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EDITORIÁL

Základným atribútom 
človeka je dôstoj-
nosť. Tá nie je umen-
šená nedostatkom 
tela či ducha, naopak 
nedostatok skôr zvy-
šuje dôstojnosť, lebo 
jedinec s postihnutím 

musí na dosiahnutie cieľa vyvinúť viac 
úsilia. Spoločnosť mu musí dať príleži-
tosť využiť svoje schopnosti. Veď k sociá-
lnym potrebám človeka patrí aj potreba 
byť aktívny a spoločensky prospešný, 
dôstojnosť definovaná cez ľudské potreby 
sa stáva individuálnou aj spoločenskou 
kategóriou. Problémom je, že zamestna-
nosť osôb so zdravotným postihnutím je 
dlhodobo nízka. Dôvodov je niekoľko. 
Napríklad tradičný ochranársky prístup k 
osobám so zdravotným postihnutím, vní-
manie ich rodín ako „sociálne prípady“ a 
tiež ochranársky prístup samotných rodín 
detí a mladých ľudí so zdravotným postih-
nutím. Výskumy opakovane poukazujú aj 
na obavy zamestnávateľov zamestnávať 
osoby s nejakým druhom zdravotného 
postihnutia a situácii neprospieva ani 
celkovo vysoká miera nezamestnanosti. 
Cielená podpora zamestnávania osôb so 
zdravotným postihnutím sa stáva veľkou 
európskou agendou s presahom do ná-
rodných politík. V našom inštitúte máme 
individuálne a skupinové programy na 
podporu sociálnych zručností, akými sú 
kooperácia, asertivita, zodpovednosť voči 
sebe a druhým, empatia, sebakontrola. 
Pracujeme so stresom,  so schopnosťou 
pracovať v kolektíve, so schopnosťou 
efektívne si zorganizovať čas na prácu,  
snažíme sa našich klientov naučiť aktívne 
počúvať. Cielenými činnosťami sa sna-
žíme zvýšiť ich motiváciu uplatniť sa na 
trhu práce. Je zrejmé, že trvalejšie zlepšiť 
situáciu v ich zamestnávaní nebude jed-
noduché, nakoľko zmena bude nevyhnut-
ná na úrovniach jednotlivcov, ich rodín, 
školského systému, systému trhu práce 
a celkového spoločenského povedomia. 
Ale táto zmena je nevyhnutná.

                             PhDr. Dušan Piršel
Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu 

občanov so ZP Bratislava 

 Zatiaľ nevieme robiť presnú diagnos-
tiku psychologického stavu spoločnosti. 
Mentálny obraz laikov je skôr individuál-
nou interpretáciou nie náhodne vybraných 
faktov podľa vzorca Čo sa babe chcelo, 
to sa jej prisnilo. Predstava, že žijeme 
v ne/priateľskom prostredí, ovplyvňuje 
naše očakávania, rozhodovanie a reak-
cie. Rozvíja ne/dôveru vo vzťahy, svoju 
budúcnosť. Podľa toho aj pozvoľna pre-
tvárame sociálny systém na svoj „obraz“. 
Pritom platí, že čím menej obranných me-
chanizmov, tým sú medziľudské interak-
cie uspokojivejšie a konštruktívnejšie. 

Ja alebo Oni
 Pri posudzovaní charakteru spoloč-
nosti sa berie do úvahy miera individu-
alizmu a kolektivizmu. Európa, Severná 
Amerika a Austrália sú považované za 
individualistické, krajiny Južnej Ameri-
ky, Afriky a Ázie za kolektivistické. In-
dividualizmus je tzv. JA kultúrou, odsúva 
potreby iných v prospech uspokojenia 
vlastných. Osobná zodpovednosť, slobo-
da a šťastie sú nadradené. Považujú sa za 
hodnotnejšie než potreby skupiny. V ko-
lektivizme odsúvame svoje potreby pred 

potrebami iných, uprednostňuje sa sú-
držnosť v skupine, spoločné dobro. Dve 
polarity a nevyhnutná hra Moje je lepšie 
ako tvoje, kde niet víťaza. Pre mňa ani 
jedna nevystihuje môj životný postoj. 
 Hegel tvrdil, že všetko bytie sa vyvíja 
podľa vzorca: téza – antitéza – syntéza. 
Ku všetkému existuje protiklad. A práve 
tieto zdanlivo nezlučiteľné póly dokážu 
na určitom stupni vývoja vytvoriť novú 
vyššiu kvalitu. Ako je možné zlúčiť dve 
protichodné hodnoty? Môžeme byť to-
lerantní k obom postojom a budeme sa 
rozhodovať raz tak, raz tak. Podľa mňa sa 
ilúzia tolerancie rozplynie pri prvej kritic-
kej situácii a ukáže sa rozpor na najzák-
ladnejšej úrovni  – v oblasti morálky. Buď 
si cením biele, alebo čierne. Alebo sa to 
dá aj inak?

Oni alebo Ja
 Individualizmus mi nevyhovuje, mám 
potrebu byť v súlade s inými ľuďmi, ale 
automatické očakávanie, že sa odložím, 
ma tiež nevystihuje. Je možné žiť v ko-
lektivistickom usporiadaní tak, aby ne-
bola potlačená individualita? Často si 
kladiem otázky: Čo je to, čo naozaj pre 
seba chcem? Keď presadzujem svoje, čo 
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Je človek človeku naozaj vlkom a mali by sme sa báť o budúcnosť našej 
spoločnosti? Podľa obrazu súčasných trendov v médiách sme sebeckí 
a konzumní, zameraní len na svoje potreby. Do akej miery je obraz 
skutočný a do akej skreslený?

NOVODOBÁ VZÁJOMNOSŤ
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vlastne potrebujem? U seba aj u klientov 
často zisťujem, že v dennom „boji“ o seba 
je v jadre túžba približovať sa druhým. 
Nevedomky však neraz konáme tak, že 
dosiahneme opačný efekt. V snahe „ur-
vať“ si niečo navyše pre seba skončíme 
prežívaním straty blízkosti. To, čo vyhrá-
me, nezasycuje potrebu, ktorú sme chceli 
pôvodne naplniť. Sebapoznaním a život-
nými skúsenosťami sa mením. Menia sa 
aj moje životné postoje. Pre ten nový, 
ktorý sa objavuje, mám pomenovanie – 
individuálny kolektivizmus.
 Individuálny kolektivizmus je výsled-
kom poznania, že to, čo v živote skutoč-
ne potrebujem, je blízkosť, súlad s iný-
mi ľuďmi. Uvedomujem si, že môžem a 
chcem dať. Pozornosť, cit, ocenenie, pe-
niaze, čas, námahu... Vyhrám, keď dovo-
lím „prehru“. Opustiť svoju „pozíciu“ na 
základe poznania, že to, o čo bojujem, v 
skutočnosti nepotrebujem. 
 Dostávame tým, že dávame. Nie ako 
výsledok sebadisciplíny, nie v kresťan-
skom zmysle sebaobetovania. Ak má byť 
nariadením alebo očakávaním zvonka, 
nikdy nebude fungovať. Kolektívna sú-
držnosť sa stane ilúziou. Nazbiera sa po-
cit krivdy a časom budem chcieť omnoho 
viac, než naozaj potrebujem. Nie náhodou 
vzniklo v kolektivistickom socializme 
heslo Kto nekradne, okráda svoju rodi-
nu. Individuálny kolektivizmus je postoj, 
ktorý vychádza z porozumenia svojich 
strachov, potrieb a motívov, z osobnost-
nej zrelosti. Domnievam sa, že ak existuje 
vývoj spoločnosti smerom k vyššej kvali-
te a konštruktívnosti, je možný cez vyššiu 
individuálnu zrelosť, ktorej výsledkom je 
vyššia miera vzájomnosti. Pekný sen, ho-
voríte si, ale realita je niekde inde.
 Žiť podľa seba, len a len pre seba, ale 
vlastne pre iných. Tak žijú tí, ktorí vedia, 
že najviac dostávajú dávaním. Takých 
je len pár! Nie každý je Matka Tereza! 
Sociológovia vo Veľkej Británii by opo-
novali. V spoločnosti sa objavuje nový 
trend. Zámerná redukcia práce a príjmov, 
zmena výnosného zamestnania za dobro-
voľnícku prácu alebo prácu v treťom sek-

tore. Downshifting je typickou črtou tzv. 
nových radikálov. Viac práce za menej 
peňazí. Alebo presnejšie povedané: menej 
peňazí, viac zmyslu.
 Až 25% Britov medzi 30 a 59 rokov 
sa za posledných 10 rokov rozhodlo pre 
radikálnu zmenu života a každý ôsmy o 
tom uvažuje. Novodobý radikalizmus tam 
realizuje štvrtina ľudí a hnutie má rastúcu 
tendenciu. Toto už je reálna sila v spoloč-
nosti, začína trápiť plánovačov rastu a so-
ciológovia vytvárajú nové pojmy.
 Cítili ste sa doteraz ako podivín, osa-
melý bežec a možno ste si začínali mys-
lieť, že vám šibe. Je to buď kríza stredné-
ho veku, alebo ste jedným zo súčasného 
hnutia nových radikálov. Možno oboje. 
Ale ani za svet neviete odpovedať na 
otázku, či ste sebec. Podľa manželky áno, 
podľa kolegov ste altruistický blázon a 
podľa mňa individuálny kolektivista.

