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SPOLOČNOSŤ AKO 
PSYCHIATRICKÝ 

PACIENT
       Sexuální asistence      

    hendikekovaných
Nedobrovoľný klient



stupuje pri bežnom pacientovi trpiacom 
ťažkosťami, aj chorá spoločnosť by mala 
prejsť rovnakým procesom. Pri diagnos-
tike nás bude zaujímať jej história, vek, 
vonkajší popis, hlbšia analýza vnútor-
ných súvislostí, vonkajších vzťahov, jej 
sny a fantázie stelesnené v kultúre a vo 
folklóre, popis ťažkostí a symptómov, 
dávne aj nedávne traumatizujúce udalos-
ti. Pri diagnostike budeme hľadať prepo-
jenia medzi historickým vývojom a aktu-
álnymi problémami (ak by sme pracovali 
psychoanalytickým prístupom, pozn. au-
torky).
 V odbornej sociologickej literatúre 
nájdeme psychiatrické nozologické jed-
notky používané na opis spoločnosti: ve-
rejný stres, kolektívna paranoja, skupino-
vá úzkosť či davová psychóza. Etnikum 
preukazujúce sa silnou kohéziou a príbe-
hom, vystavujúcim do popredia národnú 
hrdosť, by sme mohli popísať ako narcis-
tické. Získať korektný popis spoločnosti 
ako celku je nesmierna výzva. Ponúka sa 
mnoho uhlov pohľadu, oblastí a inštitú-

cií i drobných detailov, ktoré by mali byť 
brané do úvahy. Napriek tomu by sme sa 
nemali vzdávať pokusov odhaliť a pome-
novať charakteristické vzorce, ktoré pre-
žívajú z minulosti a formujú súčasnosť.
 Diagnostika spoločnosti by mala vy-
ústiť do popisu štruktúry spoločnosti, so-
ciálnych noriem a očakávaní, flexibility 
spoločnosti a zabezpečenie sociálnych a 
verejných služieb. V závere by mala po-
núkať indície, kam by mali smerovať in-
tervencie a kde očakávať ich efekt.

Cieľová skupina
 Keď skúmame spoločnosť, niečo ko-
lektívne zdieľané, je podstatné zadefi-
novať, o akej skupine budeme hovoriť. 
Aké kolektívne entity existujú a aké majú 
spoločné črty? Pre Morena bola malá 
sociodramatická skupina referenčnou 
vzorkou väčšej spoločenskej vrstvy. Mik-
rosociologický obrázok bol vzorkou mak-
rosociologických súvislostí. Aj o veľkej 
skupine, tak ako o jednotlivcovi, môžeme 
povedať, že má charakteristickú identitu. 
Identita sa tvorí okolo špecifických prv-
kov, o ktorých ľudia prináležiaci k tejto 
skupine povedia: toto je naše. Tak to je u 
Britov, Japoncov, nórskych rybárov či pri 
akejkoľvek inej skupine, pri ktorej povie-

Čo to znamená chorá spoločnosť? Je to spoločnosť prežívajúca bolesť, 
konflikt alebo nerovnováhu? Aké sú medziskupinové a vnútroskupinové 
kritériá, ktoré definujú to sociopatologické v spoločnosti? Ako začať 
spoločnosť liečiť a kedy budeme vedieť, že je normálna?

SPOLOČNOSŤ AKO PSYCHIATRICKÝ PACIENT

 Tieto a podobné otázky zaujímajú 
časť odbornej verejnosti, ktorá sa zaoberá 
spoločenskými vedami. Morenov (1953) 
odkaz stále čaká na svojich pokračovate-
ľov. To on prišiel po druhej svetovej vojne 
s myšlienkou, že spoločnosť, ktorá bola 
schopná dopustiť takúto katastrofu, ne-
môže byť zdravá. Usudzoval, že tak, ako 
môže byť chorý človek, môže byť chorá 
aj celá spoločnosť. Navrhol nové pojmy 
ekvivalentné k psychiatrii. Odbor zaobe-
rajúci sa chorou spoločnosťou sa bude na-
zývať sociatria, profesionál bude sociat-
rik. Ľudia, ktorí netrpia zjavnou duševnou 
poruchou, ale v rámci spoločnosti konajú 
deštruktívne a podporujú dezintegráciu, 
by sa mali nazývať sociatici. Metódou 
práce bude sociodráma, sociometria a 
skupinová psychoterapia. Od tých čias sa 
metódy rozšírili o socioanalýzu a klinickú 
sociológiu.

Pacient spoločnosť
 Kellermann sa pozerá na spoločnosť 
cez optiku prežitej traumy. Tak, ako sa po-
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me: to sme my. Časom sa tvorí kmeňová 
mentalita (tribal mentality).
 Prežívanie zjednocujúcich prvkov 
sa posilňuje v časoch ohrozenia (prí-
rodná katastrofa, vonkajšie ohrozenie). 
Zvyšuje sa kohézia národa, skupiny, čo 
povzbudzuje k prekonaniu ohrozujúcej 
skúsenosti.

Diagnostika v divadle
 Kellermann namieta Volkanov kon-
cept vybranej traumy, ktorý hovorí, že ná-
rod, štát alebo iná veľká sociálna skupina 
si vyberá zo svojej minulosti významnú 
víťaznú alebo traumatickú udalosť, ktorá 
sa stane kľúčovou témou a spoločným po-
znávacím znakom. Téma ovplyvňuje for-
movanie ďalších sociálnych štruktúr, kul-

túry a mytológie. Volkan usudzuje, že u 
Židov sa takýmto znakom stal holokaust. 
Prijali rolu obete. Neukončená trauma ve-
die k anticipácii ohrozenia a ďalšie násilie 
je ospravedlňované minulým utrpením a 
potrebou sebaochrany. Takto si Volkan 
vysvetľuje agresiu voči Palestíncom ale-
bo počiatky vojny v bývalej Juhoslávii.
 Kellermannovi sa nepáči zredukova-
nie každej agresivity na vrub neuvedo-
menej neukončenej traumy. Niekedy je 
agresivita nutná aj ako reálna obrana voči 
skutočnej existujúcej hrozbe. V zásade 
ale súhlasí s jeho myšlienkou, že signifi-
kantné udalosti, obzvlášť tie traumatické, 
sa stávajú mytologickým identifikačným 
znakom. Dokladá to svojou mnohoroč-
nou skúsenosťou s preživšími holokaustu. 

Tragické spomienky sa stávajú spoločen-
ským tabu a prepadnú sa do temnoty ko-
lektívneho nevedomia. Spoločenské nor-
my nedopustia odhalenie týchto obsahov, 
lebo sú pre väčšinu ľudí bolestné.
 Sociodráma môže mať rôzne využi-
tie. Slúži nielen ako terapeutický nástroj. 
Umožňuje odhaliť hlbšie skryté obsahy, 
konflikty a sociopolitické súvislosti. Kel-
lermann odporúča využitie sociodrámy 
práve ako efektívny diagnostický postup 
v sociatrickom skúmaní spoločnosti.

Viera Lutherová
Voľne spracované zo Sociodrama 

and Collective Trauma, Peter Felix 
Kellermann, 2007, Jessica Kingsley 

Publishers, London and Philadephia
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SOCIODRÁMA FORMOU ŽIVÝCH NOVÍN
Jeden zo skvelých spôsobov, ako prekonať syndróm gaučového povaľača 
– sediaceho pred telkou zatiaľ čo bolesť jedného kĺbu je vystriedaná 
bolesťou iného a človek je prevalcovaný nezmyslami – je prebádať 
aktuálne udalosti tak, že sa staneme ich súčasťou. Hoci moja osobná 
skúsenosť so živými novinami je najmä zo školských čias, posunul som 
tento zážitok aj rôznym komunitám a profesionálnym skupinám.
 Pamätám si, ako som prvýkrát počul 
o Morenových sedeniach v newyorskom 
mestskom divadle využívajúcich skupiny 
hercov, aby hrali kľúčové správy z novín 
a ako ma tento nápad zaujal. Bolo veľmi 
uspokojujúce za tie roky viesť a zúčastňo-
vať sa týchto skupín. V skutku si neviem 
predstaviť zaujímavejšie strávený večer.
 Živé noviny sú formou sociodrámy. 
Účastníci si prečítajú článok z aktuálne-
ho vydania novín a dramatizujú aktuálne 
spoločenské dianie. Forma sa využíva na 
otvorených stretnutiach s cieľom zvy-
šovania senzitivity na súčasné dianie v 
spoločnosti alebo v školskom prostredí 
s edukačným cieľom. Účasť na týchto 
scénkach zanecháva silné pamäťové sto-
py vo všetkých zúčastnených, lebo psy-
chologicky: „Ja som tam bol, prešiel som 

cez to, cítil som to v žalúdku!“ Čo všetko 
ľudia vďaka sociodráme zažijú a čo si 
môžu zapamätať?
 „Pamätám si noc, keď bolo naše lie-
tadlo unesené a konfrontoval som sa s te-
roristom mávajúcim pištoľou pred mojou 
tvárou.
 A deň, keď som ležal mŕtvy na poli vo 
Vietname obklopený rodinou. Ležiac tam 
som nahlas uvažoval, aké neuveriteľné je 
mať priateľov amerických vojakov, ktorí 
po nás naslepo strieľali, cítiť tie guľky, 
ako vás zrazia na zem a nechápať prečo.
 A noc, keď sme boli s priateľmi spo-
vedaní v televízii a opisovali sme pocity 
pri zatýkaní políciou za účasť na miero-
vom pochode, pričom sme boli len nezú-
častnení pozorujúci.
 A sladkastý pach jedovatého oblaku 

prineseného jemným vánkom, ktorý zabil 
celú moju rodinu v Bhopali v Indii, zatiaľ 
čo sme spali v malom prístrešku pri múre 
chemickej továrne. Ako sme sa cítili, keď 
sme tam ležali a počúvali vedenie spo-
ločnosti a vládnych činiteľov hovoriť, že 
naša smrť sa nestala ich vinou.
 A na večer, keď našu triedu navštívil 
pápež a mali sme možnosť diskutovať, 
prečo sa ženy nemôžu stať kňazmi.
 A tiež noc, keď Mahatma Gándhí se-
del s prekríženými nohami vnútri kruhu a 
vysveľoval, prečo nemožno oddeliť pros-
triedky a cieľ, najmä ak chceme dosiah-
nuť celosvetový mier.
 A popoludnie, keď sme prežívali vnú-
torný boj juhoafrického dieťaťa zaseknu-
tého medzi rasizmom rodičov a humaniz-
mom starých rodičov. Všetko len preto, že 
chcelo mať čierneho kamaráta.“

