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„… Zájem dítěte je nadřazen nad všemi ostatními zájmy, jako jsou zájmy rodičů, rodiny (nebo 

i státu), a stejně tak musí být zájem dítěte předním hlediskem při jakékoliv činnosti týkající 

se dětí, ať už je uskutečňována veřejnými nebo soukromými institucemi, soudy, správními 

nebo zákonodárnými orgány… Primární odpovědnost za blaho dítěte ovšem náleží rodičům, 

nikoli státu či konkrétnímu poskytovateli odborné služby, a pro rodinu není užitečné a obvykle 

ani žádoucí, přebírají-li ji na sebe odborné subjekty automaticky…“ (Úmluva o právech 

dítěte, 1989) 

 



 

 

Abstrakt 

Rigorózní práce reaguje na problematiku podpory zdraví dítěte, v současné době stále 

zaměřenou převážně na zdraví somatické s dlouhodobým deficitem a podceňováním podpory 

psychosociálního zdraví. Systemicky koncipovaná teoretická část práce vychází ze 

současného zdravotního stavu populace, seznamuje s biopsychosociálním konceptem zdraví 

a jeho legislativním zakotvením ve vztahu k zajištění nejlepšího zájmu dítěte. Obsahuje úvahy 

o zdraví a nemoci jako o schopnosti zvládání životní zátěže a udržení homeostázy. Základem 

je uznání živého organismu jako seberegulujícího systému se schopností vytvářet symptomy 

na všech úrovních existence. Symptomatologii vnímá jako specifickou řeč umožňující najít 

cestu k tomu, aby organismus symptomy přestal vytvářet a aby se vyléčil. 

Práce plně respektuje současné zdravotní služby, které rozšiřuje o podporu psychosociálních 

aspektů zdraví tak, aby jeho jednotlivým aspektům byla věnována srovnatelná pozornost. 

Pro potřeby praxe se zaměřuje na výchovu ke zdraví v rodině a škole, na děti se zvýšenou 

potřebou psychosociální podpory a na děti vyžadující intenzivní péči v důsledku 

přetrvávajících nebo závažných zdravotních somatických nebo psychosociálních obtíží. 

Výzkumná část práce realizovaná v pilotním programu multidisciplinárního Centra duševního 

zdraví dětí, který je aktivitou Ministerstva zdravotnictví České republiky, představuje tři 

kazuistiky dětí, jimž byla poskytnuta intenzivní komplexní podpora zdraví, ve které byly 

biologické, psychické a sociální aspekty zdraví postaveny na rovinu. 
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Abstract 

The rigorous work can be considered as a response to the issue of child health promotion, 

which is currently still focused mainly on somatic health, while there is a long-term deficit 

and underestimation of psychosocial health promotion. The systematically conceived 

theoretical part of the thesis is based on the existing health status of the population and 

presents the biopsychosocial concept of health and its legislative anchoring in relation to 

ensuring the best interests of the child. The work also includes reflections on health and 

illness as the ability to cope with life stress and maintain homeostasis. The fundamental 

concept is the recognition of a living organism as a self-regulatory system with the ability to 

create symptoms at all levels of existence. In the viewpoint of the rigorous work, 

symptomatology can be seen as a specific language that allows to find a way for the organism 

to stop producing the symptoms of the illness and to cure it. 

The thesis entirely respects current health services, which are extended to support the 

psychosocial aspects of health in such a way that its individual aspects are given comparable 

attention. For the purposes of practice, the work focuses on health education in the family and 

at school and on children with an increased need for psychosocial support and on children 

requiring intensive care due to persistent or serious somatic or psychosocial health problems. 

The research part of the work was carried out in the pilot program of the Multidisciplinary 

Centre for Mental Health of Children, which is the activity of the Ministry of Health of the 

Czech Republic. It presents three case studies of children who were provided with intensive 

comprehensive health support, in which the biological, psychological and social aspects 

of health have been put on an equal footing. 
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Úvod 

Rigorózní práce volně navazuje na diplomovou práci zabývající se tématem nejlepšího zájmu 

dítěte v případě rozvodu rodičů a v porozvodové péči, které svým obsahem rozšiřuje 

o zajištění nejlepšího zájmu dítěte z pohledu biopsychosociálního konceptu zdraví. Jejím 

cílem je zprostředkovat pracovníkům týmu nevládní neziskové organizace Pro zdraví 21 z.ú. 

(která pilotuje program multidisciplinární spolupráce Centra dětského duševního zdraví 

Ministerstva zdravotnictví České republiky v rámci reformy psychiatrické péče), rodičům 

klientů organizace a spolupracujícím subjektům ucelené informace o biopsychosociálním 

konceptu zdraví, z něhož vycházejí metodické postupy organizace. 

Předložená práce plně respektuje současnou klasickou medicínu, kterou si vzhledem k její 

diferenciaci a vysoké úrovni neodvažuje popisovat, pouze ji rozšiřuje o psychosociální 

podporu zdraví. Činí tak s vírou v její přesah na somatické zdraví a v domnění, že může ulevit 

její personální přetíženosti a ekonomické zátěži přesunem odpovědnosti za podporu zdraví 

dítěte do jeho přirozeného prostředí, zejména rodiny a školy. Při využití systemické otázky 

po zázraku hledá odpověď na to, jak vypadá podpora zdraví dítěte, která staví na rovinu 

zdraví somatické, psychické a sociální. 

Teoretická část práce uvažuje o zdraví a nemoci jako o výsledku schopnosti zvládání životní 

zátěže a udržení rovnováhy, jejichž předpokladem je syntéza tělesných, mentálních 

a emočních procesů. Zabývá se výchovou ke zdraví v rodině a škole, myslí na děti se 

zvýšenou potřebou v oblasti psychosociální a na děti s potřebou intenzivní zdravotní, sociální 

a pedagogické péče. 

Základem této podpory a léčby je uznání organismu jako seberegulujícího systému a jako 

tvůrce všech biopsychosociálních symptomů. Biopsychosociální symptomatologie je vnímána 

jako specifická řeč organismu, jež umožňuje najít cestu k tomu, aby organismus symptomy 

přestal vytvářet a aby se vyléčil. Klíčovým faktorem pro takový přístup je zajištění pocitu 

bezpečí. V případě dítěte se v rámci vytváření bezpečí jedná zejména o zkušenost dítěte 

s bezpodmínečným přijetím a zajištěním pevných, a zároveň proměnlivých pozitivních hranic 

jako předpokladu pro zvyšování odolnosti dítěte vůči stresu. 

Výzkumná část práce ve třech případových kazuistikách dětí demonstruje možnou praxi 

rozšíření klasické medicíny o psychosociální faktory podpory zdraví v souladu s teoretickou 

částí práce. 
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Teoretická část práce 

1 Současný zdravotní stav populace 

Česká republika (ČR), stejně jako řada jiných států, hodnotí úspěšnost rozvoje své společnosti 

nejen podle hrubého národního produktu, ale také podle zdravotního stavu obyvatelstva, jenž 

má značný ekonomický potenciál. Bez zdravého člověka nemůže společnost fungovat, natož 

růst a zajišťovat udržitelnost. Moderní stát zdraví svých obyvatel podporuje a výsledky svého 

působení vyhodnocuje, aby mohl nastavovat konkrétní opatření.  

V roce 2012 byl Světovou zdravotnickou organizací (WHO) schválen dokument Zdraví 2020, 

který navazuje na původní dokument Zdraví pro všechny ve 21. století. Dokument je 

strategickým rámcem WHO pro přístupy ke zlepšování zdraví. V ČR byl program 

rozpracován do Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemoci, Poslaneckou 

sněmovnou schválené v roce 2014. Vychází z aktuálních statistických dat o zdravotním stavu 

populace, která jsou východiskem pro nastartování účinných a dlouhodobě udržitelných 

mechanismů a opatření postupného zlepšování zdraví populace napříč resorty, přičemž 

z dlouhodobého hlediska je nejefektivnější a podstatné zaměřit se na výchovu ke zdraví 

a přijetí odpovědnosti za zdraví všemi věkovými skupinami. Do hodnocení zdravotního stavu 

je v současné době již zahrnována tělesná, duševní i sociální stránka lidského života (MZ ČR, 

2015; SZÚ, 2016). 

Údaje Českého statistického úřadu (ČSÚ) vypovídají o hlavních ukazatelích zdravotního 

stavu populace. Zahrnují statistická data o úmrtnosti obyvatel, příčinách úmrtí, naději dožití, 

výskytu nejčastějších onemocnění a hlavních determinantech ovlivňujících zdraví (ČSÚ, 

2019). 

1.1 Hlavní ukazatele hodnocení zdraví populace 

Mezi hlavní ukazatele zdraví populace řadíme úmrtnost, naději dožití a výskyt nejčastějších 

onemocnění. 

Úmrtnost v České republice 

Úmrtnost (mortalita) je demografickým ukazatelem udávajícím podíl zemřelých obyvatel 

z určité skupiny za určité časové období. ČR vykazuje v posledních deseti letech počet 

zemřelých mezi 104 000 a 111 000. Počet úmrtí významně ovlivňuje nejen intenzita 

úmrtnosti, ale i věková struktura populace. Vzhledem k populačnímu stárnutí, kdy např. mezi 
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roky 2006 a 2016 narostl podíl obyvatel ve věku 65 let a více z 14,4 % na 18,8 %, se počet 

zemřelých mohl zvyšovat, přestože intenzita úmrtnosti klesala (ČSÚ, 2019). 

Naděje dožití 

Naděje dožití (střední délka života) je ukazatelem udávajícím, kolik let v průměru ještě 

prožije jedinec, pokud by po celý zbytek jeho života byla úmrtnost stejná jako v roce, pro 

který je ukazatel počítán. Naděje dožití při narození vzrostla mezi roky 2006 a 2016 u mužů 

z 73,4 na 76,2 let a u žen z 79,7 na 82,1 let. ČR však stále nedosahuje úmrtnostními poměry 

a zdravotním stavem populace zemí západní Evropy. Průměrný počet dožitých let ve zdraví 

byl v roce 2010 62 roků, zatímco například obyvatelé Švédska se dožívají průměrně ve zdraví 

71 let. Zdravá délka života je indikátorem zachycujícím kvalitu prodlužování života 

s naplněným tzv. úspěšným stárnutím a počet let strávených v nemoci se snižující 

se soběstačností (MZ ČR 2015; ČSÚ, 2019). 

Nejčastější onemocnění a příčina úmrtí 

Údaje o nejčastějších onemocněních, zejména o těch, které byly příčinou úmrtí, jsou 

základními ukazateli nastavování opatření podpory zdraví. V letech 2006–2016 sledovaných 

ČSÚ byla zaznamenána největší úmrtnost na onemocnění oběhové soustavy a na novotvary. 

Zbytek části zemřelé populace podlehl nemocem endokrinního systému, výživy a přeměny 

látek, dýchací soustavy, trávicí soustavy a působení vnějších vlivů. U mladých osob ve věku 

15 až 24 let je nejčastější příčinou úmrtí suicidium a poté úrazy (ČSÚ, 2019). 

Nejčastější onemocnění a příčiny úmrtí dle statistických údajů ČSÚ 

Kardiovaskulární choroby 

Kardiovaskulární onemocnění jsou nejčastější příčinou úmrtí v populaci (v 50 %). Za 

posledních 10 let došlo ke snížení o 20 % vlivem včasné diagnostiky a léčby, díky čemuž 

osoby s onemocněním srdce a cév častěji navštěvují lékaře, postupně je snižována hladina 

cholesterolu v krvi a je pečováno o nemocné s hypertenzí. Ve srovnání s vyspělými zeměmi je 

úmrtnost u nás stále 2x vyšší. 

Nádorová onemocnění 

Nádorová onemocnění jsou u mužů i žen v ČR druhou nejčastější příčinou úmrtí. Výskyt 

nových onemocnění má vzrůstající tendenci, zatímco úmrtnost zůstává na stejné úrovni, 

dokonce mírně klesá vlivem pokroků ve vyšetřovacích, zobrazovacích a léčebných metodách 

medicíny. Nejčastěji jsou diagnostikovány kolorektální karcinomy u mužů i žen, nádory prsu 
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u žen, narůstá počet nádorů prostaty u mužů, stoupá výskyt nádorů kůže, zároveň klesá počet 

nádorů plic u mužů, avšak stoupá u žen. V současné době je usilováno o včasný záchyt 

nemoci, tedy sekundární prevenci, díky níž se mnohonásobně zvyšuje šance na vyléčení nebo 

přežití. 

Diabetes mellitus 

Diabetes mellitus patří mezi závažná onemocnění s vysokou dynamikou růstu. Je velmi dobře 

ovlivnitelný pozitivní změnou životního stylu. V ČR každoročně přibývá 22 tisíc nových 

případů, přičemž 20 tisíc osob na jeho následky zemře. Roste počet vážných chronických 

důsledků, kdy je diabetes mellitus primárním onemocněním. 

Infekční onemocnění 

Z infekčních onemocnění vzrůstá nemocnost na příušnice, dávivý kašel a další onemocnění, 

v současné době nelze opomenout SARS-CoV-2. ČSÚ považuje za velmi nízkou 

proočkovanost proti chřipce, jako specifický problém vnímá klíšťovou encefalitidu a její 

endemický výskyt, který představuje ohrožení, a tudíž si žádá řešení. Celkově je 

proočkovanost populace dle ČSÚ mizivá. Je třeba věnovat pozornost přenosným 

onemocněním v romské populaci. 

Duševní onemocnění 

Duševní onemocnění, zejména deprese, úzkostné stavy a demence, jsou stále četnější, každým 

rokem prožije epizodu duševního onemocnění přibližně 1/5 populace, ze sledovaných zemí je 

ČR na pátém místě v diagnostikovaných onemocněních tohoto typu. V současné době již 

z výzkumů víme, že se duševní onemocnění podílí na vzniku a rozvoji některých somatických 

onemocnění, není však prozatím zřejmé, zda nebo jakou měrou se podílejí na vzniku a rozvoji 

všech somatických onemocnění, úrazů a dalších předčasných úmrtí. Doposud realizované 

výzkumy ukazují, že duševně nemocní umírají v průměru o 10–20 let dříve, častěji umírají 

na kardiovaskulární onemocnění a úrazy. Alarmující je úmrtnost dospívajících a mladistvých 

ve věku 15–24 let, kdy je suicidium první nejčastější příčinou úmrtí. Péče o duševně 

nemocné u nás právě prochází reformou psychiatrické péče, jejímž cílem je zavedení změn 

ve zkvalitnění péče o duševní zdraví v oblasti prevence vzniku duševního onemocnění, včasné 

péče o osoby ohrožené duševním onemocněním a péče o duševně nemocné. 
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Alergická onemocnění 

Astma se stalo jedním z nejčastějších chronických neinfekčních onemocnění a často je 

považováno za psychosomatické. Trpí jím každé desáté dítě starší pěti let věku a výskyt 

se stále zvyšuje. Nejrůznější alergická onemocnění u nás postihují kolem 30 % dětí. 

V posledních letech se stabilizoval výskyt pylové rýmy a atopického ekzému. Je třeba dále 

zvyšovat povědomí o významu včasného a správného léčení a informovat o možnostech 

preventivních opatření a eliminaci rizikových faktorů a rizikového chování. 

Sexuálně přenosné nemoci 

Vývoj sexuálně přenosných infekcí je v ČR v posledních letech nepříznivý. Přes nízké 

celkové počty případů jednotlivých sledovaných infekcí v řádech stovek až tisíců za rok je 

zřejmá akcelerace počtu závažných infekcí s nárůstem komplikací u bakteriálních sexuálně 

přenosných infekcí. Patrný je rovněž zvýšený výskyt současně probíhajících sexuálně 

přenosných infekcí včetně jejich opakování. Důvodem je častější rizikové sexuální chování 

a také nejrůznější mýty o způsobech ochrany proti sexuálně přenosným infekcím, včetně 

HPV virů. 

Úrazy u dětí 

V ČR patří úrazy k hlavním příčinám úmrtnosti i nemocnosti dětí i dospívajících, počtem 

úrazů se ČR blíží průměru zemí Evropské unie (EU). Odborníci uvádějí, že v těchto počtech 

jsou zahrnuty i ty osoby, u nichž byly úrazy zapříčiněny duševními problémy. Například 

u autonehod není možné s jistotou zjistit, zda řidič měl suicidální úmysly, ať už vědomé 

či nevědomé. Podobně můžeme uvažovat o pádech z okna nebo ze skály nebo důsledcích 

úrazů z neuváženosti (MZ ČR, 2015; SZÚ, 2016; ČSÚ, 2019). 

1.2 Hlavní priority opatření podpory zdraví 

Ministerstvo zdravotnictví (MZ ČR) ve shodě s nejnovějšími statistickými daty představilo 

hlavní tři hlavní cíle programu zdraví pro roky 2014–2021. Prvním je zvýšení podpory 

duševního zdraví a spokojenosti u dětí. Jedná se o pokračující podporu duševního zdraví 

z předchozího programového období, nově zacílenou zvlášť na děti a dospívající. Druhým 

cílem je podpora nástrojů zlepšujících prevenci a včasné rozpoznání příčin onemocnění a také 

opatření zaměřených na správné užívání antibiotik. Ve svém třetím cíli program míří 

na posílení role pacientů a postavení pacientských organizací ve zdravotnickém sektoru (MZ 

ČR, 2019). 
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1.3 Hlavní determinanty zdravotního stavu populace 

Sledování nejdůležitějších determinantů ovlivňujících zdraví je pro stát základním pilířem 

nastavování a realizace primárních i sekundárních preventivních opatření. WHO uvádí, že 

se na našem zdraví podílí v největší míře náš životní styl (50 %), životní prostředí (20 %), 

genetické dispozice (20 %) a poté úroveň zdravotnických služeb (10 %). Hlavní determinanty 

ovlivňující zdraví se v daném čase a v daném místě populace proměňují, zanikají nebo 

vznikají nové. 

Naše postmoderní společnost, která se vypořádala s řadou zdraví a život ohrožujících faktorů, 

je nyní ohrožena novými rizikovými faktory, které negativním způsobem ovlivňují naše 

zdraví. Zároveň se díky novým poznatkům a výsledkům výzkumů nabízí nová řešení 

problémů, jimiž může být např. podpora zdraví prospívajících faktorů. Úroveň našeho 

současného zdravotnictví je v porovnání se západními zeměmi na špičkové úrovni, jež 

neustále roste, zveřejňovaná data však uvádějí, že přetrvává nízká odpovědnost účasti 

na ochraně vlastního zdraví, jsou podceňovány vlastní rizikové faktory chování a ve vysoké 

míře je upřednostňována farmakoterapie. Většina preventivních opatření je zaměřena 

na sekundární prevenci, tedy na vyhledávání jedinců, u kterých se již vyskytují rizikové 

faktory nebo symptomy onemocnění, přičemž primární prevenci není věnována náležitá 

pozornost ani finanční zdroje (Antonovsky, 1997; Duffková, Urban, Dubský, 2008; MZ ČR, 

2019; ČSÚ, 2019). 

1.3.1 Životní styl 

Každý z nás nese vlastní odpovědnost za volbu svého životního stylu, zároveň ale také různí 

lidé mají různé dispozice a schopnosti ke zvládnutí rizikových faktorů, které náš životní styl 

ovlivňují, a vypořádání se s nimi. SZÚ a ČSÚ považuje za hlavní rizikový faktor životního 

stylu nadužívání návykových látek v populaci, z nich pak zejména alkoholu. ČR je evidována 

jako země s průměrnou konzumací 16,6 litru alkoholu na dospělého obyvatele, a tím je na 

prvním místě mezi všemi zeměmi evropského regionu. Převládá vysoká tolerance k alkoholu, 

i naše děti pijí více než děti v jiných evropských zemích. 

Po alkoholu následuje jako nejrizikovější užívání tabákových výrobků. Vývojový trend počtu 

kuřáků mezi dospělými občany ČR je v posledních letech poměrně stabilní mezi 28 až 32 %. 

Ve věku 13–15 let kouří přibližně 30 % dětí. Znepokojivá je dostupnost tabákových výrobků 

pro školní děti. Podle vzdělání nejméně kouří lidé s ukončeným vysokoškolským vzděláním. 
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Konopné látky, halucinogeny, opiáty a nadužívání léků je rozšířeno zejména mezi mladými 

lidmi. Hlavní problém užívání drog je dlouhodobě spojen s pervitinem a dále pak 

s opiáty/opioidy a halucinogeny. Zvyšuje se míra nadužívání léků, případně jsou drogy s léky 

rizikově kombinovány. Ve věku 15–34 let je přibližně 49 tisíc uživatelů ve vysokém riziku. 

Dalším rizikovým faktorem je snížená pohybová aktivita. 32 % dospělých vykazuje nízkou 

pohybovou aktivitu s dále narůstajícím poklesem. Doporučení u dětí věnovat se jednu hodinu 

denně pohybu plní přibližně pětina dívek a čtvrtina chlapců. Velká část dětí je nedostatečně 

pohybově aktivní. Nízká míra pohybové aktivity přispívá ke zvyšování nadváhy, u jedinců 

dochází ke zpomalení metabolismu, nejsou dostatečně odbourávány důsledky stresu, snižuje 

se schopnost přirozené detoxikace organismu, imunitního systému a další. 

V oblasti výživy jako rizikového faktoru dle srovnávání WHO byla zjištěna ve zvýšené míře 

konzumace tuků a jednoduchých cukrů a nižší příjem sledovaných stopových prvků (vápníku, 

hořčíku, draslíku a selenu), u 30 % žen byl zaznamenán nedostatek jódu, v zimních obdobích 

pak nedostatek vitamínu D. Kvalita a množství výživy významně ovlivňuje hmotnost člověka. 

Souvisí úzce s potravinářským průmyslem a jeho nadvýrobou třtinového cukru a dalších, 

zdraví negativně ovlivňujících výrobků a s vlivem laciných potravinových látek na kvalitu 

výživy versus její cenu. 

Značným problémem souvisejícím s nízkou pohybovou aktivitou a výživou je pro velký podíl 

obyvatelstva nadváha. Více než polovina dospělých v ČR má vyšší než normální hmotnost 

a tuto skutečnost se nedaří snižovat. Narůstá také počet dětí s vyšší než normální hmotností. 

Kombinace vlivů přispívá k rozvoji řady chronických onemocnění, kardiovaskulárních 

onemocnění, hypertenze, diabetu 2. typu, cévní mozkové příhody, některých druhů rakoviny, 

poškození svalové a kosterní soustavy a také řady duševních nemocí (Antonovsky, 1997; 

Duffková, Urban, Dubský, 2008; MZ ČR 2019; ČSÚ, 2019). 

1.3.2 Životní prostředí 

Zásadním problémem životního prostředí ČR je kvalita ovzduší. Dle WHO je další 

nejvýznamnější environmentální determinantou zdraví hluk s vlivem na náš kardiovaskulární 

systém, rušení spánku, nepříznivé ovlivnění osvojování řeči u dětí a zvýšení hladiny stresu. 

Znečištění ovzduší aerosolovými částicemi je příčinou ročně přibližně 900 hospitalizací pro 

akutní srdeční obtíže a 1 400 hospitalizací pro akutní respirační obtíže. Problémem je 

z hlediska vlivu na zdraví ovzduší obsahující polycyklické aromatické uhlovodíky, jejichž 

zdrojem je automobilová doprava a domácí topeniště, která způsobují znečištění životního 
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prostředí v evropském regionu, a následkem toho až 19 % onemocnění. V důsledku znečištění 

ovzduší polétavým prachem předčasně zemře v Evropě zhruba 280 tisíc lidí ročně, odhad 

pro naši zemi činí 6–7 tisíc lidí. Zdravotními dopady expozice jsou hlavně respirační 

a gastrointestinální onemocnění, alergie, kardiovaskulární a metabolická onemocnění, 

vývojové a reprodukční poruchy a nádorová onemocnění. 

V posledních letech mírně stoupá počet osob vykonávajících rizikové práce, práce 

s nadměrnou a jednostrannou fyzickou zátěží a počet osob s expozicí vibracím. Vliv 

na zvyšování se stresu má také narůstající počet obyvatel s dopadem na oblast životního 

prostředí a vztahů ve společnosti. 

Na kvalitu našeho životního stylu mají značný vliv sociální faktory. V posledních třech letech 

u nás mírně stoupá míra nezaměstnanosti. Dlouhodobě nejnižší míra registrované 

nezaměstnanosti je v Praze. Nejvíce nezaměstnaných žije v Plzeňském a Moravskoslezském 

kraji. Protože nejsou k dispozici systematická data o stresorech v české populaci, nemůžeme 

s přesností říci, do jaké míry je prožívaný stres rizikovým faktorem. S jistotou však víme, 

že míra stresu úzce souvisí s rozvojem duševních onemocnění, závislostního chování a má 

vliv na imunitní systém i řadu imunologicky podmíněných, např. nádorových onemocnění. 

Na to, zda nebo do jaké míry se podílí na vzniku a rozvoji somatických onemocnění obecně, 

není k dispozici dostatek validních výzkumných dat (Antonovsky, 1997). 

1.3.3 Genetické faktory 

Díky deoxyribonukleovým kyselinám (DNA) se jedinec rodí na svět s genetickou výbavou 

po předcích, která do značné míry určuje jeho dispozice být zdravý, nebo onemocnět. 

Převážná část společnosti vychází z Darwinovy teorie výrazně orientované na danost řízení 

naší biologie těla genetickými faktory, a to i přestože na sklonku života sám Darwin připustil, 

že vliv prostředí na zdraví nebo rozvoj onemocnění podcenil. 

V roce 1967 profesor Konigsberg, který se jako první věnoval možnosti ovlivňování 

kmenových buněk, prohlásil, že v případě onemocnění buňky musíme hledat příčinu potíží 

nejprve v prostředí, a potom teprve v buňce samotné. V životě člověka uvažování o řízení 

života biologickou daností bez možnosti ovlivňovat vytváření vlastní reality znamená, že 

člověk přichází na svět s určitou genetickou výbavou, v oblasti zdraví pak s predispozicemi 

ke zdraví a stejně tak k nemocem, které se v každém případě rozvinou vlivem zápisu nemoci 

v genetické větě a jedinec je proti nim bezmocný. Nejnovější studie však ukazují, že 

na spuštění genu nemoci má zásadní vliv náš postoj ke zvládání zátěže a sociální prostředí 
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zdraví podporující, nebo devastující. Proměnlivostí genetických faktorů se dnes zabývá obor 

epigenetika, která přináší důkazy o tom, že lze nejen vytvořit takové prostředí, kdy geny pro 

určitou nemoc zůstanou „spát“, ale dokonce se může naše genetické dědictví měnit v průběhu 

života (Lipton, 2011; Pert, 2016; Doidge, 2017). 

1.3.4 Současná platná definice zdraví a nemoci 

Zdraví a nemoc jsou slovní symboly, na kterých se společnost dohodla. Pod dohodnutými 

slovními symboly „zdraví“ a „nemoc“ lze nalézt skryté obsahy o tom, jak si zdraví a nemoc 

představit, jaký stav těla považujeme za zdravý, a jaký už za nemocný. Skryté obsahy 

se proměňují v historickém kontextu, stejně jako definice zdraví vypovídající o cíli, kterého 

má být dosaženo, aby člověk mohl být považován za zdravého. 

V minulosti bylo zdraví definováno především jako nepřítomnost nemoci. Jedinec bez 

objektivně prokazatelných nálezů a symptomů byl považován za zdravého, a to i v případě, 

kdy se nemocný cítil. Jednalo se o definici zaměřenou na negativní představu (nepřítomnost 

nemoci), neevokující odpověď na otázku představy o zdraví. 

Současné pojetí zdraví je zaměřeno více na možnost pozitivní představy zdraví, a to v jeho 

základních, v současné době uznaných aspektech. Zdraví je dle současně platné definice 

WHO v dokumentu Zdraví 21 definováno jako stav tělesné, psychické a sociální pohody, 

nikoliv jako nepřítomnost nemoci nebo zdravotního postižení. K podpoře zdraví 

v biopsychosociálních aspektech jsme již právně vázáni, neboť je ČR dokumentem Zdraví 21 

WHO smluvně vázána. Za nemoc je v současné době označován stav, kdy je změněna 

či porušena stavba nebo funkce jednoho nebo více orgánů, což je diagnostikováno na základě 

souboru symptomů (IZPE, 2003). 

1.4 Hodnocení úrovně podpory zdraví z pohledu biopsychosociálního 

přístupu ke zdraví 

ČR je zemí s vysokou úrovní zdravotnických služeb v oblasti biologického zdraví. 

Došlo a dochází k velkému pokroku ve vědecké sféře, vývoji nových technologií 

zobrazovacích i léčebných metod, včetně zvyšující se úspěšnosti farmakologické léčby. Vliv 

psychosociálních vlivů na naše tělesné zdraví je dlouhodobě podceňován. Duševní 

onemocnění jsou považována ve velké míře za důsledek biologické odchylky 

v neurotransmiterech, psychické faktory a sociální vlivy vzniku onemocnění jsou přisuzovány 



 

19 

zejména společenským jevům subkultur např. nezaměstnaných, chudých nebo lidí s nižším 

vzděláním. Narůstá počet řady onemocnění napříč populací, často chronických, s nejasnou, 

neobjektivní příčinou, se kterou si současná klasická medicína neumí poradit. Léčba 

somatických i duševních onemocnění stále spočívá především v odstraňování symptomů 

nemoci a je zaměřena převážně na farmakologickou léčbu nebo léčbu přístroji, která je velmi 

nákladná a pro ekonomiku finančně náročná. 

Vytýkáno je našemu systému podpory zdraví zanedbávání skutečné primární prevence, která 

souvisí s výchovou k přijetí odpovědnosti každého jedince za své vlastní zdraví, zdraví 

druhých a také za zdravé životní prostředí. Primární prevence je zaměňována za včasný 

záchyt nemoci, namísto zaměření se na skutečné předcházení nemoci. Ekonomická zátěž 

léčby onemocnění zaměřené na tělo stále narůstá, populace je „vychovávána“ k odevzdávání 

se do rukou lékařů a ochuzována o možnost aktivního ovlivňování psychosociálních faktorů 

spolupodílejících se na vzniku symptomů a rozvoji onemocnění. 

V hlavní části pomyslného extrémního proudu zaměřeného biopsychosociálně v prostředí 

zdravotnických zařízení disponujících farmakoterapií, špičkovými vyšetřovacími, 

zobrazovacími a léčebnými technologiemi vysoké úrovně, se zviditelňuje a je stále 

slyšitelnější hlas lékařů středního proudu, kteří hlasitě upozorňují na nutnost dorovnávání 

psychosociální podpory zdraví každého z nás s předpokládaným zpětnovazebním dosahem 

na ovlivnění zdraví biologického, a tedy snižování nákladů na zdravotní péči, dále s přesahem 

na zdraví společenského systému a životního prostředí na globální úrovni. 

Na tuto část medicínského proudu reagují např. iniciativy, díky nimž byla založena Česká 

lékařská společnost pro psychosomatickou medicínu Jana Evangelisty Purkyně (ČLS SPM 

JEP), Lékařská fakulta Univerzity Karlovy zahájila výuku nástavbového oboru 

Psychosomatika, byla zahájena transformace psychiatrické péče (Reforma psychiatrické 

péče), holisticky je pojat obor učitelství Výchova ke zdraví, Národní ústav duševního zdraví 

(NUDZ) se zabývá tématem podpory psychosociální výchovy na školách či destigmatizací 

duševních onemocnění apod. 

Druhý extrémní proud lze nalézt ve směrech zavrhujících klasickou medicínu, které často 

zachází do krajností spočívajících v odmítání běžné medicíny v léčbě velmi závažných 

onemocnění. Naši přední akademičtí experti biopsychosociální medicíny hovoří o nutnosti 

postavení všech aspektů zdraví na stejnou úroveň a mluví spíše o dorovnávání (stavění 

biologických, psychických a sociálních aspektů na stejnou úroveň), tzn. o zvyšování kvality 
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a míry psychosociální podpory zaměřené na práci se vztahem k sobě, k druhým lidem 

a k životnímu prostředí včetně návratu k přirozenosti a vyvarování se zpochybňování 

úspěchů klasické medicíny. Je třeba se začít ptát, „proč“ živé systémy symptomy a nemoci 

tvoří a co nám o nás říkají (Honzák, 2017; Poněšický, 2019). 
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2 Postmoderní konstruktivistické teorie a jejich vztah 

k biopsychosociálnímu přístupu ke zdraví 

Postmoderní teoretická východiska přispívající k uznání biopsychosociálního modelu zdraví 

souvisí s proměnou objektivistického paradigmatu směrem k postmodernímu 

konstruktivismu. Objektivistické paradigma je dobře reprezentovatelné například 

newtonovským vyjádřením o tom, že vše, co se děje, je nezávislé na našem pozorování. 

V jeho pojetí se děje skutečnost v přímé příčinnosti (v lineární kauzalitě) a mechanistické 

newtonovské fyzice. Podle Descartesa jako zástupce objektivistického paradigmatu, je vše 

složeno z menších částí. Galileo říká, že vše má být měřitelné, a není-li něco měřitelné, máme 

to měřitelným učinit. Svět, ve kterém jedinec existuje, je na něm nezávislý. Existence reality 

se prokazuje srovnáváním výsledků měření. Řeč je vnímána jako systém symbolů (slov) 

reprezentujících objekty světa. Zobrazuje správné (empirické) poznání skutečnosti. Mozek 

pasivně vnímá objektivní skutečnosti fyzického světa a člověk je v tomto paradigmatu 

dobyvatelem a průzkumníkem (Luhmann, 2006; Bateson, 2006; Foerster, Pörksen, 2016; 

Maturana, Varela, 2016). 

Postmoderní konstruktivistické paradigma nabízí radikální obrat v uchopování skutečnosti. 

Přichází s hlavní myšlenkou neexistence reality na nás nezávislé. My sami jsme 

„konstruktéry“ toho, čemu říkáme realita. Výsledky pozorovatelných jevů se odlišují podle 

typu pozorovatele a pozorovacího přístroje. Výchozím bodem je pozorovatel, vyprávění 

začíná od něj, neodvíjí se od popisu skutečnosti (Luhmann, 2006; Bateson, 2006; Foerster, 

Pörksen, 2016; Maturana, Varela, 2016). 

2.1 Filozofie konstruktivismu 

Základní filozofií konstruktivismu je, že mysl konstruuje naše vnímání v jazyce. Veškeré 

poznání o světě je konstruktem a tyto konstrukty v mozku jedince mají sílu reality. Ten má 

ke konstruktům přístup, ne však k jejich významům. Konstruktivismus se zaměřuje 

na procesy rozlišování v jazyce. Člověk je, stejně jako každá jiná skutečnost, konstruktem 

pozorovatele. Pozorovatelé budují své světy v podobě jazykování (podle anglického 

languaging) a jazykováním je také udržují. Takto vytvořená realita je objektivní, dokud 

v jazyce nevytvoříme novou realitu. Obraz jevů světa si vytváříme na základě svých 

předcházejících zkušeností, přesvědčení a nastavení, proto je v myšlení konstruktivismu nutné 

přijímat konstrukty druhých, byť s nimi nesouhlasíme. 
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Mozek není světu otevřeným reflexním systémem, ale funkčně uzavřeným systémem, který 

rozumí jen své vlastní „řeči“ a operuje jen se svými vlastními stavy. Ke spojení s vnějším 

světem dochází přes smyslové receptory, které pracují specificky podle své oblasti. Jejich 

elektrické vlastnosti se mění podněty z okolí, mohou odevzdávat elektrické impulsy, 

tj. mohou překládat události, které jsou nervovému systému jako uzavřenému systému 

nepřístupné, do jeho „řeči“. Tímto „překladatelským“ procesem se však „originál“ ztrácí. 

Samotná „řeč“ nervového systému je významově neutrální. Protože mozek sjednocuje části 

zpracovávající signály a části vytvářející významy, mohou signály znamenat jen to, jaký 

význam jim přisoudí odpovídající části mozku související s předchozími zkušenostmi jedince. 

Vnímání je z tohoto pohledu interpretací a udílením významů a paměť je nejdůležitějším 

smyslovým orgánem. Mozek provádí redukci komplexity, pro přežití nezbytnou selekci, 

a nikoli reprodukci „skutečnosti“ (Bateson, 2006; Watzlawick, Bavelas, Jackson, 2011; 

Maturana, Varela, 2016). 

Svět je světem, jak jej vidíme, je to skutečnost zkušenostní. Přitom hraje centrální roli 

koncept pozorovatele (Maturana, Varela, 2016). 

2.2 Hlavní konstruktivistické kořeny 

Konstruktivistické kořeny nacházíme ve vědních oborech původně nespolupracujících 

a neprovázaných i těch nově vzniklých, které došly ke stejným nebo přenositelným 

poznatkům a výsledkům svých výzkumů. Patří mezi ně zejména biologické teorie, teorie 

sociálních systémů, vznik a výsledky výzkumů kvantové fyziky, kybernetiky a epigenetiky. 

Na ně navazuje vývoj systemických a narativních přístupů. 

Salutogeneze jako nauka o původu zdraví 

Salutogenezí rozumíme nauku o původu a zrodu zdraví, o jeho posilování a podpoře. Tato 

nauka vznikla odklonem od hledání faktorů rozvíjejících nemoc zaměřením se na studium 

a popis těch faktorů zdraví, které jsou příznačné pro zdravé jedince. Zkoumá ty, kteří přežívají 

extrémní životní situace, a snaží se zjistit, proč je jejich stav zdraví na dobré úrovni. 

Salutogeneze podporuje co největší samostatnost jedince, je kritická k závislosti na lékaři, 

a namísto toho se řídí tím, že každý jedinec je za své zdraví zodpovědný. Jejím cílem je 

probudit pacientův zájem o zdraví, zahájit procesy, které vedou k uzdravení (přičemž 

nevylučuje braní léků), a umožnit pacientovi pochopit smysl a důvody nemoci, aby mohl 



 

23 

přispět vlastním přičiněním k pozitivní změně životního stylu. Salutogeneze bývá považována 

za individuální zdroj zdraví. 

Antonovsky (1997) definoval tři základní aspekty zdroje její zdravotní síly: smysluplnost, 

vidění zvládnutelnosti úkolů a schopnost porozumět dění, v němž se člověk nachází. Tyto 

holistické charakteristiky považoval za zdroje (genesis) zdraví (salus) (Antonovsky, 1997). 

Kybernetika 

Kybernetika byla původně pojem označující vědecký program k řízení komplexních systémů. 

Podkladem některých kybernetických konceptů je představa, že pozorováním a popisováním 

získáme informace o tom, jaký systém ve skutečnosti je. To platí pro kybernetiku prvního 

řádu, která je fází vývoje teorií o pozorovaných systémech. 

Období vývoje teorií o pozorovatelích pozorujících systém označuje jako kybernetiku 

kybernetiky, tzv. kybernetiku druhého řádu. Kybernetické principy se v ní uplatňují ve vztahu 

k ní samotné. Hledá odpověď na otázku, v čem spočívá kyberneticky organizované lidské 

poznání prostřednictvím map. S tím souvisí reflexe a sebereflexe, při nichž se do centra 

pozornosti pozorovatele dostává i samo pozorování. Takové nahlížení perspektivy poznáme 

podle toho, že pozorovatel je součástí pozorovaného, přemýšlení druhého řádu o přemýšlení 

prvního řádu je součástí přemýšlení prvního řádu. Pozorovatel a pozorované jsou ve vzájemné 

interakci. Člověk vnímá situaci přes svoji optiku, v souladu s vlastními kontexty, svou účastí 

na pozorování ovlivňuje pozorované, stejně jako je ovlivňován tím, co pozoruje. Určující byly 

přitom výzkumy seberegulace, autonomie a hierarchických uspořádání (Foerster, Pörksen, 

2016; Maturana, Varela, 2016). 

Teorie sociálních systémů 

Teorie sociálních systémů Niklase Luhmanna (1927–1988) se vyvíjela nejprve v biologii 

a fyziologii. Průlom zaznamenala po druhé světové válce jako kybernetika (nauka o řízení 

živých systémů). Ústředním tématem teorie bylo udržování rovnováhy, homeostázy a změna 

z popisovaného stavu na stav žádoucí u všech žijících systémů (jedinec, rodina, zájmová 

skupina, stát apod.). Ústředním pojmem se stává změna v systémech vycházející z teorie 

chaosu, která se nepředvídatelně a nezvratně vyvíjí z původního stabilního systému a přechází 

do nově uspořádaných struktur a překvapivých, nepředvídatelných forem. Později byla 

pro teorii systémů zásadní úvaha o autopoiéze (sebeorganizaci živých systémů). Podle 

Niklase Luhmanna podléhají sociální systémy stejným zákonům, které platí pro systémy 

fungující ve všech živých organismech (Luhmann, 2006). 
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Biologické teorie 

Hlavním představitelem biologických teorií je Gregory Bateson (1904–1980), biolog, 

antropolog, filozof, spisovatel a systémový teoretik. Jeho jedinečné myšlení značně ovlivnilo 

řadu vědních oborů (antropologii, kybernetiku, psychiatrii, rodinnou terapii, ekologii 

a epigenetiku), v nichž se stal průkopníkem. Bateson byl hlavním obhájcem nového způsobu 

myšlení v rámci vztahů, vzorů a kontextů, které je nesmírně důležité pro naši dobu. 

Dle Batesona jsou podstatou živého světa vztahy, a abychom ho dokázali pochopit, 

potřebujeme si osvojit nový jazyk vztahů. 

Nejlépe, jak to můžeme udělat, je vyprávět příběhy. „Příběhy jsou královskou cestou pro 

studium vztahů“. Jeho myšlenky „dvojité vazby“ nebo „vzorů, které spojují“ nás mohou 

naučit zcela novému způsobu života. Způsob Batesonova uvažování otevírá praktické přístupy 

k řešení velkých problémů, s nimiž jsme dnes na globální úrovni konfrontováni. Bateson 

položil základy o znovuzaložení možné jednoty jak na úrovni humanitních a přírodních věd, 

tak na úrovni kultur. 

Studoval např. význam rodinného kontextu u schizofreniků a objevil, že problémy nejsou 

zapříčiněny genetickou poruchou jedince, ale poruchou komunikace, respektive 

metakomunikace, a v tomto případě bezvýchodností paradoxů v komunikaci. Pro jejich 

vysvětlení používá Bateson teorii logických typů. Zabýval se např. zpětnou vazbou nebo 

seberegulujícími mechanismy. Došel k závěru, že v případě nemoci není nemocný 

jednotlivec, ale celá rodina, celý systém sociální interakce. Příčinou je komunikační vzorec. 

Zjistil, že jakmile se jeden v rodině uzdraví, tedy opustí svou roli, v patologickém vzorci 

ji převezme někdo jiný, aby byla zajištěna stabilita. Pokud je znovunastolena zdravá 

rovnováha, ozdraví se celý systém. 

Významný je metaforický výrok Batesona: „Mapa není území“, kdy poukazuje na to, že 

se v případě mapy jedná o soubor informací zpracovaných přes sítnici oka a přenesených 

na papír. V každodenním životě se musíme zabývat obsahy „za“ slovy (metafyzikou). Systém 

podle Batesona není jen pouhým součtem částí, ale všechny části v něm spolu interagují 

(Bateson, 2006). 

Žijící systémy jako autopoietické systémy 

Konstruktivistické kořeny mohou být vřazeny do teorie žijících systémů, kterou vyvinuli 

biologové Humbert Maturana a Francis Varela koncem 20. století. Touto teorií usilují autoři 

o porozumění organizaci žijících systémů s ohledem na jejich jednotný charakter. Žijícím 
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organismům je připsána taková autonomie, která daleko překračuje běžné představy 

soběstačnosti a nezávislosti, na druhé straně je však radikálněji než doposud zdůrazněna 

intenzita a míra propojenosti živých organismů mezi sebou navzájem a se svým okolím. 

Základní idea teorie autopoietických systémů je taková, že jsou sebevytvářejícími, 

sebeorganizujícími, soběvztahujícími a sebeuchovávajícími se organismy. Kritickou 

proměnnou jejich autopoietické homeostázy je samotná organizace systému. 

Na druhé straně je evidentní, že žijící systémy jsou materiálně a energeticky otevřené 

a interagují s prostředím stejně jako s jinými žijícími systémy. Struktura žijících systémů je 

plastická a může se průběžně měnit. Autopoietické systémy vytvářejí svým operováním 

ustavičně svou vlastní cirkulární organizaci. Tato organizace je popsatelná jako předivo (síť) 

pro produkci svých vlastních částí. Na základě této cirkulární organizace jsou žijící systémy 

sebevztažné a s ohledem na svou organizaci jsou homeostatickými systémy, autonomními 

vůči prostředí. Relevance určitého chování nebo třídy chování je vždy determinována 

v minulosti. Organizační uzavřenost žijících systémů podmiňuje jejich autonomii vůči 

prostředí. Uchováváním invariant své organizace zajišťují žijící systémy specifickou 

identitu, která je pozorovateli systému interpretována jako individualita (Maturana, Varela, 

2016). 

Kvantová fyzika 

Kvantová fyzika se zaměřuje na zkoumání subatomárních částic jevících se vědcům jako 

základní stavební kameny reality a veškeré hmoty. Zákony, kterými se řídí tento 

mikroskopický svět subatomárních částic, jsou dle názorů vědců odlišné od těch, které jsme 

se naučili akceptovat pro námi poznanou makroskopickou realitu. Kvantová fyzika prokazuje, 

že jedna částice může být na vícero místech současně. Když částice změní svůj stav, změní 

se také druhá, a to i v případě, že se nachází v nejvzdálenějším prostoru. Přenos informací 

se pravděpodobně děje rychleji, než jaká je rychlost světla. Částice se mohou pohybovat 

napříč pevnými objekty, které by se za jiných okolností jevily jako neprostupné (vytvoří 

si tunel). 

Vědci dokázali, že to, co se děje s částicí teď, se neřídí tím, co se s ní dělo v minulosti, ale 

tím, v jakém stavu se bude nacházet v budoucnosti. Znamená to, že na subatomární úrovni 

může jít čas dozadu. Kvantová fyzika předpokládá, že částice postrádá určité fyzikální 

vlastnosti a je definována pouze pravděpodobností skutečnosti v různých stavech. Dalo 

by se říci, že původně existuje v neurčitém stavu, dokud není skutečně pozorována. Pak 
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na sebe vezme podobu buď částice, nebo vlny, přitom si je schopna stále si zachovat 

vlastnosti obojího. Hmota je projevem vědomí, které je nutným předpokladem existence 

hmoty. 

Náš mozek přijímá signály ze smyslových orgánů a už předem je kombinuje s očekáváním 

a přesvědčením o světě, pokouší se co nejpřesněji odhadnout vlastnosti světa, které vnímáme 

našimi smyslovými orgány. Ukazuje se, že místo toho, abychom byli jen pasivními 

pozorovateli vnějšího světa, také ho aktivně tvoříme. Svět, jenž vnímáme, se utváří z našeho 

nitra ven, a nikoli naopak. Poznání jako takové směřuje k nemechanické skutečnosti, vesmír 

a svět se začínají stále více a více podobat jedné velké mysli než velkému stroji. Vesmír je 

nehmotný, je duševní a duchovní. Náš mozek a tím i celá naše materiální skutečnost může být 

výtvorem vědomí.  

Např. v rodinné terapii psychosomatických poruch jsou využívány jevy zvané entalpie 

a iterace. Platí, že vyšší možnost pozitivních (žádoucích) opakování je v systému s vyšší 

entalpií. Čím je entalpie (větší počet spolupracujících prvků) vyšší, tím vyšší je šance na počet 

žádoucích opakování (iterace). Čím více spolupracuje rodinný systém, tím větší je naděje 

na šťastnější a zdravější život. Čím nižší je možnost žádoucích pozitivních iterací (méně 

spolupráce prvků v systému), tím vyšší neuspořádanost je v systému a tím rychlejší je 

směřování k rozpadu a smrti. Zdravá buněčná a sociální iterace (nejen rodiny, ale všech 

sociálních systémů) vede k opakování zdraví posilujících iterací v daném okamžiku 

i v dalších generacích, patologická iterace vede k opakování chyb, onemocnění v daném 

okamžiku i dalších generacích (Goswami, 2018). 

Systemické a narativní přístupy 

Filozofickým pozadím systemických a narativních přístupů jsou radikální a sociální 

konstruktivismus a rozvoj přírodních věd a kybernetiky systémů, které se sebepozorují. Léčba 

symptomů a nemocí není v systemických přístupech kauzálním děním, ale navyšováním 

příležitostí, kdy je možné do systému zasahovat zevnitř. Pravidlem je, že pomoc má být 

užitečná, má respektovat a naplňovat etická kritéria. Prvkem, který je v léčbě významný, je 

sociální kontext (životní situace, kulturní zvyky, role terapeuta/lékaře). Mapováním 

sociálního kontextu a hledáním významů může být s minimem prostředků dosaženo 

maximální změny, přičemž změna druhého řádu je především změnou myšlení klientů, od níž 

se odvíjí vše další. Společně s klientem je vytvářena nová preferovaná budoucnost, která 
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nahrazuje doposud destruktivní vzorce, které však v minulosti, v době svého vzniku, mohly 

mít v klientově životě (životě rodiny) pozitivní význam. 

Jednou z hlavních postav systemické terapie byl Steve de Shazer (1940–2005). Přístup 

de Shazera a jeho kolegů vznikal pragmaticky orientací na to, co v životě a v terapii klientům 

funguje a co jim pomáhá. S postupným upuštěním od diagnóz byl vytvořen koncept 

tzv. zázračné otázky: „Představte si, že by se jedné noci, zatímco budete spát, stal zázrak  

– a vaše problémy, se kterými jste sem přišel, by se vyřešily. Podle čeho byste si toho všiml? 

Co by bylo jinak? Jak by se o tom dozvěděla osoba XY, aniž byste se jí slovem zmínil? Kdo 

by si toho všiml jako první? Podle čeho?“ 

Zájem se v terapii/léčbě nesoustřeďuje na odkrývání pravdy o událostech, ale na jejich 

významy a obsah sémantického pole. Konstrukce vlastní minulosti, stejně tak jako aktuální 

konstrukce, ovlivňuje emoční zkušenost. Klienti používají převyprávění svých životních 

příběhů zcela spontánně, pokud například hledají opodstatnění pro svá životní rozhodnutí. 

