní vsi je 
postrachem, i když jí nedávno bylo teprve 
pět. Lukášek má záchvaty vzteku něko-
likrát denně. Ve vzteku si lehá na zem, 
křičí, kope do nábytku a v poslední době 
ubližuje i sám sobě.
 Ať se nevzteká. Tak zní časté přání do-
spělých. Opravte mi ho, ať mi nedělá scé-
ny. Cítí bezmoc, zlobu, a nakonec možná 
i lítost z toho, že se zase neudrželi, že to 
nešlo po dobrém, že to nezvládli. Strach, 
že nad ním ztrácejí kontrolu, je tak ohro-
žující... Kam to dospěje? Co když z toho 
nevyroste? Co když ho děti nebudou mít 
rády? Přeroste nám přes hlavu. Nemá k 
nám žádný respekt. Selhali jsme. Dělá 
nám to naschvál... Jako by hněv byl méně 
hodnotnou emocí, kterou je potřeba dítě-
ti co nejdříve zatrhnout, udusat, potlačit, 
aby z něj vyrostl slušný člověk. Cena za 
tento klid však může být vysoká, od ne-
schopnosti tyto emoce regulovat či vůbec 
rozpoznat, až po různá onemocnění. 
 Rodiči jsou dítěti oporou, když se učí 
stát, chodit, jíst... Jsou v tom s ním a nena-
padá je dítěti vynadat, že upadlo a nedošlo 
od táty až k mámě. Když upadne tři kro-
ky před ní, zpravidla oslavují, že udělalo 
o krůček víc než posledně a ukonejší ho. 

Málokdo ale dítě pochválí za to, že dnes 
prohru ve hře zvládlo jen s pětiminuto-
vým záchvatem místo obvyklých deseti. 
Dítěti ve vzteku není dobře a nevyžívá se 
v něm stejně jako nikdo z nás. Potřebuje 
někoho, kdo mu pomůže pojmenovat, co 
se s ním děje, vysvětlit, že to brzy přejde, 
příp. utěšit fyzickým kontaktem a v pří-
padě nutnosti ošetřit, aby neublížilo sobě 
ani ostatním. Vztek, který se dere ven, 
nemusí vycházet z dané situace. Mnohdy 
nám přijde, že dítě vyvádí kvůli prkoti-
nám a jdeme mu racionálně vysvětlovat, 
že vlastně nemá důvod, aniž bychom se 
do něj zkusili vcítit. Možnost ovlivnit 
chování dítěte máme ale především ve 
chvílích, kdy je klid. Zvlášť v prvních le-
tech života si dítě nerozhoduje skoro o ni-
čem – co bude mít k snídani, co si vezme 
na sebe, kdy si bude moct hrát, jak dlou-
ho a mnohdy dokonce ani jak. Sofinka si 
např. moc ráda hraje s postavičkami lidí. 
Většina interakcí je o tom, že jedna posta-
vička bije druhou, první se jí pak omlouvá 
a ospravedlňuje se, že ve skutečnosti není 
zlá. Někdy druhou postavičku nechává 
sedět v koutě, jak se to děje jí samotné, 
když se vzteká ve školce. Dospělí kolem 
ale mají tendenci jí do hry zasahovat a re-
gulovat násilí v ní obsažené – to se přeci 
nedělá, to není hezké. V takovou chvíli 
dítě přichází o poslední legální možnost, 
jak si uspořádat své zážitky a zpracovat 
pocity s nimi spojené. 

Tabu větší než sex
 Nedávno jsem se setkala s názorem, 
že agrese je pro nás větší tabu než peníze 

či sex. Zdá se, že jako společnost nejsme 
ztotožněni s tím, že v agresi je forma ener-
gie, kterou je možné využít produktivně a 
efektivně, a nepomáháme dětem pochopit 
hranici, kdy se agrese stává násilím. A tak 
dítě od dospělých slyší mnohdy jen: „Uk-
lidni se laskavě, to už stačilo!“, aniž by 
mu poskytli návod, jak se takové zklid-
nění dělá. Možná sami neměli v dětství 
dovoleno se vztekat a dodnes bojují s po-
city nepatřičnosti. Prababička Sofinky mi 
sdělila, že ona se Sofinkou nemá vůbec 
žádný problém, jí se nevzteká. Ptám se, 
jak to dělá – „Prostě jí řeknu: A dost, už 
stačilo, buď hodná holčička!“ Není divu, 
že Sofinka po takových situacích chodí za 
dospělými a ptá se, jestli ji mají rádi. 
 Přijetí dítěte i s jeho vztekem je obecně 
velmi těžké. A tak Lukášek v záchvatech 
vzteku slýchá, jak je ošklivý a babička 
mu přináší zrcadlo, aby se viděl, nebo své 
nepřijetí demonstruje tím, že obrací jeho 
zarámovanou fotku na poličce. Jindy zase 
slýchá, že za zlobení dostane čárku a že za 
deset čárek půjde pryč a už spolu nebudou 
moci být. Lukášek první rok a půl strávil 
v kojeneckém ústavu, a tak není divu, že 
na něj tohle „platí“. Tohle všechno platí, 
pokud je naším cílem ukončit křik v co 
nejkratším čase. Ne, pokud chceme, aby 
si dítě zachovalo kladné sebepojetí a vy-
tvořilo s námi vztah, ve kterém může růst. 
 Práce s agresivitou dětí je obtížná i v 
případě, že v rodině dochází k tělesným 
trestům. Stále zapomínáme, že děti se učí 
především nápodobou a v tomto modelu 
si upevňují, že je v pořádku, když si sil-
nější svou zlost vybije na slabším. Pak 
Martínek, který se kromě tělesných trestů 
občas na doporučení lékařky octne i pod 
studenou sprchou, nemůže rozumět, proč 
najednou není v pořádku, že ve vzteku 
udeří mladšího sourozence. Toho, od je-
hož narození už ráno po probuzení nesmí 
do ložnice, natož do postele rodičů, aby 
ho náhodou nevzbudil.
 Životní příběhy některých dětí mě na-
učily přistupovat ke každé scéně u regálu 
sladkostí s větší pokorou vůči tomu, kolik 
za ní může být emočních i tělesných zra-
nění a vnitřní bolesti. Pokud se na vztek 
podíváme jako na projev vůle mít svůj ži-
vot ve svých rukou, může nám vztekající 
se dítě připadat zdravější než to, které re-
zignovalo na možnost, že ve svém životě 
může cokoli ovlivnit. Pohled na rezigno-
vané dítě bývá mnohem bolestnější a měli 
bychom mít na paměti, že i ono prošlo 
fází nářků a jeden z nich, který nebyl jiný 
než všechny ostatní, byl tím posledním, 
než to definitivně vzdalo.

Štěpánka Holubová
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Fyzická rovnováha je jedním z faktorů, které zásadním způsobem 
ovlivňují vztahy člověka s ostatními lidmi a dokonce i jeho společenský 
status. Sci-fi? Ne, realita!

 26-letá Hanka řeší, zda se vydat se 
svým přítelem na dovolenou tzv. „na 
blint“. Přítel preferuje při cestování vol-
nost a nechce se vázat předem stanove-
ným místem pobytu a naplánovanými 
výlety. Hanka oproti tomu potřebuje do-
předu znát všechny podmínky, aby se na 
ně mohla připravit. Chce spát v civilizo-
vaném hotelu, mít k dispozici zaručeně 
nezávadné jídlo a pití. On by nejraději 
cestoval pronajatým vozem a utábořil se 
noc tam, kam právě dojedou – nejlépe 
pod širákem – vždyť noc pod hvězdami 
je tak nádherná. Pro Hanku je naopak dě-
sivá představa, že bude spát nechráněná 
někde venku. A vůbec samotný fakt, že 
ani neví, kam vlastně dojedou, s jakými 
lidmi se setkají, nebo že nastane situace, 
kdy bude třeba operativně změnit plán, je 
pro ni zdrojem velkého strachu, ba přímo 
ohrožení.

Všechno mám pod kontrolou
 40-letý Miroslav má svoji rodinu pev-
ně pod kontrolou. Ví, co je pro jeho blízké 
nejlepší, a proto má vždy jasný plán. Co 
se nakoupí. Kdo má dnes službu na úklid. 
Jakou školu budou studovat děti. S kým 

se mohou a nemohou stýkat. Všechny 
členy své rodiny nechává denně nastoupit 
k hlášení, na kterém stanoví denní úkoly. 
Děti (11 a 14 let) musí ze školy okamžitě 
domů, pokud nemají jinou, otcem schvá-
lenou, aktivitu. Že jsou vždy na telefonu, 
jehož obsah otec pravidelně kontroluje, je 
samozřejmé. Děti si rovněž nesmějí v ne-
přítomnosti rodičů přivést domů žádnou 
návštěvu. Svůj pokoj mají vzorně uklize-
ný, jinak hrozí sankce. I manželka musí 
hlásit, v kolik hodin přijde domů a jako-
ukoli případnou změnu denního režimu 
musí náležitě vysvětlit a zdůvodnit.