Abel K. Fink
Esej publikovaná v Sociodrama, 

Who´s in your shoes?, 
P. Sternberg, A. Garcia

Preklad Viera Lutherová



SOCIOTERAPIAškolstvo

4

HODINY EMPATIE V DÁNSKÝCH ŠKOLÁCH
Zatímco z mnohých zemích západního světa se ozývají hlasy, že narůstá 
životní nespokojenost už u malých dětí, Dánsko je opakovaně považováno 
za národ nejšťastnějších lidí na světě. Co dělají jinak? Nabízí se různá 
vysvětlení, ale mnohé pohledy dávají „dánské štěstí” do souvislosti s 
jejich vysoce rozvinutým smyslem pro empatii. 

 Empatie totiž hraje významnou roli ve 
zdravých vztazích, od kterých se odvíjí 
to, jak jsme v životě spokojeni. Zdá se, že 
Dánové vsadili na empatii, ve které se děti 
cíleně trénují už od školky.
 Empatie je schopnost vcítit se do 
prožívání druhého člověka a porozumět 
jeho jednání. Abychom byli schopni to-
hoto vhledu, je nutné odložit svoje vlastní 
předsudky a podívat se na svět druhého 
člověka jeho očima. Schopnost empatie 
není dar vyvoleným jedincům, ale rodí 
se s ní na svět každé lidské mládě. Čím 
víc se rozvíjí, tím víc dokáže dítě a po-
zději dospělý rozumět svému prožívání a 
být chápavější k pocitům druhých. Pokud 
se empatie u dětí nepěstuje, postupně se 
tato vlastnost vytrácí. Rodiče a učitelé, 
kteří tráví nejvíce času s dětmi, tak mají 
v rukou významný nástroj, jak ovlivnit 
budoucí život dítěte.

Co přináší empatie
 Bylo potvrzeno, že čím více je u dětí 
rozvíjena ochota zajímat se o druhé lidi, 
tím jsou spokojenější, lépe se jim daří ve 
vztazích s vrstevníky, a výrazně se tak sni-
žuje riziko šikany. Zároveň to předurčuje, 
že z dítěte vyroste dospělý, který bude žít 
spokojenější život než člověk, který ne-

měl možnost své empatické schopnosti 
rozvíjet.
 Ve studii, která vyvrcholila v roce 
2015, sledovali po dobu 20 let 750 lidí a 
zjistili, že lidé, kteří byli jako děti ve škol-
ce schopni sdílet své pocity s ostatními a 
učili se být nápomocni druhým, v budo-
ucnu častěji ukončili střední školu a byli 
schopni najít si zaměstnání. Lidé, kteří v 
dětství nevycházeli v sociálních vztazích 
tak dobře, častěji ukončovali předčasně 
školu, dostávali se do nápravných zaříze-
ní nebo byli odkázáni na sociální dávky.
 Jednoduše řečeno, pokud chceme, aby 
naše děti žily spokojený život, musíme je 
nějak naučit mít upřímný zájem o druhé 
lidi. Pokud člověk žije ve zdravých vzta-
zích, přináší to větší životní spokojenost a 
úspěch než blahobyt či akademické zna-
losti.

Debata u koláče
 Jak zařídit, aby schopnost empatie u 
našich dětí vzkvétala? Dánové pochopili, 
že empatii se lze naučit stejně jako český 
jazyk nebo matematiku. Učí se jí na ško-
lách od konce 19. století a od roku 1993 
zařadili „hodiny empatie” do povinného 
vzdělávacího plánu. Každý týden stráví 
děti ve věku 6 – 16 let hodinu tím, že de-

batují se svými spolužáky a učiteli o tom, 
co se děje v kolektivu nebo čím se osobně 
trápí. 
 Ať už jsou to problémy osobní, mezi 
vrstevníky, šikana nebo je potřeba udělat 
rozhodnutí, které se týká celé třídy – to 
vše jsou témata, která se v „hodinách 
empatie” probírají. Děti si vyměňují ná-
zory a hledají možná řešení. Každý hlas, 
myšlenka, názor je respektovaný jako 
součást komunity. Pro učitele tyto chvíle 
poskytují cennou zpětnou vazbu, dovídají 
se o tom, jak se děti ve škole cítí a jestli 
zde panuje přátelská atmosféra, ve které 
se děti rády učí. Iben Sandahl je spolu-
autorka knihy o dánské výchově (The 
Danish Way of Parenting) a bývalá uči-
telka, která říká: „Tyto hodiny byly vždy 
událost týdne, jejichž cílem bylo navodit 
příjemnou a bezpečnou atmosféru. Děti 
si samy napekly pověstný dánský koláč, 
a zatímco si na něm pochutnávaly, poví-
daly si a učily se naslouchat.” Cílem je, 
aby děti porozuměly nejen jak se cítí ony 
samy, ale také jak se cítí ostatní a proč se 
tak cítí. Na základě toho se potom hledá 
řešení, které vzniká ze vzájemného naslo-
uchání a porozumění.
 Dánové jsou známí jako nejšťastnější, 
vzájemně ohleduplní lidé na světě a lze 
se domnívat, že jejich „hýčkání” empa-
tie od útlého věku k jejich spokojenosti 
přispívá. Mohou se naše školy od Dánů 
nechat inspirovat? Umíme si představit, 
jaké by to bylo, kdyby se děti každý týden 
minimálně osm let ve škole učily, jak být 
citlivý sám k sobě a jak rozumět druhým 
lidem?
 I když se v naší zemi empatie cíleně 
ve školách zatím nepěstuje, nezapomí-
nejme, že největší vliv na své děti mají 
rodiče. Jak mohou podporovat rozvoj em-
patie u svých dětí? Nejlepší způsob je být 
vlastním příkladem, děti se učí nápodo-
bou. Myslete však na to, že zastávat prin-
cipy je jedna věc a „žít” je, je věc druhá. 
Dítě se od nás učí hlavně tehdy, když si 
to vůbec neuvědomujeme. „Chtějte” vidět 
svět z jejich perspektivy, projevujte jim i 
druhým lidem empatii, žijte tak, abyste 
sami sebe považovali za „dobrého” člo-
věka. Vaše dítě to od vás nepochybně od-
kouká.

Jana Trčková
Zdroje: 
https://qz.com/763289/denmark-has-figured-
-out-how-to-teach-kids-empathy-and-make-
-them-happier-adults/
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SEXUÁLNÍ ASISTENCE HENDIKEPOVANÝCH
Napadlo vám někdy, že lidé s hendikepem mají sexuální potřeby? Pře-
mýšleli jste nad tím, jak je realizují a uspokojují? Slyšeli jste o sexuální 
asistenci? Až v rámci nevinného přátelského potlachu se objevilo toto 
téma nabité otazníky. Téma neviditelné na to, kolika lidí se týká, a ne-
nápadné na to, kolik trápení a frustrace v sobě potenciálně nese. Sex, 
blízkost, intimita a láska u lidí s hendikepem.

 Bez ambic, že poskytneme jednoznač-
né odpovědi na vznesené otázky, si tro-
ufáme říct, že můžeme reprezentovat a 
předestřít spektrum názorů veřejnosti na 
tuto problematiku. Po zadání článku jsme 
jeho sepsání několik týdnů odsouvaly, 
téma občas načechraly, nevěděly, jak k 
němu přistoupit… Že by odraz toho, jak 
se s tématem sexuálních potřeb u lidí s 
hendikepem ve světě, resp. v Čechách a 
na Slovensku zachází? 
 V České republice žije podle Českého 
statistického úřadu okolo 10 % lidí s růz-
ným typem hendikepu, z toho okolo 14 % 
je hendikep vrozený a 86 % lidí má hendi-
kep získaný. Každý z těchto lidí je pudo-
vě vybaven tak jako kdokoliv jiný. Pudy 
jsou vrozené a dědičně naprogramované 
tendence organismu chovat se určitým 
způsobem, aby bylo dosaženo uspokojení 
potřeby. Tedy všichni máme sexuální po-
třeby. Jak je ale mají realizovat lidé, kteří 

jsou z povahy svého hendikepu v limito-
vané subkultuře co do možností seznáme-
ní se, co do možností fyzických a co do 
možností mentálních? Právě proto vznikla 
služba nazvaná sexuální asistence. 

