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Katka – motivační program „Its In U2“

S Katkou jsem se poprvé setkala, když přišla s babičkou na rodinnou terapii. Důvody ke
vstupu do programu RADDAR: Katka přerušila studium na gymnáziu (ve2.ročníku), rodinou
byla hodnocena jako nerozhodná a vzdorovitá.
Práci si hledá spíše formálně. Má problémy s matkou, se kterou žije v domácnosti. Často
se hádají, vše ale více či méně řeší babička. Kromě rodinné terapie Katka zvolila účast v
motivačním programu. Babička se ihned ujišťovala, zda jí budu o Katce podávat průběžně
informace. Sdělila jsem jí, že vše co si na sezeních povíme, zůstane mezi námi. Katka mi
později potvrdila, že tento postoj byl významným základem důvěry v našem vztahu a také
rozhodujícím faktorem, který ovlivnil, že na naplánované sezení přišla.
Na prvním setkání Katka přiznala, že je nervózní. Po skončení schůzky sama od sebe
řekla, že se jí ulevilo a je překvapená, jak mi věří a může být otevřená. Na dalších setkáních
Katka velmi dobře plnila zadané úkoly, vždy byla připravená a jasně vyjadřovala, na co jsem
se jí ptala. Schůzky jsme zpříjemňovaly pitím kávy a mlsáním něčeho dobrého. Katka byla
pokaždé uvolněná, příjemná a přátelská. Často mluvila o dokončení gymnázia.
Za klíčové považuji 5. setkání, jehož náplní byly Katčiny cíle a plány. Toto setkání
odhalilo, že ihned za přáním dokončit školu, je absolvování kadeřnického kurzu. V předchozí
schůzce jsme doplňkově udělaly Dotazník na volbu profesní orientace. Katka si jako malá
přála být kadeřnicí, dnes stříhá sama sebe a své známé. Dokonce má nabídku, od své známé,
pracovat jako kadeřnice u ní. Dotazník na volbu profesní orientace potvrdil dětské přání být
kadeřnicí. V rámci SMART postupu jsme zpracovaly překážky, které by se mohly objevit na
cestě stát se samostatnou a nezávislou kadeřnicí. Katka byla tímto setkáním nadšená, sama jej
hodnotila jako velký přínos, setkání jí ukázalo kudy jít a především jak. Sama také řekla, že
už nemá potřebu fixovat se na dokončení gymnázia.
Katka se ze schůzek často včas omlouvala a navrhovala jiné termíny. Na výstup si
připravila materiál, včetně přehledu akreditovaných kurzů na obor kadeřnice. Posun vidím
v tom, že Katka už opravdu aktivně vyhledává práci. Brigádně pracuje při přípravě otevření
nové restaurace s následnou spoluprácí jako barmanka. DVP nám tuto pozici také potvrdilo.
Absolvování kurzu pro kadeřnice prozatím odložila.
Katka mě velmi překvapila, když mi na naší poslední schůzce (předání osvědčení),
předala dárek. Slíbila, že až bude restaurace otevřená, udělá kávu ona mně. K samostatnosti a
nezávislosti na matce má před sebou ještě dlouhou cestu. Z programu vyplývají pozitivní
motivace / klíčová slova/ a pozitivní vlastnosti: přátelská, spolehlivá a ochotná. Pro mě to
znamená, že ke svému cíli dojde.
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Klíčová slova:

ZÁBAVA / cigára, lidi a jiné „dobroty“/
DOKÁZAT SVOU CENU / sobě a ostatním/
SPRAVEDLNOST, UZNÁNÍ /„Jsi dobrá taková, jaká jsi….“: Jiří Beníšek/
když něco… STRAŠNĚ CHCI…

Autor: Margita Bartošková

Závěrečná koláž s klíčovými slovy:
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František - motivační program „Its In U2“
František začal docházet na setkání MP ve 13 letech. Přivedla jej jeho matka, která chtěla
najít příčiny jeho útěků z domova a chtěla se také víc dovědět o tom, co se ve Františkovi
odehrává, co je pro něj důležité apod.
František se už od prvních setkání projevoval jako velmi přátelský, usměvavý a
komunikativní kluk. Nedokázal však o sobě přemýšlet ani mluvit pozitivně. Ve vstupním
dotazníku na začátku programu se objevovaly pouze vlastnosti: tvrdohlavý, hodně zlobím,
nedám si říct, dělám, co nemám.
Díky tématům jednotlivých setkání se tato situace pomalu měnila. Navíc se ukázalo, že
František je více než ostatní velmi citlivý na reakce a hodnocení okolí, což mohlo mít přímý
vliv na jeho rozhodování utéci z prostředí, kde občas docházelo ke konfliktům.
František v závěrečném dotazníku dokázal napsat: vnímavý, docela chytrý, zábavný, dozvěděl
jsem se o sobě něco, co jsem nevěděl. Dokázal ale také přirozeně seznámit s výsledky
motivačního programu svoji matku. Po setkáních jí vyprávěl, o čem se na sezeních mluvilo,
jaké věci, příběhy a hrdiny si zvolil, čímž matce nevědomky přímo odpovídal na její otázky.
Z posledních zpráv je František bez recidivy. Matka byla s účastí na programu velmi
spokojená. Kromě motivačního programu František docházel také na rodinnou terapii,
doučování a kurz PC.
Klíčová slova:
VNÍMÁM (velmi citlivý
na chování a hodnocení
druhých)
ZAJÍMÁM SE
VTIPNOST
PŘEKVAPIT (jiné než se
čekalo)
TROCHU RISKU
VĚCI (materialista)

Autor: Petra Burdová
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Martin – rodinná mediace u klienta z ústavního zařízení
Desetiletý Martin, který měl řadu let výchovné problémy - záškoláctví, špatný vliv na
své mladší sourozence, matka ho výchovně nezvládala. Časem se situace vyhrotila natolik, že
matka ztratila veškerou autoritu a Martin byl z nařízení soudu umístěn do dětského domova.
Zakázka na rodinnou mediaci vyšla od sociální pracovnice dětského domova, která věřila v
možnost řešení této situace i perspektivu toho, že by se Martin mohl vrátit domů.
Na základě podnětu sociální pracovnice byla kontaktována matka, která s mediací
vyslovila souhlas. Matka vyprávěla mediátorovi svůj příběh. Zmínila se zejména
o výchovných problémech s Martinem, také o impulsech, které vše odstartovaly. V atmosféře
bezpečí hovořila nejen o drogách, které ovlivnily její mateřskou úlohu, ale zejména
o manželských konfliktech, které synovo dětství provázely. Martin byl velmi citlivý a veškeré
konfliktní napětí v rodině vnímal velmi intenzivně. Jednalo se například o neúctu otce k matce
a „podrývání “ její autority před synem nebo silné emoční výlevy matky.
Oba rodiče se nedokázali dohodnout na jednotném výchovném postupu vůči Martinovi,
což bylo živnou půdou pro jeho problémové chování.
Sám Martin cítil větší pouto k otci, snad i proto, že mu dovoloval více než matka. Ta pak
prožívala pocity křivdy, jelikož sama sebe vnímala jako jediný odpovědný článek v celé
rodině. Svého muže pak viděla jako „narušitele“, který odjíždí za prací do Velké Británie a
když se vrátí, několika slovy zbourá to, o co matka ve výchovném působení usilovala. Bylo
tedy nutné nastavit alespoň minimální úroveň vzájemné komunikace mezi oběma rodiči a
dojednání základních pravidel pro komunikaci a výchovu.
Mediátor v rámci rodinné mediace požádal o spolupráci otce, i ten byl ochotný a projevil
vůli situaci řešit. Na mediační sezení přijel ze zahraničí. S mediátorem hovořil o svém názoru
na jednotlivé problémy a přesto, že nedošlo k osobnímu mediačnímu jednání mezi oběma
rodiči současně, mediace umožnila alespoň zprostředkovanou výměnu názorů a hledání řešení
ve prospěch dítěte. V nekonfliktní atmosféře došlo k vyjádření pocitů obou rodičů, které pak
byly každou stranou za pomoci mediátora reflektovány.
Hlavním výstupem celého mediačního jednání byla nepsaná dohoda o tom, že rodiče
budou spolu komunikovat s respektem. Následně byl dojednán postup, jaké kroky učiní obě
strany proto, aby se Martin mohl vrátit z dětského domova domů. Dnes už je Martin zpět u
otce.
Autor: Jan Hrubeš
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Petr - individuální terapie
Základní údaje:
Petr 14 let, žák ZŠ. Terapie mu byla doporučena sociálním kurátorem, důvod – nevhodné
chování ve škole, zejména vykřikování při hodině, nevhodné poznámky. Petr žije s matkou a
mladším bratrem (3 roky). Doma s ním problémy matka nemá, škola hodnotí Petrovo chování
jako neúnosné a předala stížnost sociálnímu kurátorovi. Matka neví, jak Petrovi domluvit, dle
jejího názoru je kázeň při hodině problém učitelů.
Počet sezení:7
1. sezení
Klient přichází v doprovodu matky. Matka opakuje žádost školy a sociálního kurátora.
Matka si dělá starosti, aby škola nesáhla k nějakému výraznému opatření, již byli na vyšetření
v pedagogicko psychologické poradně. Klient souhlasí a přeje si problém vyřešit, má strach
z umístění do diagnostického ústavu. Je dohodnuta individuální terapie, matka z důvodu péče
o mladšího syna nemá čas chodit na sezení, navíc zastává názor, že je to problém syna a
školy.
Pokračujeme v individuální terapii. Klient nemá svoje chování pod kontrolou („prostě ty
poznámky z něho vyletí“), jiné problémy ve škole nemá. V ostatních situacích má tedy svoje
chování pod kontrolou. Do školy chodí rád, i když se moc dobře neučí. Doma by se nudil.
Klient nemá žádné mimoškolní činnosti, hrál hokej, ale po rozvodu rodičů jej nemá kdo na
tréninky vozit. Většinu času stráví u počítače, největší trest je zakázaný přístup k počítači.
Mimo školu si nevytváří kamarádské vztahy. O domácím prostředí mluví velmi stručně,
v podstatě není vtažen do dění rodiny. Vyjadřuje se poměrně jednoduše a neutrálními větami
typu „nevím, dobrý“.
Hypotéza: rodinné prostředí chudé na podněty a společné aktivity rodiny. Klient je spíše
pasivní povahy, výkřiky při vyučování mohou saturovat potřebu být viděn a slyšen.
2. a 3. sezení
Cílem je rozpovídat klienta. Klient pasivně čeká na otázky a odpovídá stručně, tj. jedním
až třemi slovy s neutrálním významem. Patrně mu chybí konverzace s dospělými členy rodiny
a lidmi vůbec (např. sportovní trenér apod.). Potvrzuje to i jeho odpověď, že když má
zakázaný počítač, kouká celý den do zdi. Jeho chování je zatím spíše dětinské, chybí fantazie,
chybí také opoziční chování ve smyslu prosazování vlastního názoru, vymezování se vůči
dospělým autoritám.
Podle jeho názoru mu nic nejde, zkouší hrát na bicí, ale myslí si, že mu to nejde.
T: podle čeho poznáš, že ti to nejde?
K: nevím, prostě mi to nejde
T: někdo ti to řekl?
K: ne, ale mě nejde skoro nic
T: jak dlouho hraješ na bicí?
K: asi dva měsíce
T: no, tak to jsi úplně na začátku, to je normální, že toho umíš málo
K: nevím
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T: kdo první pozná, že už děláš pokroky?
K: asi nikdo
T: ty se učíš sám?
K: ne, mám učitele
T: to je tvůj výběr, ten hudební nástroj?
K: jo
T: za jak dlouho musí být vidět pokroky, podle tebe?
K: nevím
T: můžeš si nějak zjistit, kdy mají být vidět pokroky?
K: nevím
T: povídá si s tebou o tom někdo?
K: ani ne
T: můžeme to probrat tady, zdá se mi, že máš trochu zmatek v tom, jak poznat, když ti něco
jde
K: možná
Zbytek sezení klient stručně vypráví, že se mu nedaří ta kázeň ve třídě při vyučování.
Snažil se, ale nedaří se mu to. Výjimkou je paní učitelka na dějepis. Klient má za úkol
pozorovat, v čem je jeho chování jiné při hodinách dějepisu.