Hysterka
 35-letá Jindra má hrůzu z pavouků. 
Jakmile se nějaký objeví v jejím zorném 
poli, nebo dokonce jenom někdo řekne, 
že pavouka viděl v místě, kde se Jindra 
právě nachází, tak ji zachvátí nekontrolo-
vatelná hrůza. Absolvovala již kvůli tomu 
několik sezení u psychoterapeuta, ale 
nepomohlo to. Arachnofobie (chorobný 
strach z pavouků – pozn. aut.) není jediná 
potíž, která Jindru trápí. V noci se často 
budí výkřikem z děsivých snů. Přehnaně 
si bere každou partnerovu poznámku – on 

už to také okomentoval slovy, že kdyby 
řekl: „dneska je pondělí“, tak si to Jindra 
vyloží jako útok.

Hyperaktivní a nepozorný
 8-letý Adam je ve škole neustále na-
pomínaný za vyrušování a nepozornost. 
Přesto, že je nadprůměrně inteligentní, 
není schopen jednou přijít do školy, aniž 
zapomněl úkol nebo nějakou pomůcku. 
Při vyučování je často „mimo“, protože 
nedokáže odpoutat pozornost od nepod-
statných „hloupostí“ a pak mu unikne 
pokyn učitelky, anebo si nesprávně vy-
hodnotí zadání úlohy v učebnici. Nejhorší 
je pro něj ale situace, kdy má vydržet v 
klidu. Sám by chtěl vyhovět paní učitel-
ce, protože touží po její pochvale, ale ani 
neví, jak se to stane, že najednou začne 
pobíhat po třídě, vyhlížet z okna nebo 
pošťuchovat souseda. Také nemá rád, 
když je ve třídě ruch a hluk. To je pro 
něj tak iritující, že se nedokáže ovládno-
ut a chová se pak agresivně a panovačně. 
Chce zkrátka, aby bylo „po jeho“ a když 
to tak není, tak je zuřivý a nesnášenlivý. 
Rodiče jsou nešťastní, říkají, že Adam je 
doma úplně jiný a nevědí, jak ho přimět, 
aby byl ve škole ukázněný. Také je vel-
mi zatěžuje, že s Adamem musejí denně 
probírat veškeré učivo, které se měl na-
učit ve škole, ale kvůli své nepozornosti 
neví ani co ve škole probírali, ani co má 
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za úkol. Rodiče tak suplují školu, protože 
se nechtějí vystavovat neustálým výtkám 
na adresu syna i jich samotných. Že je to 
velmi únavné a také to negativně dopadá 
na vzájemné vztahy v rodině, je bez po-
chyby.

Já to nevydržím
 53-letá Marta má odjakživa problémy 
s páteří. Kromě špatného držení těla ji trá-
pí stále silnější bolesti zad a časté migré-
ny. Cítí se také takřka permanentně unave-
ná. Odpoledne nebo k večeru často bývá 
tak vyčerpaná, že se jí dělá nevolno až na 
omdlení. Kolegyním v práci ale i partne-
rovi je těžké vysvětlit, že si během dne 
zkrátka potřebuje aspoň na chvíli odpoči-
nout, jinak nemůže fungovat. Jim prostě 
připadá líná. Úplně nejhorší a dá se říci 
nejtrapnější je ale ještě jiná Martina potíž. 
Od mládí trpí něčím, co jí lékaři vysvětlili 
jako hyperaktivní močový měchýř. Zkrát-
ka, když na ni přijde potřeba, tak musí 
okamžitě na WC. Jako dítě vícekrát zažila 
situaci, kdy se počurala ve třídě při vyu-
čovací hodině, na školním výletě nebo na 
ulici před domem, protože nemohla vydr-
žet do přestávky či dojít domů. I dnes je 
pro ni nepřekonatelný problém cestovat 
například autobusem, nebo absolvovat 
kulturní akci. Všude kam jde, se musí v 
první řadě ujistit, že je v dosahu WC. Její 
okolí jí to dříve nevěřilo, považovali ji za 
neukázněnou, rozmazlenou, dokonce jí 
vytýkali, že to dělá naschvál. I dnes stále 
prožívá velký stud a strach, které jí brání 
užívat si třeba různé volnočasové aktivity.

Hypochondr
 12-letý Míša trpí celou řadou nepří-
jemných zdravotních potíží. Od malič-
ka jej trápí přecitlivělost na nejrůznější 
faktory, atopickým ekzémem počínaje, 
přes alergii na pyly, prach a roztoče až po 
příznaky astmatu. Samostatnou kapitolou 

je úporná cestovní nevolnost, která se u 
něj vždy dostaví snad už po první změně 
rychlosti či směru jakéhokoli dopravního 
prostředku, který použije. Pokud si vez-
me léky proti kinetóze, je po nich tak una-
vený, že by nejraději prospal celý den. A 
když si je nevezme, tak… 
 Všechny tyto trable mají – ač se to 
může zdát neuvěřitelné – jeden společný 
bod. Vlastně dva: příčinu a důsledky. Na 
pozadí všech výše popsaných příběhů se 
může skrývat tzv. neuromotorická nezra-
lost někdy také nazývaná neurovývojové 
opoždění. I když se výše uvedené případy 
týkají i dospělých lidí, kteří by již dávno 
měli mít všechny dětské příznaky za se-
bou, často je opak pravdou. V určité fázi 
jejich neurologického vývoje totiž z nej-
různějších příčin nedošlo k utlumení tzv. 
primitivních reflexů, normálně přítom-
ných u každého člověka zhruba v prvním 
půlroce života, které po splnění své role 
mají „usnout“ a být vystřídány zralejšími 
– tzv. posturálními – reflexy. Důsledkem 
je celkové narušení fyzické rovnováhy, 
které se promítá do nejrůznějších oblastí 
lidského zdraví a vůbec fungování v živo-
tě. Výše popsané projevy se často objevu-
jí v kombinacích, které dokážou dítě nebo 
dospělého dostat na (někdy i za) okraj 
jeho společenského zařazení. 
 Hyperaktivní dítě s poruchou pozor-
nosti se může ke všemu ještě počurávat, 
špatně mluvit, nesprávně chápat sekvenč-
ní pokyny, plést si podobná slova, špat-
ně číst a psát. Někdy se tak stane, že se 
dítě s nadprůměrnou inteligencí dostane 
až do zvláštní školy. O tom, že v běžné 
škole jsou takové děti terčem šikany nejen 
ze strany vrstevníků, ale bohužel často i 
samotných pedagogů, jsou plné faceboo-
kové diskusní skupiny. Některé z těchto 
dětí se naopak stávají těmi agresory, kteří 
dělají ostatním lidem kolem sebe peklo. 
Jejich rodiče se dostávají denně do obrov-

ského tlaku, když se snaží vyhovět spole-
čenské morálce a současně i vlastní touze 
ochránit svoje dítě před světem, který mu 
nerozumí.
 U dospělých se tyto „dětské“ projevy 
mohou přetavit až do závažných psychic-
kých poruch, jako je např. panická po-
rucha nebo sklony k sebepoškozování či 
nejrůznějším závislostem. Tito lidé jsou 
velice citliví a zranitelní. Proto je téměř 
pravidlem, že mají velké problémy v 
partnerských vztazích, pokud rovnou ne-
zůstanou raději sami. Ono totiž s takto ne-
zralým jedincem se moc dlouho vydržet 
nedá. Jeho chování je plné protikladů, vý-
kyvů, nepochopitelných a neadekvátních 
projevů, s kterými si jejich partner neví 
rady. Destruktivní chování je paradoxně 
projevem velice silné potřeby bezpečí 
(narušená vnitřní rovnováha totiž neustá-
le vytváří zkreslený pocit nebezpečného 
ohrožení) a proto se tito lidé urputně sna-
ží mít pod kontrolou všechny události i 
lidi kolem sebe, jak ilustruje případ pana 
Miroslava v tomto článku, nebo naopak 
unikat do neskutečného vysněného světa, 
kde je jim aspoň na chvilku dobře. Potíže, 
jaké má paní Marta, zase mohou člověka 
postupně dovést až k izolaci od běžných 
pracovních a volnočasových aktivit i od 
většiny přátel. Samostatnou kapitolou 
je neuromotoricky nezralý rodič. Ten se 
může stát pro své děti doslova prokletím, 
pronásledujícím je celý život třeba v po-
době nesmyslných rodičovských příkazů, 
které se dítě ani v dospělosti neodváží po-
rušit, protože jeho neurotický rodič je do 
něj kdysi doslova vtloukl.
 Poznali jste v tomto článku sebe nebo 
někoho z vašich blízkých? Pokud ano, 
máte šanci, která se jmenuje INPP tera-
pie neuromotorické nezralosti a seznam 
všech certifikovaných terapeutů v ČR a 
SR najdete na www.inpp.cz.

