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Svet je dosť krutý v
tom, že sa úspešnosť
človeka, mnohých
spoločností i krajín
meria množstvom
peňazí. No netreba
sa nechať zmiasť.
Nikde nie je napísané, že mať ich
dostatok či prebytok, je skutočným motívom na šťastie.
Nešťastím je, keď sa nevieme postarať a
hospodáriť ani s tým, čo máme.
Prieskumy vravia, že sme finančne negramotní. Nuž, aj keď by sme sa z peňazí nemali hneď po..., hodili by sa aspoň
minimálne zručnosti. Napríklad nepodpisovať zmluvu bez čítania. Alebo požičať
si, ale iba toľko, aby ma život so splátkami nepoložil na kolená. Uznávam, že
finančný sektor za posledných dvadsať
rokov ohromne napredoval a že mnohých to nemal kto učiť. Ale informácií
je dnes už dosť. Preto ma vždy zaskočia
ľudia, ktorí zas o niečo prídu alebo sadnú
na lep podvodníkom. Čo to je? Hlúposť?
Pažravosť? Keď si začneme vážiť samých
seba, aj náš postoj k peniazom bude iný.
Nedávno som v obchode čakala vo fronte
na platenie. Profesionálna deformácia ma
nútila pozorovať, či si ľudia chránia svoje
PIN. Niektorí sa pri vyťukávaní správali,
akoby hrali na klavíri. Pri mladej dáme
som to už nevydržala a povedala som jej,
že by bolo múdre zakryť prístroj rukou.
Bola zaskočená a nechápala, prečo jej to
vravím. Čo už. Neskôr ju asi stretnem v
mojej kancelárii. Iste, sú aj veľmi sofistikované gangy, ktoré majú prepracované
metódy, ako ukradnúť PIN a dostať sa k
cudzím peniazom aj bez toho, aby špehovali v obchodoch. Ale na tieto podvody
banky obyčajne rýchlo prídu a zmiznuté
peniaze klientom vrátia. Ale nevrátia nič,
keď o PIN prídete vlastnou nedbanlivosťou. Ja na platobnom termináli alebo na
bankomate takmer ležím. Možno som príliš deformovaná. No radšej nech si okolie
ťuká na čelo, ako sa správať nezodpovedne. K sebe aj k svojim peniazom.
Eva Černá
banková ombudsmanka
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Fenomén marginalizácie
Žiadny spoločenský fenomén nevzniká mimo konkrétnych jednotlivcov.
Nie spoločnosť je nejaká, my sme nejakí. Každý sociálny jav je len
odrazom toho, akí sme my. Ako je možné, že sa v rámci spoločnosti
vytvoria skupiny bez sociálneho vplyvu, ktoré sú odsunuté mimo diania?
Rozdeľovanie na my a tí ostatní je
v nás asi nejako evolučne zakódované
z čias, keď naši predkovia bojovali o
teritórium. Tvorba koalícií sa objavuje už
v materskej škôlke a má podobu „my sa
s tebou nehráme“. Čím zrelšia osobnosť,
tým menej sa hrá na my a oni. Nie vždy sa
nám to darí. Nachádzame vždy nejakých
tých, nejakých ostatných, ktorí nie sú ako
my, lebo sú z iného oddelenia (poschodia,
bytovky, horného konca), nechodia s nami
na kávu (pivo), nefajčia (alebo naopak
fajčia), niektorí ničomu nerozumejú, iní
sú za Fica (alebo proti nemu), potom sú
tu páni alebo Cigáni, Maďari, bieli alebo
Američania. Ako sa komu hodí. Nebyť
ako my znamená, že o nich vieme veľa
vecí. Sú nespoločenskí, klamú, sú leniví,
mocenskí, nechcú spolupracovať, sú
arogantní a to všetci bez výnimky. Pozor,
tu nehovorím o veľkej diskriminácii
Rómov, apartheide apod. Tu hovorím
o našom bežnom živote, o zdravých
obyčajných ľuďoch, o tebe, o sebe, o
tom, ako kultivujeme živnú pôdu pre
akúkoľvek marginalizáciu.

Radi si zauvažujeme nad tou našou
spoločnosťou. Aké je to tu zlé, tí politici,
aká sme netolerantná spoločnosť.
Málokto sa cíti byť súčasťou vytvárania
problému. Myslím, že neprijímať,
odsúvať, nálepkovať, ohovárať, pohŕdať,
robiť zákulisné ťahy je dennodenná
mravčia psychologická práca, na ktorej
sa podieľame všetci – zdraví občania tejto
spoločnosti. Ak je prijímanou sociálnou
normou neochota k dialógu a ochota
robiť drobné koalície, tak sa navzájom
medzi sebou nehanbíme. Vždy vieme,
že nás niekto pochopí, lebo veľa ľudí to
v sebe nosí rovnako. Tieto drobné, zato
frekventované príspevky sú základom pre
každú veľkú marginalizáciu.

Ja odmietam, ty odmietaš

Základný mechanizmus vidím v
individuálnej psychológii. Ak niekoho
nedokážem akceptovať, nie je to záležitosť
toho človeka. On len zrkadlí moju vlastnú
osobnosť. Ak mi niekto prekáža, tak len
preto, lebo zosilňuje konkrétny aspekt
môjho bytia.
Pokračovanie na s. 2
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Ako sa rodí nedôvera

Keď sme v interakcii s neznámym
človekom, podvedome sa snažíme
odhadnúť, čo sa deje v jeho vnútri a
predvídať jeho správanie. Jeden spôsob je
vyhodnocovanie bezprostredných reakcií
v komunikácii. Druhým je priradenie
osoby k väčším sociálnym skupinám.
Následne svoju znalosť tejto skupiny
prenesiem na osobu, s ktorou sa stretávam.
Inak budem reagovať na oslovenie muža,
ktorý má na hrudi vytetovanú sekeru,
inak na chlapíka v obleku. Hoci pocit
bezpečia pri mužovi v obleku môže byť
čírou ilúziou. Čím zrelšia osobnosť, tým
viac je v kontakte s reálnou osobou,
vníma vlastné prežívanie tu-a-teraz v
danej situácii. Ako sa pri tomto človeku
cítim, verím mu, neverím? Zapojené
sú všetky zmysly a vyhodnocovanie
beží na viacerých úrovniach súčasne.
V PCA teórii je to známe pod pojmom
organizmický hodnotiaci proces. Čím
menej zrelá osobnosť, tým menej je
vnímavá voči vlastnému organizmickému
hodnotiacemu procesu, a tým viac
využíva priraďovanie jednotlivca k
sociálnym systémom a vníma ho cez roly.
V interakcii sa potom riadi aplikovanými
poznatkami a skúsenosťami získanými
tam-a-vtedy s úplne inými osobami –
zovšeobecňuje.
Hodnotenie je podvedomý automatický
mechanizmus a je v ňom veľký priestor
na prenos vlastných potlačených obsahov.

Čím vyššia je však miera sebapoznania,
tým menší je prenos. Ak viem, že sa niečo
s niekým absolútne nedá, no pravdou
je, že som ho nikdy nestretla, určite ide
o projekciu. Tvrdenia, že dialóg nemá
zmysel, že to nepomôže, veď vieme,
akí sú, nezmenia sa..., sú pre mňa
sebavyjadrením. Sú odrazom nedôvery
v seba, svoje dobro, konštruktívne sily,
ktorými disponuje každý organizmus
a prejavom neochoty namáhať sa,
prehodnocovať a vystavovať svoje
presvedčenia tzv. testovaniu realitou.
Nedôvera voči neznámym ľuďom
na základe príslušnosti k sociálnemu
systému je prejavom nezrelosti osobnosti.

Nemarginalizujem,
ja Rómov milujem
Myslíte si: Mňa sa to netýka; ja s takými
ľuďmi pracujem, ja k marginalizácii
neprispievam. Na opačnej strane je
však druhý extrém – hyperprotektívne
správanie a pozitívna diskriminácia. Tak
ako žiadnej žene lodičky trvale nezdvihnú
sebavedomie, tak aj zvýhodnený vie, že
nestojí sám na vlastných nohách. Podľa
mňa je toto správanie len ďalšou formou
marginalizácie. Ak potrebujem niekoho
chrániť, reálne sa musím domnievať, že
je slabší. Zvýhodňujem ho voči niekomu
inému. Ochraňovaný je utvrdzovaný
v pozícii slabšieho, ktorý by mal byť
zvýhodňovaný, mal by dostávať.
Najnáročnejšie na práci so zmierňovaním
priepasti medzi majoritou a odmietanými
skupinami je uvedomiť si, ako a kedy
prispievame k prehlbovaniu tejto
priepasti.
Marginalizovanie druhých zvyčajne
nebýva verbalizované. Sme predsa slušní
ľudia. Odohráva sa predovšetkým na
úrovni postojov. Nimi vplývame na svoj
sociálny systém – formujeme ľudí okolo
seba. Vítame tých, ktorí „nás chápu“.
Alebo presnejšie povedané, majú rovnaký
mindrák ako my. Pri veľkom sociálnom

vplyve formujeme aj tých, ktorých
nepoznáme. Tých, ktorí sú na našej strane,
ale aj tých, ktorých odmietame.