Prostituce nebo ne?
 Definice přímo z webu klíčové orga-
nizace zní: Sexuální asistence je placená 
služba, kterou vykonávají proškolené se-
xuální asistentky a asistenti. Pomáhají 
lidem s hendikepem, osobám s duševním 
postižením, seniorům a jinak znevýhod-
něným lidem pracovat s jejich sexualitou. 
Sexuální asistentka pomáhá, tedy eduku-
je, nacvičuje a asistuje při všem potřeb-
ném k úspěšné realizaci sexuální touhy 
klienta. Také např. komunikuje s rodiči či 
partnery klientů služby. U sexuální asis-
tence není vyloučen dotek ani samotný 
pohlavní styk. Zde je jeden z mnoha otaz-
níků: kde je hranice prostituce a kde so-

ciální služby? Téma rozhodně k diskuzi. 
Definiční vymezení prostituce dle usne-
sení Krajského soudu v Českých Budějo-
vicích zní: „Prostitucí není jen pohlavní 
styk s jinými osobami za úplatu uskuteč-
něný formou soulože, ale i všechny další 
formy ukájení pohlavního pudu jiné osoby 
stejného nebo opačného pohlaví tělesným 
stykem za úplatu.“ Toto vymezení později 
doplnil Nejvyšší soud České republiky s 
konstatováním, že se nemusí jednat pouze 
o soulož, ale může jít též o různé erotické 
masáže, dotyky na kterékoliv části těla či 
onanii. V roce 2015 vznikl posudek mi-
nisterstva vnitra, který měl stanovit pod-
mínky, za kterých je sexuální asistence 
legální: „Posudek stanovil, že prostituce v 
Česku není trestná a že služby sexuálních 
asistentů jsou legální za předpokladu, že 
si klienti informace o službách vyhledají 
sami bez zprostředkování, které by bylo 
považováno za trestný čin kuplířství.“ 
Vzhledem k legálnosti prostituce v ČR 
tedy nenajdeme rozdíl mezi samotnou 
prostitucí a sexuální asistencí ani z hle-
diska trestního práva. Není tady sexuální 
asistence jen forma prostituce zahalená 
v „charitativním“ pláštíku? Z dosavadní 
atmosféry v naší společnosti se zdá, že 
možná právě absence uspokojivé odpově-
di na otázku, zda sexuální asistence je či 

Fo
to

 P
ix

ab
ay



SOCIOTERAPIA

6

tabu

není prostitucí, zastavuje další úvahy nad 
jejím účelem a potřebností.

Sexy minulost
 Paradoxní se rovněž může zdát, že 
první kurzy sexuální asistence začala 
pořádat organizace, jež např. realizuje 
projekty na podporu lidí při vystupo-
vání ze sféry sexbiznisu. Všechny v so-
učasnosti proškolené asistentky měly v 
minulosti v tomto odvětví praxi. Je tedy 
nutné mít pro profesi sexuální asistentky 
„povahu prostitutky“? Je sexuální asis-
tence v porovnání s prostitucí morálně 
ospravedlnitelnější? Přestává být v tomto 
modelu žena nástrojem? Mají tyto ženy 
větší pocit sebeúcty? A pokud ne, může 
neúcta k vlastnímu tělu u jednoho pomoci 
k většímu pocitu hodnoty a důstojnosti u 
druhého? Také se nabízí otázka, zda se k 
tématu porovnávání prostituce a sexuální 
asistence neupínáme proto, že prostituce 
je méně tabuizovaná než sexuální potřeby 
lidí s hendikepem a nesouhlasit s prosti-
tucí je snazší než vyslovit nesouhlas či 
pohoršení nad tím, že lidé s hendikepem 
rovněž mají sexuální potřeby a právo na 
jejich uspokojení. Ať se tedy může zdát, 
že se nás téma sexuální asistence netýká, 
je to každý jeden z nás, kdo svým smýšle-
ním přispívá k tomu, zda společnost bude 
na tento koncept připravena a přijme ho či 
nikoli. Jde o odpovědnost nás všech. 

Co jim skutečně chybí?
 Zajímalo by nás, jestli to hlavní, co 
lidem, kteří nemají dostatek sexu, chybí, 
je skutečně sex. Jak známo, blízkost je 
potravou pro duši… Bez špetky kritiky ke 
službě sexuální asistence se ptáme, jest-
li nasycení sexuální potřeby může zvýšit 
kvalitu života klientů, aniž by se s někým 
zvýšila jejich psychická intimita. Podle 
našeho názoru, pokud jde klientovi sku-
tečně o sexuální vyžití, pak se mu zřej-
mě zvýší kvalita života. Z dlouhodobého 
hlediska je ovšem „bezvztahová“ politika 
sexuální asistence lokálním anestetikem 
na po blízkosti toužící duši. 
 Může sexuální asistentka nabídnout 
skutečnou blízkost? Není překážkou fi-
nanční úplata? Pokud ano, znamenalo by 
to, že není možné dosáhnout blízkosti ani 
v jiném typu placené služby, jakou je např. 
psychoterapie. A jaká je cena za blízkost, 
resp. za sexuální asistenci? Všechny v 
současnosti aktivní asistentky v České re-
publice na svých stránkách shodně uvádě-
jí cenu 1 200 Kč za hodinu. Málo? Moc? 
Akorát? Poptávka po sexuální asistenci 
vzešla také ze zkušenosti některých vo-
zíčkářů s klasickou eskortní službou, kde 

se setkávali s odmítáním. Ladislav Nový, 
který dlouhodobě pracuje s lidmi s hendi-
kepem v rámci sociální rehabilitace i sta-
cionárních služeb, v rozhovoru sdělil, že 
např. v komunitě německých vozíčkářů 
bylo dříve běžné, že jezdili přes hranice 
za českými prostitutkami. Nabízí se tedy 
otázka, zda je ochota poskytnout sexuální 
služby lidem s hendikepem otázkou ceny 
a jak vysoká musí být, aby ženám stálo za 
to překonat samu sebe?

Otázka vzdělání
 Jde zabránit tomu, aby blízkost speci-
álně v tomto kontextu nepřerostla v zami-
lovanost? V etickém kodexu sexuálních 
asistentek najdeme odstavec: „Sexuální 
asistentka/asistent si dává pozor na to, 
aby v rámci poskytování svých služeb nei-
nicioval/a, nepodporoval/a či neudržova-
l/a citový vztah.“ Ladislav Nový právě v 
tomto vnímá hlavní úskalí služby a upo-
zorňuje na zvýšenou a jen těžko odhadnu-
telnou zranitelnost klientů. S tím souvisí i 
kritika úrovně požadovaného vzdělávání. 
V současnosti jsou jednotlivé kurzy ob-
vykle v řádu několika dní. Lze za takovou 
dobu porozumět specifikům v jednotli-
vých typech postižení, naučit se předví-
dat reakce klientů a naučit se předcházet 
emočním zraněním? A neměla by být so-
učástí vzdělávání a podmínkou alespoň 
krátkodobá praxe s lidmi s hendikepem v 
rámci klasických sociálních služeb?
 Vraťme se ale ještě na chvíli k tématu 
blízkosti. Co tedy dělá sexuální zážitek 
uspokojivým? Jde jen o naplnění sexu-
álních potřeb a utišení sexuálních pudů, 
nebo je potřeba i určité spojení duševní, 
minimální schopnost vzájemnosti? Býva-
lá pracovnice v sociálních službách, která 
se věnovala osvětě mentálně postižených 
a jejich blízkých v oblasti sexuality a která 
si nepřála být v tomto článku jmenována 
(dále jen paní S), upozorňuje v této sou-
vislosti na další možné úskalí. „Malé dítě 
prochází fází, kdy je v symbióze s pečují-
cí osobou, přičemž postupně se vyděluje 
a uvědomuje si hranice vlastního těla a 
prožívání. Ví, že když se uhodí, bolí ho to, 
ale zatím si neumí představit, že když se 
uhodí někdo jiný, také ho to bolí. Až v dal-
ší fázi se vyvíjí schopnost empatie. Část 
těžce mentálně postižených klientů do této 
fáze nicméně nikdy nedojde, ačkoli v ob-
lasti tělesných potřeb se od zdravého do-
spělého člověka neliší.“ Můžeme se pak 
ptát, zda uspokojení sexuálních potřeb v 
kontaktu s druhou osobou přináší v tomto 
kontextu nějakou přidanou hodnotu nebo 
zda je autoerotika dostačující a bezpeč-
nější variantou.

 Pojďme se ale podívat i na druhou stra-
nu spektra. Výše zmiňujeme, že všichni v 
životě hledáme naplnění prostřednictvím 
blízkosti a partnerských vztahů. Jakou 
roli může existence sexuální asistence v 
tomto ohledu sehrát? Paní S. upozorňuje, 
že část klientů se může v tomto smyslu 
„spokojit“ s uspokojením v rámci sexuál-
ní asistence a dostupnost této služby pak 
může být v podstatě překážkou toho, aby 
kvalitu svého života zvyšovali navazo-
váním a prožíváním partnerských vztahů. 
Řada klientů může v kontaktu s asistent-
kou získat větší pocit vlastní hodnoty a 
nabýt sebevědomí, které úspěšnost v na-
vazování partnerských vztahů zvyšuje. 
Služba asistentky může rovněž spočívat v 
edukaci páru a asistenci při hledání cest k 
vzájemnému uspokojení mezi partnery.
 Paní S. na závěr našeho rozhovoru 
položila otázku: „Kdyby mohl mít každý 
z nás všechno vždycky v jakémkoli množ-
ství, byli bychom šťastnější?“ „Ne,“ bě-
želo nám hlavou. Věříme, že nás limity 
v životě mohou posouvat. Není však už 
samotné postižení dostatečným limitem? 
A nebo může být sexuální asistence i tak v 
některých případech umetáním cestičky? 
 Ať si téma pro sebe uzavřete s tím, že 
by měla být sexuální asistence přístupná 
všem, nebo jen některým, případně by 
neměla existovat vůbec, ani jedna z mož-
ností nebude správná pro všechny. Na ce-
lou otázku sexuální asistence se můžeme 
dívat i tak, že ať už bude její budoucnost 
jakákoli, pokud se díky diskuzi kolem 
ní podařilo ukázat, že lidé s hendikepem 
mají stejné potřeby v oblasti sexuality a 
intimity jako ostatní, jsme si možná zase 
o krok blíž.