4. sezení
Klient nemá nic nového, žádné téma, nic nevypozoroval na svém chování. Protože to
zcela nechává na mně, navrhuju mluvit o něm. Je zaskočen, neví co má o sobě říkat. Navrhuju
– cokoliv co chceš, abych o tobě věděla. Nakonec mu opět pomáhám otázkami. Jaké má
hrdiny, co ho baví, co ho nebaví, jak ve škole, tak doma, zda se stýká s otcem, zda mu chybí,
zda se necítí doma sám. Klient je stále zaskočen, patrně není zvyklý bavit se o sobě, a
přemýšlet o sobě. Nemá ani obecnou představu, kam jít po ZŠ, obávám se, že to nechá plně na
dospělých (matka, škola).
Dostává za domácí úkol zamyslet se nad tím, co chce ve svém životě nechat tak, jak je,
co chce jinak.
5. sezení
V klientově životě je změna. Přešel do péče k otci. Zatím je to pouze v rámci vzájemné
dohody mezi rodiči. Vypadá spokojeně, nicméně stále odpovídá svým obvyklým stylem.
Zajímám se, jak změnilo život oběma jejich společné soužití. Otec je velmi sdílný, je rád,
zvládají to. Objasňuji otci, proč sem jeho syn chodí a ptám se na jeho názor. Otec o
problémech ve škole ví, chce na tom se synem pracovat.
T : (k otci) mám trochu potíž, váš syn odpovídá stručně, často slovy: „ nevím, dobrý: Jak je to
u vás doma?
O: jo, to je pravda, já kolikrát ani nevím, co si myslí, zda něco potřebuje
T: (ke klientovi) myslím si, že už to není dobrá strategie. Nechávat vše na ostatních. Dokonce
se mi to zdá nebezpečné neprosazovat svůj názor.
K: krčí rameny
O: no, on má potíž dotáhnout věci do konce, něco začne, ale nedokončí to, podobně jako
s mluvením
T: takhle to bylo vždycky?
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O: když byl malý, někdy překvapil, jak urputně se pouštěl do složitých věcí a dokončil je.
Pak jsme se ale rozvedli, a já už s ním nebyl tak často.
T: (ke klientovi)jak tomu rozumíš?
K: krčí rameny, nevím
T: stalo se ti někdy, že jsi měl pocit, že se o tebe druzí nezajímají, že nevidí, co umíš? Prostě
tě třeba nepochválí? To se pak někdy stane, že člověk ztratí motivaci něco dělat.
K: krčí rameny, nevím
T: i tohle může být téma, můžeme se na to podívat. Možná odsud pochází tvoje přesvědčení,
že nic neumíš a tak se předem demotivuješ dotáhnout věci do konce.
K: možná
V závěru sezení dostávají úkol vypsat všechny dovednosti, ve kterých je klient šikovný.
6. sezení
Klient přichází poprvé se spokojeným výrazem ve tváři. Přes prázdniny pracoval s otcem
v lese, něco si i vydělal. Otec dodává, že se zklidnil ve škole, podle jeho slov potřebuje asi
vybít energii. Klientovi péče otce prospívá, více se připojuje v rozhovorech. Neumí si
vysvětlit, proč už tak nevyrušuje, prostě to samo nějak odešlo.
Dávám zpětnou vazbu, že má více aktivit s tátou a to mu pomáhá. Domlouváme se, že
příští sezení bude poslední, pokud potíž, kvůli které přišel, bude na ústupu.
7. sezení
Klient přichází sám. Je to první sezení, kdy je aktivní. Chování ve škole je v pořádku,
poděluje se o výsledky testu v kariérovém poradenství. Dávám mu zpětnou vazbu, a zajímám
se o jeho názor, jak se stalo, že je z něho aktivní a povídavý kluk. Klient se svěřuje, že u otce
se mu líbí víc, dělají společně různé věci. Zajímám se, jak se stalo, že je v péči u otce. Klient
hovoří o své iniciativě. Prostě jednou u otce zůstal déle, matce řekl, že chce být u otce a matka
souhlasila. Nahlas mu říkám, že beru zpět svůj výrok o tom, že se vyhýbá prosazovat svoje
názory. Oceňuji, že dokázal s rodiči takto jednat, není to lehké rozhodnutí.
Vyplňujeme závěrečný dotazník.
O tomto rozhodnutí byla obeznámena sociální kurátorka, která rovněž potvrdila jisté zlepšení
u klienta.

Autor: Luisa Krameriusová
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Michal - individuální terapie
Základní údaje:
Klient 16 let. Žák Speciální ZŠ (konec docházky 2010, přestup do učebního oboru). Do
13 let žil u své matky a nevlastního otce spolu se 2 mladšími sestrami. Nevlastní otec ho
fyzicky týral, péče ze strany matky byla velmi nedostačující. Klient byl několikrát umístěn
v DPL, neboť matka nezvládala jeho návaly vzteku. Ve 13 letech umístěn do péče otce a
nevlastní matky. Rodina žila u babičky (matka otce). Po narození dcery se rodina stěhuje a
Michal zůstává v péči babičky, která je nyní jeho zákonný zástupce.
Důvod vstupu do programu: nerespektování dospělé autority, zejména ve škole, návaly vzteku
a agresivní hrubá komunikace s dospělými.
Počet sezení: 6
1. sezení (společně s babičkou)
Je vidět, že klient má babičku rád a je sám motivovaný svoje chování zlepšit. S babičkou
i klientem si vyjasňujeme konkrétní cíle, snažím se oddělit nevhodné chování od chování
spojené s hledáním vlastní identity v období dospívání. Klient se jeví jako bystrý hoch, těžké
uvěřit, že má za sebou tak složité dětství a že je žákem speciální školy. Ve škole klient
prospívá, patří k nejlepším žákům. Babička sděluje obavy, že se už z toho její vnuk nedostane,
vždyť vyrůstal jako zvířátko a byl několikrát v DPL. Zbytek terapie se věnuji vyjasňování
způsobu práce a přerámování předpokladu babičky. Je společně dohodnuta individuální
terapie. Po celou dobu sezení jsou oba, klient i babička v dobré a vstřícné náladě.
2. sezení
Klient přichází dobře naložen. Nechce se chovat tak, jak se občas chová, jeho největší
potíž je ta, že si nevhodné chování uvědomí až nějakou chvíli potom co se stalo, často ho na
tu musí upozornit někdo z okolí (kamarád, babička atd.). Narativním způsobem práce zjišťuji,
kdy se objevilo jeho agresivní chování. Jdeme do bolestných vzpomínek jeho dětství, klient se
po celou dobu sezení snaží vyprávět věci s humorem, patrně jeho strategie jak odlehčit bolest,
tuto moji hypotézu klient potvrzuje, humor mu pomáhá. Dostáváme se k tomu, že do 13 let žil
klient v rodině, která měla jinou kulturu, než je kultura v současné rodině. Navíc, agrese
v původní rodině byla nutná pro přežití. Pro klienta je tedy složité opustit vzorce chování
získané v původní rodině a osvojit si nové vzorce chování. Klient se domnívá, že to není on,
kdo volí agresivní chování, ale druhá strana, ta si vybere, jak se má chovat. Tj. ve slovech
klienta „buď si ve mně vyberou hodného Michala, nebo zlého Michala.
T: a teď tu sedí jaký Michal
K: ten hodný
T: a co jsem udělala, že jsem si vybrala toho hodného?
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K: nevím
T: a co bych musela udělat, abych si vybrala toho zlého?
K: to raději nechtějte vědět
T: možná, když si tohle vyjasníme, tak to pomůže řešení tvé potíže
K: já to opravdu nevím, to si volíte vy, koho si vyberete.

Na konci sezení má klient za úkol pozorovat, co se děje, co okolí dělá, že si vybere zlého
anebo hodného Michala.
3. sezení
Pokračuji v narativním přístupu. S klientem se bavíme o hodném a zlém Michalovi. Zlý
Michal je dobrý k tomu, že ho chrání před zlem, hodný Michal by to nezvládl. Oba se
potřebují, doplňují se. Pátráme v jeho minulosti, za jakých okolností se poprvé objevil zlý
Michal, aby ho ochránil. Bylo to ve věku asi 5-6 let před první hospitalizací v DPL. Tam si ho
poprvé vybral a už u něho zůstal. Hodného Michala si nejčastěji (vlastně vždycky) zavolá
jeho nejmladší 2letá sestra (otcova nová rodina), jeho nejlepší kamarád, občas babička, někdy
otec. Zlého Michala si zavolá téměř vždy jeho nevlastní matka, zejména když je opilá. V tu
chvíli zlý Michal chrání i 2letou sestru. Nabízím mu hypotézu, že nemá rád násilí, když se
ubližuje jemu a druhým, to se objevuje zlý Michal, když mu nic nehrozí (přítomnost
kamaráda, sestry…), objevuje se hodný Michal.
T: co když o tom nerozhoduje okolí, ale ty?
K: tomu nerozumím.
T: no, mně vrtá hlavou, zda okolí ví, že máš v sobě tyto 2 bytosti, jak by se to mělo dozvědět?
K: to nevím.
T: ani já jsem to nevěděla, myslím si, že jsem to nebyla já, kdo si vybral hodného Michala, že
jsi to byl ty, kdo mi ho nabídnul. Jak si mohu vybrat někoho, koho neznám?
K: takhle jsem nad tím nepřemýšlel.
T: víš, o tom rozhoduješ ty, dokonce i tehdy, když to necháváš na druhých. Je to tvoje
rozhodnutí.
K: ale já to nemám pod kontrolou.
T: to už můžeme vzít jako další téma, přijít na to, jak to mít pod kontrolou, pokud ti to
pomůže.
K: no, to by mohlo být dobrý, vy jste odborník.
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T: ty jsi odborník na zlého a hodného Michala, tak zkusme ty naše odbornosti dát nějak
dohromady.
Na závěr sezení zjišťuji, u kterých osob mu půjde nejsnadněji zastavit se a přemýšlet,
kterého Michala zvolí. Jde o babičku a učitelky ve škole. Bude na tom pracovat.

4. sezení
Klient se zlepšil ve škole. Už nemá nevhodné poznámky, je víc v pohodě. S babičkou to
jde taky o něco líp, někdy je to s ní složité, někdy se na něho rozčílí neprávem. Technikou
přerámování pomáhám klientovi vidět, že to tak máme všichni, že když není nálada, jsme
protivní na sebe i na druhé, ale neznamená to, že chceme ubližovat druhým. Klient sebereflexí
vnímá tyto rozdíly. Pomáhám klientovi popisovat, co je v jeho životě jinak, když je
rozhodnutí na něm. Klient má méně problémů, zdá se, že okolí ho už nevidí tolik agresivního
jako před tím. S klientem vyjednávám, kolik sezení ještě bude potřebovat, aby se potíž
vyřešila. Klient chce do prázdnin, tj. zbývá čas na 2 sezení. Dostává za úkol pokračovat
v rozhodování se (tj. jak bude vystupovat vůči svému okolí) a vystopovat, kde mu to činí
největší potíže.

5. sezení
Klient přichází dobře naladěn. Chce pracovat na svém chování ve vztahu ke své
nevlastní matce a otci. Popisuje konflikt, který se stal mezi tímto a posledním sezení. Klient
se nechá vyprovokovat chováním otce a zejména nevlastní matky, téměř vždy, když je u nich
na návštěvě. Tehdy mu svěří do péče mladší sestru a jdou do hospody. Nevlastní matka je poté
velmi agresivní, provokuje hádky se svým okolím, neumí se ovládat ani před svojí malou
dcerou. Klient se snaží mezi ně vstoupit a uklidňovat je, často se jejich agrese obrátí vůči
němu. On ale tímto chrání svojí mladší sestru.
Neumí si představit, že by zavolal pomoc, či dokonce policii, bojí se, aby jeho ml sestra
neskončila v dětském domově (nevlastní matka byla rovněž chovankyní DD a poté DÚ). Má
plán, že až bude plnoletý, bude usilovat o pěstounskou péči své ml sestry. Bavíme se o tom,
co bude muset umět, jak bude muset vystupovat, aby, bude-li nutné odebrat jeho sestru z péče
rodičů, mohl být pěstounem. Přiznávám, že je ve velmi těžké situaci, a navrhuji mu, zamyslet
se nad tím, jak „přerůst“ svoje rodiče. Tj. nenechat se strhnout k agresi. Klient vymýšlí jiný
způsob, postará se, aby zůstali doma, sám jim dojde pro pivo. Oceňuji ho a potvrzuji, že
někdy děti musí přerůst svoje rodiče. Zkoumáme jeho zdroje a také jaké mu z toho poplynou
výhody.
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6. sezení
Poslední sezení za přítomnosti babičky. Klient přichází s tím, že konflikt s macechou a
otcem tentokrát zvládl, tak jak si naplánoval. Bavíme se o tom, co se naučil, jak to změnilo
jeho život. Klient má velkou motivaci žít jinak. Babička má stále pesimistický pohled, navíc
přišla velmi rozčílená a poměrně útočná vůči vnukovi. Jako důvod uvedla, že vnuk neuložil
zahradní nůžky. Zjišťuji, zda ji vždy takovéto věci vyvedou z míry. Babička přiznává, že dnes
toho na ni bylo moc, rozčilil jí i další člen rodiny. Vysvětluji jí, že její vnuk udělal velký
pokrok, a že bude potřebovat oporu a vzor, jak kontrolovat svůj hněv.
Snažím se probudit sebereflexi babičky. Babička si stále myslí, že vnuk už asi bude
poznamenaný. Jsem nucena promluvit jako „odborník“ a ujistit babičku, že její vnuk je
schopen osvojit si nové vzorce chování, potřebuje však vzor. Pokud v jeho rodině někteří
členové nezvládají alkohol, návaly vzteku atd., je nefér, aby vyžadovali slušné chování od
klienta a popřípadě ho trestali, za něco, čeho se sami dopouštějí. Ocenila jsem babičku za její
snahu. S klientem je domluveno, že pokud bude potřebovat přijít něco řešit, může se objednat.
Klient a jeho rodina nadále zůstávají pod dohledem kurátorky.