V těchto životních situacích je vhodné, zejména v případě onemocnění, pokud se tak děje 

u psychosomatických lékařů nebo v rodinné či individuální psychoterapii. Přístupy 

jednotlivých terapeutů mohou být různé, většinou se však terapeut snaží vyvolat otázkou 

příběh a vytváří partnerský, nikoli hierarchický, vztah s pacientem. Výsledkem je pak ideálně 

nový pohled na minulost a dosavadní život a případné nové vnímání ovlivňujících faktů 

(Luhmann, 2006; Freedman, Combs, 2009). 
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3 Psychosomatika 

Psychosomatická medicína je považována za synonymum ke spojení biopsychosociální 

medicína nebo biopsychosociální koncept/model zdraví. Přes spojení pouze psycho a soma 

respektuje biologické, psychické a sociální vlivy zdraví a nemoci (často také přidává 

spirituální, a zcela vzácně energetické aspekty) působící ve prospěch zdraví nebo rozvoje 

symptomů a onemocnění. Není v žádném případě pokládána za alternativu klasické medicíny 

založené na důkazech. Požaduje spíše rozšíření klasické medicíny z primárně biologických 

faktorů o faktory psychosociální, eventuelně další, které jsou nedílnou součástí podílející 

se na zdraví nebo vzniku onemocnění, a to v diagnostice, rehabilitaci, léčbě a prevenci všech 

onemocnění, která jsou závažnější, závažná nebo chronická. Jde o rozšíření modelu člověka 

jako biologického preparátu v model člověka v celkovém kontextu jeho lidského bytí 

(Trapková, Chvála, 2004; Poněšický, 2014; Honzák, 2017). 

3.1 Původ a vývoj 

V historickém vývoji nalézáme chápání zdraví a nemoci v souvislosti s propojením duše a těla 

od nepaměti. Již řecký filozof Platón rozdělil člověka na dvě části, tělo a duši. Přestože již 

on nabádal své žáky k tomu, aby o duši pečovali, ani dosud se jeho myšlenku nepodařilo 

uskutečnit. Později, když se začala rozvíjet medicína jako věda, ponechala si tělo. Duši 

si vzala za svou církev. Postupně se začínalo rozvíjet chápání těla jako mechanického stroje, 

nemoci jako poruchy buněk, tkání a orgánů, a emoce jsou od té doby považovány 

za neurochemické, biologické děje. V roce 1818 bylo poprvé použito slovo psychosomatika 

(dnes synonymum pro biopsychosociální/celostní/holistický). Středem pozornosti vědeckého 

výzkumu se psychosomatický model zdraví stal až v Paříži na konci 19. století. Základ pro 

psychosomatiku položili už S. Freud, E. Erikson a další myslitelé ve 20. století. Tehdy poprvé 

se začalo díky poznatkům Freuda a Junga zacházet s nemocí v medicíně ve vztahu s biografií 

pacienta, tedy v kontextu jeho životního příběhu, tenkrát především na základě 

psychoanalýzy. Později rozkvět psychosomatiky, snahy o reakci na chybné pojetí těla jako 

mechanického stroje, zabrzdila normalizace. Český lékař MUDr. Šavlík připravil koncepci 

sociopsychosomatické péče, která však nebyla realizována. Další rozvoj zkoumání 

psychosociálních faktorů nemoci se následně vytratil, patrně vlivem prudce se zvyšujících 

úspěchů biologické medicíny. 
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Celkový růst životní úrovně díky průmyslové eskalaci a postupné individualizaci 

a antropogenezi vedl k nárůstu odpovědnosti v oblasti výživové, pohybové, hygienické 

a preventivně závislostní, populace však zapomněla na léčbu mravnostní nebo vztahovou 

(zmiňované v etikoterapii). Obrovského technologického vývoje využil zdravotnický 

průmysl, jehož byznysu byl umožněn objemný růst. Odevzdat se do rukou mocných lékařů 

a předat jim hlavní odpovědnost za své zdraví, vyhnout se nejkomplikovaněji zvládnutelné 

oblasti zdraví, může však být zaprodáním duše ďáblu. 

V současné době se ve zdravotnictví často nejvíce rozvíjí to, z čeho lze nejvíce vytěžit 

finančně. Mluví se například o absenci lidských dotyků v souvislosti s technologickými 

náhražkami, jako jsou bio lampy, lasery nebo vlnové zářiče. Nepopulárnost psychosomatiky 

je svázána s problematikou přijetí: Je snazší nést to, že dítě onemocní kvůli zhoršenému 

životnímu prostředí, než kvůli emočnímu vlivu vztahů v rodině na dítě. 

Postupný odklon od tradiční příběhové a psychosomatické medicíny v roce 1977 probíhal 

celosvětově a pojem psychosomatické onemocnění zmizel z mezinárodní klasifikace nemocí 

do konce 20. století téměř úplně (výjimkou bylo Německo). Dnešní psychosomatická 

medicína říká, že všechny nemoci jsou biopsychosociální a je třeba nepreferovat ani 

nedehonestovat žádnou z oblastí zdraví (Trapková, Chvála, 2004). 

3.2 Zdraví a nemoc 

Biopsychosociální medicína věří v propojení těla a duše a v to, že prostředí, ve kterém jedinec 

žije, přispívá k jeho zdraví, nebo naopak vytváří podmínky pro onemocnění. Zdraví chápe 

ne jako nepřítomnost nemoci, ale jako stav rovnováhy organismu, naopak v případě nemoci 

je pro ni nemocný vždy celý člověk. Poukazuje na to, že problém v jedné oblasti 

(biologické, psychické nebo sociální) postupně spouští problém v dalších oblastech a často 

ho s dechberoucí přesností zrcadlí (Trapková, Chvála, 2004; Poněšický, 2014; Honzák, 2017). 

3.2.1 Zdraví 

Současná platná definice zdraví WHO reprezentuje, že mezinárodní odborná veřejnost již 

plně uznává vliv psychosociálních faktorů na zdraví, avšak nepanuje shoda na míře vlivu 

psychosociálních (případně dalších) faktorů na zdraví. Z objektivního biomedicínského 

pohledu je zdraví takový stav, kdy naše lékařské nálezy klasické medicíny jsou v předurčené 

normě, což znesnadňují stále se zdokonalující zobrazovací metody a technologie, díky 

nimž oficiálně nemocných přibývá. Ze subjektivního pohledu se i člověk bez lékařského 
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objektivního nálezu může cítit velmi špatně, a tedy dle definice WHO není považován 

za zdravého. 

Psychosomatická medicína nevnímá zdraví jako stav, ale jako o proces. Organismus je 

z jejího pohledu zdravý, pakliže je udržována homeostáza mezi ním a prostředím. Chápe 

ho jako schopnost organismu adaptovat se na vnější podmínky, a homeostázu tak udržovat. 

Míru zdraví nazírá spíše jako zprávu o tom, jak se jedinci daří vytvářet si spokojený život. 

Za zdraví považuje rovnováhu biologických, psychických, sociálních, případně spirituálních 

a energetických aspektů zdraví. Snahu o udržení rovnováhy ve smyslu zdraví přiznává 

každému živému organismu. 

Ve směru ke zdraví je třeba z jejího pohledu směřovat k celistvosti (integraci) a pěstování 

vnímání svého těla ve stále jemnějších nuancích. Vnímáním zdraví jako cesty se obrací 

k moudrosti těla a duše. Zdraví je pro psychosomatiku spíše nadějí než možností úplného 

dosažení, nemůže být pevným cílem, je spíše pohybem, procesem, schopností pohybovat 

se v pravé míře, schopností najít svůj rytmus a pulzaci. Zdraví se jedinec přibližuje, pokud 

zůstává nablízku své pravé podstatě, nalézá rovnováhu mezi aktivitou a pasivitou, napětím 

a uvolněním, dobrou stravou, ochotou plout v proudu života, být na své cestě, hledat pravou 

podstatu ryzího bytí, a ne umělou dokonalost. 

Dlouhodobé zdraví je také oscilací mezi přijatelnou odchylkou energetického přebytku nebo 

energetického nedostatku od rovnováhy. Fyzické zdraví je přímo úměrné duševnímu, 

sociálnímu a spirituálnímu zdraví, energie jako další složka zdraví těmito složkami volně 

proudí. Ve zdravém stavu fungují jednotlivé složky v rovnováze, jedinec pociťuje plnou 

životní vitalitu a sílu, jejímž základem je vibrace (pohyb, pulzace). Všechny složky prožívání 

fungují jako harmonizující stavy umožňující se projevovat. Jedinec je ve stavu zdraví plně 

„svým srdcem“, s radostí vykonává činnosti pracovního i volného času, na životní situace 

reaguje emocionálně a jeho reakce mají vždy základ v citech. Podle situace umí být pravdivě 

zlostný, smutný, ustrašený nebo veselý, zároveň je emocionální život pod kontrolou „já“. Jeho 

pohyby jsou ladné a jisté. Základním znakem zdravého jedince je vyrovnanost a pochopení, 

je v pravém slova smyslu „srdečný“ (Lowen, 2017; Boadella, Frankel, Correa, 2009; Honzák, 

2017; Poněšický, 2014). 

3.2.2 Nemoc 

Nemoc je zpravidla souborem symptomů. Z pohledu principu rovnováhy se u nemoci živého 

organismu jedná o na sebe navazující kaskádu informačních chyb v systému tělesného 



 

31 

fungování. Organismus hledá vyjádření své dysbalance a kompenzační řešení. V běžném 

životě si jedinec vytváří neustále adaptační mechanismy a udržuje kompenzacemi nežádoucí 

vlivy. Jakmile je zátěž vyšší, než je organismus schopný zvládnout, vytváří symptomy 

ve všech úrovních života.  

Psychosomatická medicína nevnímá nemoc jako technologické poškození organismu, ale jako 

sociální a biopsychosociální jev, jako specifickou „řeč“, legitimní prostředek sebevyjádření 

(sebeprezentace) živých organismů. Nemoc je pro ni poruchou regulačních systémů, protože 

orgán řídí nejen své buňky, ale je také součástí vyššího systému, který je řízen vegetativním 

nervstvem, a ten je opět podřízen centrální nervové soustavě (CNS). Psychosomatika chápe 

nemoc jako zprávu o tom, že se nám nedaří vytvářet si spokojený život, ale také jako 

na možnost přizpůsobení se nepříznivé situaci takovým způsobem, že i za cenu nemoci 

nastolíme rovnováhu, byť nevědomě. Je považována za výsledek nerovnováhy, informační 

poruchu, a nelze ji chápat jako pouhé biochemické poškození. V paradoxním tvrzení však 

také můžeme říci, že je snahou o nastolení rovnováhy, avšak nežádoucím, pro živý 

organismus nekonstruktivním způsobem (organismus nenalezl lepší řešení). Nemoc má sama 

o sobě tendenci k nastolení rovnováhy v komplexním životě člověk a také nám může být 

vodítkem k vědomému nastolení takových změn, kdy pro organismus bude jako 

sebevyjádření zbytečná. 

Seberegulační schopnosti živých organismů jsou vývojově nejmladší a podléhají největší 

variabilitě a možným poruchám. Zásadní roli hraje stres související s frustrační tolerancí 

a s ochotou pravdivosti vůči sobě a světu. V rámci psychické a sociální podpory zdraví 

v případě onemocnění se rekonstruuje vztahovost člověka k sobě samému, k druhým 

a ke světu obecně se všemi jeho úzkostmi, očekáváními a přáními. Můžeme také mluvit 

o takzvaném vnitřním interpretu, o vnitřním vnímání okolí, zpracování informací a reakcí 

na ně. 

V případě nemoci člověk na jedné straně trpí, neboť tělo reaguje na „něco“, co není jeho 

primárním úkolem a co ho ruší v tělesné funkci, a v případě nemoci využívá své tělo 

k odpovědi na určitou situaci (v absolutní většině případů nevědomě, někdy si je však 

výhod nemoci vědom podvědomě), na kterou by měl odpovědět jako člověk. Zároveň lze 

považovat za pozitivní, že reaguje alespoň tělo, aby nás donutilo usilovat o uspokojování 

vlastních potřeb. Při vzniku onemocnění se sčítají zátěžové faktory, jde o výsledek vysoce 

komplexního vzájemného působení nejrůznějších faktorů, málokdy třeba jen genetické zátěže, 

kde si klademe otázku transgeneračního přenosu vzorce chování. Uzdravování znamená 
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proces znovuobnovování rovnováhy (Boadella, Frankel, Correa, 2009; Honzák, 2017; Lowen, 

2017; Poněšický, 2014; Maturana, 2019). 

3.2.3 Symptom 

Klasická medicína vnímá symptom jako příznak, odchylku od normy. Soubor 

symptomů/příznaků využívá pro diagnostiku onemocnění. Psychosomatická medicína uznává 

organismus jako autopoietický (sebeutvářející se) systém, který vytváří své symptomy 

(příznaky) sám od sebe vlivem interakcí s vnějším prostředím. Symptomy chápe jako 

specifické vyjádření (řeč) organismu, které nám mohou odkrýt mnohé důležité informace 

o své funkci vyplývající ze snahy o zachování rovnováhy či o tom, jakou naši neuspokojenou 

primární potřebu saturují, co nám chybí, nebo naopak přebývá. Každý jedinec je součástí 

nějaké sociální skupiny, v sociálních interakcích vznikají emoce a ty jsou zdrojem symptomů 

doprovázených fyziologickými reakcemi organismu. 

Např. u nenávistných emocí a truchlení nalézáme změny srdečního svalu, u vzteku blednutí 

v obličeji apod. Organismus reaguje neustále, neustále kolísá rovnováha a dorovnává se 

zpětnovazebnými mechanismy. Běžně vznikají odchylky v buňce, v jejím jádru, organele, 

orgánu, tělních tekutinách, které mají šanci být zdrojem změny. Každá situace v rodině, každá 

změna nebo přechod vývojových fází rodiny rozehrává různorodé reakce jednotlivých členů, 

které se vzájemně prolínají. Poté se objevují symptomy tělesné, psychické nebo sociální. 

V naší kultuře jsme naučeni vnímat symptomy jako ohrožující, zaměstnávající naši pozornost 

i naše vztahy, a proto je nechceme. Psychosomatická medicína nabízí nový pohled 

na symptom, kdy klíč k řešení je obsažen v samotném symptomu. V symptomu může být také 

obsažen návod k sebeléčení a blahobytu. V psychosomaticky orientovaném přístupu ke zdraví 

je jedinec veden k vytváření důvěry k vlastním schopnostem zacházet s výzvami života, přes 

symptomy je spojovat s vnitřním životem, čerpat z vlastního potenciálu a vést spokojenější 

a naplněnější život. Zabývání se samotnými symptomy, otevírání nepříjemných témat v sobě 

a ve své rodině bývá však často velmi nepříjemné a bolestné. Hlavní význam v rozvoji 

symptomů a onemocnění dítěte a všech živých organismů sehrává z pohledu psychosomatické 

medicíny psychosociální nerovnováha, a to i v případě genetické zátěže a onemocnění 

v sociálním prostředí dítěte (rodina, škola, pracoviště, životní prostředí apod.). Organismus 

umí vytvářet symptomy a nemoci na všech úrovních existence (fyzické, psychické nebo 

sociální), což nás informuje o narušené biopsychosociální dysbalanci (Boadella, Frankel, 
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Correa, 2009; Honzák, 2017; Podzimek, 2016; Lowen, 2017; Poněšický, 2014; Verný; 2017; 

Maturana, 2019). 

3.3 Biopsychosociální aspekty zdraví 

Psychosomatika neboli biopsychosociální model zdraví zahrnuje do oblasti činitelů 

ovlivňujících zdraví biologické, psychologické a sociální aspekty, které mohou přispívat 

buď ke zdraví, nebo spuštění či vzniku nemoci. Někteří autoři navíc přidávají i spirituální 

a energetické aspekty našeho bytí.  

Psychosomatika považuje všechny složky za vzájemně propojené, když si jsou navzájem 

zdrojem a vzájemně se zušlechťují. Uzdravování v psychosomatice znamená nebránit se 

celistvosti člověka. Rehabilitovat znamená rekonstruovat a měnit mentální vzorce vztahování 

se k sobě, k druhým a k životnímu prostředí ve vzájemné souhře. Proces léčby je vždy 

aktivním procesem léčené osoby v systému vztahů všech faktorů, který je vždy jedinečný. 

Zabývání se psychosociálními, spirituálními a energetickými faktory onemocnění a hledání 

nových, zdraví prospěšných možností, nabízí možnost ovlivnit buněčnou úroveň zajišťující 

tělesné zdraví. Uzdravování je procesem prožitku, poznání a vývojem současně. 

Systémový model začíná od řídicího systému. Na prvním místě nás ovlivňuje biosféra 

se svými vlivy, které, ať už na ně klademe důraz, nebo ne, řídí v nejvyšší míře náš životní 

rytmus. Další řídicí jednotkou je společenství (národ), kultura (subkultura), komunita, rodina, 

dyáda, jedinec (se svou zkušeností a chováním), řídicí systémy orgánů, tkání, buněk, organel, 

molekul, atomů a subatomárních částic. V komplexním pohledu na zdraví a nemoc je třeba 

přijmout přirozené zákonitosti a vnímat tělo (a všechny živé organismy) jako vysoce 

inteligentní funkční jednotu komunikující na různých úrovních. Řídicí systémy našeho těla 

se snaží přimět nás k tomu, aby naše tělo bylo dokonale vyladěným hudebním nástrojem. 

Současné výzkumy ukazují, že významným faktorem spuštění nebo vzniku 

biopsychosociálních onemocnění jsou naše interakce mezi vnějším sociálním prostředím 

a jedincem, které mohou buď podporovat organismus směrem ke zdraví, nebo k nemoci 

(Honzák, 2017). 

3.3.1 Fyzické aspekty 

Anatomickou strukturu našeho těla jako souboru základních stavebních kamenů (buněk), 

z nich tvořených tkání, orgánů a soustav řídí centrální nervová soustava. V našem organismu 

dochází k neustálému procesu složitých interakcí mezi vnějším a vnitřním prostředím, 
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na jehož základě se ve vnitřním prostředí bez ustání odehrává proces cirkulace života. 

Důmyslná propojení všech částí těla mají za úkol přijímat, selektovat a přeměňovat informace 

a chemické látky přicházející z vnějšího nebo vnitřního prostředí a reagovat na ně. Jednotlivé 

části těla jsou propojeny neuronálními sítěmi sloužícími k zprostředkování vzájemných 

informací na základě biochemických a energetických mechanismů. 

Centrální nervová soustava 

Nejvyšší management našeho organismu náleží centrální nervové soustavě, již anatomicky 

dělíme na mozek (řídicí orgán) a míchu, která nese odpovědnost za převod informací 

prostřednictvím neuronální sítě, složené z periferního motorického a senzitivního nervového 

systému a vegetativního systému, který rozdělujeme na sympatický, parasympatický 

a centrální nervový systém. Biologie CNS umožňuje spojení všech aspektů našeho bytí 

(biologického, psychického, sociálního, spirituálního a energetického) (Grave, 2007; 

Machová, Kubátová, 2009; Cannon, 2014). 

Mozek 

Mozek jako hlavní část CNS je strukturálně uspořádán vertikálně jako „trojjediný mozek“ 

a horizontálně na pravou a levou mozkovou hemisféru. 

Trojjediný mozek 

Představa mozku ve třech strukturách „trojjediného mozku“ nám umožňuje nahlédnout celý 

ontogenetický vývoj člověka. 

Hypothalamus jako nejstarší část mozku 

Hypothalamus je naším dědictvím po plazech, tzv. primitivní „plazí mozek“. Jeho úkolem je 

koordinovat nervový a hormonální systém, který je důležitou strukturou CNS s mnoha 

spojeními do celého mozku. Spolupodílí se na řízení příjmu tekutin a potravy, sexuálního 

chování, dechové a tepové frekvence, termoregulace, sekrece některých hormonů (vazopresin, 

oxytocin, hormony pro hypofýzu). Je sídlem instinktů a zautomatizovaných reakcí na pocit 

ohrožení. Díky němu jsme schopni utíkat, útočit nebo ustrnout. Při jeho aktivaci se jedinec 

soustředí na přežití, v tu chvíli jsou nepotřebné biologické děje a vyšší kognitivní funkce 

sníženy na minimum tak, aby se síly jedince mohly koncentrovat na daný cíl. 

Limbický systém 

Limbický systém je druhou vývojově nejstarší částí, nazýváme jej „savčím“ mozkem. 

Ovlivňuje náš organismus přes hormonální a autonomní systém, který se podílí na řízení 
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neurohumorální rovnováhy. Je zároveň hlavním komunikačním uzlem všech důležitých 

emocí, paměťových funkcí a motivací. Limbický systém je složen z několika struktur, z nichž 

mezi nejdůležitější řadíme thalamus (tzv. brána vědomí, filtr informací, spojovatel drah všech 

smyslových vjemů ovlivňující bdělost), amygdalu jako zahajovatele citových reakcí (centrum 

limbického systému; díky ní jsme schopni sociálních vazeb, zpracování čichových podnětů, 

emočně nabitých vzpomínek, pozitivní motivace, ukládání nových informací a zušlechťování 

mateřských pudů), hippocampus (sehrává důležitou úlohu v krátkodobé paměti, prostorové 

orientaci a biografické paměti zážitků životní historie, a tím zpracovávání informací 

na základě zkušeností), hypofýzu (endokrinní žláza ovlivňující hormony s vlivem na tělesný 

růst, krevní tlak, průběh těhotenství, regulaci metabolismu, hydrataci těla a funkci pohlavních 

orgánů), epifýzu (endokrinní žláza spojující fyzický a spirituální či metafyzický svět, tzv. třetí 

oko, jež při relaxaci či snové fázi spánku vylučuje melatonin, klíčový hormon pro imunitní 

systém, během dne pak vylučuje hormon štěstí serotonin a psychedelický dimetyltryptamin) 

a další funkční podkorové okrsky. Limbický systém pracuje s principem pevných přesvědčení 

ve smyslu „buď, a nebo“. Cílem limbického systému je nacházet výhody a získávat moc. 

Neokortex 

Nejmladší částí mozku je tzv. lidský mozek (neokortex, mozková kůra). Anatomicky tvoří 

plášť velkého mozku a je považována za funkčně nejsložitější část mozku. Je tvořena  

12–15 miliardami neuronů uloženými ve vrstvě 2–6 mm. Jeho hlavní funkcí je analýza 

a syntéza informací. Díky němu umíme myslet racionálně, jsme schopni se orientovat v čase, 

předvídat budoucnost, rozhodovat se na základě analýzy a vyhodnocení efektivity možných 

řešení, porovnávat informace, volit nejvhodnější odpovědi. Pracuje s principy učení, tvoření 

a radosti. Jeho cílem je realizace lidských možností a jistota dosažitelnosti cíle. 

Pravá a levá mozková hemisféra 

Pravá a levá mozková hemisféra zajišťují odlišné funkce. Informace mezi hemisférami 

propojuje tzv. mozkový trámec. Pravá mozková hemisféra dozrává velmi záhy po narození, je 

nezbytná pro vytvoření vazby s hlavní pečující osobou (attachment). Řídí levou polovinu těla 

a vegetativní nervový systém, je zodpovědná za reakci na strach a radost. Je sídlem naší 

tvořivosti, představivosti a fantazií. Její podíl na rozhodování je intuitivní. Využívá 

smyslového vnímání, umožňuje vnímat obrazy, hudbu, rytmus, pracuje s empatií. Odpovídá 

za holistické, celostní vnímání, pomáhá myslet v souvislostech. Symbolicky odpovídá 

„ženskému“ uchopování světa. 
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Levá mozková hemisféra dozrává později po narození a pracuje se zaměřenou pozorností. 

Ovládá pravou polovinu těla. Je sídlem intelektu, řeči a vůle. Díky ní umíme pracovat s daty, 

čísly a fakty a zpracovávat je, odpovídá za analytické myšlení, schopnost řádu, pořádku 

a systematické práce, práce s částmi celku a s detaily. Symbolicky odpovídá „mužskému“ 

uchopování světa (Grave, 2007; Machová, Kubátová, 2009; Cannon, 2014). 

Mícha a nervový systém 

Periferní nervový systém je tvořen 31 páry míšních a 12 páry hlavových nervů. Díky nim 

může CNS komunikovat s tělem i s okolním světem. Míšní a hlavové nervy zodpovídají 

za vedení motorických podnětů ke svalům, senzitivních podnětů z kůže a proprioreceptorů 

i senzorických podnětů ze smyslových orgánů a centrální s vlivy na mikrobiom organismu. 

Vegetativní nervový systém neboli autonomní nervový systém ovládá hladké svaly včetně 

svaloviny stěny cév a žláz. Jeho prostřednictvím jsou řízeny autonomní tělesné pochody, jako 

je kardiovaskulární systém, trávicí systém a vyplavování hormonů z dřeně nadledvin, 

a přenáší je na tělo emočními stimuly z limbického systému. Využívá při tom dvou 

protichůdných modalit, sympatiku a parasympatiku (Grave, 2007; Machová, Kubátová, 2009; 

Cannon, 2014). 

Základní stavební jednotka centrální nervové soustavy 

Za základní stavební (funkční) jednotku CNS byl dlouho pokládán neuron. Moderní 

neurofyziologie došla k názoru, že základní funkční jednotkou je synapse (nervové spojení, 

komunikační prostředník neboli komunikační uzel). Nárůst mozkových buněk a jejich 

restrukturalizace je možná po celý život jedince prostřednictvím stimulace díky plasticitě 

mozkové tkáně a její možnosti proměnlivosti. Každá přijatá informace z vnějšího prostředí 

nebo upravená informace z vnitřního prostředí může měnit biologickou strukturu, synaptická 

spojení nebo je množit, a jiná nechat vyhasínat. Mozek se díky synaptickým spojením vyvíjí 

přesně podle toho, jaké podněty z vnějšího prostředí dostává a jakým způsobem na ně 

odpovídá (Grave, 2007; Machová, Kubátová, 2009; Cannon, 2014). 

Hormonální systém 

Strukturou nesoucí tělem informaci v bílkovině jsou hormony (z řec. hormanein – pohánět). 

Hormony jsou vytvářeny žlázami s vnitřní sekrecí; kromě zmíněné šišinky a podvěsku 

mozkového (epifýzy) také štítnou žlázou, příštítnými tělísky, brzlíkem, nadledvinkami, 

slinivkou břišní, vaječníky a varlaty. Protože má informace bílkovinnou povahu a je poháněna 

hormonálně, má hormonální systém významnou řídicí funkci v zachování rovnováhy 
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v organismu. Každá tkáň v těle vylučuje bílkovinné informační molekuly – hormony. 

Vyplavují se bleskově na základě našeho emočního nastavení (Grave, 2007; Machová, 

Kubátová, 2009; Cannon, 2014). 

Buňka 

Každá buňka, stejně jako tělo, je sebeorganizující, sebeobměňující a sebeutvářející se systém 

se schopností účelově jednat, komunikovat s prostředím, a dosáhnout tak nejvyššího možného 

cíle, jímž je udržení rovnováhy a zachování zdraví. Tato schopnost se nazývá buněčnou 

inteligencí. Komunikaci (přenos informací) buňkou přijatých vjemů (informací) z vnějšího 

světa a vnitřním prostředím buňky zajišťují buňkám bílkoviny a aminokyseliny (peptidy). 

Po přijetí informace zvnějšku a jejím zpracování centrální nervovou soustavou (mozkem) 

přenášejí naši emoční reakci mezibuněčnými prostory na cílová místa (orgány). Americká 

objevitelka této skutečnosti, lékařka Candace Pert, proto nazvala tyto bílkoviny 

a aminokyseliny „molekulami emocí“. Podle ní mění peptidy, které se vytvářejí v celém 

těle, svoji konfiguraci podle našich myšlenek a emocí. Tato reakce vytváří propojení mezi 

stavem naší mysli a fungováním těla. 

Mezi další objevené peptidy patří např. inzulin, sekretin střeva, endorfin mozku. Bylo 

popsáno okolo sta neuropeptidů, na něž působí změna nálady a chování ovlivňující nervové, 

hormonální a imunitní reakce. Výzkumy v oblasti buněčného fungování odhalily skutečnost, 

že buňka není řízena svým jádrem, jak se původně myslelo. Buněčná inteligence je řízena 

buněčnou membránou s membránovými receptory, která má funkci komunikační membrány 

zajišťujícím komunikaci mezi vnitřním a vnějším prostředím buňky. Je regulátorem informací 

z prostředí a vazeb buněčných systémů, na základě kterých pak nastavuje či nastoluje svou 

rovnováhu (Lipton, 2009). 

Jedním z faktorů a předpokladů inteligence je buněčná paměť. V souvislosti s hlavním cílem 

buňky zachovat a udržet rovnováhu a s její schopností rychlých reakcí jde ruku v ruce 

neustálé přizpůsobování měnícím se podmínkám na základě předchozí zkušenosti. Buňka má 

svou zkušenost uloženou v bílkovinné struktuře v cytoplazmě. Veškerou svou paměť dále 

předává každé své dceřiné buňce, a tak se informační databáze předává z generace 

na generaci. Buněčnou paměť pro další život modelujeme naším myšlením, chováním 

a prožitky, čímž ji přepisujeme buď směrem ke zdraví, nebo k nemoci, a to udržením, nebo 

naopak narušením rovnováhy (Grave, 2007; Machová, Kubátová, 2009; Cannon, 2014). 



 

38 

Životnost buňky výrazně ovlivňuje množství a míra poškozujících vlivů sociálního 

a životního prostředí a dalších stresorů, se kterými se v životě setká a se kterými se 

vyrovnává. Výjimku tvoří kmenové buňky nesoucí náš veškerý potenciál a po celý náš 

život jsou nesmrtelné díky stále dorůstajícím telomerám. Buňka může být zničena buď 

nekrózou (smrt buňky v důsledku vnějšího narušení nebo choroby), nebo apoptózou (svou 

programovou smrtí, aktivní sebelikvidací) (Grave, 2007; Machová, Kubátová, 2009; Cannon, 

2014). 

Spolupráce neuro-imuno-hormonálního systému 

Řízení CNS, imunitní a hormonální řízení jsou neoddělitelně provázány, což lze prokázat 

na stresové reakci. Stresová reakce (zátěž) je jakékoliv odchýlení (pozitivní nebo negativní) 

od optimální rovnováhy. Homeostáza je v organismu udržována vrozenými seberegulačními 

mechanismy těla, jejichž nedílnou součástí je funkčnost nervového a hormonálního systému. 

Důsledky nerovnováhy vidíme na poruchách imunity. Nervový, imunitní a endokrinní systém 

úzce spolupracují na tom, aby co nejlépe zvládly setkání se stresorem (např. infekcí, zánětem, 

tkáňovým poškozením nebo nepříjemnou osobou vyhodnocenou jako ohrožující), při kterém 

dojde k vychýlení od rovnováhy. Buněčná inteligence akceleruje adaptační reakce s cílem 

co nejdříve se se stresorem vyrovnat a znovu nastolit rovnováhu v organismu. 

Informační molekuly z imunitního systému nazýváme signální. Zprostředkovávají informace 

mezi bílými krvinkami a stejné informace dodávají i mozku, a to rychleji, než jak je 

zprostředkovává sympatikus a parasympatikus, často dříve, než dojde k napadení buňky 

patogenem. Při stresu (reakci na pocit ohrožení) se náš imunitní systém vyčerpává (jede 

naprázdno) a následně oslabuje nebo dokonce selhává ve své funkci, což má přímý vliv 

na rozvoj onemocnění. Jasně dokázané spojení mezi CNS a imunitním systémem nabízí 

možnost nahlížet na nemoc z hlediska sociálně-emocionálního, což může v budoucnu přispět 

k pochopení etiologie vzniku onemocnění, a dokázat tak nutnost zabývat se prevencí 

onemocnění na psychosociální úrovni (Grave, 2007; Machová, Kubátová, 2009, Doidge, 

2012; Pert, 2016). 

Genetika a epigenetika 

Dědičné informace (genetickou výbavu) předávané v chromozomech z generace na generaci 

jsou obsaženy v DNA v jádru buňky. Na dvou základních aminokyselinách jsou navázány 

„nukleové báze“, základní součásti nukleových kyselin, které jsou vzájemně se zrcadlícími 

obrazy. Při replikaci buněk se všechny informace kopírují. Během kopírování může dojít 
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k mutaci (poškození), v pojetí epigenetiky (doslova „mimo genetiku“) i nápravě poškozené 

informace. DNA tedy není pevně daná, jak se původně myslelo v rámci genetiky, ale je 

to plastická hmota. Lidský genom můžeme ovlivňovat pozitivně i negativně směrem ke zdraví 

či nemoci, což je předmětem zmíněné epigenetiky (studium funkce změn v genové expresi, 

a tedy i ve fenotypu). Vnější prostředí může buď zesilovat, nebo tlumit účinek genů (genom 

včetně epigenetických změn se označuje jako epigenom). Modulovat a měnit strukturu DNA 

můžeme především výživou, pohybovou aktivitou a silou myšlenek. Naše zdraví a nemoci 

tedy dnes již prokazatelně primárně určují naše interakce s vnějším sociálním světem, tedy 

jevy sociálního světa zpracované naší psychikou. Kdo přežije, není ten nejinteligentnější 

ani ten nejdravější, ale ten, kdo se dokáže nejlépe přizpůsobit nikoli ve smyslu submise, ale 

ve smyslu kybernetického dosahování cílů (Lipton, 2011; Pert, 2016). 

3.3.2 Psychické aspekty 

Psychické funkce usměrňují aktivitu takovým způsobem, aby se mohl jedinec co nejlépe 

přizpůsobit prostředí, nebo aby ho přizpůsobil sobě. Aby psychika jedince spustila své 

funkce, vyžaduje podnět a potřebu. Následné zpracovávání podnětu nebo zajištění uspokojení 

potřeby psychickými procesy zušlechťuje, nebo poškozuje buněčné fungování organismu. 

Rozhodující vliv na udržení rovnováhy v psychických aspektech má postoj k podnětům, 

vyhodnocení podnětů přicházejících z vnějšího i vnitřního světa a jejich zpracování 

související s mnoha aspekty od transgeneračně předávaných vzorců chování a dědictví 

zkušeností na úrovni kolektivního i osobního nevědomí i vědomí, propojení s vlastním 

bytostným já, sebeláskou až po zpracovávání emocí (Nakonečný, 2006; Grave, 2007; Honzák, 

2017). 

Potřeby 

Potřeby jsou nejsilnějším motivačním faktorem všech živých organismů. Pokud má jedinec 

v životě prospívat, je třeba, aby jeho potřeby byly uspokojovány. Jedinec své potřeby 

uspokojuje od samotného početí, i když je zdrojem uspokojování potřeb k přežití a zdravého 

vývoje zpočátku matka, která je za jejich naplnění zodpovědná. V procesu vývoje pak jedinec 

začíná být více a více sám zodpovědný za uspokojování vlastních potřeb. 

Novorozenec umí dát najevo, zda jsou jeho potřeby uspokojeny, projevováním spokojenosti 

nebo vyjadřováním nespokojenosti. Později ve vývoji chování a jednání jedinec vždy směřuje 

k uspokojování vlastních potřeb, ať už z našeho pohledu myslí primárně na sebe, nebo ne. 

Potřeba je vždy výsledek pociťované, ať už z pohledu okolí oprávněné, nebo neoprávněné, 
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nerovnováhy, kdy jedinec pociťuje něčeho nedostatek nebo přebytek. Pokud potřeba 

uspokojena není, dochází k stresové reakci, frustraci, v dlouhodobém neuspokojování potřeb 

pak k deprivaci jedince (Matějček, 2013). 

Základní oblasti potřeb 

Biologické potřeby – potřeba odpovídající výživy, oblečení, optimální teploty a čistoty obydlí, 

bezpečí, hygieny a lékařské péče. 

Psychické potřeby – potřeba lásky, citového vztahu, jistoty a bezpečí, stimulace, 

smysluplného světa, řádu, identity, životní perspektivy, naděje a otevřené budoucnosti. 

Sociální potřeby – potřeba někam patřit, mít vlastní prostor, potřeba pocitu, že jsem milován, 

přijímán a že mám svou hodnotu v očích ostatních. 

Spirituální potřeby – potřeba spjatosti se silou, kterou nazýváme životní nebo také univerzální 

myslí a kterou lze přirovnat k elektrickému napětí dávajícímu životu hlubší smysl, motivaci 

a vůli k plnění životních cílů, vnitřní zdroj v člověku plnící funkci navigačního systému 

(Helus, 2007; Langmeier, Krejčířová, 2006). 

Pyramida potřeb 

A. H. Maslow, americký psycholog, stanovil pět základních lidských potřeb, z nichž následně 

sestavil pyramidu od nejnižších po vývojově nejvyšší lidské potřeby. Jsou jimi fyziologické 

potřeby, potřeba jistoty a bezpečí, společenské potřeby, potřeba uznání a ocenění a potřeba 

seberealizace. Pesso Boyden ve svém dělení potřeb uvádí potřebu místa, sycení (výživy), 

bezpečí (ochrany), podpory a limitů (hranic) (Honzák, 2017). 

Nenaplňování základních životních potřeb 

Nenaplňování základních životních potřeb působí stres, který v důsledku hormonální reakce 

spouští některou z obranných reakcí (únik, útok, strnutí). Specifickou skupinou důsledků 

frustrace potřeb je traumatizace. Traumatizovaní jedinci mají zcitlivělý systém reakce na stres 

(i drobný podnět vyvolá silnou odezvu), a to proto, že jim podněty něčím připomínají 

traumatickou zkušenost. Spuštění obranných reakcí se nelze bránit vůlí ani v situacích, kdy 

ohrožení není reálné. Jedinec v takové situaci např. nevnímá obsah verbálních sdělení, reaguje 

pouze na emoce, které verbální sdělení doprovází (ČŠI, 2021). 
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Systém zpracování informace 

Náš postoj k podnětu je zásadní pro zvládnutí a vyhodnocení informace (coping). Jedinec 

může např. podnět vyhodnotit jako výzvu pro zvládnutí životní situace, nebo může mít pocit 

beznaděje, bezmoci, toho, že nemá cenu o něco usilovat. Prostřednictvím tzv. převodníkového 

systému CNS podnět (vjem) vyvolává okamžitou nevědomou reakci. Dostává se přes smysly 

do našeho mozku, kde je na základě dosavadních zkušeností zpracován buď jako ohrožující, 

nebo bezpečný. Bezprostředně poté vzniká emoční reakce, jejíž informace se prostřednictvím 

přenašečů dostává k buňce a dochází k buněčné reakci, po které nastává funkční změna 

projevující se tělesným pocitem (emocí). Dochází k dalšímu vyhodnocení prostřednictvím 

myšlení a reakce, která posiluje buď zdraví, nebo nemoc. Biopsychosociální medicína chápe 

pocit ohrožení a z něj vznikající úzkost jako nejčastější příčinu psychosomatických 

onemocnění (Lipton, 2011; Maturana, Varela; 2016; Pert, 2016; Honzák, 2017). 

Stres 

Stres je reakcí na podnět nebo životní situaci, která je vyhodnocená jako ohrožující. 

Ve vnitřním prožívání se jedná o reakci na neuspokojenou potřebu. Stres je v našem životě 

běžný, nelze mu zcela předejít. Zvládání stresu je individuální, ohrožujícím se stres stává 

teprve při neúčelném zvládnutí (copingu). Stres je faktor prokazatelně přispívající ke vzniku 

a průběhu onemocnění, a to minimálně na té úrovni, že dlouhodobý, chronický stres narušuje 

a oslabuje imunitní systém (Honzák, 2017). 

Zpracovávání stresoru 

Vnímání stresoru jako bezpečného – stresor je vyhodnocen jako bezpečný (zvládnutelný) a je 

odstraněn individuálními copingovými strategiemi, organismus se zklidňuje a dostává se do 

stavu bezpečí. 

Vnímání stresoru jako nebezpečného – stresor je vyhodnocen jako nebezpečný (ohrožující 

vlastní potřebu a nezvládnutelný), nastává první fáze stresu, kdy vzniká poplachová reakce 

(útok, útěk, strnutí), která může být zvládnuta buď účelně, nebo neúčelně. 

• Finální zvládnutí stresoru původně vyhodnoceného jako nebezpečného (coping) – ve 

druhé fázi dochází k účelnému zpracování stresoru (stresor je odstraněn, organismus 

se vrací do normálu a bezpečí). 

• Finální zvládnutí stresoru původně vyhodnoceného jako nebezpečného (coping) – ve 

druhé fázi dochází k neúčelnému zpracování stresoru (organismus se nedostává 
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do normálu a bezpečí, protože stresor přetrvává), nastává třetí fáze stresu, kdy dochází 

k vyčerpání organismu, které může oslabovat imunitní systém. 

Reakce na stres 

V optimálním případě emočně neznámá situace u pacienta vyvolává tělesné napětí bez 

výrazné úzkosti (emoce jedinec přijímá a mohou volně proudit) spojené s vnitřním 

konfliktem. Když nereaguje na zátěžovou situaci, se kterou si neví rady, emočně, racionálně, 

ani v chování neodpovídá, reaguje v druhé linii tělo útěkem, stáhnutím se nebo útokem. 

Lze rozlišit pět stavů aktivace stresové reakce. V klidovém stavu není stres aktivován, jedinec 

se cítí v bezpečí, může přemýšlet, vnímat souvislosti a plánovat. Ve stavu ostražitosti je již 

systém reakce na stres lehce aktivován, vnímáme okolí, cítíme se klidní a relativně v bezpečí. 

Tento stav je žádoucí např. ve škole. Když je systém reakce na stres aktivován středně, 

začínáme pociťovat stres a ztrácíme pocit bezpečí a kontroly. U dítěte se objevují problémy 

v chování ve formě odporu či vzdoru, neplnění zadané práce, manifestace falešných potřeb 

(např. odchod na toaletu). Organismus se nachází ve stresové reakci znepokojení. Při 

pociťování strachu je systém reakce na stres silně aktivován k pocitu ztráty kontroly a bezpečí 

a aktivuje se reakce boje o přežití. Např. u dítěte se projevuje v chování obvykle vzdor 

a odmítání spolupráce, útěk, odpojení od reality nebo apatie (např. dítě leží na lavici 

a nereaguje na pokyny, stejně tomu tak může být i doma). Může se přidávat agrese, 

sebepoškozování nebo ničení majetku. Ve stavu zděšení je systém reakce na stres aktivován 

na maximum. Jedinec přestává vnímat to, co říkají nebo dělají druzí, reaguje na bezprostřední 

podněty jako na ohrožení. V chování je typická agrese nebo odpojení od těla a mysli. Pokud 

člověk zažije vývojové trauma, jeho systém reakce na stres je zcitlivělý a má velmi nízkou 

schopnost seberegulace (Grave, 2007; Honzák, 2017; ČŠI, 2021). 

Vývojové stupně člověka 

Erik Erikson rozdělil vývojové psychické potřeby, které je třeba zvládnout, do osmi 

vývojových stupňů. Každý stupeň je typický svým vývojovým úkolem, který má jedinec 

zvládnout, přičemž dochází k intrapsychickému konfliktu při problémech s jeho zvládnutím. 

Jeden stupeň vždy navazuje na druhý, tzn. že dluh předchozího nezvládnutého úkolu v daném 

stupni vývoje se odráží ve zvládnutí dalšího vývojového stupně. 

Důvěra/nedůvěra – důvěra se buduje pocitem bezpečí v kojeneckém věku díky péči matky, 

při které dítě získává základní pocit důvěry ve svět. 
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Samostatnost/stud, nejistota – vzniká na základě touhy „já sám“ v předškolním věku, dítě 

musí zvládnout rozpor mezi pocitem autonomie a studu v závislosti na požadavcích okolí. 

Iniciativa/vina – dítě se potýká s konfliktem mezi vlastní iniciativou a pocity viny, vyvíjí 

se svědomí. 

Činorodost/pasivita – období školního věku a konfliktu mezi snaživostí v práci a pocitem 

méněcennosti, „vstup do života“, kdy ctností je kompetence. 

Sebeuvědomění/identita – rozvíjí se v dospívání, kdy adolescent hledá vlastní identitu 

v konfliktu s nejistotou ohledně své role mezi lidmi, je schopen věrnosti. 

Intimita/izolace – v mladé dospělosti je jedinec připraven splynout s druhou osobou, objevuje 

hranice své intimity, je schopen lásky. 

Rozvoj/stagnace – v dospělosti prožívá jedinec pocit generativity (touhy tvořit), dostává 

se do konfliktu s pocitem osobní stagnace, je schopen pečovat o někoho nebo o něco. 

Vyrovnanost/zoufalství – období pozdní dospělosti, stáří, kdy se objevuje pocit osobní 

integrity (vyrovnanosti) projevující se přijetím vlastního života v konfliktu s pocitem 

zoufalství a strachu ze smrti, vzniklou ctností je moudrost (Grave, 2007; ČŠI, 2021). 

Bytostné já 

Bytostné já (self) je naším středem, naší pravou podstatou s predispozicí žít, vyvíjet se 

a naplňovat svůj potenciál. Cílem self je prožívání celistvosti, vnitřního hlubokého uspokojení 

a rovnováhy, je nadřazeným organizujícím principem psychického jáství, pravým, 

nezkresleným, necenzurovaným, upřímným prožíváním bez psychických obran. Jako 

transcendentní pojem zahrnuje vědomé i nevědomé obsahy. Ve snaze obstát a zajistit si přízeň 

našeho okolí se v době formování ega (okolo tří let) od stavu jednoty prožívané v bytostném 

já oddalujeme a vracíme se k němu většinou ve věku okolo třiceti let. 

Např. v případě depresivního zhroucení si člověk vyvinul takové strategie, aby vyšel 

s okolím. Často se vzdal pocitu silné agrese, pomsty, zloby, závisti nebo žárlivosti. Protože 

tyto emoce mají v běžném životě důležitou signální funkci, jsou jakýmsi navigačním 

systémem/kompasem, podle kterého situaci vyhodnocujeme. On se však nemá podle čeho 

orientovat a ztrácí vlastní směr. Výsledkem je ztráta smyslu a pocit zneužívání okolím. 

V případě zanedbávání, ale i hýčkání druhými z obav ze vzdoru se například nevyvine 

schopnost vzdorovat či řešit problémy, odolávat konfliktům, a získávat tak resilienci 

(odolnost) k zátěži. Při vzniku úzkosti vzniká napětí, které je potlačováno a ústí v pocit 
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bezmoci, beznaděje a zoufalství z důvodu domněnky, že jakákoliv reakce by nevedla k řešení, 

nebo dokonce situaci zhoršila (Horney, 2000; Fromm, 2001; Honzák, 2017). 

Láska 

Základní otázkou je kromě naší reakce na podnět jako na výzvu či ohrožení také schopnost 

milovat sám sebe, teprve poté jsme schopni milovat druhé a naše životní prostředí. Láska 

ve své bezpodmínečnosti dovoluje přijímat sám sebe takového, jaký jsem, mít rád své tělo 

a pečovat o něj, povolit si autonomní prožívání a věnovat si pozornost. V ideálním případě 

takto jedná s dítětem matka a dítě tento postoj převezme. Pak může dítě později to samé 

poskytnout i druhým. 

Vztah k sobě samému, vztah k druhým a vztahy k sobě mezi druhými spolu souvisí a prolínají 

se. Kde k takovému přístupu k sobě nedochází, stává se z pohledu psychosomatické medicíny 

jevištěm tělo. Například pokud se rodič stará se pouze o školní výsledky, a ne o prožívání 

dítěte, naučí se dítě k sobě samo chovat stejně, převezme samo k sobě vztah, který k němu 

měl rodič. Necítí se bezpodmínečně milováno, nemiluje sebe a nemůže milovat druhé 

(Fromm, 2006; Corneau, 2013; Honzák, 2017). 

Emoce 

Emoce (z lat. emovere – vzrušovat, motio – pohyb) jsou nejstarším řídicím psychickým 

procesem (jsou produktem limbické části mozku). Vyrůstají z primitivních instinktů a pudů 

plazího mozku, jsou spontánní a primární reakcí na pocit ohrožení. Jejich smyslem je 

orientovat organismus od nepříznivé situace k příznivé, od nelibé k libé. Informují nás o tom, 

jak se právě cítíme, a navigují nás směrem k optimalizaci. V propojení s nervovým systémem 

je spatřujeme na třech základních osách: nabuzení a útlum, přiblížení a oddálení, spolupráce 

a soupeření. 

Somaticky je jedinec interpretuje jako příznaky, pokud je neumí přeložit do slovníku pocitů 

a vnímá je jako tělesnou reakci v případě oddělení se od „self“, jak se děje u jedinců 

s alexitymií. Díky emocím jsme schopni si velmi rychle uvědomovat, jak se cítíme, jak 

se k dané situaci nebo k danému člověku vztahujeme apod. Emoce jsou také považovány 

za hlas duše. Nemůžeme jejich existenci ovlivnit. Pokud již vzniknou, není dobré je hodnotit, 

ale učit se je konstruktivním způsobem zpracovávat. 

Kognitivní funkce zpracování emocí náležící neokortexu přicházejí v životních reakcích 

později (stejně jako se vývojově mnohem později neokortex vyvinul). V ideálním případě 

se emoce a rozum doplňují. Je dobré být v kontaktu s emocemi, a tak zabránit tomu, že 
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přerostou v takovou míru, ve které už s rozumem nebudou moci efektivně spolupracovat. 

Cestou k pozitivnímu emočnímu naladění je odhalovat pocit ohrožení, příčiny obav a strachů 

tak, aby byly rozpuštěny a byla vytvořena konstruktivní představa libé, bezpečné reality. 

Samy o sobě emoce škodlivé nejsou, pokud volně proudí a jedinec má dovednosti pro jejich 

zpracování a transformaci v zdraví prospěšné zdroje k využití pro svůj osobní růst. 