Akú hodnotu má človek
 Ľuďmi hýbu túžba po blízkosti, pri-
rodzenosti, prežívanie zodpovednosti za 
stav spoločnosti a vznikajú rôznorodé 
hnutia. Nová revolúcia sociálnych hod-
nôt sa prejavuje napríklad vytváraním 
komunitných záhrad. Nevyužitý kus po-
zemku sa premení na záhradku, kde sa 
ľudia môžu družiť pri pestovaní zeleniny 
a tráviť spolu voľný čas. Záhrady a ich 
obsah sú dostupné komukoľvek. Alebo 
môžete založiť komunitnú knižnicu. Pri-
skrutkujete obyčajnú schránku na lavičku 
v parku, kde si záujemcovia nájdu knihu. 
Zoberú si ju domov, vrátia alebo vymenia 
za inú. Alebo aj nevrátia, ale to nie je dô-
ležité. Dôležité je, že ste chceli dať. 
 Dávaniu sa medze nekladú. Môžete 
darovať svoj čas a námahu a pridať sa k 
Zeleným hliadkam. Robíte poriadok pre 
seba aj pre iných. Páchať dobro môžete aj 
ilegálnym vysádzaním kvetov a stromov 
na verejnom priestranstve (guerilla gar-
dening) alebo inou formou pozitívneho 
vandalizmu. Máte veci, ktoré využívate 
len z času načas? Pripojte sa k hnutiu spo-
luspotrebiteľstva. Cez portál OdKomuni-
ty.sk môžete ponúkať veci na požičanie 
bezodplatne, len tak... Lebo to má zmy-
sel. Potrebujete prespať zadarmo v Portu-
galsku? Aj tam sa nájdu ľudia, ktorí vám 
ponúknu ubytovanie (CouchSurfing.org). 
Protihodnotou ste vy. Nový človek, nový 
vzťah, nová skúsenosť. 

Hocičo, len nech je to komunitné
 Slovo komunitný sa stalo módnym až 
sprofanovaným. Jeho obľuba je vyjadre-
ním túžby po vytváraní autentickejších 
vzťahov. Novodobí radikáli už neutekajú 
z miest, zostávajú a snažia sa prebudová-

vať vzťahy, hľadať zmysel a objavovať 
hodnoty tam, kde ich nikto nevníma. Po-
ľudšťovať to, čo je, angažovať sa. Dávať 
vyprázdnenému mestskému životu obsah 
– vytvárať vzťahy, hodnoty.
 Množia sa rôzne projekty a projektí-
ky, ktorých cieľom je spájať ľudí. Veľké 
firmy vsádzajú na kampane so sociálnym 
kontextom a zdá sa, že ľudskosť predáva. 
Zóny bez peňazí*, občianske združenia, 
charita a dobrovoľníctvo svedčia o tom, 
že ľudia potrebujú byť potrební. Beha-
viorálny ekonóm Dan Ariely tvrdí, že pe-
niaze prestávajú byť pre ľudí dostatočnou 
motiváciou k práci. Začína ich nahrádzať 
potreba užitočnosti. Spoločensky anga-
žovaná práca prináša pocit uspokojenia, 
šťastia.
 V jednom z afrických kmeňov pojem 
ubuntu vyjadruje ich sociálne fungovanie. 
Dal by sa preložiť ako som, lebo sme. V 
niektorých malých kmeňových spoločen-
stvách sa darí zosúladiť zohľadňovanie 
indivídua a hlbokú nekonkurenčnú vzá-
jomnosť. V západnej spoločnosti sa ob-
javujú tendencie vrátiť sa k podobnému 
fungovaniu v podobe propagovania cesty 
vytvárania lokálnej ekonomiky, prenese-
nia politickej moci na úroveň malých re-
giónov a posilnenia priamej demokracie.
 Neviem povedať, ako by malo vyze-
rať nad/národné sociologicko-politické 
usporiadanie. To, čo je v našej moci, je 
ovplyvňovanie bezprostredných vzťahov. 
Cesta k funkčnej vzájomnosti vedie cez 
zameranie sa na seba. Sebaporozumenie, 
sebaodhalenie a pravdivosť vo vzťahoch 
umožňujú konštruktívnu komunikáciu. 
 Bola som prítomná v mnohých disku-
siách, kde sa nedarilo dosiahnuť vyhovu-
júce riešenie pre všetkých. Cesta kompro-
misu (trochu ustúpim ja, trochu ustúpiš 
ty) je trvalo neudržateľným riešením. No 
keď sa podarilo prelomiť nedôveru v sku-
pine a ľudia otvorene pomenovali svoje 
strachy a potreby, mala aj komplikovaná 
situácia jednoduché riešenie.
 Je to paradox? Každý hovorí o tom, 
čo sám prežíva a potrebuje a výsledkom 
je spoločná dohoda? Ja to nazývam indi-
viduálnym kolektivizmom. Nezisťovať, 
čo chcú druhí. Dôležité je, čo chcem ja, 
prečo to chcem, čo naozaj potrebujem. 
Verím, že ak budem takto fungovať v 
najbližších vzťahoch, napätie klesne. Ak 
klesne napätie v mojich najbližších vzťa-
hoch, klesne aj v mojom širšom sociál-
nom systéme a zníženie konkurenčnosti 
sa posunie kúsok ďalej.

Viera Filipová
*zóna bez peňazí – miesto, kam ľudia v dohodnu-
tom čase donesú veci, ktoré si iní môžu zobrať 
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 Aj počtom malá skupinka má v zák-
ladnej matrici osud celého ľudstva, spolu 
s protikladmi ako sú láska a nenávisť, in-
tegrácia a deštrukcia, ale aj život a smrť. 
Preto je potrebné, aby boli socioterapeuti 
zaangažovaní na sociopolitickej realite a 
boli si vedomí vplyvu externých faktorov 
na skupinu: skúmali vzťah jednej skupiny 
k druhej rovnako ako ich vzťah k spoloč-
nosti. Jednou z nápomocných metód je 
sociodráma. 
 Je to experimentálna skupinová me-
tóda, určená na sociálny výskum a trans-
formáciu medziskupinových konfliktov. 
Vznikla po druhej svetovej vojne, aby 
pomohla zlepšiť citlivú koexistenciu rôz-
nych skupín v povojnovej spoločnosti. 
Jej autorom je J.L. Moreno. Na rozdiel 
od psychodrámy, ktorá sa sústreďuje na 
individuálnu dynamiku, a sociometrie, 
skúmajúcej medziľudské vzťahy, bola 
sociodráma vyvinutá ako metóda na zvlá-
danie konfliktov medzi skupinami a ko-
lektívnymi ideológiami. 
 Sociologická, sociálnopsychologická 
aj antropologická literatúra popisujúca 
medziskupinové konflikty, tvorí pev-
ný teoretický základ sociodrámy: autori 
ako Durkheim, Marx, Scheler, Simmel, 
Weber, Lewin či Parsons popísali rôz-
ne aspekty konfliktov medzi skupinami. 
Samotná sociálna psychológia prináša 
dostatok poznatkov, modelov a stratégií 
riešenia konfliktov, ktoré pomôžu zmeniť 
konflikt na spoluprácu. 

 Carl Rogers apeloval na odborníkov 
v oblasti psychického zdravia, aby vyu-
žívali princípy encounterových skupín 
na riešenie konfliktov bez ohľadu na to, 
či tieto existujú medzi jednotlivcami, v 
manželstve, medzi rôznymi rasami, sku-
pinami alebo na medzinárodnej úrovni. 
Počas mierového hnutia v 60. rokoch 20. 
storočia skupina humanistických psy-
chológov nasledovala Rogersov príklad. 
Verili, že terapeutické skupiny je možné 
využívať ako politický nástroj na nastole-
nie mieru medzi USA a vtedajším Soviet-
skym zväzom.
 Kritici humanistom vyčítajú, že me-
dziskupinové konflikty nevnímali v ich 
komplexnosti a nebrali do úvahy ich re-
zistenciu voči zmenám. Zdráhali sa uznať 
každú primárne nepriateľskú ľudskú ten-
denciu ako príčinu konfliktu a odmietali 
Freudove tvrdenie, že agresia je trvale 
pôsobiaca vrodená sila, a nielen reakcia 
na podráždenie. 
 Sociodráma by mala zo sociologické-
ho pohľadu vychádzať z teórie sociálne-
ho konfliktu a/alebo konsenzu. Na jednej 
strane je podľa funkcionalistických teórií 
Parsonsa a Mertona sociálna rovnováha (a 
láska) ideálom. Na druhej strane je sociál-
na nejednotnosť (a nenávisť) prirodzenou 
súčasťou teórie konfliktu Karla Marxa. 
Podľa iných autorov v spoločnosti vedľa 
seba existujú spolupráca a konflikt (lás-
ka a nenávisť), takže niektoré konflikty 
môžu byť nanajvýš žiadané: ako korenie, 

ktoré je podnetom pre dosiahnutie osob-
ných aj skupinových cieľov. V protiklade 
k tomu sa javia deštruktívne konflikty z 
konkurenčného obrazu sveta, v ktorom 
iba jeden môže vyhrať a ostatní musia 
prehrať. Pokusy dospieť k realizovateľnej 
stratégii riešenia konfliktu musia zohľad-
ňovať základné postoje ľudí a spoločnos-
ti, ako aj spoluprácu a konkurenciu.