Autor: Luisa Krameriusová
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Michaela – individuální terapie
Základní údaje:
Klientka je v I. ročníku SŠ. Na terapie ji přivedla matka, důvod – drobné krádeže
v obchodních centrech a doma. Problém trvá asi 2 roky. Doma je napětí a nedůvěra. Klientka
žije v úplné rodině společně s mladší setrou (5let).
Počet sezení: 7
1. sezení
Klientka přichází s tématem důvěry, hlavně ze strany matky. Matka s ní téměř
nekomunikuje. Krádeže se týkají „cetek“, které jsou součástí různých společenských časopisů.
Občas ukradne nějaké drobné peníze doma. Klientka si myslí, že krádeže jsou hloupost, a že
je může mít pod kontrolou. Důvod nezná, je to takové nutkání. Ráda se zdobí, matka ji v tom
nepodporuje, nemá možnost si vydělat peníze … Klientka si myslí, že veškerá pozornost se
soustředí na její mladší sestru. Zkoumám, jak je na tom klientka s aktivitou v komunikaci,
v čem jí má komunikace pomoci, co má zařídit.
Hypotéza: matka nemá potřebu příliš komunikovat, sourozenecká žárlivost, substituční
krádeže, možná žárlivost matky na dospívající dceru.
2. sezení
Klientka má krádeže pod kontrolou. Téma je stejné – silná potřeba sdílené komunikace
s matkou. Pro klientku to znamená, že se matka o ní zajímá (o školu, o její zájmy). Potřeba
klientky komunikovat s matkou je až překvapující. Živí ji žárlivost na mladší sestru, nebo se
skutečně jedná o citové strádání?
Zjišťuji, jak je to s komunikací v rodině. Klientka kreslí, kdo je nejkomunikativnější
(babička), sebe dává na druhé místo, pak matku a pak otce. Zajímá mě vzájemná komunikace
matka - babička, matka -otec, matka - mladší sestra. Sděluji svůj názor klientce, že její rodiče
budou patřit mezi lidi, kteří komunikaci potřebují málo, zatímco ona ji potřebuje více.
Významný moment – klientka sama popisuje rodiče jako velmi málo komunikativní.
Domácí úkol – do příštího sezení minimálně 2x sama aktivně sdělit matce, co ten den
bylo ve škole.
3. sezení
Klientka mluví o sobě, svých zájmech. V podstatě jí rodiče (matka) mimoškolní činnost
zakazují, po škole musí domů. Je to důsledek trestu za krádeže. Hledáme spojence, klientka
mluví o třídní učitelce, ale bojí se jí svěřit. Jde o narušené vztahy matka – dcera (patrně ze
strany matky citově chladný přístup). Klientka žije ve stresu, krádeže byly vyvrcholením.
Klientka má potíže o sobě mluvit, zejména o svých dovednostech. Patrně se jí od rodičů
nedostává podpory. Zbytek sezení se bavíme o silných stránkách klientky. Současně hledáme
výjimky, kdy vztah s matkou fungoval. Klientka mluví o perfektním vztahu své kamarádky a
její matky (a patrně to používá jako měřítko pro srovnávání).
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4. sezení
Žádný pokrok mezi klientkou a matkou. Přerámováním situace – její matka je hodně
vytížená (matka pracuje doma – domácí práce pro zahraniční firmu), navíc je povahově jiná,
než klientka. A proto se jejich potřeby míjejí. Klientce vysvětluji, že se to stává dost často.
Hledáme, co má s matkou společného, a v čem se liší. Z vyprávění tuším, že matka zastává
hodně povinností, otec a dcera nejsou příliš do dění v domácnosti zataženi. Dávám tuto
zpětnou vazbu klientce. Také klientce sděluji svůj názor, že když byla ve věku své sestry,
matka se o ni starala stejně – ukazuji na rozdílné potřeby 16 leté dívky a 5 leté holčičky.
Ukazuje se, že komunikace matky a mladší sestry se točí ohledně péče v jídle, oblékání atd.,
matka si s mladší sestrou nehraje. V komunikaci je aktivní mladší sestra. Nahlas reaguji, že u
16 leté dívky už tyhle starosti nejsou, navíc i její sestra musí mámu ke komunikaci „nutit“.
Sděluji klientce, že to bude muset být ona, kdo bude matku „nutit“ ke komunikaci.
A navrhuji, že budeme pracovat na tom, jak ona může zařídit, aby se s ní více komunikovalo.
Významný moment – ke komunikaci jsou třeba 2 osoby, klientka pracuje se sebereflexí.
5. – 6. sezení
Klienta poprvé přichází s úsměvem na rtech. Je aktivnější v komunikaci, a to i
v případech, kdy má matka špatnou náladu a ona se cítí být hromosvodem. Dříve se zavřela
do pokoje a nemluvila. Teď ji matka povolila některé aktivity, hlavně sportovní (sportovní
kroužek školy). Komunikace je doma o trochu lepší, ale ne o moc, ale protože chodí
sportovat, vypovídá se jinde. Více se zaměřuji na její vztah s matkou a ptám se, v čem je po
mámě. Klientka si myslí, že je náladová jako její matka. Bavíme se o jejích náladách, co je
příčinou, jak se projevují v jejím chování. Ptám se, jak je jednou bude řešit vůči svému
partnerovi, vůči svým dětem. Cílem je nastartovat sebereflexi klientky. Klientka přiznala, že
když má špatnou náladu, nekomunikuje. Jde mi o to, aby se klientka nepovažovala pouze
za oběť, za „terč“ a příčinu špatných nálad (což byl původně konstrukt klientky).
7. sezení
Klientka žije lepší život. Udělala pokroky ve svém sebepojetí, upravila si obraz své
matky. Cílem terapeuta bylo posilnit a podpořit klientku. Zajistit, aby klientka nešla „ode zdi
ke zdi“, připravit ji na to, že bude pomalu přebírat život do svých rukou. To, že nemá od
rodičů podporu, může brát jako usnadnění ze strany rodičů, aby vzala život do svých rukou co
nejdříve. (Oba rodiče brzy odešli z domova, již v 18 letech). Klientka ví, že v některých
věcech rodiče neumí pomoci, musí si vědět rady, na koho se obrátit (třídní učitel, výchovný
poradce, rodiče kamarádky, babička, terapeut apod.). Klientka sama požádala o ukončení
terapie. Je ráda, že se mohla o svou bolest podělit a povídat si o ní. Stále je pro ni těžké
přijmout matčino chování, ale už ví, že není zaměřeno jen vůči ní.

Autor: Luisa Krameriusová
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Josef – individuální terapie
Základní údaje:
Josef 14 let, žák ZŠ, romské národnosti. Terapie mu byla doporučena sociálním
kurátorem, důvod – nevhodné chování ve škole. Josef žije v úplné rodině se dvěma mladšími
sestrami, matka je na mateřské dovolené, otec pracuje. Josef se ve 12 letech zapletl do
problémové party, jejím členem již dnes není, bojuje ale s nálepkou problémového žáka.
Počet sezení: 4
1. sezení
Josef přichází s matkou. Matka opakuje žádost školy a sociálního kurátora. Doma
s Josefem problémy nemá, Josef jí pomáhá s mladšími sourozenci. Matka si o něho dělá
starost, aby nezapadl znovu do špatné party. Přestože Josef opakoval 1 třídu (důsledek vlivu
party), s prospěchem problém nemá, školu zvládá.
Josef svoje téma pro první setkání nemá, souhlasí pracovat na tématu školy, kurátora a
matky. Samotného ho to mrzí, přiznává, že je drzý vůči učitelům, zlobí ho, že učitelé jako
první vždy podezřívají jeho a ostatní romské spolužáky. Na úvodní schůzce byl vysvětlen
způsob spolupráce, kladl se důraz zejména na dobrovolnosti klienta pro vstup do programu,
klient byl seznámen s podmínkami projektu. Matka i Josef se shodli na vstupu a spolupráci,
matka požádala o individuální terapii z důvodu péče o nejmladší dítě (2 roky). Josef souhlasil.
2. sezení
Reflektuji, že kromě symptomu je tu odlišnost barvy pleti a kultur, navíc hodně „živená“
médii. Dávám prostor klientovi, aby mi vysvětlil vše, co bych podle něho měla vědět o
romské komunitě.
Klient vysvětluje, je zřetelné, že jeho rodina patří mezi bezproblémové. Hovoří i o
bývalé partě. Vstoupil do ní ve 12 letech, když se přestěhovali a on tu nikoho neznal.
Vystoupil z ní dobrovolně. Nechce dělat starosti rodičům, má je rád a nechce o ně přijít, navíc
je motivován fotbalem, hraje ho dobře a zbytečně prošvihl 2 roky. Klient je pyšný, že je
romské národnosti. Reaguji, že podobné problémy jsou i mezi bílými tj. drogy, alkohol,
nezaměstnanost, pobírání dávek. Dále pracujeme na tom, jak zdolává útoky ze strany bílých.
Bavíme se, co asi vede lidi k agresi vůči jiným. Ptám se, jak je to ve fotbale. Ve fotbale tyto
problémy tolik nemá, spoluhráči ho berou, patří mezi oporu mužstva, čelí útokům hráčů
z ostatních mužstev během zápasů, ale to s ním nic nedělá, má to pod kontrolou, ví, že je to
kvůli tomu, že je dobrý, navíc nechce zbytečně provokovat rozhodčí.
Další výjimka, kdy má útoky pod kontrolou je škola, tj. spolužáci. Bere to spíš jako
trapnou legraci, spolužáci ho spíš berou, včetně holek (Josef je pohledný mladík, rodiče i on
dbají o ošacení). Zkoumáme jak e to s učiteli. I tam jsou rozdíly. S některými je v pohodě,
jedna učitelka je dle něho na něj opravdu zasedlá, ta mu dělá největší problémy. Jako úkol
dostává chovat se stejně jako při fotbale, tj. zbytečně neprovokovat „rozhodčí“
3. sezení
Klient má novinu. S danou paní učitelkou problém vyřešil. Šel za ní a slušně ji požádal o
vysvětlení, co proti němu má, cítí se být utlačován díky svému původu. S paní učitelkou si to
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v klidu vyříkali, a teď je to docela v pohodě. Zkoumám, co by se muselo stát, aby se to zase
zvrtlo. Josefovi vadí, když se dělají rozdíly.
Klient se na škále umístil na 9.
T: blahopřeju, oceňuju tvůj přístup, málokdy se setkávám s takovou odvahou a rozvahou u
tvých vrstevníků. Jakou zkušenost si z toho neseš?
K: že se mají říkat věci v klidu a na rovinu
T: ještě něco?
K: že mi problémy nic dobrýho nepřinášej, dá se to řešit i jinak
T: někdy se ale stane, že se to zvrtne, vrátí se to do starých kolejí. Co u tebe by se muselo stát,
aby si zase na učitele vystartoval?
K: teď už nic, mám to pod kontrolou
T: to je dobře. Víš, já se ptám proto, že mám zkušenost, že se to děje, ale taky mám zkušenost,
že když se o tom nebezpečí mluví, člověk je na něj lépe připraven, nezaskočí ho to
K: nemám rád, když se dělají rozdíly
T: rozdíly v čem?
K: no, že když je někde průšvih, hned jsme v podezření my. Teprve když se nic neprokáže,
jde se za bílými.
T: jo, tak to většinou asi je. Ještě někde se potýkáš s děláním rozdílů?
K: no, protože jsem byl v tý partě, tak mě maj označenýho
T: jo, to tak je, ale stejně je to i u bílých, když dělají průšvihy ne?
K: jo, to jo. Je těžký se s tím smířit. Za chvíli skončím školu, na nové škole budu začínat od
nuly, tam mě nebudou mít označkovanýho.
T: jak je to ve fotbale?
K: trenér je v pohodě, ví, že jsem dobrej a hodně mě nechává hrát.
T: znamená to, že ti co dobří tak nejsou, hrají míň než ty?
K: jo
T: kolik je tam vás Romů a kolik bílých?
K: je tam pár romů, taky hrajou dobře, většina jsou bílí.
T: znamená to, že tam jsou bílí, co hrají hůř než ty a tví romští spoluhráči?
K: jo, my jsme fakt dobrý
T: takže vlastně i trenér dělá rozdíly. Ne v barvě pleti, ale podle výkonnosti. Ti méně výkonní
hrají méně, ty hraješ více
K: jo, jo
T: no, oni se pořád dělají rozdíly. Vy kluci rozdělujete holky podle toho, jak vypadají, jak se
chovají, holky to dělají podobně, tvůj táta patří mezi šikovné romy, co pracují, na rozdíl od
těch co nepracují…
K: jo, tak to je
T: takže některé rozdíly nás naštvou, když nás nějak znehodnocují, ale ty rozdíly, které jsou
v náš prospěch, ty nám vyhovují
K: no vlastně jo
Na konci sezení dostává klient úkol pozorovat do dalšího sezení, jak se mu dařilo zvládat
konflikty. A porovnávat to s 9 na škále. Taky pozorovat, co to dělá s ním i s okolím, když se
udrží na 9.
Oceňuji to, že klient udělal opravdu velký pokrok, a snažím se zabránit jeho euforii, že to
má zvládnuté do konce života.
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4. sezení
Klient přichází s návrhem, že terapii můžeme skončit. Vše zvládá. Nechávám ho popsat,
co se podařilo v mezidobí. Klient má holku, nechce ji zklamat, ve škole má méně poznámek,
všiml si toho i ředitel, a to tak, že učitelky si už na něho nestěžují. Chce mít dobré hodnocení,
aby si mohl vybrat učební obor. Chce být ještě lepší ve fotbale. Začal trénovat – běhat i mimo
povinné tréninky. Oceňuju a přiznávám, že se zřídka kdy setkávám s tak rychlým zlepšením a
s takovou reflexí.
Zajímá mne, jaké to má dovednosti. Klient neumí odpovědět, ptám se tedy, jak se to
stalo, že dospěl k takovému rozhodnutí. Klient popisuje, že nechce žít jako většina romů.
Chce to jinak. Chce mít práci, vydělávat peníze, chce, aby si ho holka vážila a obdivovala a
chce něco dokázat ve fotbale. Taky takhle bude mít míň problémů s provokatéry. Bavíme se o
cílevědomosti, klient toto slovo patrně slyší poprvé. Vysvětluji, proč si myslím, že u něho
vznikla cílevědomost, co proto udělal a jak ji teď dál může rozvíjet. Klient je potěšen tímto
oceněním.
Během tohoto sezení jsem se rozhodla, že vyhovím klientovi a terapii ukončím.
Sledovala jsem tím především jeho kompetentnost a začínající smysl pro odpovědnost, jinými
slovy jsem tím sledovala podpoření jeho silných vlastností a dovedností.
O tomto rozhodnutí byla obeznámena sociální kurátorka, která rovněž potvrdila jisté zlepšení
u klienta.

Autor: Luisa Krameriusová
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Marcel - preventivní práce s problémovou skupinou s využitím systemického přístupu
orientovaného na řešení
Problém: Nepřijímání skupinou
Základní údaje:
Marcelovi je 11 let a je umístěn v dětském domově, v 8členné rodinné skupině, která ho
částečně nepřijímá kvůli jeho zdravotnímu problému. Celkově však šlo o problémovou
skupinu s nevhodným chováním a narušenými vzájemnými vztahy. Terapie proto byla
zaměřena obecně na zlepšení sociálních vztahů a chování u všech klientů. Děti se pohybovaly
ve věkové kategorii 4 –16 let, jednalo se o dvě dívky a šest chlapců. Šlo celkem o pět setkání,
která probíhala v intervalu dvou týdnů, za účasti všech osmi klientů, paní vychovatelky (tety)
a terapeuta.
1. sezení
Po vzájemném představení se, byly děti seznámeny s tím, proč se budeme setkávat –
“program na zlepšování vztahů ve skupině”. Na “teploměr nálady” (škálu 0-10, kde10
znamená skvěle, 0 opak) děti zaznamenaly, jak se cítí, v jakém jsou rozpoložení.
Za pomoci terapeuta si děti společně sestavily pravidla komunikace a chování, kterými
se budou řídit během pěti společných setkání.
Dále se pracovalo s rozdíly pomocí hodnotících škál a těchto otázek:
“Jak se v rodinné skupině cítím?” – (škála 0-10, kde 10 znamená úžasně, skvěle a 0 opak,
Marcel označil 10)
“Co mi vadí a nemůžu se proto ve skupině cítit dobře?” – výčet na flipchartu.
“Co z vyjmenovaných problémů je můj problém?”
“Co bych se mohl do příště pokusit zlepšit já sám, co bych mohl dělat jinak?”
V závěru prvního setkání si každý stanovil sám za sebe, co by mohl dělat jinak a bude se o to
do druhého setkání pokoušet.