Rozvojem emoční inteligence může jedinec změnit významy událostí, nefunkční stereotypní 

způsoby interpretací sebe samého, vztah k sobě i ke světu. Naopak dlouhodobé působení 

destruktivního zacházení s emocemi může z pohledu psychosomatické medicíny vést 

k orgánovému poškození a nemoci. Škodlivé pro náš organismus je nepřijímání vlastních 

emocí jedincem, ne jejich existence. Mezi základní emoce řadíme strach (úzkost), vztek, 

smutek a radost. Na vzniku emocí se podílí naše zkušenosti, potřeby a preference a vztahové 

vazby, na stejnou událost proto různí lidé reagují odlišně (Grave, 2007; Poněšický, 2014; 

Honzák, 2017). 

Složky osobnosti 

Model struktury osobnosti obsahuje tři hlavní složky osobnosti. Jsou jimi id (nejnižší složka 

osobnosti, dítě a jeho pudy), ego (vyrovnává id a superego, dospělý) a superego (rodič, 

nadřazená složka osobnosti). 

Id („ono“, dítě): Id je podle Freuda nejnižší složkou osobnosti. Primární je pro něj dosahování 

slasti, a proto usiluje a vyhledává to, co daného člověka uspokojuje, od základních podmínek 

nezbytných pro přežití (čistý vzduch, teplo, jídlo, voda) přes intenzivní zážitky (sexuální, 

adrenalinové, spirituální, zábavné) po potřeby vlastní lidem coby vyšším společenským 

bytostem (peníze, touha po uznání, prestiž). Funguje iracionálně v oblasti nevědomí. Je 

typické pro novorozence. V moderní psychologii je označením pro vášně, pudy, přání, touhy, 

spontánnost. 

Ego („já“, dospělý): Ego je protiváhou id, je principem reality. Vyrovnává složku id 

a superega. Výsledkem jeho činnosti je chování. Středem vědomí „já“ je identita, vědomí sebe 

sama, ego. Člověk je schopen vnímat, kdo je on a kdo je okolí tzv. subjekt-objektovými 

rozvrhy. Z pohledu Freuda má ego význam regulátoru mezi pudy (dítětem) a superegem 

(požadavky a normami rodičů uloženými v nevědomí, podvědomí i vědomí). Prostor ega je 

považován za zdroj vnitřních konfliktů a napětí vzhledem k jeho poslání nalézt rovnováhu 

mezi id a superegem. Id i ego mají k vytěsnění k dispozici cenzurní/obranné mechanismy. 

Tyto obranné mechanismy jsou krátkodobě účelné, zejména v dětství. Chrání nás před pocity 
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selhání, méněcennosti a frustrace, mnohdy nám zajišťují přežití. Z dlouhodobého pohledu 

jsou však podle Freuda obsahy vytěsněné do nevědomí původcem psychických symptomů 

např. hysterie nebo narcismu, psychosomatika mluví o jejich somatizování v rovině těla. 

Superego („nadjá“, rodič): Superego je podle Freuda nejvyšší složkou osobnosti. Řídí 

se principem dokonalosti, chce být dokonalé z hlediska společnosti, často je nevědomé. 

Vzniká působením výchovy rodičů a širšího okolí, které se svým vlivem snaží dítě 

socializovat do standardů společnosti. Prahne po ideálech a nutí osobnost snažit se jich 

dosáhnout. Je zažitou vnitřní morálkou neboli svědomím jedince. Příliš přísné superego jako 

„zvnitřněný“ rodič, u kterého dítě nezažívá pocit pozornosti a dostačivosti, bývá strůjcem 

velkého utrpení jedince v dospělosti (Nakonečný, 1997; Hennig, Pelz, 2008). 

Mysl: Myšlení je vývojově nejvyšší funkce využívající a zpracovávající informace. Dává části 

celku do souvislostí a uspořádává je do vztahů, posloupnosti a smyslu. Na procesu 

zpracovávání informací se dále podílí i další psychické funkce, např. vnímání, paměť, 

představivost, zkušenost jedince a jiné. Kvalita, množství a složitost myšlení je závislá 

na kvalitě, množství a variabilitě synapsí a neuronálních sítí. K vytváření synapsí dochází 

zráním a učením (zkušeností), a proto je prostředí zcela zásadním faktorem pro rozvoj zdraví 

podporujících synapsí, neuronálních drah a jejich upevňování. Racionalita mysli je užívána 

jako hodnoticí, „soudcovská“, která má roli advokáta shromažďujícího argumenty pro a proti, 

manipulujícího, pracujícího mimo širší kontext. Rozum pracuje s daty jen zdánlivě. 

Vědomí: V nejstandardnější podobě ho používáme v přirovnání ke stavu bdění. V psychice 

tím myslíme spíše prostor, který známe, kde se orientujeme, rozumíme tomu, co se v něm 

odehrává, mluvíme o uvědomovaných obsazích našeho prožívání a myšlení. Vědomím 

procházejí selektované informace z vnějšího prostředí a informace přijaté z vnitřního 

prostředí. Tyto informace neustále přicházejí a odcházejí. Vědomí si vybírá úhly pohledu, 

části celku. Neustále se proměňuje a není statické. Obsahuje pouhých 5 % vnímání jedince. 

Zúžené vnímání nazýváme pozorností. Když říkáme, že si něco myslíme, většinou jde 

o racionální myšlení, vědomí lze však využívat mnohem rozsáhleji a šířeji. 

Nevědomí: Je pojmem Sigmunda Freuda. Jedná se o hlavní hybnou sílu v nás, pramen intuice, 

tvořivosti, fantazie, oblast vytěsněných obsahů a ochranná cenzurní bariéra. Jeho nám 

nejbližší část nazýváme podvědomím (vnímané obsahy, které si neuvědomujeme naplno). 

Díky kolektivnímu nevědomí (zkušenosti lidstva) prožíváme některé události podobně napříč 

kulturami. Je prostorem duchovna, pravzorů/archetypů (pojem K. G. Junga). 
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Abstraktní myšlení: Abstraktní myšlení je evolučním vrcholem neokortexu. Díky němu 

můžeme využívat svou mysl k představivosti, organizovanosti, plánování a to vše využívat 

ve vztahu k budoucnosti, dávat do souvislosti vztahy, věci a jevy. Představovat si jsme 

schopni pozitivní i negativní budoucnost. Překážkou v plném využívání lidského potenciálu 

jsou naše navyklé stereotypní vzorce v myšlení, ať už jsme si je převzali od rodičů, nechali 

jsme se o nich přesvědčit, nebo si je vykonstruovali sami. Změna současného postmoderního 

paradigmatu tkví v učení se využívání neokortexu k našemu zdraví a blahu, vnímání 

celistvosti a vzájemné spolupráci, a tím i potřebě zájmu o blaho druhých a životního prostředí. 

Jedná se o přechod z paradigmatu moderního mechanického pojetí světa usilujícího o výhody 

a moc k paradigmatu pravděpodobnostního pojetí reality a zaměření se na spolupráci 

(Bateson, 2006; Honzák, 2017; Jung, 2017). 

Archetypy jako pravzory uložené v nevědomí 

Jako archetypy označujeme pravzory, jakési obrazy zkušeností lidského rodu, vzorce věcí, 

které ovlivňují naše vnímání a cítění v nejhlubších vrstvách (např. tradicí posvěcenou 

a typickou postavu, představu či příběh). Archetypy nás oslovují ve snech, mýtech, 

pohádkách a bájných příbězích. Univerzální archetypy se objevují ve všech kulturách světa, 

a ačkoliv se vyvíjely často na sobě zcela nezávisle, obsahují někdy dechberoucí podobnosti. 

Nejčastější archetypy 

Archetyp muže (animus): Bývá charakterizován silou, odvahou, agresivitou, vůlí, objektivitou, 

dominancí, řešením problému. Pracuje s rozumem a vědomím. Je spojován s akcí, aktivitou 

a směřováním ven a nahoru k nebesům. 

Archetyp ženy (anima): Pracuje více s prožíváním, emocí a intuicí. Je v ní obsažen cit, péče, 

krása, něha, vztahy, naslouchání. Je spojována s poddajností, pružností a proměnlivostí, 

se zemí, výživou a směřováním dolů. 

Archetyp otce: V pozitivním archetypu otec ochraňuje, vede, je autoritou, stanovuje pravidla, 

klade požadavky, jejichž neplnění trestá a plnění odměňuje. V případě plnění požadavků u něj 

uspějeme. Seznamuje nás s vnějším světem a poměřováním sil. Má roli budovatele a tvořitele, 

určuje, co je správné, a co není. V negativním aspektu je autoritářský a despotický, omezuje 

v růstu, vyvolává pocit viny a méněcennosti, kritizuje a demotivuje. 

Archetyp matky: Matka je archetypálním vzorem bezpodmínečné lásky, obětování, emoční 

podpory, pochopení, péče a podpory rozvoje. Primární vztah s matkou znamená bezpečí, 

jistotu, soulad, možnost vyrůstat a vyvíjet se v ochranné a vyživující péči. V negativním 
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principu pohlcuje individualitu dítěte a jeho spontaneitu, vede ke stagnaci, umrtvuje prožívání 

a vztahovou potenci. 

Archetyp stínu: Archetyp stínu obsahuje vše, co v nás samých odmítáme, co je pro nás 

nepřijatelné, co skrýváme nebo co nechceme vidět. Stínem chráníme sebe, své ego a své 

sebehodnocení. Do stínu může být odsunuto vše, dobré i špatné vlastnosti, názory, problémy, 

talenty, nenaplněné instinktivní potřeby nebo emoce. Poznání stínu nám umožňuje projekce. 

Svou projekci můžeme nahlédnout v mechanismu, kdy hodnotíme a odsuzujeme u druhých to, 

co nemáme rádi, nebo také co obdivujeme či závidíme. Stín k nám také hovoří přes zlozvyky, 

přeřeknutí, nešvary nebo chybné úkony. V souvislosti s nemocí mluvíme o odmítaných 

aspektech našeho těla, o nepřipuštěných touhách a přáních, které se somatizují. Konfrontace 

se stínovým tématem je klíčem k integraci všech stránek osobnosti a k procesu individuace 

(Jung, 2017). 

Jazyk 

Slovo jako základ jazyka je symbolem, na kterém jsme se dohodli někdy na úrovni rodiny, 

jindy národa, světadílu nebo planety. Pod slovem se skrývá obsah a slovo vypovídá o obsahu. 

Změna jazyka by měla v rámci prevence onemocnění, a tedy podpory onemocnění, směřovat 

k pozitivnímu osobnostně rozvojovému užívání, k neurolingvistickému programování 

pozitivního, žádoucího a očekávaného chování ve prospěch naplnění potenciálu dítěte. 

Prostřednictvím jazyka můžeme vytvářet konkrétní, detailní popis v sobě i druhých o svém 

životě a o společném životě s ostatními a přírodou. Taková změna jazyka v psychosociálním 

pojetí zdraví znamená změnu mysli, na jejímž základě lze měnit i buněčné fungování. 

K úspěšné životní změně nám může pomoci práce s jazykem, který zároveň zpětně odráží 

naše myšlení. V jazyku nalézáme náš konstrukt světa i konstrukt světa druhých, který může 

být zdraví prospěšný, nebo zdraví poškozující (Chvála, Trapková, 2008; Watzlawick, 

Bavelas, Jackson, 2011). 

3.3.3 Sociální aspekty 

Sociální teorie mozkového vývoje říkají, že důvodem vývoje nejvyšší lidské části mozku 

(neokortexu) je žití ve skupině. Profesor Koukolík mluví o sociálním mozku. Aby byl jedinec 

života ve skupině schopen, potřebuje umět rozpoznávat citové stavy druhých lidí, poznat, kdo 

s ním spolupracuje, a kdo ho bude podvádět. Je třeba, aby využíval nejen racionální 

a mechanické myšlení, ale také zdroje emocí a intuice. 
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Intuitivní myšlení, které je celostní, dokáže postřehnout všechny souvislosti. Výsledkem 

intuitivního myšlení je vhled a inspirace, kterých rozum není schopen. Pro zdraví v naší 

současné společnosti je zcela zásadní odklonit se od racionálního, logického myšlení 

a zaměřit se více na interakce s druhými, což je v psychosomatickém pojetí pro nás životně 

důležité. Čím více pozitivních citových zkušeností jedinec zažije, tím lépe se mu daří. 

Uspokojivé vztahy podporují jeho zdraví, naopak citové strádání a nemocné vztahy mohou 

způsobit nemoc i smrt. 

Při práci s dětmi a adolescenty je třeba brát v úvahu jejich vývojové potřeby a kontext 

sociálního prostředí, ve kterém vyrůstají a ve kterém se socializují. Sociální prostředí může 

proces socializace dítěte pozitivně podporovat, avšak také vytvářet překážky pro jeho zdárné 

zvládnutí. 

Socializace 

Socializace je proces, ve kterém se dítě učí žít s ostatními a nalézat své místo ve světě. Podle 

Heluse (2007) je možné socializaci osobnosti definovat jako proces utváření a vývoje člověka 

za působení sociálních vlivů a jeho vlastních aktivit, které jsou odpovědí na tyto vlivy. 

Vyrovnává se s nimi, podléhá jim nebo je tvořivě zvládá. Součástí vztahů je jedinec 

od narození a už navždy. V přirozeném prostředí nejprve zpravidla s matkou, se kterou je 

v úplném počátku v symbióze, poté prorůstá do světa otce, sourozenců, babiček, dědečků 

a širší rodiny, mateřské školky, základní školy a dále do širších vrstev společnosti. Během 

procesu prorůstání dochází k socializaci (zespolečenšťování). 

Je velmi důležité, aby jednotlivé systémy úzce související se separačním procesem dítěte byly 

nastaveny ve prospěch biopsychosociálního zdraví. Sociální prostředí dítěte zásadním 

způsobem ovlivňuje psychiku, chování a tělesnost, působí na utváření vlastností, sebepojetí 

a na schopnost seberealizace. Každý jedinec přináleží do sociálních skupin, ve kterých 

zaujímá určitou roli a postavení. Cílem socializace je vytvoření systému seberegulace, 

sebehodnocení, sebereflexe a přijetí zodpovědnosti za svůj vlastní život. Socializace je 

svým způsobem celoživotním procesem, výrazně je však procesem první poloviny života, 

zhruba do třiceti let věku. Hlavním socializačním činitelem pro dítě je rodina, škola 

a komunita, do které se rodí, ve které žije a vyvíjí se (Helus, 2007; Lipovetsky, 2008; 

Jedlička, 2017; Koukolík, 2016). 
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Rodina 

Zásadní význam v procesu socializace dítěte má rodina, která je označována jako primární 

společenská skupina. Kromě zajišťování fyziologických potřeb a podmínek pro růst a zrání 

připravuje dítě k přijetí společenských rolí a vzorců chování a zprostředkovává mu kontakt 

se společností. Stejně jako každý živý organismus, je i rodina sebeutvářecím se organismem. 

Všechny části rodiny (všichni členové) jsou vzájemně provázáni a ovlivňují se, jsou 

v neustálé vzájemné interakci. V rodině se potkávají tváří v tvář a jsou propojeni vzájemnými 

emocionálními vztahy. 

Každá rodina vytváří uvnitř sebe i směrem ven určitý řád, systém hodnot, pravidel, které 

ohraničují a také vytváří subsystémy (subsystém rodiče, sourozenci, matka a syn, matka 

a dcera, otec a syn, otec a dcera, matka a děti, otec a děti, rodiče a dcera, rodiče a syn), takže 

je propletencem vzájemných vztahů. Funkcí hranic rodiny není omezování, ale ochrana dítěte 

a dalších členů rodiny. Zásadní roli v zacházení jedince se sebou v dospělosti sehrává rodinná 

výchova, zejména naše zpracování raných zážitků. Jako první potřebuje dítě kontakt, druhotně 

láskyplný kontakt (vytvoření bezpečné vztahové vazby). Jak zacházejí rodiče s námi, tak 

se sebou většinou v dospělosti zacházíme my. Klíčovou roli dále sehrává jazyk v rodině, 

transgenerační přenosy, partnerství rodičů apod. (Chvála, Trapková, 2008; Jedlička, 2017). 

Školská zařízení 

Školu můžeme považovat za druhou nejdůležitější sociální skupinu/instituci ovlivňující 

zdraví. Má mandát ovlivňovat masy jedinců, kteří budou své zdraví, zdraví druhých a životní 

prostředí podporovat pozitivně, nebo negativně, má vliv na to, zda zdraví bude pojímáno 

celostně, nebo mechanisticky, i na tom, zda budeme do budoucna jako společnost uvažovat 

o globálním zdraví naší planety. Na rozdíl od rodiny je institucí, ve které se dítě učí 

schopnosti přizpůsobovat se neosobním nárokům a všeobecně platným společenským 

požadavkům. 

Vstup do školy je pro dítě výrazným krokem dopředu k socializaci. Účastní se aktivit 

společně s dalšími dětmi a prostřednictvím učitelů a vrstevníků získává nejrůznějšími 

způsoby zpětnou vazbu o tom, zda se chová správně, či nesprávně. Rozšiřuje se mu okruh 

známých lidí o vrstevníky i dospělé mimo rodinu, postupně tráví mimo rodinu stále více času. 

Zhruba na druhém stupni začíná vnímat, že v každé rodině se k různým situacím přistupuje 

odlišně, opadá u něj zájem o rodiče a nabývá na významu přízeň vrstevníků. Na střední škole 

už tráví dítě s rodinou méně času a dále se separuje. Škola je pro socializaci velmi významnou 
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institucí vzhledem k časové dotaci, kterou dítě ve škole tráví. Plnění školního řádu a pravidel 

je nácvikem pro schopnost respektovat a optimálně fungovat v omezujících nárocích zákonů 

a ostatních právních norem, zvyků, tradic a mravů společnosti, v níž žije (Lipovetsky, 2008; 

Chvála, Trapková, 2008; Strouhal, 2013; Jedlička, 2017). 

Komunita v přirozeném sociálním prostředí 

Sociální prostředí, ve kterém žije rodina, sehrává důležitou úlohu v oblasti zdraví dítěte. 

Místo, kde rodina žije z pohledu kvality životního prostředí, sociálních skupin, sociální 

vybavenosti, zalidněnosti apod. v některých aspektech zdraví podporuje pozitivně, 

v některých negativně. Významnou roli má to, jak je rodina začleněna do komunity, zejména 

kvalita mezilidských vztahů, postavení v komunitě a společně trávený čas, který umožňuje 

poznávání světa dospělých i vrstevníků. 

Vztahy mezi vrstevníky se budují od raného dětství, v období puberty a adolescence je jim 

přikládán zásadní význam, jedinec se více než k rodině přiklání ke svým vrstevníkům, vybírá 

si tzv. referenční skupinu. U vrstevníků se setkává se vzájemným poskytováním potřebného 

uznání, je s nimi ve vztazích rovnocenný. Nejpodstatnější bývá intenzita a kvalita emočních 

výměn, které probíhají mezi členy vztahové skupiny, respektované hodnoty ve skupině, 

vyznávané životní cíle a schvalované cesty k jejich uspokojování. Přijetí specifickou 

vybranou skupinou ovlivňuje způsob, jak mladý člověk hodnotí sám sebe. Dospívající je 

ochoten stát se i členem skupiny „nižšího řádu“, než aby musel být sám (Strouhal, 2013; 

Jedlička, 2017). 

Společenské uspořádání 

Společenské uspořádání, zejména vztahy ve společnosti, ovlivňují nejen rodiny a komunity, 

ale také vývoj vzdělávání a dále naplňování podpory zdraví v dospělých životech jedinců, 

kteří se zrodili z rodiny (muže a ženy) a byli vzděláváni minimálně v povinném vzdělávání, 

které je uloženo zákonem. Moderní demokratický sociální stát podporuje rovné podmínky 

a příležitosti pro všechny, přičemž je vymezuje a chrání zákonem. Vztahy ve společnosti jsou 

demonstrovány v nezávislých veřejných médiích a tisku tak, aby veřejnost měla možnost být 

co nejobjektivněji informována o společenském i mimospolečenském dění. V rámci změny 

z objektivistického paradigmatu na konstruktivistické reaguje moderní stát v podpoře zdraví 

svých občanů působením na výchovu ke zdraví, nikoliv strašením nemocemi. Využívá 

principů salutogeneze a systemických přístupů (Lipovetsky, 2008; Chvála, Trapková, 2008; 

Strouhal, 2013; Jedlička, 2017). 
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3.3.4 Další aspekty 

Mezi další aspekty zdraví, které nejsou patrné ze současné definice zdraví, ale řada 

psychosomatických odborníků je uznává, jsou spirituální a energetické aspekty zdraví. Jsou 

opomíjenými faktory ovlivňujícími naše zdraví, které souvisí s naším přirozeným nastavením, 

systémem víry a životní energií. Hranice mezi spirituálními a energetickými faktory zdraví 

není ostrá, nicméně spirituální aspekty zdraví lze považovat za systém víry a energetické 

za vnitřní sílu. 

Spirituální aspekty 

Spiritualita je považována za základní lidskou potřebou (nejedná se o nadstavbovou potřebu, 

luxus, nebo aktivitu z nudy či rozmazlenosti). Samotné slovo spirit označuje spojení vědomí 

a nevědomí, symbolicky spojení nebe a země (matky a otce). Je původně významu 

teologického, synonymem pro ducha svatého. Vyjadřuje cosi ušlechtilého, moudrého, 

láskyplného, jakousi transcendentální zkušenost přesahující smyslovou a rozumovou 

zkušenost. Někteří autoři zabývající se spiritualitou uvádějí, že populačním oddělením 

vědomí od nevědomí lidstvo ztratilo možnost čerpat z nekonečného zdroje nevědomí, odkud 

transcendence vychází. Začalo mít svůj vlastní rozum založený na mechanistickém pojetí 

světa, a tím podle Bible skončil ráj. Západní civilizace se oddělila od prasíly a nemoc může 

být informací a cestou k jejímu opětovnému nalezení a opětovnému spojení se s jednotou 

(Horney, 2000; Fromm, 2001). 

Spirituální aspekty zdraví souvisí s přirozeným, univerzálním a přenositelným řádem 

(v řečtině cosmos), na kterém stojí život ve všech svých podobách. Člověk má přirozeně 

tendenci vztahovat se k tomu, co ho přesahuje, touží po autoritě a řádu. Žít spirituální život 

v tomto pojetí znamená žít v souladu s univerzálním řádem. Spirituální výklady vysvětlují, 

že obsahy, zkušenosti, souvislosti a odpovědi uložené v nevědomí existují, ale nejsou vidět. 

Jsou symbolicky „za zraky“, z čehož můžeme zjednodušeně vyvozovat, že zázraky jsou 

běžnou součástí našeho světa. 

Např. Milton Erickson důvěřoval tomu, že každý člověk je sám o sobě dostatečně moudrý 

na to, aby si odpověděl na všechny otázky v každé situaci. Bezmezně věřil v lidské zdroje 

a nevědomí vnímal jako zdroj moudrosti a zásobárnu zapomenutých řešení. Člověk je sám 

o sobě dostatečně moudrý, aby si odpověděl téměř na všechny otázky a věděl v každé situaci, 

co dělat a co je pro něj nejlepší. Tato schopnost je však překrytá balastem civilizačních 

pokynů, příkazů, zákazů a přesvědčení, které člověk nabral takříkajíc cestou: od rodičů, 
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ve školách nebo z médií. Tyto balasty pak vedou k činům, jež jsou často v rozporu s tím, co je 

pro člověka dobré a zdravé. Cestou ke spojení se s nevědomím jsou otázky kladené jedinci 

(nebo sám sobě), na které si odpoví sám, „královskou cestou k úspěchu“. Podmínka 

úspěšnosti je snad jen ochota upřímnosti a pravdivosti k sobě samotnému. Spiritualita je 

v některých výkladech považována za nejvyšší stav bytí, je pro nás nadpřirozená pouze 

proto, že je pro naši kulturu nepřirozená. V civilizaci propojené s univerzálním řádem je to, 

co považujeme za nadpřirozené, zcela přirozené. Podporu existence univerzálního 

neviditelného řádu nalézáme v matematice, geometrii, fyzice i umění. 

Zákonitosti vesmíru a výsledky ověřitelných výzkumů mají být důkazem toho, že existuje 

neuchopitelná vyšší, moudrá moc, která je přístupná každému z nás. Možná je téměř 

nerozlišitelná, ne-li totožná s plazmou, Bohem, prapodstatou, prasílou, univerzální myslí, 

pravdou nebo energií a možná nemůže být nikdy zcela přesně popsána ani definována. 

Spiritualita může být také chápána jako pravzor chování vztahujícího se k vyšším principům 

našeho jednání, spolupráce, solidarity, sounáležitosti, lásky, přijetí jednoty a dalšího tvoření. 

Všechny látky z ní vznikají, oddělují se od ní a zase se k ní vracejí. Je přesahem po smyslu, 

který se nalézá v budoucnosti, který už tady byl, a my se pouze vracíme k pravzoru. 

Od nepaměti se lidstvo snaží spiritualitu nalézt, prokázat existenci podstaty světa a pralátky 

stvoření. Pátrá po univerzální energii či univerzální mysli, o důkazu existence Boha. Je hnáno 

touhou porozumět síle, která tvoří, ze které vše vzniká a do které se vše vrací. Věří, že touto 

látkou je vše prodchnuto. Duchovní tradice věří, že nemoc vzniká tam, kde nehmotné 

a hmotné tělo nejsou jedním, když se rozdělí. Bible hovoří přímo o „zaprodání duše ďáblu“. 

Tehdy dojde k energetickému odchýlení, které zapříčiní cestu destrukce, rozpadu a smrti. 

Proto se od starověku lidé nejrůznějších tradic v rámci svých nauk modlí a meditují. Účinnost 

modliteb a meditací je v současné době součástí výzkumů na biologické, psychologické 

i sociální úrovni (Horney, 2000; Fromm, 2001; Lipovetsky, 2008; Erickson, 2019). 

Příklady oborů a zkoumaných jevů pro využitelnost přenositelnosti univerzálního řádu 

Geometrie a matematika 

Čtení cosmu (vesmíru) pomocí poznatků matematiky a geometrie, dříve i astronomie 

a současné klimatologie, bylo a je používáno v historii mnoha civilizacemi. Již Platón 

v geometrických principech podrobně popsal lidské tělo a k němu přidružil obraz světa 

v podobě živlů. V dobách Keplera byla za základ světa považována geometrická podstata. 

Pradávné poznatky věd ukazují na to, že všechno, co nás obklopuje, se skládá ze zformované 
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energie a informací. Příkladem může být hologram nebo fraktál jako vrchol geometrie, 

či Metatronova krychle zobrazující stvoření prostřednictvím kružnic v kruhu, kterou čteme 

po směru hodinových ručiček. 

Hologram znamená v řečtině „úplná zpráva zprostředkovaná trojrozměrným optickým 

zobrazováním“. Holografický obraz je zajímavý tím, že když ho rozdělíme na dvě poloviny, 

dále tyto poloviny na další poloviny a ty zase na další a další části, obraz zůstane nedotčený 

a v každém dílku nalezneme celek. Pokud by obraz holografické reality byl přenositelný 

do světa spirituality (vycházeli bychom z platnosti univerzálního řádu), platilo by, že příroda 

žije svou jednotu navzdory lidskému kategorizování. Pokud z celku odebereme kousek a ten 

nese informaci celého celku, stávají se uvěřitelnějšími jevy jako telepatie apod. 

Zmíněný fraktál je rozvětvená struktura vyskytující se opakovaně v přírodě, typická pro 

donekonečna se opakující vnitřní členění. Jde o geometrický tvar sobě podobný v jakémkoliv 

měřítku nebo rozlišení. V přírodě zároveň nekonečné dělení není dokonalé a jednou špatně 

opsaná část má tendenci opisovat a větvit chybu dále. Zdá se, že každý dílek přírody, ať již 

živé, nebo tzv. neživé, má schopnost rezonovat spolu a učit se od sebe, nést v sobě pravzor 

celé každé předchozí části. Tento fakt by mohl vysvětlit jev, kdy se buňky v těle okolo buněk 

napadených patogenem chovají jako napadené, přestože samy ještě patogenem napadené 

nejsou, stejně tak jako sociální jev šíření násilí, jak o něm hovoří Zombradův „Luciferův 

efekt“. 

Dalším příkladem může být „teorie chaosu“, jíž se zabývá matematika a fyzika. Pracuje 

s chováním nelineárních dynamických systémů. Ty za jistých podmínek vykazují jev známý 

jako deterministický chaos, který je nejvýznamněji charakterizovaný citlivostí na počáteční 

podmínky. V důsledku této citlivosti se chování fyzikálních systémů vykazujících chaos jeví 

jako náhodné, přestože model systému je deterministický ve smyslu dobré definovatelnosti 

a neobsahuje žádné náhodné parametry. Systémy vykazující deterministický chaos jsou 

v jistém smyslu složitě uspořádané a jsou v jistém nesouladu s obvyklým chápáním slova 

chaos jako označení pro totální nepořádek. 

Způsobem vizualizace chaotického pohybu je vytvoření fázového diagramu pohybu 

(atraktoru). Na fázových diagramech je často vidět, že většina stavových trajektorií se 

přibližuje a obmotává nějakou obecnou limitu. Systém končí ve stejném pohybu pro všechny 

počáteční stavy v oblasti okolo tohoto pohybu, téměř jako by byl systém k tomuto pohybu 

(trajektorii fázového prostoru) přitahován a tento „cílový“ (mutační) pohyb je velmi často 



 

55 

typický pro „nucené“ systémy. Např. při práci s rodinou hledá psychosomaticky orientovaný 

rodinný terapeut chybu (v historii rodiny v dané době nesoucí prospěšný význam, který 

v současné generaci chybí), vzorec chování, který lze přepsat nalezením konstruktivního 

řešení (programujeme nový obrazec) pro další život. Nalezení chyby není důvodem 

k nekonečným analýzám, terapeut vede rodinu k odklonu od něj přepisem v nový, 

životaschopnější sociální konstrukt. 

Podporu přenositelnosti nalézáme také ve Fibonacciho posloupnosti nebo zlatém řezu. 

U Fibonacciho posloupnosti se jedná o nekonečnou řadu čísel (posloupnost přirozených čísel) 

s definovaným začátkem nula, podle jejichž matematických pravidel řeší svou biologickou 

strukturu živé organismy. Např. u některých šišek jehličnanů lze pozorovat, že jednotlivá 

semínka jsou uspořádána do spirály v poměru dvou po sobě jdoucích čísel posloupnosti. 

U zlatého řezu se jedná o vzájemný poměr velikostí o hodnotě 1,618, na které, jak se zdá, 

si příroda zakládá a líbí se jí, protože v jejím duchu často tvoří. V historii podle něj definovali 

umělci krásu obrazu, ve kterém nic nechybí a nic nepřebývá, a proto je tento poměr 

doporučován jako optimální. Může se jednat o poměr vzdálenosti očí vůči nosu, poměru 

velikosti hlavy a těla apod. Zlatý řez je krásou proporcí světa. Opisem od přírody se využívá 

nejen ve výtvarném umění, ale i např. stavitelství napříč kulturami světa. 

V současné době probíhají výzkumy ověřující hypotézu morfického pole, která by jako další 

vysvětlovala možnost komunikace (předávání informací) na nekonečnou vzdálenost, a tím 

i např. čtení z globálního vědomí lidstva, stejně by tak vysvětlovala např. pojmy, jako je 

instinkt. Základem teorie morfického pole je hypotéza, že okolo každé jednotky se zároveň 

s jejím zrozením vytváří forma, tzv. morfické pole. Díky němu můžeme pozorovat úžasné 

přírodní jevy, jako jsou hejna stěhovavých ptáků, stáda pakoňů, chování hejn ryb v moři 

vyznačující se ohromnou mírou synchronicity, které jsou živočichové schopni vlivem 

účinnosti morfického pole, jehož prostřednictvím si předávají informace mezi sebou. 

Morfické pole je součástí nejmenších částic až po největší systémy, od buněk až po planety 

a galaxie (Klímová, Fialová, 2015; Erikson, 2019; Goswami, 2018). 

Energetické aspekty zdraví 

V předchozích kapitolách bylo zdraví popsáno v souvislosti se stavem rovnováhy, 

homeostázy organismu. Z pohledu psychosomatiky však i symptom či nemoc zajišťuje 

rovnováhu svého celku (jedince, rodiny, skupiny, státu). Zákon zachování rovnováhy působí 

„neviditelně“, avšak lze se na něj naprosto spolehnout od vztahů v rodině po ekonomickou 
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situaci státu, funguje vždy a za všech okolností. Energetické vlivy přispívající ke zdraví nebo 

nemoci jsou v psychosomatice součástí hmotné a nehmotné přírody, jíž jsme jako jedinci 

součástí jak na tělesné, tak psychické, sociální a spirituální úrovni. Energie prochází vším. 

Přírodní vědy běžně pracují s pojmem energie a energetickou složku považují za součást 

přírody. Hovoří o tom, že v živých organismech dochází k neustálé přeměně energie, látek 

a informací mezi nimi a prostředím. 

V klasické medicíně je pojem energie spíše zapovězený. V psychoterapii, která je součástí 

klasické medicíny, pracuje s pojmem energie psychoterapeutický směr bioenergetika 

a biosyntéza, ale i jiné komplexní přístupy. Bioenergetika a biosyntéza považují tělo 

za přijímač a vysílač univerzální elektromagnetické energie obsahující plazmu poskytovanou 

Sluncem, přeměněnou z neživé hmoty na živou prostřednictvím fotosyntézy zajišťované 

zelenými rostlinami. Do jaké míry je schopen jedinec přijímat a vysílat tuto čistou energii, 

do té míry se dostává do jednoty s živou a neživou přírodou a těší se zdraví. Energie pro 

tyto terapeutické směry znamená život, umožňuje růst, dýchání a pohyb. Běžně mezi další 

základní energetické zdroje řadíme kromě Slunce také vodu, vzduch a bioenergii. Energiím 

se v léčení nemocí věnují např. východní čínská medicína a ájurvéda. 

Slunce (oheň) jako hlavní zdroj energie pro planetu Zemi nezajišťuje pouze teplo a světlo, ale 

také elektromagnetické záření (energii plazmatu), ze které čerpáme životní sílu. Kdykoli něco 

zahříváme, zvyšujeme tomu vnitřní energii. Teplo patří mezi základní fyziologické potřeby 

umožňující naše přežití. Přenos tepla probíhá z teplejších míst na místa chladnější. Pod 

souslovím „teplo domova“ si nepředstavujeme jen teplotu vzduchu v našich domovech. 

Matka, která zahřívá dítě vlastním tělem, zvyšuje jeho tělesnou energii. Objímáním si 

„dobíjíme baterky“. Soucítěním s prožíváním druhých přispíváme k rozproudění emocí, které 

produkují vnitřní energii člověka. 

Voda proniká do buněk, přivádí živiny, odvádí odpadní látky, napomáhá trávení, ředí, přenáší 

informace apod. Vytváří shluky molekul, které přenášejí informace i s jejich vibrační energií, 

jejich profilem neboli vlněním. Voda má vysokou schopnost přijímat, udržovat 

a transformovat informaci. Japonský vědec Emoto se zabýval fotografováním vody z různých 

zdrojů, aby prokázal, jak na ni působí hudba, obrazy, písmena, texty a jak se v závislosti 

na změně prostředí mění. Dokázal tím, že vnější prostředí může měnit molekulární strukturu 

vody. 
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Vzduch je nabitý obrovským potenciálem energie. Základní vlastností vzduchu je proudění. 

Některé kultury, např. hinduismus, považují všechny proudy vitálních životních energií 

organismu uskutečňující se díky dýchání za „absolutní energii“. Tyto životní proudy 

přicházejí do těla podle západní medicíny dutinou ústní, nosní a kůží, podle východních 

kultur prostřednictvím sedmi čaker, které jsou mezi sebou propojeny soustavou energetických 

kanálů a dále rozváděny po těle tzv. meridiány. V každém případě je v jejich pojetí dýchání 

prostředkem pro příjem životní energie, kterou potřebuje každý živý organismus, aby byl 

schopen fungovat na fyzické úrovni. 

Zemskou energií nazýváme tu, která vyvěrá ze zemského nitra, a také tu, která „oblévá“ Zemi 

nad povrchem Země. Energii Země získáváme především výživou. Od pradávna jsou také 

mapována místa, kde se koncentruje vyšší míra zemské energie a která jsou vydávána často 

za duchovní nebo posvátná. Traduje se například, že tato místa mají léčivou moc nebo že 

obyvatelé žijící poblíž těchto míst se dožívají nápadně vyššího věku než jejich vrstevníci 

v jiných koutech Země. Stejně tak je možné měřit geopatogenní, tedy zdraví negativně 

ovlivňující části naší Země. 

Bioenergie jako výsledek souhry živlů je obnovitelná energie vznikající uvolněním chemické 

energie ze surovin biologického původu. Je synonymem pro čistou energii přírody. 

Nejdůležitějším mechanismem uvádějícím bioenergii organismu jedince do chodu jsou 

emoce. Ve zdravém těle proudí všude a všude tvoří, naopak pokud proudění příliš omezujeme 

nebo na něj „tlačíme“, objevují se nemoci. Těžko rozlišit, kde začíná morfické pole 

a energetické pole, a vůbec určit, zda nejsou totožné. Nadbytek bioenergie nesvědčí o zdraví, 

jak se mnozí domnívají, ale může být projevem agresivních emocí a vyzařovat škodlivou 

energii mnoha nemocí. Deficit nejčastěji pozorujeme naopak u těch, kteří příliš berou ohledy 

na druhé, mají problém s vytyčením hranic. Osoby s nadbytkem bioenergie trpí převážně 

na kardiovaskulární onemocnění, osoby s deficitem např. na onkologická onemocnění 

(Lipovetsky, 2008; Boadella, Reich, 2009; Lowen, 2017; Goswami, 2018). 

Čínská medicína 

Léčení nemocí čínská medicína demonstruje na našem pohybu mezi krajními polaritami 

(nebem a zemí), které v ní symbolizuje muž (jang) a žena (jin). Muž (animus) a žena (anima) 

ideálně v osobnosti muže zabírají poměr 3:2 a v osobnosti ženy 2:3. Muž i žena si díky svému 

opačnému podílu charakteristik druhého pohlaví umožňují porozumět a zprostředkovat 

vzájemný vztah. Díky existenci jin-jangových energií v každém jedinci můžeme využívat 
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pohlavně protikladné aktivity. Pokud jsou poměrově síly v jedinci vyrovnány, má 

předpoklady pro to, aby byl zdráv. Pokud jsou síly vyrovnané v partnerství do finálního 

celku 1, dítě rodičů i celá rodina mají velmi dobré předpoklady k tomu, aby byli zdrávi. 

Mužsko-ženský princip jako rovnováha vůči sobě polaritních energií je přenositelný na 

úroveň všech sociálních skupin, od vzdělávací soustavy až po celé lidstvo i hmotný vesmír. 

Podle čínské medicíny vychází, proudí, vyzařuje a putuje energie naším tělem prostřednictvím 

čaker, po těle se pak šíří neviditelnými kanálky, tzv. meridiány. Kde se proudění energie 

zadržuje a městná, vznikají na dané dráze nejprve symptomy a nemoci. Tím, že se „tlačí“, 

dochází v částech těla také k přebytku a v jiných k úbytku a následné nerovnováze, rozvoji 

dalších symptomů a onemocnění. Pravým léčitelem v nás jsou přírodní síly (Levine, 1997; 

Boadella, Frankel, Correa, 2009; Lowen, 2017; Goswami, 2018). 

Podle čínské medicíny je porozumění životu jako souhry živlů zásadní. Kromě obrazce jin-

jangové energie využívá čínská medicína v léčbě nemocí čínský pentagram, podle nějž 

existuje pět základních živlů (elementů), druhů energií (dřevo, oheň, země, kov a voda). 

Pentagram zobrazuje živly a jejich vzájemné ovlivňování v kružnici, která se čte po směru 

hodinových ručiček. Znamená to, že jeden element se rodí z druhého a zásobuje ho energií. 

Pokud je činnost jednoho elementu negativně ovlivněna, objeví se důsledky postupně 

ve všech. Princip zdroje, zušlechtění a kontroly všech pěti elementů znamená v nemoci spíše 

nastolení rovnováhy než léčbu. Stejně jako tělo je i rodina, společnost a celý vesmír živlem. 

V tomto živlu dřevo rozněcuje pomocí kyslíku oheň, jehož popel tvoří zemi, jejíž součástí 

je kov, který oheň může přeměnit na vodu, ta pak vyživuje dřevo a stále dokola (Růžička, 

2007; Goswami, 2018). 

Ájurvéda 

Ájurvéda je léčebnou metodou, jehož kolébkou je Indie. Je považována za holistickou 

medicínu, která se primárně zaměřuje na předcházení onemocněním a v případě nemoci na 

aktivizaci samoozdravných procesů každého živého organismu. Klade důraz na výživu, 

spánek a aktivity během dne, do nichž zapojuje jógovou praxi. V rámci udržení nebo obnovy 

zdraví vychází z přirozeného řádu tzv. cirkadiánních rytmů, které považuje za základní 

předpoklad pro fungování celého vesmíru i člověka. Když je jedinec s přirozenými rytmy 

v symbióze, těší se zdraví, pokud se od nich odkloní, jeho rovnováha je ohrožena. 

V léčení nemocí pracuje s třemi hlavními energiemi zvanými dóši, které má každý jedinec 

v různém poměru ve svém těle. Dóši samotné vidět nelze, protože jsou neviditelné a nacházejí 
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se na hranici mezi myslí a tělem. V sanskrtském jazyce jsou označovány jako váta, pitha 

a kapha. Ve třech dóších se spojuje pět základních živlů, kterými jsou vzduch, éter, voda, 

oheň a země. Při narození máme dóši v rovnováze nejvíce, jak je to jen možné. Postupně 

během vývoje jedince dochází k interakci s vnějším světem, který přispívá k udržení 

rovnováhy nebo i k nápravě poškozeného vrozeného proudění energií živlů, nebo může 

prostředí volné proudění energií živlů narušovat, a tím přispívat k rozvoji symptomů 

a onemocnění. I podle ájurvédy přijímáme prostřednictvím čaker energii, která pak proudí 

v našem těle skrze meridiánové dráhy (Goswami, 2018; Tiwari, 2020). 

3.4 Problematika ověřitelnosti úspěšnosti biopsychosociálního přístupu 

ke zdraví 

Získávání validních dat psychosomatických výzkumů pro svět k ověření, a tedy přinášení 

vědeckých důkazů o úspěšnosti biopsychosociálního přístupu ke zdraví, je velmi náročná 

práce usilující o „zhmatatelnění“ nepřenositelných zkušeností s nemocí a uzdravováním, 

neboť např. většinou jsou dostupné retrospektivní studie zpochybnitelné, a prospektivní velmi 

náročné na realizaci. 

Retrospektivní studie jsou v kauzálním myšlení vědecky nepřípustné z důvodu 

protiargumentu, který udává, že vyprávění nemocného nebo vyléčeného jedince o příčinách 

vzniku a rozvoje symptomů nebo onemocnění zpětně ovlivňuje příběh a zpracování významů 

životních událostí. I přesto bere řada odborníků sled událostí v čase a jejich významy 

manifestované symptomy nebo nemocemi postiženými jedinci zcela vážně (práce s časovou 

osou, narativ). Při výskytu vážnějších onemocnění najdeme u 60 % jedinců v minulosti 

zvýšenou psychickou zátěž, pacienti nejčastěji uvádějí, že nemohli zpracovat své zážitky. 

Ve studiích dále pacienti uvádějí nejistotu, potlačování negativních emocí, zvláště strachu, 

přizpůsobivé a podřízené postoje, potlačování agrese a zlosti (Angenendt, 2010). 

Prospektivní studie jsou v psychosomatických výzkumech velmi těžce realizovatelné kvůli 

náročnosti. Usiluje o ně např. výzkum přednádorového myšlení, který porovnává stav mysli, 

především schopnost zvládání stresových událostí, s výskytem určitých látek v krvi. Výzkum 

mluví o projekci tzv. „přednádorového myšlení“ v krevních látkách. Značnou nevýhodou 

v realizacích prospektivních studií je skutečnost, že ve vztahu ke vzniku a rozvoji onemocnění 

nelze obsáhnout všechny faktory, jako např. toxicitu prostředí, vztahy nebo jídlo (Angenendt, 

2010). 
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Semiprospektivní studie potvrdily, že např. pacienti s onemocněním plic mívají ve vysokém 

procentu problémy s vyjadřováním emocí, zejména zlosti, pacientky s dysplazií děložního 

hrdla žijí častěji uctivým a konformním životním stylem (Angenendt, 2010). 

Výsledky prozatímních výzkumů předkládají důkazy o tom, že určité psychosociální faktory 

ovlivňují vznik a vývoj nemoci a že existují určité imunitní aktivity organismu ovlivňující 

vznik a vývoj nemoci. Z výše uvedeného můžeme vyvozovat, že psychické ovlivňování 

imunitního systému zprostředkovává vliv psychických faktorů na rozvoj onemocnění, ale 

na toto neexistuje přímý důkaz, a tak jsou vědci odkázáni na empirické poznání. V současné 

době je prokázán vliv psychických faktorů na nezdravý životní styl a z něj se zvyšující riziko 

rozvoje onemocnění od hypertenze po nádorová onemocnění. Obecně je v medicíně již přijat 

názor, že indukované změny v imunitních funkcích pravděpodobně přispívají k nastavení 

mechanismů, s jejichž pomocí mohou behaviorální a psychosociální proměnné ovlivňovat 

např. nádorové procesy. Prokazatelný je dlouhodobě nezpracovaný vliv smutku a stresu 

a postoj a zpracovávání stresových událostí jedincem (smutek škodí pouze, pokud je 

nezpracovaný nebo patologický, naopak zpracovaný smutek by neměl přispívat ke vzniku 

onemocnění, pokud si člověk uchovává víru v život a jeho smysl). 

Přes všechna dosavadní data je nutné připustit, že máme v současné době málo výsledků 

výzkumů, abychom mohli činit kauzální závěry. Můžeme jistojistě tvrdit pouze to, že např. 

za závislostmi a zlozvyky stojí chronický stres, že nadváha je velkým faktorem vzniku 

karcinomu sama o sobě, mluvíme o prokázaném nepřímém vlivu a neprokázaném přímém. 

Souhrnně vzato existují důkazy, že určité psychosociální faktory ovlivňují vznik a vývoj 

nemoci, existují určité imunitní aktivity organismu ovlivňující vznik a vývoj nemoci, existují 

důkazy, že určité psychické faktory ovlivňují některé funkce, případně aktivity imunitního 

systému. 

Z výše uvedeného můžeme vyvozovat, že psychické ovlivňování imunitního systému 

zprostředkovává vliv psychických faktorů na vývoj rakoviny. Rakovinné buňky se vyznačují 

schopností unikat imunitním buňkám (jsou jako manipulátoři, dělají, že jsou prospěšné, 

a přitom škodí, nechtějí spolupracovat na organismu, ale těží jen pro sebe, až vyčerpají systém 

a nakonec usmrtí i sebe – tak ohromná je to destrukce). Obecně je v medicíně již přijat názor, 

že indukované změny v imunitních funkcích pravděpodobně přispívají k nastavení 

mechanismů, s jejichž pomocí mohou behaviorální a psychosociální proměnné ovlivňovat 

nádorové procesy (Bateson, 2006; Angenendt, 2010). 
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4 Legislativní zakotvení biopsychosociální podpory zdraví 

Sledovat ve výchově a péči o dítě jeho nejlepší zájem ve vztahu ke zdraví je závazkem pro 

celou naši společnost. Moderní sociální stát vytváří takové podmínky, aby podporoval zdravý 

a harmonický vývoj dítěte. Primární odpovědnost za výchovu a péči o dítě náleží rodičům, 

stát vytváří na státní, krajské a obecní úrovni takové podmínky, aby byly nejlepší zájem dítěte 

a podpora rodiny zajišťovány systémově napříč všemi resorty v souladu s maximálně možnou 

dosažitelnou úrovní rozvoje státu a soudobými vědeckými poznatky, a to do maximální 

možné míry, přičemž ideálně má sledovat také globální zájmy. 

V komplexní podpoře zdraví jsou právní normy jedním z využitelných zdrojů. Díky právnímu 

zakotvení na mezinárodní a vnitrostátní úrovni je nejlepší zájem dítěte ve vztahu ke zdraví 

vymahatelný právní mocí. Podpora zdraví se uskutečňuje nejčastěji na úrovni primární 

všeobecné prevence. Ta je směřována ke 100 % dětí a usiluje intenzivně o to, aby společnost 

vytvářela takové životní podmínky, které jsou zdraví podporující. Na této úrovni je zcela 

zásadní výchova ke zdraví. 

Na úrovni selektivní všeobecné prevence společnost věnuje pozornost včasnému záchytu 

rizikových faktorů v životě dítěte a intervenuje do nich, věnuje se vybraným jedincům 

se specifickými problémy. Na úrovni indikované prevence se věnuje dětem individualizovaně. 

Síla práva je silou jangovou, pevnou, určující a ohraničující. 

4.1 Právní zakotvení nejlepšího zájmu dítěte ve vztahu k biopsychosociální 

podpoře zdraví na mezinárodní úrovni 

Dokumenty mezinárodní úrovně jsou základními, nadřazenými dokumenty, na které navazují 

vnitrostátní zákony, vyhlášky a další dokumenty zemí zavázaných mezinárodními úmluvami. 

Jsou jimi především Všeobecná deklarace lidských práv, Úmluva o právech dítěte a dokument 

Zdraví 21. 

Všeobecná deklarace lidských práv 

Všeobecná deklarace lidských práv vymezuje rodinu jako základní jednotku společnosti 

mající nárok na ochranu ze strany společnosti a státu. Uznává právo na svobodu myšlení, 

svědomí a víry, na životní úroveň zajišťující lidské zdraví a blahobyt rodiny zahrnující 

výživu, šatstvo, lékařskou i nezbytnou sociální péči. Uznává právo na zvláštní péči a pomoc 

pro ženy, matky i děti, na bezplatné vzdělání směřující k plnému rozvoji lidské osobnosti 
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a k posílení úcty k lidským právům a základním svobodám. Vzdělání má podle Všeobecné 

deklarace lidských práv pomáhat k vzájemnému porozumění, snášenlivosti a přátelství mezi 

všemi (Všeobecná deklarace lidských práv, 1948). 