Praktické využitie sociodrámy
 Sociodráma je svojím chápaním sku-
piny a spoločnosti formou socioterapie a 
nie psychoterapie, ktorá sa venuje osob-
nosti jednotlivých členov skupiny. Na 
rozdiel od psychodramatikov, ktorí sa za-
oberajú špecifickými reakciami jednotliv-
cov, sa sociodramatik pokúša porozumieť 
sociálnemu správaniu vo všeobecnosti a 
posudzuje skupinu ako celok. 
 Z technického hľadiska je vhodné 
sociodrámu realizovať vo väčšej hale s 
mobilnými stoličkami, v otvorenom am-
fiteátri alebo na inom otvorenom mieste 
s dobrou akustikou. Účastníci sociodrámy 
sedia v strede voľného priestoru, v kto-
rom sa koná akcia pod vedením sociod-
ramatika, ten sa pokúša zapájať skupinu 
do diania. Skupina by mala byť čo najviac 
heterogénna, aby reprezentovala vzorku 
celého obyvateľstva. Veľkosť skupiny 
sa štandardne pohybuje medzi 20 až 80 
účastníkov, ale výnimkou nie sú ani sku-
piny s tisíckou účastníkov. Samozrejme, 
že veľkosť skupiny má vplyv na skupi-
nové procesy a treba ich pri praktizovaní 
sociodrámy zohľadňovať. Okrem toho 
je sociodramatik konfrontovaný s množ-
stvom pascí, ktoré si vyžadujú zvláštnu 
pozornosť, aby zabránil psychologickým 
škodám. Môžu vznikať nepriateľské pod-
skupiny. Charizmatický a po moci bažiaci 
vodca veľkej skupiny ju môže využívať 
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SOCIODRÁMA
Diskriminácia v rôznych sociálnych skupinách, povstania, terorizmus 
a vojny napĺňajú večerné správy na celom svete. Článkom sa pokúsim 
popísať možnosti využitia sociodrámy pri riešení medziskupinových 
konfliktov.
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k uspokojeniu svojich narcistických po-
trieb. Ďalším rizikom je, že sa vzbudia 
intenzívne a nekontrolované pocity do-
statočnej podpory siete malých skupín, v 
dôsledku čoho môžu ľudia zostať zranení 
a sami. Navyše, naivné a neodborné prak-
tizovanie sociodrámy môže spôsobiť, že 
jej priebeh je povrchný či sentimentálny. 
Preto musia sociodramatici – okrem nut-
ných vedomostí a odbornosti – dispono-
vať poriadnou dávkou odvahy, rešpektu a 
mať skúsenosti s vedením väčších skupín.

Krízová sociodráma
 Táto forma využitia sociodrámy sa za-
oberá odpoveďami jednotlivcov a skupín 
na skutočné katastrofálne udalosti celoná-
rodného charakteru. Slovo „kríza“ vyjad-
ruje bod zvratu, ktorý otrasie rovnováhou 
celej spoločnosti. Klasickými príkladmi 
boli napríklad vraždy prezidentov Ken-
nedyho v USA, Palmeho vo Švédsku či 
Rabina v Izraeli, ktoré mali silný vplyv 
na obyvateľov spomínaných krajín. Te-
roristické útoky, zemetrasenia, povstania 
či vojny sú takisto významnými udalos-
ťami, ktoré dostanú celé národy do výni-
močného stavu a môžu byť analyzované 
pomocou sociodrámy.
 Spoločná analýza kolektívnej trauma-
tickej udalosti (podobne ako v individu-
álnej krízovej intervencii) môže skupine 
ako celku pomôcť ľahšie sa vyrovnať s 
psychologickými stresovými situáciami 
a prispôsobiť sa novým podmienkam so-
ciálnej rovnováhy. Analýza významných 
tém zvyšuje v heterogénom obyvateľ-
stve pocit spolupatričnosti. Emocionálna 
spoluúčasť sa dá posilniť znázorňovaním 
traumatickej udalosti účastníkmi sedenia, 
ktorí sa dobrovoľne rozhodnú prevziať 
jednolivé roly v dráme.

 Sedenia končia dôkladným zdieľaním 
účastníkov na hlbokej emocionálnej úrov-
ni a často vedú k pocitu spolupatričnosti a 
univerzálnosti, čo ľuďom pomáha ľahšie 
zvládať hrozby, stratu, nešťastie či výzvy, 
ktoré všetkých navzájom spájajú.
 

Politická sociodráma
 Politická sociodráma je založená 
na modeli, ktorý chápe spoločnosť ako 
priestor, v ktorom je konflikt normál-
ny, dokonca želaný stav pre akúkoľvek 
sociálnu zmenu. Jej ústrednou témou je 
sociálna dezintegrácia, vytváranie spolo-
čenských vrstiev a nerovnosť ako mani-
festácia sociálno-ekonomických konflik-
tov. Politická sociodráma nie je identická 
s politickým divadlom, aj keď sa opiera o 
podobné princípy. Jej využitie sa odporú-
ča pri rôznych problémoch v odborových 
organizáciách, občianskych skupinách, 
politických stranách, výchovných inšti-
túciách a iných sociálne zameraných sku-
pinách. Politická sociodráma sa zvyčajne 
sústreďuje na analýzu ústredných hodnôt 
politických konfliktov: pravda/nepravda, 
právo/bezprávie, rešpekt/pohŕdanie, rov-
nosť/nerovnosť, altruizmus/egoizmus, 
autoritárstvo/demokracia, socialistický/
kapitalistický politický systém. Viac-me-
nej je založená na marxistickej teórii kon-
fliktu. Umožňuje ľuďom ľahšie vyjadriť 
svoje politické názory. Podľa nich môžu 
byť účastníci sociodrámy rozdelení do 
skupín: konzervatívni proti radikálom, 
fašisti proti liberálom, komunisti proti de-
mokratom – a požiadaní, aby zdôvodnili 
svoje pozície a postoje.

Sociodráma odlišností
 Tento typ sociodrámy sa zaoberá kon-
fiktmi založenými na predsudkoch, ra-

sizme, intolerancii, stigmatizácii a/alebo 
predpojatosti voči druhým. Klasickými 
príkladmi sú konflikty medzi bielymi a 
čiernymi, prisťahovalcami a domorodca-
mi, Židmi a Nežidmi, bohatými a chudob-
nými, mužmi a ženami, mladými a starý-
mi a medzi ľavičiarmi a pravičiarmi.
 Cieľom sociodrámy odlišností je rie-
šiť problémy, ktoré sformuloval Maslow: 
„Ako môžeme prekročiť hranice, ktoré 
ľudstvo rozdeľujú do uzavretých, izolo-
vaných skupín, ktoré nechcú mať nič spo-
ločné? Ako môžeme zbúrať múry, ktoré 
od seba oddeľujú triedy, náboženstvá, 
pohlavia, rasy, národnosti, profesijné sku-
piny a skupiny s rôzne vysokým IQ? Už 
dvom ľuďom je ťažké vedľa seba žiť, a 
nie 200 miliónom. Pretože sa navzájom 
odlišujeme a neučili sme sa tieto rozdie-
ly akceptovať, bude zložité vytvoriť takú 
spoločnosť, ktorá zachová našu autonó-
miu a slobodu voľby a dovolí nám rozvi-
núť sa v zrelú osobnosť.“
 Ak sa pomocou sociodrámy podarí 
preukázať odlišnosti ako reálne, potom 
môžu byť účastníci sociodrámy voči roz-
dielom tolerantnejší. Táto tolerancia vy-
chádza z poznatku, že nie každý, kto inak 
vyzerá, pôsobí alebo uvažuje, je aj zlý 
a nebezpečný, že iní ľudia majú vlastné 
potreby a práva a my sa musíme naučiť 
rešpektovať ich takých, akí sú.

Ambiciózne ciele
 Sociálne ciele sociodrámy môžeme 
označiť ako ambiciózne. Pokiaľ budú 
ľudia žiť spolu, budú vznikať konflikty, 
preto môže znieť až utopicky chcieť do-
siahnuť sociálnu rovnováhu ako výsledok 
krízovej sociodrámy, sociálnu rovnosť 
ako výsledok politickej sociodrámy a so-
ciálnu toleranciu ako výsledok sociodrá-
my odlišností.
 Aj napriek využívaniu sociodrámy 
sociálna traumatizácia, dezintegrácia a 
predsudky nevymiznú, naďalej budú mať 
škodlivý vplyv na celú spoločnosť. Ale aj 
napriek tomu môžeme sociodrámu hod-
notiť ako skvelý nástroj na riešenie me-
dziskupinových konfliktov s jedinečným 
potenciálom organizovať veľké skupiny 
rôznych ľudí a otvárať medzi nimi nové 
komunikačné kanály, ktoré im pomôžu 
lepšie si porozumieť a zvýšiť kvalitu ich 
spoločného života.