Zodpovednosť nikde a všade

Ako teda vznikajú marginalizované
sociálne systémy? Myslím si, že dostatočný
počet ľudí s podobným mindrákom
vytvorí silnú sociálnu skupinu, ktorá
nutne vytlačí zo spoločnosti inú sociálnu
skupinu, ktorá je neprijateľná, lebo...,
s ktorou sa nedá, lebo... Časom si to už
myslia aj oni o sebe, a tak nás utvrdzujú v
tom, že máme pravdu. Veľká spoločenská
hra. Cirkulárna kauzalita, komplexnosť
spoločenských vzťahov a dlhý historický
vývoj spôsobujú, že nemáme pôvodcu
problému. Máme len veľký počet
jednotlivcov, ktorí udržujú symptómy
v chode. Celú situáciu komplikuje, že
ľudia prežívajú seba ako obeť. Musím
povedať, že oprávnene. Ako hovorí môj
obľúbený Mindell v jednej sociálnej
situácii som obeťou, v inej utláčateľom.
Asi sa každému stalo, že bol v živote
nejako onálepkovaný (podľa sociálneho
systému, ku ktorému prináležal) a nebol
zohľadnený ako individualita.
Nízke sebapoznanie, nízka dôvera v
seba, generalizovanie, neochota namáhať
sa k dialógu so sebou a s inými nás
zabetónujú v jasných pozíciách. Nedá sa
nič robiť, taký je svet. Ak chcete niečo
robiť, tak zmeňte tých druhých. Mne sa
tu ubližuje. Čo s tým mám ja? Nuž nič a
zároveň všetko.
V IPS sme presvedčení, že majorita
musí byť integrálnou súčasťou riešenia
napätia v sociálnych vzťahoch. Cesta
nespočíva v nariadeniach, zákonoch
a vyhláseniach, ale v porozumení,
sebapoznaní, pochopení svojho konania.
Ako sa k sebe navzájom vzťahujeme,
prečo reagujeme na roly a nie konkrétne
osoby s ich jedinečnosťou? Cestou je
socioterapeutický dialóg.
Viera Filipová

Foto Marianna Kadlečíková

Niečo, čo nechcem vidieť, nechcem
sa toho dotknúť, lebo je to boľavé, možno
spojené s hanbou. Ľahšie je ukázať
prstom a odmietnuť: S tebou sa nedá,
takto to nejde... Projekcia je obranný
mechanizmus, ktorým sa chránime pred
boľavou pravdou.
Čo marginalizujeme vo svojom
vnútri? Bežne z prežívania odsúvame
strach, smútok, hnev, pocity inferiority,
sexuálnu túžbu alebo aj veselosť. Každý
podľa toho, čo má zakázané, čo je (ne)
vhodné, v súlade s rodinnými, sociálnymi
normami, čo sa (ne)môže v škole, na
pohrebe... Pre niekoho je neprijateľné
kričať alebo plakať, alebo sa smiať, alebo
namietať, alebo... Odmietanie znamená
zároveň riziko premietnutia všetkého, čo
sa v nás nahromadilo, na iných – najlepšie
tých druhých. Vzniká priepasť medzi
nami a nimi, ktorá odoláva všetkým
racionálnym argumentom. Všetky zlé
skúsenosti potvrdzujú jej opodstatnenie
– „musíme sa predsa chrániť“. Pozitívne
informácie nie sú akceptované alebo sú
znevažované. Vždy v súlade s príslovím:
Čo sa babe chcelo, to sa jej prisnilo.

Projekcia je obranný mechanizmus, ktorým sa chránime pred boľavou pravdou.
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aký je život bez mamy?
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Život človeka sa začína splynutím vajíčka a spermie. Tým sa odštartuje
O strate a hľadaní dôvery
jeho vývin v ideálnom prostredí tela matky. Pôrodom sa dieťa po prvýkrát
Odlúčenie od matky, od bazálnej
odlúči od svojej bazálnej istoty, od matky a začína si žiť vlastný život.
istoty v detskom veku, nie je prirodzeným

Narodenie – biologický zrod – musí
byť nutne spojený s fyzickým prijatím
(zabezpečením základných biologických
funkcií), bez ktorých by človek neprežil.
Samozrejme, že svoj význam má aj
psychologické prijatie, ktoré môže mať
podobu lásky, nehy, dôvery, bezpečia...
Toto všetko sa vyjadruje vo vzťahoch.
Cez ne sa k dieťaťu dostáva aj informácia
o podmienkach jeho prijatia typu:
„prijímam ťa, keď...“, čím sa od neho
vyžaduje splnenie podmienok, aby bolo
hodné lásky, pozornosti a prináležania. Sú
aj prípady, keď je dieťa úplne odmietané
a neprináleží, lebo rodičia sa topia vo
vlastných problémoch a deti sú pre nich
iba zbytočnou príťažou.

Šanca na psychologické prežitie

Hovorí sa, že vplyvom výchovných a
sociálnych podmienok si človek približne
do desiateho roku svojho života zafixuje
postoj k sebe samému. Začína vnímať
seba buď ako cenného alebo menej
cenného človeka. Žiaľ, podmienky,
v ktorých niektoré deti vyrastajú, sú
nevhodné až kruté. Ako inak nazvať
život detí, ktoré sú vlastnými matkami
zanedbávané, odmietané alebo až týrané?
Pokračovaním ich utrpenia býva zásah
kompetentných úradov a nastolenie
procesu, ktorý vedie k ich umiestneniu
do pestúnstva alebo do ústavnej
starostlivosti. Dieťa sa tak ocitá v úplne
cudzom prostredí, je odlúčené od rodičov
a začína sa pre neho iný, pokojnejší život.
Je to šanca na „psychologické prežitie“.

O tom, čo v skutočnosti prežívajú
deti vyrastajúce v detských domovoch a
v profesionálnych náhradných rodinách,
aké sú ich skryté, neprejavené emócie a
túžby, vieme veľmi málo.
Keď som v minulosti pracovala
ako sociálna pracovníčka v detskom
domove, všímala som si, že deti, ktoré
boli umiestňované do detského domova,
takmer nikdy neplakali. Boli naučené
potláčať emócie, zrejme preto, aby ich
realita tak veľmi nebolela. Nevedela
som si predstaviť, čo prežíva dieťa, keď
jeho matka, ktorá by pre neho mala byť
bazálnou istotou, je zdrojom neistoty a
strachu. Takýto vzťah predsa nutne musí
ohroziť seba-vedomie a seba-dôveru
dieťaťa. Odmietanie a neláska ho núti
hlboko pohŕdať sebou samým a je veľké
riziko, že jeho dôvera vyhasne skôr,
než dospeje. Vychovávatelia (vrátane
profesionálnych náhradných rodičov,
ďalej len vychovávatelia) sú pre deti síce
prísľubom na zmenu, ale...
Situácia nie je taká jednoduchá ako
v prípade rastlinky, ktorú presadíme do
lepších podmienok. Nalomená ľudská
duša sa potrebuje hojiť v dôverných a
bezpečných vzťahoch. Iba takéto vzťahy
dokážu oživiť stratenú dôveru. A práve v
tomto bode som zostala stáť a rozmýšľať
o tom, či dokáže vychovávateľ(ka) v
detskom domove nasýtiť potrebu lásky
dieťaťa, a tým prevýšiť vplyv jeho
pôvodnej biologickej rodiny. Znamená
vychovávateľ(ka) pre dieťa v detskom
domove viac než jeho pôvodná matka?