Úmluva o právech dítěte 

Úmluva o právech dítěte je dokumentem Organizace spojených národů. Vymezuje povinnost, 

aby předním hlediskem při jakékoliv činnosti týkající se dětí, ať už je uskutečňována 

veřejnými nebo soukromými subjekty, bylo blaho dítěte, přičemž se bere ohled na práva 

a povinnosti všech zúčastněných aktérů v činnosti. Státy smluvně vázané Úmluvou o právech 

dítěte uznávají právo dítěte na dosažení nejvýše dosažitelné úrovně zdravotního stavu, vývoj 

v atmosféře rodinného prostředí založeného na štěstí, lásce a porozumění, na svobodě myšlení 

a svědomí, práv a povinností rodičů (nebo jiné osoby odpovědné za péči o dítě), usměrňování 

dítěte při výkonu jeho práv způsobem, který odpovídá jeho rozvíjejícím se schopnostem, 

a právo na svobodu projevu. 

Státy vázané smlouvou mají vynaložit veškeré úsilí k uznání zásady, že oba rodiče (nebo jiné 

osoby odpovědné za péči o dítě) mají společnou a prvotní odpovědnost za výchovu a vývoj 

dítěte, přičemž základním smyslem jejich péče musí při tom být zájem dítěte. Odpovědnost 

za uplatňování potřebných zákonodárných, správních, sociálních a výchovných opatření 

na ochranu dětí před jakýmkoli tělesným či duševním násilím, urážením nebo zneužíváním, 

včetně sexuálního zneužívání, zanedbávání nebo nedbalého zacházení, trýznění nebo 

vykořisťování během doby, kdy jsou v péči jednoho nebo obou rodičů, zákonných zástupců 

nebo jakýchkoliv osob starajících se o dítě, nesou rovněž rodiče (nebo jiná osoba odpovědná 

za péči o dítě) (Úmluva o právech dítěte, 1989). 

Zdraví 21 

Tvůrcem dokumentu Zdraví 21 je Světová zdravotnická organizace (WHO). Dokument 

Zdraví 21 deklaruje nejvyšší možnou dosažitelnou úroveň zdraví jako jedno ze základních 

práv pro každého. Zlepšení zdraví a duševní pohody je podle dokumentu Zdraví 21 hlavním 

cílem sociálního a ekonomického vývoje. V dílčích cílech zdůrazňuje dokument Zdraví 21 

nutnost odstraňování sociálních a ekonomických nespravedlností pro zlepšení zdraví celé 

populace, podporu duševního zdraví u dětí i dospělých, podporu zdravého životního stylu, 

péče o životní prostředí, dostupnost služeb a celkově nutnost podpory zdraví jako předního 

hlediska pro všechny resorty. Všechny aktivity mají směřovat k dosažení životní spokojenosti 

v souladu s definicí zdraví (MZ ČR, 2002). 
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4.2 Právní zakotvení nejlepšího zájmu dítěte ve vztahu k biopsychosociální 

podpoře zdraví vnitrostátní úrovně 

Vnitrostátní zákony, vyhlášky a další dokumenty podléhají dokumentům vyšší úrovně, 

navazují na ně a zajišťují jejich uplatňování a ochranu nejlepšího zájmu dítěte v praxi. 

Hlavním dokumentem vnitrostátní úrovně je Listina základních lidských práv a svobod, která 

je součástí ústavního pořádku České republiky. 

Listina základních lidských práv a svobod 

Listina základních lidských práv a svobod přiznává každému svobodu, rovnost a důstojnost 

v jeho právech, ochranu osobní cti, dobré pověsti a jména, právo na garanci státu v zajištění 

nezbytných zdravotních služeb, právo na vzdělání, svobodu myšlení, názorů, víry 

a náboženství, rodině garantuje ochranu zákonem, dětem právo na rodičovskou výchovu 

a péči, rodičům právo na péči a výchovu svého dítěte, dalším pečujícím o dítě právo na 

pomoc státu (zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod). 

Rodinné právo v občanském zákoníku 

Občanský zákoník navazuje na dokumenty vyšší úrovně v rodinném právu, kde uvádí, že 

muži a ženy mají v manželství stejná práva a povinnosti. Určuje oběma manželům chovat 

se k sobě důstojně, pomáhat si, společně řádně pečovat o děti a zajišťovat jejich zdravý 

fyzický, citový a mravní vývoj, přičemž v tomto mají být rodiče dětem příkladem a životním 

vzorem. Potřeby rodiny a péče o děti jsou povinni uspokojovat oba manželé podle svých 

schopností, možností a majetkových poměrů. O záležitostech rodiny rozhodují oba rodiče 

společně. Oba mají povinnost chránit zájmy dítěte, řídit jeho jednání a vykonávat dohled 

odpovídající stupni vývoje dítěte. Mají právo v případě potřeby využít přiměřené výchovné 

prostředky takovým způsobem, který se nedotkne důstojnosti dítěte tak, aby nebylo ohroženo 

jeho zdraví. Na výchově dítěte se dle nového rodinného práva podílí i manžel nebo druh, 

který není rodičem dítěte, za předpokladu, že s ním žije ve společné domácnosti (zákon 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 

Školský zákon 

Biopsychosociální koncept zdraví nalézá podporu v zákoně č. 561/2004 Sb., školském zákoně 

(ŠZ), zejména je ve shodě s jeho novelou o inkluzi z roku 2016, kde se žáci nově definují 

z hlediska potřeby podpory. Školský zákon nemyslí jen na děti se zdravotním postižením 

nebo se specifickými poruchami učení, s nimiž je inkluze nejčastěji spojována. Myslí také 
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na žáky s náročným chováním nebo poruchami chování. Počítá také s podporou žáků 

nadaných, žáků s chronickým onemocněním, žáků s duševním onemocněním nebo žáků 

v jakékoliv náročné životní situaci, např. v případě chudoby rodiny. Myslí na děti cizinců, 

žáky žijící ve vyostřeném rodičovském konfliktu v průběhu rozvodu, v situaci vážného 

onemocnění nebo úmrtí rodiče i na žáky, v jejichž rodinách se právě odehrály situace, které 

výrazně zvýšily míru stresu, na nějž žáci reagují, nebo kteří přišli ze školy, kde docházelo 

k šikaně apod. 

V pěti stupních podpůrných opatření lze využít pro tyto děti k zajištění specifických 

vzdělávacích potřeb od druhého do pátého stupně podpory školní poradenské pracoviště, 

služby mediace, rodinné terapie, individuální terapie, sociálně-právní poradenství, podpory 

sociálního bydlení, volnočasových aktivit apod. Školské poradenské zařízení (ŠPZ) nebo 

speciálně pedagogické centrum (SPC) upraví očekávané výstupy, obsah, hodnocení, formy 

a metody vzdělávání, organizace vzdělávání, výuky, volnočasových aktivit, prostorového 

uspořádání, délku vyučovací hodiny a přestávek, doporučí pedagogické intervence a předměty 

speciálně pedagogické péče, zpracuje individuální vzdělávací plán (IVP), doporučí personální 

podporu (asistent pedagoga, další pedagogický pracovník, školní psycholog, školní speciální 

pedagog, tlumočník do českého znakového jazyka, přepisovatel pro neslyšící, průvodce pro 

orientaci v prostoru použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních 

pomůcek), zajistí využívání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob, 

Braillova písma a náhradních komunikačních systémů, stavební úpravy apod. Upravuje 

podmínky přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání. Podpůrná opatření prvního, 

druhého až pátého stupně může škola uplatnit pouze na doporučení ŠPZ. 

Výsledkem poradenské pomoci školského poradenského zařízení je zejména zpráva 

a doporučení škole, orgánu veřejné moci, který uložil zákonnému zástupci povinnost, nebo 

orgánu sociálně-právní ochrany dětí (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)). 

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 

Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména ochrana práv dítěte na příznivý vývoj 

a řádnou výchovu a ochranu jeho oprávněných zájmů. Orgány výkonu sociálně-právní 

ochrany jsou meziresortně a průřezově krajské úřady, obecní úřady s rozšířenou působností, 

ministerstva, komise pro sociální ochranu dětí a další právnické a fyzické „pověřené osoby“. 
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Hlavním cílem je podílet se na budování biopsychosociálně bezpečného prostředí pro zdravý 

vývoj dítěte prostřednictvím působení v mezirezortním propojení. 

Podle § 10 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (SPO), je obecní úřad obce 

s rozšířenou působností povinen sledovat nepříznivé vlivy působící na děti, zjišťovat příčiny 

jejich vzniku a činit opatření k omezování působení nepříznivých vlivů na děti. 

SPO se také zaměřuje na děti žijící ve znevýhodněných podmínkách. Jeho ustanovení  

§ 6 se vztahuje na děti, jejichž rodiče zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské 

odpovědnosti, nebo nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti, 

jakož i na děti, které byly svěřeny do výchovy jiné osoby, které vedou zahálčivý nebo 

nemravný život, zanedbávají školní docházku, nepracují (pokud se nevzdělávají), užívají 

návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo opakovaně páchají přestupky. 

Věnuje se dětem, které jsou umísťovány do ústavních zařízení nebo jsou ohrožovány osobami 

odpovědnými za jejich výchovu. 

Zákon dle § 7 přiznává každému povinnost oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že vývoj dítěte může být ohrožen. Podle  

§ 8 má dítě právo požádat o sociálně-právní ochranu a je zde dále upraveno, do jaké míry je 

schopné formulovat své názory se vyjadřovat a být slyšeno či být účastníkem řízení. 

§ 9 uvádí, že nastane-li situace, která ohrožuje řádnou výchovu a příznivý vývoj dítěte, kterou 

nejsou rodiče schopni samostatně řešit, využívá opatření k zajištění nápravy. 

Podle § 10 vyhledává OSPOD děti uvedené v § 6, působí na rodiče, aby plnili povinnosti 

vyplývající z rodičovské odpovědnosti, projednává s rodiči odstranění nedostatků ve výchově 

dítěte, s dítětem řeší nedostatky v jeho chování, sleduje, zda je na základě kontrolních 

oprávnění zamezováno v přístupu dětí do prostředí, které je z hlediska jejich vývoje 

a výchovy ohrožující, poskytuje nebo zprostředkovává rodičům na jejich žádost poradenství 

při uplatňování nároků dítěte. 

§ 13 vymezuje, že vyžaduje-li to zájem na řádné výchově dítěte, může obecní úřad obce 

s rozšířenou působností napomenout vhodným způsobem dítě, rodiče, jiné osoby odpovědné 

za výchovu dítěte, popřípadě toho, kdo narušuje řádnou péči o dítě, stanovit nad dítětem 

dohled a provádět jej za součinnosti školy, popřípadě dalších institucí a osob, které působí 

zejména v místě bydliště nebo pracoviště dítěte, uložit dítěti, rodičům nebo jiným osobám 

odpovědným za výchovu dítěte omezení bránící působení škodlivých vlivů na výchovu dítěte, 

zejména zákaz určitých činností, návštěv určitých míst, akcí nebo zařízení nevhodných 
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vzhledem k osobě dítěte a jeho vývoji, nebo rodičům či jiným osobám odpovědným 

za výchovu dítěte uložit povinnost využít odbornou poradenskou pomoc nebo účastnit 

se prvního setkání se zapsaným mediátorem v rozsahu 3 hodin terapie. Neučiní-li tak obecní 

úřad obce s rozšířenou působností, může o těchto výchovných opatřeních za stejných 

podmínek rozhodnout soud (zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí). 

Zákon o zdravotních službách 

Zdravotní péčí na úrovni primární prevence se rozumí soubor činností a opatření prováděných 

za účelem předcházení vzniku nemoci nebo zhoršení zdravotního stavu. Druhem zdravotní 

péče podle účelu jejího poskytnutí na primární úrovni je preventivní činnost, jejímž účelem je 

včasné vyhledávání faktorů, které jsou v příčinné souvislosti se vznikem nemoci nebo 

zhoršením zdravotního stavu, a provádění opatření směřujících k odstraňování nebo 

minimalizaci vlivu těchto faktorů a předcházení jejich vzniku (zákon č. 372/2011 Sb., 

o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)). 

Zdravotní péče je soubor činností a opatření prováděných za účelem zlepšení nežádoucího 

zdravotního stavu. Jejím účelem je včasné vyhledávání faktorů, které jsou v příčinné 

souvislosti se vznikem nemoci nebo zhoršením zdravotního stavu, a provádění opatření 

směřujících k odstraňování nebo minimalizaci vlivu těchto faktorů, zjišťování zdravotního 

stavu pacienta a okolností, jež mají na zdravotní stav pacienta vliv, informací nutných 

ke zjištění nemoci, jejího stavu a závažnosti, dalších informací potřebných ke stanovení 

diagnózy, individuálního léčebného postupu a informací o účinku léčby. Podle druhu 

zdravotní péče se jedná o diagnostickou, léčebnou a rehabilitační péči. Podle nutnosti 

mluvíme o plánované, nebo neodkladné či nezbytné péči dle časové naléhavosti zdravotní 

intervence. V některých případech sem patří i dispenzární péče, jejímž účelem je aktivní 

a dlouhodobé sledování zdravotního stavu pacienta ohroženého nebo trpícího nemocí nebo 

zhoršením zdravotního stavu. Zdravotní služby mohou být poskytovány i ve vlastním 

sociálním prostředí pacienta, čímž se rozumí domácí prostředí pacienta nebo prostředí 

nahrazující domácí prostředí pacienta. 

§ 8 vymezuje jednodenní zdravotní péči, při jejímž poskytnutí se vyžaduje pobyt pacienta 

na lůžku po dobu kratší než 24 hodin, a to s ohledem na charakter a délku poskytovaných 

zdravotních výkonů. Při poskytování jednodenní péče musí být zajištěna nepřetržitá 

dostupnost akutní lůžkové péče intenzivní. 
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§ 9 uvádí, že lůžková péče je zdravotní péčí, kterou nelze poskytnout ambulantně, a pro její 

poskytnutí je nezbytná hospitalizace pacienta. Lůžková péče musí být poskytována v rámci 

nepřetržitého provozu. Je jí akutní lůžková péče intenzivní, standardní, následná lůžková péče 

a dlouhodobá lůžková péče (zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách 

jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)). 

Zákon o veřejném zdraví 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, myslí na zdraví populace (zdravotní stav 

obyvatelstva a jeho skupin). Tento zdravotní stav je určován souhrnem přírodních, životních 

a pracovních podmínek a způsobem života. Ochrana veřejného zdraví je souhrn činností 

a opatření k vytváření a ochraně zdravých životních a pracovních podmínek a minimalizaci 

ohrožení zdraví v souvislosti s přírodními, životními a pracovními faktory vzniku nemocí. 

Ohrožením veřejného zdraví je stav, při kterém jsou obyvatelstvo nebo jeho skupiny 

vystaveny nebezpečí, z něhož míra zátěže rizikovými faktory přírodních, životních nebo 

pracovních podmínek překračuje obecně přijatelnou úroveň a představuje významné riziko 

poškození zdraví. Zahrnuje činnosti k zajištění sociálních, ekonomických a environmentálních 

podmínek pro rozvoj individuálního i veřejného zdraví a zdravého životního stylu (zákon 

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). 

Zákon o sociálních službách 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vymazuje ve vztahu k biopsychosociální 

podpoře zdraví cílovou skupinu a druhy sociálních služeb, v rámci nichž pracovníci 

v sociálních službách při výkonu své práce působí meziresortně s cílem spolupráce 

a preventivního působení na podporu sociálně žádoucího chování na místech, kde cílové 

skupiny (děti, mládež a jejich rodiče) pracují, vzdělávají se a realizují běžné sociální aktivity. 

Pomoc musí vycházet z individuálních potřeb osob, působit na osoby aktivizačně 

a podporovat rozvoj jejich samostatnosti. 

Zákon vymezuje základní druhy a formy sociálních služeb a pracuje primárně s pojmem 

nepříznivá sociální situace. Tu definuje jako stav oslabení nebo ztráty schopnosti z důvodu 

věku, nepříznivého zdravotního stavu, krizové sociální situace, životních návyků a způsobu 

života vedoucího ke konfliktu se společností, pobyt v sociálně znevýhodňujícím prostředí, 

ohrožení vlastních práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Sociální služby jsou 

poskytovány pro děti a rodiny nacházející se v těchto situacích (zákon č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách). 
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Zákon o některých přestupcích 

Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, upravuje ve vztahu k dítěti a jeho 

biopsychosociálnímu zdraví situace, kdy se pachatel dopouští chování a jednání, které může 

zejména ohrozit pokojné soužití a způsobit újmu poškozenému porušením jeho práv. 

Nejčastější přestupky jsou křivé vysvětlení (osoba podávající vysvětlení orgánu činnému 

v trestním řízení o trestném činu spáchaném někým jiným úmyslně uvede nepravdu 

o okolnosti, která má podstatný význam pro rozhodnutí, nebo takovou okolnost zamlčí), 

přestupek proti občanskému soužití (pokud někdo jinému ublíží na cti zesměšněním nebo 

hrubou urážkou, ublížením na zdraví, nebo narušením občanského soužití tak, že mu 

vyhrožuje újmou na zdraví, nepravdivě ho obviní z přestupku, vůči jinému se dopustí 

schválnosti, nebo se dopustí jiného hrubého jednání) (zákon č. 251/2016 Sb., o některých 

přestupcích). 

Trestní zákoník 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, vymezuje povahu úmyslného trestného činu, o nějž 

se jedná, jestliže pachatel chtěl způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit 

zájem chráněný zákonem a věděl, že svým jednáním může způsobit porušení nebo ohrožení. 

Trestného činu se může pachatel dopustit z nedbalosti, jestliže si je vědom, že může 

způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný zákonem, ale 

spoléhá, že takové porušení nebo ohrožení nezpůsobí, nebo neví, že svým jednáním může 

takové porušení nebo ohrožení způsobit, i když o tom vzhledem k okolnostem a k svým 

osobním poměrům vědět má a může. Trestný čin je spáchán z hrubé nedbalosti, pokud přístup 

pachatele k požadavku patřičné opatrnosti svědčí o zřejmé bezohlednosti pachatele k zájmům 

chráněným trestním zákonem. Pokud při spáchání činu pachatel nezná možnou skutkovou 

okolnost značící trestný čin a nejedná úmyslně, není tím přesto dotčena odpovědnost 

za trestný čin spáchaný z nedbalosti (zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník). 

Příkladem trestných činů je vydírání (někdo je násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné 

těžké újmy nucen, aby něco konal, opominul nebo trpěl), poškození cizích práv (pokud 

způsobíme vážnou újmu na právech tím, že uvedeme někoho v omyl, nebo využijeme něčího 

omylu, jedná se o poškození cizích práv), křivé obvinění (pachatel lživě obviňuje osobu 

z trestného činu), nebezpečné vyhrožování (někomu je vyhrožováno usmrcením, těžkou 

újmou na zdraví nebo jinou těžkou újmou takovým způsobem, že to může vzbudit důvodnou 

obavu), podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod 
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(k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob 

nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků), rvačka (ohrožení života nebo zdraví 

jiného účastí ve rvačce), pomluva (sdělení nepravdivého údaje o druhém, který je způsobilý 

značnou měrou ohrozit vážnost u spoluobčanů, poškodit jej v zaměstnání nebo narušit rodinné 

vztahy či způsobit jinou vážnou újmu), znásilnění (kdo pod pohrůžkou násilí nebo násilím 

donutí někoho k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti), 

sexuální nátlak (pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy někdo donutí druhého 

k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo jinému srovnatelnému chování, nebo kdo 

k takovému chování přiměje jiného zneužívaje jeho bezbrannosti), pohlavní zneužití (soulož 

s dítětem mladším patnácti let nebo jiné pohlavní zneužití), soulož mezi příbuznými, 

kuplířství (zjednání, najmutí, zlákání nebo svedení k provozování prostituce, nebo kořistění 

z prostituce provozované jiným), šíření pornografie (pornografické dílo, v němž se projevuje 

násilí či neúcta k člověku, nebo které popisuje, zobrazuje nebo jinak znázorňuje pohlavní 

styk se zvířetem), výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií (přechovávání 

fotografického, filmového nebo jiného pornografického díla, které zobrazuje nebo jinak 

využívá dítě nebo osobu, jež se jeví být dítětem), zneužití dítěte k výrobě pornografie, účast 

na pornografickém představení, ve kterém účinkuje dítě, navazování nedovolených kontaktů 

s dítětem (navržení setkání dítěti mladšímu patnácti let v úmyslu spáchat trestný čin), 

opuštění dítěte nebo svěřené osoby, zanedbání povinné výživy, týrání svěřené osoby, 

týrání osoby žijící ve společném obydlí, ohrožování výchovy dítěte, podání alkoholu dítěti 

(zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník). 

Zákon o výkonu ústavní a ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně 

výchovné péči ve školských zařízeních 

Podle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní a ochranné výchovy ve školských zařízeních 

a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, se ústavní a ochranná výchova 

zajišťuje dětem zpravidla ve věku od 3 do 18 let, případně zletilé osobě do 19 let na základě 

rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo ochranné výchově nebo předběžného opatření 

nařizujícího náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy 

a vzdělávání. Zařízení spolupracují s rodinou dítěte a poskytují jí pomoc při zajišťování 

záležitostí týkajících se dítěte, včetně rodinné terapie a nácviku rodičovských a dalších 

dovedností nezbytných pro výchovu a péči v rodině. Poskytují podporu při přechodu dítěte 

do jeho původního rodinného prostředí nebo jeho přemístění do náhradní rodinné péče. 

Účelem středisek je preventivně výchovná péče, zejména předcházení vzniku a rozvoji 
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negativních projevů chování dítěte nebo narušení jeho zdravého vývoje, zmírnění nebo 

odstranění příčiny nebo důsledků již vzniklých poruch chování a přispění ke zdravému 

osobnostnímu vývoji dítěte. Poskytují pomoc rodičům nebo jiným osobám odpovědným 

za výchovu a vzdělávání dítěte a za řešení problémů. 

V § 5 je uvedeno, že diagnostický ústav přijímá děti na základě předběžného opatření, 

nařízené ústavní nebo ochranné výchovy. Diagnostický ústav plní úkoly diagnostické, 

vzdělávací, terapeutické, výchovné, sociální, organizační a koordinační. 

Dětský domov podle § 12 zajišťuje péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, které nemají 

závažné poruchy chování. Tyto děti se vzdělávají ve školách, jež nejsou součástí dětského 

domova. Mohou do něj být umísťovány děti ve věku zpravidla od 3 do nejvýše 18 let. 

Do dětského domova se rovněž umísťují nezletilé matky spolu se svými dětmi. Dětský domov 

se školou zajišťuje péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, mají-li závažné poruchy 

chování, nebo pokud mají přechodné či trvalé duševní poruchy vyžadují výchovně léčebnou 

péči, nebo děti s uloženou ochrannou výchovou, jsou-li nezletilými matkami. 

Výchovný ústav podle § 14 pečuje o děti starší 15 let se závažnými poruchami chování, 

u nichž byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova. Ve vztahu k dětem 

plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Jsou určeny pro děti s nařízenou ústavní 

výchovou, s uloženou ochrannou výchovou, které jsou nezletilými matkami, a pro jejich děti, 

nebo pro děti, které vyžadují výchovně léčebnou péči (zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu 

ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné 

péči ve školských zařízeních). 
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5 Rodina a biopsychosociální podpora zdraví dítěte 

Biopsychosociální model zdraví nahlíží na rodinu jako na živý organismus. Výzvou pro 

rodinu je dovést dítě ke svobodné, nezávislé dospělosti, ve které na sebe bude schopen klást 

nejvyšší nárok svého poslání. Kromě zajištění materiálních potřeb rodina vede dítě k rozvoji 

osobnostní spirituality (rozvíjí transcendenci) tak, aby dítě bylo schopné vyvinout se 

v člověka, který v seberealizaci vlastního potenciálu neuvízl ve své egoistické sebestřednosti, 

ale je schopen přesahovat v životních situacích sám sebe a konat dobro pro druhé. Výchova 

s tímto záměrem má na zřeteli základní charakteristiky dítěte, odhaluje a pomáhá jemu 

samému odhalit potenciál, který podporuje a respektuje stejně tak, jako jeho rod (gender), 

vývojové směřování, dospívání a potřebu konečné separace (dosažení dospělosti), ve které 

bude jako dospělý jedinec schopen hlubokých, pevných mezilidských vztahů, realizace vlastní 

životní cesty, začlenění, zdravého sebepojetí a autoregulace. Ve výchově jde o maximalizaci 

možnosti stát se celistvou, integrovanou, altruistickou bytostí s vysokou sebeúctou 

a schopností naplnit smysl svého života. Současné poznatky lékařských a humanitních věd 

dokazují, že právě taková výchova je výchovou ke štěstí, spokojenosti a zdraví (Fromm, 

2001; Boadella, Frankel, Correa, 2009; Jedlička, 2017). 

V souvislosti s postmoderní rodinou je často diskutován „mýtus o ideální rodině“. Diskurz 

o univerzálním modelu rodiny a tím, zda je každá rodina sama o sobě tak specifickým, živým 

organismem, že nelze říci, jak má ideální rodina vypadat, se naklání z pohledu 

biopsychosociální medicíny na stranu ideálu dodržování přirozenosti a využívání podobností, 

jež nám nabízejí univerzální zákony. Ideály podporující přirozené řády slouží k tomu, 

abychom se k nim mohli vztahovat, mířit k jejich naplnění, více nebo méně se jim přibližovat, 

vytvářet si lano, po kterém budeme stoupat. Slouží k hrubé orientaci vypovídající o tom, jestli 

jdeme správným směrem, nebo bloudíme (Lipovetsky, 2008; Chvála, Trapková, 2008; 

Jedlička a kol., 2015). 

Zkušenosti ze soudobé rodinné terapie psychosomatických poruch lze přenést do 

pedagogických disciplín pro potřeby primární i sekundární prevence v oblasti výchovy 

ke zdraví. Mezi hlavní předpoklady a podmínky naplnění výchovy ke zdraví patří z pohledu 

psychosomatiky respektování přirozených zákonů. Zdá se, že se jedná zejména o základní 

životní principy života, kterými jsou zajištění ochrany rodiny, vytvoření bezpečné vztahové 

vazby s hlavní pečující osobou a rovnováha mezi nimi, dodržování rodinného uspořádání 

a naplnění rodinných rolí. Pro dobrý život je pravděpodobné, že je přínosné tyto principy 
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života znát a umět s nimi pracovat, pro dobré rodičovství však jejich znalost není nutná 

vzhledem k hluboce zakořeněným tendencím instinktivního respektování těchto řádů. 

Bohužel potíže současných rodin jsou často důsledkem narušeného základního instinktu. 

Z tohoto pohledu se jeví znalost jejich významu jako žádoucí (Lipovetsky, 2008; Chvála, 

Trapková, 2008; Jedlička a kol., 2015). 

5.1 Vyváženost mužsko-ženských energií v rodinném systému 

Mužský a ženský element, vzájemně se doplňující, mají svůj přirozený původ v přírodě. Jedná 

se o dva dynamické procesy tvořící energii, ze které je dítě emocionálně vyživováno. Dokud 

se budou děti rodit z matky, bude matka spíše jinové (ženské energie), a dokud bude otec 

zajišťovat bezpečí, opatřovat potravu, pracovat a bránit obydlí proti vetřelci, bude 

představovat spíše jangovou (mužskou) energii. Jejich vzájemný rozdíl a spolupráce dávají 

vzniknout prostoru, v němž proudí energie, kterou starý čínský text nazývá čchi. Přestanou-li 

rodiče spolupracovat, zanikne čchi a energie vyhasíná. Jsou situace, kdy otec musí být jinem 

a matka jangem, ideální poměr činí 2:3 u každého z rodičů při střední úrovni energie. 

Naši přední psychosomatičtí odborníci teorii jin-jang uplatňují na rodinu tak, že ji vnímají 

jako dynamický živel, který nabývá všech možných stavů, ve kterém se zachovává rovnováha 

mužských a ženských elementů ve všech případech; nežádoucí biopsychosociální symptomy 

vnímají jako nekonstruktivní řešení ve snaze zachovat rovnováhu. Při práci s rodinou pak 

vylaďují mužsko-ženskou polaritu, připojují se k rodině jako k živlu, k nevypočitatelnému 

celku, stávají se její částí a malým, vlastně nepatrným pohybem chování živlu ovlivňují. 

Uspořádání rodiny jako setkávání dvou odlišných živlů, jak to popisuje jin-jangová teorie, 

dobře odpovídá popisovaným vrozeným a kulturou rozvíjeným rozdílům v temperamentu 

muže a ženy. Ideálním stavem je vyvážený stav jinu a jangu (harmonie) v rodině. Symptomy 

a nemoci se objevují v rodinách, kde je jin a jang (jejich spjatost a volné proudění) 

nevyvážený. Mužský princip je představitelem času chronos (čas v řádu) a ženský princip 

času kairos (čas bytí) (Lipovetsky, 2008; Růžička, 2007; Chvála, Trapková, 2008). 

5.2 Rodina jako sociální děloha 

K snadnějšímu porozumění zajištění ochrany, výživy a výchovy dítěte využívají naši přední 

rodinní psychoterapeuti Ladislav Chvála a Ludmila Trapková metaforu rodiny jako sociální 

dělohy (v praxi je využíván také termín „životní cyklus rodiny, ostrov rodiny“). Asociace 
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napomáhá ke zdravé představě o bezpečném biopsychosociálním prostředí pro dítě v rodině, 

jehož úkolem je zajistit, že se v bezpečí mohou v rodině odehrávat vzájemné interakce mezi 

rodiči navzájem a rodiči a dítětem. Vystihuje vývoj rodiny jako celku a ukazuje, s jakými 

tématy je nutné se vypořádat. V analogii mezi sociální a biologickou dělohou jde 

o přenositelné podobnosti světů dítěte v prenatálním a postnatálním období. V současné době 

jsou natolik využívané, že se pojmy sociální děloha a sociální porod staly obecnými 

(Sobotková, 2001; Satir, Baldwin, 2012; Chvála, Trapková, 2008). 

Děloha jako chráněný prostor ve fylogenezi, otevřenost a uzavřenost rodinného systému 

Stejně jako je funkcí fyziologické dělohy chránit plod proti vnějším vlivům, je funkcí sociální 

dělohy chránit dítě uvnitř rodiny proti vnějším vlivům. Pro dítě představuje rodina ohraničený 

prostor, jehož míra uzavřenosti a způsob, jakým se otevírá světu, se u rodin liší. Každá rodina 

má způsoby, které jsou pro ni charakteristické. Prostupnost hranic si každá rodina nastavuje 

sama a při tomto nastavování vychází ze zkušeností se světem a z vývojového stadia, 

ve kterém se nachází, s ohledem na kulturní zvyklosti okolí a na svůj komunikační styl. 

Rodina rozlišuje, co je dobré, a to pouští dovnitř, a nevpouští, co je škodlivé. Rozhoduje 

o tom, co patří dovnitř, a co ven, co bude vpuštěno, a co vyloučeno. Někdy je třeba uzavřít 

část rodinného prostoru, někdy ho rozšířit, aby ochrana dítěte byla zajištěna. 

Po fyziologickém porodu vzniká v sociální rovině v rodině speciální uspořádání vztahů a další 

vývoj je utvářen neustálým vytvářením hranic a vymezováním prostorů členů rodiny, přičemž 

stejně jako se s vývojem plodu fyziologická děloha zvětšuje a nakonec je dítě vypuzeno ven, 

sociální děloha se stále rozšiřuje (od původně pouze matky k otci, sourozencům, širší rodině, 

školce, škole a dalším), až je dítě naplno včleněno do společnosti (vypuzeno ze sociální 

dělohy – tedy separováno od rodičů). Celý vývoj dítěte v rodině tedy směřuje k jeho úplné 

separaci, jedná se o tzv. separační proces, přičemž dítě neustále osciluje hlavně mezi rodiči 

(Horney, 2000; Sobotková, 2001; Kopřiva, 2008; Satir, Baldwin, 2012; Chvála, Trapková, 

2008). 

Role sexuality v zajištění bezpečí a uspokojování potřeb dítěte 

Chceme-li pochopit vliv sexuality na vývoj dítěte, je třeba chápat ji od počátku, tedy 

od narození až do smrti. Sexualita je hlavní, ohromnou silou udržující život na planetě. 

V současné společnosti na sebe její tělesná podoba váže takovou pozornost, že opomíjíme její 

pracovitou sestru pečující o vztah. Tak jako existuje tělesná potence umožňující pohlavní 

styk, existuje i psychosociální aspekt sexuality, který je méně zábavný, protože apeluje na 
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zodpovědnost k budoucnosti. Umožňuje vytvářet bytostný vztah mezi lidmi natolik stabilní 

a zároveň proměnlivý, že umožňuje individuaci obou partnerů po celý jejich společný život 

a zároveň poskytuje dítěti ochranu „sociálního orgánu“ srovnatelného s funkcí placenty pro 

plod. 

Živé partnerství rodičů sehrává klíčovou roli ve prospěch dítěte. Freud mluvil v případě 

zdraví o plynulém, nepřetržitém proudu sexuality v obou aspektech a začal používat pojem 

psychická impotence, která brání rozvoji životodárných vztahů, a tím i zdraví. Na vztahovou 

potenci je nutné se zaměřovat, bohužel ji však nemůžeme zkoumat běžnými metodami. 

Můžeme ji pouze sledovat prostřednictvím symptomů, které, pokud se vyskytují, signalizují 

vztahovou dysfunkci páru. Tam, kde oba aspekty volně proudí, nemusí se k sexualitě 

vynakládat úsilí a partneři se cítí spokojeni (Chvála, Trapková, 2008). 

Psychosociální vývoj dítěte v metafoře sociální dělohy 

Vývoj dítěte v sociální děloze můžeme rozdělit do tří trimestrů stejně jako prenatální život 

ve fyziologické děloze. Z vývojových úkolů trimestrů těhotenství pak můžeme přenést úkoly 

na sociální rovinu. 

Početí a vznik rodičovství, placentace 

Když je pár sexuálně i vztahově potentní, je zajištěným, uzavřeným a současně i proměnlivým 

prostorem interakcí potřebných pro zdárný vývoj dítěte. Rozdíl mezi mužským a ženským 

prožíváním sexuality můžeme spatřit na fyziologické úrovni v buňce vajíčka a spermie, kdy 

velký počet spermií soupeří o dosažení vajíčka a oplodnění. Vajíčko je velké, vybírá 

si jedinou spermii. Tak jako je poté vytvořená placenta orgánem zprostředkovávajícím 

látkovou výměnu mezi mateřským organismem (vnějším a vnitřním prostředím) plodu, tak je 

interakční prostředí mezi rodiči zdrojem „sociální výživy“ pro dítě. Rozdíly v chování muže 

a ženy jsou založeny již v chování jejich pohlavních buněk. 

Pokud se mezi mužem a ženou jedná jen o zamilovanost, vystačí energie přibližně na 

těhotenství, porod a první rok života dítěte. Pokud spolu mají muž a žena zvládnout celý 

vývoj dítěte do jeho separace až po prarodičovství, musí rozvinout hlubší vrstvy svého 

vztahu. Narození dítěte z gamet, vajíčka a spermie, které pocházejí z muže a ženy (ze samce 

a samice), je jedním z prvků symbolizujících, že spojení matky a dítěte nekončí porodem, ale 

pokračuje i po porodu. Bez vlivu otce je výchova jen poloviční (Chvála, Trapková, 2008). 
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První třetina (trimestr) – od narození do šesti let 

Na fyziologické prenatální i sociální postnatální úrovni se nejrychleji vyvíjejí orgány. Pokud 

dojde k orgánovému poškození, velmi těžko se napravuje. Jedná se o období nejnáročnější 

na vztahovou potenci páru. Stav imunitního systému matky je závislý značně na vztahu 

s partnerem. Pokud je dítě nemocné, léčí se především přes matku, tak silně je na ni napojeno. 

Matka je plně angažována vztahem s dítětem. Otec je dočasně stavěn na okraj, ale není 

vyčleněn. Jeho hlavním úkolem je podpora matky. 

V prvních třech letech života dítě preferuje především matku, i když je otcem už přitahováno. 

Po třetím roce význam otce pro dítě narůstá s vrcholem v předškolním věku. Rychlost 

biopsychosociálního zrání je nejvyšší, utváří se základy důvěry ve svět a sebehodnocení 

(já jsem ok, ty jsi ok, všichni jsme ok). Dítě kopíruje vzorce chování rodičů, byť jich většina 

vzniká na neverbální úrovni. Už nikdy nebude sociální učení tak intenzivní, jako v tomto 

období. 

Od narození dochází k vytváření sociálních vztahů, kdy jde o proměnlivý tok vzájemných 

verbálních a neverbálních interakcí. V prvním roce navazuje dítě specifický vztah s jednou 

osobou, zpravidla matkou. Matčin hlas vychytává dítě z prostředí lépe, pravděpodobně je 

ženský hlas ve své přirozenosti k vazbě pro dítě ve své vyšší tónině lépe přizpůsoben. Důkaz 

specifické vztahové vazby poznáme spíše podle negativních emocí úzkosti a strachu při 

odloučení od matky nebo podle strachu z cizího (Vágnerová, 2005; Prekopová, 2008; Chvála, 

Trapková, 2008). 

Druhá třetina – od šesti do dvanácti let 

Dítě roste a sílí. Pokud nebyly napáchány škody v prvním trimestru, nevznikají závažné 

problémy. Sílí plíce (komunikace), jinak se jedná o období klidu. Dítě se mnohem více 

propojuje s okolím. Potřebuje řád, pravidla, což mu kromě otce sytí škola, volnočasové 

aktivity. Potřebuje také postupné rozšiřování sociálních hranic, díky nimž se může dítě dále 

učit se přizpůsobovat. 

Matka částečně ustupuje a ponechává otci místo. Dítě obecně v tomto období potřebuje 

od otce především vytváření a udržování hranic. V mužském světě se učí, že důležitý je 

výkon, otci se zodpovídá za porušená pravidla, učí se od něj konat, být aktivní, prosadit se, 

řešit problémy, potřebuje, aby bylo otcem motivováno k získávání vědomostí a vymezováno 

v chování, učilo se soutěžení a celkově se zocelovalo. Matka ve své bezpodmínečné lásce umí 
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hranice vytyčit, ale zpravidla ne je udržet. Pokud je k tomu nucena, ubírá své ženskosti 

(Vágnerová, 2005; Prekopová, 2008; Chvála, Trapková, 2008). 

Poslední třetina – od dvanácti let do plnoletosti 

Začínají narůstat konflikty nutné pro separaci (přetržení pupeční šňůry). Doma začíná být 

těsno, rodiče jsou unaveni, zejména při vícečetném těhotenství (rodičovství). Do rodiny 

proniká stále více „infekce“ zvenčí. Dcery si berou věci z matčina šatníku, otcové se zlobí, že 

kvůli synům nemají nářadí na svém místě. Pro dítě je důležitější úspěch ve skupině vrstevníků 

než názory rodičů, s vrstevníky chce také trávit mnohem více času, narůstá zájem o partnerské 

vztahy. Rodiče zpravidla dítě obtěžují, obzvláště pokud mají zvýšené tendence 

ke kontrole. Pro úspěšný sociální porod je důležité, zda docházelo k optimálnímu střídání 

mužských a ženských rolí během předchozího vývoje, zda se doplňovaly ve smysluplný celek 

a zda tak byly naplněny vývojové potřeby dítěte (Vágnerová, 2005; Prekopová, 2008; Chvála, 

Trapková, 2008). 

Dokončení separace – sociální porod 

Díky konfliktu se porodní cesty otevřou a nastává vypuzovací doba. Během porodu mohou 

nastat slabé kontrakce, někdy se musí porodu pomoci i násilím, nebo císařským řezem. Díky 

metafoře sociální dělohy můžeme porozumět tomu, jaké podmínky má dítě pro porod 

vytvořené. Dítěti prospívá, pokud se může obracet střídavě na oba rodiče podle svých 

vnitřních hodin, a ne podle pravidel dospělých. Jedná se o období mimořádně náročné 

a citlivé pro koordinaci trojúhelníku muže, ženy a dítěte. U dcery i syna dochází nejprve 

k opětovnému sblížení s matkou a vypuzovací fáze je pak dokončena přes otce. Čím má 

rodina více dluhů z minulosti, tím rizikovější může být sociální porod. Na konci vypuštění 

posledního dítěte z hnízda se děloha zavine (Vágnerová, 2005; Prekopová, 2008; Chvála, 

Trapková, 2008). 

Sociální porod dcery – sblížení s matkou: Dcera se proměňuje v ženu a odpoutává se od 

matky od doby své první menstruace. Dříve byly prováděny iniciační obřady, kde ženy 

přijímaly své dcery do ženského světa. Matka postupně přestává být paní ve svém domě, 

dcera experimentuje, rozhoduje se, co z matčina života si ponechá, a co přinese ze světa 

venku. Přes svou známost poznává svět a otevírá se jí mnohorozměrnost světa. Od matky 

potřebuje bezpodmínečnou lásku a trpělivost. Matka musí ustát dceřino včlenění se do 

matčina teritoria a postupnou separaci. Matka už nemluví v plurálu, čímž signalizuje respekt 
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k odpoutávání dcery a postupující potřebné oddělení. Projevuje se, jak dostatečně byla dcera 

v předchozích obdobích sycena a jak s matkou byly sblíženy. 

Sociální porod dcery – separace dcery od matky směrem k otci: Matka cítí, že je třeba 

ustoupit, a zabraňuje tak vzniku konfliktů. Dcera se přibližuje více k otci. Ke konci si matka 

oddechne, že dcera odchází založit vlastní domácnost. 

Sblížení dcery s otcem: Úkolem otce je pomoci dceři přijmout její ženství a uvést dceru 

do mužského světa, kde si může vybrat partnera. Dcera potřebuje trávit čas s otcem bez 

matky. Dříve ho tolik nevyhledávala, vnímala ho jako náročnějšího, méně empatického. Otec 

potvrdí její jedinečnost, pokud se mu podaří ji v případném konfliktním vztahu s matkou s ní 

nespojovat. 

Separace dcery od otce a přijetí samostatnosti: Dcera se nasytí i otce, je jím uznána jako 

žena, ale jeho blízkost jí začne být nepříjemná stále více, a je třeba se odpoutat i od něj. 

Plnohodnotný vztah mezi otcem a matkou brání incestu mezi dcerou a otcem (fyzickému 

i psychickému). Dcera po uspokojení intimity s otcem potřebuje už jen jeho požehnání. 

Sociální porod syna – sblížení syna s matkou: Okolo dvanácti let se syn přiblíží znovu 

k matce. Je ochoten s ní sdílet své zážitky, a pokud ona naslouchá, dozví se hodně o něm 

samotném, o jeho kamarádech a o jeho snech. Syn je v této době přitahován znovu zvýšeně 

matčiným tělem, ale ve hře je otec, kvůli němuž matku mít nemůže, protože je otcova, stejně 

jako je to u dcery s otcem. Otcův vztah s matkou brání stejně incestu i v případě chlapce. 

I syn, pokud byl v předešlém vývoji nasycen, začne nalézat v opětovném přiblížení se matce 

neuspokojení a na základě psychicky syceného vztahu s matkou se znovu začne nasměrovávat 

k otci, který ho „přemostí“ do světa samostatnosti, v němž je následně připraven nalézt kromě 

vztahové i sexuální partnerku. 

Separace syna od matky směrem k otci: Muž se může stát mužem pouze přes generaci starších 

mužů. Stejně jako vzniká pnutí mezi dcerou a matkou, vzniká pnutí mezi synem a otcem. 

Kdyby toto pnutí nebylo, zůstal by syn u matky napořád. Syn si potřebuje získat postavení 

ve skupině. Matka definitivně přestává na syna stačit a apeluje na otce, aby „ho zvládl“. Syn 

se vlivem separace od matky přemostěním k otci s ním zase sbližuje. Agresivní mladí muži 

často manifestují chybějící autoritu otce. Je dobré, pokud matka syna otci dá, aby s ním otec 

mohl dokončit separační proces. Aby separace proběhla úspěšně, je třeba, aby sám otec byl 

dospělý/zralý muž. Aby uměl vyžadovat a stál pevně na svém, a zároveň syna přijímal i s jeho 

chybami, aby na něj nezanevřel, byl sám přirozenou, a ne despotickou autoritou, a aby byl 
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pravým mužem. Ideálně není tak náročný směrem k synovi, aby nebylo přemostění možné, 

ani tak nenáročný, aby se syn separoval příliš brzy. 

Sblížení syna s otcem: Kde je syn předán otci, nehrozí, že syn unikne předčasně mimo rodinu. 

Matka by měla podporovat čas otce a syna bez ní; pokud jsou s ní, bojují často o její 

pozornost. V minulosti byly přechodové rituály chlapců v muže podporovány. Chlapci museli 

skládat fyzicky a psychicky náročné zkoušky. Pokud zkoušky úspěšně zvládli, byli chlapci 

přijati mezi muže. Jejich průvodci byli ti nejvyzrálejší muži kmene (např. šamani). 

Separace syna od otce a přijetí samostatnosti: Prostor syna a otce je těsný. Syn se s otcem 

stále méně radí a méně ho vyhledává. Pokud podpora při stavění osobnosti syna byla pevná 

a stabilní, syn se této podpory vzdá a dokáže být plně samostatným jedincem (Vágnerová, 

2005; Prekopová, 2008; Chvála, Trapková, 2008; Stephenson, 2012). 

5.3 Rodinné uspořádání 

Podle všech dosavadních znalostí, které v psychologii máme, je dané, že pro dítě je ideální 

vyrůstat v rodině, do které se „přirodilo“ dvěma rodičům odlišného pohlaví a bylo jimi 

vychováváno, když ideálně pořídili prvnímu dítěti sourozence pro každodenní nácvik života 

ve vrstevnické skupině. Na počátku je láska rodičů, během těhotenství se vyvíjí vztah k dítěti 

a rodina se připravuje na změny rodinného uspořádání, ve kterém má každá nově nabytá role 

svou funkci směřující k výživě, podpoře a ochraně dítěte. Zároveň je zcela přirozené, že ideál 

někdy prostě není možné zcela naplnit, je však důležité připustit, že všechny další varianty 

jsou náhradními variantami, pokud se v původních vztazích nezadaří. Náhradní řešení není 

nikdy ideální, ale může být ve vztahu k původní neúnosné situaci lepší. 

S narozením dítěte se rodí pro ženu, muže a další členy rodiny nové role (matka, otec, sestra, 

bratr, babička, dědeček, tchýně, tchán, teta, strýc apod.) a nově konstituované interpersonální 

vztahy (např. vztah tchýně a snachy, švagrů a švagrových). Během devíti měsíců se uvolňují 

všechna dosavadní místa s jejich právy, povinnostmi a vývojovými úkoly, aby v nich mladší 

generace vystřídala starší. Vznikají nové vrozené (biologicky dané) a získané vztahy (vztahy 

původně cizích jedinců). Čím lépe zvládne každý z členů rodiny transformaci své role, tím 

příznivější je situace pro dítě. 

Z hlediska anatomie rodiny je podstatné odlišovat vztahy, do kterých jsme se narodili 

(vrozené), od těch ostatních (získaných). Vrozené vztahy jsou samozřejmé, mají biologické 
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kořeny, jsme do nich vrženi bez možnosti si je vybírat. Získané vztahy vznikají seznámením, 

navazováním a slaďováním, nejsou samozřejmé a nemusejí být vzájemné. 

V rodinném uspořádání mluvíme o tzv. řádu lásky. Řád lásky souvisí s jasně vymezenou 

strukturou a hierarchií vztahů v rodině. Prvním aspektem v rodinném uspořádání je přijetí 

vlastních rodičů mužem i ženou. Dítě potřebuje být vychováváno zralými jedinci a těmi se 

stáváme teprve tehdy, pokud se nám podaří akceptovat své rodiče s vědomím jejich hrubých 

chyb a nedokonalostí (ne na základě dětského, utopistického pohledu na jejich božství, ani 

jejich zavrhování). V tomto případě dospělý jedinec dokázal přijmout jejich těžký osud 

a pohnutky směřující k jejich chování. 

Ve vlastním rodinném uspořádání mají první místo manželé. Místo v systému vzniká na 

základě nesobecké lásky a projevuje se tím, že si ho oba manželé navzájem v neustále 

probíhající živé dynamičnosti dávají. Manžel dává vedle sebe místo své manželce, a naopak, 

přičemž si oba dávají i rovnoprávné postavení. Při výchově dítěte usilují o jednotný postoj, 

vyrovnávají mužskou a ženskou energii, učí se od polarit obou směrů a snaží se táhnout 

za jeden provaz (Sobotková, 2001; Satir, Baldwin, 2012; Chvála, Trapková, 2008; Prekopová, 

2012). 

Dítě má v pořadí druhé místo. Rodiče mu dávají bezvýhradnou lásku, a zároveň ho limitují. 

Předávají mu své hodnoty a postoje. Dítě tyto dary od rodičů přijímá, a může tak prožít 

plnohodnotné dětství (Chvála, Trapková, 2008; Prekopová, 2012). 

Právo na pořadí v sourozenecké řadě se řídí časovým sledem bez ohledu na nadání, postižení 

či jiné specifické vlastnosti, nebo i úmrtí (a to i nenarozeného dítěte). Sourozenecké pořadí 

má být diferencováno právy a povinnostmi. Nejstarší sourozenec má přiděleno nejvíce 

odpovědnosti, ale také nejvíce práv (Chvála, Trapková, 2008; Prekopová, 2012). 