2. sezení
Na začátku druhého setkání si děti připomněly pravidla komunikace a chování, a poté se
zaobíraly sebereflexí, pomocí těchto otázek:
“Je něco jiného od minulého setkání?”
“Pokoušel jsem se něco změnit?”
“Jak se mi to dařilo?”
Každý hovořil sám za sebe – pokusy probíhaly, zaznamenáno mírné zlepšení. Skupina
vždy reagovala na sebehodnocení jednotlivých dětí a vyjadřovala svůj souhlas či nesouhlas.
V závěru se vyjádřila též p.vychovatelka – snahu zaznamenala v prvních dnech po setkání,
postupem času však vymizela. Chválen chlapec L. za upozorňování druhých: “Ty už nevíš, co
jsi slíbil?”
Cílem druhého setkání bylo “propracování dojednaného cíle”. Na zjišťování cílů byla
použita technika zvaná “zázračná otázka”. Na základě této techniky děti zveřejňovaly své cíle
a terapeut jim pomáhal s jejich formulováním, aby byly dosažitelné a srozumitelné, pozitivně
orientované. Jednotlivé cíle byly zaznamenány na arch papíru, který se stal pracovním
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materiálem pro příští setkání. V závěru děti hodnotily setkání škálou 0-10, kde 10 je vyřešený
problém a 0 to nejhorší období, jaké všichni jako skupina prožili, jak blízko jsou dnes
k řešení?

3. sezení
V úvodu třetího setkání se pracovalo s archem, s formulovanými cíli z minulého setkání
a děti zjišťovaly „co je od minule jiného, co se zlepšilo“. Všechna zlepšení se zaznamenávala
na nový arch, zjišťovaly se detaily a oceňovalo se, co se komu podařilo změnit k lepšímu.
V další fázi se rozpracovávaly konkrétní kroky, jak definovaných cílů dosáhnout, a to
pomocí kresby ruky:
• Děti si na 2 papíry obkreslily ruku. Do jedné napsaly, jak by se 3 spolubydlící mohli
zasloužit o změnu ve skupině. Do druhé napsaly, co ony samy udělají pro to, aby se
situace v kolektivu zlepšila. (Druhou ruku podepsaly, první nemusely.)
• Následovala diskuse, čímž byl vytvořen prostor, aby si děti uvědomily vlastní úlohu
v dosahování cílů.
• Na arch byly zapsány úkoly, které si děti našly pro sebe a považují je za důležité + ty,
které přijaly za své, na základě hodnocení druhých, a utvořil se tak celkový přehled.
• Poté se společně provedla filtrace úkolů podle klíče „jestli se jejich naplněním přiblíží
skupina k řešení“.
Za domácí úkol si děti měly „ruce č. 1“ = „co by kdo mohl změnit“, vyvěsit doma v DD
v rodinné skupině, a to v neupravené podobě do příštího setkání.
V závěru děti opět prováděly hodnocení setkání škálou 0-10, kde 10 je vyřešený problém
a 0 to nejhorší období, jaké všichni jako skupina prožily, jak blízko jsou dnes k řešení?
4. sezení
V první části tohoto setkání byla pozornost zaměřena na arch s formulovanými cíli
včetně “RUKOU“ a děti zjišťovaly „co je od minula jiného, co se zlepšilo“. Ihned navazovala
diskuse o tom, jak se skupina posouvá k cíli.
Ve druhé části setkání si měly děti připravit odpovědi na otázku: „Naše příští setkání by
mělo být poslední. Na čem poznáme, že se o vaši skupinu p. vychovatelky (tety) nemusí bát?
Co uvidíme a co uvidí ony jinak?“
Terapeutem byly oceňovány dosažené změny - to čeho si sám všiml, to co slyšel od dětí
samotných, co od p. vychovatelky. Dále byly děti vztahovány k budoucím úkolům
a k ukončení v programu.
5. sezení
Páté setkání bylo věnováno hodnocení toho „co již děti dokázaly“ a „co je ještě před
nimi“. Vše jsme zapisovali na arch. Dále děti psaly„Zprávy o programu“ pro paní
vychovatelku (tetu) a vyplňovaly „Hodnotící dotazník“ pro terapeuta. Součástí závěrečného
setkání bylo i hodnocení p. vychovatelky.
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Závěr:
Na základě hodnotících dotazníků je možno konstatovat, že terapie měly pozitivní dopad
na chod a chování celé skupiny dětí, nejen tedy na Marcela. Terapie byla hodnocena jako
přínosná a obohacující, viz výpis z výstupních hodnotících dotazníků a zpráv dětí:
„Co důležitého si ty z terapie odnášíš? K čemu ti to bylo?
- Abychom se zlepšily.
- Abychom byli lepší celý život.
- Abych zlepšil chování a bylo to fajn.
- Něčemu dobrému.
- Abychom si to zapamatovali, to co jsme si říkali.
- Že jsme se zklidnili a už tolik nezlobíme.
- Abychom se zlepšili v chování.
Odpověď p. vychovatelky: „Sebereflexe, reflexe mé práce, možnost vidět problémy
očima dětí, více prostoru pro řešení určitých problémů a věnování se jim.“„Terapii bych
doporučila jiným proto, že je to možnost vyhradit si čas, věnovat se naplno problémům za
účasti třetí nestranné osoby s odborným výcvikem a metodami, které my neznáme.“
Výpis ze zpráv dětí pro paní vychovatelku:
-

-

-

Děkuju tetě Marcelce, že nás přivedla na terapii, tím nás změnila. Honza
Milá teto Marcelko, vše jsme dělali, abychom dosáhli, abychom vše uměli a abychom
se zlepšili v chování, a mám vás moc ráda. Áďa
Milá „tetoško“. Jak se máte? A co děláte? Dnes je čtvrtek a máme terapii. Dnes mě to
baví, protože děláme všechno možné a už vím, co si mám zapamatovat, že se nesmím
prát, hádat a provokovat. Mám už ponaučení, vím, co si mám zapamatovat a vím, co si
mám pamatovat. Děkuji. Vaše Pája
Děkuju, že jsme sem chodili, moc mi to pomohlo, i všem to pomohlo a moc se mi to
líbí. Děkuju vám za vše. S pozdravem Marcel
Milá této, děkuji vám za to, jak jste na mě moc hodná, tak vám moc děkuji. Míra
Teto, moc se mi to líbilo. A co jsme tu dělali? Povídali jsme si o naší skupině, jak se
chováme jako skupina a chtěl bych sem ještě chodit. A děkuji za tu šanci sem chodit.
Luboš
Milá teto, mám vás moc rád, jste hezká teta. Vůbec na nás neřvete, když něco uděláme,
tak nám to vysvětlíte. Pepa
Zpráva paní vychovatelky:

„Děkuji dětem, že se aktivně účastnily terapií, že spolupracovaly a skutečně se zamýšlely a
chovaly se slušně. Děkuji paní terapeutce, že nás nenásilně a hravě, uvědoměle a laskavě
vedla k cíli najít a změnit sami sebe. Myslím, že zkušenost z rodinné terapie je přínosná sama
o sobě, člověk má možnost, prostor a čas, zamyslet se sám nad sebou, nad svým chováním a
případnými změnami.“ M. V.
Autor: Romana Adámková
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Josef - rodinná terapie
Základní údaje:
Rodiče, syn Josef 14 let, žák 8. třídy ZŠ. V rodině jsou celkem 4 děti, 2 dospělé (z
prvního manželství matky), Josef a nejmladší Eva 4 roky. Matka je na mateřské dovolené,
otec pracuje jako stavební dozor, za prací často dojíždí. Terapie byla doporučena výchovným
poradcem ZŠ. Josef se poslední 2 roky zhoršil v prospěchu i chování, výchovný poradce je
názoru, že je to šikovný kluk z funkční rodiny.
Počet sezení: 10
1. sezení
Přítomni oba rodiče a Josef. Josef neví, proč má chodit na terapie, je normální. Na terapii
se dostavil kvůli mámě, nechce jí dělat zle, má ji rád. Kdyby nešel, hádala by se kvůli tomu
doma s tátou. Matka si slibuje od terapie zlepšení prospěchu (Josef téměř propadá, přitom i
dle učitelů je to zbytečné) a současně zlepšení chování ve škole, taky doma. Jde hlavně o
vzdorovitost vůči autoritám, nevhodné komentáře. Otec souhlasí a přidává se, očekává, že
Josef bude doma poslouchat na slovo. Udělá ihned to, co se mu řekne.
Problém se objevil s nástupem puberty. Domlouvání ani tresty nepomáhají a stížnosti ve
škole přibývají. Během sezení je vidět, že Josef si rozumí spíše s matkou, má velmi vřelý
vztah ke své mladší sestře (je přítomná na terapii), k otci má vzdorovité chování, neuznává ho
jako autoritu. Což patrně otce velmi dráždí, o to víc usiluje, aby Josef poslouchal na slovo a to
hned. Nechce si připustit, že z Josefa roste mladý muž (Josef je o hlavu vyšší než otec) a cítí
se ohrožen konkurencí. O co víc ho kritizuje, o to víc je matka shovívavější.
Josef čeká od terapie, že mu zařídí chuť chodit do školy. Josef má smysl pro humor, a
tak se humorně bavíme, zda zná někoho, komu něco zařídilo chuť chodit do školy. Na závěr
sezení dostávají úkol sepsat vlastnosti a projevy chování, které u Josefa mají zůstat stejné, tak
jak jsou.
2. sezení
Přicházejí oba rodiče, Josef a malá sestra. Matka popisuje, že došlo k malému zlepšení.
Doma je Josef víc vstřícný, což se projevuje menším odmlouváním, když je požádán o pomoc
v domácnosti. Ve škole problém trvá dál, možná to bude i tím, že je od 2. třídy
diagnostikován jako dyslektik. Otec zlepšení nevidí, uvidí to, až se obrátí výrazně k lepšímu a
opakuje totéž, co při prvním setkání. Rodiče nezmiňují domácí úkol, a tak se Josefa ptám,
v čem je dobrý, kde by si rodiče na něj nemohli stěžovat. Josef zmiňuje fotbal, baví ho,
nevynechá ani jeden trénink, je dobrý a chce být ještě lepším hráčem. Začal s atletikou a má
stejnou motivaci. Chodí běhat za každého počasí. Zjišťuji, jak to má s autoritami ve sportu,
zde problém není. Ptám se rodičů, jak si vysvětlují poctivý přístup Josefa ke sportu. Rodiče
nesportují, jde o iniciativu Josefa. Matka se připojuje, že Josef je fajn kluk, ona s ním docela
vyjde, jí trápí hlavně ta škola, doma se s manželem kvůli tomu hádá, občas i s jeho rodiči.
Podle nich prý Josefa příliš brání. Je vidět, o co víc matka chválí Josefa, o to víc je otec
podrážděnější. On by uvítal, aby doma zastal nějakou mužskou práci. Josef odporuje a uvádí
příklady, kdy pomáhá.
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Většinou to je bez přítomnosti otce, otec mu ale nechce věřit. Připomíná domácí úkol,
podle něho může zůstat doma téměř vše tak, jak je a zmiňuje hlavně činnosti s matkou.
Na závěr ocením oba rodiče, podpořím otce, který jezdí často pryč za prací a rád by, aby
ho Josef doma zastal, jen má asi ještě pochyby, zda by to Josef zvládl, proto ho chce naučit
mužským věcem, když je doma přes víkend, což je asi pro Josefa těžké. Věnovat víkend
povinnostem, když se snaží pomáhat hlavně v týdnu, jenže to zase otec nemůže vidět. Jako
domácí úkol dávám Josefovi, aby do příštího sezení vybral jeden vyučující předmět, kterému
se bude o málo, ale opravdu jen o málo věnovat víc a přinese mu to malé zlepšení. Rodiče
žádám, aby Josefa nepřetěžovali domácími povinnostmi, když mu teď naroste povinnost
školní.
3. sezení
Přichází pouze Josef. Rodiče nemohou. Ještě před tím mne výchovný poradce informuje,
že Josef má průšvih – utěk z domova. Josef se k tomu přiznává. Utekl s kamarádem. Jeho
kamarád to má doma hrozně těžký, jeho rodiče často nejsou doma, on se musí starat o své
mladší sourozence a rodiče jsou na něho zlí. Takže ten útěk byl hlavně kvůli kamarádovi, a
pak kvůli tomu, že rodiče jenom prudí, on zas dělá průšvihy, nejvíc to doma odnáší máma,
takže chtěl rodičům ulevit. Rodiče je nechali hledat policií. Josef ví, že máma prožívala
hrozný strach, brečela, když si ho vyzvedávala. Rodiče kamaráda byli hrozně suroví, bylo mu
kamaráda líto. Josef popisuje situaci doma, vše je kvůli tátovi, jenom nadává a kritizuje, jeho
starší bratr se s ním dokonce popral a odešel. Josef říká, že táta byl vůči němu nespravedlivý,
všude hledal chyby, teď to dělá Josefovi.
Pepa vidí mužský vzor ve svém starším bratrovi, trenérovi, ne ve vlastním otci.
Přerámuju mu pohled na otce. Je to asi složitá povaha, ale musí finančně obstarat celou
rodinu, a asi čeká uznání. Navíc se možná cítí odstrčený, vždyť spousta věcí doma jde mimo
něho. Josef pak ještě popisuje, co vše ho baví, v čem je dobrý, začal sekat dobrotu v dějepisu.
Ale škola ho nebaví, učitelé též jenom kritizují, nic jiného neumí. Přiznává, že ho baví učitele
vytáčet. Trochu se bavíme o faulování ve fotbale (vím, že tam je Josef čestný se smyslem pro
fair play, tj je schopen se ovládat), je to metafora k faulování v běžném životě. Na škále
měříme jeho schopnost ovlivnit chování ve škole. 10 že to má pod kontrolou, 0 nic nefunguje.
Dává to na 5, v hodinách dějepisu a v TV je na 8. Má za úkol hodit si korunou, zda se bude
chovat ten den jako na 5 či na 8 ve všech předmětech.
4. sezení
Účastní se matka a Josef. S chováním Josefa je to lepší, ale potřebuje se na něho více
spolehnout, když je mimo domov. Vypráví historku, kdy Josef byl na narozeninách kamaráda,
pil tam alkohol, přijel pozdě a jí vadí, že zatlouká. Kvůli němu má pak doma problémy,
manžel ji s výchovou nepomáhá, s dětmi neumí komunikovat. Josef k tomu dodává, že táta
neumí nikoho pochválit. Měříme na škále spoleh na Josefa. Matka dává 6, popisuje, v čem se
na Josefa může spolehnout. 10 je, že umí hned přiznat průšvih, zavolá, když se opozdí, po
pravdě řekne, kam jde s kamarády a s kým. Měřím ještě důvěru matky, že to Pepa dokáže.
Matka je na 6, věří, že Pepa se o trochu zlepší, ne třeba na 10, ale na 8. To už ona bude doma
mít klid.
T: Josefe, co všechno se doma u vás změní, když máma se na tebe spolehne, tak jak to
popsala na 10?
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J: táta nebude mít důvod být naštvaný, ale asi si nějaký stejně najde
T: co ještě se změní
J: máma bude veselejší
T: a co bude doma, když máma bude veselejší
J: no já budu mít čistý svědomí, nebudu podrážděný, budeme si s mámou povídat, jako dřív
T: co ty potřebuješ k tomu, aby si uměl přiznat průšvih, říct pravdu
J: je to těžký, jsou tu kamarádi, nemůžu se před nima shodit
T: to je těžká situace, nezklamat mámu a zachovat tvář před kamarády, máš nějaký nápad co
s tím
J: no asi se to dá vyřešit, že řeknu mámě, kam jdu a v kolik přijdu a nebudu muset před
kamarády psát mámě textovky, no a někdy je to taky těžký říct o průšvihu, máma se hned
vytočí
T: podívej se na škálu mámy, na tu 10 a řekni, jak to vypadá na 10, když mámě říkáš o
průšvihu
J: nechá mne domluvit, může mi klidně vynadat, ale nechá mne domluvit a bude mi víc věřit a
nebude se stále ptát, jestli to náhodou nebylo jinak
T: k matce -o co se můžete u Josefa opřít, jaké zdroje to jsou, které vám pomůžou vyslechnout
Josefa do konce
M: Josef není zlý, mám jen strach, aby nedělal koniny, aby se mu něco nestalo. Taky by mi
pomohlo, kdyby to šlo lépe ve škole.
Josef se rozpomíná na domácí úkol a přiznává, že se na to vykašlal, ale zkusí to teď. Matka
dostává za úkol hodit si korunou pokaždé před příjezdem manžela domů, zda bude filtrovat
Josefovy prohřešky (což byl doposud rituál) nebo zda řekne o Josefových úspěších.
5. sezení
Oba rodiče a Josef. V přítomnosti otce se mění dynamika rodiny. Matka si více stěžuje.
Je patrné, že Josef má komunikační problémy s otcem. Otec dokonce zmiňuje psychiatrické
vyšetření. Josef je schoulený na židli, k otci téměř zády (tak je to pokaždé v přítomnosti otce).
Co vede otce k tomuto přesvědčení? Popisuje, že Josef odmítl motivaci – nový počítač za
lepší prospěch, s tím, že v létě půjde na brigádu a vydělá si na počítač sám (Mimochodem,
otec si na prvním sezení přál, aby z Josefa vyrostl poctivý pracovitý muž se vztahem
k penězům). Ptám se Josefa, co by byla účinná motivace, odpovídá nosit punkové oblečení
(má ho, vydělal si na něj, otec mu ho zakazuje) a vyčesaného kohouta. Co dalšího má
psychiatrické vyšetření přinést, zajímám se. Matka se obává, že dyslexie má možná na tohle
všechno vliv, Pepa prohlásil, že nepůjde do učení, ale hned pracovat. Pepovi se nechce
pracovat, tak se ho snažím vtáhnout do hry humorem a ptám se ho na dyslexii. Zda a jak se
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projevuje ještě jinde. Nerozumí. Ptám se, jak se projevuje třeba ve fotbale, nebo v atletice,
nebo když je s kamarády. Pepa se usmívá. Rodičům říkám, že rozumím jejich vyčerpání, ale
že mám dobrou zprávu, že Pepa papíry na hlavu nepotřebuje, jen se prostě chová jako trhlý
puberťák, tudíž rozumím rodičům, že je pro ně nepřehledné co myslí vážně, co by dokázal a
co ne. Cílem je zajistit bezpečí všem a vyprovokovat Josefa, protože se jedná o sociálně velmi
vnímavého kluka a v jistých věcech (sport, vydělat si peníze) ctižádostivého.
Navrhuji rodičům a Josefovi, že s ním budu pracovat individuálně a navrhuju 3
konzultace, po té 1 konzultaci společnou. Rodiče i Josef to vítají. Rodiče dostávají za úkol
všímat si tj. vidět sebemenší pokroky (rozdíly), nemusí je Pepovi sdělovat, aby nespychnul,
ale sdělí si je jako rodiče mezi sebou pokaždé, když budou spolu.
Protože otec toho má hodně a je často z domova, kdyby náhodou zapomněl, manželka
mu to připomene.
6. – 8. sezení
Věnuji se hlavně přerámování situací, o kterých si povídáme. Josef např. uvádí historku,
jak vytočili učitele tak, že dostal infarkt. Nabízím mu jiný příběh. Je docela možné, že i on se
ocitne v nějakém kolektivu, kde bude trnem v oku, z nějakého důvodu (nové fotbalové
družstvo, brigáda v partě chlapíků stejně starých jako jeho otec atd.) a ten kolektiv mu začne
dělat problémy. Nemusím pokračovat, Josef přemýšlí a uznává, že to byla blbost. Bavíme se o
jeho tátovi, já oceňuju, že si dokáže najít brigádu, vydělat si peníze, být dobrý ve sportu, a
ptám se, zda to dělá hlavně kvůli sobě, nebo kvůli otci. Samozřejmě kvůli sobě. Když se
chová jako trhlý puberťák, kašle na školu atd., co je tam hlavní motivací, kvůli komu, čemu to
dělá, kdo z toho má nakonec největší výhody? Josef přiznává, že je to vzdor, naštvat tátu,
učitele, a má z toho jen nevýhody. Cílem setkání není poučovat Josefa, jen zjistit jak o tom
přemýšlí. Pepa po tato 4 sezení velmi dobře pracuje, popisuje, co se mu už daří, že bude jako
brigádu dělat internetové stránky, nechávám si vysvětlit smysl punkového hnutí (pro moji
jistotu, že se nejedná o závadnou partu), bere to jako prostor sdělit svoje názory a vítá moje
otázky, reflexe.
9. sezení
Rodiče sdělují a popisují změny k dobrému. Vylepšila se škola, známky a chování.
Matka si uvědomila, že všechno dělala doma sama, začala zapojovat členy rodiny, starší syn
se vrátil domů, bude chvíli u nich bydlet. Na Pepu má dobrý vliv. Otec mluví méně, ve
slovech je pořád nedůvěra, patrně se cítí na okraji zájmu, zejména když se přistěhoval starší
syn. Zajišťuji jeho bezpečí, oceňuji, že umí tak početnou rodinu zajistit a dokáže být dětem
vzorem a oporou manželce. Tudíž jako upracovaná hlava rodiny má právo být občas mrzutý a
nesmlouvavý k dětem.
10. sezení
Pouze s Josefem, rodiče vzkazují, že další sezení nepotřebují. Josef přinesl poslední
zprávy, změnil si učební obor, půjde na zedníka, dělá už v zedničině brigády. (Stejný obor
jako má jeho otec, došlo k podstatné změně, ale nepřipomínám ji.)
Co mu sezení přinesla – možnost se otevřeně bavit, nikdo ho nesekýroval, mohl říct
svoje názory a přemýšlet o nich. Zajímám se, zda někdo z okolí poznal, že se něco změnilo.
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Ano, jeho kamarád se podivil, co se stalo, že ho rodiče už tak nepruděj. Zlepšil se ve škole,
přišel si na to, že je fakt blbost vytáčet učitele. Chci se ujistit, že to má opravdu pod
kontrolou, vím, že v devátém ročníku bude mít nového třídního, ten bude Josefa posuzovat
podle záznamů v třídnici a nebude vědět nic, jakou cestu Josef ušel. Možná si ho zaškatulkuje.
Josef si uvědomuje, že bude muset nového učitele přesvědčit, že umí zabrat. Na závěr
vypráví, že jede na atletické soustředění do Holandska, byl vybrán ternérem. Humorně
připomínám, že Holandsko je sen každýho kluka (narážím na dostupnost lehkých drog), Josef
se směje, ale atletika je přednější.
Závěr - reflexe terapeuta
Symptom, který vytvořil problémový systém, byl způsoben jednak pubertou (hledání
identity, vymezování se), ale především vztahovou záležitostí – otec vůči dětem. Otec, který
pobýval většinu pracovního týdne mimo domov, se cítil být, co by autorita ohrožen, což se
neslučovalo s povinností hlavy rodiny – finančně zajistit rodinu. Své postavení v rodině
potřeboval upevnit (nejen vůči dětem, ale i manželce a svému otci) a řešil to direktivním
chováním vůči synovi, kde kritika byla tou nejlepší pochvalou.
Cílem bylo rozpustit problémový systém, vyjasnit role rodičů a podpořit je v jejich
rolích, zároveň podpořit Josefa, a pomoci mu vyrůst vedle otce.

Autor: Luisa Krameriusová
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Martina - rodinná terapie
Základní údaje:
Martina, studentka SŠ 17 let. Od 14 let pravidelné užívání drog (marihuana, pervitin). Žila
s matkou, která byla benevolentní ve výchově dcery, po odvykací kúře si ji bere do výchovy
otec. Otec opustil rodinu, když Martině byly 3 roky, pravidelně se s ní stýkal. Toho, že dcera
bere drogy, si všiml relativně nedávno a odvykací kúra byla jeho iniciativa. Dnes žije Martina
u svého otce, s jeho přítelkyní a 2 dcerami (dcery z prvního manželství partnerky otce).
Počet sezení: 7
1. sezení
Otec a dcera. Martina má dobrý vztah s otcem, je mu vděčná, že jí pomohl. K drogám se
nechce vrátit, abstinuje, otec ji pravidelně kontroluje. Je to těžké, k pervitinu se vrátit nechce,
ale marihuanu by si občas zakouřila, nesdílí názor, že je to droga (jako většina dospívajících a
mladých lidí), navíc ji kouří většina spolužáků na škole. Ale nemůže, protože otec s tím
nesouhlasí, projevilo by se to v testech a ona nechce tátu zklamat. Je to pro ni těžké. Měříme
na škále očekávanou situaci (10). Oba se shodují na tom, že Martina studuje, abstinuje,
Martina přidává, že má maturitu a bude žít vlastní život. Dnes je na 8,5, otec je dokonce na 9.
Z obou vyzařuje optimismus, už to takhle klape 2 měsíce. Zjišťuji, jak jsou připraveni na
možná úskalí, co by se muselo stát, aby problém se zopakoval. Martina říká, že otec jí dělá
testy a to je pro ni pomůcka, aby se držela. Ptám se, jak dlouho jí otec ještě bude muset testy
dělat (ani jeden z nich nezmínil, že očekávaná situace je, že Martina nemusí podstupovat
testy). To Martinu zaskočilo, zatím na to spoléhá, otec rovněž neví, jak pozná, že už nemusí
dělat testy, ještě nad tím nepřemýšlel. Nechávám si Martinou lépe popsat 10, přiznává, že je
to těžké, nikdy nepřemýšlela nad svoji budoucností, moc to tedy neumí. Dostávají za úkol
přinést seznam věcí, které mají zůstat, tak jak jsou, tedy které fungují.
2. sezení
T: vidím, že jste oba spokojení, takže to klape? Kde jste teď na té škále?
Otec: testy má čistý, zlepšila se ve škole
M: jo, je to teď dobrý, tahle rovinka, kdyby byla, tak by to bylo dobrý
T: řekni mi něco víc o té rovince
M: no, škola jde alespoň na trojky, pak ze školy chvíli pokec s kamarády, pak domů, telka,
pak večeře
T: na té škále ta rovinka je kde?
M: tam co minule, 8,5
T: jak dlouho to má takhle zůstat?
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M: tak ½ roku. Pak mi bude 18, a to budu chtít, aby mně táta pouštěl víc ven s mým klukem,
třeba na celé víkendy
T: k otci -jak vy se na to díváte?
O: když bude pořád čistá, tak by to šlo
Motivací pro Martinu je to, že má rodinu, že funguje, protože auťáky mívala hrozné a už
to nechce znovu zažít. Stále mluví o kouření (občas se lehce zhulit), kouří i její kluk. Co jí to
přinese je úžasný pocit bez stresu. Stres je všude, ve škole, je to dost náročný, a taky když
přijde domů, je tu jen televize a nuda. Vracím ji do té její rovinky, před tím to bylo fajn, teď
je tu nuda. Podle Martiny ideální by bylo, kdyby v té rovince byla možnost zakouřit si a mít to
pod kontrolou. Jak tu kontrolu zajistí, neví, otec je kategoricky proti.
3. sezení
Přišla pouze Martina, otec je na rodičovském sdružení. Asi nebude moc nadšený, ne všude se
jí daří zlepšit se. Hodně zameškala, musí dohánět. Potřebovala by nakopnout, dodat energii.
To jí pomáhaly zajišťovat drogy a zase se vrací k marihuaně. Připomínám, že téma, se kterým
přišli je abstinence, a já nejsem odborník na posouzení, zda marihuana je droga či ne, a musím
respektovat legislativu, která ji za drogu považuje. Nabízím, že můžeme hledat jiné zdroje,
které budou mít podobný efekt – dodat energii. Martina neví, nikdy takhle nepřemýšlela, už
jako holka lítala bez dozoru venku a dělala různé kraviny. U Martiny je nebezpečí, že nemá
žádné zájmy, nic, jak si vyplnit volný čas. Nikdy k tomu nebyla vedená. Martina přemýšlí, že
by se mohla učit hrát na kytaru, táta na kytaru hraje. Občas si s tátou zahraje hru na počítači,
to je docela legrace, ale táta má málo času. Zbytek terapie přichází s intimním tématem,
láskou z léčebny a současnou láskou. Snažím se v tom vystopovat spojitost s hlavním
tématem, tj umět se rozhodnout, jak řešit nenadálé a nepříjemné situace, jak odolávat stresu a
umět si najít zdroj energie.
4. - 5.sezení
Pouze Martina - je nabroušená, podrážděná. Lezou ji na nervy testy, hlídání otce, nesmí ven,
kdy chce. Přes vánoční prázdniny byla u přítele, nevydržela to a zakouřila si. Málo, ale
stačilo, aby se to objevilo v testech. Táta ji nevěří, škola ji leze na nervy. Na škále kde je teď
ukazuje na 2. Proč není na nule, co to v sobě má, že nespadla na nulu – mám drogy pod
kontrolou. Kam se chce dostat teď, ráda by zpátky na 8,5. Zjišťuju, zda 8,5 je stále ta stejná
rovinka, Martina opravuje, na 8,5 není tak urputně kontrolovaná. Jak to chce zařídit, když pro
otce je 10 úplná abstinence a nemá asi jiný nástroj, jak si to ověřit. Klientka neví. Jen ví, že
všichni okolo kouří a jsou v pohodě. Ptám se, zda náhodou nekouří proto, aby byli v pohodě.
Jako příklad dávám pití alkoholu u dospělých. Ten původně sloužil k oslavám. Je ok dát si
občas skleničku když oslavujeme, není ok pít alkohol každý den, abychom se nakopli.
Martina se přiznává, že na to stále myslí. Že by pomohlo, kdyby na to nemyslela. Ověřuju,
zda na to myslí 24 hodin denně, má za úkol pozorovat, kdy na to nemusela myslet, kdy jí bylo
fajn a nepotřebovala k tomu zakouřit si.
6. sezení
Martina, partnerka otce a její dcera (stejný věk jako klientka). Byl to nápad Martiny,
pozvat partnerku otce., ta mluví o Martině velmi pěkně, je vidět, že tam je dobrý vztah a
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zájem ze strany partnerky. Podle partnerky „tety“ se Martina málo zapojuje do společných
rodinných aktivit (domácí práce, dívání se na televizi atd), občas se zdá, jako by jí tyto
aktivity vadily. Patrně na to nebyla zvyklá z domova. Zjišťuji u Martiny, co je jinak v její
nové rodině. Dle jejích slov tahle rodina víc funguje, ale taky se tam podstatně víc kontroluje
a to jí leze na nervy. „Teta“ si myslí, že Martina u ničeho nevydrží, začne se třeba učit plést, a
za chvíli toho nechá. Martina dodává, že se teď učí na kytaru a to jí baví víc. Snažím se o
přerámování jak pro Martinu, tak pro její tetu, aby se podívaly i očima té druhé. Nevlastní
sestra potvrzuje, že s Martinou je v pohodě, že nemá žádný problém, že je jenom trochu rapl,
občas, ale že když bude chtít, tak se z toho dostane. Přemýšlím, zda zavádět téma marihuana a
znát názor této dívky, pak ale od toho upouštím, před tetou by to asi nebylo vhodné, ta si
myslí, že dělá maximum, aby se Martina zapojila do rodiny, což Martina potvrzuje.
7. sezení
Poslední sezení, Martina přichází s otcem. Je dobře naladěná, v rodině bude svatba, otec
a jeho partnerka uzavřou po dlouholetém soužití sňatek. Těší se na to. Teď už je zase na své
rovince, od vánoc nekouřila, dokonce nabádá svého partnera, aby s tím přestal. Všímá si okolí
a vidí, že někteří z kouření „fakt blbnou“. Co by jí mohlo ohrozit, jsou neúspěchy ve škole a
hádky s tátou. Jak si ošetří vztah s tátou, když brzy jí bude osmnáct (a to je silný kontext),
říká, že ví, že musí dodělat školu, je na tátovi závislá, je to její rodina. Svůj život bude mít až
po škole. Oceňuji práci obou, jejich optimismus a snahu dát věci do pořádku, jejich
vzájemnou důvěru. Mám nutkání více ošetřit potencionální nebezpečí, nabízím svoji
disponibilitu v případě potřeby.
Bohužel, po několika měsících terapie se dovídám, že Martina je opět na léčení.