medzníkom v živote a nevedno, či po
takejto skúsenosti dokáže človek ešte
niekedy niekomu uveriť. Otvorenou
otázkou zostáva aj to, či v týchto prípadoch
postačuje
uvedomené
rozhodnutie
človeka o tom, že sa so svojou minulosťou
vyrovná, alebo ňou bude poznačený
navždy. V tejto súvislosti ma zaujali
absolventi detských domovov, ktorí už
vyskúšali samostatný život a dokážu
zreflektovať svoju minulosť v porovnaní
so súčasným životom. Zaujímalo ma,
či uverili vychovávateľom, že ich mali
radi alebo mali iba formálne vzťahy.
Nahradili im chýbajúcu mamu a rodinu?
Podarilo sa im vymaniť sa z bludného
kruhu zúfalstva, v ktorom žili ich rodičia?
Rozhodla som sa pre osobný kontakt
a rozhovor s mladými absolventami
detských domovov, ktorí majú dvadsaťpäť
až tridsať rokov. Som presvedčená, že iba
oni dokážu presne a pravdivo popísať,
ako vyhodnocujú a prežívajú svoje bývalé
vzťahy s vychovávateľmi a so svojimi
biologickými rodičmi.
Najskôr som si dohodla stretnutie s
mladou ženou, matkou 5-ročného syna, už
na prvý pohľad spokojnou a vyrovnanou.
Potom prišla na rad vydatá žena,
dvojnásobná matka, neskôr emailový
kontakt s mladým mužom žijúcim v
zahraničí a napokon dve milé dievčiny,
ktoré občas vídam za pultom s mäsovými
výrobkami
jedného
hypermarketu.
Netrúfam si z ich výpovedí vyvodiť
závery, ponúkam úryvky z nich.
DG: „Podľa mňa sa stala dobrá vec,
že som spolu so súrodencami vyrastala
v detskom domove. Ani si nedokážem
predstaviť, aké by to bolo prežiť detstvo
doma, s rodičmi. Bolo to tam veľmi zlé...
Mama sa o nás nikdy nezaujímala. Ani
pred pár rokmi, keď sa mi narodil syn a
išla som k nej na návštevu, neprejavila
o mňa žiadny záujem. Ani na malého
nebola zvedavá. V detskom domove
som síce prežila veľa smútku, ale nikdy
som nestratila dôveru v ľudí. Nachádzala
som ju vo vzťahoch, najmä s mojimi
súrodencami. Vždy sme držali spolu.
Myslím si, že aj vychovávateľky ma mali
rady. Ale môj smútok z toho, čo sa dialo
doma a že ma mama nechcela, bol oveľa
väčší, než ich láska... S tým smútkom
som sa nejako musela naučiť žiť. Vedela
som, že mamu mi nikto nenahradí. Ale
nechcem si sťažovať. Dodnes sa stretávam
pokračovanie na str. 4
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s niektorými vychovávateľmi, aj s ujom
si pravidelne telefonujeme. Uvedomujem
si, že musím obrátiť list. Už som sa stala
matkou a verím, že oveľa lepšou, než bola
tá moja.“
JP: „S biologickou mamou nemám
žiadny vzťah a ani nechcem mať. To
sme už obidve premeškali. Usilujem sa o
to, aby som ju spolu s otcom vymazala
definitívne zo života. Je dobré, že som sa
nevrátila do L., odkiaľ pochádzam, lebo
by som ich mohla stretnúť na ulici. Oni
by ma možno ani nespoznali a bojím sa,
že ja ich áno. Viete si predstaviť, ako by
som sa pritom cítila? Čo by som povedala
svojim dcérkam? Že, aha, pozrite, toto sú
dvaja bezdomovci! Alebo radšej to, že
poďte, zoznámim vás s vašimi starými
rodičmi?! Moju mamu nenahradil nikto
na svete, ale detský domov a ľudia v ňom
patria do môjho života. Moje dve tety
vychovávateľky mi obzvlášť prirástli k
srdcu. Tie mám stále veľmi rada.“
VF: „Starší súrodenci mi rozprávali,
že v zime, keď vonku mrzlo, ma mama
vyložila cez okno na lešenie, lebo som
plakal ako bábätko... Pamätám sa, že sme
doma často jedli surovú múku a zapíjali ju
vodou. Čo by som ešte o matke povedal?
Toto by aj mohlo stačiť. Otec už zomrel.
Pre mňa je moja bývalá vychovávateľka
ozajstná mama. Mám ju rád. Sme v
stálom kontakte.“
RF: „Že kto je pre mňa mama?
Cudzia žena. Mám to vyjadriť presnejšie?
Je to obyčajná k...a. Žena, ktorá ma iba
porodila. Pamätám sa, ako som jej musela
kupovať alkohol, ako sa u nás súložilo
krížom-krážom, všade bola špina a my

socioterapia
deti sme bývali hladné. S mamou sa mi
doteraz spája iba strach. V detskom
domove som síce prežila pekné roky, ale
zostala vo mne krivda za to, že ma dali
na rok do reedukačky. To nemali urobiť.
Viete, koľko dievčat z usporiadaných
rodín má pohlavný styk už v 14-tom
roku? Môj prípad ale nafúkli a vyvolali
vo mne hanbu. A dali ma do reedukačky,
kde boli samé lesby. Myslím si, že toto by
normálna matka svojej dcére neurobila.
Napriek tomu všetkému považujem moje
vychovávateľky za bližšiu rodinu ako
svoju biologickú. Aj keď neviem presne
popísať, čo je to rodina. Na túto otázku
nechcite odo mňa odpoveď.“
AS: „Počas pobytu v detskom domove
som si k vychovávateľkám nevytvorila
žiadny hlboký vzťah. Mala som ich rada,
ale iba s takým odstupom. Keď mám
pravdu povedať, nepociťovala som o seba
ozajstný záujem. Možno to bolo vplyvom
toho, čo som prežila. Nikomu som vtedy
neverila, bola som citovo otupená.
Neviem, aké je to mať mamu, nikdy som
ju nemala a ani teraz ju nemám. Doteraz
neviem, čo je s mojou mamou. Ani to
nechcem vedieť. Ale modlím sa za ňu.“

Bludný kruh zúfalstva

Vychovávatelia
a
profesionálni
náhradní rodičia
majú významné
miesto v živote detí vyrastajúcich mimo
biologickej rodiny. Vplyv ich pôvodnej,
nefunkčnej biologickej rodiny je silný a
nedostatok skutočnej rodičovskej lásky
v ich osobnostnom rozvoji spôsobuje
obrovský deficit. Našťastie, nie je to
pravidlom, čo prináša trochu optimizmu

Pre deti sú vychovávatelia a profesionálni náhradní rodičia sú často jedinými zdrojmi
dôverných vzťahov.

do tohto uvažovania. Ako vyplýva aj z
výpovedí absolventov detských domovov,
niektorí z nich dokážu žiť usporiadný
život. Detstvo je uzavretá kapitola,
nevracajú sa ku krivde, ktorú prežívali
v minulosti. Kritici takéhoto uvažovania
môžu zapochybovať a položiť otázku: Ale
koľkým absolventom sa to podarilo?
Nemáme v zásobe fakty, neviem,
či existujú oficiálne štatistiky, ktoré by
presne vykazovali mieru uspokojivosti
partnerských a medziľudských vzťahov
absolventov detských domovov. Navyše
je diskutabilné, či by kritériá boli
natoľko výstižné, aby dokázali „merať“
kvalitu ľudských vzťahov, dôveru, lásku,
prináležanie...
Stále však platí, že vychovávatelia a
profesionálni náhradní rodičia sú často
jedinými zdrojmi dôverných vzťahov
pre deti. Práve preto nesú veľkú mieru
zodpovednosti za to, ako deti pripravia na
život. Nazdávam sa, že súcit voči deťom,
ktorý ovláda aj verejnú mienku, je veľmi
zlý vklad do výchovy detí s nariadenou
ústavnou starostlivosťou. Ako aj postoje
typu: „robím to pre ich dobro“ alebo
„chcem im pomáhať“. Riešenie vidím
skôr v starostlivom zvážení a pomenovaní
vlastných osobných motívov, prečo
chcem sprevádzať práve tieto deti, kde sú
moje hranice a limity, akú záťaž dokážem
a čo už nedokážem uniesť.
Z praxe sú známe prípady, kedy
vychovávatelia pri výchove detí zlyhali,
hoci spočiatku veľmi chceli túto profesiu.
robiť Prednedávnom sa „chcenie“
premenilo na skratové správanie
profesionálneho rodiča, čo malo tragický
následok, usmrtenie dieťaťa. Jednou
z možných inovácií, ako postupovať
pri výbere a príprave výchovných
pracovníkov, je dynamický výber. Je to
proces, v rámci ktorého je veľká šanca
na odkrývanie a pomenovanie osobných
motívov, postojov a hodnôt budúceho
vychovávateľa. Okrem bežného postupu,
ktorý sa praktizuje v súlade s legislatívou,
by tento spôsob mohol doplniť a upresniť
výber ľudí na pozíciu vychovávateľ alebo
profesionálny náhradný rodič.
Nemožno podceniť vplyv týchto ľudí
na život absolventov detských domovov.
Každá jedna vzájomná interakcia sa
zapisuje do vedomia detí a buď v nich
upevňuje alebo zoslabuje zúfalý spôsob
života ich pôvodných biologických rodín.
Je hlavne na vychovávateľoch, či dokážu
v spolupráci s deťmi „prepísať scenár“,
ktorý im od narodenia písali rodičia.
A to sa nedá bez rozvahy, statočnosti a
pravdivého seba-náhľadu.
Lívia Lozsi
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Pochybnosti o psychosomatice
Hladinu novinových zpráv v českém tisku o marném boji proti korupci a
o světové krizi hodnot rozčeřila nedávno zpráva o tom, že se do novely
vyhlášky č.185/2009 o vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví dostala
také psychosomatická medicína. Byla to doslova bomba, která zvedla
novináře ze židlí. Začali se zajímat o to, co se to stalo. Proč takový údiv?
Připomeňme, že pojem psychosomatika se poprvé objevil v Heinrothově pojednání o poruchách spánku už v r. 1818. Od
té doby se na téma vztahu těla a duše popsaly tuny papíru. S objevem nevědomých
procesů a psychoanalytického přístupu ke
studiu duševních pochodů se od konce 19.
století téma dostalo postupně do širšího
povědomí veřejnosti. Francouzský lékař a
badatel Pierre Janet (1859-1947) pak svými výzkumy v psychofyzické laboratoři
v Paříži přenesl téma také do sálů vědeckých konferencí a do lékařských učebnic.
Po velkém boomu na začátku dvacátého
století (především mezi německy mluvícími lékaři pod vlivem psychoanalytiků)
dochází v Evropě ke zlomu, který přišel
doslova na „pancířích osvoboditelů“. S
nimi se do Evropy nastěhovala anglosaská věda s komerčním stylem bádání, která
měla nahradit tradici evropské a hlavně
německé přírodovědy a filosofie. Vítězové z Východu k nám naopak přitáhli pokřivenou demagogii třídního boje, která
pro myšlení o vztahu duše a těla neměla
žádné pochopení. Můžeme jen spekulovat, zda zákazy psychosomatických bádání na principech psychoterapie ve dvou
nejstrašnějších totalitách dvacátého století pramenily z obav narcistických a psychopatických osob v pozicích vůdců, že

by mohly být odhaleny jejich zrůdné povahy a skrývané úmysly, nebo zda prostě
jen totalita nepřeje svobodnému myšlení,
které je pro rozvoj psychosomatiky a psychoterapie tak důležité.