Do systému rodiny patří také prarodiče a hned za nimi širší rodina, tedy strýcové a tety, neteře 

a synovci, ale také první manžel nebo bývalí milenci a mrtví členové rodiny. Pokud je některý 

z členů rodiny „vyhoštěn“, nastoupí někdo z další generace na jeho místo. Přebírá jeho city, 

postoje a osud a snaží se ho připomenout. Jedná se o „archaické pořádky božích mlýnů“. Pro 

pozitivní klima rodiny je důležité, aby v systému rodiny nevládla „černá díra“, kvůli které 

vzniká napětí, přetrvávající stres a konflikty. Řešení je jednoduché a spočívá pouze v přijetí 

a informovanosti o skutečnostech týkajících se rodiny, ať už jsou jakékoliv, neboli 

odtabuizování reality (Chvála, Trapková, 2008; Prekopová, 2012). 

  



 

80 

Problematika definice rodiny 

Současné rychlé změny přinesly chaos do samotného definování rodiny. Ve snaze o co 

nejpřesnější definici rodiny, kterou vždy v obecné rovině ovlivňoval historický a sociálně-

kulturní kontext a v užší rovině biologická vazba mezi dítětem a rodičem, je třeba 

v souvislosti s posláním rodiny, jímž je péče o dítě a jeho řádná výchova, na společenské 

změny reagovat. Složení matka, otec a dítě je dnes již pouze jednou z variací rodinného 

soužití. Do rodiny je třeba řadit nejen biologické rodiče a jejich dítě, ale také náhradní rodiče, 

nové partnery rozvedených rodičů apod., kteří sice nejsou „vlastními“ rodiči, avšak plní svou 

výchovnou funkci často ve větší míře. V tomto případě mluvíme o „sociálním“ rodiči, 

v budoucnu možná budeme mluvit o „sociální rodině“. Definice akceptující současnou 

rozmanitou podobu rodiny by mohla znít, že rodina je formou spolupráce dospělých a dětí, 

která může, ale nemusí mít biologický základ, avšak musí mít sociální a socializační cíle. 

Vždy je vícegeneračním soužitím rodičů a dětí, ať už v rodině úplné nebo neúplné 

(Langmeier, Krejčířová, 2006; Možný, 1990; Matoušek, Kroftová, 2005; Nakonečný, 2006). 

5.3.1 Plnění rodinných rolí 

Role matky, otce, a ideálně i širší rodiny ve výchově je nezastupitelná. Dítě se od svých 

rodičů i prarodičů učí vzorcům chování k sobě navzájem. S harmonií rodiny souvisí kromě 

rodinného uspořádání včetně dodržování rodinné hierarchie také plnění rolí, z nichž vyplývají 

práva a odpovědnosti. 

Muž a žena jako partneři a jako rodiče 

Oba manželé mají stejná práva a povinnosti a je velmi důležité, aby si oba manželé byli této 

skutečnosti vědomi. Neustále by měli budovat vztah mezi sebou navzájem i vztah s dítětem. 

Láska mezi nimi jim umožňuje vnímat, kdy je třeba druhému pomoci, díky ní prožívá jedinec 

hluboce i život partnera. Nejedná se o zamilovanost, láska má mnohem hlubší kořeny 

a nemůže vycházet z pouhé sexuální přitažlivosti. Láska mezi partnery je hlavní emoční 

výživou pro dítě. Muž a žena si v ideálním případě pomáhají, zajímají se o sebe, naslouchají 

si, vnímají, kdy už druhý nemůže, a zastoupí se, plní jeden druhému přání, oceňují se. 

Hlavní úlohou otce v tradičním pojetí je stát při matce, a dávat jí tak oporu a ochranu, úlohou 

matky je pečovat o domácnost a vychovávat dítě více než otec. Matka je napojena na dítě, 

otec je napojen na matku. Rodiče jsou pro dítě v chování k sobě příkladem vždy a všude, 

ať si dítě hraje či spí, když je pouze s matkou, nebo jen s otcem. Dítě má speciální „radary“, 
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které veškeré jejich chování zaznamenávají. Rodiče by měli být spolu v jednotě především 

v postojích a hodnotách, ke kterým směřují ve výchově, měli by se umět domluvit 

a podporovat své názory. Že otec uplatňuje striktnější přístupy, více kontroluje, více směřuje 

k cíli a je razantnější, je v pořádku. Je nutné zmínit, že matka je nositelkou i mužských 

vlastností a naopak, proto bereme popsané uspořádání rodiny jako vícepoměrné a symbolické 

k oběma pohlavím. Matka naopak více pečuje, stará se o to, aby se rodina cítila dobře. 

Rodičovství je nerozveditelné; pokud se rodiče rozchází, tak jako partneři, rodičovství je 

nezrušitelné (Biddulph, 2008; Chvála, Trapková, 2008; Prekopová, 2012). 

Role matky ve výchově 

V tradičním pojetí je matka nejlépe schopna vnímat potřeby dítěte. Její naladění na dítě je 

podmínkou vytvoření bezpečné (jisté) vztahové vazby s pečující osobou (attachment). 

Naladění matky na dítě je základním předpokladem pro to, aby mohla využívat svůj vrozený 

navigační systém pro vyhodnocování toho, co dítě skutečně potřebuje. 

V tradičním pojetí zdravá matka pečuje o rodinu, zrcadlí dítě a emočně na něj přiléhá. O tom, 

jaký typ vazby se mezi matkou a dítětem rozvine, rozhoduje chování matky. Naopak dítě 

na svět přichází s výbavou potřebnou pro vstup do hluboké, důvěrné vazby s matkou. Pro 

vznik bezpečné, jisté vazby je pro dítě důležitá zkušenost s matkou jako jistou, spolehlivou 

osobou. Dítě si pak buduje s matkou vztah založený na důvěře. Matka na základě empatie 

uspokojuje potřeby dítěte a dává dítěti pocit nasycení a slasti a i ona sama za to dostává pocit 

slasti, který prožívá společně s dítětem. 

Dítě si tento vzorec braní a dávání osvojuje a je samo později schopno ho uplatňovat v dalších 

vztazích. Díky vytvořenému bezpečnému poutu s matkou má dítě pocit pevného bodu, 

ze kterého se může uvolněně pouštět do poznávání světa směrem k otci, vracet se k matce, 

dobíjet síly a nechat se utišit. Dítě s bezpečnou vazbou si dokáže hrát, tvořit a být plně 

soustředěno na okamžik běžných každodenností. Matka je v bezpečné vazbě pro dítě kotvou, 

bezpečnou základnou, která ho sytí a vyživuje, aby mohlo zkoumat svět a hrát si, poté se zase 

znovu vrátit a „natankovat“. 

Dítě se ve svém zkoumání a hře z bezpečné vazby oddaluje stále více, čímž se od matky 

až do dospělosti separuje. Matčin výchovný styl predikuje vazbu. Bezpečné matky posilují 

schopnost dítěte se soustředit, oceňují samostatné pokusy, podle potřeby pomáhají a tato 

„sehranost“ probíhá harmonicky. Když se cítí dítě bezpečně, protože má ve vztahové osobě 

bezpečnou základnu, může se svobodněji oddat zkoumání okolí. Připoutávání se aktivuje 
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u cizích lidí, v cizím prostředí, při únavě, nemoci, bolesti, odloučení, stresových podnětech. 

U dětí se rozvíjí morální chování v případě, že se mohou svobodně vyjadřovat. Ve výchově je 

třeba empatie, pozornosti, angažovanosti, předvídatelnosti, čitelnosti, autentičnosti. 

Koncept primární lásky M. Balinta potvrzuje, že všechna snaha dítěte v raných stadiích 

směřuje k tomu, aby bylo opatrované a milované. Mluví o primární lásce na začátku života. 

Dítě má potřebu něhy, očekává, že mu matka bude neustále k dispozici v naplňování potřeb 

a zájmů. Primární láska je jednostranná, bezohledná a očekává se samozřejmost. Její 

uspokojení se projeví tím, že dítě je spokojené. Matka a dítě se přitahují pudově. Dítě má 

touhu s matkou splynout. Tato láska má charakter nezničitelné vazby. Je reakcí na riziko 

opuštění. Dítě potřebuje atmosféru důvěry, akceptace, potvrzování jistoty a lidského vztahu. 

V jisté vazbě uplatňuje matka většinou vřelý tón hlasu, projevuje přátelskou mimiku, 

gestikulaci, aktivně hovoří, dítě vypráví, co zažilo, zdraví matku, vtahuje ji do rozhovoru, 

tělesně se oba přibližují. Dítě si buduje jistotu v osobě, vyvíjí se v něm jistota a důvěra 

ve svět, pocit, že je hodno lásky, v jeho prožívání je dostatek autonomie, hravosti, explorace, 

podniká výpravy do okolí, má touhu zkoumat svět, postupuje proces separace a hledání své 

pozice v síti generací, pohlaví a sociálních struktur. Jmenované procesy a oblasti hledání jsou 

nutné pro život v dospělosti. 

Hlavní přínos pro dítě z matčiny strany je to, že dítě přijímá takové, jaké je. Matka by měla 

přinášet do vztahu jistotu toho, že co říká, je skutečné. Dítě se potřebuje pohybovat 

v mantinelech a bezpečí a vědět, že matka určité chování dlouhodobě odměňuje, a jiné 

odsuzuje. Matka své dítě chrání před riziky a záludnostmi života zejména tím, že mu 

umožňuje orientovat se v tom, co mu životní zkušenosti přinášejí, jak se v nich orientovat, 

co může udělat a jak reagovat. Tato navigace funguje i v prostředí, kde matka zrovna není, 

vytváří vzorec pro reakci dítěte tak, aby se dítě bez matky postupně mohlo obejít, a tato 

narůstající samostatnost je podporována. Velmi důležitým aspektem je autentický prožitek 

dítěte v komunikaci s matkou. Je třeba otevřená komunikace a ochota mluvit i o nepříjemných 

věcech. Matka je pro své dítě příkladem. Dítě v budoucnu „nosí“ její názory, vnáší do života 

dcery i syna obraz o ženské roli, které si dítě odnáší do dospělého života (Fromm, 2006; 

Hašto, 2006; Lipovetsky, 2008; Sobotková, 2001; Satir, Baldwin, 2012). 

Role otce ve výchově 

Otec je více než na dítě napojen na matku, obstarává „mužské“ povinnosti a chrání svou 

rodinu. Otec je v tradičním pojetí ten, kdo s dítětem neprožije tolik času jako matka, ten, který 
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ochraňuje, aby matka mohla v klidu o dítě pečovat. Otec dává dítěti svůj volný čas. Čas, 

ve kterém ho může dítě poznat, zažívat s ním nejrůznější situace a hru. V každém věku dítěte 

je aktivní čas dítěte trávený s otcem velmi potřebný. Skutečně aktivní volný čas s otcem však 

znamená například skutečné hovory s dítětem, skutečné sportovní zážitky nebo skutečnou 

přípravu do školy. 

V ideálním případě může dítě vnímat jinakost otce od matky, jeho způsob rozhodování a jeho 

způsob podpory. Otec je ten, kdo učí, zvyšuje odolnost dítěti, vytváří mu pomyslné lano, 

po kterém dítě může stoupat vzhůru. Poskytuje pevnost, akci, soutěžení, hranice a řád, čímž 

přináší do vnitřního prožívání dítěte jistotu. Dítě vnímá, jakým způsobem otec zajišťuje 

rodinu, čím se zabývá, jak se chová k matce, jak reaguje na souseda apod. Bere si z něj 

příklad. Ochrana ze strany otce má širší rozměr. Dítě ji potřebuje vnímat nejen ve vztahu 

k sobě, ale i k celé rodině, tedy matce a ostatním členům rodiny. 

I když i otec projevuje lásku objetím a zrcadlením dítěte, v některých případech mají jeho 

projevy lásky razantnější charakter. Jedná se o jasné „ne“ a nekompromisnost nepřijetí 

projevu nežádoucího chování ze strany dítěte. Tato razantnost přináší dítěti jistotu, že věci 

budou tak, jak je stanoveno. Otec s dítětem komunikuje jinak než matka, více vysvětluje 

a objasňuje funkčnost věcí. 

Stejně jako role matky je role otce vzorem pro výběr životního partnera. Je žádoucí, aby 

se dítě s otcovým chováním identifikovalo, aby si mohlo uvědomit, v čem chce být jako on, 

a co nechce dělat jako on. Dítě by mělo vnímat radost otce na účasti v rodinném životě. 

V procesu separace je úloha otce nezastupitelná jak u dcery, tak u syna. Absence role otce 

ve výchově dětí má fatální následky stejné jako absence vztahové osoby v raných vývojových 

stadiích dítěte ((Fromm, 2006; Hašto, 2006; Chvála, Trapková, 2008; Sobotková, 2001; Satir, 

Baldwin, 2012; Prekopová, 2012; Lipovetsky, 2008). 

Význam sourozenců 

Každé dítě potřebuje zacházení rodiče na takové úrovni, která aktuálně odpovídá jeho věku. 

Pokud má vedle sebe i další sourozence, kteří potřebují totéž, musí se s nimi dělit 

o rodičovský čas a pozornost. V tomto směru s nimi nevyhnutelně soupeří. Empatičtí rodiče 

nemají s odlišením problém a k rozlišení individualit a věku dětí nepotřebují nic víc než 

naladění na děti. Většina rodičů nad jednáním s dětmi příliš nepřemýšlí a koná intuitivně 

s vědomím, že někdy musí být v očích některého z dětí „nespravedliví“. Rodiče zkrátka 

musí, pokud si sami nechtějí způsobovat problémy v rodině, respektovat pohlaví a věkové 
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či osobnostní vlastnosti dětí. Čím více se rodičům daří respektovat přirozené zákonitosti 

přírody a zároveň respektovat individualitu všech dětí rovnoměrně, tím méně je mezi 

sourozenci rivality a žárlivosti i případných narušených vztahů mezi rodiči vzájemně nebo 

rodiči a dětmi (Sobotková, 2001; Satir, Baldwin, 2012; Chvála, Trapková, 2008; Prekopová, 

2012). 

Čím lépe pečují rodiče o rozdíly mezi dětmi, čím lépe umí oceňovat jedinečnost každého 

z nich, čím více jsou schopni žádné z dětí nediskvalifikovat, tím menší je žárlivost a rivalita 

mezi dětmi. Pokud přibude prvorozenému sourozenec, čím více byli schopni rodiče vytvořit 

pro další dítě novou placentu/prostor, tím méně se musí prvorozený obávat o svá práva, jen 

se chvíli přesvědčuje a adaptuje. V každém případě však nějaké frustrace děti v životě 

se sourozenci zažívají. Dítě potřebuje zažít nejdříve absolutismus pro sebe – vlastní 

prostor/teritorium, teprve poté může těžit ze sourozenců a učit se demokracii. Každé dítě 

má svůj příběh a potřebuje, aby byl rodiči jeho příběh přijat a podporován. Když je 

jedno z dětí výrazně preferováno, může organismus sourozence v obraně před zaplavením 

a pohlcením ve snaze získat pozornost vytvářet nejrůznější symptomy (Chvála, Trapková, 

2008; Prekopová, 2012). 

Pokud mají dva sourozenci nějakou vlastnost silně polarizovanou, je skoro jisté, že se zde 

nachází neuvědomovaný sourozenecký boj o co nejodlišnější pozici. Vedle hodného se 

vyjímá zlobivý, vedle chytrého hloupý, vedle krásné sestry ošklivá, vedle tlusté hubená. 

Všechna zde zmíněná ohrožení a potřeby platí i pro dvojčata, jen se u nich ještě složitěji jejich 

potřeby naplňují (Chvála, Trapková, 2008; Prekopová, 2012). 

Širší rodina 

Do širší rodiny řadíme všechny tety, strýčky, dědečky, babičky, sestřenice, bratrance, neteře 

a další. K rodině patří pocit pospolitosti, pocit, že rodiče a děti nejsou na všechno sami, 

sdílení svých radostí a starostí nebo předávání si zkušeností. Širší rodina nabízí nukleární 

rodině pomoc v běžném životě a kritických okamžicích. Od širší rodiny se můžeme učit 

a často s nimi sdílet rodinné rituály (Chvála, Trapková, 2008; Prekopová, 2012). 

5.4 Jazyk v rodině, jeho význam a funkce 

Rodinný jazyk i rodinné neverbální chování určuje míru distancování rodinných členů 

od okolního světa i mezi sebou navzájem, a proto úzce souvisí s otevřeností a uzavřeností 

rodinného systému. Rozmanitost rodinného jazyka je nekonečná, někde slovo „kecáš“ 
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považují za sprosté, někde, často ve věku pubertálních dětí, slouží k „napojení“ se matky 

na děti v náročné vývojové fázi dospívání. 

Rozumíme-li jazyku jako sémiotickému systému s funkcí kódování, vidíme, že nám rodinný 

jazyk prezentuje pouze špičku ledovce nad hladinou, pod hladinou je mnohem objemnější, 

neviditelná část ledovce, skryté bohatství „za slovy“, které je plné rozmanitých obsahů. 

V Pragmatické komunikaci od Watzlawicka a kol. (2011) nalézáme pojetí rodiny jako 

„systému generujícího jazyk a současně generujícího významy“. Jazyk je sémantickým 

polem, souborem významů přiřazovaným všem opakovaným posloupnostem v dané soustavě, 

díky kterému si můžeme lépe porozumět, svět se díky němu zdá předvídatelnějším a snazším 

místem k přežití. 

V domově rodiny, kterou můžeme označit za harmonickou a ve které se jakž takž všem dobře 

daří, je komunikace „splavná“. Členové rodiny se doma cítí jako v prostředí důvěrně známém, 

bezpečném, mohou odložit ostražitost uplatňovanou v neznámém vnějším světě (cítí se doma 

bezpečně). Ve zdravých rodinách nalézáme v řeči větší pružnost, schopnost řešit situace 

kreativně, spíše než ironie je tam humor, každý má možnost volného (autonomního) 

vyjadřování. 

Pocit bezpečí nebo ohrožení v rodině zajišťuje a vyvolává celá řada „předporozumění“. 

Jestliže matka uspává dítě v běžném rituálu (hodina, místo, knížka, postel, vůně povlečení 

apod.), dítě se cítí v bezpečí; jestliže rituál poruší, dítě může plakat a být neklidné. Tento sled 

událostí vytváří metaforicky vzato podloží rodiny, nezaměnitelnou spleť sekvencí 

interakčního pole. 

Společným rytmizováním vytváří rodina synchronizaci. Slovo je pak opakovatelně 

vyvolatelná posloupnost zvukových událostí, která je nositelem zvukového významu. Když 

se dítě nejdříve zmocňuje neverbálního podloží (pachových, chuťových, zvukových 

a tepelných základů světa), nalézá svět k ověření. Dítě se učí významům zvukových frekvencí 

v dialogu (matka ze široké nabídky vybírá a opakuje ty, co nesou smysl; co smysl nenese, 

zaniká). Za opakování slova získává dítě odměnu, a tak se učí, zmocňuje se světa, učí 

se ovládat okolí dovedností jazykového kódu. Další vývoj má dialogický charakter, kdy 

se dítě zmocňuje světa k uvěření, vnímatelný jen psychickými smysly. Klíčem k němu má být 

důvěryhodný vztah s někým druhým. Každý vývojový úkol potřebuje zvládnout s někým 

vhodným pro partnerství, komu může klást otázky a kdo mu bude odpovídat. Svět lidí je 

světem k uvěření, odvíjí se od praktické činnosti ve světě k ověření. 
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Jazyk kolem dítěte je utvářen mužským a ženským světem, jež se od sebe liší, jsou k sobě 

polaritní. Dítě se od matky vyvíjí zevnitř ven – od matky k otci. Osciluje mezi světy intimitou 

vnitřního prostoru a překračováním hranic. Přitažlivost světa vábí každé zdravé dítě, které se 

při zdravém vývoji pohybuje mezi dvěma polaritami, zevnitř ven, a zase zpátky, zase o kus 

dál, a zase zpátky. Dítě při směru zpět nabírá sílu, dobíjí se, aby se vždy o kousek dál 

posunulo k hranici ven. 

Pro mužskou složku jazyka (mužský jazykový kód) je typické „je to tak“ – ne v pevném 

tvrzení, ale s pevným vymezením sociální hierarchie nepřipouštějící diskuzi, toto sdělení není 

příliš vcítivé a je to tak správně. Vede dítě k cíli, odolnosti a houževnatosti. Ženský jazykový 

kód je jiný. Žena pozoruje, vyčkává a nerada vyslovuje nezralé myšlenky. Nutí ji to ke změně, 

růstu, doslova kypí do všech stran a hierarchie ji nezajímá. Žena je zranitelnější. Symbolizuje 

ji náruč, kolébání, měkkost a krmení. V realitě nalézáme dělení nejen biologické, protože žena 

může mít příliš osvojený mužský modus, a muž zase ten ženský. Kritika mužů „na mateřské“ 

je na místě (měkký prs s vysokým hlasem odchází do práce, zůstává pečující bojovník 

s hlubokým hlasem). Dítěti se tak ztěžuje integrita a schopnost obstát ve světě, kde jsou obě 

polarity uvnitř i vně, citlivost i pevnost. 

Ačkoliv je pro vývoj dítěte zásadní polaritní komunikace muže a ženy, mužsko-ženská 

nenásilná komunikace je velmi významným činitelem zajišťujícím nejen rodinnou pohodu, 

ale také znamená pro dítě velmi významný pocit bezpečí a nijak se nevylučuje v souvislosti 

s mužsko-ženskými rozdíly. Znamená otevřené vyjadřování vlastního prožívání bez útoků, 

obviňování, zesměšňování, ponižování nebo jiných agresivních podob vyjadřování. Nenásilná 

komunikace namísto zmíněných neefektivních metod jasně formuluje potřeby, vlastní limity 

a vzájemná očekávání. Více odměňuje a oceňuje, než trestá. Je nedílnou součástí modelu 

růstu a poskytuje prevenci kulminace problémů, neboť pokud jednotliví členové rodiny 

mohou projevovat své potřeby přímo, nemusí k jejich uspokojování volit manipulativní, 

agresivní či jiné nežádoucí postupy a organismus nemusí frustrované potřeby somatizovat 

(Rosenberg, 2008; Kopřiva, 2008; Chvála, Trapková, 2008; Watzlawick, Bavelas, Jackson, 

2011; Goleman, 2011). 

5.5 Popis vzorců reprezentací dítěte s dokončenou separací 

Pokud se péče o dítě a jeho výchova odehrála bez větších otřesů, vývoj vztahové vazby je 

dokončen rozvojem autonomie. Takové osoby považují zkušenosti se vztahovou vazbou 

za významné, mající vliv na jejich život. Bývají svobodomyslní a objektivní co do zkušeností 
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a vztahů, jsou tolerantní ve smyslu hodnocení a svobody, hovoří svobodně o pozitivních 

i negativních vzpomínkách z dětství, které se vztahovou vazbou souvisejí. Uznávají velkou 

hodnotu vztahů a jejich popisy jsou orientovány na realitu, potvrzují potřebu opřít se někdy 

o druhého. Jsou otevření změnám ve svém životě, v názorech, přijímají svou nedokonalost, 

nedokonalost svých rodičů a jiných důležitých osob včetně svých partnerů. Disponují zdravě 

pozitivním obrazem o sobě, věří, že jsou hodni lásky, mají spíše pozitivní očekávání, že okolí 

bude akceptující a citlivé. Zralá reakce na zranění je taková, že ublížený zváží svůj podíl 

účasti, může zvážit možnosti řešení, může se adekvátně bránit. Může zvažovat, zda je kritika 

oprávněná, či neoprávněná. Může slevit ze svého ego ideálu. 

Zdravý člověk usiluje o rovnováhu tělesného, duševního, emočního a spirituálního zdraví, 

stejně jako o udržení svého pozitivního sebeobrazu. Je ochoten riskovat a vykročit do 

neznáma, nepociťuje absenci strachu, nýbrž je ochoten strach přijmout a navzdory němu 

hledat neustále nové a funkčnější způsoby bytí ve světě (Fromm, 2001; Horney, 2000; Satir, 

Baldwin, 2012; Chvála, Trapková, 2008). 

V projevech prožívání a chování zdravého jedince nalézáme schopnost a ochotu vidět a slyšet, 

co je tady a teď, namísto toho, co by mělo nebo nemělo být slyšeno, co by mělo nebo nemělo 

být. Takový jedinec říká, co si skutečně myslí a co cítí, místo toho, aby cítil to, co by měl cítit 

podle objektivních měřítek. Otevřeně žádá o to, co chce, místo věčného čekání na povolení 

od ostatních. Je ochoten „rozhoupat loď“, nebýt stále v bezpečí. Vnímá osobu svou i druhých 

jako zdroj potenciálu k sebenaplnění ve své jedinečnosti, vnímá svět jako jednotu 

a vzájemnou propojenost, usiluje o transcendenci, celistvost, komplexnost, duševní zdraví 

a štěstí, hledá systemické vysvětlení skutečnosti a pracuje s větším množstvím proměnných. 

Vnímá změnu jako přirozenou součást života přítomnou na všech úrovních existence, je 

ochoten čelit nejistotě a vydat se do neznáma (Horney, 2000; Satir, Baldwin, 2012; Chvála, 

Trapková, 2008, Lipovetsky, 2008). 

5.6 Projevy biopsychosociální disharmonie v rodině 

Narušenou biopsychosociální rovnováhu dítěte nebo rodiny pozorujeme v tělesných, 

duševních nebo sociálních obtíží (symptomech), které pro nás jsou signálem, že něco není 

v pořádku. Níže popsané projevy se běžně v rodinách vyskytují střídavě u různých členů 

rodiny v nízké intenzitě a četnosti. Rodina jako živý organismus zvládne drobné odchylky 

z rovnováhy vybalancovat. Teprve v případě, že je některý ze symptomů vyšší intenzity, než 

která se dá zvládnout, nebo je symptomů více, nabírají na četnosti a intenzitě či k nim 
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přibývají další nebo se symptomy stávají „chronickými“ a ohrožují celkové zdraví některého 

z členů rodiny, je třeba obtíže řešit. Projevy biopsychosociální disharmonie můžeme vnímat 

ve vztahu mezi rodiči k sobě navzájem a ve vztahu mezi rodiči a dětmi. Biopsychosociální 

model zdraví nesupluje běžnou zdravotní péči, ale rozšiřuje ji o vnímání psychosociálních 

obtíží u dítěte a dalších členů rodiny. 

5.6.1 Projevy narušení psychosociální disharmonie ve vztahu mezi rodiči 

Narušený vztah mezi rodiči je v rodinách velmi často podceňován a rodiče si neuvědomují 

závažnost poruchy vzájemného vztahu s partnerem pro vývoj dítěte. Často se naopak namísto 

nápravy partnerského vztahu zaměří na péči o dítě a dále se vzájemně odcizují, přičemž 

se domnívají, že svým dětem tímto zajišťují to nejlepší. Nejenže nejsou pro děti dobrým 

výchovným vzorem, ale způsobují svým dětem mnohem větší strasti, než je obecně bráno 

na vědomí. Neuvědomují si, jak dítě velmi špatně prožívá např. nečestné chování jednoho 

z rodičů vůči rodiči druhému (Gjuričová, Kubička, 2009; Prekopová, 2012; Chvála, 

Trapková, 2008). 

Hádky 

Partneři nejsou schopni se dohodnout na běžných záležitostech konstruktivně. Hádka sama 

o sobě není škodlivá; nepříznivě však působí, pokud se však manželé hádají způsobem, kdy 

se obviňují, očerňují, útočí na sebe, nehledají řešení, ale bojují či nerespektují jeden druhého 

(oprávněné potřeby a práva obou), četnost hádek se zvyšuje nebo se zmenšuje frustrační 

tolerance jednoho z partnerů. Dítě prožívá nekonstruktivní hádky velmi bolestně, pociťuje 

nejistotu, strach, pocit samoty, úzkost, vztek, nebo se naučí „vypnout“. 

Spory o výchovu 

Rodiče nejsou schopni se dohodnout na výchovných postupech. Na vině není chování dítěte, 

ale odlišné hodnoty a priority rodičů ve výchově. Dítě může při sporech o výchovu cítit vinu 

za to, že si rodiče nerozumí, a zároveň může být zmatené z nejednotnosti výchovného 

působení. 

Mlčení 

Rodiče zaujmou na základě neshod „tichou“ domácnost. Navenek se může rodina jevit 

v pořádku, děti nejsou vystavované hádkám. V rodině je však cítit zvýšené napětí a stoupá 

pocit „dusna“. Dítě může být zmatené, nejisté a může pociťovat vinu. Alespoň jeden z rodičů 

by měl dítě informovat o příčině situace přiměřeně jeho věku (Špaňhelová, 2010). 
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Jeden rodič se stará méně 

Jeden rodič vkládá do rodiny výrazně více energie než druhý. Často se muž nadměrně věnuje 

práci – pak je třeba hledat důvod (kterým mohou být například vysoké materiální nároky 

rodiny, nevhodné rozložení práce během dne, workoholismus, touha uniknout od rodiny), a ne 

útočit či obviňovat. Maminky se často cítí přetížené péčí o malé děti, zlobí se, že jsou na vše 

samy. Někdy se také stává, že se příliš aktivní otec stará nadměrně, řídí celou rodinu a zdá se, 

že je o všechny členy rodiny velmi dobře postaráno. Zbytek rodiny však přestává řešit 

problémy, neprojevuje odpovědnost a zůstává dětmi, často včetně partnera. Ať už se jedná 

o jakýkoliv z příkladů rodinných modelů, vždy je třeba o problémech mluvit a uvědomit si, 

že společně trávený čas s oběma rodiči je pro vazbu dítěte a rodiče velmi důležitý. 

Nevěra 

Nevěra je projevem ukazujícím, že rodina nefunguje, přestože se v současné době stává 

sociálním jevem normálním. Tento fakt si rodiče často neuvědomují. Její příčiny bývají různé, 

stejně jako její podoby, a téměř vždy (zejména pokud je opakovaná) je však zpětně díky ní 

porušen vztah otce a matky, a to má vážné důsledky pro dítě. Je narušena důvěra mezi rodiči, 

odpovědnost nevěrného rodiče vůči rodině se snižuje, podvedený rodič zažívá pocity 

rozčarování, vnitřní bolesti, smutku, stesku, neklidu a vnitřního napětí. Dítě velmi špatně nese 

prožitky podváděného rodiče a bývá následně narušen vztah mezi ním a rodičem, který 

podvádí, někdy ale také s tím, který je podváděn. 

Domácí násilí mezi partnery 

Násilí v prostředí domova může mít podobu fyzického, psychického, sexuálního, sociálního 

nebo ekonomického násilí souvisejícího s využíváním moci a zneužíváním. Může se jednat 

o bití, vysmívání, ponižování, vydírání, manipulaci, nucení k nejrůznějším sexuálním 

praktikám apod. Pokud se jedná skutečně o násilné chování, je třeba ze vztahu co nejdříve 

odejít. Rozlišit, zda se jedná, nebo nejedná o některou formu násilí (zejména psychického), 

bývá někdy značně náročné a je třeba se obrátit v případě podezření na odborníky, nejlépe 

přímo se zabývající domácím násilím. 

Rozvod rodičů a porozvodová péče o dítě 

Rozvod je vyústěním dlouhodobějšího narušení funkčnosti manželského svazku. Je (až na 

výjimky) výsledkem dlouhodobého rozhodování. Každý jednotlivý rozvod má své příčiny, 

průběh, důsledky a své fáze (předrozvodová, rozvodová, porozvodová). I v případě 

nesezdaných párů prochází v případě rozchodu všichni zúčastnění podobným scénářem. Vždy 
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je traumatickou, velmi bolestnou událostí dlouhodobě zanechávající následky pro všechny 

zúčastněné, nejvíce však pro děti, které jen těžko chápou, co se stalo (Sobotková, 2001; 

Matoušek, Kroftová, 2005; Hanušová, 2006; Satir, Baldwin, 2012; Prekopová, 2012; 

Lipovetsky, 2008). 

5.6.2 Projevy psychosociální disharmonie mezi rodiči a dětmi 

Narušení vztahu mezi rodiči a dětmi se může projevovat zcela zřetelně, ale i skrytě. 

Hodnocení narušeného vztahu může souviset s kulturními i osobními zvyklostmi, postoji 

a hodnotami na úrovni rodiny i společnosti. 

Nedůsledná výchova 

Nedůsledná výchova je půdou pro afekty, hádky a chaos v rodině. Častěji ji přičítáme 

matkám, ale objevuje se i u soudobých otců, kteří se nepohybují v jasných schématech. Dítě 

neví, co je skutečné „ano“ a „ne“. Rodina postrádá řád a rytmus (Loucká, Trapková, Chvála, 

2014). 

Přehazování odpovědnosti na dítě 

Rodič přehazuje na dítě svou rodičovskou odpovědnost, někdy žádá po dítěti, aby dořešilo 

či vyřešilo jeho konflikt s partnerem nebo se sourozencem za něj, jindy nabádá dítě ke lhaní. 

Někdy se dítě stává „tlumočníkem“ mezi rodiči, je „vysíláno“ od jednoho k druhému. Dítě 

přebírá odpovědnost, která mu nepatří, je stavěno do role soudce, což je pro něj velmi 

zatěžující, může se objevit pocit viny, vztek, pláč, stažení se do sebe, napětí, touha odejít 

z domu, pocit, že je nejhorší, pokud nezvládne nebo odmítne plnit očekávání požadujícího 

rodiče. Dítě může být obviňováno za to, že se mu rodič obětuje, že kvůli němu onemocněl 

a další (Matoušek, Kodymová, Koláčková, 2010). 

Koalice dítěte proti druhému rodiči 

Rodič se může často stavět na stranu dítěte proti druhému rodiči nebo sourozenci s cílem 

„získat“ ho na svou stranu, hledá častěji uznání a lásku u dítěte než u partnera, nebo je dítě 

často stavěno do rodičovské role (jeden z rodičů může dítě preferovat jako schopnějšího, než 

je druhý rodič). Může dojít k vytvoření koalice proti druhému rodiči nebo i sourozenci 

či jiným členům rodiny („neříkej to otci“). Dítě se pro jednoho rodiče stává společníkem, 

partnerem, tím, kdo naslouchá, podporuje a dává oporu. Rodič s dítětem řeší situaci sporu 

s partnerem více, než je nutné, žádá po něm jeho názory a staví ho do role soudce. Role 

soudce je pro dítě nepříslušná vzhledem k věku, může mu vzít kus dětství, a navíc nelze 
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opomenout to, že dítě miluje oba své rodiče i své sourozence. Dítěti je třeba sdělovat jen tolik 

informací, aby žilo v čitelném světě a orientovalo se v tom, co se děje. Může vyjádřit vlastní 

názor na věc, ale ten, kdo řeší problém rodiny, jsou rodiče. Je třeba mluvit v kontextu toho, 

co oba rodiče dobře umí, a popsat, co nás na druhých mrzí nebo s čím si děláme starosti 

(Matoušek, Kodymová, Koláčková, 2010). 

Syndrom CAN (zneužívaní, týraní nebo zanedbávaní dítěte) 

Jedná se o násilí, které může mít formu tělesného, psychického nebo sexuálního násilí 

či zanedbávání. Pokud je na dítěti pácháno násilí nebo je dítě zanedbáváno, je třeba reagovat 

hned, není na co čekat. 

Tělesné týrání: Mezi tělesné týrání řadíme akty domácího fyzického násilí, stejně jako 

opomenutí péče, které může mít za následek zranění nebo smrt. Jedná se o nenáhodný děj, 

opakující se projev. Do tělesného týrání neřadíme to, že rodiči ujede ruka, když dítě 

provokuje, a uhodí ho. Jako patogenní chování hodnotíme náhlé stavy agresivity (Hanušová, 

2006; Langmeier, Matějček, 2011; Hašto, 2005). 

Psychické týrání: Má velmi závažný a negativní vliv na dítě. Složitostí je fakt, že není vidět, 

tudíž se těžko prokazuje a rozeznává. Jeho stopy nalézáme často plně až v dospělosti, někdy 

až u rozpadajících se vztahů jedince, který byl v dětství týrán. Často mají oběti psychického 

týrání v dospělosti nedůvěru k lidem, chtějí se o vše starat samy, ale nemají na to síly. 

Nejčastějšími projevy jsou slovní agrese (ponižování, zesměšňování), dále vystavování 

závažným konfliktům v rodině, snaha donutit dítě, aby se přiklonilo na jednu stranu, pocit, že 

někdo z členů rodiny není brán na vědomí, je vystavován zesměšňování před druhými, 

opakující se nadávky a vulgární slova, lhostejnost, chování vzbuzující obavy a strach, 

vydírání a manipulace, přetrvávající odmítání, přerušení vztahu rodiče a dítěte, hrozby rodičů, 

že dítě nebudou mít rádi, jako donucovací prostředek k požadovanému chování, výhrůžky 

rodiče, že opustí rodinu, že druhého opustí, nebo dokonce zabije, aby nemusel spáchat 

sebevraždu, vyvolávání pocitu viny, že je dítě příčinou onemocnění nebo smrti rodiče. 

Rodiče např. podrážděně reagují na pláč svého dítěte, často ale i na jejich smích, mluví 

o dítěti negativně, v sourozeneckých vztazích mluví negativně někdy pouze o jednom dítěti 

než o netýraných sourozencích, avšak většinou se agrese týká více dětí. Týrání předchází 

často hněv a bezmocnost, nešikovnost dítěte interpretují rodiče jako výraz špatných vlastností, 

považují své dítě za obtížné a problémové, z projevů chování, které vyhodnocují jako 
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problémové, viní pouze dítě, jsou s dítětem celkově nespokojení (Hanušová, 2006; 

Langmeier, Matějček, 2011; Hašto, 2005). 

Sexuální týrání: Mezi fyzické sexuální násilí řadíme jakýkoliv sexuální kontakt. Zvláštní 

kategorii tvoří psychický incest, který je však téměř neprokazatelný, avšak o to častější. Jedná 

se o projevy téměř neviditelné. Typické je soužití matky a syna v dospělém věku způsobem, 

„jako by“ byli manželi. Psychický incest je pro vývoj dítěte ohrožující stejně jako sexuální. 

Projevy narušeného attachmentu 

Porucha citové vazby vzniká nejčastěji jako následek některé z forem týrání. Mezi hlavní 

vztahovou osobou a dítětem se nerozvíjí jistá (bezpečná) vazba, ale některá z nejistých vazeb, 

kterou lze pozorovat v projevech dítěte. Dítě hladové po vztahu se projevuje narcisticky, 

nenasyceně, chce stále brát, je stále nespokojené, chce vlastnit a mít moc, nebo může být 

téměř neviditelné a upozaděné (Bowlby, 2010; Hašto, 2005). 

V nejistých vazbách matky často nepomáhají dětem dostatečně, těžko se do nich vciťují, 

zamezují samostatnému řešení úkolů dítěte, mají deficit v jemnocitu. Často odpírají dítěti 

útěchu, nejsou vstřícné k projevům náklonnosti, někdy je opečovávají spíše děti. Dítě je 

v neustálé úzkosti ze strachu ze ztráty vztahové osoby, nemůže žít vlastní dětství a svobodně 

si hrát. Je možné, aby dítě mělo k matce bezpečnou vazbu a k otci nejistou, možné jsou také 

různé kombinace. Vztahová vazba se může v čase měnit (Bowlby, 2010; Hašto, 2005). 

Nejistá vyhýbavá vazba: Dítě se vyhýbá blízkosti s matkou; když je matka nepřítomna, není 

zaznamenán zvláštní distres, nejsou pozorovány známky hněvu či úzkosti. Když se matka 

vrátí, dítě ji ignoruje nebo se vyhýbá kontaktu s ní. O něco méně se vyhýbá přítomnému 

cizímu člověku. U těchto dětí při odloučení od matky stoupá tepová frekvence a hladina 

kortizolu oproti výchozímu stavu, i když zvenku se distres neprojevil. Pozorujeme chlad, jako 

by se děti nenechaly rušit (Bowlby, 2010; Hašto, 2005). 

Rodič dítě odmítá (i jen nevědomě, navenek může projevovat až „teatrální“ a opačné emoce), 

chová se nepřátelsky, odtažitě, dítě v nejisté vazbě se zpravidla příliš brzy osamostatňuje. 

V nejisté vyhýbavé vazbě je cítit chlad, dítě ve vztahu k matce např. pozdraví minimálně, má 

tendenci vzdalovat se k hračkám či hře, jako by se nechtěly nechat rušit, chybí projevy radosti 

ze setkání, neutrálnost, někdy formální náklonnost (Bowlby, 2010; Hašto, 2005). 

Nejistá ambivalentní vazba: Úzkostné děti jsou závislé na své matce. Jsou skleslé už před 

prvním odloučením a bojí se cizích vlídných osob. Když je matka nepřítomna, jsou extrémně 

znepokojené. Nejsou schopné mít užitek z cizího dospělého. Při návratu matky kolísají mezi 
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tendencí ke kontaktu a odporem k přiblížení. Tento typ vazby vzniká z nedůslednosti 

a nespolehlivosti v projevech rodiče, dítě se rodiče dožaduje, lpí na něm, ale nemůže se na něj 

spolehnout a důvěřovat mu. Obvyklým projevem je, že pečující osoba odměňuje či trestá 

chování dítěte dle své vlastní nálady, její reakce je pro dítě proto nevyzpytatelná, 

neočekávatelná a nečitelná (Bowlby, 2010; Hašto, 2005). 

Dezorientovaná vazba: Děti v kontaktu s matkou ustrnou ve svých pohybech, ve tváři mají 

výraz, jako by byly v transu, vykazují stereotypní pohyby. Při strachu z cizího člověka 

se vzdálí od rodiče a opřou si hlavu o stěnu, při odchodu vztahové osoby se dívají na dveře 

a křičí za ní, při jejím návratu se v tichosti odvrátí. Někdy přijdou po návratu, aby ji 

pozdravily, pak se sesypou na podlahu. Toto chování signalizuje, že dítě je na ohrožení samo 

a nemá zvyk obracet se na matku jako na bezpečnou základnu. Dítě má strach nejen ze života 

vně rodiny, ale i ze své matky. V předchozích nejistých vazbách se na matku obrací a matka 

je odmítavá, nebo je jemnocitná, ale nevyzpytatelná. V nejisté vazbě rodič vzbuzuje v dítěti 

strach, dítě je traumatizované a příliš ostražité. Dítě je vůči matce přehnaně opatrné (Bowlby, 

2010; Hašto, 2005). 

5.6.3 Nejčastější reakce dítěte na psychosociální disharmonii 

Reakce dítěte na narušené vztahy v nejbližším sociálním prostředí mohou mít nejrůznější 

podobu a souviset s nejrůznějšími okolnostmi. Odvíjejí se od věku dítěte, jeho charakteru, 

temperamentu, získaných dosavadních zkušeností a od toho, jakým způsobem bylo o dítě 

pečováno a jak bylo vychováváno (jaké jsou jeho copingové strategie, zda bylo vedeno 

k autonomnímu chování, nebo zda mělo plnit očekávání rodičů) do doby, kdy rodina 

fungovala bez vážnějších problémů. Projevují se v tělesných znacích a v chování dítěte, 

přičemž hranice mezi tělesnými znaky a projevy v chování jsou neostré (Helus, 2007; Satir, 

Baldwin, 2012). 

Tělesné znaky a projevy v chování 

Tělesné znaky a projevy v chování dítěte jsou považovány na obranný mechanismus nebo 

únik ze situace (ať už se jedná o únik nebo podobu útoku), kterou dítě nemůže zvládnout. Je 

na ně nahlíženo jako na projev absence primární potřeby, kterou nemá dítě uspokojenou, 

proto jsou nositeli cenných informací (Kučírek, 2006; Trapková, Chvála, 2004). 
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Koktání 

Dítě má v sobě větší emoční náboj a neumí se s ním poprat. Dítě se nedokáže rozbrečet, 

rozkřičet, rozběsnit nebo se obejmout s nejbližšími. Je reakcí na zátěž, kterou prožívá 

(Kučírek, 2006; Trapková, Chvála, 2004). 

Pomočování 

O pomočování jako důsledku sporů v rodině můžeme mluvit, pokud je obnovené (dítě již 

chodilo na WC samo a po čase se znovu začalo pomočovat v noci, nebo i přes den). Může jít 

o nezpracované strachy a obavy nebo o reakci na prudkou změnu nebo zvýšené napětí, nebo 

také chybějící mužský princip v rodině (Kučírek, 2006; Trapková, Chvála, 2004). 

Odmítání potravy nebo přejídání 

Dítě reaguje na ovzduší v rodině, kde je dusno, napětí, křik. Nechutenství (nebo přejídání) 

může vyústit v mentální anorexii, bulimii, nebo naopak obezitu. Mluví se často o ukazatelích 

„nemoci vztahů“ v rodině. Je zapotřebí hlubší analýza toho, co se dítěti děje, co prožívá, s čím 

je nespokojené, co mu dělá radost, a z čeho má obavy. Pokud problém přetrvává nebo narůstá, 

je vhodná rodinná terapie; pokud se jí jeden z rodičů nechce účastnit, tak je doporučována 

spolupráce s psychologem, nejlépe z instituce zabývající se poruchou příjmu potravy apod. 

(Marádová, 2014; Trapková, Chvála, 2004). 

Noční děsy 

V praxi bývá rozlišována noční můra a noční děs. Noční můru dokáže dítě po probuzení nebo 

nějakou dobu či den po probuzení vysvětlit, ale noční děs vysvětlit nedovede. Objevuje 

se přibližně od osmi měsíců života do jedenácti let. Noční děs je prožíván intenzivněji, 

hlouběji, dítě například útržkovitě ze spaní křičí slova nedávající smysl. Protože příčinou 

může být zážitek, který nebyl zpracován přes den, je důležité, aby se rodič snažil zjistit 

(přitom na dítě nevyvíjel nátlak), čemu dítě nerozumí nebo co potřebuje vysvětlit. Dítěti 

pomáhá ventilace pocitů a fyzická aktivita. Pokud se v dítěti vrší nevyventilované emoce, 

může častěji neadekvátně (vztekleji, rozhořčeněji, zpupněji) reagovat na běžné situace 

všedního dne (Marádová, 2014; Trapková, Chvála, 2004). 

Somatizace bez biologického nálezu 

Dítě si stěžuje například na bolesti hlavy, břicha, může skutečně zvracet nebo omdlévat. 

Příčinou může být hádka rodičů nebo strach, že se něco špatného přihodí, a to ve chvíli, kdy 

se něco děje. Odborníci na rodinnou terapii uvádějí, že příznaky chorob členů rodiny 
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nevznikají na základě individuálního podkladu, ale v reakci na sociální vztahy a interakce 

v rodině. Pokud nastane změna v obsahu interakce v procesu terapie, pak se naskytne 

i příležitost, aby se každý člen rodiny změnil. Jestliže alespoň jeden z rodičů změní svůj 

vzorec jednání, odráží se jeho změna v chování ostatních. Na prvním místě se však musí dítě 

nechat vyšetřit dětským lékařem (Kučírek, 2006; Trapková, Chvála, 2004). 

Narušení citových vazeb 

Dítě nedůvěřuje druhým, drží si je od těla, nebo je k nim vstřícný jako ke známým lidem (obě 

polohy může i střídat). Může rychle navazovat povrchní vztahy a rychle z nich odcházet, 

může chtít ovládat druhé, předčasně navazovat sexuální vztahy nebo se projevovat 

promiskuitně. V emočních projevech může působit „ploše“ (nebo teatrálně), odpojeně 

od svých pocitů, má problémy s empatií, bývá rezistentní vůči běžným pochvalám 

a napomenutím. Může si „kupovat“ druhé či je získávat na svou stranu v zájmu dosažení 

svého. Je přecitlivělé na stres, ztrátu, změny v životě, vzrušení. Nese si v sobě pocit 

nemilovanosti, připadá si „nehodné“. Má problém převzít odpovědnost za své chyby, 

rozhodovat se nebo přijímat pochvalu (Bowlby, 2010; Langmeier, Matějček, 2011; Mertin, 

Krejčová, 2012). 

Ve vyhýbavém attachmentu dospělého odmítá a ignoruje, stará se raději o sebe. Neřekne 

si o pomoc, když samo něco nezvládá, nedůvěřuje dospělým. Ve škole má pocit, že je 

nedostatečné, a každý jiný se mu zdá lepší. Jakmile vstoupí do třídy, začne si srovnávat svoje 

věci, tužky a ostatní pomůcky, má rádo vše v pořádku. Pedagog vnímá dítě jako tiché, 

oblíbené, vždy spolupracující, nemá s ním problém. Zdá se mu, že dítě je spokojené. Je velmi 

orientované na úkol, spíše než vztahově, můžeme u něj pozorovat perfekcionistické rysy 

chování. 

V ambivalentním attachmentu na sebe dítě musí stále upozorňovat. Chce, aby mu ostatní 

věnovali pozornost a splnili jeho potřeby, nebo alespoň některé. Protože se nemůže 

spolehnout na dospělé, že jeho potřeby pochopí, „zlobí“. Školu má většinou rád. Je to často 

jediná věc v jeho životě, která se nemění. Učitele vnímá jako pomoc, má ho rád, většinou 

ho vnímá jako milého. Má rád, když se usmívá, moc pro něj znamená. Cítí se při něm 

výjimečný a hodnotný. Zlobí se, když mluví s ostatními a nevěnuje se jen jemu, přesto učitele 

dráždí. 

V dezorganizovaném attachmentu dítě neví, jestli se může přiblížit, nebo má utíkat. Cítí 

se zmatené dospělými, nemůže jim důvěřovat. Musí mít vše pod kontrolou, protože neví, 
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co se stane zítra. Ve škole má pocit, že ho nikdo nemá rád. Má pocit, že se může spolehnout 

jen sám na sebe. Způsobuje rozruchy ve škole, občas se zdá, že si to užívá. Očekává vždy jen 

to nejhorší. Je neustále zaměstnáno myšlenkou na přežití (Kučírek, 2006; Trapková, Chvála, 

2004). 

Náhle zhoršené nebo dlouhodobě neuspokojivé vztahy s vrstevníky 

Dítě mělo doposud bezproblémové vztahy s vrstevníky a náhle se zhorší. Problémy mohou 

vznikat proto, že dítě změnilo své chování a jeho vrstevníci náhlé změně nerozumí. Může 

se stranit, vyhýbat, provokovat a děti si ho mohou po čase přestat všímat. Je potřeba zapojit 

nejen rodiče, ale i spolužáky a učitele. Často si nedá učitel chování s poruchou rodiny 

dohromady, onálepkuje dítě, a tím ještě zhorší jeho už tak problematickou situaci. 