Martina Kazičková
Použitá literatúra:
Moreno, J.L. Psychodrama a sociodrama. Konfron-
tace: časopis pro psychoterapii, 1997, č. 29
Wittinger, Thomas. Handbuch Sozialdrama. Die 
ganze Welt auf der Bühne. V.S. Verlag, 2005. 204 s. 
ISBN: 3810040916 
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môžu byť voči rozdielom tolerantnejší.
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 Niekedy si s istou nostalgiou spo-
meniem na svoje školské časy, keď bolo 
školstvo síce ovplyvnené nádychom 
„naškrobenej pionierskej rovnošaty“, ale 
kamarátstva boli skutočné, prežívané s 
príchuťou tajomných zážitkov. Pamätám 
si, ako sme všetky dievčatá v triede sú-
citili so spolužiačkou jehovistkou,  najmä 
na prvého mája, keď bolo zjavné, že opäť 
bude na pranieri hanby riaditeľa školy. 
Pri stretkách vo vchode a vybíjanej však 
nikdy nechýbala. Vlastne chýbal málo-
kto. Nik nás neučil, ako byť v ťažkých 
chvíľach empatický a napriek tomu, že 
sme význam tohto slova nepoznali, dialo 
sa to, bolo to v nás. Netuším, či sa to, čo 
vnímam v školských kolektívoch a s čím 
som denne konfrontovaná v poradni pri 
rozhovoroch s klientmi, udialo sociálno-
-kultúrnou premenu spoločnosti, alebo 
je to premenou životného štýlu rodiny či 
posunom od tradičnej školy na modernú, 
isté je iba to, že zmena nastala.
 Chvíľu som zvažovala, či oslovovanie 
poradenského zariadenia nie je ovplyv-
nené pohodlnosťou dospelých – zbavia 

sa zodpovednosti veci riešiť a následne 
niesť za riešenie zodpovednosť. Zvažova-
la som aj to, či za rastúcim počtom det-
ských klientov v poradenských centrách 
nie je zvedavosť, čo im v poradni ponúk-
nu. Alebo je to možno módna vlna, veď v 
amerických filmoch je návšteva školské-
ho poradcu, terapeuta, psychológa bežnou 
súčasťou školského systému.
 No ak aj niečo z toho pravdou bolo, 
tieto vlny oslabli a dnes stojím zoči-vo-
či klientom, ktorí nie sú naučení nájsť a 
uchopiť životodarnú silu vlastného po-
tenciálu a zabojovať. Od čias nástupu do 
škôlky sú deti zneschopňované prehnanou 
mierou zasahovania do ich prirodzených 
mechanizmov riešiť si problémy a kon-
flikty samé, intuitívne, často efektívne. 
Dnes sú deti v situáciách, kedy by možno 
spôsobom pokusu a omylu zvládli aj veľ-
ké prekážky a zároveň sa tým niečo nau-
čili o sebe, vzťahoch a o svete, posielané 
do poradne či k výchovnému poradcovi.
 Vlastne sú postupne invalidizované, 
pretože dospelí nemajú trpezlivosť poč-
kať, unášať riziko a vydržať neistou vedľa 

dieťaťa. Učia ich ľahšej ceste opretia sa 
o autoritu, vyhýbaniu sa rizikám a často 
aj realite a pravde. Pritom my sami sme 
sa tie najúžasnejšie a najpotrebnejšie veci 
naučili priamo od života, nie zo slov do-
spelého. Často akoby v životoch detí fun-
govali dva oddelené svety, jeden školský 
a druhý rodinný. A akoby okrem vysved-
čenia a predvolania rodiča do školy nebo-
lo iného styčného miesta. Niekde uniká 
súvislosť, že deti prichádzajú do školskej 
skupiny s osobnými skúsenosťami, vy-
plývajúcimi zo vzťahov v sociálnom pro-
stredí, v ktorom vyrastajú, žijú, formujú 
sa. Je nemožné, aby škola v rámci svoj-
ho pôsobenia ich doterajšie skúsenosti 
anulovala, prerámovala a neakceptovala, 
nakoľko deti denne po návrate zo školy 
opätovne svoje skúsenosti a správanie po-
silňujú.
 Dá sa to zvládnuť iba jediným spôso-
bom: Poďme spoločne cez osobnú skúse-
nosť a pozitívnu motiváciu ukazovať de-
ťom možnosť vybrať si. Viesť ich výcho-
vou a vzdelávaním ako slobodnou cestou 
výberu, z ktorej budú mať v konečnom 
výsledku radostný pocit. 
 Viem, že opora je pre deti dôležitá, má 
svoj význam, oceňujem význam pozitív-
neho podporovania a povzbudzovania, no 
ako keby sa to v praxi dialo len na teo-
retickej úrovni. Ale kým nezačneme naše 
deti učiť zo života a pre život, návštevy 
poradní a poradcov budú v mnohých 
prípadoch len povinne absolvovaným 
stretnutím.                          Lucia Belová

riaditelka CPPPaP v Holíči

UČME DETI ŽIVOTU
Podľa štatistík detí v spoločnosti ubúda, a preto akosi neviem prísť na 
to, kde sa stala alebo neustále deje chyba, keď počet klientov v centrách 
poradenstva rastie. Nie pomaly, pozvoľna, ale doslova rapídne. Čoraz 
viac detí k nám posielajú sociálni kurátori, detskí lekári, riaditelia škôl, 
triedni učitelia, výchovní poradcovia. Prichádzajú k nám bezradní 
rodičia, lebo nevedia, ako ďalej doma či v škole. 

Opora je pre deti dôležitá, no v praxi akoby sa diala len na teoretickej úrovni. 
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 Jesenná škola socioterapie v Trnave 
mala v závere diskusiu, kde sa preberali 
rôzne témy. Jednou z nich bola otázka, či 
nám majú osoby (klienti), s ktorými pra-
cujeme, tykať alebo vykať. Ľudo Dobšo-
vič ako člen Asociácie socioterapie a psy-
choterapie svojimi odpoveďami a názor-
mi jednoznačne obhajoval nezmyselnosť 
duálneho oslovovania ľudí, klientov a 
kohokoľvek a inklinoval k modelu anglic-
ky hovoriacich krajín paušálne oslovovať 
každého „ty“. 
 Argumentačne nedal dýchať nikomu, 
kto čo i len náznakom prejavil náklonnosť 
k v našej spoločnosti zaužívanému vyka-
niu. Bolo vidno jeho obrovské pracovné 
aj životné skúsenosti, kedy s pokojom re-
agoval na všetky „pre“, ale hlavne „proti“ 
a okamžite nachádzal proti-odpoveď na 
otázku, prečo nevykať.  Bolo vidno, že na 
túto tému nediskutuje prvýkrát, je na ňu 
dobre pripravený a nemá problém okam-
žite reagovať na prípadné otázky „prečo“.
Ako zástanca spoločensky zaužívané-
ho vykania by som týmto rád reagoval 
na uvedenú diskusiu (ktorá samozrejme 
prebiehala vecne, zrozumiteľne, ale hlav-

ne korektne, bez akýchkoľvek urážok 
a osobných invektív), pretože v danom 
momente som nebol schopný pohotovo 
odpovedať na jeho otázky. Nechcem jed-
noznačne presadzovať model vykania, 
pretože názor na uvedené môže mať kaž-
dý svoj a každý môže byť individuálny. 
Nechcem v žiadnom prípade hodnotiť, 
čo je lepšie alebo čo je správne. Chcem 
len zdôvodniť a priblížiť svoj pohľad na 
vec. Približne osem rokov pracujem ako 
sociálny kurátor a keby mi nejaký klient – 
mladý, starý, žena, muž, pekný, škaredý, 
dobrý, zlý, hocijaký začal zrazu tykať, bol 
by som prinajmenšom prekvapený. Ľudo 
sa v tejto chvíli určite pýta: Prečo? Preto, 
lebo nutnosť vykania vidím z viacerých 
dôvodov a tie sú Úcta, Slušnosť, Zvyk, 
Kultúra, Hierarchia, Psychologický mo-
ment, Gramatický súvis.
 V diskusii zaznelo, že tykanie auto-
maticky posúva dialóg na úroveň rovný s 
rovným. 
 Prejav úcty – vykaním jednoznačne 
dávam najavo, že si niekoho vážim. Ne-
dokážem si predstaviť, že by som v au-
tobuse púšťal 80-ročnú babku na moje 
miesto s oslovením „Babka, poď si sad-
núť.“ Ja, ktorý som v živote ešte nič nedo-

siahol, sa nemôžem nijakým právom pa-
sovať do pozície rovný s rovným, pretože 
som práve oslovil ženu, ktorá možno pre-
žila vojnu a videla smrť svojich blízkych, 
zažila veľa žiaľu alebo utrpenia, možno 
30 rokov ťažko pracovala v nejakej továr-
ni alebo porodila päť detí, ktoré dokázala 
vychovať. Ja sa jej nemôžem rovnať. 
 Podobná situácia, kedy starší vyka-
ním posunie mladšieho do pozície rovný 
s rovným sa môže stať, keď mi učiteľka, 
ktorá ma učila na základnej škole, začne 
vykať, pretože s ňou v rámci práce spo-
lupracujem. Týmto mi dáva jednoznačne 
najavo, že rozdiel starší vs. mladší pomi-
nul a z nás sa stali pracovní partneri. Nie-
čo podobné by mohla urobiť aj navrhnu-
tím tykania, len to by si ma už pustila do 
osobnej sféry, v ktorej možno nechce byť. 
 Slušnosť – dáva najavo, že viem, čo 
sa patrí. Toto človek začína rozoznávať v 
detskom veku cca 5 rokov, dieťa si uve-
domuje, že existuje niekto starší, väčší a 
možno aj dôležitejší. Od starších detí sa to 
automaticky žiada bez akéhokoľvek zdô-
vodňovania.
 Zvyk – otázka zvyku v nás môže 
vyvolávať rôzne pocity. V našej rodine 
máme zaužívané, že automaticky tykáme 