Totalitní podhoubí

Ať tomu bylo jakkoli, od padesátých
let postupně psychosomatické uvažování
v naší medicíně upadá, postupně odcházejí lékařské autority vychovávané ještě
v příznivé atmosféře třicátých let 20.
století, která přála přirozeně celostnímu
pohledu na člověka a na psychosomatické myšlení v různých oborech medicíny,
dožívají psychoanalytici, kteří ještě i v
šedesátých letech tajně vedli vzdělávání,
takže na konci šedesátých let jako by se
po psychosomatice na našich lékařských
fakultách slehla zem. V krátké době
uvolnění před obsazením Československa spojeneckými armádami ještě stačili
zasít naději psychosomatiky do skupinky kliniků a studentů, kteří představují
další generaci psychosomaticky uvažujících lékařů. Někteří z nich zůstali a své
vyznání se snažili uplatnit v okleštěných
podmínkách totality, jiní emigrovali a
uchytili se jinde. Doba normalizace postupně likvidovala všechny mladé výhonky psychosomatického myšlení (např.

psychosomatické interní oddělení v Třebotově, prim. J. Šavlík). Psychosomatické
myšlení se dostává do ilegality, rozjíždějí
se pololegální výcviky v psychoterapii
pod vedením Skály, Urbana a Rubeše
(SUR). Ty sice nejsou přímou výukou
psychosomatiky, ale udržují a rozvíjejí
povědomí o psychosociálních aspektech
lidského života, o významu vztahu pro
terapii, zavádějí k nám sebezkušenost
jako součást vzdělávání v pomáhajících
profesích a připravují tak půdu pro rozvoj
řady dalších psychoterapeutických výcviků, z nichž později kromě psychologů těží
také mnozí lékaři. Je třeba říci, že to byli
především kliničtí psychologové, kdo pomohl přenést psychosomatické myšlení
přes nepříznivou dobu. Výsledkem tohoto
vývoje je stav, kdy na téměř žádné vyšší
pozici zdravotnické organizace nebo na
lékařských fakultách nejsou v devadesátých letech a začátkem nového století
žádní vyškolení odborníci (s výjimkou
doc. Bojara), kteří by se rozvoje psychosomatické medicíny u nás ujali nebo i jen
zastali. A do toho přišla komercializace
medicíny v takovém rozsahu, o jakém se
nám ani nezdálo. Stav zašel tak daleko, že
téměř nic, co není zdrojem finančních zisků nadnárodních korporací, nemá šanci
na rozvoj. Obáváme se, že i základní výzkum je podroben zájmům velkých firem,
a metodologii evidence based medicíny,
která je silově a mocensky protlačena, podezíráme z toho, že je stavěna především
na prokazování účinnosti medikamentů a
nikoli komunikačních léčebných strategií,
které používá psychoterapie.
pokračovanie na str. 6
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Přesto zaseté semeno vzklíčilo a už
během osmdesátých let vznikaly zárodky
budoucích týmů a pracovišť zaměřených
na psychosomatického pacienta. Ten totiž
na rozdíl od teoretických ústavů z naší
populace nezmizel; někteří autoři tvrdí, že
pacientů, které nelze zbavit chronických
symptomů bez respektu k psychosociálním aspektům jejich stonání, je až 40%.
Středisko komplexní terapie psychosomatických poruch v Liberci bylo založeno už
v září 1989, a tým lékařů a psychologů se
zde rozvíjí dodnes. I když se zde setkávají terapeuti různých psychoterapeutických škol s možnostmi tělesných technik
(rehabilitace, akupunktura, biosyntéza),
hlavním přínosem je rozvoj rodinné terapie pro léčbu psychosomatických poruch.
Rodinnou terapii k nám přinesl především Petr Boš, primář dětské psychiatrie
v Dubí u Teplic, a díky jeho kontaktům
a překladům jsme v této oblasti nezůstali příliš pozadu za světem. Praha hostila
dokonce první světový kongres rodinné
terapie v r. 1987! Po bouřlivém rozvoji této oblasti nastalo období, ve kterém
malá skupinka nadšenců organizovaná v
Society of Family Therapy (SOFT) pečuje o vzdělávání v rodinné systemické
terapii, ale k široké podpoře využití možností rodinné terapie ve zdravotnictví to
má opravdu daleko. Přitom víme, jak významné místo v léčbě by mohla rodinná
terapie zastávat. Samozřejmě nelze tuto
léčbu pacientovi vnucovat, ale to platí o
celé psychosomatické medicíně a o psychoterapii.

Nepřijatelné pocity

Položme si však otázku, proč se psychosomatické myšlení vždy znovu ztrácí a proč se musí zase znovu objevovat.
Není to poprvé, co si někdo stěžuje na to,
že medicína je slepá vůči psychosociálním aspektům stonání. Vždy znovu se objeví někdo, kdo se ujme této zanedbávané
oblasti. Podobné nářky, jaké slýcháme na
psychosomatických konferencích dnes,
najdeme v knihách Wilhelma Reicha z
dvacátých let dvacátého století, právě
tak jako u dalšího vynikajícího německého lékaře, svobodného pána Viktora von
Weizsäckera, nebo u našeho lékaře Ctibora Bezděka. Nejsou tady nějaké nevědomé důvody v populaci, proč je vždy
znovu přijatelnější dívat se na nemoc
jako na nehodu, degeneraci nebo nahodilé působení zlých mikroorganizmů, než
jako na součást našeho života, důsledek
našeho vlastního chování a chybných životních strategií? Ve společnosti, kde jsou
vnímány jako „správné“ jen slunné fáze

našich životů, štěstí a bohatství, kde strádání, nemoc a smrt jsou něčím zcela nepřijatelným, bychom se takovým snahám
o vytěsnění nemohli divit. Stačilo by však
takové nevědomé popírání psychosociálních aspektů nemoci laickou veřejností i na vytěsňování psychosomatických
teorií z vědecké komunity? Vždyť dávno
existují důkazy o vlivu komunikace na
hladinu cukru nebo stresových hormonů
v krvi. Existují vynikající studie potvrzující platnost teorií vlivu psychických
jevů na tělesné, a přece jsou hlavním proudem vědy přehlíženy. Ani nejserióznější
učebnice psychosomatické medicíny, jaká
byla kdy napsána, není dostatečným argumentem pro většinovou část našich akademických obcí. (Uexküll, 2003) Musí v
tom být ještě něco jiného. Vědecká komunita se sice často ve svých soudech o
světě mýlila, ale vždy nakonec našla cestu
ze slepé uličky ven.
Zkušenosti z rodinné terapie by nám
mohly pomoci pochopit, co je to za potíž,
kterou nemůže akademická obec zvládnout. Léta pořádáme kurzy pro lékaře,
ve kterých se učí práci s časovou osou.
To je způsob setkání s pacientem, kde k
obvyklé anamnéze o tělesných projevech
organismu (symptomech) přidáváme co
nejpřirozenější cestou také psychosociální realitu člověka a jeho rodiny a rodu.
Lékaři obvykle očekávají nějaký soubor
dat, o který rozšíří své znalosti o člověku. To by pak mělo znamenat jejich větší
moc nad pacientem a jeho nemocí. Jenže
tak tomu není. Skrze pochopení vlastního životního příběhu mohou naopak
nahlédnout, jak dalece většina tělesných
symptomů souvisí tak či onak s životními
událostmi v jejich nejbližším sociálním
okolí a s jejich psychickými reakcemi na
tyto události. To není nijak překvapivé,
ovšem, o tom je celá teorie životních událostí Holmese a Raheho už z šedesátých
let. Na rozdíl od nich systemický a narativní terapeut neočekává objektivní data,
ale subjektivní prožívání dominantního
příběhu, jak mu rozumí pacient.
K výraznému posunu došlo přijetím
systemické teorie, která uznává každý
živý organizmus jako sebeorganizující
se systém, který disponuje pouze svými
vlastními vnitřními stavy. Setkání lékaře
a pacienta je mnohem spíše možno přirovnat k setkání receptorových polí dvou
uzavřených buněk, než k výzkumu fyzikálních jevů v laboratoři. Na co se lékař
nezeptá, nebo dokonce na co se neumí
zeptat, to se nedozví. A na většinu toho,
co člověk prožil, jak rozumí své realitě,
se lékař s dnešním vzděláním zeptat ne-

umí. Proto drtivá většina toho, co dělá
psychosomatickou medicínu medicínou,
padá pod stůl a badatelé se to nikdy nedovědí. Znovu se vynořuje otázka, co je
to ona „pouhá subjektivita“, ono odmítané pouhé nic, z hlediska „objektivního
výzkumu“. Když jdeme po původu onoho
starobylého pojmu, najdeme u řeckých
filosofů úpornou snahu proniknout „za
věci“, zjistit, jakou podstatu mají všechny
ty věci, které jsou před námi k pozorování. Otázka po podstatě (hypokeimenon)
byla zodpovídána různě, v žádném případě však nešlo o „pouhou subjektivitu“.
Onu „podstatu“ přeložil Cicero do latiny
jako „subiectum“, podloží, na rozdíl od
věcí před nás vržených „obiectum“. Tedy
to podstatné dnes označujeme za „pouhé
subjektivní nic“.