Prospěšné naopak může být, pokud učitel v hodině například udělá komunitní kruh a mluví 

o tom, co nám v rodině dělá radost, a co starost. Dítě tak zjistí, že i jiné děti prožívají starosti 

doma a mluví o nich, a může tak být podpořeno ve vlastním sebevyjádření (Ptáček, 2006; 

Mertin, Krejčová, 2012; Vágnerová, 2005). 

Zvýšená lhavost 

Zvýšená lhavost může být reakcí dítěte na problémy v rodině a na spory mezi rodiči. U lhaní 

sledujeme, co chce dítě tímto chováním získat, zda lže ze strachu, nebo zda chce lhaním 

někomu ublížit či někoho poškodit, nebo získat v očích druhého lepší postavení pro sebe, 

nebo zda chce pouze upoutat pozornost. Je dobré také zjistit, komu dítě lže. Lhaní, kterým 

dítě vědomě poškozuje druhé, je třeba brát velmi vážně, nepodceňovat ho. Lhaní, které 

nepoškozuje ostatní, jsou bájné fantazie. 

Platí, že zhruba od pěti let je dítě schopné rozlišit, zda jsou jeho fantazie skutečné, 

či smyšlené. Dítě jimi dává najevo, že ve světě, ve kterém žije, mu není dobře. Pokud dítě lže, 

je často ve škole vyřazováno kolektivem, může být také zesměšňováno. Je vhodné dítě 

seznamovat s tím, že o jeho lži víme, toto chování neschvalujeme, a vysvětlovat mu důsledky 

včetně hledání příčin lhaní. Složitost lhaní se násobí, pokud je lhaní součástí komunikace 

v rodině v běžném životě (Ptáček, 2006; Mertin, Krejčová, 2012; Vágnerová, 2005). 

Dítě pociťuje vinu 

Jedná se o vážný problém, který dítě sžírá a je často neviditelný. Dítě si vyčítá, že je spor 

v rodině jeho vina, protože zlobilo, málo se připravovalo do školy apod. Může dokonce cítit 

vinu za vlastní prožívaný pocit spokojenosti, radosti a štěstí, když jeden z jeho rodičů se trápí. 
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Důležité je citlivě a láskyplně z dítěte snímat vinu, ujistit ho, že děti nemohou za to, že 

si rodiče nerozumí, a že dočasné strasti rodiče by neměly omezovat pocit spokojenosti dítěte 

(Langmeier, Matějček, 2011; Ptáček, 2006; Mertin, Krejčová, 2012; Vágnerová, 2005). 

Popření 

Dítě uzavře své nitro po traumatizující události a odmítá skutečné dění ve své rodině. 

Důvodem je, že bolest, kterou by mu přijetí skutečnosti způsobilo, se zdá tak veliká, že 

by ji neuneslo. Když se ho někdo zeptá, jak se má, odpovídá bez emocí, že dobře, okolí má 

dojem, jako by ho situace vůbec nezasahovala. Rodič by se neměl bát před dítětem otevřeně 

komentovat to, co prožívá a jak se cítí. Nemá tlačit na dítě a nutit ho mluvit, ale má mu být 

v otevřené komunikaci vzorem. Neznamená to, že má rodič kritizovat a hodnotit druhé, ale 

vyjadřovat se ve vlastním prožívání (Langmeier, Matějček, 2011). 

Zamlklost 

Rodiče pozorují zvýšenou zamlklost, než na jakou jsou u dítěte zvyklí. Častěji se objevuje 

u dětí citlivějších. Je dobré nenásilně s dítětem mluvit, a pokusit se ho tak přimět mluvit 

o svém životě (Ptáček, 2006; Mertin, Krejčová, 2012; Vágnerová, 2005). 

Zhoršení školního prospěchu 

Mluvíme o něm v případě, že dítě dobře ve škole prospívalo, a v době sporu mezi rodiči 

či až rozvodu se prudce školní prospěch zhoršil. Rodiče i učitele vnímají, že dítě se 

nepohybuje v pásmu svých možností. Učitel může navíc toto zhoršení nevhodně komentovat, 

spolužáci se mohou vysmívat, což samozřejmě zhoršuje situaci dítěte. Rodiče by měli pomoci 

dítěti zvládnout situaci, vysvětlit mu, že to není tím, že je hloupé, ale tím, že se nesoustředí. 

Je dobré zvýšit fyzickou aktivitu, komunikovat se školou, dohlížet na přípravu dítěte do školy 

(Ptáček, 2006; Mertin, Krejčová, 2012; Vágnerová, 2005). 

Zvýšená agresivita 

Dítě může projevovat zvýšeně agresivní chování vůči sobě nebo svému okolí. Může začít 

šikanovat druhé, být hrubé nebo se začít zvýšeně škrábat či řezat. Dítě svým agresivním 

chováním demonstruje, že si se situací v rodině neumí poradit, dává najevo svůj protest. Může 

se zlobit na toho, kdo hádku vyvolal. Jakmile rodič zjistí, že se dítě chová demonstrativně, je 

žádoucí, aby dítě navigoval. Rodič by se měl pokusit dítě „odzbrojit“ tím, že zjistí, proč útočí, 

vysvětlit a nabídnout dítěti jiné způsoby projevů příčin agrese. Děti vystavené týrání mohou 

být až sadistické (Helus, 2007; Ptáček, 2006; Špaňhelová, 2010; Vágnerová, 2005). 
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Drobné krádeže 

Jedná se o krádeže, kdy dítěti nejde o to, aby se na krádež nepřišlo, ale naopak si přeje, aby 

se na ni přišlo. Důležité je komunikovat s dítětem tak, abychom byli schopni zjistit, proč 

danou věc odcizilo, co je za tím. Znovu je třeba zjišťovat, kdy s krádežemi začalo, zda se 

tento jev opakuje nebo zda se stupňuje jeho intenzita (Ptáček, 2006; Špaňhelová, 2010; 

Vágnerová, 2005). 

Lhostejnost 

Rodiče u dítěte pozorují zvýšený nezájem a lhostejnost k tomu, co se okolo něj děje. U dítěte 

se může lhostejnost jako reakce na neshody v rodině projevovat z mnoha důvodů. Může být 

obranným mechanismem dítěte, což pro něj není dobré, protože spory v rodině se ho dotýkají, 

a pokud dojde například k rozvodu, bude se ho situace dotýkat v běžném životě zásadním 

způsobem. Dítě může být lhostejné také proto, že v rodině nebylo zvykem zajímat se 

o prožívání toho druhého, nebo si každý žil více méně sám. Naopak mohlo být také o dítě 

příliš pečováno, vstřícnost a starostlivost rodičů byla tak vysoká, že dítě nemělo možnost 

nahlédnout do svého života, nebo rodina neměla zájem o skutečné každodenní prožitky svého 

dítěte. 

Rodič by neměl dítě nechat v klidu. Měl by dítě stručně informovat a požádat ho také 

o pomoc v konkrétních věcech tak, aby dítě vidělo, v čem přispělo (například vyklidit myčku 

nebo utřít prach). Rodič by měl dát dítěti najevo (ne útočně ani obviňujícím způsobem), 

co prožívá, aby mu byl vzorem ve ventilaci pocitů. Cílem je vyprovokovat dítě k reakci, aby 

se dostalo do emočního prožívání (Ptáček, 2006; Špaňhelová, 2010; Vágnerová, 2005). 

Útěk z domova 

Dítěti není doma dobře, a tak utíká. Většinou se tak děje v konfliktu ve svém zkratu a při 

nakupených pocitech. Někdy dítě rodiči vyhrožuje útěkem, zejména v případě, že chce docílit 

svého. Je třeba s dítětem probrat příčinu jeho útěku nebo touhy utéct. Po zjištění příčiny dítěti 

vysvětlíme svůj postoj – ujistíme ho, že může vyjadřovat své pocity a potřeby přirozenou 

cestou (požádat, vyjádřit se) a že není třeba tuto cestu volit. Pokud požadavek dítěte není 

oprávněný či splnitelný, rodič může vyjádřit dítěti, že ho to mrzí, ale tuto potřebu nemůže 

uspokojit, vysvětlit důvody a stát si za nimi (Ptáček, 2006). 
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Dítě nemá hranice, zvýšená rozmazlenost 

Někdy se stává, že dítě prožívající konflikty v rodině je zvýšeně rozmazlované. Nemá 

hranice, manipuluje ostatními v zájmu dosažení svého, protože cítí obavy rodičů o to, aby 

neztratili jeho přízeň a dítě se nepřiklonilo k druhému rodiči. Začne využívat například toho, 

že si ho rodiče kupují nebo dělají vše podle něho. Někdy vstupují do hry ještě prarodiče, kteří 

se snaží v dobré víře „vynahradit“ dítěti to, co se mu v rodině nedostává. Rodiče i případní 

prarodiče rozmazlující děti by si měli uvědomit, že dítěti svou nadměrnou snahou 

nepomáhají. Ani když budou na dítě přísnější a budou mu určovat limity a vyžadovat po dítěti 

pomoc, dítě je nepřestane milovat. I když se bude dítě třeba vztekat za vyžadované mantinely 

a pomoc, v konečném důsledku mu poskytnou pocit jistoty a bezpečí a prožitek své vlastní 

potřebnosti, což výrazně přispívá k sebevědomí dítěte (Ptáček, 2006; Prekopová, 2012). 

Dítě neposlouchá, zvyšuje se frekvence sprostých slov 

Dítě zvýšeně neguje vše, co mu rodič řekne, nadměrně odmlouvá a používá sprostá slova. 

Většinou si vybírá jedince slabšího, což častěji bývá matka. Zároveň jsou tyto projevy 

pozorovány směrem k tomu, koho má nejraději. Projevy dítěte jsou důsledkem nahromadění 

emocí a pocitů a dítě chce tímto způsobem na sebe upoutat pozornost. I tady pomůže fyzická 

zátěž, ventilace pocitů a časté povídání si s dítětem (Ptáček, 2006). 

Útek k partě, lásce 

Jedná se o projev starších dětí, nejdříve od jedenácti let. Těžko lze odhadnout, zda by dítě 

uteklo k partě či vrstevníkům, kdyby doma mělo láskyplné zázemí. Hledání toho, kdo je bude 

mít vroucně rád, je známkou toho, že v rodinném prostředí tuto lásku dítě nenachází. Někdy 

je na útěky vázána promiskuita jako „hlad“ po uspokojení citových potřeb. Pomůže zájem 

o přátele dítěte a jeho lásku, snaha najít něco, co je spojuje (četba, kino) (Langmeier, 

Matějček, 2011; Ptáček, 2006). 

Dítě je zvýšeně ukázněné a vzorné 

V některých případech může dítě na poruchu rodiny reagovat tak, že začne být zvýšeně 

hodné, pořádné, klidné, neprovokuje, rodiče mluví o „zlatém dítěti“. Přestože rodiče bývají 

spokojeni, že se dítě jeví jako bezproblémové, a nejsou zatěžováni, tato snaha pro dítě není 

dobrá. Motivací dítěte je zde dělat radost, přeje si zachránit vztah rodičů. 

Dítěti vysvětlíme, že jeho snaha nepovede k urovnání rodičovských sporů a jeho zlobení 

v minulosti jejich spory nezpůsobilo. Je dobré zajímat se o skutečné prožívání dítěte a pomoci 
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mu zpracovat bolest, kterou mu způsobují spory mezi rodiči. Sejmout z něj pocity viny. Děti 

mohou být masochistické, stahovat se v přítomnosti otce nebo matky (Langmeier, Matějček, 

2011; Hašto, 2005; Mertin, Krejčová, 2012). 

Převzetí náhradní role v rodině 

V praxi se setkáváme například s tím, že v rodině plní funkci matky i otce spíše matka, nebo 

spíše otec, nebo přebírá rodičovskou odpovědnost některý z prarodičů či některé z dětí. Dítě 

zastupuje roli otce, matky, může být náhradníkem po zemřelém sourozenci, kamarádem, 

soudcem, může být nástrojem pomsty, stéblem poslední naděje pro udržení rodiny, 

prostředníkem, může být programované proti druhému rodiči (v případě porozvodového 

uspořádání hrozí rozvoj syndromu zavrženého rodiče) s vážnými důsledky pro jeho nalezení 

osobní identity v dospívání (Satir, Baldwin, 2012; Sobotková, 2001; Chvála, Trapková, 

2008). 

5.6.4 Nejčastější příčiny narušení psychosociální disharmonie v rodině 

Psychické poruchy, copingové strategie zvládání zátěžových situací, vývojové stagnace 

rodičů, dětí nebo rodiny jako sociální skupiny, případně vyhasnutí partnerství ovlivňují život 

rodiny podobně jako funkční poruchy v těle člověka. Jestliže situace chronifikuje, může 

způsobit strukturální biologické změny, které bývají nevratné a organismus je musí 

kompenzovat, což jej stojí spoustu sil. Často se stává, že příznaky biologických nemocí dětí 

jsou ve skutečnosti přesunutými symptomy rodinných potíží skrytých v pozadí. Důležité je 

praktickými otázkami pátrat po vztazích, které, přestože zanedbávané, jsou potenciálně ještě 

funkční. Někdy se objevují zapomenutí otcové, matky bez šance k rozvinutí mateřských 

instinktů, odložené děti, role prarodičů apod. V biopsychosociálním konceptu zdraví náleží 

proto primární prevence péči o vztahy, v sekundární se při výskytu symptomů nebo 

onemocnění jedná o hledání možností znovunastolení rovnováhy. 

Nerovnováha mužsko-ženských energií 

Teorie jin-jang, jak je myšlena na individuální úrovni (rovnováha mužské a ženské energie 

v organismu muže a ženy), je přenositelná na rovinu mužsko-ženských energií v partnerství. 

Teorie jin-jangu je vztáhnutelná i k rodině. Z jejího hlediska je trojice matka-dítě-otec celkem, 

který je schopen tvořit všechno ostatní, je to nejbližší ochranná vrstva narozeného člověka. 

Přestanou-li rodiče spolupracovat, zanikne čchi a energie vyhasíná. Symptomy a nemoci 

se objevují v rodinách, kde je jin a jang (jejich spjatost a volné proudění) nevyvážený. 
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Nemoci vznikají z chladu (prázdnota jinu nebo jangu) nebo horkosti či přeplněnosti (nadbytek 

jinu nebo jangu) (Chvála, Trapková; 2008). 

Přílišná uzavřenost nebo otevřenost rodinného systému 

Příčinou mnoha problémů dítěte může být přílišná uzavřenost, nebo otevřenost rodinného 

systému. Přílišná otevřenost způsobuje ohrožení dítěte vpouštěním faktorů, které narušují jeho 

vývoj buď proto, že jsou škodlivé, nebo na ně dítě není připravené. Dítě může zažívat pocit 

chaosu a neuspořádanosti světa, což ho zúzkostňuje. Příliš chráněný prostor zamezuje tomu, 

aby dítě prošlo optimální, postupnou socializací a bylo připraveno na život ve společenském 

světě. Každý účastník systému rodiny je významným faktorem už jen v tom směru, jak 

dokáže udržovat otevřený či uzavřený systém v chodu nebo ho dokáže měnit (Satir, Baldwin, 

2012, Chvála, Trapková, 2008). 

Uzavřený systém, tzv. model „odměny a trestu“, můžeme vnímat jako opoziční model 

vytvořený západní civilizací k „modelu růstu“. Je založen na hierarchii, kdy ti „nahoře“ řídí ty 

„dole“, přičemž očekávají konformitu. Vlastní potenciál „podřízených“ členů rodiny nemůže 

být dostatečně naplňován a v rámci zachování rovnováhy dochází k neustálým bojům, střetům 

a vyčerpáním. V rodině panuje strach namísto radosti a ztrácí se z ní životní energie. Je nutné 

si uvědomit, že pokud člověk žije motivací naplnit především očekávání druhých, aniž 

by vnímal vlastní potřeby, je třeba počítat s tím, že výsledkem takového jednání bude 

nenávist, beznaděj a zášť buď k sobě samému, nebo k okolnímu světu. 

V uzavřené rodině nalézáme ve vlastních projevech členů rodiny striktní vyžadování 

nepružných pravidel, odlišnost je vnímána jako ohrožení zavedeného pořádku, které je třeba 

potírat. Jednání těch „nahoře“ (může jít o rodiče, prarodiče, děti nebo spřízněnosti „stejné 

krve“), tedy autorit, se může (ale nemusí) ve skutečnosti dít na základě jejich nejlepšího 

přesvědčení. Láska se dává najevo přijetím nebo odmítnutím podřízených členů, a přestože 

tresty mohou být udělovány s cílem růstu ostatních, produkují bytosti, které se necítí dobře, 

jsou osamělé a izolované, slabé a bezmocné. V lineárním módu nezohledňuje model odměny 

a trestu všechny proměnné, vnímání je výrazně zjednodušené, striktní, kritické a rigidní. 

Velmi silný strach a nejistota způsobují upřednostnění pocitu iluzorního bezpečí, přestože 

usilování o zachování statu quo způsobuje v důsledku mnohem vážnější problémy. Rodinní 

příslušníci mají nízkou sebeúctu, komunikují nepřímo, nejasně, nedokáží specifikovat své 

prožívání a názory, jejich projevy jsou inkongruentní, což má na děti velmi silně devastující 

vliv. V rodině dochází k častému obviňování a následnému smiřování (emoce „nahoru 
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a dolů“), myšlení bývá černobílé, model chování počítací a rušící, pravidla nejasná, zastaralá, 

nelidská, neměnitelná, je jich příliš nebo nepodporují vřelé mezilidské vztahy, ale orientují 

se silně na funkčnost. Výsledky řešení sporů jsou náhodné, chaotické, destruktivní 

a nepřiměřené (Fromm, 2001; Horney, 2000; Satir, Baldwin, 2012). 

V příliš otevřených rodinách vládne anarchie a iluzorní svoboda nesprávně vyložená a často 

prezentovaná jako hlavní priorita. Rodiče se domnívají, že si děti mohou dělat, co chtějí, není 

dodržována hierarchie, řád a pravidla (Fromm, 2001; Horney, 2000; Satir, Baldwin, 2012). 

Transgenerační přenos ztotožnění se s agresorem nebo s obětí 

Pokud rodič týrá své dítě, často se jedná o transgenerační přenos (ztotožnění se s agresorem). 

Spouštěčem týrání bývá také vážná vztahová porucha mezi rodiči nebo je mezi nimi 

vyostřený konflikt. Rodič může přesunout zlost z partnera na dítě, může dítě vinit z konfliktu, 

týrání často spouští situace, kdy je dítě počato s jiným partnerem, týrající rodiče byli sami 

traumatizováni a týráni apod. U těch rodičů, kteří neopakovali vzorec rodiče agresora, 

výzkumy ukazují v anamnéze v dětství existenci alespoň jedné osoby, na kterou se mohly 

obrátit, často absolvovaly psychoterapii (Hašto, 2005). 

Příčinou obtíží dítěte a rodiny může být i naučená role oběti u rodiče. Takový rodič může mít 

problémy s udržením hierarchie v rodině či s vymezováním hranic ve vztahu k sobě, dítěti 

a rodině (Hašto, 2005). 

Duševní odchylka nebo závislost pečující osoby 

Pokud pečující osoba vykazuje odchylku od normy (trpí ať už diagnostikovanou, nebo 

nediagnostikovanou duševní poruchou, např. hysterií, narcismem, poruchou osobnosti, 

silnými úzkostmi, depresí nebo závislostí), mohou se snižovat její schopnosti vhodně reagovat 

na projevy dítěte. Pečující osoba není schopna se empaticky vcítit do dítěte (vyladit se na dítě) 

a následně vhodně reagovat uspokojením potřeb dítěte. Naopak už dnes z výzkumů víme, že 

děti traumatizované absencí bezpečné vztahové vazby mohou být jako rodiče velmi citliví 

kvůli své negativní zkušenosti. Neosobní přístup pečující osoby typický pro nejistou vazbu 

dítě traumatizuje. Nejvíce dítě traumatizuje, pokud mu ubližuje jeho hlavní vztahová osoba 

a další blízcí lidé (Bowlby, 2010). 

Zvlášť rizikové jsou narcistické projevy rodičů. Projevem narušení narcistického 

seberegulačního systému je více nebo méně labilní sebevědomí, které se projevuje v nejistotě, 

pocitech méněcennosti, mimořádné zranitelnosti, pochybnostech o sobě; takové děti usilují 

o neustálé soucítění a důkazy lásky. Významné místo v jejich vývoji mají traumata, urážky, 
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zážitky ublížení a další. Jejich uměle zvýšené sebevědomí je citlivé na každé další zranění. 

Jejich obraz sebe sama často osciluje mezi póly velkolepých pozitivních, a negativních 

velikášských fantazií. S tím je spojena zvýšená aspirační úroveň, od reality odtržený ego ideál 

požadovaný přísným superegem, nebo podřízení se, což pak může vést k regresivnímu ladění 

osobnosti. Manifestuje se, že zklamání a krize jsou naprogramované. Agresivní impulsy 

nabývají na rozměrech. Amorální chování shledáváme u dospělých a dětí z rodin, kde nebyla 

dostupná emoční jistota, děti byly kritizovány nebo se nerozvíjela schopnost sebeomezování, 

či žily v rodině s vyostřenými konflikty (Bowlby, 2010; Hašto, 2005). 

Nedokončené separace 

Nedokončená separace matky, otce nebo obou rodičů od vlastních rodičů a také nedokončená 

separace zletilých dětí od rodičů stojí za mnoha příčinami psychosociálních poruch a podílí se 

na vzniku mnoha symptomů a nemocí. Např. k psychóze v dospělosti dochází, když dítě 

neprojde úspěšně symbiotickou fází. V případě výskytu nepsychotických poruch, jako 

například narcistické poruchy, neprojde dítě úspěšně separačně individualizačním procesem, 

což se týká také neuróz. Celkově je možné říci, že když vývoj neproběhne správně, nedojde 

k separaci a individualizací. 

V souvislosti s onemocněními těla nemáme k dispozici dostatek validních výzkumů, ale jak 

naznačuje Honzák, pokud se dítě naučí pocitu bezmoci a zoufalství, jeho psychika a sociální 

vztahy mohou být velmi pravděpodobně spouštěčem nebo dílkem v mozaice rozvoje 

onemocnění jakékoliv části těla. Např. onkologická onemocnění dnes díky výzkumům 

jednoznačně řadíme mezi onemocnění rozvinutá na základě multifaktoriálních příčin. 

Patogeneze ve vývoji dítěte vzniká podle toho, ve které části vývoje nedojde k dokončení 

vývoje. Potřeby dítěte nejsou uspokojené, a dítě tak nemůže zvládnout plně další vývojovou 

fázi (Honzák, 2017). 

Absence primární bezpečné vztahové vazby 

Koncept primární lásky M. Balinta uvádí, že např. nenávist, sadismus a destruktivní 

agresivita jsou důsledkem frustrace primární lásky. Tyto emoce v touze být vybity mohou být 

příčinou asociálního chování, v případě vytěsnění až psychopatologického chování, nebo 

vzniku onemocnění. Mezi ústřední konflikty patří problém s blízkostí, synchronizací, 

sladěním v prvních měsících života, napětí mezi touhou po blízkosti, a strachem z blízkosti 

a vyhýbáním se. Děti nemají vztahovou bezpečnou osobu, nedůvěřují světu, mají pocit, že 

nejsou hodny lásky (Hašto, 2005). 
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Poruchy rodinného uspořádání 

Poruchy rodinného uspořádání jsou příčinou mnoha biopsychosociálních symptomů. Neshody 

v rodině způsobuje nejednotnost rodičů projevující se absencí pevného spolupracujícího jádra 

a nevymezením odpovědností či vytvářením dalších podskupin v rodině, tzv. koalic. Je běžné, 

že se v rodině vytvářejí podskupiny, které nemají dlouhodobé trvání (např. nejstarší syn 

přebírá odpovědnost za otce, když onemocní), pokud však přerůstají v pevnou strukturu, 

nevyrovnávají se, je třeba bít na poplach. Může jít o nerespektování pořadí sourozenců, nebo 

manželskou hru na dobrého vychovatele a zlobivé dítě, ke kterému se váže systém trestů 

a odměn (uspokojující obě strany), nebo mohou vládnout prarodiče. 

Setrvávání v takových rolích však nevede k vnitřnímu osobnostnímu růstu ani jednoho 

z členů rodiny. Pokud se oběma partnerům nedaří být ve vztahu dospělými a osobnostně růst, 

je obrana sestupem do regresu, ve kterém narůstá pocit nespokojenosti a úniků ústících do 

myšlenek na rozchod. Praxe dokazuje, že ženy v této době hledají „nové“ muže (muž často již 

dávno jinou partnerku má). Usilovat o růst vztahu musí oba partneři; pokud se například 

iniciativy chopí „akčnější, aktivnější“ partner v domnění, že situaci zachrání, jeho aktivita 

bývá neúspěšná (Fromm, 2006; Hašto, 2006; Lipovetsky, 2008; Sobotková, 2001; Satir, 

Baldwin, 2012). 

Narušená komunikace 

Protože jazyk je konstruktem života, může být komunikace zdraví prospěšná, nebo naopak 

nemoc posilující. V běžné řeči nalézáme jako negativní aspekt nejasnost, nesrozumitelnost, 

narušený vztah ke skutečnosti, unikání k jinému tématu, zabíhavost k bezvýznamným 

detailům, nelogické afektivní odpovědi, vyčítání či obviňování. Objevuje se asymetrie 

komunikace (napravování, kritika, mentorování, poučování). Jedinci s narušenou komunikací 

často nedokáží mluvit o vlastních pocitech. Mezi vážnější formy narušení komunikace řadíme 

komunikační manévr, ve kterém jde o obejití něčeho nepříjemného, nebo vyhnutí se tomu 

například zamlžováním (uplatňuje se verbální nebo nonverbální složka) nebo znevažováním 

partnera. Další formou je diskvalifikace mlčením, kdy se jedinec tváří neutrálně a neřekne nic 

ani na vyzvání, vyhnutím se (jedinec přejde výrok druhého jako nedůležitý), nepřímou reakcí 

(na výzvu partnera reaguji obrácením se na někoho jiného), zevšeobecněním (využívání „ani“, 

„zase“), nebo převedením tématu k něčemu nedůležitému, okrajovému. 

Vážné problémy může způsobit tzv. dvojná vazba. Můžeme o ní mluvit při splnění určitých 

podmínek. První podmínkou je, že mezi oběma komunikujícími je komplementární vztah 
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nadřízeného a podřízeného (matka – dítě, manžel – manželka). Další podmínkou je, že jedno 

sdělení popírá druhé, zároveň vyslané, sdělení („Už jsi synu velký, chovej se jako chlap.“  

– a následuje přístup jako k malému chlapečkovi), které okolí nevnímá jako podivné. 

Jedná se o beznadějnost situace, protože ten, komu je sdělení určeno, nemůže uniknout a vše 

si vyjasnit (Rosenberg, 2008; Kopřiva, 2008; Chvála, Trapková, 2008; Watzlawick, Bavelas, 

Jackson, 2011; Goleman, 2011). 

Problematika současné rodiny 

V současné rodině nukleárního charakteru (tvoří ji rodiče a děti) dominuje převážně osobní 

individualismus úzce související se změnou priorit a hodnot celé společnosti. Převážná 

většina jedinců upouští od tradičních hodnot rodiny, rodinného uspořádání a z něj plynoucích 

rolí a hledá nové alternativní směry vzájemného rodinného soužití. Etické hodnoty 

a spiritualita ztrácejí na hodnotě. Vliv na kvalitu vztahů má kromě individualizace stírání 

rozdílů mezi rolemi žen a mužů v domácnosti i v zaměstnání a rychlý technický rozvoj. 

Namísto důsledků autoritativní výchovy se zabýváme stále častěji u dětí a mládeže s důsledky 

velmi liberální, nejasné a neřízené výchovy (Gjuričová, Kubička, 2009; Marádová, 2014). 

Přestože prožíváme historicky nejdelší období bezpečnostních a materiálních jistot, a zároveň 

chaosu, je i nadále důležitá péče o děti a jejich výchova v tradičním smyslu, ať už v jakékoliv 

(tradiční nebo novodobé) podobě rodiny. Dítě potřebuje znát vzorce chování náležející 

k mateřství, otcovství a vzájemnému soužití matky a otce, vycházející z co nepřirozenějšího 

řádu (Langmeier, Krejčířová, 2006; Prekopová, 2012; Chvála, Trapková, 2008). 
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6 Škola a biopsychosociální podpora zdraví dítěte 

Škola sehrává v komplexním biopsychosociálním vývoji dítěte zásadní roli ihned po rodině. 

Přes školu jako významnou instituci kulturních dějin lze plošně ovlivňovat zdraví prospěšným 

způsobem současné děti, které jsou budoucími rodiči, manažery a zaměstnanci všech 

společenských oblastí, zároveň lze přes školu působit i na stávající rodiče. Žádná jiná instituce 

nemůže tuto úlohu sehrát. Současná škola může být místem, kde bude dobře dětem i učitelům, 

kde se budou všichni zúčastnění (žáci, učitelé i rodiče) vzájemně rozvíjet a směřovat k pocitu 

spokojenosti. V biopsychosociálním modelu zdraví je škola, stejně jako rodina, živý 

organismus, se kterým lze pracovat jako s dynamickým živlem. I ve škole je třeba vytvořit 

ohraničené, chráněné prostředí (jangová energie), i vlídné, přijímající prostředí (jinová 

energie), ve kterém vzniká prostor pro rozvoj vlastního potenciálu každého žáka, třídy i celé 

školy. 

6.1 Návaznost biopsychosociální podpory zdraví v pedagogických 

dokumentech 

Návaznost biopsychosociální podpory zdraví nalézáme v pedagogických dokumentech pro 

školská zařízení (ŠZ) základního, středního, vyššího odborného a jiného vzdělávání, které 

navazují na základní nadřazené listiny práv, úmluvy a zákony, zejména Listinu základních 

lidských práv a svobod, Úmluvu o právech dítěte a školský zákon. Pedagogické dokumenty 

vznikají na úrovni státní, jsou jimi Národní program rozvoje vzdělávání v ČR (MŠMT, 2001), 

Rámcové vzdělávací programy (RVP) a školní vzdělávací programy (ŠVP), který si každá 

škola utváří sama. 

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 uvádí v položce „vize“ na prvním 

místě vizi osobnostního rozvoje přispívajícího ke zvyšování kvality lidského života. 

Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v České republice (1999) vymezuje, že 

první funkcí vzdělávání je rozvoj osobnosti, který zahrnuje kultivaci a podporu seberealizace 

každého jedince a co největší rozvinutí a uplatnění jeho potenciálu. Jedná se o základní cíl, 

který je nezbytný nejen z hlediska jedince, ale i společnosti. 

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 

Národní program rozvoje vzdělávání v Bílé knize stanovuje jako obecný cíl vzdělávání 

a výchovy rozvoj lidské individuality, jehož předpokladem je péče o uchování fyzického 
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a psychického zdraví člověka, dále se hovoří např. o interpersonální kompetentnosti (MŠMT, 

2002). 

Rámcový vzdělávací program 

V RVP, který je vytvořen pro vzdělávání v mateřských školách (MŠ), základních školách 

(ZV) a gymnáziích (GV), nalézáme podporu biopsychosociálních aspektů zdraví ve všech 

klíčových kompetencích, které jsou profilujícím prvkem současné koncepce kurikula, 

průřezových témat (ZV a GV) a vzdělávacích oblastí. Souhrnně lze říci, že podpora tělesného, 

osobnostního a sociálního zdraví rezonuje prakticky se všemi kompetencemi, nejen sociálními 

a personálními, jež jsou dvěma z pěti kompetencí, které se následně odráží v cílech 

vzdělávání (MŠMT, 2021a). 

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

Rámcovými cíli vzdělávání rámcového vzdělávacího programu pro mateřské školy (RVP MŠ) 

jsou rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání, osvojení základů a hodnot, na nichž je založena 

naše společnost, získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná 

osobnost. 

Klíčovými kompetencemi RVP MŠ jsou kompetence sociální a personální, komunikativní, 

sociální a personální, činnostní a občanské. 

Vzdělávání obsahuje oblast dítě a jeho tělo, dítě a jeho psychika, dítě a ten druhý, dítě 

a společnost, dítě a svět (MŠMT, 2021b). 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 

Rámcové cíle pro základní vzdělávání (RVP pro ZV) jsou cíli obšírnějšími a jsou prakticky 

ve všech položkách výrazně zaměřeny zejména k psychosociálnímu zdraví v osobnostních 

charakteristikách absolventa základního vzdělání. RVP pro ZV specifikuje jako cíle 

vzdělávání osvojování strategií učení, tvořivého myšlení, všestranně účinné a otevřené 

komunikace, schopnosti spolupracovat, respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých, 

projevovat se jako svébytná, svobodná a zodpovědná osobnost, projevovat pozitivní city 

v chování, jednání a v prožívání životních situací, vnímavost a citlivé vztahy k lidem, 

prostředí i k přírodě, ochraně fyzického, duševního a sociálního zdraví a odpovědnost za ně, 

toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. 
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Jako klíčové kompetence pro život vymezuje RVP pro ZV kompetence k učení, řešení 

problému, komunikativní kompetence, kompetence sociální a personální, občanské 

a pracovní. 

Průřezovými tématy podporujícími biopsychosociální zdraví jsou zejména osobnostní 

výchova, ale i výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských 

a globálních souvislostech, multikulturní výchova, environmentální výchova a mediální 

výchova. 

Vzdělávacími oblastmi, kde lze průřezová témata využít, jsou jazyk a jazyková komunikace, 

matematika a její aplikace, informační a komunikační technologie, člověk a jeho svět, člověk 

a společnost, člověk a příroda, umění a kultura, člověk a zdraví a člověk a svět práce (MŠMT, 

2021c). 

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia 

V rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia (RVP GV) jsou cíle stručné, hlavním 

cílem je dosáhnout kompetentnosti. V etapě gymnaziálního vzdělávání jsou za klíčové 

považovány kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální, personální 

a občanské kompetence. Průřezová témata a vzdělávací oblasti jsou totožné s RVP pro ZV 

(MŠMT, 2020). 

6.1.1 Biopsychosociální podpora zdraví v Rámcovém vzdělávacím programu 

Biopsychosociální podpora zdraví je v RVP zakotvena ve vzdělávacích oblastech člověk 

a zdraví, výchova ke zdraví a tělesná výchova a v průřezových tématech, zejména 

osobnostním a sociálním. 

Vzdělávací oblasti 

Vzdělávací oblast „člověk a zdraví“ v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní školy 

a gymnázia 

Vzdělávací oblast člověk a zdraví chápe zdraví člověka v souladu s definicí zdraví WHO 

s vědomím mnoha aspektů zdraví ovlivňujících, zejména stylu života, chování podporujícího 

zdraví, kvalitou mezilidských vztahů, životního prostředí, bezpečí člověka apod. Protože 

je zdraví předpokladem pro aktivní a spokojený život a pro optimální pracovní výkonnost, 

je ovlivňování podpory a ochrany zdraví jednou z priorit základního vzdělávání. 
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Vzdělávací oblast člověk a zdraví přináší základní podněty pro pozitivní ovlivňování zdraví. 

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje především k tomu, aby žáci poznávali sami sebe 

jako živé bytosti, aby chápali hodnotu zdraví a zároveň znali rizika ohrožující zdraví. Mají být 

vedeni k rozhodnutí ohledně zachování či posílení zdraví a převzetí potřebné míry 

odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých. 

Při realizaci této vzdělávací oblasti je apelováno na potřebu klást důraz především na 

praktické dovednosti a jejich aplikaci v každodenním životě školy. Je velmi důležité, aby celý 

život školy byl ve shodě s tím, co se žáci o zdraví učí a co z pohledu zdraví potřebují. 

Vzdělávací oblast člověk a zdraví je realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích 

oborech výchova ke zdraví a tělesná výchova, do níž je zahrnuta i zdravotní tělesná výchova, 

prolíná se i do ostatních vzdělávacích oblastí, které jej obohacují nebo využívají či včleňují 

do života školy. Rozvíjí a prohlubuje osvojené poznatky a dovednosti, utváří hodnoty 

a formuje životní postoje v oblasti podpory a ochrany zdraví ve smyslu uvědomování si 

a přebírání odpovědnosti za rozhodování a ochranu zdraví svého i ostatních. Obsah vzdělávací 

oblasti prostupuje vyučovacími předměty (zejména výchovou ke zdraví a tělesnou výchovou, 

ale také přírodopisem, chemií a dalšími) (MŠMT, 2021a). 

Vzdělávací obor výchova ke zdraví v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní školy 

a gymnázia 

Vzdělávací obsah předmětu výchova ke zdraví je v RVP vymezený očekávanými výstupy 

vyjadřujícími úroveň vědomostí, dovedností, postojů a hodnot, které mají všichni žáci 

prostřednictvím učiva dosáhnout v dané etapě vzdělávání. Jsou prakticky zaměřené, 

využitelné a ověřitelné v běžném životě. Pro práci učitele i žáků jsou závazné, učitel k nim 

postupně a cílevědomě směřuje a žák je naplňuje na individuální úrovni. Ve vzdělávacím 

předmětu Výchova ke zdraví jsou výstupy na rozdíl od většiny ostatních vzdělávacích 

předmětů záměrně předřazeny před učivo. Takto zvoleným přístupem se zdůrazňuje jejich 

univerzálnost a návaznost na učivo více tematických okruhů. 

Tematické okruhy výchovy ke zdraví (vztahy mezi lidmi a formy soužití, změny v životě 

člověka a jejich reflexe, zdravý způsob života a péče o zdraví, rizika ohrožující zdraví a jejich 

prevence, hodnota a podpora zdraví, osobnostní a sociální rozvoj) se ve výuce na základě 

přesahů funkčně propojují, obsahují průřezová témata a rozvíjejí klíčové kompetence. Vedou 

žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví a propojení všech složek (fyzické, psychické 

a sociální) a učí je být za ně odpovědný. Navazuje na obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho 
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svět, prolíná se do ostatních vzdělávacích oblastí a je velmi úzce propojen s průřezovým 

tématem osobnostní a sociální výchova. Žáci si rozšiřují a prohlubují poznatky o sobě samém 

i vztazích mezi lidmi, partnerských vztazích, manželství a rodině, škole a společenství 

vrstevníků. 

Vzdělávání ve výchově ke zdraví se zaměřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí, 

poznávání zdraví jako důležité hodnoty, chápání zdraví jako vyváženého stavu tělesné, 

duševní i sociální pohody a k vnímání radostných prožitků z činností podpořených pohybem, 

příjemným prostředím a atmosférou příznivých vztahů, poznávání člověka, k utváření názorů 

na to, co je zdravé a co může zdraví prospět, i na to, co zdraví ohrožuje a poškozuje, 

využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví, propojování činností 

a jednání souvisejících se zdravím a zdravými mezilidskými vztahy se základními etickými 

a morálními postoji, s volním úsilím, chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní 

pohody jako významného předpokladu výběru profesní dráhy, partnerů, společenských 

činností, k ochraně zdraví a životů při každodenních rizikových situacích i mimořádných 

událostech a k využívání osvojených postupů spojených s řešením jednotlivých mimořádných 

událostí, k aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně 

prospěšných činností ve škole i v obci. RVP vymezuje vzdělávací obsah oboru a očekávané 

výstupy v oblasti vztahů mezi lidmi a formami soužití, změn v životě člověka a jejich reflexí, 

zdravého způsobu života a péči o zdraví, rizik ohrožujících zdraví a jejich prevence, hodnoty 

a podpory zdraví (Marádová, 2014; MŠMT, 2021a). 

Vzdělávací obor tělesná výchova v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní školy 

a gymnázia 

Směřuje na jedné straně k poznání v oblasti zdraví, k poznávání účinků konkrétních 

pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. Předpokladem pro 

osvojování pohybových dovedností je žákův prožitek z pohybu a z komunikace při pohybu, 

dobře zvládnutá dovednost pak zpětně kvalitu jeho prožitku umocňuje. V tělesné výchově je 

velmi důležité motivační hodnocení žáků, které vychází ze somatotypu žáka a je postaveno 

na posuzování osobních výkonů každého jednotlivce a jejich zlepšování, tedy bez paušálního 

porovnávání žáků podle výkonových norem, které neberou v úvahu růstové a genetické 

předpoklady ani aktuální zdravotní stav žáků. Vede žáky k začlenění pohybu do života pro 

spokojenost z pohybu, o který má žák zájem, regeneraci sil, uchovávání a ochranu zdraví. 

Školám se doporučuje vyrovnávat případný pohybový deficit žáků a předkládat konkrétní 

způsoby ovlivňování zdravotních oslabení (speciální cvičení, všestranné pohybové činnosti, 
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relaxační techniky, plavání apod.) a zařazovat je do denního režimu žáků. RVP vymezuje 

obsah a očekávané výstupy v oblasti činnosti ovlivňující zdraví, úrovni pohybových 

dovedností podporujících pohybové cvičení a ovlivňujících úroveň pohybových schopností 

a v oblasti zdravotní a tělesné výchovy i speciálních cvičení, včetně všeobecného rozvíjení 

pohybové činnosti (MŠMT, 2021a). 

Průřezová témata 

Biopsychosociální podpora zdraví se odráží především v průřezovém tématu Rámcového 

vzdělávacího programu osobnostním a sociálním, ale také v dalších, kterými jsou výchova 

demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, 

multikulturní výchova a environmentální výchova. 

Osobnostní a sociální výchova v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní školy 

a gymnázia 

Toto průřezové téma akcentuje formativní prvky a orientuje se na subjekt a objekt. Reflektuje 

osobnost žáka, jeho individuální potřeby i zvláštnosti. Smyslem tématu je pomáhat každému 

žákovi utvářet praktické životní dovednosti a mít praktické využití v běžném životě. 

Specifikem je to, že se učivem stává sám žák, žákovská skupina a více či méně běžné situace 

každodenního života. Smyslem je pomáhat každému žákovi hledat vlastní cestu k životní 

spokojenosti založené na dobrých vztazích k sobě samému i k dalším lidem a světu. Vztah 

tématu je ke vzdělávací oblasti „jazyk a jazyková komunikace“ založen na faktu komunikační 

podstaty tím, že se zaměřuje na každodenní verbální komunikaci jako hlavní nástroj jednání 

v různých životních situacích, prohlubování vztahu mezi verbální a neverbální složkou 

komunikace a rozšíření jeho specifické aplikace o sociální dovednosti. Lze ji naplňovat 

prakticky ve všech oblastech. Průřezová témata vzdělávání obsahují okruhy osobnostního 

a sociálního rozvoje. 

Osobnostní rozvoj: rozvoj schopnosti poznávání, sebepoznání a sebepojetí, seberegulace 

a sebeorganizace, psychohygieny, kreativity (zejm. tzv. sociální). 

Sociální rozvoj: poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace, kooperace a kompetice. 

Morální rozvoj: hodnoty, postoje, praktická etika, řešení problémů, rozhodovací dovednosti 

(zejm. vztahové atd.). 

Očekávané výstupy osobnostního a sociálního rozvoje (dlouhodobé cíle): rozvoj schopnosti 

poznávání žáka, sebepoznání a sebepojetí žáka, seberegulace a sebeorganizace žáka, 
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psychohygiena žáka, žák poznává lidi, mezilidské vztahy a žák, komunikace žáka, kooperace 

a kompetice žáka, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, hodnoty, postoje, praktická 

etika. Osobnostní a sociální výchova je jako průřezové téma dále rozpracována do všech 

vzdělávacích oblastí (MŠMT, 2021a). 

6.2 Pozitivní klima ve školských zařízeních jako základ biopsychosociální 

podpory zdraví 

Odborníci mající na zřeteli hlavní cíle vzdělávání tak, jak jsou závazně koncipovány, považují 

osobnostní a sociální výchovu za natolik důležitou, že na ní zakládají ŠVP. Psychosociální 

výchovu vnímají jako základ pro rozvíjení osobnosti žáků a dobrých mezilidských vztahů 

ve třídách s přesahem do širšího rodinného a společenského života a přírody. Za podmínku 

funkčnosti efektivní činnosti považují zajištění neohrožujícího prostředí. Proto je pro ně zcela 

zásadní vytvářet ve škole takové prostředí pro žáky, učitele a rodiče, ve kterém se nemusí bát 

(mohou se cítit bezpečně), tzn. vytvářet podmínky pro zmírňování a odstraňování domnělých 

strachů, které mohou, ale nemusí mít původ ve školním prostředí. Pouze prostředí, ve kterém 

se dítě nemusí bát, vytváří podmínky nejen pro školní úspěch, ale i jeho celkový zdravý 

a harmonický vývoj. 

Cílem působení personálu ŠZ je naplnění vize perfektně připraveného prostředí pro každého 

žáka. Ve vztahu k základním teoretickým východiskům biopsychosociální podpory zdraví 

zajišťuje ŠZ rovnováhu mužsko-ženského principu (přijetí, a hranice) a na řešení zaměřeného 

systemického přístupu (konstruktivní řešení problému pracující se zdroji každého žáka 

a důvěry v něj) tak, aby žák mohl postupně růst a přebírat odpovídající míru odpovědnosti 

za sebe samého. 

Metodickým příkladem vědecky ověřeného a praxí prověřeného programu psychosociální 

podpory zdraví (vytváření pozitivního sociálního klimatu) je např. systém „Positive 

Behaviour Intervention and Support (PBIS)“. Podpora pozitivního chování žáků je 

v programu PBIS diferencovaná do tří úrovní, přičemž největší pozornost je věnována 

prevenci rozvoje nežádoucího (problémového) určené pro 100 % žáků. Prevence první úrovně 

vystačí statisticky pro 80–90 % žáků. 

Druhá úroveň podpory je v programu poskytována žákům, kteří potřebují vyšší míru podpory, 

protože např. nemají dostatečně rozvinuté sociální a emoční dovednosti potřebné k jednání 

s vrstevníky nebo dospělými a z pohledu okolí se projevují problémově. Problémové chování 
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(symptomatologie) poruch se může objevit na všech úrovních existence, samostatně 

i kombinovaně, a nelze je zcela od sebe oddělovat. Jedná se přibližně o 10–15 % žáků. 

Třetí úroveň podpory je určena žákům s přetrvávajícími problémy (biopsychosociální 

symptomatologií). Potřebuje ji zhruba 5 % žáků. Hlavními znaky prostředí dle PBS je 

předvídatelnost, pozitivita, bezpečnost, konzistentnost a efektivita školního prostředí. PBSI 

pracuje promyšleně s prostředím, očekáváními a postupy. Podpora druhé a třetí úrovně je 

založena na porozumění chování jako prostředku dosažení cíle a je založena na funkční 

analýze chování. Žáci ve třetí úrovni podpory potřebují intenzivní, komplexní péči (Röhr, 

2018; Mcintosh, Goodman, 2016). 

6.2.1 První úroveň podpory biopsychosociálního zdraví ve školských zařízeních 

ŠZ pracují se skutečností, že žáci přicházejí do škol z nejrůznějších rodin s nejrůznějšími 

zvyklostmi, zkušenostmi a z různých kulturních prostředí. ŠZ realizují společné vzdělávání, 

kde má každý žák právo na úspěch, prožitek zkušenosti se zdravím prospěšnými vztahy a tím, 

jak je vytvářet, včetně toho, že se s ostatními může cítit spokojeně. Kultura školy vypovídá 

o tom, co ŠZ vyhodnocuje jako primární v žácích i v sobě pěstovat, v užším slova smyslu 

označuje sdílený soubor vybraných a tvůrčích lidských očekávání podporujících 

psychosociální kompetence. ŠZ podporující nejen biologické, ale i psychosociální bezpečí. 

Z první úrovně podpory profitují všichni žáci a je nejlepší prevencí pro maximální zajištění 

biopsychosociální podpory zdraví, rovnováhy, zvládání životní zátěže a zvyšování odolnosti 

včetně pocitu vlastní odpovědnosti, jaké jsou žáci ve svých limitech schopni dosáhnout. 

6.2.2 Připravené prostředí 

Jako první, na co personál ŠZ myslí, je perfektně připravené prostředí pro každého žáka. 

Škola nemůže žáky přimět k žádoucímu chování, ale může vytvářet prostor pro zvýšení 

pravděpodobnosti očekávaného žádoucího chování. Připravené prostředí je vystavěno 

na vědecky ověřených postupech, implementace opatření je konzistentní a precizní. 

Do přípravy prostředí se promítají reálné možnosti umístění a plochy stavby (prostor) ŠZ, 

zkušenosti, zvyklosti a kreativní myšlení pedagogického sboru. ŠZ může i s ne zcela 

ideálními podmínkami vytvořit velmi příjemné prostředí. Při přípravě prostředí pracuje 

personál aktivně se společnými prostory, jako je vstup do školy, chodba, šatna nebo školní 

jídelna, a základním „tábořištěm“ žáka, kterým je školní třída. Prostory ŠZ a třídy jsou 

základními pilíři podporujícími pozitivní a očekávané chování žáků. 
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Ve třídách jsou lavice uspořádány pro nejčastější používaný způsob výuky, ke kterému 

se přeskupují tak, aby odpovídaly používaným metodám výuky (individuální nebo 

skupinová/projektová). Nábytek je rozmístěn způsobem umožňujícím snadný a plynulý pohyb 

učitele i žáků (v řadách, kruhově, do „L“ apod.). Využívané materiály (výtvarné potřeby, 

pracovní listy atd.) jsou úhledně uspořádané a okamžitě dostupné. Všichni žáci mají 

k dispozici materiály, které podporují osvojení klíčového učiva a učebních strategií (přehledy 

učiva, vzorečky, kroky pro realizaci složitějších úloh či psaného projevu aj.) (Mcintosh, 

Goodman, 2016). 