Mgr. Naďa Jurečková 
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HLASY, KTERÉ OSTATNÍ NESLYŠÍ
Rachel Waddingham byla prvním rokem na univerzitě, když nemohla v noci 
usnout. Z vedlejší místnosti k ní doléhaly tři neznámé mužské hlasy, které 
hovořily o ní: „Je hloupá a ošklivá, přeji si, aby se zabila.“ Rachel se běžela 
podívat, odkud se hlasy ozývají, ale nikoho v domě nenašla. Vysmívaly se 
jí a říkaly: „Nikdy nás nenajde.“ Rachel později uvěřila, že má pod kůží 
implantované zařízení, pomocí kterého je sledována. Při nákupu v obchodě 
slyšela, jak si o ní hlasy povídají a bála se, že potraviny v obchodě jsou 
otrávené.
 Když se v hlavě ozve hlas nebo celý 
chór hlasů, které nikdo jiný okolo nesly-
ší, na první pohled to vypadá jako děsivá 
zkušenost, která nutně vede do psychiat-
rické léčebny. Existuje až deset procent 
lidí, kteří v určité fázi svého života slyší 
hlasy, které od nikoho nepřicházejí a až 
sedmdesát pět procent lidí někdy zaži-
je neobvyklé zážitky, kdy mají pocit, že 
např. slyšeli volat své jméno. Zatímco 
pro mnoho lidí jsou tyto zážitky děsivé a 
znepokojující, někteří lidé je považují za 
součást svého života nebo dokonce nápo-
mocnou zkušenost, a tudíž nikdy lékaře 
nenavštíví. V západní kultuře jsou podob-
né projevy považovány za příznak psy-
chiatrického onemocnění, obvykle schi-

zofrenie. I když jejich příčina není známa, 
existují různé teorie, které je vysvětlují. 
Spojují se zejména s prožitým traumatem, 
emočním stresem, biochemickými fakto-
ry nebo paranormální zážitky. 
 V posledních letech se však formuje 
názor, že slyšení hlasů nemusí být vždy 
projevem duševního onemocnění a cesta 
na psychiatrii nemusí být jediné nejlepší 
řešení. Psychiatr Marius Romme tvrdí, že 
ten, kdo slyší hlasy, není automaticky pa-
cient. Existují lidé, kteří zkušenost s hlasy 
využili ve svůj prospěch a s hlasy si vy-
tvořili pozitivní vztah. 
 Rachel se snažila vypořádat se svým 
trápením pomocí alkoholu, ukončila stu-
dium na univerzitě a uzavřela se vůči 

okolnímu světu. Nakonec se dostala do 
psychiatrické léčebny, kde jí byla diag-
nostikována schizofrenie a nasazeno ně-
kolik psychiatrických léků. Hlasy se sice 
zmírnily, ale vedlejší účinky léků učinily 
její život nesnesitelným. Přibrala přes 30 
kilo, rozvinul se u ní diabetes, laktace, 
mimovolné oční pohyby a syndrom akati-
zie (projevující se chronickým neklidem), 
který ji nutil neustále šoupat nohama. Cí-
tila se jako „chodící mrtvola“, až se nako-
nec pokusila o sebevraždu. „Dokud jsem 
se nedostala na psychiatrii, nechtěla jsem 
se zabít. Byla jsem vystrašená a zničená, 
ale stále jsem bojovala, abych zůstala na-
živu. Vzdala jsem to ve chvíli, kdy jsem 
předala zodpovědnost do rukou lékařů. 
Chtěli mě léčit, dát mi ty správné léky, ale 
tak jednoduše to nefungovalo.“

Skupina, kde vzniká smysl
 Pro mnohé lidi, kteří hledali cestu, jak 
se s tímto fenoménem vypořádat, se na-
skytlo útočiště v malých svépomocných 
skupinách, které po celém světě pořádá 
Organizace Slyšení hlasů. Obvykle se 
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sem dostali po peripetii pobytů na psy-
chiatrických odděleních. Takzvané hnutí 
Slyšení hlasů existuje od roku 1987, kdy 
se sešla první skupina a od té doby posky-
tuje pomoc a podporu lidem, kteří slyší 
hlasy, mají vize nebo jiné neobvyklé vje-
my. Založil jej psychiatr Marius Romme 
společně se Sandrou Escher v Holandsku, 
odkud se hnutí rozšířilo do dalších třiceti 
zemí po celém světě. Jen v Anglii se pra-
videlně schází více než 180 skupin a po-
skytují lidem příležitost hovořit o svých 
neobvyklých zážitcích. O několik let po-
zději vznikla mezinárodní organizace IN-
TERVOICE, která jednotlivé organizace 
zastřešuje, poskytuje jim podporu, zabývá 
se výzkumem, vydáváním knih k danému 
tématu a pořádá mezinárodní kongres. 
Díky brněnské terapeutce Veronice Šurá-
ňové se organizace Slyšení hlasů dostala 
v roce 2014 i do Čech a od té doby se v 
Brně schází první svépomocná skupina, 
která funguje na principech celosvětové-
ho hnutí. Skupiny se účastní lidé, kteří 
slyší, vidí nebo cítí něco, co ostatní ne.
Hnutí Slyšení hlasů považuje vnitřní hla-
sy (sluchové halucinace) za smysluplnou 
lidskou zkušenost, která podle výzkumu 
může mít různé příčiny a nemusí jít vždy 
o duševní onemocnění. Jak tvrdí Romme, 
tradiční medicína se dosud zakládala na 
přístupu, který usiloval o utišení hlasů 
skrze medikaci. Tento přístup se však 
mění a ukazuje se, že pouhé tlumení hlasů 
nepřináší vždy užitek. Členové hnutí tvr-
dí, že hlasům je nutné naslouchat, aby 
mohly být utišeny. Lidé se netrápí ani tak 
tím, že hlasy slyší, ale že se s nimi neu-
mí vypořádat a dát jim smysl. Psychiat-
rickými pacienty se obvykle stávají lidé, 
kteří považují hlasy, které slyší, za vše-
mocné a obávají se, že je mohou kontro-
lovat a ublížit jim. Jakmile jsou schopni 
porozumět jim, uznat jejich přítomnost 
a zůstat s nimi v kontaktu, dokáží získat 
zpět kontrolu nad svým životem. Opti-
mální je zvládnout tento proces bez příliš-
né medikace, neboť léky mohou způsobit 
otupělost vůči svým emocím. Holanďan 
Jim van der Wal, který slyší hlasy, říká, že 
člověk musí být schopný cítit (prožívat), 
aby se mohl uzdravit.
 Ve skupinkách si účastníci vyměňují 
zkušenosti a mechanizmy, jak hlasy zvlá-
dat. Zažívají pocit spolupatřičnosti a vzá-
jemnosti, místo, kde mohou být vnímáni 
jako lidé, nikoli jako pacienti. Usilují o 
vytvoření prostoru, kde lidé mohou poro-
zumět významu hlasů, který pro daného 
člověka mohou mít a najít strategii, jak 
zvládat svůj život s nimi. Pokud účastník 
dokáže porozumět skrytým konfliktům a 

emocím, může to vést k vyřešení hlasů. 
Mezi účastníky se nepoužívá hodnotící 
ani interpretující jazyk. Skupinu obvykle 
facilitují účastníci s osobní zkušeností 
se slyšením hlasů, případně s kombinací 
osobní a profesní zkušenosti. 

Nebýt za blázna
 „Říkal si něco?“ „Zdálo se mi, že zvo-
nil telefon?“ Mnoho lidí si někdy není 
jisto, jestli zvuk, který slyšeli, byl oprav-
dový nebo ne. Obvykle se to stává, když 
jsme unaveni nebo jsme zažili stresující 
událost. Záznamy ze snímání mozku uka-
zují, že když lidé slyší vnitřní hlasy, v 
mozku se aktivují stejná centra, jako když 
na ně někdo opravdu mluví. Další psy-
chologické experimenty hovoří o tom, že 
někteří lidé, kteří slyší hlasy, nedokážou 
rozlišit, jestli jde o myšlenky nebo slo-
va, která k nim promlouvají. Hlasy jsou 
také často spojovány se vzpomínkami. U 
mnoha lidí se hlasy objeví jako důsledek 
silného stresu nebo traumatu. Lidé mohou 
slyšet hlas někoho, kdo je v minulosti tý-
ral či zneužíval.
 Nizozemský psychiatr Romme se pů-
vodně domníval, že hlasy, se kterými se 
jeho pacienti setkávali, jsou bezvýznam-
né. Zajímal se jen o to, jestli je slyší, 
ale už ne o to, co jim říkají. Změna jeho 
přístupu přišla s pacientkou Patsy, trpící 
roky sluchovými halucinacemi. Neso-
uhlasila s jeho lékařským postupem a od-
volávala se na knihu psychologa Jaynese, 
pojednávající o přirozenosti vnitřních 
hlasů. Romme dospěl k názoru, že kva-
lita života lidí s hlasy záleží na tom, jaký 
vztah si k nim vytvoří. Kvalitnější život 
jsou schopni žít lidé, kteří se jimi necítí 
být ovládáni a zastrašeni. Lidé mají často 
silnou potřebu své hlasy pochopit, ale při-
tom se obávají o svých neobvyklých zku-
šenostech hovořit, aby nebyli označeni za 
„blázny“. Romme se rozhodl za pomoci 
médií oslovit další lidi, kteří slyší hlasy 
a vyzval je, aby mu zaslali pohlednici se 
svým příběhem. Vrátilo se mu jich okolo 
sedmi set a z toho bylo více než pět set od 
lidí, kteří zažívají sluchové halucinace a 
přitom žijí pohodový život. „Do té doby 
jsme si mysleli, že všichni lidé slyšící 
hlasy se stanou psychiatrickými pacienty. 
A to prostě nebyla pravda,“ říká Sandra 
Escher. Uspořádali v Holandsku první 
konferenci Slyšení hlasů, na kterou po-
zvali všechny odesilatele pohlednic.  