Otázky jsou základ

Za hlavní potíž, která vždy znovu
uzavře hladinu nad vědomostmi z oblasti psychosomatiky, můžeme považovat
nezbytnou změnu paradigmatu, kterou
vidění bio-psycho-sociálních souvislostí
vyžaduje. Badatel, který si ponechá optiku obvyklou ve fyzikální laboratoři, nemůže uvidět jevy, které vidí ten badatel,
který již svou optiku vyměnil. Nejde o
přístroje, ale především o způsob, jakým
zkoumanému světu rozumíme, jak klademe otázky. Věda, která se nechce vzdát
svých jistot získaných bádáním ve „světě
k ověření“ (celý hmotný vesmír), se nikdy
nemůže dobrat vědění o „světě k uvěření“
(celý lidský svět). Proto takové potíže s
humanitními obory. Jak je hodnotit, jaká
měřítka nasadit při odměňování takových
oborů, jako je třeba egyptologie, psychologie, etika ve srovnání s fyzikou nebo
biologií? Kdykoli se medicína ve vší poctivosti pokouší dát prostor také psychosociálním souvislostem nemocí a chce je vidět stejnou optikou, má tedy na vše stejné
měřítko, což je jistě ve výzkumu správné,
zmizí psychosociální aspekty, protože v
této oblasti platí jiné paradigma, jiná geometrie. Věříme, že medicína by ráda zahrnula tyto znalosti mezi své nástroje. Že
je to nutné, to víme. Je ale otázka, zda je
to možné. Pokud až u 40% pacientů nelze
bez respektu k jejich psychosociální realitě vyléčit jejich tělesné obtíže, pokud tato
skupina pacientů s medicínsky nevysvětlitelnými symptomy stojí státní rozpočty
více než kterákoli jiná skupina, pak se
musíme pokusit s tím něco udělat. Ale co?
Začněme respektem k jiné perspektivě, k
jinému paradigmatu. Začněme od sebe.
MUDr. Vladislav Chvála
chvala@sktlib.cz
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KOLEGOVIA NAŠI NAJBLIŽŠÍ
S ľuďmi v práci trávime oveľa viac času, než s kýmkoľvek iným.
Minimálne osem hodín denne nie sme počas týždňa ani s príbuznými,
ani s priateľmi. Naši najbližší sú kolegovia.
vychádzať dobre, tak hráme rolu, ktorá
je k tej ich doplnková, komplementárna.
Ak mám ženu sekeru a podriadených
nesamostatných, doma som voči žene
submisívny a v práci dirigujem, inak veci
nepôjdu hladko.
Byť však v práci Dr. Jekyll a doma
Mr. Hyde môže spôsobovať zbytočné
vnútorné a pritom aj navonok viditeľné
napätie. Kľúčová je preto otázka: V
ktorej z tých dvoch rolí sa necítim dobre?
Obvykle v tej, kde sa viac pretvarujem,
viac kontrolujem, ovládam, potláčam sám
seba a zároveň som s tým nespokojný.
Lebo sú aj situácie, v ktorých sa ovládame
a sme na to pyšní, napríklad, keď máme
chuť vybuchnúť na podriadeného, ale
ovládneme sa a konflikt s ním zvládneme
pokojne.
Je dôležité byť prirodzený, sám sebou
a zároveň sa vedieť ovládať v situáciách,
kde je to vhodné. Sebaregulácia je
prejavom dospelosti, schopnosti riadiť

Foto Marianna Kadlečíková

Niektorí ľudia tvrdia, že prácu a
súkromie treba striktne oddeľovať. Preto
sú v práci formálni, všetkým vykajú,
nezdieľajú žiadne osobné informácie –
jednoducho si držia odstup. Doma sú vraj
iní. Podozrievam ich, že ani veľmi nie.
Podobne je to s ľuďmi, ktorí sú v práci
kamarátski, otvorení, srdeční – zvyčajne
sú takí aj v súkromí.
Doma, medzi kamarátmi, v banke, u
lekára aj v práci vystupujeme v role – v
hereckej úlohe, ktorá sa od nás očakáva a
o ktorej si myslíme, že sa od nás očakáva.
Čím sa v práci a doma odlišujeme, nie
je spôsobené tým, akí prirodzene sme,
ale tým, v akých rolách vystupujeme a
ako veľa (málo) sa s nimi stotožňujeme
a vieme sa v nich kontrolovať. Jasné,
že sú takí, ktorí sú v práci dominantní
a doma submisívni, nie je to však ich
dvojtvárnou prirodzenosťou, ale tým,
že sa prispôsobujú šéfovi i partnerovi
a ich rolám. Ak chceme s oboma

Ako narábať so vzťahmi v práci, aby nevznikal zbytočný stres, ktorým by sme doma
otrávili vzduch?

svoje správanie adekvátne danej situácii.
A práve v tom sa ľudia často mýlia –
odhadnúť, aké správanie, či spontánne
alebo kontrolované, je adekvátne.
Ak chcem s kolegami dobre vychádzať
a mať s nimi priateľské, ústretové,
spolupracujúce vzťahy, treba vedieť, do
akej miery a kedy nechať priechod svojim
spontánnym, prirodzeným reakciám
a kedy ich kontrolovať. V podstate je
adekvátne správať sa k nim tak, aby sme
správanie, ktoré od nich očakávame,
vyvolali
svojím
správaním.
Nie,
nehovorím o manipulácii, nehovorím o
pretvarovaní sa. Hovorím o prirodzenom
ľudskom správaní, ktoré väčšina z nás má,
ale niekedy sa ho v práci bojí prejavovať.

Deliť a nedeliť

Oddeľovanie súkromia a práce má
význam – témy z práce doma neotvárame,
ak to rodinu zaťažuje, úlohy z práce
doma neriešime, ak rodina očakáva, že sa
budeme venovať jej. A tiež má význam
neprenášať na blízkych stres a napätie,
ktoré vznikli v práci. Až taký zmysel
nemá, ak prácu a súkromie oddeľujeme
tak, že sme úplne iní doma a úplne iní v
práci. No ako narábať so vzťahmi v práci,
aby nevznikal zbytočný stres, ktorým by
sme doma otrávili vzduch? Je dôležité
myslieť na to, že naše okolie a kolegovia
budú prispôsobovať svoje správanie
nášmu, podobne ako my prispôsobujeme
naše správanie ich štýlu. Preto je dobré
riadiť naše správanie tak, aby sme zvýšili
pravdepodobnosť, že na nás druhí budú
reagovať podobne. Treba sa spoliehať
na prirodzenosť človeka – jednou z vecí,
ktorá sa v našom správaní vyvinula,
je (aj podvedomá) schopnosť zrkadliť
správanie druhých. Kto opakoval po
ostatných, zapadol medzi nich a prežil.
Kto neimitoval správanie skupiny, bol
často vylúčený a neprežil. Preto sa dnes
pohybujeme medzi ľuďmi, ktorí sú
potomkami tých, čo sa vedeli šikovne
prispôsobiť – aj v tom, že imitovali
správanie okolia. Na to sa môžeme
spoľahnúť a využiť to v spoločný
prospech.
Využiť môžeme aj ďalšiu ľudskú
prirodzenosť, sociálnu potrebu spätnej
väzby, v ktorej si potvrdíme, že nás
druhí majú radi a vážia si nás. Že nás
majú radi znamená, že sú radi v našej
spoločnosti, že sa s nami cítia príjemne a
že nás pokladajú za milého človeka. Že
si nás vážia, znamená, že vnímajú, aké
máme zručnosti, schopnosti, vedomosti a

pokračovanie na str. 8
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manažment
dávajú nám svoje uznanie najavo. Prijatie
a uznanie potrebujeme v rôznej miere a v
rôznych prejavoch všetci.

Návod na vzťahy

hovoriť o sebe, alebo sa aktívne ozveme:
Vidím, že tu mlátiš do klávesnice, deje sa
niečo? Tak čo, ako bolo u riaditeľa? Ako
bolo cez víkend? Princíp týchto dvoch
techník spočíva v tom, že keď si s ľuďmi
nekonfrontačne vymieňame informácie,
naše svety sa prepájajú a sme si viac
známi ako neznámi. A je jasné, že ľudia, o
ktorých niečo vieme, sú nám bližší, než tí,
o ktorých nevieme nič.
Buďte k druhým vľúdni. Byť
vľúdny je postoj, ktorý je predpokladom
na to, aby iní s nami radi vstupovali do
rozhovoru. Nabrúsených, ironických,
frfľajúcich,
negativistických
ľudí
neobľubujeme. Ak sme teda v rozhovore
a chceme byť vľúdni, vyhýbame sa
narážkam na slabosť druhého, otváraniu
citlivých tém a podobne.
Aj s najlepšími kamarátmi, nieto
ešte s kolegami, vznikajú konflikty. Sú
prirodzenou súčasťou pracovných aj
súkromných vzťahov. Sme jednoducho
odlišní, máme za sebou inú históriu,
inak prežívame rovnaké situácie. Je
teda prirodzené, že sa z času na čas
objaví nejaký stret. Tu sa oplatí využiť
predchádzajúce
postupy:
hovorte
otvorene o tom, ako vnímate danú situáciu
a zároveň sa úprimne zaujímajte o názory
a potreby druhej strany.

Rozumiem, teda viem

Keď budete rozumieť druhej strane a
druhá strana vám (nehovorím o súhlase,
ale o porozumení), pomenujte, v čom
sa zhodnete (napríklad, ako urobiť danú
úlohu čo najlepšie) a v čom sa odlišujete.