DOZVUKY JESENNEJ ŠKOLY SOCIOTERAPIE
Pozvanie na Jesennú školu socioterapie, ktorú v októbri zorganizovala Asociácia psychoterapie a 
socioterapie (ASP) v spolupráci s Inštitútom psychoterapie a socioterapie (IPS) a s Fakultou zdravotníctva a 
sociálnej práce, Katedrou ošetrovateľstva Trnavskej  univerzity prijalo niekoľko desiatok ľudí. V atmosfére, 
ktorá by sa dala nazvať komornou a príjemnou, odzneli štyri prednášky, ktoré predstavili socioterapiu z 
rôznych pohľadov. Čas na popoludňajšiu diskusiu bol zrejme prikrátky, pretože tém, ktoré chceli účastníci 
predebatovať, bolo veľa. O to viac teší, že neostali ticho ani potom a niektoré postrehy či úvahy napísali. 
Prinášame dve z nich, jedna je reakciou na diskusiu a druhá zamyslením sa nad socioterapiou a jej chápaním.
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Tykať či vykať?
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starým rodičom, ujom, tetám, strýkom, 
strynám. To je zvyk. Poznám rodiny, 
kde je zvykom, že deti rodičom vykajú. 
Možno sa natíska otázka: Nie je to už ex-
trém? Nie, je to len náš uhol pohľadu a 
ich zaužívaný zvyk. Toto je tiež otázka 
úcty, ktorú deti prejavujú svojim rodičom 
a dávajú im najavo, že sú menej skúsení 
a menej toho prežili. Ďalšia, možno ešte 
extrémnejšia situácia, ktorú síce osobne 
nepoznám, ale videl som ju v historic-
kých filmoch, je keď si vykajú aj milenci 
či sexuálni partneri. Kvôli čomu to bolo, 
si netrúfnem rozoberať. 
 Kultúra – v každej kultúre sa popri 
zvykoch a tradíciách formuje aj jazyk. 
Tento sa môže vyformovať do rôznych 
podôb. Anglicko – tykanie, Slovensko 
– vykanie, Nemecko – onikanie. Možno 
existujú aj iné formy v ďalších jazykoch, 
prípadne nárečiach. 
 Hierarchia – neviem si predstaviť, že 
by som mal svojmu nadriadenému zrazu 
tykať. Toto vylučuje už samotný protokol. 
Vyvstáva ale otázka, prečo by s tým mal 
byť problém? Pretože len čo si s niekým 
začínam tykať, môžem si k nemu auto-
maticky dovoliť viac. Žartovať, pýtať sa 
otázky, na ktoré by som predtým nemohol 
ani pomyslieť. Čiže ide o posunutie ima-
ginárnej hranice k dotyčnému a uvoľne-
niu predtým pevnej bariéry. 
 Psychologický moment – ak niekomu 
vykám, môže mu to automaticky spôsobiť 
pocit, že ho vnímam ako silnejšieho. Pri-
tom ide len o sugestívny pocit, že ich je 
viac. Týmto spôsobom môžem dať najavo 
rešpekt pred prípadným konfliktom. 
 Gramatický súvis – naša krásna reč 
toto našťastie neumožňuje, pretože roz-
manitosť a náročnosť nášho jazyka to 
nedovolí, ale rád by som poukázal práve 
na angličtinu, kedy sa v určitom momente 
diskusie môže stať, že rečník svojou otáz-
kou príp. konštatovaním môže spôsobiť v 
rôznych situáciách nedorozumenie alebo 
problém, keď sa nedá hneď a jednoznačne 
rozoznať, či opisovaná resp. dotazovaná 
osoba bola na mieste alebo v určitej situ-
ácii sama alebo ešte s niekým. Toto môže 
mať hlavne v búrlivých debatách zásadný 
vplyv na ďalší vývoj situácie. Tento prob-
lém sa našťastie v slovenčine z gramatic-
kého hľadiska nemôže stať.
 To, že niekomu nevadí, keď ho kto-
koľvek oslovuje menom alebo oslovením 
„ty“, je v poriadku, je to jeho prejav to-
lerancie k ostatným, ale môže to byť tiež 
signál ľahostajnosti, nezáujmu prikladať 
uvedenému vážnosť a dôležitosť. Preto 
som považoval za potrebné vyjadriť môj 
pohľad na vec, a to, „že si môžem vy-
brať“.                                     Daniel Sališ

 Niektoré myšlienky a základné prin-
cípy, ktoré odzneli v prednáškach počas 
Jesennej školy socioterapie  ma skutočne 
zaujali a inšpirovali pre diskusiu z viace-
rých perspektív. Na začiatok som uvažo-
val o tom, či je socioterapia skôr psycho-
terapiou alebo poradenstvom. Zvyčajne 
býva definovaná ako terapia sociálnych 
vzťahov s multidisciplinárnym charak-
terom. Medzi psychoterapiou a poraden-
stvom však vo všeobecnosti existuje veľ-
mi úzka hranica. V súlade s Culleyom a 
Bondom (2008) môžeme polemizovať 
napríklad o možnostiach využitia pora-
denských kompetencií, schopností a kva-
lít, tiež napríklad v typologicky rôznych 
sociálnych skupinách, dobrovoľníckych, 
štatutárnych či obchodných organizá-
ciách (podobne ako pri socioterapii). 
Každý prínos sa však postupne môže stať 
problematickým, kritizovaným a kon-
frontovaným so všetkými konzekvencia-
mi a súvislosťami, na teoretickej aj prag-
matickej úrovni. Sollárová (2005) uvádza 
na margo kritiky terapie (socioterapie) za-
meranej na klienta, že je dôležité dbať na 
otázky integrácie teoretických konceptov 
a možností ich aplikácie v praktickej rovi-
ne. Aj táto kritická rovina je v rozvíjaní a 
rozširovaní socioterapie v radoch odbor-
níkov veľmi dôležitá. Po neutíchajúcich 
diskusiách v „slovenských psychoterape-
utických kruhoch“ ohľadom psychotera-
pie ako certifikovanej pracovnej činnosti, 
bude zrejme aj snaha o progres sociotera-
pie u nás veľmi náročná a komplikovaná. 
 Čím však môže socioterapia prispieť k 
odbornému aparátu v pomáhajúcich pro-
fesiách? Podľa môjho názoru potenciálny 
zdroj tkvie práve v „terapii sociálnych 
vzťahov“. Takáto perspektíva podstaty 
socioterapie môže vychádzať napríklad z 
rezultátov teórií nemeckého evolučného 
biológa Thomasa Junkera (2006), kto-
rý hovorí, že ešte pred 10 000 rokmi žili 
naši predkovia ako lovci a zberači v sku-
pinách až do 200 jednotlivcov, s ktorými 
boli viac-menej v úzkom príbuzenskom 
vzťahu. Keďže ľudia žijú v súčasnosti v 
oveľa väčších spoločenstvách, musí ich 
spolupráca presahovať rámec príbuzen-
stva. Dúfajme, že ľudia sú dostatočne 
egoistickí a vypočítaví na to, aby svoju 
vlastnú výhodu hľadali v možnostiach 
spolupráce s nepríbuznými jednotlivca-
mi. Na poli psychoterapie si tieto evo-
lučné postuláty uvedomil a zužitkoval v 
polovici 20. storočia napr. Maxwell Jones 
(1968), ktorý však pracoval s pomerne 
veľkou terapeutickou komunitou (100 

až 200 ľudí). Osobná skúsenosť s týmto 
konceptom ovplyvnila Knoblocha (1993), 
aby začal uvažovať o dôležitosti sociálnej 
skupiny v kontexte jednotlivca ako ži-
vého sociálneho systému. Aj na základe 
týchto zistení tak v povojnovom období 
začal vytvárať systém Integrovanej psy-
choterapie, ktorý funguje ako samostatný 
psychoterapeutický prístup dodnes po ce-
lom svete. Knobloch (1999) si uvedomil, 
že základom psychoterapeutického pro-
cesu je sprítomnenie a modelovanie sku-
pinovej schémy každého jedinca, v ktorej 
môže pacient vďaka korektívnej skúse-
nosti a interakcii či konfrontácii so sku-
pinou signifikantných osôb napredovať v 
odstraňovaní svojich neurotických prob-
lémov. Jeho koncept sa do istej miery pre-
lína so základnými ideami socioterapie, 
keďže vníma človeka ako dôležitú súčasť 
society – sociálny systém v systéme jed-
notlivca. Kratochvíl (1979) uvádza tiež 
základné princípy terapeutickej komu-
nity, ktorej neodmysliteľnou súčasťou je 
skupinová psychoterapia. V rámci dlho-
dobej práce s takouto skupinou pacientov 
sa prelína teoretická a pragmatická rovina 
do istej miery s platformou socioterapie 
(napr. korekcia sociálnych vzťahov, at-
mosféry a klímy v skupine atď.).
 Možno vyššie uvedené koncepty 
(Knobloch, 1993, 1999; Jones, 1968; 
Junker, 2006), ktoré podľa môjho názoru 
môžu veľmi úzko súvisieť s teoretickým (a 
v konečnom dôsledku aj s pragmatickým) 
pozadím socioterapie však v príspevkoch 
Jesennej školy socioterapie, ako aj v mo-
nografii Socioterapia (Lozsi a kol., 2013) 
absentujú. Samozrejme, uvedomujem si, 
že som naznačil len zlomok myšlienok zo 
širokej palety koncepcií autorov sociálnej 
psychológie, sociálnej práce, psychote-
rapie, špeciálnej a liečebnej pedagogiky, 
sociológie a ďalších disciplín, z ktorých 
socioterapia vo svojej podstate vychádza. 
Obávam sa však, že kritici z radov jednot-
livých disciplín, zastávajúc rôzne smery a 
školy, môžu byť vo svojich príspevkoch 
oveľa konštruktívnejší. Verím však, že 
pozitívne ohlasy, reakcie na stretnutia so 
socioterapiou môžu napomôcť k uvedo-
meniu si, že aj takáto odborná intervencia 
má v dnešnej dobe svoje miesto a pomá-
hajúce profesie ju dokážu plnohodnotne 
zužitkovať pre dobro klienta.        
                 