Znovu žít
 Romme nepřistupuje k hlasům jako k 
symptomům schizofrenie, ale považuje 
je za odezvu na traumatickou událost v 

životě člověka. Tímto postojem se často 
dostávají do střetu s mainstreamovou 
psychiatrií. Její běžnou součástí je dnes 
psychosociální rehabilitace a psychotera-
pie, ale základ léčby spočívá v podávání 
psychofarmak k tišení bludů a halucinací. 
Na tuto léčbu však nereaguje každý. Pro 
mnohé lidi tak představuje Organizace 
Slyšení hlasů alternativu k běžnému psy-
chiatrickému modelu. V některých ze-
mích se oba přístupy snaží o spolupráci, 
jinde se od sebe vymezují.
 Hlasy umožnily Rachel Waddingham 
postavit se své minulosti a vyrovnat se s 
ní. O hlasy, které ji kdysi trápily, nyní pe-
čuje. „Cítím hodně toho, co cítí ten hlas. 
Pokud jej dokážu upokojit, cítím se bez-
pečně.“ Dříve si Rachel vysvětlovala tyto 
pocity tím, že je sledována. Dnes už ví, 
že pokud ji přepadne náhlá úzkost, může 
to být emoční reakce některého z hlasů. 
Našla způsob, jak jim dát smysl, což jí 
umožnilo mít život zase ve svých rukou. 
Dnes šíří tuto pomoc dál a snaží se vy-
nahradit si roky, které prožila v opojení z 
léků. Vdala se, cestuje a založila si vlastní 
podnik. V Londýně založila projekt, kte-
rý pomáhá dětem slyšícím hlasy a jejich 
rodičům a zavádí svépomocné skupiny v 
anglických věznicích, kde žije 25 procent 
žen a 15 procent mužů, kteří se ve věze-
ňských celách sami vypořádávají s psy-
chotickými příznaky. 
 Pro někoho se může zdát tento přístup 
k fenoménům hlasů a vizí poněkud bi-
zarní. Ne každý si umí představit, že by 
měl brát vážně neexistující hlasy a hledat 
v nich klíč ke zmírnění svého utrpení. 
Spoustě lidí se však díky tomuto posto-
ji podařilo „z hlasů“ zotavit a pochopit, 
jak se vztahují k jejich životu. Dnes žijí 
spokojený a smysluplný život. Čas uká-
že, jestli si přístup najde cestu do tradiční 
psychiatrické péče i v naší zemi a zda se 
brněnská skupina rozšíří i do dalších míst.

Jana Trčková
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EURÓPSKA SIEŤ PRE NENÁSILIE A DIALÓG
Súčasné spoločenské dianie vyplavuje na povrch nepomenovanú 
patológiu v podobe eskalácií konfliktov medzi sociálnymi systémami, 
ktorých členovia sú antagonisticky až hostilne nastavení voči členom 
iného sociálneho systému. Ak sa objaví téma zasahujúca do ich 
hodnotového systému, aj zdanlivo homogénne skupiny jednotlivcov sa 
za relatívne krátky čas dokážu polarizovať a vytvoriť dva antagonistické 
tábory.

 Stačí si spomenúť na emotívne obsahy 
diskusií o manželstve homosexuálnych 
párov, legalizácii marihuany, prisťahova-
lectve či rómskej menšine, ktoré niekedy 
presakujú aj do najintímnejších vzťahov. 
Ukazuje sa, že uvažovanie o „liečbe” spo-
ločnosti je čoraz naliehavejšou potrebou 
a socioterapia má jednoznačnú ambíciu 
vytvárať priestor pre dialóg, vybudovať 
koncept terapie širších spoločenských 
vzťahov. V neposlednom rade bude po-
trebné uchopiť aj metodologický rámec 
pre aplikáciu jej poznatkov pri sanácii so-
ciálnych vzťahov a pri liečbe spoločnosti. 
Mindellov koncept hlbokej demokracie a 
organizovanie Open forum pre diskusiu, 
je dobrým príkladom toho, že takýto kon-
cept je realizovateľný a funkčný.
 Aj na Slovensku existujú sľubné prí-
stupy, ktoré majú podobu rôznych foriem 
občianskych iniciatív, pokusov o vybudo-
vanie metodológie pre sanáciu sociálnych 
vzťahov, ktoré si kladú za cieľ to, čo je 
aj socioterapii veľmi blízke - nenásilný 
dialóg, riešenie konfliktov, zmiernenie 
napätia medzi skupinami a sociálnymi 
systémami. V tejto súvislosti nás zaujala 
činnosť mimovládnej organizácie PDCS, 
ktorá poskytuje profesionálne poraden-
stvo v oblasti riešenia konfliktov, podpory 
spoločenského dialógu, občianskej parti-
cipácie a rozvoja občianskej spoločnos-
ti na Slovensku i v zahraničí. Rozhovor 
o činnosti tejto organizácie a o projekte 
s názvom Európska sieť pre nenásilie a 
dialóg nám poskytol koordinátor projektu 
Lukáš Zorád, PhD. 

Čo je PDCS a aké má smerovanie? 
PDCS je mimovládna organizácia, ktorá 
funguje na Slovensku už 26 rokov. Pri-
márne sa venovala otázkam transformácie 
spoločnosti smerom k demokratickému 
režimu a podpore občianskej spoločnosti 
na Slovensku. Je to aj známa tréningová 
organizácia. V strategickom plánovaní 
v roku 2015 vznikla myšlienka nového 
smerovania. Hľadali sme miesto, kde sme 
potrební, kde môžeme robiť zmysluplnú 

robotu. Nosnou tému je transformácia 
konfliktov. Na túto tému PDCS vydala 
niekoľko publikácií. 

Projekt s názvom Európska sieť pre 
nenásilie a dialóg zaujme už na prvé 
počutie. Vyvoláva hrejivú predstavu, 
akési opozitum toho, čo sa v skutočnos-
ti v spoločnosti deje. 
Týmto projektom reagujeme na súčas-
nú sociálno-spoločenskú situáciu nielen 
na Slovensku, ale aj v širšom regióne. 
V projekte máme zahrnuté krajiny V4, 
Bulharsko, Rumunsko a Nemecko. Spo-
ločnosť sa na niektorých témach výrazne 
polarizuje, a to sa prejavuje vo voľbách, 
internetových diskusiách, ale aj v offline 
priestore. Príkladom témy, ktorá sa naj-
častejšie objavuje v rámci nášho regiónu, 
je migrácia. Ľudí rozdeľuje najmä v tom, 
aký postoj k migrácii zaujať, či máme 
migrantov ako krajina prijímať, akým 
spôsobom, koľkých a podobne. Jeden 
tábor hovorí výrazne áno, musíme niečo 
robiť, druhý hovorí nie, odmietnime ute-

čencov. Pritom existuje obrovské množ-
stvo stredných ciest a prepojení, aby sa 
tieto dva tábory vedeli nájsť, ale naratívy 
spôsobujú, že sa od seba výrazne oddeľu-
jú. To isté sa deje pri rómskej problemati-
ke a v iných krajinách aj pri LGBT téme.

Hovoríte, že zdrojom týchto problémov 
sú hodnoty. Jednotlivec alebo skupina 
ľudí menia hodnoty len veľmi ťažko. 
Aké máte príležitosti a možnosti pre 
vytváranie skutočného dialógu?  
Vyhľadávame občianskych aktérov a ob-
čianske iniciatívy, ktoré umožňujú dialóg, 
obrusovanie hrán a prepájanie ľudí, to sú 
deradikalizačné alebo depolarizujúce ini-
ciatívy, ktoré vyslovene zjemňujú napätie 
v spoločnosti. Polarizácia je cesta do pe-
kla, väčšina problémov, ktoré sa snažíme 
riešiť, môže eskalovať až do násilnej po-
doby, a to v žiadnom prípade nechceme. 

Ako sa vám v tejto iniciatíve darí?
Sme si vedomí, že z našej pozície tieto 
problémy nevyriešime nikdy, ale podpo-
rujeme tú časť občianskej spoločnosti, 
ktorá má potenciál to riešiť. Je dôležité, 
aby sa ľudia necítili sami, aby niekto, kto 
sa na Slovensku snaží vyriešiť problém 
napríklad s narastajúcou ultrapravicou, 
našiel svojich partnerov, ktorí tú istú vec 
riešia v Maďarsku, Česku, Nemecku..., 
aby sa mohli spolu stretnúť, porozprávať 
sa, hľadať spoločné prieniky svojej práce, 
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navzájom sa inšpirovať. Naším cieľom je 
aj to, aby sa metodológie, ktoré sa osved-
čili v jednej krajine, naučili aplikovať aj 
ľudia u nás. Napríklad v Rumunsku môže 
byť dlhodobo úspešný program na integ-
ráciu Rómov a ten model môže byť apli-
kovateľný aj v Maďarsku. 