Foto Marianna Kadlečíková

Každý, kto je dennodenne s kolegami,
chce, aby boli vzájomné vzťahy dobré.
Aby ho kolegovia prijímali a on prijímal
ich, aby ho uznávali a on ich uznával tiež.
Ako to však urobiť? Ako to dosiahnuť?
Zdieľajte informácie o sebe. Ak
chceme s ľuďmi nadväzovať pozitívny
kontakt (rozhovor) a cezeň vylepšovať
vzťah, je dobré spoliehať sa na overený
fakt, že tí, ktorí nás viac poznajú, k nám
budú mať aj lepší vzťah. Povedať niečo
o sebe je jednoduché a dá sa tým začať
alebo nadviazať na rozhovor. Neznamená
to hovoriť o sebe intímnosti, nič, čo
by bolo pre vás a druhých ohrozujúce
alebo zahanbujúce. Stačí hovoriť o
bežných veciach: Včera bol futbal fakt
napínavý... (zdieľanie zážitkov); Čo
poviete na pápeža? Bol na tom balkóne
vtipný, že? (zdieľanie názorov); Nedarí
sa mi vymyslieť riešenie úlohy. (zdieľanie
aktuálneho prežívania, situácie). Ak ľudia
vedia, čo prežívame, čo si myslíme, aké
máme názory, ľahšie s nami vstupujú
do interakcie. Témy a mieru osobného
zdieľania potom pomôžu usmerňovať
podľa toho, ako ústretovo reagujú na danú
tému.
Zaujímajte sa o ľudí. Na rozdiel
od zdieľania informácií sa pri tomto
spôsobe kontaktu ľudí pýtame. Na ich
prežívanie, názory, pocity... Buď sa
empaticky zapojíme, ak niekto začne

socioterapia

Je dôležité byť prirodzený, sám sebou a zároveň sa vedieť ovládať v situáciách, kde je to
vhodné.

Odlišnosť je potom podstatou sporu –
problém, ktorý treba riešiť.
Ak na odlišnosti, ktoré spôsobujú
spor, budete hľadať riešenia spoločne
a spoločne zvažovať návrhy jednej aj
druhej strany, ak budete hľadať, ako
navrhovanými riešeniami dosiahnuť aj
spoločný cieľ, aj naplnenie záujmov
oboch strán, znamená to, že konflikt riešite
konštruktívne. Potom môžete dospieť
aj ku kompromisu, aj ku obojstranne
uspokojujúcej dohode, dokonca aj k
tomu, že prijmete návrh druhej strany.
Spokojnosť z vyriešenia konfliktu je silne
ovplyvnená nielen výsledkom, ale aj tým,
ako diskusia počas konfliktu prebiehala.
Ak sú strany v spore k sebe vľúdne a
prejavujú rešpekt k názorom a potrebám
druhej strany, vtedy aj dohoda, ktorá pre
nás nie je na prvý pohľad ktovieaká, je
prijateľná, lebo sme uspokojení tým, že
sme sa naozaj úprimne snažili vymyslieť
to najlepšie, čo sa v danej situácii dalo.
Ak ľudia vidia, že vieme otvorene
povedať, čo a prečo to chceme, zažívajú
s nami úprimný záujem o ich názory
a pocity a vidia, že sa snažíme viesť
rozhovor partnersky, potom nemajú
problém riešiť s nami ani konflikty. Po
dobre vyriešenom konflikte býva vzťah
oboch strán dokonca lepší, než bol pred
konfliktom. Je to preto, že konštruktívne
zvládnutie konfliktu sa rovná dobre
zvládnutej úlohe spoločnými silami. A s
ľuďmi, s ktorými dobre zvládame, predsa
radi spolupracujeme.
Oceňujte – (ne)posledná a mimoriadne
dôležitá vec je, keď sami od seba
oceňujeme ostatných. Ak niekto urobil
niečo, čo ho stálo námahu, vyžadovalo
nejakú zručnosť, pochváľme, oceňme:
Páčilo sa mi, ako si držal poradu na uzde,
aby sme neodbočovali.; alebo Obdivujem,
aký si ostal pokojný, keď volal ten
ukričaný klient.; alebo napríklad Som rád,
že si otvorene povedal, že toto ti vadí, inak
by medzi nami bolo zbytočné napätie...
Rovnako ako sa venujeme pestovaniu
vzťahov na pracovisku, mali by sme
na tom pracovať aj doma. Aj partner,
rodič či dieťa potrebujú, aby sme s nimi
zdieľali informácie o sebe, zaujímali sa o
nich, boli k nim vľúdni, oceňovali, riešili
konflikty v prospech oboch strán. Takže
sme opäť pri tom, čoho sme sa dotkli
na začiatku článku – základné princípy
správania voči kolegom v práci alebo voči
svojim najbližším doma sa až tak zásadne
nelíšia. Ideálne je, keď sme si sami sebe
podobní aj doma, aj na pracovisku.
Aleš Bednařík
psychológ, tréner
www.b-form.sk
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Vzdelávanie v inakosti
Aj keď je migrácia prirodzeným spoločenským javom, na Slovensku sa
často považuje za čosi nové a neznáme. Územie dnešného Slovenska má
pritom s migračnými pohybmi doslova stáročné skúsenosti.
Zdokumentovaných je niekoľko
významných vysťahovaleckých vĺn z
územia dnešného Slovenska. Dôležitú
úlohu v živote krajiny však zohrávali v
historickom vývoji aj prisťahovalecké
vlny. Občania iných krajín prichádzali
na územie dnešného Slovenska v období
Rakúsko-Uhorska, prvej Československej
republiky, ale aj počas komunistického
režimu z tzv. spriatelených krajín. Po
roku 1989, kedy sa hranice Slovenska
otvorili, a predovšetkým po vstupe do
EÚ, sa Slovensko stalo cieľovou krajinou
cudzincov. Napriek tomu ešte stále
prevláda názor, že sme hlavne tranzitnou
krajinou. Štatistiky za posledné roky však
naznačujú, že to nie je celkom tak. Mnohí
občania EÚ alebo tzv. tretích krajín sa na
Slovensku usádzajú aj na dlhšie, prípadne
natrvalo. K 31.decembru 2012 tu malo
povolený nejaký typ pobytu 67 877
cudzincov, čo je približne 1,3% celkovej
populácie. Trend narastajúcej imigrácie
sa prejavuje aj na školách, kde sa čoraz
viac učiteľov a učiteliek v praxi stretáva s
deťmi cudzincov.

Pocit ohrozenia

Kultúrna rozmanitosť teda narastá
na Slovensku aj na slovenských
základných školách. Postoje spoločnosti

voči cudzincom sú však rozporuplné.
Na deklaratívnej úrovni sú obyvatelia
Slovenska tolerantní a pripravení
akceptovať cudzincov, avšak detailnejšie
analýzy poukazujú na silné asimilačné
preferencie. Vo výskume z roku 2009 viac
než polovica respondentov súhlasila s
tým, aby boli obmedzené práva cudzincov,
ktorí sa neprispôsobia Slovákom.
Zároveň sa potvrdila prítomnosť obáv
slovenskej populácie z konfliktov
medzi cudzincami a Slovákmi (56,7%
respondentov) a z možnej narastajúcej
kriminality niektorých cudzincov (67,8%
respondentov). S podobnými reakciami
sa stretávame aj na školách zo strany
učiteľov a učiteliek: „Ja sa obávam straty
našej národnej identity. Rešpektovať inú
kultúru, dobre, ale podľa mňa to musí byť
recipročné, čo nie je časté zo strany tých,
ktorí sem prichádzajú, oni chcú skôr, aby
sme sa my prispôsobili im, v tom vidím
potenciálne ohrozenie a riziko pre nás.”*
Práve z pocitu ohrozenia a zo snahy
zabrániť konfliktu vychádza migračná a
integračná politika, ale aj politiky voči
národnostným menšinám na Slovensku.
Princípy rešpektu práv a ľudskej
dôstojnosti človeka bez ohľadu na jeho
etnokultúrny pôvod a zdroje identity tak
zostávajú prinajlepšom zabudnuté.

Prečo sa však ľudia automaticky
cítia ohrození a očakávajú konflikty?
Jedna z teórií uvádza, že ide o snahu
chrániť a zachovať sociálnu (kultúrnu)
identitu skupiny, s ktorou sa identifikujú.
Ide akoby o nejaké zabezpečenie
pokračovania „rodu“. Ak prijímajúca
spoločnosť vníma etnokultúrnu menšinu
ako hrozbu, zvyšuje sa jej potreba istoty
a ochrany vlastnej kultúrnej identity.
Pocit zvýšenej ochrany sa môže snažiť
dosiahnuť stratégiami na ochranu
vlastných kultúrnych hodnôt – napríklad
požiadavkou na úplné prispôsobenie sa
cudzincov Slovákom.

Naše zvyky, vaše zvyky?