Autor: Luisa Krameriusová
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Jakub - rodinná terapie
Základní údaje:
Rodiče, syn Jakub 7 let, žák 2. třídy ZŠ, dcera 4 roky. Oba rodiče pracují, dětem se věnují
oba, děti se jim narodily až po 13 letech toužebného očekávání.
Rodičům byla doporučena speciálním pedagogem ZŠ rodinná terapie
Rodinná terapie ještě probíhá, doposud bylo 6 sezení, z toho 5 bylo zaznamenáno na kameru.

1. sezení
Rodiče, Jakub, Eliška, přišli na základě doporučení speciálního pedagoga školy, jejímž
žákem je Jakub. Přišli si ověřit, zda je jejich syn hyperaktivní, neb tak je ve škole hodnocen
třídní učitelkou a speciálním pedagogem. Rodiče si myslí, že chyba je na straně školy. Zeptala
jsem se Jakuba, zda ví, proč je tady. Jakub hbitě odpověděl „protože zlobím“. Na otázku, jak
to zlobení vypadá, Jakub popisuje v podstatě stejné věci, které pak následně popisují rodiče.
Vysvětluji Jakubovi, jak budeme pracovat a jak budeme pátrat, proč to zlobení tady je.
Nejprve jsem si ověřila, co se podle rodičů skrývá za slovem hyperaktivita, jak tomu
rozumějí, a od kdy je Jakub hodnocen jako hyperaktivní. Po dobu terapie hovořil hlavně otec,
je to on, kdo pravidelně dochází na třídní schůzky a na individuální schůzky s třídní učitelkou
a speciálním pedagogem. Podle otce se problém objevil na začátku 2. pololetí 2. třídy (trvá
tedy 6 měsíců), Jakub se zhoršil v prospěchu, při hodinách úmyslně vyrušuje, nepracuje dle
zadání učitelky, je roztržitý. Otec se domnívá, že možná Jakuba měli dát do školy až od 7 let
(Jakub je narozen v srpnu), škola je ale přesvědčila, že Jakub má školní zralost.
Ověřuji si u matky, zda je téhož názoru, matka přikyvuje. Jakub uvařil snídani Elišce,
přesto, že ví, že nesmí sahat na sporák, bere si nůžky, aniž by se zeptal atd. Ptám se Jakuba,
kdy to zlobení ve škole není, Jakub říká, že není v přírodovědě, tělocviku a výtvarné výchově.
Pozná to tak, že paní učitelka na něho nekřičí, a má dobré známky a pochvaly. Zlobení je
v ostatních předmětech, protože ho nebaví. Matka s otcem přikyvují a chlubí se úspěchy
Jakuba v těchto předmětech. Po celou dobu Jakub způsobně sedí, soustředí se, a spolupracuje,
nemá problémy se studem. Reflektující tým chování Jakuba oceňuje a pokládá si otázku, co
způsobilo, že se Jakub nechová hyperaktivně (obě děti na svůj nízký věk aktivně komunikují
bez známky studu, Eliška si po celou dobu kreslí). Oceňuje také vztah sourozenců (děti
přirozeně projevují přátelské vztahy vůči sobě). Rodiče reagují tím, že je v novém pro něho v
dosud neznámém prostředí, tak je to vždycky a dávají příklad, když někam poprvé s dětmi
jdou nebo jedou, okolí oceňuje způsobné chování dětí. Děti se mají skutečně rády, když jsou
jeden bez druhého, tak se jim stýská. Na otázku, jak si to vysvětlují, co by řeklo jejich okolí,
jakou rodičovskou dovednost mají, rodiče krčí rameny.
Otec na závěr sezení si postěžoval, že jejich děti, hlavně Kuba, jsou vynalézavé, Kuba
má bohatou fantazii, je tvořivý a patrně ještě příliš hravý na svůj věk. Ověřuji si u otce, jak se
ještě jinak tvořivost Kuby projevuje mimo školu, otec si postěžoval a popsal dobrodružné
aktivity Jakuba doma (braní nůžek bez dovolení, vaření snídaně- rybí filé na sporáku své
sestře). Reaguji, že ta jeho tvořivost má dobré a špatné stránky. Ve škole v přírodovědě a
výtvarné výchově je to dobré, doma ta tvořivost patrně překračuje nějaké hranice. Povídám si
s Jakubem a ověřuji si tuto hypotézu, tj jak to má Jakub v hlavě, zda pozná, kde jsou hranice.
Jakub odpovídá jak čítanka, kdy je co správné a kdy ne. Na závěr jsem si vyžádala zpětnou
vazbu od rodičů na průběh sezení, zda něco jiného jim to přineslo. Rodiče se rozhovořili, že
už vyzkoušeli různá vyšetření a že se jim nelíbilo negativní hodnocení, rodinná terapie je
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jejich poslední naděje. Na závěr jsem rodiče ocenila a domluvila si další sezení. Ocenila jsem
Jakuba i Elišku
2. sezení
Jakub, otec. Reflektující tým. Otec přichází s tím, že Jakub se na setkání velmi těšil, že
ve škole nic nového, vše při starém, neví, zda Jakuba nechají postoupit do 3. třídy, Jakub
dostal poznámku ve školní družině. Otec pobídl Jakuba, aby ten svůj prohřešek vyprávěl.
Jakub pohotově vše odříká, co se stalo, na terapii přináší výtvarné dílko, které vyrobil.
Povídáme si s Jakubem o škole, o předmětech, o učitelkách, jak pozná kdy je podle paní
učitelky hodný a co to tedy dělá správně. Hledám výjimky, kdy to funguje. Nicméně Jakub
nejeví motivaci pro školu, není pro něho důležitá. Na školu si rád hraje doma se sestrou.
Ověřuji si u otce jeho další témata a témata jeho ženy (to co jsem neudělala při prvním
setkání), navrhuji, zda můžeme pracovat na něčem dalším během prázdnin, co může pomoci
Jakubovi v září zvládat školu. Otec by rád docílil toho, aby obě děti poslouchaly i doma. Na
čem prvním pozná, že se to sune správným směrem, uvádí večery, kdy je těžké zklidnit děti a
připravit ke spánku. Měříme na škále, jak je to nyní, jak bude vypadat 10, a ověřuji výjimky,
kdy to bylo lepší a jak to vypadalo. Jakub s úsměvem popisuje, jak večer zlobí, co všechno
dělají. Popisuje to beze strachu, má z toho spíše legraci, včetně toho, jak to občas končí
výpraskem. Mám hypotézu, že sourozenci jsou komplicové, neznají hranice.
Reflektující tým reaguje otázkou, zda děti poznají, kde jsou hranice a zda poznají, podle
chování rodičů, kdy jsou hodné a kdy zlobí. Otec reaguje, že se jim snaží domluvit, manželkaráznější sáhne po výprasku, on s tím tolik nesouhlasí. Celé sezení se nese v negativním postoji
otce, i výjimky otec ukončí negativním hodnocením. Na přerámování, co děti tak zlobením
asi vyjadřují a co by mohl vyjadřovat Kuba, otec reaguje tím, že to Kuba dělá schválně.
Na konci terapie domlouváme sezení během prázdnin. Za domácí úkol dostává otec
pozorovat, co by mělo zůstat tak jak je, pokud se týká dětí.

3. sezení
Jakub, otec, reflektující tým. Jakub je po 3 denním pobytu zážitkové pedagogiky (v
rámci projektu Raddar), kterého se účastnil s matkou. Líbilo se mu tam, byly tam hry, hrálo se
jak s dětmi, tak s rodiči.
Otec reaguje na otázku k domácímu úkolu stížnostmi, že je vše při starém. Jdu do kontroly,
domácí úkol uděláme nyní společně. Otec popisuje situaci, když je s dětmi v lesoparku. Může
sedět na lavičce, číst si a děti si hrají, pozorují zvířata, neodbíhají, nepoštuchují se, doma to
funguje pouze, pokud je doma jen jedno z dětí. To funguje i večerní ukládání ke spánku. Kuba
se připojuje, pracujeme s rozdíly, v čem je to v lesoparku jiné, a co je jinak, když je doma
sám. Když je doma sám, rodiče na něho mají víc času, hrají si s ním, když je doma Eliška,
hrají si spolu, rodiče si s nimi nehrají
Nedaří se mi s otcem pracovat na jeho zdrojích, je příliš pohlcen problémem. Reflektující
tým nabízí hypotézu, že rodiče se na děti zlobí často a děti jejich křik berou jako normální
reakci. Co tedy dělat místo křiku, když křik nefunguje, a zda je vůbec možné překlopit jejich
děti z fáze dovádění do fáze spaní. Otec si vybavuje včerejší noc, děti byly 20 minut jako
pěna, pak začaly opět dovádět. Myslí si, že děti nerozlišují, kdy je to hra a kdy není, navíc
jejich děti mají hodně energie. Zjišťuji, zda si ví rady, jak pomoci dětem, aby se naučily
rozlišovat, zda děti chválí se stejnou intenzitou, jako když se na ně zlobí. Na konci sezení je
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rodině zapůjčena společenská hra pro celou rodinu, jde o domácí úkol „uskutečnění
neobvyklého“ a pozorovat pozitivní změny.
4. sezení
Rodiče, Jakub, Eliška, reflektující tým. Jakub s Eliškou jsou na sezení jako doma, hned si
vyjednávají, že budou kreslit. Matka si pochvalovala 3 denní pobyt zážitkové pedagogiky.
Společenskou hru doma nehráli, Kuba byl u babičky. Protože se stále držím tématu večerního
ukládání dětí, ověřuji si u matky, jak je toto téma pro ni důležité (na 2. setkání s tématem
přišel otec). Ukazuje se, že pro matku je důležitější Kubovo chování ve škole. Během sezení
se mi do hlavy vkrádají hypotézy, jak je to s rozdělením rolí při výchově dětí, ukazuje se, že
matka je více vytížená, otec tráví s dětmi více času. Ověřuji si hypotézu z přecházejícího
sezení, zda si rodiče přejí najít jiné způsoby komunikace s dětmi. A zda mají ve svém okolí
známé, kteří mají stejně malé děti a zda mohou u nich nalézt inspiraci. Rodiče přikyvují, že
ano, že potřebují jinak komunikovat s dětmi (opravdu to potřebují anebo mi jen chtěli vyjít
vstříc), všichni jejich známí již mají děti v pubertě. Protože mají před společnou dovolenou,
na kterou se velmi těší, dostávají za úkol pozorovat během dovolené všechny pozitivní, i ty
nejmenší věci, které se daří jak dětem tak i jim ve výchově dětí.