Témy, ktoré ste doposiaľ spomenuli, 
napríklad migrácia, prisťahovalectvo, 
LGBT, Rómovia, sú všeobecne známe, 
lebo spoločenské dianie ich automa-
ticky „ponúka”. Máte vyšpecifikované 
aj iné témy, ktoré sú verejnosti menej 
známe?
Máme pomenované aj iné témy, ale všetky 
sú o konflikte hodnôt. Vždy sú o tom, že 
jedna skupina si myslí, že jej hodnoty sú 
silnejšie, dôležitejšie ako hodnoty druhej 
skupiny a snaží sa ich nejako pretlačiť. 
Pritom tieto dva tábory dokážu často exis-
tovať v prímerí a nemusia sa negatívne 
ovplyvňovať. Hodnotové konflikty majú 
zdroj v jedincovi a jeho komunite, kde sú 
hlboko zakorenené, často sú iracionálne, 
preto sa ráciom nedajú preklenúť. Spo-
meniem napríklad geopolitickú orientá-
ciu krajiny, keďže vo viacerých krajinách 
vidíme výrazný príklon k Rusku alebo k 
euroatlantickým štruktúram. Tieto dva 
tábory sa začínajú od seba výrazne vzďa-
ľovať. V Bulharsku sa napríklad vyskytla 
téma, akým spôsobom riešiť pobrežia, či 
ich nechať na rozvoj turizmu, alebo aspoň 
časť zachovať ako prírodnú hodnotu. V 
Nemecku riešia populačné zmeny v mes-
tách (gentrifikáciu) aj to, čo s verejným 
priestorom, komu má patriť. 

Akou formou prebieha medzi spome-
nutými krajinami spolupráca? 
Vo všetkých krajinách, ktoré sú momen-

tálne zapojené, máme partnerov, ktorí 
sú podobnými neziskovými subjektmi 
ako my. Za uplynulý rok sme spoločne 
vytvorili mapovaciu štúdiu, urobili sme 
obrovskú rešerš médií, mapovali sme 
hodnotové konflikty. Na základe kritérií, 
ktoré sme si stanovili, sme vybrali naj-
pálčivejšie, z každej krajiny zhruba päť 
najvýraznejších konfliktov, následne sme 
ich v metaanalýze spájali. Máme témy, 
ktoré sú prítomné vo všetkých krajinách, 
napríklad postoje k LGBT komunite, aj 
také, ktoré sa objavujú iba v dvoch - troch 
krajinách. Teraz prechádzame do druhej 
fázy, v ktorej chceme vytvoriť sieť ob-
čianskych aktérov. Plánujeme sériu viace-
rých stretnutí. Na prvom začneme tvoriť 
hodnotový dokument, tzv. manifest, ktorý 
bude základným východiskovým doku-
mentom celej siete a ku ktorému sa všet-
ky organizácie prihlásia. Ďalšie stretnu-
tia budú zamerané na konkrétne témy. V 
Brne bude stretnutie zamerané na LGBT 
tému, ďalšie v Berlíne na tému radikál-
na ultrapravica, a v Budapešti na rómsku 
tému a integráciu. Budú sa tam stretávať 
občianski aktéri, ktorých sme vybrali, 
lebo prezentujú dobrú prax, ľudia, ktorí 
vyvíjajú depolarizačné aktivity, žurnalis-
ti, výrazne intelektuálne osobnosti, ktoré 
sa angažujú a majú vplyv. Celá škála ob-
čianskych aktérov si bude vymieňať skú-
senosti a vytvárať ďalšie tímy, ktoré budú 
spolupracovať na rôznych úrovniach. Po-
žiadavka na medzinárodnú spoluprácu je 
stále aktuálna a je prvkom, ktorý posilňu-
je občiansku spoločnosť. 

Viete uviesť konkrétne príklady z pra-
xe, ktoré sú nejakou odozvou vašej ini-
ciatívy?  
V rámci štúdie sme vybrali tridsať dob-

rých príkladov, ktoré sa objavili prierezo-
vo vo všetkých siedmich krajinách. Dob-
rým príkladom je bulharská organizácia 
Multikuti. Urobila mapu reštauračných 
zariadení, ktoré sú v Sofii vlastnené cu-
dzincami a začala v nich organizovať ve-
rejné hodiny varenia rôznych národných 
jedál. Táto iniciatíva bola veľmi úspešná. 
Ľudia prejavili obrovský záujem, prihlá-
sili sa toľkí, že organizátori museli robiť 
ďalšie a ďalšie akcie. Ľudia neprišli pri-
márne s tým, že sa idú zbližovať s cudzin-
cami, prihlásili sa do iránskej reštaurácie 
na varenie iránskych jedál, aby sa naučili 
niečo nové a obohatili svoj jedálníček. Va-
renie ľudí zbližovalo a vytvárala sa báza 
bežných ľudí, ktorí získali pozitívnu skú-
senosť s cudzincom či migrantom. Keby 
sme sa ich predtým opýtali na cudzin-
cov, s najväčšou pravdepodobnosťou by 
ich považovali za nebezpečných. Takéto 
iniciatívy, hoci len drobné, sú najlepším 
prostriedkom na odbúravanie stereotypov 
a strachu. 

Sú takéto príklady potvrdením predpo-
kladu, že vždy existuje možnosť dialó-
gu a spolupráce?
Pri týchto metodikách sa často nestáva, že 
sa problém zrazu vyrieši a všetci sa ob-
jímajú, vyznávajúc rovnaký názor. O to 
ani nejde. Ide o to, aby jedna strana lepšie 
porozumela druhej, aby sa z extrémnych 
pólov ľudia dostávali k sebe bližšie, aby 
sa spoznávali, rozumeli si na ľudskej, 
elementárnej úrovni. Až v druhom rade 
sa môžu zbližovať v témach, ktoré ich 
odlišujú. Je to extrémne náročný a zlo-
žitý proces, jednoduché riešenia v tomto 
smere neexistujú. Veríme, že dobrých prí-
kladov môže byť stále viac a to je jediný 
spôsob, ktorým dokážeme prispievať. Nie 
sme naivní a vieme, že k riešeniu tých-
to problémov by sa malo pristupovať z 
rôznych sfér, napríklad z politickej sféry. 
My robíme jeden segment, ktorý je nám 
blízky, ktorému veríme a v ktorom máme 
expertízu. 

Môžu v týchto témach pomôcť naprí-
klad naši čitatelia, ktorých trápi pola-
rizácia spoločnosti?
Pripravujeme webovú platformu medzi-
národnej siete pre nenásilie a dialóg, v 
rámci ktorej sa aj vaši čitatelia budú môcť 
prihlásiť k jej hodnotovej orientácii pod-
písaním manifestu a budú môcť sledovať 
rôzne výzvy a iniciatívy, do ktorých sa 
bude dať v rôznej forme aj zapojiť. Vývoj 
môžu sledovať na stránke PDCS.

Lívia LozsiFo
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NIRVÁNA ZÁPADNÉHO SVETA
Mladý dvadsaťdeväťročný muž prvýkrát opustil domov. Pochádzal z 
bohatej a starostlivej rodiny, mal manželku a syna. Za celý život sa mu 
neprihodilo žiadne nešťastie, žil ako v bavlnke, až kým nenastal deň jeho 
prvej výpravy.

 Nemusel ísť ďaleko a pochopil, čo do-
teraz nevidel. Stretol starca poznačeného 
nekompromisným časom, chorého muža 
v bolesti a napokon mŕtve telo – nehyb-
né ostatky človeka. Bolo to prvýkrát, čo 
uzrel krutú stranu života a tento zážitok 
ho vydesil. Chcel vedieť, prečo sa ľuďom 
deje niečo také zlé a či podobné utrpenie 
čaká aj jeho, jeho rodinu a ľudí navôkol. 
Podnikal ďalšie cesty, až sa mu na štvrtej 
výprave stretol pohľad s askétom sedia-
cim v meditácii. Oči, ktoré naňho hľadeli, 
v sebe niesli omamný pokoj, ktorý sľubo-
val vykúpenie. Rozhodol sa tento pokoj 
hľadať, navždy opustil domov a začal 
púť, na ktorej mal nájsť cestu von z ne-
končiaceho utrpenia.
 Tak začal príbeh Siddhārthu Gautamu, 
neskôr označovaného menom Buddha – 
osvietený. Buddha podľa legiend vo svo-
jom snažení uspel, dosiahol stav najvyš-
šej blaženosti – nirvány a oslobodil sa od 
kolobehu života. Tento príbeh sa odohral 
pred niekoľkými tisícročiami, v meste ti-
síce kilometrov vzdialenom, avšak Budd-
hove slová sa šíria a doznievajú ešte dnes.