Štěpánka Holubová
Helena Šaldová

Zdroje:
Rozhovor s Ladislavem Novým a paní 
S., kterým děkujeme za jejich otevřenost 
a ochotu sdílet své zkušenosti, postoje a 
názory.
www.sexualniasistence.org
Usnesení Krajského soudu v Českých 
Budějovicích ze dne 11. 8. 1994, sp. zn. 4 
To 518/94. Obdobně také CHMELÍK, Jan 
a kol. Mravnost, pornografie a mravnost-
ní kriminalita, 1. vydání. Praha: Portál, 
2003, s. 17
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. 10. 
2009, sp. zn. 3 Tdo 1042/2009. Podobně 
také JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné. 
Obecná část. Zvláštní část. 4. vydání. Pra-
ha: Leges, 2014, s. 613 anebo ŠÁMAL, 
Pavel a kol. Trestní zákoník: komentář I., 
II. díl. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 
s. 1871 – 1872.
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KONFERENCIA VÝCHOVA K ŽIVOTU
Prvý marcový víkend sa v Brne konala česko-slovenská konferencia 
Výchova k životu, ktorá bola určená rodičom a učiteľom základných a 
materských škôl. Partnerom konferencie bol aj Inštitút psychoterapie a 
socioterapie. Dva dni sme diskutovali na témy výchovy a vzdelávania 
detí.

 Cieľom konferencie bolo priateľskou 
cestou sprostredkovať informácie od od-
borníkov ku verejnosti, zodpovedať čo 
najviac otázok a diskutovať spolu. Účast-
níci mali zároveň možnosť zúčastniť sa 
encounterových skupín, ktoré bežali kaž-
dý deň vo viacerých skupinkách.
 Som veľmi rada, že muži tvorili na 
konferencii takmer päťdesiat percent 
účastníkov a ešte viac ma teší, že sa veľa 
diskutovalo, po prednáškach sa často roz-
pútala neutíchajúca diskusia. 
 Myslím, že sa nám podarilo vytvoriť 
príjemnú priateľskú atmosféru, čo doka-
zovalo aj to, že viacerí účastníci aj rečníci 
si začali spontánne tykať. 
 Účastníci boli tí, ktorí otázkami riadili 
to, kam sa bude téma diskusie uberať, na 
základe návrhov účastníkov vznikli témy 
pre diskusie v tematických skupinkách a 
nakoniec aj rozdelenie účastníkov na jed-
notlivé prednášky nám dalo spätnú väzbu, 
ktorá téma najviac zaujala.

Rezonovala rodina
 Program bežal paralelne v dvoch 
miestnostiach a hlavnou témou konfe-
rencie bola zodpovednosť za svoj život 
a svoje činy. V sobotu ráno sme začali 
témami z neurológie o fungovaní mozgu 
prednáškou Martina Stránskeho „Mozog 
sme my“. Myslím, že najviac rezonova-
la myšlienka, že rozvoju mozgu malých 
detí neprospieva pozeranie sa do obrazov-
ky, čo účastníci začali praktizovať už aj 
počas konferencie. Viackrát som videla, 
že dospelí zobrali telefón dieťaťu so slo-
vami, že to preň nie je dobré. Veľa ľudí 
zhodnotilo prednášku Martina Stránskeho 
ako prikrátku, želalo by si, aby rozprával 
oveľa dlhšie. To, že téma jeho prednášky 
rezonovala, bolo evidentné aj z dlhej dis-
kusie, ktorá po skončení spontánne po-
kračovala aj na chodbe počas nasledujú-
cej prednášky Ivana Juráša. Ten hovoril o 
tom, ako vplýva pohyb na rozvoj mozgu a 
učenie.
 Jan Svoboda na základe dvoch pred-
chádzajúcich prednášok prispôsobil tému 
tej svojej, teda zareagoval na aktuálne 
otázky účastníkov, čím na druhej strane 
vzbudil dojem, že má málo času, aby sti-
hol aj pôvodnú tému svojej prednášky.
 Poobede bežali súčasne dve encoun-

terové skupiny v prednáškových sálach 
a tri workshopy v salónikoch. Worksho-
py boli na témy: „Rodina ako systém 
sociálnych vzťahov“, „Môže byť učiteľ 
vzorom pre deti?“ a „Život bez odpadu“. 
Najviac účastníkov bolo na workshope 
o rodine, z čoho vyplýva, že ľudia by si 
chceli zlepšovať vzťahy v rodine a lepšie 
si porozumieť. Po workshopoch prišla na 
rad samotná téma zodpovednosti, tak v 
rodine, ako aj v škole, ku ktorej hovorili 
Viera Lutherová a Ľudo Dobšovič. Ľudia 
ocenili množstvo konkrétnych príkladov, 
ktoré hlavne Ľudo vo svojej prednáške 
spomínal. Účastníci ju hodnotili ako veľ-
mi osobnú.
 Počas prednášky Viery Lutherovej sa 
konali aj štyri krátke prednášky vo formá-
te pecha-kucha, na ktoré sme dostali veľ-
mi dobrú odozvu, že boli výstižné, zaují-
mavé a že tento formát umožňuje zaujať 
hlavnou myšlienkou.
 Po večeri sa rozpútali dve diskusie 
na témy „Zodpovednosť a hranice“ a 
„Komunikácia a vzťahy v rodine“. Na 
základe registračných formulárov, kde 
účastníci uvádzali témy, ktoré ich najviac 
zaujímajú, sme pripravili spolu štyri témy 
na diskusiu, ďalšími boli „Vzdelávanie 
detí“ a „Zdravá výživa“. Nakoniec sa ale 
po absolvovaných prednáškach účastníci 
týchto dvoch tém nezúčastnili a vytvorili 
sa iba skupinky na prvé dve témy, kde sa 

diskutovalo až do neskorej noci. 

Deň druhý
 Po vyčerpávajúcej sobote sme sa ráno 
rozcvičili jogou a pokračovali ďalšími 
blokmi prednášok o tom, ako si poro-
zumieť v rodine od Vlada Hambálka a 
praktickým pohľadom Jany Trčkovej na 
neuromotorickú nezrelosť detí. To, že táto 
prednáška ľudí zaujala, sa odzrkadlilo aj 
v počte predaných kníh Dieťa v rovnová-
he, v ktorej sa o tejto problematike pod-
robne píše. Počas týchto prednášok sa vo 
vedľajšej sále konala panelová diskusia 
o vzdelávaní detí so zástupcami rôznych 
smerov vzdelávania. Znova sa nám po-
tvrdilo, že vzdelávanie asi nie je až takou 
akútnou témou, nakoľko sa zúčastnilo pár 
ľudí, naopak v sále prednášok bolo úplne 
plno.
 Poslednou prednáškou bola „Zdravá 
výživa“ Margit Slimákovej, na ktorú sa 
viacerí účastníci tešili.
 Po obede bola znovu encounterová 
skupina, kde si účastníci mohli vyskúšať, 
ako vyzerá encounter pri účasti veľkého 
počtu ľudí a zároveň v tom istom čase 
bežal workshop o tom „Aké hry sa doma 
hráme?“ Vlada Hambálka a Ivana Valko-
viča, ktorý dostal veľmi pozitívne hodno-
tenie od účastníkov.
 V záverečnom poďakovaní všetkým 
zúčastneným, partnerom a dobrovoľní-
kom odznela aj pozvánka na ďalšiu kon-
ferenciu, ktorá sa uskutoční v Bratislave 
v sobotu 17. novembra 2018. Téma vy-
plynula zo záujmu účastníko: Výchova v 
dobe internetu.              Lenka Čatlošová

www.vychovakzivotu.com
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 Budapešť walkshop ponúka tematické 
turistické prechádzky mestom, predovšet-
kým pre miestnych. Univerzitní študenti, 
stredoškolskí študenti, ale aj žurnalisti či 
rôzne iné záujmové spolky ľudí dostanú 
príležitosť pozrieť sa na svoje mesto tro-
chu inak. Tematické prechádzky sú na-
príklad politické (zamerané na politickú 
minulosť Budapešti), zamerané na etnic-
ké, náboženské a sexuálne menšiny, prí-
padne na rodové aspekty. Keď sa skupina 
stredoškolákov stretne s imámom, uvidí 
preloženú moslimskú modlitbu a navštívi 
sýrsky obchod s potravinami, keď stretnú 
mladých moslimov žijúcich v Budapešti, 
rozprávajúcich po maďarsky a žijúcich 
prakticky rovnakými problémami ako oni 
sami, pohľad na moslimskú menšinu sa 
mení, rozdiely stierajú. Práve na tomto 
princípe sú založené tematické túry Bu-
bap už od roku 2011. Dnes má Bubap 
troch stálych zamestnancov a 10 až 15 
sprievodcov na čiastočný úväzok. 
 Bubap je jeden z vyše dvadsiatich prí-
kladov dobrej praxe, ktorý sme vybrali 
v rámci mapovacej štúdie hodnotových 
konfliktov v siedmych európskych kraji-
nách (Slovensko, Česko, Maďarsko, Poľ-