Definování očekávaného chování v pravidlech školy 

ŠZ má vypracované a manifestované očekávané chování, které šetří čas, minimalizuje rušivé 

chování, snižuje počet výchovných opatření a hladinu stresu, a naopak zvyšuje pocit 

spokojenosti, na který tělo biochemicky reaguje. Navyšuje také míru času, kdy se učitel může 

věnovat výuce. Personál ŠZ učí žáky očekávanému chování, oceňuje/povzbuzuje očekávané 

chování a provádí jeho korekci. 

Očekávané chování je ve ŠZ formulováno pozitivně a jednotně třemi až pěti pravidly, díky 

nimž může být realizováno. Častými příklady v praxi jsou respekt, odpovědnost, bezpečí, 

férové vztahy, všímavost. Pravidla jsou formulována jasně, srozumitelně a jsou závazná pro 

všechny účastníky ŠZ. Předpoklad, že žáci vědí, jak se mají chovat, je nahrazován zaměřením 

se na systematickou podporu znalosti konkrétního chování v čase (kdy) a prostoru (kde). 

Pravidla jsou vytvářena ideálně týmem celé školy, tzn. pedagogickým sborem i žáky 

samotnými, je vhodné zapojit rodiče. 

Při jejich stanovení si pokládáme základní otázku: „Za jakých okolností se cítím ve škole 

spokojeně?“ Návodnými dílčími otázkami se učitel při jejich tvorbě ptá, co se žákům ve škole 

líbí, a co ne, co se jim daří, co je potřeba zlepšit apod. K rozvoji konkrétní představy žáků 

může pomoci malování spokojenosti, zhlédnutí vybraného filmu apod. s následným 

doptáváním. Do tvorby pravidel jsou zapojeni učitelé, výchovní poradci a školní 

psychologové, kteří by jinak trávili individuálním řešením výchovných problémů žáků, 

zpracováním IVP a další agendou mnoho času. 

Pravidla zajišťují hranice (mantinely, rámec – mužský princip), ve kterých se všichni 

zúčastnění mohou svobodně projevovat a může jim být věnováno přijetí (ženský princip). 

Umožňují vlídně a pevně podporovat školní kázeň i pocit přijetí a dostačivosti (je zajištěna 

rovnováha mužsko-ženského principu). 
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Pravidla a jejich dodržování jsou proměnlivá s tím, jak žáci rostou. ŠZ mají na paměti, že 

finálním cílem výchovy je dosažení nezávislosti, které jde ruku v ruce s přijetím 

odpovědnosti. Pro fixaci, ukotvení a dodržování pravidel je využívána práce s vizuálními, 

sluchovými, pohybovými, hmatovými a pachovými smysly. K manifestaci očekávaného 

chování se využívají obrázky, piktogramy, společně určený maskot, hymny, říkadla, vůně, 

tance, rituály. Pro jejich řízené ukotvování jsou ve škole zavedeny rutinní postupy 

očekávaného chování, které se žáci učí a díky nimž jsou pravidla ve vědomí žáků posilována. 

Základem prevence je dohled nad dodržováním pravidel, vytváření příležitostí je plnit, 

pobízení k jejich plnění a ocenění plnění. Korekce chyb se dějí na základě vypracovaných 

strategií. Vytvořená pravidla jsou jednotná pro celou školu, přičemž personál ŠZ je v jejich 

dodržování vzorem. 

Velká pozornost je věnována učení žáků (i pracovníků školy) a tomu, jak aplikace 

konkrétního očekávaného chování vypadá v jednotlivých místech školy, např. toaletách 

a chodbách či jídelně, zejména pak situacím, ve kterých se nejvíce objevuje problémové 

chování. Jedná se např. o začátek výuky, přesuny mezi učebnami, návštěva toalety, zapůjčení 

pomůcek, práci ve skupině a individuální práci, zvláštní události (návštěva divadla, školní 

projektový den apod.). Konkrétním příkladem může být příchod do školy (1. V šatně se 

přezuj, 2. Boty a oblečení ukliď na své místo, 3. Jdi do své třídy, 4. Vyndej si z aktovky 

složku s domácími úkoly, 5. Složku s úkoly dej do krabice na úkoly, 6. Sedni si na své místo). 

Tým školy směřuje k jednotnému (očekávanému) přístupu všech dospělých ve škole 

k normám, které jsou v oblasti chování na žáky kladeny, proto mají žáci vědět, proč jsou 

důležitá a že nám pomáhají naplňovat základní potřeby bezpečí, pocit pohody a spokojenosti. 

Vedou žáky k odpovědnosti a přijímání důsledků za své chování. Zařazovány jsou aktivity 

s různými zátěžovými situacemi, na kterých si žáci ověřují zvládnutí nastavených pravidel. 

V případech, kdy se chování některého žáka již blíží porušení stanoveného pravidla, je 

vhodné žáka na danou skutečnost upozornit a požádat ho, aby vyhledal příslušné pravidlo, 

které by svým chováním mohl porušit. Žáci jsou pravidelně vedeni k zamyšlení nad tím, zda 

stanovená pravidla vedou k cíli, aby se všichni žáci ve třídě cítili dobře. Při jejich aplikaci je 

třeba vést žáky k tomu, aby přijali to, že pokud poruší pravidla, mají za vzniklou situaci 

odpovědnost a ponesou důsledky. Již na úrovni prevence důsledně vštěpujeme princip, že 

fyzická i psychická agrese se vždy trestá. Je dobré využít i systém odměn za dodržování 

pravidel uzpůsobených věku žáků. Při tvorbě pravidel je nutné zohledňovat žáky s různými 

poruchami chování, s ADHD nebo PAS. 
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Všechna pravidla by měla být vyvěšena na nejbližším viditelném místě na zdi, nejlépe 

na tabuli před dětmi. Učitel tak může kdykoliv při nutnosti připomenutí daného pravidla 

pouze na něj ukázat a navést žáka k požadovanému chování. Pravidla jsou tištěna např. 

na tričkách, školních symbolech, na spořičích obrazovky. Postupy jsou vypracovány 

v různých stupních dle věku žáků. ŠZ zařazuje aktivně komunitní aktivity, jako jsou vánoční 

jarmarky, školní akademie, rituály (roční, přechodové apod.) (Mcintosh, Goodman, 2016; 

Heinz, 2018; Kubíčková, 2020). 

Jednotný přístup k žákům ve školských zařízeních v první úrovni podpory 

Jednotný přístup k žákům v první úrovni podpory je zaměřen na dosažení identifikovaného 

žádoucího stavu. Je využíván celým týmem ŠZ v čele s ředitelem a učitelem třídy, kteří 

aktivně podporují a vyžadují využívání vytvořených postupů přístupu od žáků a dalšího 

personálu. 

Tým ŠZ uvažuje o každém žákovi jako o schopném a šikovném. Je zavázán k práci 

s žádoucím (ideálním) stavem, tzn. možným osobním rozvojem a zajištěním optimálních 

hranic pro každého žáka. Nežádoucí symptomatologii (problémy) žáka považuje za výraz 

neuspokojené (frustrované potřeby), za náhradní, specifickou řeč organismu, kdy žákovi 

chybí konstruktivnější strategie pro uspokojení své potřeby. Tímto přístupem tým ŠZ 

prokazatelně zvyšuje úspěšnost žáků. Považují za normu zdravého chování žáků stav, 

kdy symptomatologie (nežádoucí projevy v chování) jsou v určité míře, intenzitě a četnosti 

běžné a jsou zcela zdravým projevem, dokud se objevují a mizí a mezi jednotlivými žáky 

se více či méně střídají. Škola si je vědoma toho, že k rozvoji zdravého sebevědomí žáků je 

potřebné, aby každý žák ve škole zažíval pocit toho, že je vítán, je dostačivý a že se o něj 

někdo zajímá (věnuje mu pozornost) (Gajdošová, Herényiová, 2006; Mcintosh, Goodman, 

2016; Kubíčková, 2020). 

Ředitel jako velitel školy a učitel jako velitel třídy – (manažer školy a manažer třídy) jde 

příkladem. Když řekne „ano“, myslí „ano“, když „ne“, myslí „ne“. Oba se vyjadřují upřímně 

a poctivě, jsou čitelní a předvídatelní. Jsou osobnostmi s více než formální a mocenskou 

autoritou, ale spíše přirozenou a pozitivně vůdčí. Jejich postavení se přibližuje spíše vedení 

výzkumného působení při hledání odpovědí na dohodnutých učebních úkolech, než předávání 

vědomostí (Foester, Pörksen, 2016; Mcintosh, Goodman, 2016; Kubíčková, 2020). 

Umí pozornost dělit mezi žáky a dbá na to, aby žádné dítě nezůstalo neviditelné. Umí 

pracovat s příliš se prosazujícími žáky. Nežádoucí symptomy přeznačkovává a nabízí 
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vhodnější formy saturace žákových potřeb. Pravidelně v rámci prevence, např. v třídnických 

hodinách nebo při implementaci průřezového tématu, zařazuje nástroje ke zvládání 

zátěžových situací. Aktivity psychosociálního rozvoje se zaměřují především na posilování 

schopnosti empatie, komunikace, kooperace a mindfulness (Lipton, 2011; Mcintosh, 

Goodman, 2016). 

V komunikaci ředitel i učitel ideálně zvažují obsah užívaných slov. Např. spojení „dobré 

výsledky“ žáci nemusí rozumět. Pedagog musí umět vysvětlit, co přesně jeho výroky (např. 

mít dobré výsledky) znamenají. Žákům vysvětluje obsah za slovy a tyto obsahy si se žáky 

společně opakuje. Negativní projevy přeznačkovává, mění je v cosi prospěšného pro žáka. 

Využívá slov, která zaberou, uplatňuje pozitivní sugesce, slovesa jako např. „žák umí, dokáže, 

je schopen, zvládne“. Umí naslouchat, je ochoten „slyšet“, co žák chce říct, namísto toho, 

co chce sám slyšet. Místo hodnoticího jazyka používá jazyk popisující. Poslouchá sám sebe, 

co vlastně žákům říká, zda je např. přesvědčuje, nebo je vyzývá k otevírání nových možností 

a rozhodování včetně schopnosti nést za své chování důsledky. Oslovuje žáky jménem 

(Mcintosh, Goodman, 2016; Kubíčková, 2020). 

Ve vztahu k sobě se ředitel i učitel objektivně zamýšlí nad tím, jak přispívají k rozvoji 

či případné akceleraci konfliktních situací svým chováním či způsobem řešení, který v daný 

okamžik volí. Vyvarovává se haló efektu a projekcí, předsudků a stereotypů, využívá zpětnou 

vazbu, je schopen poctivého pohledu na sebe samého a také schopen jít sám nevyšlapanou 

cestou. Učí se od svých kolegů a pozoruje, jak odlišně se ten který žák projevuje s různými 

učiteli (Mcintosh, Goodman, 2016; Kubíčková, 2020). 

Ředitel i učitel posiluje zdroje každého žáka, tzn. hledá jeho pozitivní projevy, schopnosti 

a dovednosti, které oceňuje a využívá. Vidí především to, co je na žákovi dobré, co už umí 

a co se mu daří, a to jak individuálně, tak skupinově. Využívá získaných schopností 

a dovedností žáka, které vnímá ve ŠZ, a také poznává zdroje žáka prostřednictvím zájmu o něj 

v prostředí komplexního života, tedy i mimoškolních aktivit a rodinného a kulturního života. 

Další personál ŠZ dodržuje stanovená pravidla a je pravidelně proškolován v metodickém 

přístupu a postupech, ke kterým je zavázán. Jedná se o vychovatele a další pedagogické 

pracovníky, pracovníky ŠPZ, pracovníky ve školní jídelně i pracovníky pro úklid (Dweck, 

2015; Mcintosh, Goodman, 2016; Kubíčková, 2020). 
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Řešení problémů 

Učitel sleduje varovné signály a eliminuje spouštěče nežádoucího chování, nebo se alespoň 

snaží zmírnit jejich dopad. Reaguje na problémové chování včas. Snaží se vysledovat, které 

situace u žáků problematické chování vyvolávají. Pokud není možné vzniklý problém řešit 

rutinními popsanými postupy, využívá jiných strategií, např. převede pozornost žáka jinam. 

K převedení pozornosti žáka na jinou činnost volí vhodnou formu motivace, která se u daného 

žáka již osvědčila. Pamatuje na přestávky (pokud hrozí rozvoj konfliktní situace, je třeba žáka 

zaměstnat, např. ho pověřit jednoduchou činností či zaměstnat pohybovou hrou). 

Cíleně trénuje řešení konfliktů. Pokud se při řešení konfliktu rozčilí, může se snadno stát, že 

žáci (obzvláště v období puberty) budou konflikty záměrně vyvolávat, někdy ho můžou 

dokonce předstírat, aby učitele pro vlastní pobavení dovedli do stavu afektu. Rozčilení učitel 

řeší omluvou a inspirací, jak by si přál ideálně konflikt řešit příště. Někdy je vhodnější 

ponechat řešení problému na přestávku či po vyučování, to může mít samo o sobě např. 

v pubertálním období pozitivní efekt, protože žáci nedosáhnou svého cíle, který vyvoláním 

konfliktu sledovaly (např. odklonit pozornost k řešení problému namísto psaní testu). Vždy je 

třeba sledovat, jaký užitek (potřebu) může dětem nežádoucí chování přinést, a zajistit 

a nedopustit, aby jej takovými prostředky dosáhly. Není hlavním kritériem, kdo konflikt 

inicioval, ale to, jak se kdo v konfliktu zachoval. Je důležité řešit to, jak ke konfliktu došlo 

a co bylo jeho spouštěcím mechanismem, potrestán je však vždy ten, kdo porušil pravidla. 

V situaci, kdy se žáci navzájem obviňují z toho, kdo konflikt způsobil, je právě předcházející 

důsledné vštěpování principu trestání za nepřijatelné chování velkou pomocí. 

Již na úrovni prevence zdůrazňujeme, že fyzická i psychická agrese se vždy trestá. 

V ostatních případech je lepším řešením problémových situací řešení přirozeným následkem 

nepřijatelného jednání žáka, když něco způsobí. Výchovně úspěšné je, pokud napraví, co 

zapříčinil. Využívání přirozených následků vede žáky ke většímu uvědomění a zodpovědnosti 

za vlastní chování a je nejefektivnější prevencí proti opakování nežádoucího chování. Z těchto 

důvodů už v preventivním působení učitel aktivně a cíleně posiluje sebevědomí všech žáků 

a zajišťuje úspěch pro všechny, umožňuje všem žákům vyniknout pozitivním způsobem. 

Systematicky vede žáky k řešení konfliktů jiným způsobem než agresí. Lítost ani přehlížení 

konfliktů žákům nepomůže. V řešení konfliktů se velmi osvědčují zásady efektivní věcné 

komunikace a reflexe, kdy bez hodnocení či vyčítání učitel popisuje, čeho byl svědkem 

a jaká týmová i vlastní potřeba byla neuspokojena. Dá prostor žákovi, aby se mohl k tomu, 
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co se stalo, vyjádřit. Počítá s tím, že nezachytí všechny souvislosti a to, co konfliktní situaci 

předcházelo. Pokud žák situaci nezavinil, ale jednal v ní nepřiměřeně, dá mu najevo, že 

způsob, jakým reagoval, nebyl odpovídající. Vede žáka k tomu, aby sám našel vhodný způsob 

řešení takové situace (aby identifikoval vhodné způsoby řešení, aby příště k takové situaci 

nedošlo). Žák většinou cítí za vlastní návrhy větší zodpovědnost (Mcintosh, Goodman, 2016; 

Kubíčková, 2020). 

Odměny a tresty využívá učitel jen v krajních případech, protože trest sice zastavuje 

nežádoucí chování, ale nebuduje to žádoucí, navíc častým užíváním ztrácí na účinnosti. 

Na druhou stranu pokud veškeré jiné možnosti selžou, je lepší situaci řešit trestem, než ji 

neřešit vůbec. Vhodnější a efektivnější než trestání je přidělování nebo odnímání výhod nebo 

odměn. Je vhodné vytvořit si seznam odměn, kterými může být pochvala, drobnosti, obrázek 

či razítko, umožnění něčeho nadstandardního či obvykle nemožného, co je pro žáky 

atraktivní, např. možnost stát se na chvíli učitelkou/učitelem. Pomoci mohou i individuální 

bodovací systémy (za pozitivní chování je přidělen jeden bod, za negativní chování je jeden 

bod odebrán), za výrazně negativní chování může být přidělen trestný bod. Po ne příliš dlouhé 

době je vhodné udělat vyhodnocení následované přiměřenou odměnou. Spíše než materiální 

odměny volíme odměny nehmotné, např. nějaký pro žáky atraktivní rituál apod. Při vedení 

individuálních bodovacích systémů není žák srovnáván a nesoupeří s ostatními spolužáky. 

Bodovací systémy jsou důvěrné, jsou zprávou o chování dítěte pro dítě samo, učitele a rodiče. 

Pokud je provinění žáka natolik závažné, že je třeba uplatnit trest, je třeba jej vykonat bez 

negativních emocí – žák pak nemá pocit, že ho trestáme proto, že jej nemáme rádi nebo jej 

chceme ponížit. Trest by měl být spravedlivý a odpovídající provinění. Je možné si opět 

společně s žáky stanovit hierarchii trestů a ty podle závažnosti provinění používat. Žák vždy 

musí vědět, za co je trestán. Trest by měl vykonat ten, kdo je negativnímu chování žáka 

přítomen, trestání by nemělo být přenecháváno jiným osobám (např. třídnímu učiteli). To, že 

se budeme chtít potrestání žáka tímto způsobem vyhnout, může vnímat jako projev slabosti 

a může v budoucnu negativní chování v naší přítomnosti stupňovat. Trest následuje 

bezprostředně po porušení pravidel a má být spíše krátkodobý, dlouhodobé tresty se míjejí 

účinkem. Výkon trestu důsledně kontrolujeme. 

Pokud žák projevuje lítost a snahu svou vinu odčinit a za svůj čin se omluví, můžeme trest 

zmírnit nebo úplně zrušit. Je třeba důsledně vést k tomu, že omluva za nevhodné chování je 

v běžném životě samozřejmostí. Žáka nikdy netrestáme, dokud je v afektu, k jeho trestání 

přistupujeme potom, co se uklidní. V případě ohrožujícího afektu (je ohroženo zdraví žáka 
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nebo jiné osoby nebo žák ničí cizí majetek) je vždy nutné zasáhnout ihned. Obecně platí, že 

násilí vždy učitel zastavuje. Za násilí považujeme jakýkoliv akt namířený proti jiné osobě, 

spočívající ve fyzickém ubližování, působení bolesti, vyvolávání pocitu zděšení nebo 

napadání, který způsobí, že jiná osoba udělá něco proti své vůli nebo přestane dělat to, 

co chce (Mcintosh, Goodman, 2016). 

6.2.3 Druhá úroveň podpory biopsychosociálního zdraví ve školských zařízeních 

Druhá úroveň podpory je poskytována žákům, kteří potřebují vyšší míru úpravy vzdělávacích 

potřeb. Jedná se o žáky se zdravotním znevýhodněním, pro které první úroveň podpory není 

dostačující. Může se jednat o žáky se zdravotní odchylkou pohybovou, duševní, verbální, 

oční, sluchovou, o žáky s přetrvávajícím problémy v chování, děti cizinců nebo žáky 

v nepříznivé sociální situaci (např. bytové, finanční, dítě žijící v toxických vztazích apod.). 

Jejich zdravotní stav umožňuje navštěvovat v rámci inkluzivních principů běžnou školu, ale 

nemohou se vzdělávat zcela běžným způsobem. Na úpravu vzdělávacích potřeb má žák právo, 

které vychází z § 6 školského zákona. O podpoře druhého stupně hovoříme tehdy, kdy se 

u dítěte objevují projevy (znaky) biopsychosociální dysbalance v takové míře, že vyžadují 

intervence vedoucí k nápravě mimo školu (ŠZ potřebuje k nápravě minimálně zapojení 

diagnostického pracoviště pro další posouzení potřeb a podporu žáka). Může se jednat 

o potřebu zajištění nápravy prostřednictvím zdravotnických nebo psychosociálních 

podpůrných nebo léčebných opatření. Podporu druhé úrovně potřebuje přibližně 15 % dětí. 

Hlavní inkluzivní tendence ve vzdělávání, které navazují na školský zákon a jsou podpořeny 

v RVP, směřují k zohledňování potřeb a možností každého žáka při dosahování cílů 

základního vzdělávání, uplatňování variabilnější organizace a individualizace výuky podle 

potřeb a možností žáků, využívání vnitřní diferenciace výuky, vytváření širší nabídky 

volitelných předmětů pro rozvoj zájmů a individuálních předpokladů žáků, příznivých 

sociálních, emocionálních podmínek a pracovního klimatu založeného na účinné motivaci, 

spolupráci a aktivizujících metodách výuky. Tendence ve vzdělávání také směřují k prosazení 

změn v hodnocení žáků směrem k průběžné diagnostice, individuálnímu hodnocení jejich 

výkonů a širšímu využívání slovního hodnocení, zachovávání co možná nejdéle přirozené 

heterogenní skupiny žáků a s využitím podpůrných opatření k oslabení důvodů vyčleňování 

žáků do specializovaných tříd a škol, zvýraznění potřeby účinné spolupráce školy, školského 

poradenského zařízení (ŠPZ), zákonných zástupců žáků, příp. dalších osob a institucí, které 

se podílejí na vzdělávání žáka (Mcintosh, Goodman, 2016; Kubíčková, 2020). 
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„Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí osoba, která 

k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv 

na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Speciální 

vzdělávací potřeby vyplývají ze zdravotního stavu, kulturního prostředí nebo jiných životních 

podmínek dítěte“ (zákon č. 82/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony). 

Identifikace žáka s problémy 

Žáky, kteří vyžadují speciální vzdělávací potřeby, lze řadit v obecné rovině do skupin, avšak 

nelze říci, že každý žák náležející do dané skupiny bude vyžadovat speciální vzdělávací 

potřeby. Náležitost ke skupině chápeme tak, že dítě je vystaveno větší stresové zátěži než 

žáci, kteří neprocházejí životní situací daných specifických skupin. 

Identifikace žáka s problémy z pohledu nejčastějších skupin žáků (častá je kombinace 

příčin) 

• žáci se specifickou poruchou učení (ADHD, ADD apod.), 

• žáci s poruchou autistického spektra (autismus, Aspergerův syndrom), 

• žáci s poruchou chování, 

• žáci s jiným duševním onemocněním nebo rizikem jiného duševního onemocnění, 

• žáci, kteří jsou dětmi cizinců, 

• žáci se somatickým nebo chronickým onemocněním (pohybový nebo smyslový 

handicap, alergie, astma), 

• žáci v nepříznivé sociální situaci (úmrtí jednoho z rodičů nebo sourozence, rozvod 

s vyostřeným konfliktem rodičů, vážně nemocní nebo chronicky nemocní rodiče nebo 

sourozenci, chudoba, časté stěhování, domácí násilí nebo jiné rodinné potíže, 

ve kterých se zvyšuje stresová zátěž apod.), 

• žáci s jinými problémy (žák umístěn v náhradní rodinné péči, žák, který například 

přišel ze školy s výskytem šikany, žák se v aktuálním ŠZ nachází v náročné situaci). 

Identifikace žáka s problémy z pohledu projevů v chování 

Učitel pozoruje u žáka většinou jako první problémy v chování nebo somatické projevy, které 

hodnotí jako nežádoucí. Pokud k tomuto dochází opakovaně nebo se četnost a intenzita 

zvyšuje, všímá si i další symptomatologie. Žák často signalizuje např. snížené sebevědomí, 

nejasné představy o budoucnosti, nízkou schopnost rozlišovat mezi správně a špatně, absenci 
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rozdílů mezi dobrem a zlem apod. Může se projevovat nervózně, pobývat na okraji, neustále 

kontrolovat okolí, dívat se do dálky, být jakoby ve vlastním světě, neposedět, snadno 

se nechat rozrušit, řešit konflikty nepřiměřeně, agresivně, nebo se stahovat, neprojevovat se, 

mít potíže s pamětí, vykazovat nepřiměřené sexuální chování, být slovně hrubí, mít potíže 

popsat, jak se cítí. 

V oblasti vztahů může být pro žáka často obtížné důvěřovat druhým, vytvářet a udržet 

si kamarády, chápat pocity druhých, může mít obtíže se sociální komunikací, být příliš 

familierní, neschopný důvěřovat a následovat vedení dospělého ve třídě, může mít zvýšený 

smysl pro spravedlnost, a proto přehnaně reagovat na potenciální nerespektování. Může 

častěji lhát, mít potíže s očním kontaktem a dotekem. Žák s problémy často neví, proč 

a co udělal, a vypadá povrchně. Může se nám zdát, že je s žákem obtížné navázat kontakt 

nebo že je bez lítosti. Žák se může „lepit“ na lidi, být bez výrazu, může být neschopen 

se usmívat, smát se nebo bavit ve vzdělávacím prostředí, těžce se vyrovnávat 

s neočekávanými/neplánovanými změnami ve své rutině, mít organizační potíže. Může se 

nám zdát, že není např. schopen naladit se na to, co se děje, soustředit se, pokročit ve svém 

učení, může mít řečové a jazykové potíže, obtíže s jemnou a hrubou motorikou, nereagovat 

konzistentně na použití odměn a sankcí ve třídě apod. 

Můžeme pozorovat fyzické bolesti hlavy, zad, problémy s dechem, bolest na hrudníku, 

poruchy hlasu apod. Může těžko tolerovat vzruchy nebo mít minimální schopnost řešit 

problémy. Velmi rychle si může myslet, že není vítán, že jej lidé nemají rádi, mít pocit, že 

nikomu nemůže věřit, že lidé jsou nebezpeční. Útok je pro něj často nejlepší obrana. 

Signalizuje špatně vyvinutý a zcitlivělý autoregulační systém (traumatizace žáka, ať již 

z jakýchkoliv důvodů, má vážnější dopady na dítě než přežití živelné katastrofy, dochází totiž 

často ke zlu páchanému směrem k němu od nejbližších). 

Často skenuje a hledá ohrožení i tam, kde není. Systém zpracovávání informací a podnětů má 

v narušeném stavu, je třeba mozkové spoje změnit, protože traumatizující události mají dopad 

na vývoj mozku, sociální, emoční a kognitivní rozvoj. Traumatizace zvyšuje projevy 

nežádoucího chování, zhoršuje se zdraví a ovlivňují fyzické projevy. Vytváří velmi nízkou 

míru tolerance. Traumatizovaný žák má zvýšenou hladinu kortizolu, někdy má příliš vysoký 

tep, jindy nízkou tepovou frekvenci. 

Může mít sníženou schopnost vnímání vlastní viny, daleko častěji má tendenci se stavět do 

role trestajícího a také očekávat, že jeho vrstevníci budou potrestáni tvrdě. Velmi dobře 
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a rychle identifikují, když druzí udělají něco špatně, a mají tendenci na to často i opakovaně 

upozorňovat, případně „brát spravedlnost do vlastních rukou“. Na druhé straně svou vlastní 

vinu mnohdy žák s problémy odmítá a svádí vinu na jiné. V tomto případě lhaní a tvrdošíjné 

odmítání viny vnímáme jako ochranu mnohdy velmi narušené sebeúcty a pocitu vlastní 

hodnoty. Lhaním si žák kompenzuje pocit úzkosti a vlastní nedostačivosti, který může 

navenek velmi dobře maskovat předváděním se či až příliš suverénním vystupováním (může 

mít i roli alfa samce ve třídě), ale i výrazným stahováním se do sebe a „neviditelností“. 

Je to způsob obrany proti absolutnímu selhání, proto se mnohdy velmi urputně snaží nalézt 

„objektivní“ důvody pro své chování. 

Projevy narušeného attachmentu ve školním prostředí 

U vyhýbavého attachmentu žák vnímá dospělé jako odmítavé. Stará se raději o sebe. Neřekne 

si o pomoc, neumí požádat, ani když sám něco nezvládá nebo mu něco chybí. Obecně 

nedůvěřuje dospělým. Učitel vnímá žáka jako tichého, oblíbeného, který po sobě i druhých 

uklízí a spolupracuje. Nemá s ním problém, zdá se mu, že je spokojený. Bývá průměrný 

ve výsledcích. Problémem u vyhýbavého attachmentu je, že úspěchy jsou ceněny mnohem víc 

než intimita s jiným vrstevníkem nebo dospělou osobou. Tito žáci jsou velmi orientovaní 

na úkol, spíše než vztahově. 

Ačkoli se relativně snadno s nimi pracuje ve třídě, musíme si být vědomi toho, že často 

prožívají vysoké hladiny úzkosti, která je žene k plnění všech úkolů. Mohou být vždy 

v souladu s našimi žádostmi, nebo se nám snaží dokonce zalíbit. Je třeba nenechat se zmást 

jejich pseudonezávislostí. Může to být úzkostí poháněný pokus se zalíbit, abychom se 

nedostali emocionálně příliš blízko, nebo alternativně nedostali vztek a neublížili jim. Tito 

žáci se mohou dokonce stát vysoce úspěšnými tím, že na sebe kladou velké nároky. Můžeme 

u nich pozorovat perfekcionistické rysy chování a potíže ve společnosti druhých. Nemají moc 

motivace navazovat vztahy s ostatními a vzhledem ke svým raným zážitkům ani neví jak. 

I přes nezájem v iniciaci intimity s ostatními se mohou cítit izolovaní a zažívat hluboký pocit 

smutku. Nahromadění stresu může vyvolat záchvaty agrese. Pedagogičtí pracovníci mohou 

být překvapeni, když se to stane, protože u takového výbuchu se často zdá, že přichází 

z „čistého nebe“. 

Pro žáky s ambivalentním attachmentem jsou dospělí nevyzpytatelní, proto na sebe musí stále 

upozorňovat a získávat pozornost, aby splnili jejich potřeby, alespoň některé. Nemůžou 

se spolehnout na dospělé, že jeho potřeby pochopí, že vnímají, kdy a co potřebuje. Nemůže 
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unést pocit, že je ignorovaný, což ho děsí. Snaží se pochopit, co potřebuje dělat, aby dostal, 

po čem touží. Školu má většinou rád. Je to často jediná věc v jeho životě, která se nemění. 

Učitele vnímá jako pomocníka, má ho rád, většinou ho vnímá jako milého. Má rád, když 

se usmívá, moc pro něj znamená. Cítí se při něm výjimečný a hodnotný. Zlobí se, když mluví 

s ostatními a nevěnuje se jen jemu. Učitel často nechápe, že ho žák potřebuje tak moc, jak 

to jen jde. Z pohledu učitele se žák často zabývá iritujícím chováním, ruší ostatní a dráždí 

učitele. I když se učitel snaží být trpělivý, žák je často k nezastavení. Neustále ho následuje, 

poklepává na rameno, vyhledává jeho pozornost. Nejhorší je např., když učitel vysvětluje 

nové věci, a žák třeba začne zpívat, napodobovat nějaké zvíře. Učitele dráždí, že si žák musí 

uvědomit, že má i jiné žáky ve třídě, že ve třídě se učí, ne vyvádí. 

Problém ambivalentního attachmentu tkví v tom, že mnoho těchto žáků nezažilo, že na ně 

někdo myslí, že s nimi někdo počítá. Jedná se o fundamentální vývojovou potřebu, kterou 

se snaží naplnit jakkoliv a kdekoliv. Bojí se, jestli dospělé dostatečně zajímají na to, aby jim 

naplnili jejich potřeby. Za neustálým mluvením a přerušováním ostatních se skrývá velká 

úzkost. Pro dospělého pracujícího s tímto žákem je typické, že je na konci dne vyčerpaný. 

V dezorganizovaném attachmentu jsou dospělí pro žáky buď děsiví kvůli zneužívání, nebo 

se bojí sami, jsou většinu času bezmocní. Žák neví, jestli se může přiblížit, nebo má utíkat. 

Cítí se mezi dospělými zmatený, nemůže jim důvěřovat. Ve škole má pocit, že ho nikdo nemá 

rád. Všichni učitelé jsou v jeho pohledu zlí. Má pocit, že nikdo nepomůže, když dojde k hádce 

nebo bitce, že se může spolehnout jen sám na sebe. Pohledem učitele je s žákem neustálá 

bitva. Všechno se musí dít podle něj, jinak je problém. Občas dosahuje malého pokroku, 

i když by mohl mnohem víc. Jeho emocionální potíže a potíže s chováním mu možný rozvoj 

potenciálu nedovolí. Způsobuje často rozruch ve škole, občas se zdá, že si to užívá. 

Problémem dezorganizovaného attachmentu je vysoká míra kontroly žáka, nemůže si dovolit 

být závislý nebo zranitelný. 

Takoví žáci očekávají vždy jen to nejhorší. Jsou neustále zaměstnáni myšlenkou na přežití. 

Nejsou schopni relaxovat natolik, aby mohli vytvořit vztah nebo se něco učit. Učení totiž 

vyžaduje riskovat, a to si nemohou dovolit. Neustálé napětí a ostražitost takové žáky 

vyčerpává. Neúspěch ve škole je často způsobený právě tímto stresem. Vytvořit vztah s těmito 

žáky je asi nejtěžší ze všech ostatních poruch. Únava, nemoc, jakákoliv změna programu 

ve třídě zvyšují hladinu stresu a zhoršují situaci (Hašto; 2005; Rothschild, 2015; Mcintosh, 

Goodman, 2016; Kubíčková, 2020). 
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Příčiny problémů žáka ve školním prostředí 

Příčiny spojené se školou souvisí často s osvojováním učiva, kdy žák s náročným chováním 

má primárně potíže v učení. Žák může mít také potíže spojené se vztahy s vrstevníky nebo 

učiteli nebo potíže v rodině. Příčinou může být i vliv skupiny vrstevníků mimo školu 

a nepřiměřené nároky na výkon dítěte v mimoškolních aktivitách. Častou příčinou jsou vlastní 

predispozice žáka vlivem onemocnění či např. specifických poruch učení (ČŠI, 2021). 

Zapojení školního poradenského pracoviště a externích odborníků 

Pokud symptomatologie přetrvává nebo se stále zvyšuje četnost a intenzita symptomů 

či problém neustupuje, nebo okolí pozoruje u žáka další symptomy, ŠZ využije ŠPZ a řídí se 

jeho doporučením a opatřeními druhého až pátého stupně. Zapojuje intenzivně do spolupráce 

rodinu, případě další externí odborníky, zejména OSPOD a zdravotníky. Cílem 

mezioborového působení je změnit sociální kontext dítěte takovým způsobem, aby jeho 

nenaplněné potřeby byly saturovány, a vytvořit dostatečnou podporu tak, aby se dítě mohlo 

zdravě vyvíjet ve svém přirozeném prostředí. Tento proces, který řídí a koordinuje case 

manager, je vždy realizován v nejlepším zájmu žáka. Vždy je důležité správně a velmi 

podrobně vyhodnotit potřeby žáka. 

Jednotný přístup k žákům ve školských zařízeních v druhé úrovni podpory 

Jednotný přístup směřuje k podpoře seberegulace žáka, na základě které je dosaženo 

maximálního stavu udržení rovnováhy jak žáka samotného, tak i třídy/školy. Škola může 

využívat tři druhy podpory: seberegulaci rozumem, vztahem a senzomotorickou regulaci. 

Regulace rozumem staví na slovních pokynech a argumentech. Funguje ve stavu klidu 

a ostražitosti, při zvýšené aktivaci systému reakcí na stres se zablokuje jako první. Důležité je 

dodržování pokynů k vyžadování pravidel popsaných v první úrovni PBIS a využívání 

klidného, přátelského hlasu.  

U regulace vztahem hraje nejvýznamnější roli neverbální komunikace (mimika obličeje, 

gesta, postavení těla). Nepodstatné je to, co říkáme, ale jak to říkáme. Klíčový je výraz 

ve tváři; pokud je jemný, pozitivní nebo neutrální (přátelská tvář), navozuje u dětí pocit 

bezpečí. Je třeba zklidnit sám sebe, osvojit si techniky zklidnění, práci s dechem, mindfulness, 

relaxační techniky nebo využít antistresové pomůcky. Akcent je kladen na řeč našeho těla 

a využití dotyku (pohlazení po rameni). Dítě ve stavech extrémního strachu a zděšení již 

na regulaci vztahem nereaguje, ta je spíše kontraproduktivní. 
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V senzomotorické regulaci využívá pedagog stimulace smyslových receptorů, kůže či jazyka. 

Základním prvkem je zajištění dostatečného pohybu a umožnění manipulace s antistresovými 

pomůckami. Všichni žáci mají přístup k různým mačkacím či masážním míčkům, plastelínám 

apod. Důležité jsou pomůcky pro bezhlučný pohyb nohou a těla, jako jsou podsedáky 

umožňující pohyb těla, elastické gumy, kousací přívěsky/násadky. Pomáháme si čichovými 

podněty (možnost využití aromaterapeutických tyčinek). Pedagog dbá na pravidelné větrání, 

u mladších dětí hlídá příjem tekutin, v případě hluku ve třídě by měl mít k dispozici tlumicí 

sluchátka. Žákům se zvýšenou potřebou senzomotorické regulace jsou nabízeny možnosti 

uvolnění napětí procházkou (ČŠI, 2021). 

Týmový přístup a zaměření pozornosti jsou v metodické podpoře žáků s problémy založené 

na porozumění nežádoucím symptomům chování jako prostředku dosažení cíle. Tým ŠZ 

sleduje četnost a dobu nežádoucích projevů a využívá škálování a funkční analýzy chování 

v podpůrných opatřeních. Nepřiměřené chování ve zvýšené četnosti a narůstající intenzitě je 

vnímáno jako vyjádření ohrožení, ve kterém se žák nachází. I když nejprve tým ŠZ nezná 

důvody nepřiměřených nebo atypických projevů žáka, pozoruje, jaké různé podněty a situace 

spouštějí nebo vzbuzují u žáků situace ohrožení a nežádoucí chování. Takovými podněty 

může být hlas, hračka, světlo, podobnost osoby, které spustí poplašnou reakci a dítě znovu 

prožívá strach o život, pocit ohrožení v reálném čase tady a teď (v případě, že si do ŠZ přináší 

paměťovou stopu stresující či dokonce traumatizující události, její blesková vnitřní projekce 

neumožňuje rozlišit, že v přítomnosti se nachází žák v bezpečí). 

Nahlíží symptomatologii žáka ve snaze o porozumění její „řeči“ jako první instinktivní reakce 

přinášející úlevu, často objevenou v minulosti žáka. I když žák dělá cokoliv divného, má 

to svůj původně pozitivní význam (přínos). Tým ŠZ ve druhé úrovni podpory vytváří 

podmínky pro zažívání úspěchu pro každého žáka ještě intenzivněji. Má k dispozici 

pracovníka, který zná obecnou symptomatologii duševních a sociálních poruch a umí 

odhadnout, které situace mohou vést k nežádoucímu chování žáka, sleduje jeho aktuální stav 

a edukuje další zúčastněné (může se jednat o interního nebo externího pracovníka). Pokud žák 

prožil trauma či je traumatizován (je delší dobu v pocitu nebezpečí/ohrožení/ve stavu „bojuj, 

nebo uteč“, stresová reakce se stala chronickou), jeho traumatizace mu ubírá energii a nemůže 

se soustředit. Je stále ve střehu, jeho organismus je ve vysokém stupni pohotovosti. Potřebuje 

přilnutí po traumatu, které zmírňuje ohrožení a reakci „bojuj, anebo uteč“, a proto tým ŠZ zná 

a uplatňuje techniky zklidnění a ujištění žáka o bezpečí. Je ochoten zalít žáka péčí, vyvrací 

domněnku, že je třeba „hodit žáka do vody a nechat ho plavat“. Dává pozor na „zmrazení“ 
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žáka. Zvyká ho na verbální, fyzický a oční „dotek“. Respektuje, že pokud má žák 

frustrovanou základní potřebu, nelze ji obejít, protože jinak nemůže vývoj zdravě pokračovat 

a nemohou být optimálně uspokojované další vývojové potřeby (vývoj v určité oblasti zůstává 

narušen nebo se zastavuje). 

Učitel se koncentruje se na dotek, který je naší základní vztahovou potřebou (fyzický, emoční 

nebo verbální fokus), a využívá ho jako ocenění dobrého. Podporuje snahu, umožňuje, aby 

žák udělal část práce správně, než aby ho nechal udělat celou práci špatně. Nesoustředí 

se primárně na problém, ale na to, co dítěti jde. Pozornost zaměřuje na kladné stránky žáka 

(zdroje), na oblast, ve které je dítě úspěšné (např. sport, znalosti v určité oblasti, která dítě 

zajímá, malování, zpěv), a žáka v těchto aktivitách podporuje. Myslí na přísun přiměřených 

podnětů, vždy dbá na to, aby podněty nebyly jednostranné (např. pouze verbální) a aby dítě 

nebylo v daný okamžik zahlceno přílišným množstvím podnětů. Na verbální rovině často žáka 

povzbuzuje: „Děláš to moc dobře, jen tak dál, jen tak dál“. 

Pokyny zadává srozumitelně, konkrétně, stručně a pozitivně. Pracuje s vědomím, že výkon 

žáka zcela zásadně ovlivňuje to, zda cítí důvěru dospělých v jeho schopnosti (např. slovy 

„zkus to dokázat, věřím, že to zvládneš“ apod.). Pokud je žák zvýšeně podrážděný, snaží 

se jej odreagovat či pozitivně naladit, odvést od negativních myšlenek či prožívání (např. 

ho ocení, nechá ho prožít pocit důležitosti, úspěchu, případně se snaží rozhovorem s ním 

zjistit příčiny jeho stavu a společně nalézt uspokojivé řešení). Podporuje, co je normální, a to, 

co se jeví jako nenormální, upozaďuje, zejména než dojde k intervenci, která bude hledat 

odpověď na otázku, co nám žák svým problémem sděluje. V intervencích uplatňuje 

k základním principům preventivních opatření zvýšeně pozitivní podmiňování (např. těší mě, 

že jsi dnes přišel včas), tzn. vychytávají vše pozitivní, co jen lze. 

Na úrovni pohybu do výuky zařazuje zážitkové aktivity zaměřené např. na uvědomění 

skutečnosti, že každý člověk je jiný a má svoje individuální potřeby. Nesnaží se potlačit 

zvýšenou aktivitu, ale nějakým vhodným způsobem ji využít, případně nechat nahromaděnou 

energii vhodným způsobem vybít, nejlépe volným pohybem. Je třeba dbát na to, aby žák měl 

dostatek možností k volnému pohybovému uvolnění (vhodný je volný pohyb bez přílišné 

organizace či jednoduché sportovní hry, ke kterým má dítě nadání, či zcela bezúčelná 

činnost). Pravidelně zařazuje relaxační cvičení, mindfulness a využívání antistresových 

pomůcek. Tyto techniky výrazně uvolňují žáka v případě zvýšeného neklidu (zklidňuje, tlumí 

i agresivitu). 
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Využívá očního kontaktu a mimiky obličeje, např. při zadávání důležitého pokynu vždy 

navazuje oční kontakt s dítětem, protože převedení slovního pokynu do dotyku či mimiky 

obličeje přispívá k jeho zklidnění. Svým přístupem a tišením žákovy úzkosti zvyšuje 

schopnost žáka se uklidnit, relaxovat, a dosáhnout tím optimální schopnosti učení, čímž 

se i zjednoduší situace ve třídě. Čím více dobře zvládnutých změn žák ve škole zažije, tím 

je to pro něho snazší, stává se nezávislejším, a proto se snaží připravit hodně pozitivních 

zkušeností, které mohou nastartovat to, že žák bude do budoucna schopen vzít na sebe risk 

i v těžších výzvách (Mcintosh, Goodman 2016; Kubíčková, 2020; ČŠI, 2021). 

Řešení problému 

Individuálně nebo týmově pozorují osoby podporující žáka situace, kdy se nežádoucí 

symptomy neobjevují (kdy se žákovi daří), tzn. pracují s otázkami na výjimky. Mění 

v souladu s teoriemi konstruktivismu aplikované, v inkluzi přirozené prostředí (sociální 

kontext) žáka takovým způsobem, aby bylo možné saturovat potřeby žáka a symptomatologie 

se pro něj stala v maximální možné míře zbytečnou. Reagují na jeho specifické vzdělávací 

potřeby tím, že upravují podmínky vzdělávání a podle potřeby zapojují další rodinné 

příslušníky a další odborníky. 

Vyžaduje-li to situace, zajišťují pro žáka komplexní péči pedagogickou a psychosociální. 

Kromě pracovníků ŠPZ využívají interně nebo externě sociálních pracovníků, terapeutů 

a dalších podpůrných služeb. Pracují se skutečností, že např. sezení s psychoterapeutem nebo 

psychofarmaka jsou pro žáka důležitou podporou při nácviku vhodných copingových strategií 

apod., ale že v jeho sociálním kontextu je obsažen spolutvůrce, nebo minimálně spouštěč 

symptomu, ať už se na jeho vývoji podílelo školní, nebo rodinné prostředí, nebo pouze 

v daném kontextu projikuje ohrožení žáka. 

Případné obavy o ostatní žáky při podpoře žáka ve druhé úrovni (např. u rodičů spolužáků) 

rozptylují tím, že co potřebuje frustrovaný žák, potřebuje každý žák ve třídě, takže intervence 

jsou přínosné i v druhém stupni podpory pro všechny. Dle vývojové psychologie učitel nebo 

tým přemýšlí, jaká potřeba žáka není uspokojena, protože aby žák mohl začít uspokojovat 

novou potřebu (např. vzdělávací), musí dosytit frustrovanou potřebu. 

V případě přenosu traumatizace žáka je symptomatologie naučeným obranným mechanismem 

z prostředí mimo školu, která mu ve společnosti (ŠZ) činí problém. To, co jiní žáci 

přehlédnou, stresovaný, frustrovaný nebo dokonce traumatizovaný žák může vnímat ostřeji, 

některé smyslové vjemy, např. sluchové, může mít velmi citlivé. Tým hledá, co žáka 
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rozrušuje, a jde do geneze, usiluje o „přepsání“ ztišením a ujištěním, že v aktuálním kontextu 

je žák v bezpečí, a nabízí alternativy pro symptomy. Tuto činnost opakuje, žádoucí zvládnutí 

posiluje, vnímá a oceňuje každý posun naznačující vyhasínání negativních symptomů. Se 

zlepšením dochází k výraznému zlepšení kognitivních funkcí. Tento přístup využívá 

především u žáků s „rozbitým termostatem“, kteří se chronicky nacházejí ve stavu ohrožení. 

V metodické práci nastupuje na současný vývoj, podaří-li se zlepšit více než jednu příčinu, 

ovlivní se jich více. 

Někdy není možné potřebu saturovat, pak je třeba najít náhradu, ekvivalent. Např. když 

adolescent nemá uspokojenou potřebu tišení v raném vývoji, můžeme přemýšlet, jak mu 

zprostředkovat náhradní vjemy houpání, tlukotu a rytmu srdce. Teprve poté může dojít 

k dalšímu rozvoji mozku. Je třeba si dávat reálné cíle, např. aby ataka byla co nejméně často, 

co nejmírnější a co nejlépe zvládnutelná. Podpůrné osoby se snaží vidět svět očima žáka, 

usilovat o náhled komplexu, nejen jednotlivých částí. Chtějí vědět, co již učitelé 

u konkrétního žáka vyzkoušeli. V případě potřeby udělají něco striktního, aby žáka zastavili. 

Např. pokud se jedná o alfa samce, ve třídě zjišťují, proč musí tuto roli volit z pozice 

ohrožení, proč manipuluje, proč musí mít nad vším kontrolu. Nejprve ho „zapasují“ do pozice 

dané věku a hledají, co svým chováním říká, jaké stresové podněty má a jak je možné je 

odstranit a ulevit mu. Ptají, se, co předchází chování. Zkouší, co funguje. Omlouvají se, že 

se něco nepovedlo, „asi jsme to nevymysleli správně“, nenakládají mu další neúspěch. 

Nečekají, že žák už po jedné úspěšné intervenci problém mít nebude. Spíše hovoří o podpoře, 

kdy žák jde trochu nahoru, a zase nastane pád dolů, a takto stále s postupnými kroky v dobře 

vedených intervencích přispívajících k požadovanému cíli. Popisují mu jeho emoce, protože 

často je žáci s traumatem kvůli disociaci nevnímají. Často např. necítí, že je jim zima, že mají 

hlad. Podpůrné osoby zařazují čichové nebo chuťové hry, které pomáhají k rozvoji 

autoregulace. 

Vyžaduje-li to situace, seznámí spolužáky s důvody, proč k danému žákovi přistupují odlišně. 

Využívají vhodné způsoby komunikace bez hodnocení, zaměřují se na poměr pozitivních 

a negativních interakcí, které hlídají i při vysoké míře zlobení. Umí se s dítětem „potkat“, být 

s ním. Vždy vychází z předpokladu, že se žáci chovají, jak nejlépe mohou, a zvažují jejich 

možné limity (aktuální schopnosti a dovednosti a kvalitu prostředí). Sociálnímu prostředí 

dítěte věnují zvýšenou pozornost, tzn. sledují vztahy v rodině a třídě a celkovou atmosféru 

v přirozeném prostředí dítěte (rodina, škola komunitní podmínky), případné nežádoucí jevy 
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řeší bezodkladně. Využívají způsobu, jak žáka zklidnit, umí pracovat s dotekem (zařadit 

vhodný jemný dotyk, např. položení ruky na rameno), a tím ho kotvit s ohledem na svou roli 

v životě dítěte, s tónem hlasu a vlastním pohybem (např. traumatizované děti bývají lekavé, 

ačkoliv lekavost nemusí být zjevně patrná). 

Pokud chování žáka překročí stanovené hranice, vzniklou situaci řeší dospělí bezodkladně. 

Ví, že pokud se dítě v útlém věku setká s tím, že agrese zůstává nepotrestána (bude 

„omluvena“ jeho poruchou), či že se dokonce vyplácí (dítě s její pomocí dosáhne svého), 

těžko jim budou v období dospívání dokazovat opak. Velká pozornost je věnována prevenci 

vzniku agresivního chování žáků. Podpůrné osoby zasahují klidně, ale kategoricky 

a důsledně; pokud dítě nezareaguje na verbální pokyn, pokusí se o fyzický kontakt (uchopení 

za ruku či rameno, případně vyzkouší pevné objetí). 