5. sezení
Rodiče, Jakub, Eliška, reflektující tým. Narůstá komplexita. Otec si vzal slovo, a
vyjmenoval všechno, co nefungovalo, včetně auta, dětí, spolubydlících. Na dovolenou s dětmi
nikdy více, matka souhlasí. Nepomohl ani pokus o přerámování situace, kdy se Kuba ztratil
(dovolená probíhala v Chorvatsku), rodiče ho hledali 3 hodiny, před cestou na policii se pro
jistotu zastavili v hotelu a našli Kubu na recepci se zmrzlinou. Kuba popsal, jak si poradil (na
7 letého kluka perfektně), pokus o přerámování otec utnul tím, že druhý den se ztratil znovu
(a opět cestu sám našel). Tak tady je mi úzko, korunu všemu nasadil Kuba, kdy bez ostychu
prozradil trapnou situaci, do které se dostala jeho matka. S Kubou jsem externalizovala
zlobení, kdy je, kdy není, kdy nad Kubou vítězí a kdy naopak ho Kuba potřebuje a k čemu ho
to potřebuje.
V závěrečné intervenci jsem je podpořila a ocenila, že přes to všechno hledají cestu jak z toho
ven, že jako rodiče vychovaly děti k hezkému sourozeneckému vztahu, že jsou situace, kdy
jim to funguje, že Kuba si dokáže poradit i v takových situacích, jako ztratit se a najít hotel
v cizí zemi. O čem byla řeč – stížnosti, co nefunguje, i na dovolené, na kterou se těšili, je to o
bezmoci. Nabídla jsem jim otázku (o čem nebyla řeč), co to dělá s jejich vztahem, a co by
jejich děti řekli, jak fungují jejich rodiče. Co by naopak ony chtěly změnit na svých rodičích.
Jako domácí úkol pro příští sezení dostali:
Děti se nerodí se vztahem k pravidlům, ani oni se takto nenarodili. Jak se oni (rodiče) učili
pravidlům, kdo je to učil, jak je to učil a v čem se cítili jako děti dobře?

6. sezení
Rodiče, terapeut. Děti byly na prázdninovém pobytu v ozdravovně.
Rodiče přišli dobře naladěni, byť unaveni (sezení bylo od 19 hod, na požádání rodičů –
pracovní důvody). Dostali první poštu od dětí. Matka se rozpovídala, jak Eliška vše zvládá a
je podporou Kubovi, kterému se stýská (dle zpráv od vychovatelky). Připomněla jsem domácí
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úkol. Otec to vzal ve svém stylu – popisoval negativní věci, kterých se mu dostalo od rodičů
v rámci jeho výchovy, která byla silně autoritativní. On takovou výchovu pro své děti nechce,
chce kamarádskou výchovu, jen je třeba, aby si toho děti vážily.
Dávám slovo matce, ta popisuje podobnou situaci ve své rodině. Na děti se velmi těšila,
vše probíhalo dobře, bezproblémově hlavně s Kubou až do nedávna. Matka skončila
mateřskou dovolenou a nastoupila do práce. Snaží se též o kamarádskou výchovu, popisuje,
kdy jí to s Kubou funguje. Když jsou sami, mazlí se, povídají si. Ověřuji si u rodičů, zda toho
náhodou na Kubu nebylo všeho moc najednou – povinnosti ve škole, nástup matky do práce,
méně času na mazlení, nové povinnosti doma. Nabízím hypotetickou otázku a pokládám ji
cirkulárně „ Kdyby existoval obchod, ve kterém by se prodávaly rodičovské dovednosti,
jakou dovednost by si vaše žena koupila?“ Stejnou otázku pak pokládám matce. Otec si myslí,
že matka by si koupila trpělivost, matka souhlasí a říká, že oba by si měli koupit ještě hravost.
S dětmi si asi málo hrají, jsou už starší, nemají po práci tolik energie, navíc je čekají
povinnosti doma. Provokuji je otázkou, zda si hráli s Kubou, když ještě nechodil do školy a co
vše fungovalo. Kuba se sám zapojoval, chtěl pomáhat, jako by to byla pro něj hra. Zbytek
sezení je povídání o tom, jak zapojit děti hravě do chodu rodiny, jak je motivovat, jak a čím je
odměňovat, co je správné, co by mohlo uškodit. Rodiče chtěli rady, já jsem jim dávala
inspirace, které pomáhaly mně a jiným v mém okolí.
Hravost a trpělivost jsem vzala jako objednávku. Na realizaci zakázky už nebyl čas. Jako
domácí úkol jsem zadala vymyslet 2 hry (měli na to 14 dní bez dětí), kterými zapojí děti do
společného dění domácnosti, a rozruší tak systém dvou často proti sobě stojících koalic tj.
rodiče x děti. Během sezení bylo zřetelné a rodiči často potvrzeno, že děti táhnou za jeden
provaz, viz večerní ukládání ke spánku. Dalších 14 dní budou tyto hry s dětmi hrát. Hry
budou mít pravidla, budou mít systém nefinančních odměn.

Autor: Luisa Krameriusová
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Clea - rodinná terapie