Peter Kusý
Katedra pedagogických štúdií, 

Pedagogická fakulta
 Trnavská univerzita v Trnave 

REFLEXIA JESENNEJ ŠKOLY
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EFEKTIVITA PRIPRAVENOSTI DIEŤAŤA NA 
DIAGNOSTICKÉ A TERAPEUTICKÉ POSTUPY

Onkologické ochorenia sú druhou najčastejšou príčinnou úmrtia v 
detskom veku. Integrálnou súčasťou liečby je rôznorodé spektrum 
diagnostických a terapeutických postupov. Cieľom nášho výskumu 
bolo zistiť, či psychická príprava prostredníctvom dramatoterapie 
a terapeutickej bábky zredukuje prejavy strachu pri vybraných 
diagnostických a terapeutických výkonoch u hospitalizovaných detí s 
onkologickým ochorením.

 Onkologické ochorenie u detí ako 
život ohrozujúce ochorenie je spojené s 
opakujúcimi sa diagnostickými a terape-
utickými postupmi, v priebehu ktorých sú 
najmä malé deti vystavené zvýšenému ri-
ziku traumatizujúcich zážitkov. Liečebné 
postupy spôsobujú u detských pacientov 
úzkosť a strach, najmä strach z ihiel patrí 
k najväčším. Pritom detskí onkologic-
kí pacienti v priebehu liečby opakovane 
podstupujú zavádzanie intravenózneho 
vstupu (kanyly) alebo napichovanie/pre-
pichovanie Porth a cathu, a práve z týchto 
postupov sa u nich najviac prejavujú po-
city strachu. 

Identifikácia problému
 Výskumný problém sme identifiko-
vali v nedostatočnej psychickej príprave 
detských onkologických pacientov na 
diagnostické a terapeutické postupy na 
Klinike detskej hematológie a onkológie 
v Detskej fakultnej nemocnici s poliklini-
kou v Bratislave na Slovensku. Efektivita 
pripravenosti dieťaťa na diagnostické a 
terapeutické postupy sa vyhodnocova-
la u detských onkologických pacientov, 
ktorí boli rozdelení do dvoch súborov, 

výskumného a kontrolného. Výberový 
súbor bol vytvorený zámerným výberom. 
Kritériom bola diagnóza onkologického 
ochorenia s nutnosťou hospitalizácie u 
dieťaťa v predškolskom a mladšom škol-
skom veku. Doplňujúcim kritériom bola 
ochota detských onkologických pacientov 
a ich rodičov. Rodičia podpísali informo-
vaný súhlas, že sú ochotní participovať 
na výskume. Do výberového súboru boli 
detskí onkologickí pacienti zaraďovaní 
od 18.1.2012 do 3.3.2013. 
 Výberový súbor detských onkologic-
kých pacientov tvorilo 20 respondentov, 
z toho bolo 8 dievčat a 12 chlapcov. Vý-
skumný súbor (deti, u ktorých bola rea-
lizovaná príprava prostredníctvom dra-
matoterapie a terapeutickej bábky) tvorili 
respondenti označení neparným číslom 
a kontrolný súbor (deti, u ktorých nebo-
la realizovaná príprava prostredníctvom 
dramatoterapie a terapeutickej bábky) 
respondenti s párnym číslom. Výskumný 
súbor tvorilo 10 respondentov (8 detí v 
predškolskom veku a 2 deti v mladšom 
školskom veku), z toho 3 dievčatá a 7 
chlapcov, ktorí sa po adaptácii na nemoc-
ničné prostredie začali pripravovať na 

diagnostické a terapeutické postupy pro-
stredníctvom dramatoterapie a terapeutic-
kej bábky.
 Kontrolný súbor tvorilo 10 respon-
dentov (7 detí v predškolskom veku a 3 
deti v mladšom školskom veku), z toho 5 
dievčat a 5 chlapcov a boli len informova-
ní o diagnostických a terapeutických po-
stupoch od lekárov a sestier, bez prípravy 
na diagnostické a terapeutické postupy 
prostredníctvom dramatoterapie a terape-
utickej bábky.
 Pre zber empirických údajov sme 
použili štruktúrované pozorovanie. Pre 
štatistické testovanie rozdielov medzi 
skupinami bol priamo použitý neparamet-
rický Mann-Whitneyho U-test a vecná 
signifikancia. Efektivitu psychickej prí-
pravy dieťaťa na vybrané diagnostické 
a terapeutické výkony prostredníctvom 
dramatoterapie a terapeutickej bábky sme 
vyhodnotili na základe porovnávania vý-
skytu prejavov strachu medzi skupinou 
detí  (n=10), u ktorých bola realizovaná 
psychická príprava prostredníctvom dra-
matoterapie a terapeutickej bábky (vý-
skumný súbor) so skupinou detí (n=10), 
u ktorých psychická príprava prostredníc-
tvom dramatoterapie a terapeutickej báb-
ky nebola realizovaná (kontrolný súbor).

Bábka ako súčasť liečby
 Hra s bábkou (všeobecne poníma-
né druhy bábok) pôsobí oslobodzujúco, 
odbúrava napätie, zvyšuje v pozitívnom 
zmysle psychosomatické prežívanie die-

pokračovanie na str.   9
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ťaťa, odbúrava strach, prípadne rieši vnú-
torné spory. Deti nemajú vždy schopnosť 
pomocou slov vyjadriť pocity, práve preto 
na ich vyjadrenie potrebujú hru a hračky. 
To im umožňuje porozumieť situáciám, 
ktoré počas hospitalizácie prežívajú, ale 
aj vyjadriť najmä negatívne emócie a 
ľahšie pochopiť nutnosť diagnostických 
a terapeutických postupov. V priebehu 
terapeutickej hry sa používajú rôzne rek-
vizity súvisiace s nemocnicou, napríklad 
injekčné striekačky, masky, bábiky so 
zavedeným intravenóznym katétrom a 
podobne. Psychická príprava má za úlohu 
poskytnúť deťom dôležité informácie o 
ochorení, pomáha im vyrovnať sa s lekár-
skymi postupmi, redukuje pocity strachu, 
zvyšuje sebavedomie a upevňuje dôveru 
k zdravotníckemu tímu.
 Psychická prípravu výskumného sú-
boru prostredníctvom dramatoterapie a 
terapeutickej bábky na diagnostické a te-
rapeutické postupy bola realizovaná ses-
trou, a to skupinovou a individuálnou for-
mou. Skupinová forma hry s terapeutic-
kou bábkou prebiehala v herni a v izbách 
oddelenia malých detí Kliniky detskej 
hematológie a onkológie Detskej fakult-
nej nemocnici s poliklinikou v Bratislave. 
Počet hier s terapeutickou bábkou, ktoré 
sme realizovali skupinovou formou, bol 
40. Individuálnu formu hry sme realizo-
vali výhradne na izbe detského pacienta z 
dôvodu eliminácie rušivých vplyvov, ako 
aj z dôvodu leukopénie a nutnosti dodr-
žiavania zásad bariérového ošetrovateľ-
stva. Počet hier s terapeutickou bábkou, 
ktoré prebiehali individuálnou formou, 

bol od 10 do 22. Hra s terapeutickou báb-
kou trvala asi 30 minút s prihliadnutím na 
individuálne možnosti pacientov. 
 Terapeutická bábka mala určitú va-
riabilitu diagnostických a terapeutických 
postupov. Detskí pacienti si mohli vyskú-
šať napichovanie/prepichovanie Porth a 
cathu, realizovať lumbálne punkcie, za-
vádzať intravenózne kanyly a aplikovať 
subcutánne injekcie. Detskí pacienti si 
počas hry s ňou vždy vyskúšali všetky 
štyri diagnostické a terapeutické postupy.
 Pre zber empirických údajov sme 
použili štruktúrované pozorovanie. Bolo 
cielené, presne zachytávajúce konkrétne 
javy, ich výskyt a početnosť. Pozorované 
javy a merateľné hodnoty sme zazname-
návali do pozorovacieho hárku, ktorý mal 
definované prejavy strachu, ktoré boli 
predmetom pozorovania: zmenená frek-
vencia pulzov, zmenené hodnoty krvného 
tlaku, zmenená frekvencia dychu, zmene-
ná peristaltika čriev, potivosť a plač. 
Štruktúrované pozorovanie bolo realizo-
vané až po 10 až 22 hrách individuálnej 
hry s terapeutickou bábkou. Výskumný 
súbor detských onkologických pacientov 
sme pozorovali počas hry s bábkou a pred 
a po diagnostickom alebo terapeutickom 
postupe. Kontrolný súbor detských onko-
logických pacientov sme pozorovali pred 
a po diagnostickom alebo terapeutickom 
postupe. Štruktúrované pozorovanie sme 
realizovali u výberového súboru 20 res-
pondentov 60-krát v časovom období od 
08:00 h. do 14:00 h. Pri každom pozo-
rovaní sme sa zamerali na jedného res-
pondenta. U každého boli zrealizované 

tri pozorovania. Výskumný a kontrolný 
súbor detských onkologických pacientov 
pozorovali dvaja pozorovatelia.