V prípade učiteľov a učiteliek však
môže do značnej miery ísť aj o neistotu,
ako k dieťaťu cudzincov pristupovať.
Zdôrazňovať jeho odlišnú identitu, alebo
sa snažiť, aby sa čo najskôr asimilovalo?
Pýtať sa ho na jeho kultúrne zvyky, alebo
taktne mlčať a nevšímať si ich? Ľudia majú
vo všeobecnosti ťažkosti s tým, ako sa
správať v prítomnosti „iných“. V takýchto
tzv. zmiešaných interakciách máme
tendenciu správať sa, akoby „iný“ patril
do jednej zo sociálnych kategórií, ktoré
už poznáme a používame. Pristupujeme k
nemu tak, ako pristupujeme k ostatným,
ktorých zaraďujeme do tejto kategórie,
hoci tento prístup vôbec nemusí byť
vhodný. Druhou možnosťou je správať
sa, akoby „iný“ neexistoval. Práve takýto
prístup často volia učitelia a učiteľky,
ak sa im v triede ocitne dieťa s iným
etnokultúrnym pôvodom a nebodaj aj s
pokračovanie na str. 10
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jazykovou bariérou. Nejde pritom o zlý
úmysel či nezáujem o dieťa, ale skôr o
laissez faire prístup, kedy učiteľ/ka v
dobrej viere nechá veciam voľný priebeh.
Sú presvedčení/é, že ignoráciou či tichou
„toleranciou“ kultúrnej odlišnosti nikomu
neublížia a neurazia ničiu kultúru. Veď
„dieťa sa chytí a postupne zaradí“. A tak
ho síce nenútia zapájať sa do aktivít, ktoré
by mu mohli byť z ich kultúrneho hľadiska
nepríjemné, ale ani mu neposkytujú
uznanie toho, že aj jeho kultúrne zvyky sú
rovnako hodnotné.
Príkladom takéhoto prístupu je
predvianočné obdobie, kedy sa školy
vyzdobujú a chystajú sa vianočné besiedky
s darčekmi: „Kolegyni sa stalo, že keď
išli na nejaké divadelné predstavenie, tak
to dieťa [Jehovistov] nešlo. Ak chcelo
v predvianočnom období samé od seba
pripravovať darčeky alebo niečo, tak ho
nechala. Ale keď malo zakázané, tak mu
dala robiť niečo iné.”
„Ja mám tiež pred Vianocami akýsi pocit
viny, keď tam mám moslimské deti, ktoré
neslávia Vianoce, všetky ostatné deti sa
tešia, a ony nie.“

Prijímajúce deti

Uznanie pritom úzko súvisí s
formovaním sociálnej i personálnej
identity jednotlivca a jeho nedostatok
môže spôsobiť, že dieťa si zvnútorní
negatívny sebaobraz. V prípade Vianoc si
stačí uvedomiť (a aj to vyjadriť), že deti
z iných kultúr majú iné udalosti a zvyky,
na ktoré sa môžu tešiť. Na to však treba
vybočiť z paradigmy dominantnej kultúry,
podľa ktorej je naša kultúra tá najlepšia
a preto tí, ktorí nezdieľajú naše kultúrne
hodnoty a zvyky, sú ochudobnení.
Neuvedomujeme si, že iné kultúry či
náboženstvá sú rovnako hodnotné a
svojim príslušníkom poskytujú rovnaké
uspokojenie či naplnenie ako nám naša.
Skúsenosti zo škôl nám zároveň ukazujú,
že deti neprejavujú obavy z detí z
cudziny, ani sa ich nestránia (aspoň
spočiatku). Viacero učiteľov a učiteliek
nám potvrdilo, že deti sa príchodu
takéhoto dieťaťa do triedy tešili, boli
zvedavé a chceli sa o ňom dozvedieť čo
najviac. A práve na tomto pozitívnom
prijatí by učitelia a učiteľky mali stavať
svoju prácu s triednym kolektívom. Vo
viacerých prípadoch sa totiž stáva, že
prvotné nadšenie slovenských detí opadne
a občas sa premení až na dištanc. Je to
predovšetkým dôsledok nesprávneho
manažovania triedneho kolektívu zo strany
učiteľa/ky. Je zrejmé, že dieťa cudzinca,
ktoré má na začiatku jazykovú bariéru,
čím je v určitom zmysle v znevýhodnenej

socioterapia
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Prítomnosť dieťaťa cudzinca v triede neraz vedie k uvedomeniu, že úspech vzdelávania do
veľkej miery závisí od atmosféry a vzťahov .

pozícii, nemôže byť klasifikované tak,
ako ostatné deti. Ak však učiteľ/ka zmysel
rozdielnej klasifikácie ostatným deťom
nevysvetlí, môžu to chápať ako neférové
zvýhodňovanie cudzieho dieťaťa.
„Zo začiatku boli [ostatné deti] strašne
fajn, snažili sa jej [dievčaťu z cudziny]
pomôcť, ale teraz už... Majú pravdu,
že prečo jej sa všetko prepečie a im sa
neprepečie nič a už tretí rok. Začiatky
boli ťažké, hovorili sme jej, že nemusí,
aj tak sme jej dali tú štvorku... Ale už ani
sedieť s ňou nechcú. Robila som si taký
sociologický výskumček len pre svoje
potreby a tam na otázku S kým nechceš
sedieť? odpovedali, že s ňou, lebo smrdí.
Každá maličkosť na nej akosi vadí, teraz
je už všetko negatívne.”
Práve takéto situácie môžu viesť ku
konfliktom až vylúčeniu dieťaťa cudzinca
z triedneho kolektívu. Trieda teda môže
slúžiť ako model spoločnosti, v ktorej sú
konflikty a exklúzia niektorých skupín
tiež zakorenené v nedostatku informácií,
pochopenia a empatie. Prítomnosť
dieťaťa cudzinca v triede poskytla
mnohým učiteľom/kám vzácny zdroj
sebareflexie a uvedomenia si, že úspech
vzdelávania do veľkej miery závisí od
atmosféry a vzťahov v triede. Práca s
triednym kolektívom ako celkom, nielen
práca s dieťaťom cudzinca, by preto
mala smerovať k posilňovaniu empatie a
schopnosti vcítiť do situácií iných ľudí.

Iná perspektíva

Ako však toto všetko zvládať pri
byrokratickom zaťažení a pri všetkých
učebných látkach, ktoré učitelia/ky musia

odučiť? Dôležité je získať podporu vedenia
školy pre kreatívnu prácu a využívanie
inovatívnych postupov vo vzdelávaní.
Kreatívne a s cieľom scitlivovať deti na
kultúrnu rozmanitosť sa dá na rôznych
hodinách aj popri preberaní povinnej
učebnej látky. Príkladom je iniciatíva
jednej učiteľky z Prievidze, ktorá na
matematike zadala slovenskej triede
slovné úlohy v ruštine a očakávala, že ich
vyriešia. Deti si vďaka tomu uvedomili, v
akej situácii sa nachádza dieťa cudzinca,
ktoré nerozumie slovenčine a napriek
tomu od neho očakávame rovnaké
výsledky. Inak sa k tomu postavila
učiteľka fyziky zo Senca, ktorej sa na
hodine objavili rasistické poznámky, a tak
obetovala učebnú látku a hodinu venovala
diskusii o rasizme a tolerancii.
Možno len treba skúsiť zmeniť
perspektívu či vybočiť zo zabehaných
koľají nazerania na svet. Prítomnosť
dieťaťa cudzinca môže byť pre učiteľov/ky
aj výzvou a môže poskytnúť viac možností
uvedomiť si, že každý človek je jedinečný
a v podstate „nezaškatuľkovateľný“.
Prítomnosť „iného“ v triede môže mať
zároveň pozitívny dopad aj na celkovú
atmosféru, keďže môže posunúť učiteľa/
ku k zmene spôsobu práce smerom k
inovatívnejším a kreatívnejším metódam.
Školské prostredie, ktoré je inkluzívne,
motivuje k sebareflexii a nastavuje
zrkadlo aj vlastnej identite.
Alena Chudžíková
Centrum pre výskum etnicity a kultúry
*V texte sú citáty účastníčok projektu Škola ako
komunita: Vytváranie inkluzívneho prostredia na
základných školách. Podporil ho Úrad vlády SR.
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Vždy sa z tých dvoch Albáncov
spamätávala aj niekoľko dní. Zvieratá.
Obaja naraz. Niekedy od bolesti ani
nevedela, čo s ňou robia, trhali ju a
smiali sa, spotení, s červenými očami.
Fučali nad ňou a neuveriteľne smrdeli.
Tí dvaja sa hádam nikdy neumývajú.
Naplo ju. Nahla sa nad misu, ale už z nej
nič nevyšlo. Iba jej bolestivo zdvíhalo
žalúdok, ako keby mala vyvrátiť všetky
vnútornosti. Zadok ju bolel, našla si krv.
V rozkroku ju pálilo. Hoci sa sprchovala
celú večnosť, nevedela tých dvoch zo
seba zmyť. Najradšej by sa odrala z kože.
Opäť pocítila v sebe obrovský hnus a
zasa ju naplo. Tvár ju bolela od faciek a
úderov, ktoré jej vylepil majiteľ. Tí dvaja
sa sťažovali, že im nebola dostatočne po
vôli. Vykrikoval, aby si uvedomila, že ju
platí, že žije u neho, a tak bude robiť to,
čo jej zákazníci a on prikážu. A všetko
len preto, že sa od bolesti začala pri tých
dvoch brániť, už mala dosť ponižovania.
Vtedy ten tučný a smradľavejší zakričal:
„Drž mi ju!“ Zovrel ju rukami ako do
zveráka a natrčil si k sebe jej zadok. Vtrhol
do nej a ona myslela, že sa rozpadne na
kusy. Zaplavila ju strašná bolesť. Vtedy
sa rozkričala, chcela utiecť, ubrániť sa
bolesti. Začali ju biť a opakovane si
ju brali. Ako dva stroje so vztýčenými
penismi. A smrdeli. Strašne spotene
smrdeli. Vzdala to. Iba odovzdane držala
a v slzách čakala, kedy tie špinavé prasatá
skončia, aby sa mohla umyť, dať si svoju
dávku a potom si ľahnúť. Vyplakať sa, nič
nevidieť, nepočuť, necítiť. Zmiznúť.
V jednej ruke mala pripravenú
striekačku, druhou nahrievala nad
levanduľovou sviečkou lyžičku. Poznala
tú triašku, keď sa telo nevedelo dočkať,
kedy sa droga rozleje po žilách a všetko
v nej sa zrazu rozpustí, všetky myšlienky,
celý svet zmizne a ona nebude... Nasadila
ihlu a opatrne si ju zaviedla do pošvy.
Iba tam si mohla pichať, lebo majiteľ ju
zbil, keď jej raz objavil stopy po ihle na
ruke. Tváril sa, že mu drogy prekážajú
a že ich v bare neznesie, ale aj tak ich
ticho toleroval. Zrejme aj on uznal, že bez
nich by žiadne dievča nevydržalo všetky
tie svinstvá, ktoré sa tam noc čo noc
odohrávali. Bál sa policajtov. Podplácal
ich dievčatami a oni potom dali pokoj.
Stále jej znelo v ušiach „Drž mi ju!“
Veta ju bodala priamo v srdci. Prvý raz
ju začula od otca. Držal ju pod krkom
za tričko a fackoval ju. Celý červený od
zlosti reval. Začala sa mykať a vtedy
sa tričko roztrhlo. Nemala pod ním nič