sko, Bulharsko, Rumunsko a Nemecko). 
Aby sa iniciatíva mohla ocitnúť medzi 
vybranými, musela spĺňať prísne kritériá: 
byť občianskou iniciatívou, nie veľkými 
donorským projektom a byť inkluzívna 
(aj to je dôvod, prečo sa v zozname neo-
citli viaceré advokačné aktivity brániace 
práva rôznych sociálnych skupín). Ser-
visné iniciatívy, ktoré pomáhajú margi-
nalizovaným skupinám, sme do zoznamu 
nezaradili, pretože majú potenciál problé-
my eskalovať (príslušníci väčšiny sa cítia 
urazení, že im sa nedostáva podobných 
výhod). Tým samozrejme netvrdíme, že 
sú tieto iniciatívy nepotrebné alebo zlé. 
Našou snahou však bolo skôr hľadať 
také, ktoré napomáhajú dialógu, zmierňu-
jú konflikt a rôznym spôsobom zbližujú 
ľudí, ktorí sú v zdanlivom konflikte. 
 Iniciatívy, ktoré sme vybrali, sú zara-
dené do štyroch kategórií: Online inicia-
tívy, živé dialógy, integrácia a posilnenie 
menšín a dialóg medzi kresťanstvom a 
LGBT komunitami. 

Spoločné dedičstvo
 Kým sme sa však prepracovali k prí-
kladom dobrej praxe, potrebovali sme 

identifikovať hodnotové konflikty v sied-
mych krajinách, zarámcovať ich, pome-
novať aktérov a pochopiť deliace čiary v 
spoločnosti. Štúdia je súčasťou programu 
Európska Sieť pre Nenásilie a Dialóg, 
ktorý si za cieľ kladie práve prepájanie a 
posilňovanie občianskej spoločnosti rie-
šiacej spoločenské konflikty. Štúdia nemá 
ambíciu byť hĺbkovou vedeckou analý-
zou hodnotových konfliktov, skôr ide o 
zmapovanie hodnotových konfliktov, ich 
vonkajších prejavov v spoločnosti, akté-
rov a načrtnutie možných budúcich sce-
nárov. Jej cieľom je vytvoriť informačnú 
bázu pre medzinárodné aktivity občian-
skej spoločnosti. 
 Sedem krajín, ktoré sú predmetom 
štúdie, spája spoločné post-komunistické 
dedičstvo (v prípade Nemecka ide o jeho 
východnú časť). Samozrejme, každá kra-
jina je jedinečná a vývoj v nej sa uberal 
iným smerom. V niektorých krajinách hrá 
určujúcu úlohu pri spôsobe vyrovnávania 
sa s menšinami rómska menšina (Slo-
vensko, Česko, Maďarsko, Rumunsko a 
Bulharsko). Aj preto bolo pre nás zásad-
né, aby boli jednotlivé krajinné kapitoly 
písané miestnymi analytikmi. Tí majú 
hlbšie porozumenie jednotlivých konflik-
tov a toho, ako sa prejavujú v spoločnosti. 
Nevýhodou je emocionálna inklinácia k 
jednej strane konfliktu. Tieto perspektívy 
však považujeme za dôležité. 
 Ako sme vyberali hodnotové konflik-
ty? Pre definíciu hodnotových konfliktov 
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KONFLIKTY HODNÔT OD ODRY K DUNAJU
Maďarská spoločnosť sa výrazne polarizuje, napätie narastá. Ľudia sú 
uväznení vo svojich názorových bublinách a hoci majú obrovský priestor 
na vyjadrenie svojich pocitov v online priestore, tu sa len utvrdzujú vo 
svojich názoroch a náladách. Niet miesta, kde by sa mohli dozvedieť 
viac alebo niečo iné. Kde by ich názorová bublina mohla prasknúť. A 
práve tu do hry vstupuje projekt moslimskej umelkyne Anny Lénart. 
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sme použili koncept Christophera W. 
Moora (Moore, 1996), klasifikáciu na zá-
klade typov konfliktov v závislosti od ich 
zdroja:
• Konflikty vzťahov: ľudia sa nemajú 
radi navzájom, ich správanie vyvoláva 
konflikt
• Konflikty informácií: konfliktné stra-
ny využívajú rôzne zdroje informácií, 
často nekompletné alebo falošné, prípad-
ne inak interpretujú tie isté informácie
• Konflikty záujmov: boj o zdroje, ktoré 
sú nedostatkové. Konfliktné skupiny chcú 
uspokojiť svoje potreby
• Štrukturálny konflikt: vzniká vynuco-
vaním si pravidiel cez štruktúry v spoloč-
nosti, hierarchickú organizáciu riadenia, 
ale aj cez neformálne pozície v skupine, 
rozdelením úloh, definovaním mocenské-
ho rozdelenia, kompetencií, práv a povin-
ností
• Hodnotový konflikt: opačné alebo 
zdanlivo opačné hodnoty sú stavané do 
pozície jediných správnych a prezentova-
né ako vylučujúce sa. 

Konflikty hodnôt
 Keďže súčasná spoločnosť sa polari-
zuje najmä na hodnotových konfliktoch, 
v našej mapovacej štúdií sme sa zamerali 
práve na tieto. Hoci hodnotové konflikty 
bývajú často rámcované ako štrukturál-
ne (konflikt väčšiny a menšiny ohľadom 
práv menšiny) alebo informačné (kon-
špiračné média verzus mainstreamové), 
ale v ich samotnom zdroji ide o konflikty 
hodnôt. Aby sme zúžili výber konfliktov, 
zamerali sme sa na nasledujúce kritériá:
A) Konflikty majú potenciál eskalovať: 
veľké skupiny ľudí protestujú v uliciach, 
organizujú sa veľké petície, plánujú refe-
rendá, objavujú sa prvky násilia (nie ne-
vyhnutne fyzického). Konfliktné strany 
nekomunikujú priamo, názory sú polari-
zované, názorové strany sú od seba izolo-
vané. 
B) Konflikty majú národný rozmer: I keď 
niektoré ich prejavy môžu mať iba lokál-
ny charakter.
C)  Konflikty sa nedajú vyriešiť prijatím 
legislatívy alebo pridaním zdrojov.
D) Téma konfliktov je zneužitá politikmi 
v predvolebnom boji.
 Opis konfliktov v jednotlivých ka-
pitolách nasleduje schému typickú pre 
analýzu konfliktov. Každý konflikt začína 
krátkym sumárom vysvetľujúcim dôvody, 
prečo bol vybraný. Nasleduje krátky pre-
hľad chronológie konfliktu (zamerali sme 
sa na konflikty, ktoré sa v spoločnosti pre-
javovali v rokoch 2015 – 2016, aj preto 
napríklad na Slovensku absentuje konflikt 

slovensko-maďarských vzťahov). Uve-
domujeme si, že časové rámcovanie sa 
rýchlo mení a stáva starým. V čase publi-
kovania sa v niektorých konfliktoch môžu 
roky 2015 – 2016 javiť ako dávno minu-
lé, avšak väčšina konfliktov opísaných v 
štúdii pokračuje v rôznej forme aj v roku 
2018. Dôležitou časťou je opis aktérov v 
konflikte, o čo im naozaj ide, čo tvrdia, že 
chcú a nakoniec ich obavy – pred čím sa 
nás snažia ochrániť. Vzťahy medzi aktér-
mi, ktorí sú rozdelení do skupín, sú tiež 
vysvetlené. 
 Špeciálny dôraz sme kládli na občian-
skych aktérov, ktorí môžu zohrávať pozi-
tívnu rolu v danom konflikte, či už ide o 
individuálne aktívnych ľudí, mimovládne 
organizácie, neformálne skupiny, akade-
mikov alebo iných profesionálov (žur-
nalisti, podnikatelia, náboženskí lídri a v 
niektorých prípadoch aj vládni predstavi-
telia). Ďalším parametrom, na ktorý sme 
sa zamerali v štúdii a v analýze konflik-
tov, je dynamika konfliktu, jeho dôvody a 
zdroje, pozadie konfliktu a možné budúce 
scenáre vývoja. 

Zdroje dát
 Ako sme získavali informácie? V 
prvej fáze mapovania sme v každej kra-
jine vytvorili národné mapovacie tímy. 
Tieto začali monitoringom médií, čo im 
umožnilo zistiť, ako sa daný konflikt pre-
javuje v spoločnosti. Aby sme pokryli rôz-
norodé vnímanie konfliktu v spoločnosti, 
monitorovali sme printové (resp. online) 
médiá na „opačnom spektre“, teda dve 
tzv. mainstreamové a dve tzv. alternatív-
ne médiá. (Na Slovensku to boli Denník 
N, Pravda, Hlavné správy a Zem a Vek). 
Tieto médiá boli potom doplnené o ďal-
šie zdroje. Poslúžili ako zrkadlo názorov, 
reflexií a myšlienkových prúdov, ktoré 
rezonujú v spoločnosti v danom časovom 
úseku. Ďalším dôležitým zdrojom infor-
mácií boli výskumné správy (nie staršie 
ako 2010). Poskytli zdroj vedeckých dát a 
hlbšie pochopenie javov, zdrojov konflik-
tu či prognózy jeho vývoja. 
 V druhej fáze nasledovala séria národ-
ných mapovacích stretnutí a rozhovorov 
s odborníkmi a vplyvnými aktérmi. V 
každej krajine bolo vyspovedaných 15 až 
20 ľudí. Zväčša išlo o aktívnych bloge-
rov, youtuberov, sociálne aktívnych ľudí, 
reprezentantov rôznych aktivistických 
skupín, ale aj sympatizantov niektorých 
extrémistických a radikálnych skupín. Pre 
získanie cenných vhľadov do problemati-
ky bolo v každej krajine zorganizovaných 
množstvo fokusových skupín a spoloč-
ných stretnutí.