Hra spôsobila zmenu
 Na základe štatistického testovania 
rozdielov konštatujeme, že existujú roz-
diely v prejavoch strachu (frekvencia 
pulzu, hodnoty krvného tlaku, frekvencia 
dýchania, sekrécia potných žliaz, plač) v 
pozorovanej situácii medzi deťmi, ktoré 
boli zaradené do výskumného súboru a 
deťmi, ktoré boli zaradené do  kontrolné-
ho súboru bez prípravy prostredníctvom 
dramatoterapie a terapeutickej bábky. 
 Vo výskumnom súbore detských on-
kologických pacientov, u ktorých bola 
realizovaná psychická príprava prostred-
níctvom dramatoterapie a terapeutickej 
bábky došlo k redukcii prejavov strachu. 
Frekvencia pulzov, hodnoty krvného tla-
ku, frekvencia dychu a plač boli pred a po 
realizácii diagnostických a terapeutických 
postupov vo výskumnom súbore nižšie a 
v porovnaní s respondentmi kontrolného 
súboru aj častejšie spolupracovali. Tento 
efekt pripisujeme tomu, že psychická prí-
prava prostredníctvom dramatoterapie a 
terapeutickej bábky bola efektívna.
 Veľmi dôležitým faktorom bola aj po-
chvala detských onkologických pacientov 
výskumného súboru po realizácii diag-
nostického alebo terapeutického postupu 
ako konkrétny postup úspešne zvládli. 
Znamenalo to pre nich určitú motiváciu 
pokračovať v hre s terapeutickou bábkou. 
Naše výsledky výskumu sú zhodné so 
zisteniami autorov, ktorí na základe vý-
sledkov svojho výskumu konštatujú, že 
terapeutická hra je efektívna ako príprava 
detských pacientov na operáciu. 
 Tí detskí pacienti, u ktorých bola re-
alizovaná psychická príprava prostred-
níctvom dramatoterapie a terapeutickej 
bábky, osobne prejavovali záujem a 
uprednostňovali individuálnu formu hry 
s terapeutickou bábkou pred skupino-
vou. Počas hry sa informovali o jednot-
livých diagnostických a terapeutických 
postupoch. Zaujímali sa o zdravotnícke 
pomôcky aj o to, či diagnostické a tera-
peutické postupy spôsobujú bolesť. Pri 
hre s terapeutickou bábkou väčšinou ne-
vyžadovali prítomnosť matky alebo otca. 
Počas hry vyjadrovali pozitívne emócie a 
usmievali sa, po ukončení hry rozprávali 
o svojich pocitoch počas hry s  rodičmi, 
spolupacientmi aj so zdravotníckymi pra-
covníkmi a psychológom. Do hry vnášali 
samotnú imaginárnu realizáciu odberov 
likvoru, krvi, aplikovali subcutánne a 
intravenózne injekcie, lieky. Imaginárne 
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komunikovali s pracovníkmi laborató-
ria o výsledkoch laboratórnych odberov. 
Počas hry taktiež komunikovali s terape-
utickou bábkou (často používali slovné 
spojenia lekárov a sestier), komunikovali 
so sestrou, ktorá riadila terapeutickú hru a 
rozprávali o svojich vlastných aktuálnych 
pocitoch počas realizácie diagnostických 
a terapeutických postupov. 
 Po ukončení hry v pacientoch pretr-
vávali pozitívne emócie (šťastie, radosť, 
spokojnosť, pôžitok). Mali tendenciu 
hneď sa pochváliť, že realizovali skúša-
nie diagnostických a terapeutických po-
stupov. 

Limity výskumu
 Jedným z nedostatkov nášho výskumu 
je samotná veľkosť výberového súboru 
detských onkologických pacientov vzhľa-
dom k incidencii onkologických ochore-
ní v predškolskom a mladšom školskom 
veku. Napriek možným zdrojom skresle-
nia a uvedeným obmedzeniam považu-
jeme náš výskum za prínosný, nakoľko 
prispel k redukcii prejavov strachu u det-
ských onkologických pacientov počas re-
alizácie diagnostických a terapeutických 
postupov.

Závery
 Ak chcú detské kliniky skutočne po-
skytovať komplexnú starostlivosť o det-
ského pacienta, je potrebné, aby sa drama-
toterapia stala súčasťou liečebného plánu 
každého detského pacienta. Starostlivo 
premyslený herný plán, vhodné hračky a 
pomôcky, vyškolený profesionál zaobera-
júci sa psychickou prípravou dieťaťa na 
diagnostický alebo terapeutický postup, 

to všetko humanizuje pobyt detského pa-
cienta v nemocnici.
 Výsledky výskumu jednoznačne po-
tvrdili efektivitu prípravy dieťaťa s on-
kologickým ochorením na diagnostické 
a terapeutické postupy prostredníctvom 
dramatoterapie a terapeutickej bábky. K 
hlavným cieľom dramatoterapie patrí re-
dukcia tenzie, rozvoj empatie, fantázie a 
kreativity, odblokovanie komunikačných 
kanálov, rozvoj predstavivosti a kon-
centrácie, integrácie osobnosti, rozvoj 
sebadôvery a sebaúcty. Dramatoterapiu 
je nutné akceptovať ako jednu z foriem 
psychoterapie. Je dôležité zaraďovať 
prvky dramatoterapie do ošetrovateľskej 
starostlivosti, aby detskí pacienti chápali 
sestru ako osobu, ktorá im nespôsobuje 
iba bolesť, ale najmä ako osobu, ktorá im 
pomáha a môžu jej dôverovať. 

Ľubica Ilievová, Zuzana Karabová
Katedra ošetrovateľstva, Fakulta 

zdravotníctva a sociálnej práce, 
Trnavská univerzita v Trnave

Klinika detskej hematológie a onkoló-
gie, Detská fakultná nemocnica

 s Poliklinikou, Bratislava
ilievova.lubica@truni.sk
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ochorením na diagnostické a terapeutické postupy prostredníctvom dramatoterapie.
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poviedka zo života

ŽIŤ ALEBO PREŽÍVAŤ
 Peter sa zobudil a pocit po opici mu 
otupoval všetky zmysly. Pozrel sa na ho-
dinky a na Luciu, ktorá už bola hore a 
vyčítavo na neho hľadela. Nechápavo po-
krútila hlavou a odišla do kúpeľne. Peter 
išiel do kuchyne a napil sa z fľaše tvrdého. 
Vytočil Michalove číslo. „Servus! Stret-
neme sa?“ opýtal sa. „Jasné, o hodinu 
tam, kde zvyčajne,“ odpovedal Michal. 
Peter sa znova napil, pocit opice po dvoch 
vyprošťovákoch ustupoval. Vtedy vošla 
do kuchyne Lucia: „Peter, ja nerozumiem, 
čo sa deje. Slopeš ako nenormálny, nič mi 
nepovieš. Takto to už ďalej neviem ťahať. 
Dnes po robote sa prídem zbaliť a pôjdem 
k našim. Ty sa daj dokopy. Uvidíme, čo-
bude ďalej.“
 Peter len smutne pozeral do stola a nič 
nepovedal. Lucia sa obliekla a odišla z 
domu. Blyslo mu hlavou, že to je koniec. 
Definitívny koniec. Napil sa, obliekol a 
autom sa odviezol na stretnutie s Micha-
lom. O dvadsať minút už sedeli v kaviar-
ni, Peter ďalej nasával a fajčil jednu od 
druhej. „Ako ti je?“ zaujímal sa Michal. 
„Mišo, dlžím štyristotisíc eur, mám sto. 
Lucia dnes odišla a ja denne chlastám ako 
zmyslov zbavený. Tak čo myslíš, ako mi 
asi je?!“ Michal ostal smutne ticho. Peter 
sa na neho vyzývavo pozrel: „Ideme do 
toho?“
 Kamarát zaváhal iba na okamih. 
„Áno, je to dobre naplánované. Už nie je 
detail, ktorý by sme mohli vychytať. Nie 
je už nad čím rozmýšľať. Ty daj dokopy 
zbrane a oblečenie, ja zorganizujem Ľu-
boša. Prídi s tým do garáže zajtra o štvr-
tej. Budeme mať ešte hodinu na upokoje-