Základní údaje:
Matka, dcera Clea 16 let, žákyně 9. Třídy ZŠ. Matka je v invalidním důchodu, je
rozvedená a z původního manželství má dnes již dospělé 3 děti, Clea je dcera z druhého
vztahu, partner rodinu opustil cca 1 rok po narození Cley, o Cleu nejeví zájem a stýkal se s ní
velmi zřídka. Důvod ke vstupu do projektu Raddar – hrubé chování dcery vůči matce, slabý
prospěch ve škole, neomluvené hodiny.
Rodinu doporučila sociální kurátorka z důvodu žádosti matky o umístění dcery do
dětského domova. Matka tuto snahu vyvíjí již delší dobu, Clea byla umístěna v psychiatrické
léčebně a v diagnostickém ústavu. Závěr vyšetření vždy byl, že Clea nevykazuje patologické
chování, problém bude v rodině – ve vztahu matka a dcera. Vstupní pohovor byl veden
ředitelkou projektu Mgr K. Malou, která na základě zkušenosti s klientkami, terapeutce
doporučila první sezení pracovat pouze s matkou.
Počet sezení: 12
1. sezení
Matka v roli stěžovatelky do detailů popsala chování dcery. Je agresivní, mluví s ní
pouze v rozkazovacím způsobu, doma po sobě neuklízí, chodí pozdě domů. Chování se zlepší
pouze v případě, když dcera chce něco koupit, nebo potřebuje peníze. Matka je z dcery
psychicky vyčerpaná, bere léky na uklidnění. Je vyčerpaná i fyzicky, aby zvládla rodinné
výdaje, přivydělává si brigádami. Nechám si popsat, jak se vyvíjel jejich vztah od narození
dcery. Dle matky dcera byla vždy živé dítě, jako malá tj do 1 roku zažívala spíše stres ze
strany otce, ten na ní neměl nervy a často křičel nebo ji zavíral. Asi do 12 let věku dcery
bydlela s nimi ještě nejmladší dcera z prvního manželství. Dosud spolu udržují dobrý vztah.
Po jejím odchodu z rodiny začaly problémy s Cleou. Dnes jsou chvíle, kdy se matka bojí, že ji
dcera napadne. Matka těžce nese, že na výchovné problémy upozorňovala několik institucí,
ale ty jí nevěří a považují ji za málo trpělivou matku.
Jsme domluveny na dalším sezení bez dcery, matka dostává domácí úkol pozorovat, co
má v rodině zůstat, protože to funguje.
2. - 5. sezení
Na sezení zatím dochází pouze matka. Dcera dochází do motivačního programu v rámci
stejného projektu. Matka je celou dobu v roli stěžovatelky a odmítá se dívat na vztahové
problémy s dcerou z jiných úhlů jako např problémy dospívajících, vyzkoušet jinou
komunikaci, třeba i dceru překvapit. Matka je přesvědčená, že její dcera má sklony
manipulovat s ostatními (velmi často to zdůrazňuje). Během sezení zjišťuji, že Clea dochází
několikrát týdně na farmu, kde se chovají koně a kde funguje jezdecký oddíl. Tráví tam i celé
víkendy a prázdniny. Matka s tím nesouhlasí a je patrné, že žárlí. Nebere v úvahu, že má
vlastně volný čas dcery pod kontrolou, že její dcera není v žádné závadné partě apod.
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T: Jano, hodně jste mi řekla, jak to u vás doma nefunguje. Jak to bude vypadat, když problém
vymizí, jaký to bude vztah mezi matkou a dcerou?
J: budeme se normálně bavit, Clea bude po sobě uklízet, bude chodit do školy a včas domů
z Břvan (farma)
T: Všichni rodiče chtějí, aby si dospívající děti po sobě uklízely, je to skoro v každé rodině
(pokus o znormálnění jejího problému), řekněte mi více o tom, jak se budete normálně bavit
J: dcera bude sdílnější, bude mi vyprávět o sobě
T: stalo se někdy v poslední době, že mezi vámi byla chvilka, která se podobala či blížila
tomu, že dcera vám o sobě vyprávěla?
J: ano, občas mi ukazuje fotky koní z té farmy
T: co děláte vy, když si prohlížíte fotky a posloucháte dceru.
J: no trochu ji chválím, ale ne moc, ona by toho potom zneužila a chtěla by peníze. Ona
vystupuje jako dospělá, nechce mít nad sebou kontrolu. Z té farmy jezdí utahaná a už jí
nezbývá čas na úklid doma (klientka se opět vrací do stížností na dceru)
T: je to tak, že vy jste raději přísnější, je to taková prevence, aby se Cley nestala nepořádná
holka?
J: Clea strašně s ostatními manipuluje, potřebuje řád a kontrolu a ten bude mít v dětském
domově. Já na to nestačím a taky doufám, že dcera si mě pak bude víc vážit
T: já se obávám, že to může dopadnout úplně jinak, jsou to moje zkušenosti z praxe. Vždyť
umístěním do DD ji vezmete od koní, a vezmete jí domov, i když to v něm nefunguje, ale je
to pořád domov. Bavila jste se s někým z vašich blízkých o tomto problému?
J: ano, s druhou dcerou. Nesouhlasí a nesouhlasí ani můj syn
T: přemýšlela jste o tom, že by si Cleu vzal někdo z jejích sourozenců či ostatních členů
rodiny? Zdá se mi, že by vám oběma možná prospělo malé odloučení.
J: nechci, aby si ji bral někdo jiný. Clea manipuluje, potřebuje řád, naučit se plnit povinnosti.
T: kde berete tu jistotu, že se to opravdu naučí v DD?
J: když se vrátila z Grafu a z psychiatrické léčebny, vždy se na několik měsíců uklidnila, více
si vážila domova a mne
T: takže vy potřebujete, aby si vás dcera vážila?
Jde o to, že ač příjmy rodiny nejsou vysoké, a matka je opravdu pilně zajišťuje brigádami
(vedle invalidního důchodu) poskytuje dceři veškeré materiální zázemí. Počítač, fotoaparát,
oblečení. Je to její projev lásky. Chybí v něm však emoce a city, klientka (matka) je osoba,
která city a emoce nedává najevo, dokonce se občas zdá, že se v tomto velmi kontroluje.
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7. setkání
Matka a dcera. Na začátku terapie stručně vysvětluju Clee, jak pracujeme a s jakým
tématem matka přišla do terapie. Nastavuji tím rámec, kontext a tím bezpečí pro Cleu. Clea (o
hlavu větší než matka působící sebevědomě a vypadající o něco starší, než 16 let) dává jasně
najevo, že je tu z donucení a že se bavit s námi nebude.
T: Cleo, vím, že to nebude tvůj první pohovor. Vím, že toho máš za sebou docela dost.
Nabízím ti, nedělat z toho pohovor, ale rozhovor. Jako klientka tu máš prostor přijít se svým
tématem.
C: mlčí a krčí rameny, pak říká – všude je to stejný
T: a co by tu mělo být jiný
C: nebavit se o jejích problémech, všude se rozebíralo, jak je problémová
T: o čem bychom se měly tady bavit, aby, si odcházela alespoň trochu spokojená?
C: mlčí a v očích má slzy, choulí se do křesla
T: chceš si to promyslet?
C: kývá hlavou, že ano
Pracuji s matkou a hned se orientuju na výjimku, chci, aby se matka zamyslela a
vyprávěla jakoukoliv situaci, která alespoň trochu fungovala. Matka popisuje, že včera si Clea
uklidila skříň, to už tu dlouho nebylo, měla tam hrozný nepořádek. Vyjadřuji pozitivně údiv a
pobízím matku k vyprávění. Bohužel matka to okamžitě stočí na kritiku dcery. Vyházela
spoustu oblečení, to zase bude chtít nové věci, ona ale nemá peníze. Do toho se vkládá Clea,
že takto je to pořád, matka jí jenom kritizuje, pochvalu vůbec neslyšela. Matku už bere jako
spolubydlící, doma je ve stresu a nejlépe jí je u koní.
Vybízím Cleu, aby mi vyprávěla o její práci na té farmě. Clea zmiňuje, proč jí je tam
dobře. Projevuje lásku ke koním, jsou tam fajn lidi, majitelka farmy jí má ráda a cení si její
pomoci. Doma se jenom hádají. Vyjadřuji hypotézu, že se asi míjejí v komunikaci, že mají
odlišné zájmy, liší se v některých názorech, což je ale běžné. Zjišťuji, zda stojí o to, dělat
něco jinak, aby se to doma zlepšilo. Obě souhlasí a Clea navrhuje, že se hodně hádají
v kuchyni, a že tam by mohly začít. Nemohou spolu vařit, ale mohly by si to rozdělit. Jednou
bude vařit Clea, podruhé máma. Ptám se matky, zda má ještě nějaký jiný nápad pro Cleu,
matka souhlasí s nápadem dcery, ale hned zdůrazňuje, že se určitě pohádají o peníze na
nákup, Clea je náročná na jídlo. Divím se, že nemají společný rodinný rozpočet, a podporuju
matku, je to ona, kdo zajišťuje příjmy. Zbytek sezení se domlouvají, že před nákupem a
vařením udělají plán a rozpočet. Oceňuji jejich spolupráci a ptám se Cley, zda jí to takto
vyhovuje. Clea souhlasí. Matka mi po skončení sezení prozrazuje, že to bylo po dlouhé době,
co viděla Cleu upřímně brečet.
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8. sezení
Matka přichází bez dcery. Mezi 7. a 8. sezením byly vánoční svátky a školní prázdniny.
Úkol se nepodařil, vlastně se o něj ani nepokusily, dcera trávila volný čas u koní. Podle matky
dcera chodit nechce, hrozně se jí dotklo, že se tu rozbrečela. Zjišťuji, jak si to vysvětluje,
matka se však uchyluje ke svému kritickému pohledu na dceru a mluví o manipulaci. Na
žádosti o umístění do DD trvá. Ptám se, zda si přeje, aby dcera na sezení chodila, matka
potvrzuje, že ano. Souhlasí s mým návrhem, že Clee zatelefonuji.
3 dny po sezení volám Clee, ptám se, zda chce pokračovat a jak by to mělo vypadat, aby měla
k tomu motivaci. Clea chce pokračovat, ale na sezení chce chodit bez matky. Dáváme si
termín. Clea ale nepřišla a dle zpráv přestala docházet i na motivační program.
9. - 11. sezení
Protože se za celou dobu nepodařilo nastartovat reflexi matky a vyvést jí ze stížností na
dceru, využívám rozhodnutí dcery – nepokračovat a nabízím matce ukončení spolupráce
s tím, že pokud jsou jí sezení prospěšná, může docházet, a sice jako klienka využít terapii pro
sebe. (cílem pro mne je - ne jako matka stěžovatelka). Matka souhlasí.
Zlom v terapii nastal díky oficiálnímu sdělení psychiatra (matka s dcerou podstoupily
vyšetření na základě žádosti soudu ve věci umístění dcery do DD). Matka neví, co dostala
dcera, ona dostala papír, že skutečně nezvládá dceru a jako jeden z důvodů tam má, že patrně
byla v dětství deprimována až týrána. Ptám se, jak tomu rozumí (měla jsem tuto hypotézu
v hlavě, stejně jako, že musela projít DD, ale doposud nebyl prostor tuto hypotézu ověřovat).
Matka vypráví svůj příběh (moje hypotéza včetně umístění v DD se potvrzuje). Neví, proč ji
dali do DD (cca v necelých 3 letech), ví jen, že se hrozně popálila. Asi v 8 letech si ji vzala
teta (dle vyprávění ale žili v katastrofálních poměrech – v jakési sklepní či suterénní
místnosti), potom si ji vzali pěstouni (ze stejného domu). Pěstouna otce zbožňovala, naučil jí
spoustu věcí, zlepšila se ve škole, pěstounka ji neměla ráda a dělala jí naschvály. Pěstoun
bohužel zemřel, když jí bylo 17 let. Jakmile byla plnoletá, odešla a provdala se. Bohužel
manžel byl velmi zlý, fyzicky ji týral, nepomáhal jí, ponižoval jí před dětmi. Děti netýral, jako
otec se choval docela dobře. Když byly děti větší, rozvedla se. Nejstarší dcera byla již
dospělá, mladší byla svěřena do péče jí, syn si přál zůstat u otce (nezjišťovala jsem proč).
Tato sezení jsme pracovaly na jejím tématu – strach projevit city, emoce. Klientka od
raného dětství následkem deprivace a týrání zaujala obranný postoj, a pro svoji ochranu se
raději chovala vůči okolí kriticky, nepřátelsky, bála se, že pokud projeví city, okolí jí ublíží.
Dceru má ráda, ale ona si toho neváží. Přerámováním jsem jí pomohla, aby se podívala, co
mají společného, co dobrého Clee do života dala (směřuju to i na její aktivitu u koní a vztah
k práci na farmě dávám do spojitosti s pracovitostí klientky)
12. sezení
Moje hypotéza je, že v této situaci je lepší, pokud si matka a dcera od sebe odpočinou.
Stále se snažím klientku přesvědčit, aby Cleu dala do pěstounské péče, jako byla kdysi ona.
Sama klientka mi řekla, že majitelka farmy navrhla pěstounskou péči, ona jako matka,
nesouhlasí. Cítím u klientky, že potřebuje, aby dcera měla pocit viny a byla potrestána.
Poslední sezení je hlavně o zpětné vazbě klientky a mojí jako terapeutky. V závěrečné
intervenci se snažím klientku „přesvědčit“, že po trestu většinou následuje odměna. Nabádám
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ji, aby jako zákonný zástupce dohlédla a zajistila, aby Clea měla možnost odměny, což nejspíš
bude, být co nejblíže koním a přeju jí, aby jako matka zapomněla na zlé. Byla s dcerou
v kontaktu, což by mohlo být lepší, protože jí odpadnou starosti s kontrolou povinností dcery,
a u těch se přece vždycky pohádaly.
Tento případ končí umístěním dcery do DD. Naštěstí má možnost vybrat si učební obor
v místě původního bydliště, a přes týden je na internátě. Pokud si plní svoje povinnosti, jsou jí
umožněny vycházky, ty Clea věnuje koním. Dle zpráv si povinnosti plní.
Autor: Luisa Krameriusová
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Veronika – rodinná terapie
Základní údaje:
Klientka 14 let. Žákyně ZŠ. Rodiče se rozvedli v jejím předškolním věku, do 12 let
v péči matky. V 11 letech pokus o sebevraždu, umístění do dětské psychiatrické léčebny. Od
12 let v péči otce, od 13 let bydlí v nové rodině svého otce. Důvod vstupu do programu:
nerespektování dospělé autority v rodině, návaly vzteku a agresivita, hrubá komunikace se
členy rodiny, prudké střídání nálad.
Počet sezení: 5
1. sezení
Klientka, otec a jeho partnerka. Seznámení se s problémem a jeho historií. Otec si myslí,
že na klientku má špatný vliv biologická matka (nepracuje, je zadlužená, střídá známosti,
rodinu svými dluhy ohrozila atd.). Přeje si, aby jeho dcera si srovnala vztah se svou matkou.
Stejně mluví i partnerka otce. Těšila se, že bude mít nevlastní dceru (v domácnosti žijí ještě 2
její synové 21 a 17 let), ale je vyčerpaná z chování klientky.
Klientka neuznává, že „problémem je ona“, ostatní nechtějí přistoupit na její upřímnost
(„co na srdci, to na jazyku“). Povídám si s klientkou, jak tomu všemu rozumí, co se stalo, že
si chtěla vzít život, co je důvodem jejích nálad. Klientka je „obětí“ velmi nevyrovnaného
vztahu mezi rodiči, kteří jej nezvládali ani emotivně, čehož ona byla velmi často svědkem.
Myslela si, že je vinna, proto pokus o sebevraždu. Přiznává, že ji velmi bolí, jak se k ní matka
chová, nejsou předem domluveny návštěvy, matka volá na poslední chvíli a vždy se sejdou na
chvíli někde v parku. Nyní se dělí i o otce (klientka má poměrně dobrý vztah s otcem, má ho
velmi ráda) a má dojem, že je 5. kolo u vozu. Nejvíce zlých nálad má, když se vrací od matky.
Otec přitakává a vysvětluje „ hned jí říkám, že nechci vědět, o čem si povídaly, že mne její
matka nezajímá“. Nahlas přemýšlím, že chtít po klientce, aby si ve svém věku dala do
pořádku vztah s matkou, který je pro klientku velmi bolestivý, je náročné a ne zcela férové,
technikou přerámování se snažím otci a jeho partnerce sdělit, že pokud by se děti uměly
vypořádat se s nepovedenými vztahy svých rodičů, pak by je vůbec nepotřebovaly. Oceňuji
otce za jeho úsilí a doporučuji, aby s dcerou neřešil svůj (dosud emočně nezpracovaný) vztah
se svojí bývalou ženou.
Oceňuji úsilí jeho partnerky, a oceňuji zejména klientku za její otevřenost v tomto velmi
těžkém tématu. Domácí úkol: sledovat, co se nemá doma měnit, co už dobře funguje včetně
klientky.
2. sezení
Klientka, otec, partnerka a její mladší syn. Klientka přichází emočně destabilizovaná,
zuří, nechce se bavit. Partnerka otce vysvětluje a popisuje konflikt mezi klientkou a jejím
nevlastním bratrem. Každý dostává prostor a vysvětluje, připojuje se i klientka.
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T: vy jste vytvořili společně novou rodinu. Co jste si přáli od nové rodiny?
P: My jako partneři si velmi dobře rozumíme, proto i vytvoření nové rodiny šlo velmi rychle,
mám ve svém muži velkou oporu.
O: Ano, Jana nám také velmi pomohla. Byl jsem nucen prodat byt, abych poplatil nějaké
dluhy bývalé ženy. Chtěl jsem normální rodinu.
S (syn) : Máma měla před tím strašného partnera, nenáviděl jsem ho. Vlastu (nevlastní otec)
mám rád, nepřekážíme si, dobře spolu vycházíme.
T: takže ty už jsi jednou tvořil novou rodinu a nebylo ti v ní dobře.
S: jo, on byl divnej, a nepříjemnej i na mámu.
T: takže ty už jsi na vlastní kůži poznal, jaké to je, když nefungují mezilidské vztahy. Co to
s tebou dělalo?
S: byl jsem drzej, no někdy i na mámu, že s ním je.
T: když teď takhle o tom mluvíme, myslíš, že něco podobného může prožívat i V? (klientka)
S: nevím, já jí nic nedělám a ona mne neustále provokuje.
T: ke klientce: co tím myslí, že ho provokuješ?
K: nevím, nechce se mnou mluvit.
T k S: chce se ti na to reagovat?
S: nevím o čem se s ní bavit, je to malá holka, já už mám úplně jiné zájmy.
T: ty máš staršího bratra, jak on se s tebou bavil, když ti bylo 14 a jemu 18.
S: nebavil se se mnou, jen trochu, ale vlastně hrozně málo.
T: co to s tebou dělalo?
S: štvalo mě to
T ke K: a co to dělá s tebou?
K: štve mne to, někdy je na mně zlej, jako že se nechovám jako holka, ale jako kluk, to mně
vytáčí.
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T: co myslíš, proč to tak má?
K: já nevím
T: co ty jsi čekala od nové rodiny?
K: nevím, pro mě to byl šok
T: co se ti honilo hlavou?
K: jestli mě tam budou chtít. Já už mám zkušenost, že mě opustila máma, a taky babička (z
matčiny strany) mě nikdy ráda neměla, měla jsem pocit, že jsem na obtíž.
T: tomu rozumím, když jsou takovéhle zkušenosti, člověka ovládne strach a nevěří lidem. Jak
je to u tebe?
K: no tak nějak, já bych se hrozně chtěla těch nálad zbavit.
T: to je moudré rozhodnutí, na tom s tebou mohu pracovat.
T: k otci- co vy nejmenšího za sebe chcete udělat, aby se problém vyřešil?
O: no asi se budu víc bavit s dcerou, udělám si více času.
P: no, já jsem taky ochotná ji zase přijmout, když budu vidět snahu.
T: co by to mělo být za snahu?
P: že na mě nebude hrubá, to je vždy, když jí přepadne špatná nálada.
T k S: a co ty?
S: no já nevím, je to hlavně její problém.
T: no on ten problém se tak nějak vytvořil mezi vámi, navíc, ty už máš taky nějakou
zkušenost, třeba už máš nějakou dovednost, která může být všem užitečná.
S: já teď nevím, musím o tom přemýšlet.
V roli terapeuta jsem ocenila přístup všech, zejména klientky, která sama chce na sobě
pracovat, přestože jí někteří nejbližší ublížili. Navrhla jsem 2 -3 setkání pouze s klientkou,
poté setkání dohromady. Rodina včetně klientky souhlasila.
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3. sezení
Individuální terapie s klientkou. Pracujeme na jejích náladách, klientka má prostor, aby o
sobě řekla co nejvíce věcí. Její agresivita plyne z emoční deprivace v dětství, kdy nebyla
vytvořena vazba matka-dítě. Povídáme si o jejích kvalitách, zdrojích, cílem je přesměrovat
klientku k sobě samé a zlepšit sebepojetí tak, aby si reakce okolí nevykládala zbytečně
vztahovačným způsobem. Rozebíráme konkrétní situace, klientce pomáhá i moje zpětná
vazba. Toto sezení je zaměřeno na pokus pomoci klientce vidět věci jinak, odpoutat ji od
problému, rozumět jejím špatným zkušenostem, ubezpečit ji, že špatné nálady jsou normální,
že plní i ochrannou funkci.
V závěru sezení se bavíme o tom, jak by to mělo vypadat. Klientka popisuje, a mluví o
sebeovládání. Navrhuji místo sebeovládání přenastavit se v hlavě a mít tam myšlenky, které
mi umožní vidět věci tak, že nastoupí dobrá nálada. A pokud bude nutná špatná nálada, aby to
bylo tak, že si nepoštvu celou rodinu proti sobě. Klientka souhlasí, na škále ukazuje, kam se
dnes posunula a má za úkol tuto pozici si držet.

4. sezení
.
Individuální terapie s klientkou. Klientka přichází ve velmi dobré náladě a vypráví, co
všechno dokázala, jak se zlepšily její vztahy, zejména s J (partnerka otce), jak si užívají, jak
se spolu nasmějí. Ona ji také pomáhá, když jí přepadnou černé myšlenky. Dokonce došlo ke
konfliktu mezi ní a nevlastním bratrem, a rodina poznala, že to byla vina jeho, ne její. Vztah
s vlastní matkou je pro ni pořád bolestivý.
Vysvětluji jí, že je to normální, a že jí to bude asi ještě dlouho bolet. Že některé mámy
prostě neumí, nenaučily se to, jak vychovávat svoje děti, a tak se stane, že děti je přerostou
velmi rychle. A že i ona přerostla svojí mámu, ukázala mi to na práci sama se sebou, jsou
dospělí, kteří tohle nikdy nebudou umět. Tato zpětná vazba klientku doslova pozitivně
nakopla. Souhlasila i s tím, že její máma má velkou zásluhu na tom, že je na světě. Je
domluveno další setkání s klientkou a celou rodinou.

Autor: Luisa Krameriusová
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