Konkrétne konflikty
 Napriek rôznorodosti krajín majú 
konflikty spoločného viac, ako sme oča-
kávali. Tematicky môžeme hodnotové 
konflikty, ktoré sa na základe stanove-
ných kritérií dostali do štúdie, rozdeliť do 
piatich kategórií:
• Konflikty migračnej krízy z rokov 
2014 – 2015 identifikované vo všetkých 
siedmych krajinách, bez ohľadu na to, či 
v danej krajine došlo k reálnej konfron-
tácii s migrantami, alebo nie. Konflikt sa 
odohráva v štyroch dimenziách: kultúrna 
otvorenosť vs. uzavretosť, ekonomické 
benefity vs. ekonomická záťaž, sekuriti-
zácia migrácie a suverenita štátu vs. EÚ 
solidarita.
• Konflikty pozície LGBT menšín, ro-
dové otázky, pozícia žien v spoločnosti, 
potraty a domáce násilie. Deliacou osou 
sú tu pozície tzv. tradičnej rodiny a li-
berálneho prístupu k otázkam ľudských 
práv, nediskriminácie, rovnosti a posilne-
nia žien v spoločnosti. 
• Konflikty týkajúce sa etnických a ná-
boženských menšín, ktoré boli prítomné 
v našom geografickom priestore celé de-
kády či stáročia. Na Slovensku, v Bulhar-
sku, Rumunsku, Maďarsku a v Česku je 
to rómska menšina, v Poľsku ukrajinská 
menšina, v Bulharsku tiež majú miestnu 
moslimskú komunitu. Negatívne postoje 
časti spoločnosti voči týmto menšinám 
odkazujú k problému medzietnickej tole-
rancie a etnocentrickej definícii národa. 
• Konflikty týkajúce sa životného pros-
tredia a ekonomického rozvoja (Nemec-
ko, Bulharsko, Maďarsko, Česko): Ne-
zaujímame sa tu iba o hodnotu ochrany 
prírody pre budúce generácie vs. ekono-
mická prosperita, ale aj o to, komu vlastne 
patrí verejný priestor, ako by mal vyzerať 
trvalo udržateľný rozvoj a ako by mali 
byť distribuované benefit takého rozvoja. 
• Ďalšie konflikty, ktoré sa objavili v 
štúdii skôr ojedinele: nárast extrémizmu 
na Slovensku, post-truth spoločnosť v 
Nemecku, geopolitické otázky a otázky 
bezpečnosti (Slovensko, Bulharsko), cha-
rakter demokracie (Poľsko), či hodnoty, 
ktoré by mali byť súčasťou vzdelávacieho 
systému (Poľsko). 
 Štúdia bude publikovaná vo formá-
te pdf na stránke www.pdcs.sk v  marci 
2018 a prezentovaná na medzinárodnej 
konferencii Občianski aktéri v konflikte 
IV: Tvárou v tvár, ktorá sa bude konať 
26. - 27. apríla 2018 v Bratislave. 
 Prihlásiť sa môžete cez stránku
 www.pdcs-conference.sk. 

Lukáš Zorád
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NEDOBROVOĽNÝ KLIENT 
Keď sme pred desiatimi rokmi začínali v Coachingplus s workshopmi o 
práci s nedobrovoľným klientom a klientom v odpore, mal som to rýchlo 
vybavené. Odpor je reakcia na nátlak, takže: netlač a nebude odpor! Je 
to tak. Keď idem s klientom tam, kam chce on, takým tempom, ako chce 
on – nekladie odpor. Roll with the resistance, povedal kedysi Bill Miller, 
autor Motivačných rozhovorov, ale dnes už upustil od používania tohto 
pojmu.
 Prekvapil ma však veľký záujem o 
tieto workshopy. Prichádzali na ne ľudia 
zo všetkých možných zariadení a ustano-
vizní, škôl a školských poradní, liečeb-
ní a zdravotníckych zariadení, poradní 
a zariadení v rezorte práce, sociálnych 
vecí a rodiny – až som dospel k napoly 
žartovnému, napoly vážnemu záveru, že 
na Slovensku je zrejme prevažná väčši-
na klientov nedobrovoľných. A tí kladú 
odpor. Najmä, ak sa stretávajú s takým 
prístupom, aký som ja aplikoval kedysi, 
keď som začínal. Totiž, že som im vysvet-
ľoval, čo robia zle a presviedčal ich, aby 
konali (podľa mňa a odbornej literatúry) 
správne.

Zázračná pilulka
 Skutočne, na referáty poradensko-
-psychologických služieb, ktoré sa z 
pôvodných manželských a predmanžel-
ských poradní po revolučnej transformá-
cii zmenili na centrá poradensko-psycho-
logických služieb a zakotvili napokon na 
úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, 

teraz chodí vyše 90 % klientov posla-
ných zo súdu. Kde sú tie časy, keď do ich 
predchodkýň, manželských a predman-
želských poradní prišla väčšina klientov 
sama od seba! Do centier pedagogicko-
-psychologického poradenstva a preven-
cie, ako sa teraz volajú poradne v rezorte 
školstva, chodia predovšetkým deti – a tie 
takmer nikdy neprídu samy od seba. Buď 
ich tam pošle učiteľ, alebo privedie rodič. 
V detských domovoch musia deti povin-
ne chodiť ku psychologičke. Klinickým 
psychológom posielajú mnoho pacientov 
psychiatri. Je to zrejme tak, že odosielajú-
ce orgány, sudcovia, učitelia, lekári, atď. 
sú presvedčení, že psychoterapia alebo 
aspoň návšteva u psychológa je niečo ako 
zázračná pilulka, ktorú keď klient užije, 
zmení sa podľa očakávania toho, kto ho 
tam poslal. 
 Skutočne, zmenil sa aj jazyk. Keď 
som začínal (čo bolo takmer pred štyr-
mi desaťročiami), hovorilo sa: „Daj sa 
vyšetriť!“ Vtedy sa tým pravda myslel 
skôr psychiater, ale aj tak: išlo zrejme 

o diagnostiku. Tá bola prvoradá, ako v 
odborných kruhoch, tak medzi laikmi. 
Dnes skôr počujem: „Musíš/mal by si sa 
s niekým porozprávať!“ To už môže byť 
aj psychológ alebo iný odborník v tzv. 
pomáhajúcich profesiách – a nejde len o 
diagnostiku, ale aj o „poradenstvo“ ale-
bo možno aj psychoterapiu. To je podľa 
mňa pokrok, ale stále tam ešte ostáva ten 
magický prvok, že (jeden?) rozhovor za-
berie a odstráni všetko nežiaduce. Teda, 
nežiaduce podľa toho, kto potenciálneho 
klienta posiela. „Klient“ samotný nemusí 
mať ani tušenie, čo to je. Ako napríklad 
Kate (Catherine Zeta-Jones), šéfkuchár-
ka vo filme Iba na objednávku. Pre tých, 
čo film nevideli alebo už si nepamätajú: 
Kate poslala do terapie majiteľka reštau-
rácie kvôli tomu, že sa zvykla pohádať s 
hosťami, keď mali nejaké výhrady voči 
jej kuchárskemu umeniu. Kate to však ne-
pochopila, terapeutovi hovorí, že „nemá 
tušenie, prečo ju šéfka poslala“ a tak mu 
rozpráva recepty, pretože to je jediné, 
čo ju baví a inak nevie, o čom by mala s 
terapeutom hovoriť. Zdá sa vám to nad-
nesené? Ja mám v podobnej konštelácii 
klienta, mladého muža, ktorý vyštudoval 
fyziku – nuž, tak mi rozpráva o fyzike. Na 
rozdiel od toho analytika vo filme, mňa 
fyzika baví, ale pravda je, že šéfka ho po-
slala ku mne kvôli niečomu úplne inému. 
Čo s tým? 

Fo
to

 P
ix

ab
ay



SOCIOTERAPIApsychoterapia

11

Chyba môže byť aj  vo vysielači
 Ako som spomenul, keď som začínal, 
tak som na klientov vyvíjal nátlak. Usúdil 
som, kvôli čomu klienta ku mne poslali, 
ak mi to nepovedal sám; rozhodol som sa, 
ako je daný problém možné čo najlepšie 
vyriešiť alebo som si to našiel v odbornej 
literatúre – a klienta som nabádal, viedol, 
navigoval k riešeniu. Že to nešlo? Nuž, 
väčšinou veru nie. A ak niekedy áno, tak 
obvykle len dočasne. Asi tri roky som 
sa snažil, hľadal som lepšie presvedčo-
vacie metódy, schodnejšie riešenia – až 
kým som nepochopil, že „chyba“ môže 
byť aj vo vysielači. V rámci hľadania a 
zdokonaľovania sa som začal chodiť na 
výcvik v psychodynamickej skupinovej 
psychoterapii, čo bola vtedy v rámci Čes-
koslovenskej republiky jediná možnosť a 
tam som si uvedomil, že nátlak a lámanie 
odporu vôbec nie je to, čo by sa mi páčilo. 
Čo by sa mi páčilo pre seba, tak prečo by 
som to mal robiť ja iným? Nechcel som sa 
stať otváračom na konzervy. To, pravda, 
znamená, že nebudem prerábať klienta na 
svoj obraz a podľa želania odosielajúce-
ho. Čo tiež znamená, že mu je škoda nie-
koho ku mne posielať. K tomu by som sa 
mohol postaviť aj tak, že to je jeho prob-
lém, ale to by bolo zase cynické. 
 Mám lepší „nápad“: brať ako „klien-
ta“ práve tohto odosielateľa, lebo on je 
ten, kto má problém. Učiteľ v škole s ne-
posedným žiakom, rodič s neposlušným 
dieťaťom, sudkyňa s neustále sa háda-
júcimi rodičmi, rozvádzajúcimi sa alebo 
bývalými manželmi. Vypomôžem si tu 
typológiou Steva de Shazera a jeho „sys-
temickej“ partičky z Milwaukee. Klient a 
terapeut sa môžu nachádzať v jednom z 
troch typov vzťahu: klient prichádza ako 
návštevník, ako sťažovateľ alebo ako zá-
kazník. 