nie a potom ideme na to,“ povedal.
 Po chvíli sa rozišli. Peter zamieril do-
mov. Zvyšok dňa bol zadumaný, akoby v 
inom svete. Večer mu zavolal človek, kto-
rému dlžil peniaze. „Budeš ich mať zajtra 
večer, neboj sa,“ povedal mu s takmer sto-
ickým pokojom a zložil. 
 Na druhý deň Peter do veľkej športo-
vej tašky nachystal vojenské oblečenie, 
tri samopaly, pištole a vysielačky. Tašku 
hodil do auta a išiel na dohodnuté miesto. 
Do garáže prišiel o dvadsať minút skôr. 
Zapálil si a v hlave si prehrával naplá-
novaný scenár stále dookola, aby v ňom 
našiel prípadné chyby. Snažil sa, vážne sa 
snažil, ale vyzeralo to dokonale. 
 O štvrtej prišli aj Michal s Ľubošom. 
Všetci traja sa na seba pozreli a vedeli, 
že už sa nedá cúvnuť. Natiahli si čierne 
vojenské oblečenie, ešte raz si podrobne 
prešli plán a po potom, ako vyfajčili po-
slednú cigaretu, podali si ruky a zaželali 
veľa šťastia. 
 Peter nasadol na motorku, prázdnu 
športovú tašku mal na chrbte. Michal s 
Ľubošom sa nasúkali do ukradnutého 
auta. „Nikomu neublížime, jasné?!“ pre 
istotu ešte ostatných a či skôr sám seba 
uistil Peter a vyrazil do večerného mesta. 
V hlave mal parádny mix pocitov z toho, 
čo sa práve chystal urobiť a nezbavil sa 
ani dotieravých otázok o príčinách zlých 
rozhodnutí, ktoré robil posledné dva 
roky ako na bežiacom páse. Pätnásť mi-
nút pred šiestou zastavil pred pobočkou 
banky. Za budovou počkal na Michala s 
Ľubošom. Prišli o päť minút. Ľuboš si na 
hlavu natiahol kuklu a samopal držal tak 

samozrejme, akoby to bol denný nákup. 
V tej tme ho ani vidieť nebolo. Mal ostať 
vonku a strážiť, keby sa niečo stalo. Pe-
ter s Michalom mali ísť do budovy zad-
ným vchodom. Dávno mali odsledované, 
že keď posledné dve pracovníčky banky 
odchádzajú, nedodržiavajú bezpečnostné 
pokyny a jedna z nich otvára zadný vý-
chod skôr, ako budovu zakódujú. Podľa 
plánu ju mal Peter presne v momente, keď 
otvorí dvere, vsotiť do chodby a strhnúť 
aj druhú.
 To sa aj stalo. Presne podľa plánu. O 
18:20 žena otvorila zadné dvere, nestihla 
urobiť krok a Peter sa na ňu vrhol. Je-
diným pohybom ju sotil na zem spolu s 
kolegyňou. Tej sa nepodarilo zadať kód, 
čo znamená, že polícia netuší, že sa niečo 
deje. Teraz nesmú zaváhať! Peter chytil 
jednu ženu a mieril na ňu zbraňou, Mi-
chal sa ujal druhej, smerovali k miestnos-
ti s hlavným trezorom. „Otvor!“ zreval 
Peter. Pracovníčka banky bez pípnutia 
otvorila dvere. Za nimi bol trezor. Michal 
bleskovo zobral druhej žene kľúče, ruky 
jej znehybnil rýchlopáskou a hodil ju do 
kúta. Vedeli, že druhá žena pozná kód od 
trezoru. „Nerob sprostosti, to ti nestojí za 
život! Len to otvor!“ krikom ju povzbu-
dzoval k činu Peter. Poslušne naťukala 
heslo, Michalovi stačilo už len otočiť 
kľúčikom. Potom zviazal aj druhú ženu a 
sotil ju ku kolegyni. Peter zatiaľ naplnil 
peniazmi tri veľké športové tašky. Stači-
lo im pár sekúnd, aby miestnosť zavreli 
a odišli, ako prišli – zadným vchodom. 
Dvaja skočia do auta, tretí na motorku. 
 O pol hodinu sú už v garáži, peniaze 
prerátané. „Je tam osemsto tisíc pre kaž-
dého,“ s úsmevom skonštatoval Peter. Aj 
chalani sa usmiali. Každý si zobral svoju 
tašku a pobrali sa preč. „Keď budete od-
lietať, zavolajte mi. A tu máte o štyri kilá 
navyše,“ hodil im aj tretiu tašku. 
 Na čo čakať? Len čo odišli, zavolal 
chlapíkovi, ktorému dlžil. O hodinu mu 
podal najskôr peniaze, potom ruku na 
znak, že sú vyrovnaní a vec je uzavretá. 
Spal pokojne, keď mu ráno pred ôsmou 
zazvonil telefón. „Práve odlietame z Pa-
ríža do Karakasu, odkiaľ utečencov nevy-
dávajú, takže môžeš ísť na to,“ oznámil 
mu Michal. Peter poďakoval, rozlúčil sa, 
obliekol a odišiel na políciu. Priznal sa. 
 Dnes je to šesť rokov, odkedy ho od-
súdili. Vo väzení si dokončil druhú vyso-
kú školu a naučil sa zopár jazykov. Ale 
najviac ho potešila myšlienka, ktorá sa 
mu v hlave zrodila už pár dní po zatknutí 
a potom iba silnela a silnela, až dozrela v 
istotu: Človek môže byť slobodný všade, 
aj v cele, aj na pustom ostrove. Lebo slo-
boda je stav mysle.

Vladimír Kohút
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Pozvánka na workshop
PRE PROFESIONÁLOV 

PRACUJÚCICH S DEŤMI
 Na základe pozitívnej spätnej väzby 
na piaty ročník seminára Psychoterapia, 
socioterapia a dieťa ho organizátor – In-
štitút psychoterapie a socioterapie –  opä-
tovne zaradil v nezmenenej podobe do 
programu aktivít, tento raz v Žiline 5. 
mája 2014. 
 Pozývame všetkých profesionálov 
pracujúcich s deťmi na prednášky Zvlá-
danie konfliktov a agresívneho sprá-
vania v školskom prostredí (Mgr. Viera 
Filipová), Buď slobodný a odvážny v 
škole (Mihály Elekes, Maďarsko), Špeci-
fiká práce s rómskymi deťmi (Mgr. In-
grid Kosová) v dopoludňajších hodinách. 
 Poobede budú prebiehať paralelné 
workshopy: Encounterová skupina – se-

bapoznávanie zážitkovou formou facili-
tovaná Ľudovítom Dobšovičom a Liviou 
Lozsi, Montessori predškolská pedago-
gika – využitie princípov Montessori 
pedagogiky vo vzdelávaní detí z málo 
podnetného prostredia (Mgr. Ingrid Ko-
sová, PhDr. Zuzana Almáši Koreňová) a 
Neurofyziologické príčiny porúch uče-
nia a správania – INPP školský program 
– zoznámenie sa s metodikou, ktorá 
zmierňuje ťažkosti detí a žiakov vyplýva-
júce z neurologickej dysfunkcie (MUDr. 
Ivan Juráš). 
 Poplatok za workshop je 20 €.

Viac informácií a prihláška budú zve-
rejnené na www.socioterapia.sk.

Kniha opäť v predaji 

A. H. Maslow: 
Ku psychológii bytia

 Prvý slovenský preklad diela Mas-
lowa: Ku psycho-
lógii bytia, ktorá 
je bez pátosu bib-
liou humanistic-
kej psychológie, 
bude už o pár dní 
opäť dostupná v 
obchodoch.  Mas-
low sa okrem svo-
jej preslávenej a 
všeobecne známej 
teórie a hierarchie potrieb zaoberal aj nie-
ktorými otázkami psychológie zdravia. 
Ponúkol charakteristiky zdravej ľudskej 
vzorky, ktoré presahujú duševnú vyrovna-
nosť – spontánnosť, jedinečnosť, vitalita. 
autonómia, tvorivosť, bohaté emocionál-
ne reagovanie a silná identita. Maslow a 
humanistická psychológia dávajú námety 
k chápaniu človeka....
 Kniha   Ku   psychológii   bytia   by  ne-
mala chýbať v knižnici žiadneho odbor-
níka, ktorý pracuje s ľuďmi – psycholó-
ga, psychoterapeuta, socioterapeuta ani 
pedagóga.
 Od prvého februára ju zoženiete v 
dobrých kníhkupectvách alebo si ju mô-
žete objednať na webe. 

Ročný kurz

INPP terapia 
neuromotorickej 

nezrelosti
 Zo Slovenska aj Česka sa už dá pri-
hlásiť na ročný kurz pre INPP certifiko-
vaných odborníkov, ktorí sa naučia ako 
INNP terapiou pomáhať pri špecifických 
vývinových poruchách učenia a správania 
a úzkostných poruchách, ktoré súvisia s 
narušeným vývinom reflexov. Na kurze v 
školskom roku 2014/15 sa naučíte rozo-
znávať príznaky a dôsledky narušeného 
vývinu reflexov, diagnostikovať neuro-
motorické ťažkosti podmienené pretrvá-
vaním primitívnych reflexov, interpreto-
vať výsledky testov, vytvoriť individuál-
ny terapeutický program, aplikovať ho, 
sledovať a vyhodnocovať jeho úspešnosť.