Boj so stresom
 Jon Kabat-Zinn, americký molekulár-
ny biológ na univerzite v Massachusetts, 
vypracoval v roku 1979 liečebnú metódu 
zvanú Mindfulness-based stress reduction 
(MBSR). Išlo o 8-týždňový terapeutický 
program, ktorý mal pomôcť pri zvládaní 
stresu. Slovo mindfulness z jeho názvu, 
v preklade všímavosť alebo uvedomenie, 
vyjadruje stav mysle, pri ktorom človek 
vníma všetko, čo prežíva – dobré či zlé – s 
prijatím a nelipne na myšlienkach a po-
citoch, ktoré prichádzajú. Kabat-Zinn vy-
chádzal z predpokladu, že človek, ktorý 
praktizuje mindfulness, sa naučí pracovať 
so svojou pozornosťou a orientovať ju na 
prítomnosť, bude všímavejší k svojim te-
lesným a psychickým pocitom, dokáže ich 
lepšie regulovať a získa otvorenejší prí-
stup a náhľad k prebiehajúcim zážitkom. 
Vychádzal pritom práve z budhizmu, kde 
pojem mindfulness zastupuje pálijský vý-
raz „satí“. Satí je podľa Buddhu siedmym 
krokom Vznešenej osemdielnej cesty k 
osvieteniu, stavom plného uvedomenia a 
jasnej pozornosti. Budhisti si tento stav 
pestujú, aby dosiahli nirvánu, ľuďom bez 

mníšskeho rúcha môže pomôcť k spokoj-
nejšiemu životu.
 Odkedy sa o význam tejto budhistic-
kej praktiky začala zaujímať veda, boli 
publikované stovky výskumov potvrdzu-
júcich efekt tréningu mindfulness. Podľa 
Americkej psychologickej asociácie sa 
preukázali jeho pozitívne účinky v po-
dobe menšieho stresu, menšieho množ-
stva nežiadúcich myšlienok na minulosť, 
zlepšenia pracovnej pamäte a sústredenia, 
emočnej stability, flexibility mysle či ďal-
ších výhod, napríklad lepšej imunity, mo-
rálky a práce so strachom. Isté výskumy 
potvrdili, že s dlhodobým praktizovaním 
mindfulness sa priaznivo mení objem 
sivej hmoty v oblastiach mozgu, ktoré 
majú na starosti učenie, pamäť a emočnú 
reguláciu. Mindfulness sa vďaka svojim 
pozitívnym účinkom začala aplikovať pri 
terapiách, ktoré pomáhajú pri chronickej 
bolesti, nespavosti, depresii, úzkosti či 
OCD. Zo Zinnovej Mindfulness-based 
stress reduction sa vyvinula kognitívne-
-behaviorálna terapia obohatená o prv-
ky mindfulness, tzv. Mindfulness-based 
Cognitive Therapy, mindfulness si svoje 
miesto našla aj pri Acceptance and Com-
mitment Therapy či Dialectical Behavio-
ral Therapy. Výskumy tiež potvrdzujú 
účinnosť mindfulness programov v ško-
lách, na pracoviskách či vo väzenských 
zariadeniach.

Dych a trpezlivosť

 Na dosiahnutie stavu mindfulness a 
jeho spomínaných účinkov je nevyhnut-
ný tréning, na ktorý človek potrebuje iba 
vlastný dych a trpezlivosť. Najčastejšie 
používanými technikami sú meditácia a 
body scan. Ústredným prvkom mindful-
ness meditácie je dych, ktorý umožňuje 
kontakt s prítomným okamihom. Sústre-
díte naň pozornosť a keď vám myšlien-
ky odbehnú, všimnete si ich a bez toho, 
aby ste ich hodnotili a rozvíjali a vrátite 
pozornosť späť k dychu. Toto je tradičná 
forma mindfulness meditácie, no existuje 
množstvo jej variácií. Pri body scane, vo 
voľnom preklade pozorovaní tela, človek 
v ľahu či v sede prechádza v mysli každou 
časťou tela a uvedomuje si pocity, ktoré v 
nej vznikajú. Mindfulness meditácia sa dá 
začleniť aj do bežných činností, odbehnú 
môžeme praktizovať počas chôdze, behu, 
joge či dokonca pri jedení. Skúsení medi-
tátori si tento stav udržiavajú väčšinu dňa 
a zapájajú plné vedomie do všetkých čin-
ností.
 Zrejme práve vďaka dostupnosti a 
jednoduchým princípom sa mindfulness 
nevídane rýchlo spopularizovala. I keď 
naším cieľom možno nie je nirvána, ale 
len pokojnejší spánok či bystrejšia pozor-
nosť, Buddha nám ukázal cestu, ktorou 
sa môžeme za týmto cieľom vydať a po-
zdvihnúť tak kvalitu našich životov. Nej-
de o žiaden prešliapaný zablatený chodník 
niekde na kraji Nepálu, ale o cestu mysle, 
ktorá obohacuje súčasnú psychoterapiu a 
podporuje psychické zdravie naprieč kul-
túrami.            Ivona Pástorová
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HRANICE PROFESIONÁLNÍHO VZTAHU
Předpokladem lidí, kteří se rozhodli svou životní cestu upřít směrem k 
pomáhání druhým, je otevřená a přijímající snaha o spravedlivý svět 
bez bolesti a utrpení. Svět, ve kterém si lidé neubližují a vzájemně se 
podporují k úspěchům a pokroku. Právě tento láskyplný postoj ovšem 
může přinášet i mnohá úskalí, pokud se tato naše touha pomáhat stane 
naší pracovní povinností.

 V mezilidských vztazích běžného 
života se každý z nás občas dostane do 
konfliktu s jinou osobou. Odlišný pohled 
na určitou skutečnost se v každém liší, a 
pokud o něm otevřeně hovoříme, můžeme 
se dostat do střetu s jiným náhledem na 
situaci. Zejména v dnešní „krizové“ době 
můžeme tyto rozpory sledovat každý den. 
Lidé pracující v pomáhajících profesích 
prožívají obdobné konfliktní situace často 
ve svém profesním životě, neboť mezilid-
ský vztah i krize tvoří nedílnou součást 
výkonu jejich zaměstnání. V důsledku 
toho se setkáváme s pojmy, jako je profe-
sionalita nebo hranice vztahu. Vymezení 
těchto hranic v profesích, ve kterých je dle 
mnohých autorů vztah základem úspěchu, 
je jedním z nejzásadnějších úkolů. 
 Skutečnost, že lidský vztah v pomá-
hajících profesích představuje stěžejní 
prvek spolupráce pomáhajícího a klienta, 
tedy člověka přijímajícího pomoc, přiná-
ší také rizika. Situaci, kdy vztah překročí 
profesionální hranice, můžeme označit 
jako dualitu. Dualita vztahu může mít 
různé dimenze i rozměry. Určení toho, co 
je a není profesionální, je ovšem samo o 
sobě komplikované. Interpretace hranic 
je značně subjektivní záležitostí podobně 
jako samotná podstata profesionality. 

Podstata profesionality
 Britský autor a zkušený pracovník 
v oblasti sociální péče Frank Cooper 
(2012) shledává přítomnost hranic po-
moci druhým již v tzv. Hippokratově 
přísaze. Tato tradiční zvyklost zejména 
lékařských oborů v sobě mimo vázání 
odpovědnosti odborníka za pomoc druhé-
mu obsahuje část vymezující profesní 
roli a hranice kompetencí. Konkrétně je 
v tomto kontextu uvedeno: „…člověk 
bez znalosti chirurgie se nechopí nože, 
ale ustoupí ve prospěch těch, kteří se této 
práci věnují…“. V přísaze se hovoří také 
o odpovědnosti za viděné a slyšené v 
průběhu léčby, což můžeme vnímat jako 
princip mlčenlivosti. Součástí přísahy je 
i zákaz nevhodného vztahu s klientem, 
neboť praví: „…do domovů přicházíme 
za účelem prospěchu nemocných, zbave-
ni všeho úmyslného bezpráví a veškeré 
neplechy, zejména sexuálních vztahů…“. 
Zde můžeme spatřit snahu o vymezení 
hranic zabraňujících dualitě ve vztahu v 
tom patrně nejširším rozsahu. Každá z 
výše uvedených rovin představuje určitou 
formu hranice profesionality a etického 
jednání. Při vymezování tak složité věci 
jako je vztah, je ovšem potřeba uvažovat 
mnohem hlouběji.

 V praxi se můžeme setkat s neporo-
zuměním blízkosti a otevřenosti vztahu, 
který mezi pomáhajícím a klientem vznik-
ne během spolupráce. Na druhou stranu 
opomíjení významu vztahu může značně 
snížit efekt výsledku pomoci. Schwartz 
a Flowers (2012) se ve své knize zabý-
vají problematikou „selhávání terapeu-
tů“. Právě opomenutí významu vztahu 
v důsledku kladení přílišného důrazu na 
techniky práce považují tito autoři jako 
často opomíjené poučení.
 Pojem profesionalita v našich předsta-
vách zpravidla indikuje odborníka zběhlé-
ho v určité problematice. V odvětví pomá-
hajících profesí si s tímto pojmem může-
me propojit člověka, který oplývá znalostí 
řady teorií a metod pomoci, je proškolen 
psychoterapeutickým výcvikem a doká-
zal již pomoci spoustě potřebným. Speci-
fikum pomáhající profese ovšem souvisí 
s dalším zásadním rozměrem, kterým je 
práce s emocemi. Náročné situace a du-
ševní nepohoda, ve které se klienti nachá-
zí, staví rovinu profesionality do světla 
potřeby lidského přístupu a důvěry. Tyto 
faktory jsou pak předpokladem pro vznik 
specifického vztahu pomáhající-klient. 
Otázkou ovšem je, jak určit, zda je tento 
blízký vztah zároveň profesionální.
Hranice vztahu by vždy měly být vy-
mezeny tak, aby korigovaly cestu k  cíli 
spolupráce. Cooper (2012) vidí cíl a 
udržení odborného zaměření jako hlavní 
úkol pomáhajícího profesionála. Dle výz-
kumu, který jsem uskutečnil v roce 2016 
(Řezáč, 2016), aktéři spolupráce v pomá-
hající profesi nenazývají profesionálem 
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zkušeného odborníka. Jako profesionál 
byl označován pracovník, který zaujímá 
vůči klientovi rovnocenný vztah a klient 
k němu není v podřízené, ani nadřazené 
pozici. Tato rovnocennost se zakládá na 
principu určitého opuštění odbornosti a 
jednání pomáhajícího na základě indivi-
duality klienta. Profesionální pomáhající 
pracovník se umí odpoutat od svého světa 
a přizpůsobit se kontextu situace klienta. 
Osobu klienta otevřeně přijímá a v jeho 
přístupu je patrná zejména lidskost a sro-
zumitelnost. 