Návštevník, sťažovateľ, zákazník
 Ten, kto príde do poradne len preto, 
že ho tam niekto poslal a sám nevníma, 
že by mal nejaký problém, je návštevník. 
Návštevník je človek, ktorý nemá prob-
lém. Je tu s vami iba preto, že mu niekto 
iný (sociálny pracovník, súd, nadriadený, 
manželka) povedal, že musí prísť. Nemá 
žiadne očakávania a nevidí žiadnu po-
trebu zmeny (v tomto čase, vedome, na 
tomto mieste). Nepotrebuje poradenstvo, 
prípadne nepotrebuje poradenstvo u vás. 
Je možné, že tento človek doposiaľ ne-
rozpoznal, aký problém má, ale zatiaľ ho 
trápia iné veci. A tak rozpráva trebárs o 
receptoch alebo o fyzike.
 Sťažovateľ je niekto s problémom, kto 
nie je pripravený alebo schopný meniť sa. 

Je možné, že sa meniť chce, je však skôr 
pesimistický voči tomu, čo sa dá a myslí 
si, že veľa nedokáže. Prichádza sa sťažo-
vať na druhého a žiada, aby sme dotyčné-
ho pozvali, predvolali alebo ho privedie, 
či pošle k nám. Čiže všetci títo sťažovate-
lia ešte nie sú klientmi v pravom zmysle 
slova, ešte nechcú pracovať na sebe, ešte 
nepochopili, že jediné, čo sa dá zmeniť, 
som ja sám, ale už akýmisi klientmi sú. 
A dá sa k nim aj podľa toho pristupovať – 
hoci to veľa ráz nie je jednoduché! Predo-
všetkým preto, že nechcú začať od seba a 
následne z toho vyplývajúcej vzdialenosti 
alebo ich nedostupnosti. Viete si predsta-
viť, že by ste „robili terapiu“ so sudky-
ňou? S učiteľkou sa už obvykle dá aspoň 
hovoriť po telefóne. Sociálna pracovníč-
ka je pre referát poradensko-psycholo-
gických služieb vlastne kolegyňa, takže s 
ňou už možno hovoriť osobne. No a mat-
ka? Tá príde aj sama, dokonca obvykle 
prvá – aby vysvetlila situáciu. Niežeby to 
bolo ľahké a jednoduché (jednoduchšie je 
vyhovieť žiadosti sťažovateľa a začať sa 
rozprávať s návštevníkom), ale je to mo-
rálnejšie. A podľa skúseností Rogersa a 
iných (Patterson a kol., 2012) je zmena aj 
rýchlejšia, aj trvalejšia, keď sa „bojuje na 
viacerých frontoch“, teda keď sa pracuje 
aj s návštevníkom, aj so sťažovateľom. 
Alebo ešte aj so širšou skupinou, teda ce-
lou rodinou alebo triedou, ak je to možné. 

Šesť krokov
 Ako však pracovať s  klientom, kto-
rý nechce prísť? V párovej terapii sa mi 
až zázračne osvedčilo pozvanie manžela, 
aby mi prišiel povedať svoj názor. Aj ten, 
čo pôvodne nechcel prísť, príde, pretože 
chce, aby sa som poznal aj jeho názor. 
Možno si myslí, že ho manželka predo 
mnou očierňuje. Alebo vie, že manželka 
má na niektorú vec iný názor a obáva sa, 
že mi povie iba ten svoj. Takže príde a 
potom stačí, keď sa dáme do reči o jeho 
videní situácie a spolupráca sa rozbehne. 
Doteraz sa stalo iba raz, že takto oslovený 
muž do poradne neprišiel. Pravda, je dô-
ležité, aby manželka tlmočila môj odkaz 
presne, aby mužovi povedala, že chcem 
poznať jeho názor. A potom je najlep-
šie, ak mu dá kontakt na mňa a nechá na 
neho, aby mi sám zavolal. Toto rozhodnu-
tie zavolať a „vlastnoručne“ si dohodnúť 
stretnutie so mnou je dôležité; pomerne 
často sa stáva, že klient, ktorého sťažo-
vateľ pošle na ním vopred dohodnutý 
termín alebo ho dovedie (obvykle rodič 
svoje dieťa v adolescentnom veku), príde 
raz, dva razy a potom si nájde zámienku 
ako raz neprísť a/alebo vôbec nechodiť. 

Existuje však na to „metóda“ vhodná pri 
klientoch, ktorí prišli, lebo „museli“? 
Lebo ich poslala taká autorita, ktorej sa 
neodvážili oponoval? 
 Veľmi sa mi páči šesť krokov, ktoré 
majú opäť „na svedomí“ systemici Walter 
a Peller:
Čí nápad to bol, aby ste sem prišli?
Prečo si ___ myslí, že by ste sem mali 
chodiť?
Čo by ste mali podľa neho robiť inak?
Chcete to aj vy? (Rámec cieľa)
Ak áno, pokračujte ako s dobrovoľným 
klientom.
Ak nie, opýtajte sa: Chceli by ste niečo 
získať tým, že sem budete chodiť? (Rá-
mec cieľa)
Ak áno, pokračujte ako s dobrovoľným 
klientom.
Ak nie, skúmajte dôsledky nechodenia na 
terapiu.
 Niežeby som to tak vždy robil. Otázky 
napokon nie sú mojou hlavnou doménou. 
Ale je dobré mať túto stručnú schému 
uloženú niekde v pamäti, aby ste vedeli, 
že (1) nie ste bezmocní a že (2) za urči-
tých okolností sa môžete s nedobrovoľ-
ne prichádzajúcim klientom stretnúť v 
cieľoch. Sprvoti odmietajúci manžel tiež 
môže chcieť, aby sa manželstvo zlepšilo. 
Rebelujúci mládenec chce mať aspoň z 
krku sociálku alebo matku – stíhačku. 
 Môj hlbinne orientovaný kolega ma 
však upozorňuje, že odpor nemusí byť 
len dôsledok vonkajších okolností alebo 
tlakov. Na priebeh terapie podľa neho 
môže vplývať a aj vždy vplýva vnútorný 
intrapsychický konflikt klienta. Spočíva 
v tom, že keď človek v reakcii na von-
kajší podnet pocíti nejaký pocit, vzbudí 
u neho úzkosť a tá spustí obrannú reak-
ciu, ktorá zase potlačí pocit – a tak do-
kola. Takým „zakázaným“ pocitom býva 
napríklad hnev, ktorí rodičia často u svo-
jich deti potláčajú, pretože je to pre nich 
problém, možno preto, že ich vychovali 
v tomto duchu ich rodičia. Ja takýmto 
spôsobom nezvyknem rozmýšľať a hlav-
ne interpretácia obranných mechanizmov 
nie je mojím nástrojom, ale: nech už je 
to akokoľvek, praktické skúsenosti moje 
aj mojich kolegov ukazujú, že klient sa 
často len opatrne púšťa na „tenký ľad“. 
Potrebuje sa v terapii cítiť bezpečne, aby 
začal rozprávať o veciach, ktoré považuje 
za nejakým spôsobom zavrhnutiahodné. 
A to zďaleka nemusí ísť iba o sex. Očaká-
va odsúdenie alebo nesúhlas aj zo strany 
terapeuta, pretože bol na to zvyknutý u 
rodičov. 

Ivan Valkovič
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INPP TERAPIA  
NEUROMOTORICKEJ  

NEZRELOSTI 
V okto bri 2018  

otvá ráme roč ny  kurz  
pre INPP čertifikovány čh odborní kov 

Pre koho je kurz je určený: 
 pre odborní kov, ktorí  práčuju  s deťmi so s pečiá lnymi 

vy čhovno-vzdelá váčí mi potrebámi álebo dospely mi 
so psyčhičky mi proble mámi  

 

Čo sa na kurze naučíte: 
 pouz í váť diágnostičke  á terápeutičke  meto dy 

vyvinute     v Ins titu te neurofyziologičkej psyčholo gie 
(INPP) 

 diágnostikováť, č i su  ťáz kosti klientá podmienene  
nedostátoč ny m fungování m čentrá lnej nervovej 
su stávy v oblásti senzomotoričkej integrá čie 
á rovnová hy  

 poskytnu ť intervenčiu zámeránu  ná podporu rozvojá 
CNS á odstrá nenie zisteny čh prí č in ťáz kostí   

 

Aké sú požiadavky na frekventantov kurzu: 
 minimá lne prvy  stupen  vysokos kolske ho vzdelániá 
 odborná  kválifiká čiá á áspon  pá ťroč ná  práx v oblásti 

pedágogiky, zdrávotní čtvá álebo psyčholo gie, vrá táne 
fyzioterápie, lieč ebnej pedágogiky á logope die  

Miesto konania kurzu: Brátislává 
Trvanie kurzu: kurz trvá  jeden s kolsky  rok á prebiehá 
formou 4 viáčdenny čh modulov.   
Cena kurzu: 2 400,- € 
Podrobnejs ie informá čie o kurze á prihlá s ku ná jdete ná: 
http://inpp.cz/rocny-kurz/ 
Vás e prí pádne  otá zky rádi zodpovieme emáilom ná 
monika.gregussova@inpp.online álebo telefoničky v 
SR  ná telefo nnom č í sle +421 908 028 058 (Mgr. 
Moniká Gregussová ) á v C R ná telefo nnom č í sle +420 
723 186 730 (Mgr. Náďá Jureč ková ).  