Foto Marianna Kadlečíková

Drž mi ju!

a zrazu bola pred otcom nahá. Strašne
sa hanbila, chcela ujsť do svojej izby.
Vtedy otec zakričal na matku: „Drž mi
ju!“ A tá priskočila a držala ju, kým on
ju bil po tvári a nadával jej do kuriev.
Nikdy také poníženie a zradu nepocítila.
Nemala silu ubrániť sa tým dvom. Keď
sa otec konečne vyzúril, pustili ju. Jednou
rukou si zakrývala prsia a druhou začala
nešikovne zberať peniaze od Mariana.
Boli porozlietané po celej kuchyni.
Všetko to začalo kvôli nim. Nechcela
otcovi prezradiť, odkiaľ ich má, lebo
sa bála povedať, že bola s Marianom.
Poprosil ju, nech mu peniaze ukryje u
seba, aby ich zbytočne nepomíňal. Nežne
ju objímal a bozkával a pritláčal k sebe a
bolo jej tak krásne. Prečo by ich nemala
zobrať? Prečo by to pre neho nemala
urobiť? Ani si neuvedomila, že má
peniaze stále v rukách. Stále myslela na
Marianove bozky. Keď otec zbadal v jej
rukách peniaze, začal sa výsluch a krik,
že on z dcéry kurvu mať nebude, že jej to
vytlčie z hlavy. Začali sa hádať a potom

sa to celé stalo. A matka celý čas iba ticho
stála a prisluhovala otcovi. Odišla do
svojej izby a celú noc plakala.
O dva týždne utiekla z domu.
Nikomu nepovedala ani slovo. Nech si
ju hľadajú, kde chcú. Peniaze poslala
poštou Marianovi, chytila stop a odišla.
Na pumpe sa zoznámila s majiteľom baru.
Ponúkol jej dobrú prácu, slušný plat, izbu,
jedlo... Prečo by to chvíľu nevydržala?
Zarobí si, trochu sa zaprie, ušetrí peniaze
a potom odíde do sveta...
Hoci už bola zručná, aj tak ju zabolelo,
keď si vpichla ihlu do vagíny. Mala ju celú
ubolenú ešte od tých dvoch. Trvalo to len
chvíľočku. Potom všetko začalo miznúť.
Ako blesk sa telom prevalila horúčava,
uvoľnenie... Droga zabrala. Posledné
mesiace to boli jediné príjemné chvíle v
jej živote. Mohla si lízať zranenú dušu a
mať pokoj od každého a od všetkých. Už
jej dokonca aj párkrát hlavou preblesla
myšlienka, že smrť je najväčší pokoj....
Ľudo Dobšovič
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Pozvánka
Jesenná škola socioterapie
Pracujete s ľuďmi a medzi ľuďmi?
Pracujete pre ľudí? V tom prípade
môžete veľa získať pre svoju prax, ale
aj pre súkromný život. Pozývame vás
na jednodňové podujatie – Jesennú
školu socioterapie zameranú na tému
Socioterapia – terapia sociálnych
vzťahov. Reč bude o terapii sociálnych
vzťahov, o využívaní socioterapie v
zdravotníctve, v školstve, v sociálnej
sfére, v pomáhajúcich profesiách, ale aj
vo firmách. O spôsoboch vzdelávania sa v
tomto odbore a aj o tom, ako socioterapia
pomáha riešiť konflikty nielen medzi
národnosťami, ale aj znepriatelenými
skupinami a konflikty presahujúce hranice
štátov.
Jesennú školu socioterapie organizuje
Asociácia psychoterapie a socioterapie
(ASP) v spolupráci s Inštitútom
psychoterapie a socioterapie (IPS) a s

Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce,
Katedrou ošetrovateľstva Trnavskej
univerzity.
Kedy a za koľko: 16. októbra 2013
od 9.00 h v Aule Trnavskej univerzity.
Účastnícky poplatok je 20 € (členovia
ASP majú 10% zľavu).
Hovoriť budú Ľudovít Dobšovič a
Lívia Lozsi z Asociácie socioterapie a
psychoterapia a Viera Filipová a Lucia
Skladanová z Inštitútu psychoterapie
a socioterapie. Popoludní s nimi môžu
nielen na tieto témy diskutovať všetci.
Prihlášku a program nájdete na
www.socioterapia.info. Počet miest je
limitovaný, posledná možnosť prihlásiť
sa je 15. septembra 2013! Na akékoľvek
otázky odpovedia Lívia Lozsi a Marianna
Kadlečíková na číslach 0917 110 067 a
0905 555 600 alebo na mailovej adrese
konferencia2013@socioterapia.info.

kroky ku kariére
Tradičnú predstavu, že najlepší
spôsob, ako získať zaujímavú pracovnú
pozíciu, je monitorovať internetové
burzy práce alebo printovú inzerciu,
dávno prekonali efektívnejšie metódy.
Spôsob aktívneho uchádzania sa o
prácu, ktorý ponúka kniha 3 KROKY
KU KARIÉRE (MK Training, 2012),
sa zásadne líši od doterajších postupov.
Je to praktická publikácia, ktorá
obsahuje všetky potrebné tipy a rady na
naštartovanie úspešnej kariéry. Podľa
autorov byť pripravený znamená poznať
seba, vedieť, čo viem, aké mám ciele a
pripravenosť prezentovať spôsobom,
ktorý zaujme a presvedčí.
Kniha je k dispozícii aj ako e-book.
Viac na www.3krokykukariere.sk

Seminár Socioterapia,
psychoterapia a dieťa
Už po štvrtýkrát sa stretli profesionáli,
ktorí sa venujú výchove a vzdelávaniu
detí a mládeže, na seminári Socioterapia,
psychoterapia a dieťa, ktorý organizuje
Inštitút psychoterapie a socioterapie.
Viera Filipová sa v
prednáške
venovala konfliktom v školskom
prostredí – medzi deťmi navzájom i
deťmi a učiteľmi. Dozvedeli sme sa, čo
prináša každý z účastníkov do konfliktu,
ako snaha „zlomiť dieťa“ vedie namiesto
riešenia k tomu, že sa konflikt stane
chronickým. Naopak, chronické konflikty
pomáha riešiť partnerský vzťah k dieťaťu,
rešpekt voči nemu alebo porozumenie
situácie.
Ingrid Kosová priblížila špecifiká
práce s rómskymi deťmi, pričom ťažkosti v
ich vzdelávaní dáva do súvisu s chudobou

a nie s etnicitou. Učitelia na vzdelávanie
týchto detí nie sú pripravení, a tak sa deti
po nástupe do školy, pre nich absolútne
cudzieho prostredia, prvýkrát v živote
stretnú s odmietnutím. Vzdelávanie by
podľa nej nemalo smerovať k potlačeniu
osobnosti rómskeho žiaka, ale naopak
k rešpektovaniu jeho jedinečnosti,
vlastného smerovania a tempa.
Ľudovít Dobšovič sa zameral na
to, ako môže supervízia ako nástroj
kontinuálneho vzdelávania učiteľov
napomôcť k zlepšeniu ich práce. Počas
supervízie môže každý lepšie pochopiť,
ako jeho osobnosť ovplyvňuje prácu, a to
viac, než odbornosť.
Prezentácie k prednáškam nájdete
onedlho na stránke www.socioterapia.sk.
mg

Ponuka práce

Poradenské
centrum
neziskovej
organizácie
PLAMIENOK
hľadá
psychoterapeuta s klinickou praxou.
Náplň práce: terapeutická práca s deťmi
a rodinami po strate súrodenca, rodiča.
Požiadavky: psychoterapeutický výcvik
po ukončení, resp. tesne pred ukončením,
terapeutická prax min. 3 roky, schopnosť
dohovoriť sa v anglickom jazyku.
Platové podmienky, úväzok a nástup
dohodou. Kontakt info@plamienok.sk,
tel: 02 207 18 169.
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