Duální vztahy
 Jak již bylo řečeno, hranice vztahu 
může být také narušována dualitou. Co-
oper (2012) hovoří o duálních vztazích v 
situacích, kdy se pracovník při jednání s 
klientem ocitá v jiné (další) roli. Tato role 
může nabýt různých rozměrů a mít nežá-
doucí dopad na celou spolupráci. Duální 
vztahy rozděluje na tři základní typy. Prv-
ním z těchto typů jsou osobní vztahy, ve 
kterých se de facto z pomáhajícího pra-
covníka stává v očích klienta přítel-kama-
rád.
 Situace, kdy se klient začne vůči po-
máhajícímu chovat příliš osobně, nejsou 
výjimečné. Směřuje k tomu i podstata po-
máhající profese, která do jisté míry vy-
žaduje sdělování intimních informací ze 
strany klienta. Příjemné a důvěrné pros-
tředí terapií, sociální péče apod. tenden-
cím k osobnějšímu vztahu nabízí ideální 
prostor. Proto je třeba, aby pomáhající i 
klient usilovali o vyjasnění společného 
cíle a jejich rolí a hovořili o významu 
vztahu. V prevenci vytváření duálních 
vztahů je dobré postupovat tak, abychom 
všechny kroky směřující k prohloubení 
vztahu činili vědomě a s jasnou předsta-
vou o cíli našeho konání.
 Dalším častým jevem je nabízení pro-
tislužeb. Osobně jsem se nezřídka setkal 
s nabídkou řemeslných prací a musel od-
mítnout několik pozvánek na rodinnou 
oslavu či oběd, včetně jedné štědrovečer-
ní večeře. Jako převážně úspěšný způsob 
řešení takové situace jsem vždy využíval 
společné reflexe a ujasnění mé i kliento-
vi pozice. Přesto rozumím tomu, že pro 
pomáhajícího nemusí být jednoduché 
nabídku odmítnout. Klient tímto způso-
bem dává najevo spokojenost s naší prací 
a protislužba představuje formu snahy o 
vyjádření vděku. Ačkoliv pomáhajícímu 
může být osobnější ráz spolupráce pří-
jemný, je důležité zachovat si racionalitu 
a usiloval o to, aby tyto pozitivní prožitky 
zůstaly v jeho vnitřním prožívání a sa-
movolně se neprojevovaly v tom, co činí 

směrem ke klientovi. 
 Samostatnou kapitolou jsou sexuální 
vztahy, které většina autorů zcela odmítá, 
jelikož narušují etiku i veškeré hranice, 
které spolupráce může mít. Zastánce urči-
té odnože sexuálních duálních vztahů naj-
deme v případě vztahů s bývalými klien-
ty. Freudová a Krug (2002) se domnívají, 
že etické kodexy jsou v tomto ohledu 
nepřiměřené, jelikož po ukončení přípa-
du je profesionální vztah ukončen. Ar-
gumentují tím, že různorodý kontext, ve 
kterém vznikají dilemata pojící se s duál-
ními vztahy (všemi typy), se nedá obecně 
shrnout a tudíž ani obecně zakázat. Přesto 
se jedná o jedny z mála zastánců takového 
názoru.
 Snad nejčastějším problémem bývají 
tzv. speciální vztahy, kdy vůči klientům 
nejednáme jednotně, ale některé preferu-
jeme více a vůči jiným jsme naopak odta-
žitější. Jsem přesvědčen o tom, že každý 
z nás pomáhajících někde v sobě tento 
mnohdy nepřiznaný fakt nese. Takový 
stav je ovšem přirozený. Stále jsme lidé 
a určitou inklinaci k hodnocení máme v 
sobě. Je však potřeba se od vnitřních so-
udů oprostit a přistupovat ke všem potřeb-
ným jednotně a spravedlivě.
 Zde se znovu dostáváme do situace, 
kdy pomáhající vnímá ve svém vnitřním 
světě něco, co by neměl projektovat do 
světa vnějšího, aby neovlivňoval spolu-
práci. Právě oddělení těchto dvou světů 
může pomáhajícímu sloužit jako bariéra, 
skrze kterou vytyčuje hranice a může se 
držet v profesionální rovině, jelikož mu 
nebrání v tom, aby k osobnosti klienta 
přistupoval rovnocenném postavení a po-
nořil se bezpečně do jeho světa. 

Maska profesionála
 Vytyčování bezpečných hranic pros-
třednictvím toho, že pomáhající odděluje 
své vnitřní a vnější prožívání v průběhu 
spolupráce utváří obraz pomáhajícího tak, 
že je v očích klienta viděn pod pomysl-
nou maskou. Jedná se o souhrnný dojem, 
který je klientem pozorovatelný. Maska 
profesionála je nástrojem pomáhajícího, 
který zajištuje aby to, co je potřeba skrýt 
před klientem, zůstalo skryto. Tímto způ-
sobem je ochraňován nejen pomáhající, 
ale také klient, jelikož maska by měla za-
jistit, aby spolupráci neovlivňovaly nere-
levantní záležitosti. Maska pomáhajícímu 
umožnuje jednat adekvátně i v případě, 
že směr spolupráce není v souladu s jeho 
vnitřními limity a přesvědčením. 
 Masku si pracovník obrazně nasazuje 
zpravidla v situaci, kdy přichází do kon-
taktu s klientem. Prostřednictvím masky 

je oddělován vnitřní svět pomáhajícího od 
vnějšího světa. Vnitřní svět může obsaho-
vat řadu podnětů, od banálních po zásad-
nější a je třeba si uvědomit, že ne všech-
ny jdou pod maskou vždy skrýt a úroveň 
toho, nakolik pomáhající tuto schopnost 
nasazování masky ovládá je patrně rov-
něž individuální.
 Podněty a faktory, které mohou nežá-
doucím způsobem ovlivňovat spolupráci, 
lze rozdělit na ohraničitelné a neohrani-
čitelné. Tedy na ty, které bezpečně pod 
maskou dokážeme zakrýt a na ty, k jejichž 
zakrytí nám žádná maska nepomůže. Pro 
lepší představu uvedu příklad únavy, kte-
rý se v mém výzkumu (Řezáč, 2016) pro-
jevil jako klientem pozorovaný nežádo-
ucí narušitel práce. Pokud jsme při práci 
s klientem unavení či vyčerpaní, patrně 
nám sebevětší schopnost nasazení masky 
nepomůže k tomu, aby naší únavu klient 
nepozoroval. Pod maskou pomáhající 
pracovník ovšem může skrývat například 
vlastní emoce a prožitky, kterých si pros-
třednictvím své sebereflexe všímá. Maska 
profesionála může sloužit jako bezpečná 
bariéra na ovládnutí vztahu s klientem. 
Pokud jí důsledně užíváme, korigujeme 
skrze ni své vlastní projevy a nepropustí-
me narušující vlivy klienta.