O INPP TERAPII  
NEUROMOTORICKEJ  

NEZRELOSTI 

INPP terápiá neuromotoričkej 
nezrelosti pomá há deťom á dospe-
ly m, ktory čh ťáz kosti su  spo sobene  
pretrvá vání m nezrely čh novoro-
denečky čh á nerozvinutí m zrely čh 
posturá lnyčh reflexov, ktore  
negátí vne ovplyvn uju  č innosť CNS. 
Nárus eny  vy vin reflexov á 
dozrievániá CNS bol zisteny  u ľudí  
s poručhámi uč eniá, sprá vániá á 
pozornosti, pri nárus enej komu-
nikáč nej sčhopnosti, pervází vnyčh 
vy vinovy čh poručhá čh áutističke ho 
spektrá, u zkostny čh poručhá čh 
álebo u detí  zo sočiá lne 
znevy hodnene ho prostrediá.  

Ak sá u klientá potvrdí , z e jeho 
ťáz kosti máju  neurologičky  zá klád, 
su  v rá mči individuá lneho pro-
grámu čvič ení  indikováne  jedno-
dučhe  káz dodenne  čvič eniá. 
Prográm je neinvází vny, bez 
fármákoterápie á hoči je dlhodoby , 
jednotlive  čvič eniá su  č ásovo, 
priestorovo á fyzičky nená roč ne . 
Zleps enie funkč nosti ná neuro-
logičkej u rovni sá pozití vne 
premietá do čelkove ho fungovániá 
á postupne ho zmiern ovániá 
ťáz kostí  klientá. 

Inštitút psychoterapie a socioterapie 
Levoč ská  3, 851 01 Brátislává, IC O: 31 817 530 
www.sočioterápiá.sk 
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poviedka zo života
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PRÍBEH PIATAČKY
 Beatka bola štvrtáčka či piatačka na 
základnej škole, keď k nim prišla nová, 
vtedy ešte súdružka učiteľka. Mladá, pek-
ná a veľmi dobre sa obliekajúca žena bola 
na dedinskej škole čímsi výnimočným. 
Ostatné učiteľky boli akoby ich jedna ma-
ter mala. V ničom sa od seba neodlišovali. 
K deckám sa stavali autoritatívne, oblie-
kali sa konzervatívne, tak typicky učiteľ-
sky a správali sa strašne nudne. Nudnosť 
spočívala hlavne v tom, že sa chovali 
presne tak, ako by to každý od učiteľky 
očakával. Ale táto nová nie, tá bola cel-
kom iná. Milá, priateľská, usmievavá, 
pričom sa jej na lícach robili malé jam-
ky. Všetky dedinské dievčatá chceli byť 
presne ako ona. Bol to zjav. Mladá dáma, 
ktorá sa akýmsi nedopatrením objavi-
la v tom bohom zabudnutom kúte sveta. 
Hneď na prvý pohľad bolo zrejmé, že je 
z mesta. Aj keď aj niektoré iné učiteľky 
stadiaľ cestovali, ony tú mestskú chariz-
mu nemali. A tak, pochopiteľne, ani oku 
miestnych mládencov neunikla. Viacerí 
sa o ňu aj pokúšali, ale svojimi veľkými 
mozoľnatými rukami ju akosi nedokázali 
uchopiť. No a táto krásna éterická bytosť 
začala Beatku učiť slovenčinu.
     Dovtedy v ničom nevynikala. A mož-
no aj hej, ale ona sama si to nevšimla a 
iní ju na to neupozornili. Čisté jednotky 
mala iba v prvej triede a potom už vždy 
nejaká tá dvojka skláňala hlavu pred hr-
dými bičmi z jednotiek na jej vysvedče-
ní. Mala za to, že len ten, kto má „čisté”, 
je výnimočný, a tak to prijala ako fakt a 
žila s tým, že ona do toho elitného klu-
bu nepatrí. Netrápila sa však preto, lebo 
veď čísla predsa nepustia. Raz, na začiat-
ku piatej triedy, dostali žiaci od tej milej 
učiteľky zadanie na slohovú úlohu. Mali 
opísať najzaujímavejší zážitok z letných 
prázdnin. Fíha, Bea zostala zaskočená. 
Vôbec netušila, o čom bude písať. Oni na 
dovolenky nechodievali, a tak celé prázd-
niny trávila doma. Behávala s deckami 
zo susedstva po záhumniach, chodili sa 
spolu kúpať do potoka či mastili karty na 
ulici v jarku. Pre boha, ale veď na tom nie 
je vôbec nič zaujímavé, vrešťal premúd-
rený rozum. Bola v koncoch, no nemohla 
si dovoliť tam zostať. „Do kelu, musím 

niečo vymyslieť, nechcem ju sklamať!” 
uvažovala. Chcela urobiť niečo dobré, 
chcela spolupracovať. Bolo to čosi nové, 
lebo dovtedy robila veci do školy len pre-
to, aby odvrátila nebezpečenstvo v podo-
be zlej známky. Každým dňom sa ranným 
zvonením automaticky ocitala na míno-
vom poli. Teraz to ale bolo iné. Hlava 
jej však na otázku: „Aký bol môj najza-
ujímavejší zážitok z letných prázdnin?”, 
ktorú si Bea opakovane kládla, ponúkala 
stále dookola tú istú odpoveď. Povalová 
bitka, povalová bitka, povalová bitka. 
Sprvu to ignorovala, no potom sa predsa 
len pri tej ponuke pozastavila: „Hm, na čo 
by si moja vlastná hlava niečo vymýšľa-
la, prečo by ma klamala?” A tak sa teda 
nakoniec rozhodla kapitulovať a písať o 
tom, čo jej tak obsedantne núkala. Príbeh 
bitky dvoch armád zo susedných povál 
začal písmenko po písmenku vyskako-
vať z jej pamäte a spokojne si lebediť na 
papieri. Akoby sa tešil, že opúšťa útroby 
lebky a vydáva sa na dobrodružnú cestu 
von, do sveta. Sprievodná radosť sa roz-

marne omotávala okolo tmavomodrých 
riadkov zošita. Bea pri písaní vnímala 
akési dovtedy neznáme chvenie, spojené 
s pocitom nedele, a tak teda písala a písa-
la. Vášnivo sprostredkovávala čitateľom 
príbeh presne tak, ako sa stal. Nič ne-
pridávala, ani neuberala. Citovala vtipné 
výmeny medzi jednotlivými bojovníkmi 
na strešnom fronte, farbisto vykresľovala 
povahy jednotlivých hrdinov a samotná 
zápletka sa objavila akosi nepozorovane 
len tak, medzi rečou, vlastne medzi riad-
kami. A tak sa zrodil ten sloh. Zrodil je 
dobré slovo, lebo to bolo tak, akoby z nej 
iba vykĺzol. A potom sa to stalo! Prvýkrát 
v živote Bea v niečom vynikala, prvý raz 
sa cítila výnimočná. Podľa učiteľky bol 
totiž jej sloh zo všetkých najlepší, najza-
ujímavejší. A nezostala len pri tom kon-
štatovaní, dokonca ho aj prečítala nahlas, 
pred celou triedou. „Ja? Veď nie som čistá 
jednotkárka, tak ako som mohla napísala 
najlepší sloh?“ Neveriacky krútila hla-
vou. Nejako jej to nezapadalo do jej kon-
ceptu sebaponímania. Nech akokoľvek 
dôkladne prehľadávala miestnosti svoj-
ho vnútorného JA, nenachádzala žiadne 
miesto, žiadnu skrinku či poličku, kam 
by to veľké ocenenie mohla slávnostne 
položiť. 
 Neskôr sa podobná situácia v škole 
ešte párkrát zopakovala a aj keď sa zásad-
ný obrat v jej živote nestal, aj keď sa ne-
zmenil jej dovtedajší pohľad na seba, nie-
kde hlboko v nej sa to aj tak zapísalo. Je-
den učiteľ skrátka nepreváži celú rodinu, 
celú školu či celú dedinu, napriek tomu 
jeho vplyv môže byť zásadný. Rovnako, 
ako malá kvapôčka vody môže časom 
spôsobiť obrovskú eróziu. Niektorí ľudia 
jednoducho zavítajú do nášho života a nič 
netušiac ho zmenia, len tým, že sú, akí sú. 
Bea už nikdy viac nemala takú učiteľku 
a potom neskôr na strednej či vysokej sa 
opäť bála písať vlastnými slovami tak ako 
predtým na základnej. Neskôr v živote 
však opäť stretla ľudí, ktorí sa na ňu dí-
vali podobne, ako kedysi tá milá učiteľ-
ka slovenčiny a príbeh piatačky sa znova 
opakoval.                       

 Maja Kubišová