Mgr. Karel Řezáč

Použitá literatura:
COOPER, F. 2012. Professional Boundaries in So-
cial Work and Social Care. London: Jessica King-
sley Publishers.
FREUD, S., KRUG, S. 2002. Beyond the Code of 
Ethics, Part I: Complexities of Ethical Decision Ma-
king in Social Work Practice. Families in Society, 
83(5), 474-482.
SCHWARTZ, B., FLOWERS J. V. 2012. Jak sel-
hat jako terapeut. Praha: Portál.
ŘEZÁČ, K. 2016. Hranice spolupráce v sociální 
práci z pohledu jejích subjektů. Brno: MU FSS.
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poviedka zo života

 Končím. Už nemůžu dál. Nechci. 
Mám ho po krk. Tolikrát mi pomohl, ale 
tohle už vážně přehnal. Byla jsem rekla-
movat boty. Pářou se na boku po druhém 
nošení a to přitom nebyly nejlevnější. 
No, ale on mi nedovolil skoro nic říct! Že 
budu trapná, že si pořád na něco stěžuju 
a tak dále. Mektala jsem na prodavačku 
jako koza, že bych ráda ty boty vrátila, 
no cítila jsem se úplně malinká a po pár 
namítnutí prodavačky jsme šli oba pryč. 
I s botama. Klepala jsem se ještě o dva 
bloky dál, vzteklá na něj i na sebe. A mi-
nulý týden, když jsem chtěla být doma a 
odpočívat, zavolala Lenka a já šla ven. 
Nedovolil mi zůstat doma. Hrůza. Jsme 
spolu tak dlouho, jsme spolu, kam mi jen 
paměť sahá, myslela jsem si, že to bude 
klapat, ale nejde to. Jsem vyčerpaná, bez 
energie, nešťastná. Taky si myslim, že mě 
začal podvádět s Allegrií.
 Jo, jasně, měli jsme i hezký časy. Jako 
třeba když jsem chtěla skákat, já trub-
ka, ze skály do lomu a přitom nevěděla, 
jestli je to bezpečný. On mě zastavil. A 
pak taky, když jsem nevěděla, na jakou 
jít vejšku, byl při mně a odradil mě od tý 
zpropadený medicíny, ufff, to bych si za-
dek useděla. Dneska jsem ráda, že jsem 
šla tenkrát studovat tlumočnictví. Baví 
mě být s lidma a to mi tahle práce hodně 
umožnuje, i když jemu se to ne vždycky 
líbí a chtěl by být víc se mnou. Nechce, 
abych se bavila s kde kým. Hezký taky 
bylo, jak mě tenkrát dovedl domů, když 
jsem byla opilá ve městě a byli tam i další 
opilí lidi, co si na mě dovolovali. Mávnul 
na taxíka, i když jsme neměli moc peněz a 
za chvíli jsme byli doma. Nikdy mi nedo-
volil, abych se svým tátou mluvila naro-
vinu a řekla mu, co si doopravdy myslím. 
Říkal, že je to tak lepší, že vymezit se vůči 
tátovi nemůže přinést nic dobrýho, jen by 
jsme se pohádali a o to přeci nikdo nesto-
jí. No nevím, bývala jsem z toho taková 
rozpačitá, a s tátou tiše nesouhlasila dál. 
 Jo jasně, bojím se, co si bez něj počnu. 
Jako třeba právě když pojedu za rodičema 
a máma bude mít zase ty svoje šťouravý 
otázky a milion rad, jak mám správně žít. 
Když tam on nebude, asi jí něco od plic 
řeknu a to teda bude čoro moro. Na dru-
hou stranu bez něj budu jíst, co se mi chce 
a kdy se mi chce. Pořád jsem se s ním 
hlídala, ale to se nedá. Na čokoládu jsem 
myslela i o půlnoci, ale on vždycky říkal, 
že budu úplně nemožná a že všechny ká-
mošky budou hezčí a štíhlejší a vůbec že 

když to budu s čokoládou přehánět, prej 
mě podle něj zamítne asi tak půlka svě-
ta. Blbec. Teď se tu cpu čokoládovou s 
mandlema a kazí mi to jen, že ho cítím v 
zádech, tak se mu podařilo mě nakazit. 
 Když spolu nebudeme, mohla bych 
vyzkoušet sjet černou sjezdovku ve Špin-
dlu. Mrknu na toho pěknýho číšníka v 
bistru u práce, stejně si myslím, že on na 
mě mrká už aspoň měsíc a taky pojedu za 
Romanou do Států. Jako v letadle ho asi 
potkám, protože jsem slyšela, že lítá s fa-
aakt hodně lidma, ale co. Černou sjezdov-
ku, koketování, lítání… to jsou věci, který 
on neschvaloval, a mnohem víc toho bylo. 
Řeknu šéfovi o vyšší plat, půjdu běhat i 
když je venku tma, řeknu vtip o zajícovi 
kdykoliv budu chtít, i když někomu přijde 
blbej, ale mě ne. Taky chci natrénovat na 
půlmaraton a říct o tom lidem kolem mě. 
Na co se netěším, ale bez jeho našeptá-
vání budu muset změnit, jsou ty vztahy s 
rodičema, s tím chci pohnout, protože mě 
pěkně dusej. Taky mě čeká dokončení tý 
písemný práce na specializační zkoušku, 
to jsem odkládala asi poslední čtyři roky. 

Taky půjdu na ultrazvuk prsou. Jsem si 
tam něco nahmatala, ale on říkal, ať na 
to nemyslím, ale mě to stejně nešlo. Teď, 
když se s ním rozejdu, půjdu tam, ať mám 
jasno. 
 Tuším, že se mi v životě bude obje-
vovat dál, máme toho dost společného za 
ty léta, jenže to dnešní ráno byla poslední 
kapka a já jsem odhodlaná navzdory jemu 
dělat, co jsem si řekla. Když ho potkám, 
asi se mi z něj ještě někdy ty kolena pod-
lomí, to jo, jenže už ho nenechám, aby 
mě dostal tam, kam vždycky chtěl, abych 
zase seděla v koutě a on se rozpínal všu-
de. Abych prostě nedělala, co chci, to on 
chtěl. Třeba si spolu půjdeme někdy sed-
nout na skleničku a pobudeme spolu, vy-
slechnu ho, třeba mi chce říct něco fakt 
důležitého, ale musím zachovat chladnou 
hlavu a fakt zvažovat už, kurňa, co mi říká 
a ne jen slepě jednat tak, jak diktuje. Jako 
vodsuď podsuď. Bylo to důležitý období, 
co všechno jsme spolu prošli, ale já chci 
jít dál. Sama, bez něj. Sbohem strachu.
      

Helena Šaldová

ROZCHOD 
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NEUROMOTORICKÁ NEZRALOST DĚTÍ A DOSPĚLÝCH 
  

Jednodenní kurz 
„INPP screeningový test pro klinické pracovníky“ 

 
 

19. 1. 2018 v Praze 
 

  
Pracujete jako neurolog, praktický lékař, pediatr, psychiatr, psycholog, fyzioterapeut nebo jiný 
klinický specialista? 
 
Setkáváte se ve své praxi s dětmi či dospělými, kteří trpí poruchami ADHD, ADD,  
dys-poruchami (dyslexie, dyspraxie apod.), poruchami autistického spektra, úzkostnými stavy, 
panickou atakou, fobiemi, řečovými potížemi nebo příznaky, jako alergie, poruchy imunity, 
enuréza, kinetóza, oční problémy související s narušenou okulomotorikou? 
 
Potíže těchto pacientů mohou mít neurofyziologický základ a být důsledkem opožděného 
neurologického vývoje. Na kurzu se dozvíte o problematice přetrvávajících primitivních 
reflexů a jejich vlivu na konkrétní poruchy.  
 
Testování přítomnosti primitivních reflexů lékaři není v případě tzv. „měkkých neurologických 
příznaků“ obvyklé, a tak může unikat jejich možný vliv pozornosti. Lidé s přetrvávajícími 
primitivními reflexy, případně s nedostatečně rozvinutými posturálními reakcemi, často 
propadávají sítem záchytných medicínských vyšetření, protože demonstrují zdánlivě nesouvisející 
příznaky jako poruchy chování, specifické poruchy učení, nedosahování osobně optimálních 
akademických výsledků, ale také úzkost, agorafobie, panická porucha nebo regresy předchozích 
úspěšných intervencí.  
 

Účinnou pomocí může být INPP terapie neuromotorické nezralosti. 
 

 
Lektorem semináře je MUDr. Ivan Juráš, absolvent Lékařské 
fakulty UK v Bratislavě a mezinárodního postgraduálního kurzu 
v metodě INPP. Věnuje se neurofyziologické psychologii, 
psychoterapii, socioterapii a Montessori pedagogice. 

 
 

Bližší informace o kurzu: Mgr. Naďa Jurečková, +420 723 186 730, nada.jureckova@inpp.online 
 
 

O screeningu neuromotorické nezralosti a INPP intervenci 
V současnosti se často stává, že rodiče spolu s dětmi nebo adolescenty se ocitají v "zóně nikoho".  
V šedé zóně, ve které na jedné straně jednotlivé příznaky většinou funkčních obtíží nedávají odborníkům 
možnost, aby na jejich základě stanovili určitou diagnózu, na druhé straně mohou takovým klientům 
velmi komplikovat život, přetěžovat je. Odborné medicínské i nemedicínské intervence mohou být 
někdy účinné a někdy ne. Při hledání řešení pro ty, jejichž symptomatologie na intervence nereaguje 
anebo u nich dochází k regresu, může být prozkoumání přítomnosti neuromotorické nezralosti 
nápomocné při odhalení dalších faktorů, které přetrvávání symptomů podmiňuje. V takovýchto 
případech může být program fyzických cvičení ať už samostatně nebo v kombinaci s psychologickými, 
pedagogickými či medicínskými opatřeními, vhodnou a účinnou intervencí. V žádném případě však 
tento INPP screeningový test není míněný, a nemá být používaný, jako nástroj na vytvoření diagnózy, 
ale pouze jako základ pro další zkoumání stavu klienta. 
 
Odborníci, kteří mají zájem o používání intervenční metody INPP v individuální terapii, by měli absolvovat 
postgraduální roční kurz Terapie neuromotorické nezralosti pro certifikované odborníky INPP. Bližší 
informace o tomto kurzu na http://inpp.cz/rocny-kurz-inpp-terapia-neuromotorickej-nezrelosti/  
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