Je vhodné neřešit afektivní chování před ostatními, ale individuálně, po dobu nepřítomnosti 

ve třídě je třeba zajistit dozor nad ostatními žáky. Pokud byli ostatní žáci svědky konfliktu, je 

vhodné seznámit je s výsledkem řešení. Pokud u žáka probíhá silný afektivní záchvat, je třeba 

jej co nejrychleji izolovat od ostatních. Podpůrné osoby dávají jasné a pevné hranice, které 

formují chování žáky a učí je společensky přijatelným způsobům chování a řešení krizových 

situací. V případě obtíží zkouší na základě chování žáka jako komunikačního nástroje 

se světem rozlišit, kde se právě nachází v rovině emocionální, a z toho vycházet, spíše než 

ho chtít napasovat do obecných představ. 

Odměny a tresty jsou v případech silného stresu žáka hodnoceny jako účinné. Je třeba 

změnit problémové chování oceňováním a hledáním, co je příčinou chování, co přilévá „olej 

do ohně“. 

Například nemá smysl na dítě křičet, že ruší ve třídě, když už dítě samo je v kritickém 

emocionálním stavu. Žáka je třeba přimět k pochopení toho, co se od něho očekává. 

Systémově se využívá hlavně pochvala, žák je chválen o to výrazněji, pokud zvládne na 

zátěžovou situaci reagovat společensky žádoucím způsobem. Učitelé žáka chválí i za z našeho 

pohledu drobné úspěchy (že místo, aby žák skočil do řeči, počkal, až domluvíme, že nesebral 

kamarádovi tužku apod.). Negativní projevy chování žáka se snaží ignorovat, oceňuje vždy 

dítě za to, co dítě udělalo správně. Oceněním za vhodné chování přispívá okolí k posilování 

žádoucích projevů chování. Odlišuje negativní projevy chování dítěte, které jsou důsledkem 

poruchy a za které žák nemůže, od vědomého a záměrného porušování pravidel 

společenského soužití. Specificky u žáků je vhodné vést okolí k tomu, aby na některé projevy 
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chování nereagovalo. Oceňuje nejen celkový výsledek práce, ale také snahu a dílčí výsledky 

(např. volbu správného způsobu řešení). 

Tresty využívají podpůrné osoby jen v krajních případech, protože trest zastavuje, ale 

nebuduje nový návyk, a častým užíváním ztrácejí na účinnosti. Pokud veškeré jiné možnosti 

selžou, je lepší situaci řešit trestem než ji neřešit vůbec. Trest by měl následovat 

bezprostředně po porušení pravidel a měl by být spíše krátkodobý, dlouhodobé tresty se míjejí 

účinkem. Výkon trestu důsledně kontrolujeme. Pokud dítě projevuje lítost a snahu svou vinu 

odčinit a za svůj čin se omluví, můžeme trest zmírnit nebo úplně zrušit. Je třeba jej důsledně 

vést k tomu, že omluva za nevhodné chování je v běžném životě samozřejmostí. Dítě nikdy 

netrestáme, dokud je v afektu, k trestání dítěte přistupujeme po tom, co se uklidní. V případě 

ohrožujícího afektu (je ohroženo zdraví dítěte nebo jiné osoby, nebo dítě ničí cizí majetek) 

je nutné zasáhnout ihned. 

Pedagog ve vztahu sám k sobě zkoumá sám sebe. Je si vědom toho, že nápodoba je 

nejsilnější formou učení. Pedagog, který je se svou prací spokojený, tento postoj předává 

dětem. Škola se o duševní zdraví pedagogického sboru v ideálním případě aktivně stará. 

Když se nechá pedagog žákem vystresovat, vrací se ke svým kořenům, jedná jako rodiče. 

Když se u toho chytí, může říct „promiň, jdeme to zkusit znovu“. Využívá supervizí 

a mentoringu, zejména pokud má pocit bezmoci ve zvládnutí situace (Levine, 1997; Perry, 

2016; Mcintosh, Goodman, 2016; Kubíčková, 2020, ČŠI; 2021). 

Výchovná opatření dle školského zákona 

Výchovná opatření jsou posledním řešením, pokud předchozí strategie nefungují a vedení 

školy vyhodnotí, že je třeba v rámci zajištění bezpečí všech dětí říct jasné „ne“. Školské 

zařízení může využít kázeňského opatření podmínečného vyloučení nebo zcela vyloučit žáka 

ze školského zařízení, nebo využít při zvláště hrubých a opakovaných slovních a úmyslných 

fyzických útocích jiná kázeňská opatření. Takové chování k zaměstnancům školského 

zařízení nebo vůči ostatním žákům se považuje za zvláště závažné provinění a porušení 

povinností a stanovených pravidel. 

Dopustí-li se žák takového chování, oznámí ředitel školského zařízení tuto skutečnost orgánu 

sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, případně státnímu zastupitelství 

do následujícího pracovního dne poté, kdy se o tom dozvěděl. Školské zařízení může přivolat 

policii. Úmyslné fyzické útoky a zvlášť hrubé opakované slovní útoky podléhají oznamovací 

povinnosti ředitele školy OSPOD nebo státnímu zastupitelství do následujícího pracovního 
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dne. Opatření (výchovná, ochranná a trestní) přihlíží k osobnosti, věku a rozumové a mravní 

vyspělosti žáka, zdravotnímu stavu, osobním, rodinným a sociálním poměrům, a musí být 

přiměřená povaze a závažnosti spáchaného činu (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)). 

6.2.4 Třetí úroveň podpory biopsychosociálního zdraví ve školských zařízeních 

Třetí úroveň podpory, kterou potřebuje zhruba 5 % žáků, je velmi intenzivní a velmi 

komplexní individuální podpora žáka. Na této úrovni je již standardem pracovník jako case 

manager, který řídí a koordinuje individuální podpůrný plán. Většinou se jedná o pracovníka 

mimo ŠZ. Žák vyžaduje více modalit péče v oblasti zdravotní, sociální a pedagogické, nutná 

je multidisciplinární spolupráce. Žák je zpravidla ohrožen ústavní nebo ochrannou výchovou 

či hospitalizací ve zdravotnickém zařízení. 

Zapojení školského poradenského pracoviště a externích odborníků 

Pokud symptomatologie přetrvává nebo se zvyšuje četnost a intenzita symptomů, škola 

využije školského poradenského zařízení a řídí se doporučeními v rámci opatření druhého 

až pátého stupně. Zapojuje do spolupráce rodinu a další externí odborníky. Cílem 

multidisciplinárního působení je změnit sociální kontext dítěte takovým způsobem, aby jeho 

nenaplněné potřeby byly saturovány, a vytvořit dostatečnou podporu tak, aby se dítě mohlo 

co nejzdravěji vyvíjet. Důležitá je role case managera dítěte (klíčového pracovníka), který 

koordinuje činnost ve prospěch dítěte tak, aby jednotlivé spolupracující subjekty konaly 

ve shodě a byl maximálně využit jejich potenciál. Cílem je včasný záchyt a to, aby nemuselo 

dojít k vyčlenění z přirozeného prostředí žáka, případně aby jeho pobyt mimo přirozené 

prostředí byl co nejkratší. V tomto kontextu je také stanoven stupeň podpůrných opatření 

ŠPZ. Vždy je důležité správně vyhodnotit situaci dítěte, pokrýt jeho potřeby a snažit se zajistit 

jejich uspokojení, byť mnohdy náhradním způsobem. 

Podpora třetí úrovně ve školských zařízeních navyšuje druhou úroveň podpory s apelem 

na nutnost účasti maximálního multidisciplinárního propojení řešení nepříznivé situace dítěte. 

Jsou navrhovány takové změny v sociálním kontextu dítěte, které přispívají k zajištění 

specifických potřeb dítěte ve společném vzdělávání. Škola tak zpravidla činí za součinnosti 

se zapojenými institucemi zdravotními, sociálními nebo OSPOD (zákon č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)). 
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Školská zařízení externě spolupracují s(e) 

• zdravotnickými zařízeními, 

• sociálními službami a orgánem sociálně-právní ochrany dětí, 

• pedagogicko-psychologickými poradnami, 

• speciálně-pedagogickými centry, 

• dalšími školskými zařízeními, 

• multidisciplinárními Centry duševního zdraví dětí a adolescentů, 

• dalšími poradenskými zařízeními. 
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7 Zdravotnická zařízení a biopsychosociální podpora zdraví dítěte 

Zdravotnická zařízení nalézají na úrovni primární všeobecné prevence biopsychosociální 

oporu v zákoně o zdravotních službách. Jedná se zejména o zdravotnické služby 

preventivního charakteru, tedy ty, kterými předcházíme vzniku a rozvoji onemocnění nebo 

zhoršení nemoci a kterými také chráníme zdraví veřejné. Léčebnou zdravotní péčí se rozumí 

soubor činností a opatření prováděných za účelem zlepšení nežádoucího zdravotního stavu 

zaměřením na léčbu onemocnění v jeho biologických, psychologických, případně dalších 

aspektech života, v případě přetrvávajícího chronického či jiného onemocnění na zlepšení 

kvality života a minimalizaci nežádoucích symptomů. Jejím účelem je včasné vyhledávání 

faktorů, které jsou v příčinné souvislosti se vznikem a udržováním nemoci nebo zhoršením 

zdravotního stavu a provádění opatření směřujících k odstraňování nebo minimalizaci vlivu 

těchto faktorů, zjišťování zdravotního stavu pacienta a okolností, jež mají na zdravotní stav 

pacienta vliv, informací nutných ke zjištění nemoci, jejího stavu a závažnosti, dalších 

informací potřebných ke stanovení diagnózy, individuálního léčebného postupu a informací 

o účinku léčby. 

Podle druhu zdravotní péče se jedná o diagnostickou, léčebnou a rehabilitační péči. 

Dle časové nutnosti zajišťují zdravotní služby plánovanou, nebo neodkladnou či nezbytnou 

péči dle naléhavosti zdravotní intervence. V některých případech sem patří i dispenzární 

péče, jejímž účelem je aktivní a dlouhodobé sledování zdravotního stavu pacienta ohroženého 

nebo trpícího nemocí nebo zhoršením zdravotního stavu. Zdravotní služby jsou kromě 

ambulantní a pobytové péče poskytovány i ve vlastním sociálním prostředí pacienta, čímž 

se rozumí domácí prostředí pacienta nebo prostředí nahrazující domácí prostředí pacienta 

(zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon 

o zdravotních službách)). 

7.1 Biopsychosociálně orientovaný lékař 

Biopsychosociálně orientovaný lékař vyhodnocuje situaci dítěte komplexně v souvislosti 

s jeho rodinou a doporučuje kromě lékařské péče orientované na tělo také služby v oblasti 

podpory duševního zdraví, pokud se jedná o závažnější choroby nebo o onemocnění, která 

se opakují. Může se jednat o služby zdravotní pedopsychiatrické nebo psychologické, 

případně i služby sociální či pedagogické. Pokud je třeba, spolupracuje s orgánem sociálně-

právní ochrany dětí. Pokud rodiče s dítětem navštíví psychosomaticky orientovaného lékaře, 
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ten doporučuje, pokud je to vhodné, především opatření nastolující rovnováhu (mají funkci 

dorovnávací), případně doporučí farmakologickou terapii. Lékař psychosomatik shledává 

symptomy či běžné onemocnění jako běžnou odchylku od normy, zjišťuje psychosociální 

kontext obtíží a navrhuje intervenci, na primární úrovni poskytuje drobnou terapeutickou 

intervenci. Na sekundární úrovni je dítě léčeno běžnými zdravotními postupy a k tomu je 

rovněž mapován psychosociální kontext obtíží. Lékař navrhuje léčbu z komplexního pohledu, 

tedy léčí všechny aspekty zdraví. U chronických nebo vážnějších obtíží buď on sám 

koordinuje léčbu, nebo přesouvá koordinaci na specializovaná pracoviště (Campbell, 

Rohrbaugh, 2016). 

7.1.1 Péče a léčba dětského pacienta biopsychosociálně orientovaným lékařem 

Psychosomaticky praktikující lékař přistupující k posuzování zdraví v biopsychosociálním 

kontextu pracuje komplexně. Základem je uznání organismu jako seberegulujícího systému, 

který je tvůrcem všech symptomů. Respekt k němu umožňuje najít cestu k tomu, aby 

symptomy přestal tvořit, aby se vyléčil. Klíčový se jeví vztah snižující úzkost. Lékař zjišťuje 

biologické zdraví svého pacienta dle našich kulturních zvyklostí (zjišťuje demografické údaje, 

symptomy, návykové látky, léky, alergie, genetické vlivy, fyziologický vývoj a prodělaná 

onemocnění). V psychickém aspektu zjišťuje poruchy psychického vývoje, důvěru ve svět, 

jazykový kód, opakující se těžkosti v mezilidských vztazích, psychické stresory, intenzivní 

emoce, myšlenky a fantazie, změny v kognitivních procesech a mechanismy zvládání. 

V sociálním aspektu se zabývá rodinou, přáteli, sociálními těžkostmi, propojeností 

s prostředím, které spouští zábrany k požadovanému chování, vzděláním, zaměstnáním, 

úrovní bydlení, výší příjmů rodiny, dostupností lékařských služeb, problémy se zákonem, 

kulturní a duchovní identitou, jejím vysvětlením nemoci, kulturní potřebou stanovení 

diagnózy, vztahy s lékaři, kulturními zvyklostmi ve vztahu s psychosociálním prostředím 

a mírou fungování (Campbell, Rohrbaugh, 2016). 

Lékař psychosomatik stanovuje stejně jako klasický lékař tzv. diferenciální diagnózu. 

Využívá symptomového filtru jako průvodce, projde všechny kategorie a vytvoří soubor 

diagnóz. Jde zejména zpočátku o velmi pracnou práci, je třeba nevynechávat žádné údaje 

diferenciální diagnózy. Nakonec některé diagnózy lékař vyřadí a pracuje se zúženým 

souborem diagnóz. Během práce hodnotí rizika, zejména to, jak je pacient nebezpečný sobě 

nebo druhým nebo jak dítěti může být nebezpečné prostředí, a stanovuje ochranné faktory. 
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Bere v úvahu sociální podmínky, věk dítěte apod. a vytváří plán snížení rizik obsahující 

vhodné intervence. 

V následujícím kroku vytváří plán biopsychosociální léčby (doporučení a vyhodnocení 

biologických vyšetření, doporučení biologických intervencí, vyhodnocení stavu psychického 

prožívání, doporučení psychologických/psychiatrických/psychoterapeutických intervencí, 

vyhodnocení sociálního vlivu na jedince a doporučení sociálních intervencí a sociálních 

služeb). 

Zabývá se prognózou a možnými komplikacemi při léčbě, reakcemi na předchozí léčbu, 

dostupností léčby, osobností a jejími obrannými mechanismy a sociální podporou. Hlavní 

význam v rozvoji symptomů a onemocnění dítěte a všech živých organismů sehrává z jeho 

pohledu psychosociální nerovnováha, a to i v případě genetické zátěže a onemocnění, v našem 

sociálním prostředí (rodina, škola, pracoviště, životní prostředí apod.). Hledá na základě 

biomedicínského přístupu k symptomu, jakou potřebu dítěti daný symptom uspokojuje, co mu 

přináší a co je možné udělat pro to, aby se stal zbytečným, respektive aby byly potřeby dítěte 

uspokojeny konstruktivnějším způsobem. 

Pracuje s vědomím, že organismus umí vytvářet ve všech úrovních existence (fyzické, 

psychické nebo sociální) symptomy a nemoci, které nás informují o narušené 

biopsychosociální dysbalanci. Biopsychosociálně orientovaný lékař se zabývá samotnými 

symptomy, počítá s tím, že otevírání nepříjemných témat v rodině bývá často velmi 

nepříjemné a bolestné. Symptomatologie je disociací od nechtěného. Práce se symptomy 

může mít nejrůznější podobu od jeho přijetí, zabývání se jejich významy, kladení si otázky, 

k čemu nás nutí, co nám kvalitativně přinášejí, na co reagují, jaké hodnoty by byly ohrožené, 

kdyby nevznikaly apod. Lze je využít jako symbolickou výpověď organismu. 

Velkou roli v postoji a zvládání nemoci hrají reakce matky v dětství dítěte (hlavní pečující 

osoby) na onemocnění a celkový přístup nemoci v rodině (sociální kontext nemoci). 

Symptomy nám například také ukazují na něco, co bychom rádi neviděli, proto mluvíme 

o moudrosti našeho těla. Mohou postihnout všechny orgány a krajiny těla, duše i sociálních 

vztahů a jsou známkou disociace. Na úrovni těla uskutečňují symptomy to, co by bylo třeba 

provést na duševně duchovní rovině (Lowen, 2017; Boadella, Frankel, Correa, 2009; Honzák, 

2017; Campbell, Rohrbaugh, 2016; Poněšický, 2014; Maturana, Varela, 2016). 
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7.1.2 Služby rozšiřující péči biopsychosociálně orientovaného pediatrického 

praktického lékaře 

Psychosomaticky orientovaný pediatrický lékař běžně využívá v léčebném procesu péče 

odborných lékařů v oblasti např. pedopsychiatrie, neurologie, chirurgie, gastroenterologie, 

kardiologie, urologie, nefrologie, zubního, ORL a očního lékařství, onkologie, obezitologie, 

pedopsychiatrie, klinické psychologie a gynekologie. Pediatr nebo lékař specialista využívá 

k léčbě onemocnění různých metod. Pokud je třeba, spolupracuje se sociálními, sociálně-

právními, pedagogicko-psychologickými, speciálně-pedagogickými a výchovně-vzdělávacími 

zařízeními. 

Metody, které může lékař v léčebném procesu využít 

Metody působící na tělo 

Fyzikálně: teplo, chlad, elektrický proud, záření, magnety, světlo, laser, změny tlaku vzduchu, 

kyslík apod. 

Chemicky: farmakoterapie, leptání, dezinfekce. 

Biologicky: podávání bakterií, očkování, transplantace, transfuze, aplikace kmenových buněk, 

instilace stolice. 

Dieteticky: nasazení dietních opatření, omezení výživy, hladovění. 

Rostlinami: fototerapie. 

Rukou a tělem: fyzioterapie, rehabilitace. 

Nástrojem: chirurgie, akupunktura. 

Metody působící na psychiku 

Psychoterapie: psychodynamická, adlerovská, analytická, existenciální, desenzibilace, 

psychoanalýza zaměřená na člověka, gestalt terapie, interpersonální, behaviorální, kognitivní, 

relaxační techniky, nedirektivní přístup. 

Rodinná terapie: systemická, narativní, na řešení zaměřená apod. (Chvála, Trapková, 2020). 
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8 Sociálně-právní ochrana dětí, sociální služby a biopsychosociální 

podpora zdraví dítěte 

Sociálně-právní ochrana dětí i sociální služby jsou v rovině všeobecné prevence součástí 

aktivní biopsychosociální podpory zdraví. Spoluvytváří svým působením sociální prostředí, 

které pozitivně ovlivňuje zdraví, čímž se podílí i na podpoře zdraví fyzického a psychického. 

Sociálně-právní ochrana dětí působí ve větší míře jangově (více reprezentuje mužský princip 

svou možností využívat restriktivní opatření), zatímco sociální služby jako prodloužená ruka 

rodiny, školských zařízení a sociálně-právní ochrany dětí jsou spíše silami jinovými (více 

reprezentují ženský princip, jsou zejména podporující silou). 

OSPOD i sociální služby působí na preventivní úrovni plošně, tzn. působí skrze komunitní 

plánování na obecní, krajské a státní úrovni na vytváření sociálně zdravého prostředí 

vytvářejícího předpoklady pro harmonický a zdravý vývoj dítěte. Pracují s cílem maximálního 

sociálního začleňování (prevence exkluze a podpora inkluze) jedinců (dítěte, rodiče, pěstouna 

apod.) nebo skupiny (rodina, ŠZ, skupina osob) ohrožených sociálním znevýhodněním nebo 

sociálně znevýhodněných v důsledku nepříznivé sociální situace nebo odlišnosti. 

V rovině selektivní a indikované prevence OSPOD a sociální služby pracují s konkrétními 

dětmi, jejich rodinami a dalšími účastníky či subjekty, jež jsou součástí přirozeného prostředí 

dítěte nebo spolupracují v rámci nápravy při řešení situace ve prospěch dítěte, které se nachází 

v nepříznivé sociální situaci se souvisejícímu subjekty v takové míře, která odpovídá 

závažnosti nepříznivé sociální situace. Podporujícími službami se rozumí zajištění emoční 

výživy pro dítě a restriktivními opatřeními se rozumí opatření vedená v duchu vlídné, ale 

pevné ochrany dítěte, vždy realizované s cílem zajištění jeho nejlepšího zájmu. 

8.1 Principy a hodnoty sociálního začleňování 

Úkolem práce sociálního začleňování (inkluze) je v obecné rovině práce s rodinami nebo 

skupinami a dalšími odborníky a subjekty, jichž se sociální začleňování týká, a zodpovídají 

za ně ministerstva (MPSV, MV ČR, MZ ČR, MŠMT, MMR) a jejich orgány. Všichni 

zúčastnění pracují s problematikou nízkého socioekonomického statusu (závislost na 

sociálních dávkách, zadluženost), výskytu rizikových jevů ohrožujících zdravý vývoj cílové 

skupiny (výskyt sociálně-patologických jevů jako je bezdomovectví, závislosti, gamblerství, 

prostituce) s prvky sociokulturní odlišnosti (odlišný jazyk, odlišná rodinná konstelace oproti 

normě, odlišné náboženství, odlišná hodnotová orientace apod.) 
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Aktivně je podporováno zapojení minoritních skupin do majoritní společnosti v komunitě, 

snížení rozdílů ve vzdělávání, zvýšení zaměstnanosti u cílové skupiny nebo jejich rodin, 

integrace menšin na krajské a místní úrovni (boj s chudobou), zajištění rovného přístupu 

k bydlení, zajištění rovného přístupu ke vzdělávání, podpora funkční místní (komunitní) sítě, 

participace menšin, interetnické soužití a lokální mezioborová spolupráce. 

Hodnoty sociálního začleňování 

Rovnost – základ inkluze, který je spojován se spravedlností ve vztahu k vytlačování. 

Právo – nacházíme v něm vyjádření hodnoty rovnosti, díky právu je rovnost vymahatelná 

soudní mocí. 

Zapojení – především zapojení do hlavního vzdělávacího proudu a odstraňování překážek 

ve vzdělávání. 

Diverzita – v inkluzivním procesu zachází především s kulturní diverzitou jako možností 

obohacení a cestou podpory mírového soužití, naopak xenofobní projevy, stereotypy 

a předsudky vedou k polarizaci společnosti. 

Komunita – podporuje přátelské vztahy a spolupráci v přirozeném prostředí dětí a jejich rodin. 

Spolupráce – je využívána jako zásadní nástroj společnosti podporující odpovědnost a rozvoj 

potenciálu zapojených účastníků. 

Udržitelnost – minimalizuje krátkodobá řešení, snaží se hledat taková, která přispívají 

k rozvoji dalších generací. 

Důvěra – pravdivost a víra, která vytváří důvěryhodné prostředí, prokazatelně zvyšuje šanci 

na zlepšení nepříznivé sociální situace. 

Nenásilí – naslouchání, porozumění a zvažování argumentů odlišných k vlastním a respekt 

k nim. 

Pravdivost – autentické předávání a vyjadřování informací pracovníkem. 

Odvaha – je nutná k překonání společenské konvence, kde zažité systémy přestávají fungovat, 

kde je třeba poukázat na zneužívání, násilí nebo diskriminaci. 

Láska – je vyjádřena zájmem, péčí a osobní angažovaností pro blaho druhých. 

Optimismus – pozitivní představa vize optimálního stavu inkluzivní společnosti pro všechny 

osoby bez rozdílu. 
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Empatie – ochota vcítit se do situace klienta, porozumět mu a ulevit od utrpení, což mu 

dodává sílu k péči a podpoře. 

Radost – snaha o vytváření pracovního prostředí, které je možné prožívat radostně. 

Nehodnocení – je znakem nejvyššího stupně intelektu pracovníka; čím více je pracovník 

integrován ve své vlastní struktuře osobnosti, tím více je schopen popisu bez hodnocení 

a soudů (Šotola, 2011). 

8.2 Orgán sociálně-právní ochrany dětí 

Orgán sociálně-právní ochrany dětí zajišťuje v naší společnosti ochranu práv dítěte na 

příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochranu jeho oprávněných zájmů a potřeb včetně ochrany 

jeho jmění. Působí také při realizaci opatření směřujících k obnovení narušených funkcí 

rodiny. Zahrnuje primární a sekundární sociální prevenci, která chrání zejména vznik a rozvoj 

sociálních podmínek, které mohou ohrozit harmonický vývoj dítěte. Nejvíce pozornosti při 

řešení obtíží konkrétních dětí věnuje zejména dětem zařazeným pod § 6 (ohrožené dítě), 

u nichž vytváří Individuální plán ochrany dítěte (IPOD). Jedná se o děti žijící v rizikových 

sociálních podmínkách. Nejvíce pozornosti věnuje dětem, u nichž hrozí umístění do náhradní 

rodinné, ústavní nebo ochranné výchovy. 

Podle § 6 zákona č. 359/1999 Sb. se zaměřuje zejména na děti, jejichž rodiče zemřeli, neplní 

povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, nebo nevykonávají nebo zneužívají práva 

plynoucí z rodičovské odpovědnosti. Dále se zaměřuje na děti, které byly svěřeny do výchovy 

jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí 

ze svěření dítěte do její výchovy, na děti vedoucí zahálčivý nebo nemravný život spočívající 

zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj 

obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí, 

spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl 

trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské 

soužití, opakovaně se dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob 

odpovědných za výchovu dítěte, na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, 

svobodu, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání 

takového činu, jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu 

dítěte opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich 

umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců, jsou ohrožovány násilím mezi rodiči 
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nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími 

fyzickými osobami, jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany, azylanty nebo osobami 

požívajícími doplňkové ochrany a na území České republiky se nacházejí bez doprovodu 

rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu, pokud tyto skutečnosti trvají 

po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou 

anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí. 

OSPOD využívá pravomocí dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Podle § 53 tohoto 

zákona si, pokud je třeba, OSPOD obecního úřadu obce s rozšířenou působností na výzvu 

bezplatně vyžádá u kohokoliv potřebné údaje ke své práci. Podle § 12 využívá uložení 

povinnosti využít odbornou poradenskou pomoc, pokud ji rodiče nezajistili nebo jí nevyužili, 

dítě ji potřebuje a byla jim doporučena, nebo nejsou-li schopni řešit problémy spojené 

s výchovou. Na základě § 13 OSPOD, je-li to v zájmu dítěte, napomíná vhodným způsobem 

rodiče, popřípadě dítě, stanovuje nad dítětem dohled, který provádí za součinnosti školy, 

popřípadě dalších institucí a osob, které působí zejména v místě bydliště nebo pracoviště 

dítěte, ukládá omezení bránící působení škodlivých vlivů na výchovu dítěte, zejména zákaz 

určitých činností, návštěv určitých míst, akcí nebo zařízení nevhodných vzhledem k osobě 

dítěte a jeho vývoji. Využívá také uložení povinnosti účastnit se prvního setkání se zapsaným 

mediátorem v rozsahu 3 hodin terapie. O těchto výchovných opatřeních, neuloží-li je OSPOD, 

za stejných podmínek rozhoduje soud.  

Při péči o děti vyžadující zvýšenou pozornost (děti vedené pod § 6) zaměřuje podle § 31–32 

svou pozornost na využívání volného času těchto dětí, čímž významně omezuje jejich styk 

s fyzickými osobami požívajícími alkoholické nápoje nebo návykové látky nebo páchajícími 

trestnou činnost. Nabízí dětem programy pro využití volného času, spolupracuje se školami, 

pověřenými osobami, zájmovými sdruženími a dalšími subjekty, které působí proti 

opakovaným problémům v chování. Podle § 42 může umístit dítě do zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc, kde je poskytnuta ochrana a pomoc dítěti, které se ocitlo bez 

jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy anebo ocitlo-li 

se dítě bez péče přiměřené jeho věku, jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo 

zneužívané anebo o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným 

způsobem ohrožena jeho základní práva. 

Ochrana takového dítěte a pomoc mu poskytovaná spočívá v uspokojování základních 

životních potřeb, včetně ubytování, v zajištění zdravotních služeb a v psychologické a jiné 



 

142 

obdobné nutné péči. Dítě se umísťuje v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

na základě rozhodnutí soudu (zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí). 

8.3 Sociální služby 

Sociální služby v napomáhání překonávání nepříznivé sociální situace dítěte pracují se stejnou 

cílovou skupinou jako OSPOD a spolupracují aktivně s příslušnými subjekty. Zákon 

o sociálních službách vymezuje kromě okruhu osob a cílových skupin také základní činnosti 

každé sociální služby. Sociální služby dle svého druhu poskytují služby, které vždy zahrnují 

sociální poradenství a sociální prevenci poskytovanou ambulantní a terénní formou. Sociální 

služby, pokud je třeba, intenzivně spolupracují s dalšími subjekty účastnícími se podpory 

dítěte. Spolupracují s OSPOD, ŠZ, ŠPZ apod. 

Druhy sociálních služeb pro děti a rodiny dle zákona o sociálních službách 

Základními druhy služeb poskytujících péči o děti a rodiny jsou raná péče, nízkoprahová 

zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a azylové domy 

pro matky s dětmi. 

Raná péče 

Podle § 54 zákona o sociálních službách je raná péče terénní služba, popřípadě doplněná 

ambulantní formou služby, poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je 

zdravotně postižené nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. 

Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické 

potřeby. Podle odstavce 2 zahrnuje tyto základní činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační 

činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické 

činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí. 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

Dle § 62 zákona o sociálních službách poskytují nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

ambulantní, případně terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky 

nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením 

sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe 

se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé 

sociální situace. Služba může být poskytována osobám anonymně. Podle odstavce 2 obsahuje 

tyto základní činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu 
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se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, 

oprávněných zájmů a potřeb. 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

§ 65 vymezuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jako terénní, případně 

ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku 

dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci 

překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje. 

Služba obsahuje tyto základní činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc 

při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (zákon 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). 

8.4 Nástroje sociální podpory 

Sociální podpora má k dispozici nástroje, kterých lze využívat samostatně nebo kombinovaně. 

Jsou jimi základní a odborné sociální poradenství, psychologické poradenství, manželské 

a rodinné poradenství, individuální plánování, mentoring, peer konzultace, mediace, case 

management, případové konference, asistence při styku s dítětem apod. Tyto nástroje mají 

na zřeteli vždy zajištění nejlepšího zájmu dítěte. 

Základní sociální poradenství 

V případě nepříznivé sociální situace poskytuje informace o nárocích, službách a možnostech, 

které mohou přispět k jejímu odstranění nebo zmírnění. Poskytované informace vyplývají 

ze systému sociální ochrany dítěte a rodiče, k němuž patří např. sociální podpora, právní 

pomoc, dostupnost služeb. Cílem rozvinutého sociálního poradenství je poskytování 

informací co nejblíže bydlišti nebo pracovišti klienta. Do základního sociálního poradenství 

patří i zprostředkování další potřebné odborné pomoci. Základní sociální poradenství 

poskytuje každá sociální služba (Hanuš, Kolářová, 2007; Matoušek, 2011). 

Odborné sociální poradenství 

Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů 

sociálních skupin osob. Je poskytováno v sociální službě odborného sociálního poradenství 

a manželských a rodinných poradnách (Sobotková, 2001). 
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Psychologické poradenství 

Psychologické poradenství se v případě výchovných problémů nebo rodinných problémů 

zaměřuje zejména na oblast prevence (rozvoj osobnosti rodičů a dětí a jejich psychosociálních 

dovedností), intervence a komplexní diagnostiky. Nabízí vztahové poradenství a pomoc při 

řešení psychologických otázek. Může poskytnout krizovou pomoc, psychologickou podporu 

(např. v úvahách, zda manželství udržet, nebo ne), při zvládání výchovných problémů dětí, 

nácvik sociálních dovedností či relaxaci. Pomáhá také hledání odborníků či institucí řešících 

problémy a situace, na které nestačí a které nepatří do jejich kompetencí. Psychologická praxe 

se v současné době více než dříve začíná zaměřovat na to, aby posilovala silné stránky rodin, 

jejich zdroje a možnosti. Je součástí psychologických poraden či jiných obdobných 

specializovaných psychoterapeutických zařízení (Hanuš, Kolářová, 2007; Matoušek, 2011). 

Manželské a rodinné poradenství 

Cílem práce manželského a rodinného poradce je pokus profesionála navodit v narušeném 

rodinném systému pomocí psychologických metod prospěšné změny. Podstatou terapie je, 

že individuální poruchy jednoho člena rodiny úzce souvisí s dynamikou skupiny celé rodiny 

a že individuální symptomy jsou výrazem narušených interpersonálních vztahů v rodině. Lze 

ji provádět individuálně formou konzultací, v párové konzultaci i za přítomnosti všech 

zainteresovaných členů. Je vhodná pro rodiče, kde vázne komunikace, vztahy jsou velmi 

narušené, a to jak mezi rodiči, tak mezi rodiči a dětmi. Pro úspěšnost musí alespoň jeden 

z rodičů chtít pracovat na změně a zlepšení situace, dále je potřebná tam, kde jsou rodiče 

natolik emocionálně angažováni v rozpadu rodiny, že ztrácí nadhled nad situací a nechtějí 

se s druhým rodičem setkat. Manželský a rodinný poradce pracuje v manželských a rodinných 

poradnách, případně ve speciálně zaměřených sociálních službách (Gjuričová, Kubička, 2009; 

Sobotková, 2001). 

Individuální plánování v sociálně-právní ochraně dítěte a v sociálních službách 

Hlavním nástrojem pro efektivní práci s dítětem a rodinou pro sociální služby a orgán 

sociálně-právní ochrany dětí je v souladu s novelou zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 

ochraně dětí, proces „Vyhodnocování potřeb dítěte/adolescenta“. Koncept vyhodnocování 

potřeb dítěte strukturuje a rámcuje oblasti vývojových potřeb dítěte, rodičovských kompetencí 

a rodinného prostředí. Jeho struktura ukazuje, na které oblasti je povinen se sociální pracovník 

či pracovník v sociálních službách zaměřit při mapování potřeb dítěte. 
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Vypracované vyhodnocení potřeb dítěte a rodiny následně ukazuje, nakolik prostředí dítěte 

uspokojuje jeho potřeby, případně které potřeby jsou nenaplněné. Při plánování konkrétních 

intervencí pracovník s dalšími spolupracujícími subjekty hledá, jakým způsobem nenaplněné 

potřeby saturovat, stanovuje cíle a sleduje efektivitu práce s dítětem nebo celou rodinou, 

případně ŠZ, lékaři a dalšími službami. 

Pro realizaci individuálních potřeb pracovníci OSPOD mapují zdroje klienta, tzn. popisují 

silné stránky všech zúčastněných u dítěte/adolescenta, rodičovské kapacity (základní péči, 

zajištění bezpečí a ochrany, citovou vřelost, stimulaci a podněty, vedení, hranice 

a rodičovskou stabilitu) a u rodiny a širšího sociálního prostředí v rodinných a sociálních 

vztazích, v historii rodiny, širší rodině, bydlení, zaměstnání, financích, začlenění v komunitě 

a dalších komunitních zdrojích typu školská zařízení apod.). 

Při mapování situace vyhodnocují rizika a definují cíl, kterého ve prospěch dítěte chtějí 

dosáhnout tak, aby jeho potřeby byly uspokojeny. V posledním kroku nastavují jednotlivé 

činnosti individuálního plánu, tedy to, co kdo zrealizuje. Pravidelně dochází k ověřování 

efektivity intervencí a plnění cílů (Matoušek, Kodymová, Koláčková, 2010; Racek, Solařová, 

Svobodová, 2014). 

Případové konference 

Při řešení situací ohrožení dítěte, včetně jeho ohrožení z důvodu rozvodových sporů, lze zvolit 

nástroj pro užší spolupráci zainteresovaných subjektů, tzv. rodinnou případovou konferenci. 

Je vhodné, aby ji moderoval zkušený mediátor, který dokáže také vyjednávat. Volba 

kompetentního moderátora a okolnost, zda se jeho účast bude realizovat, je vždy na sociálním 

pracovníkovi OSPOD (nebo po vzájemné dohodě pověřenou osobou organizující případovou 

konferenci), který je koordinátorem a klíčovým pracovníkem rodiny. Dříve, než se navrhne 

plán řešení, musí být známy všechny okolnosti a detaily tak, aby mohlo dojít k řešení 

v nejlepším zájmu dítěte. 

Cílem je hloubkové odborné prozkoumání situace rodiny a příprava pro vypracování 

individuálního plánu ochrany dítěte. Vyhodnocení obsahuje soubor oblastí a podmínek života 

dítěte v co největší míře zachovávající stávající podmínky tak, aby dítě mohlo prožívat dětství 

v souladu s udržením a rozvojem významných citových vazeb a vztahů. Případové konference 

se účastní všichni, kteří jsou zainteresováni na řešení problému konkrétního dítěte a kteří 

disponují informacemi o dítěti a jeho rodině a zároveň mají ze zákona právo nebo povinnost 

těmito informacemi disponovat ve prospěch dítěte (např. OSPOD, nestátní neziskové 
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organizace, škola, lékař, soudce, policie, státní zastupitelství, odborníci a dále ostatní 

subjekty, které jsou o informace žádány, např. prarodiče či sousedé), primárně jsou však 

vyzváni oba rodiče. Velmi důležité je v celém procesu hrát „otevřenou hru“ (MPSV, 2014; 

Sobotková, 2001). 

Asistence při styku rodičů s dítětem 

Asistenční styk s dítětem je právním institutem většinou upraveným v soudních rozhodnutích, 

nebo je součástí mimosoudní dohody rodičů. Rodiče (nebo jiná osoba zodpovědná 

za výchovu dítěte), orgány SPOD, soudy nebo jiné organizace jsou kompetentní předat 

odborným pracovníkům poraden či jiných specializovaných pracovišť poptávku po asistenci 

u předávání dítěte, respektive po asistenci u styku s dítětem. Dle dohody nebo soudního 

rozhodnutí existují požadavky či omezení týkající se toho, kde, případně za přítomnosti koho 

a v jakém čase má rodič s dítětem trávit setkání. Vymezuje se předávání, cíl a účel asistence, 

jímž je mapování a podporování vztahu s rodičem, plní funkci diagnostickou, snaží se 

o zjištění aktuálních základních komunikačních a situačních prvků. Při vyhrocené situaci 

může sociální pracovník zasáhnout ke zmírnění situace. Při druhé až třetí asistenci se většinou 

ukáže, jak moc je situace problematická (MPSV, 2014; Sobotková, 2001). 

Metodická podpora/mentoring 

Mentoring je realizován v rámci profesionálního vztahu dvou osob, kdy mentor předává své 

zkušenosti a znalosti mentorovanému. Mentor působí jako průvodce v určité oblasti nebo 

tématu, pomáhá mentorovanému nalézt správný směr nebo řešení. Předávání znalostí 

a dovedností probíhá zpravidla v přirozeném prostředí, např. na pracovišti (Sobotková, 2001). 

Peer konzultace 

Peer konzultace je spolupráce peer konzultanta a klienta, z nichž oba mají osobní zkušenosti 

se stejným problémem, přičemž peer konzultant již daný problém úspěšně překonal. Nabízí 

klientovi porozumění, naslouchání, podporu, motivaci a naději k zotavení (Sobotková, 2001). 

Rodinná mediace 

Zabývá se řešením konfliktů mezi rodiči za přítomnosti prostředníka usnadňujícího 

komunikaci nazývaného mediátor. Součástí mediace může být rozvodová problematika 

zabývající se řešením konfliktů rodičů během rozvodového či porozvodového řízení. 

Umožňuje rodičům rozhodovat o věcech, které se týkají jejich dětí, podporuje komunikaci, 
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kooperaci mezi rodiči, zmírňuje jejich nepřátelství. Znamená alternativní řešení sporů s cílem 

vzájemné dohody a vyhnutí se vleklým soudním sporům (Sobotková, 2001). 

Case management 

Case management neboli případové vedení je proces systematické a společně tvořené 

spolupráce mezi klientem, case managerem, pečujícími, poskytovateli sociálních nebo 

zdravotních služeb, jakož i ostatními profesionály i neprofesionály podílejícími se na 

uspokojení potřeb a řešení nepříznivé životní situace klienta. Hlavním cílem case 

managementu je nastavení podpory, která je bezpečná, neriziková, včasná a účinná, 

spravedlivá, zaměřená na přání klienta a hospodárná. Case management podporuje a sleduje 

zvyšování kvality péče o klienta, koordinaci (soulad) péče, zapojení a sebeprosazení přání 

a potřeb klienta v procesu spolupráce (MZ ČR, 2021). 

8.5 Umístění dítěte mimo rodinu v případě jeho ohrožení 

Je-li to nevyhnutelné (nepodaří-li se odvrátit nepříznivou sociální situaci dítěte ani zlepšit 

duševní stav dítěte), může být dítě umístěno na základě soudního rozhodnutí do náhradní 

rodinné výchovy nebo ústavního zařízení, přičemž je dále třeba pracovat ve prospěch dítěte 

multidisciplinárně, tzn. během jeho umístění vyvinout maximální možné úsilí k řešení 

v interakci se sociálním kontextem dítěte (spolupráce s rodinou, se školou, s OSPOD, 

s místem pobytu dítěte). Účelem je poskytovat preventivně-výchovnou péči při výchově 

a vzdělávání dítěte s poruchami chování a při řešení problémů spojených s péčí o dítě s cílem 

zachovat a posílit rodinné vazby dítěte a zamezit odtržení dítěte z jeho rodinného prostředí. 

Klienty jsou děti s rizikem ohrožení nejen psychosociálního zdraví či s již rozvinutými 

projevy poruch chování (do 26 let), osoby odpovědné za výchovu a pedagogičtí pracovníci. 

Jsou jim poskytovány služby poradenské, terapeutické, diagnostické, vzdělávací, speciálně-

pedagogické, psychologické, výchovné, sociální a informační. Forma poskytování může být 

terénní (v rodinném nebo školním prostředí klienta), ambulantní, celodenní nebo internátní. 

Spolupracují se školami, ŠPZ, OSPOD, orgány prevence sociálně patologických jevů 

a závislostí apod. (Matoušek, 2010). 

8.5.1 Náhradní ústavní nebo ochranná výchova ve školských zařízeních 

Zákon o výkonu ústavní a ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně 

výchovné péči ve školských zařízeních č. 109/2002 Sb. upravuje náhradní ústavní nebo 

ochrannou výchovu ve školských zařízeních. 



 

148 

Ústavní a ochranná výchova zajišťuje dětem zpravidla ve věku od 3 do 18 let, případně zletilé 

osobě do 19 let, na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo ochranné výchově nebo 

o předběžném opatření náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné 

výchovy a vzdělávání. Zařízení spolupracují s rodinou dítěte a poskytují jí pomoc při 

zajišťování záležitostí týkajících se dítěte, včetně rodinné terapie a nácviku rodičovských 

a dalších dovedností nezbytných pro výchovu a péči v rodině. Poskytují podporu při přechodu 

dítěte do jeho původního rodinného prostředí nebo jeho přemístění do náhradní rodinné péče. 

Účelem středisek je preventivně-výchovná péče, zejména předcházení vzniku a rozvoji 

negativních projevů chování dítěte nebo narušení jeho zdravého vývoje, zmírnění nebo 

odstranění příčiny nebo důsledků již vzniklých poruch chování a přispění ke zdravému 

osobnostnímu vývoji dítěte. Poskytují pomoc rodičům nebo jiným osobám odpovědným 

za výchovu a vzdělávání dítěte a při řešení problémů. 

Diagnostický ústav (§ 5) – přijímá děti na základě předběžného opatření, s nařízenou ústavní 

nebo ochrannou výchovou. Plní úkoly diagnostické, vzdělávací, terapeutické, výchovné, 

sociální, organizační a koordinační. 

Dětský domov (§ 12) – zajišťuje péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, které nemají 

závažné poruchy chování. Tyto děti se vzdělávají ve školách, které nejsou součástí dětského 

domova. Mohou do něj být umísťovány děti ve věku zpravidla od 3 do nejvýše 18 let. 

Do dětského domova se rovněž umísťují nezletilé matky spolu se svými dětmi. Dětský domov 

se školou zajišťuje péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, mají-li závažné poruchy 

chování, nebo mají přechodné či trvalé duševní poruchy vyžadují výchovně-léčebnou péči, 

nebo s uloženou ochrannou výchovou, jsou-li nezletilými matkami. 

Výchovný ústav (§ 14) – pečuje o děti starší 15 let se závažnými poruchami chování, u nichž 

byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova. Ve vztahu k dětem plní 

zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Jsou určeny pro děti s nařízenou ústavní 

výchovou, s uloženou ochrannou výchovou, pro děti, které jsou nezletilými matkami, a pro 

jejich děti, nebo pro děti, které vyžadují výchovně léčebnou péči (zákon č. 109/2002 Sb., 

o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně 

výchovné péči ve školských zařízeních). 

8.5.2 Náhradní rodinná péče 

Náhradní rodinná péče je formou péče o dítě, které je vychováváno jinými osobami 

odpovědnými za péči o dítě v prostředí, které se nejvíce podobá životu v přirozené rodině. 
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Svěření dítěte do péče jiné osoby než rodiče 

Soud může svěřit dítě do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče. Tato osoba musí s tímto 

souhlasit a poskytovat záruku zdárné výchovy dítěte. Zpravidla dává soud přednost 

příbuznému dítěte, může to být i někdo jiný, kdo je dítěti blízký a k němuž má dítě vytvořený 

citový vztah (zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí; zákon č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník). 

Osvojení (adopce) 

Jedná se o nejvyšší formu náhradní rodinné péče. Manželé či jednotlivci přijímají opuštěné 

dítě za vlastní. Vzniká mezi nimi příbuzenský vztah stejný jako mezi rodiči a dětmi. 

Osvojitelé získávají stejná práva a povinnosti, která mají biologičtí rodiče dítěte. Příbuzenské 

vztahy mezi dítětem a jeho původní rodinou zanikají, dítě získává zcela novou rodinu (zákon 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 

Pěstounská péče 

Státem garantovaná forma náhradní rodinné péče. Zajišťuje přiměřené hmotné zabezpečení 

dítěte i odměnu těm, kteří se dítěte ujali. Biologickým rodičům dítěte zůstává zachována 

rodičovská odpovědnost. Pěstounům je rozsah práv a povinností vymezen soudním 

rozhodnutím. Pěstounská péče končí zletilostí dítěte. Dítě může být svěřeno do pěstounské 

péče na přechodnou dobu, po kterou nemůže rodič ze závažných důvodů dítě vychovávat 

a po jejímž uplynutí lze dát souhlas rodiče s osvojením (zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-

právní ochraně dětí). 

Poručenství s péčí 

Je způsobem ochrany nezletilého dítěte v době, kdy nemá plnou způsobilost k právním 

úkonům s ohledem na svůj věk. Poručník vychovává a zastupuje dítě, spravuje jeho majetek 

místo rodičů. Soud ustanoví dítěti poručníka v případě, kdy rodiče nezletilého dítěte zemřeli 

nebo byli zbaveni rodičovské odpovědnosti, kdy byl pozastaven výkon jejich rodičovské 

odpovědnosti nebo pokud nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu. Péče 

poručníka probíhá pod dohledem soudu (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytuje možnost rychlého umístění dětí 

v případě, kdy jsou v ohrožení. Dítě je do něj umisťováno soudem nebo rodičem. Nejčastěji 

se jedná o Klokánky či Dětská centra rozmístěné po celém území České republiky. Daná 
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zařízení nespadají pod žádný resort a nevztahuje se na ně zákon o výkonu ústavní výchovy. 

Financování je řešeno ze systému dávek státní sociální podpory (zákon č. 359/1999 Sb., 

o sociálně-právní ochraně dětí; zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
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9 Multidisciplinární spolupráce v Centrech duševního zdraví dětí 

K naplnění ideálu zajištění nejlepšího zájmu dítěte z pohledu biopsychosociálního kontextu 

zdraví pro každé dítě je nutné, aby jednotlivé zainteresované subjekty pracující ve prospěch 

zdraví dítěte spolupracovaly, poskytovaly si potřebné informace a minimalizovaly duplicitní 

činnosti. Jakákoliv rivalita, zištnost, nebo už jen nečinnost v procesu pomoci nebo ochrany 

může dítěti uškodit. Stejně tak může uškodit přílišné zahlcování dítěte nebo rodiny službami. 

Jediným cílem je spolupráce v zájmu zajištění léčebného/podpůrného plánu podpory zdraví, 

vhodně volených nástrojů a činností vybraných k jeho realizaci a naplnění. Komplexní 

podpora zdraví je založena na multidisciplinární spolupráci zdravotních, sociálních 

a pedagogických služeb. V případě psychosociální podpory zdraví dětí a adolescentů 

ji zajišťují multidisciplinární týmy, tzv. Centra duševního zdraví dětí (CDZD), která jsou 

aktivitou v rámci reformy psychiatrické péče Ministerstva zdravotnictví. 

CDZD jsou mezičlánkem/pojítkem mezi ambulantními a pobytovými službami zdravotními, 

sociálními a školskými. Multidisciplinárním přístupem je myšlen způsob práce, jakým interní 

pracovní profese zainteresovaných subjektů a externí služby/subjekty partnersky spolupracují 

tak, aby byl maximálně využit jejich společenský potenciál znalostí, zkušeností a intervencí 

ve prospěch dítěte, jeho rodiny a širšího sociálního prostředí. Prospěchem je myšlena 

maximální možná podpora dítěte v individuálním procesu sociálního začlenění, předcházení 

a rozvoji onemocnění a usilování o zotavení dětí a adolescentů s již diagnostikovaným 

duševním nebo fyzickým onemocněním, a to v souladu s posláním zdravotních a sociálních 

služeb. Hlavním cílem je přesun těžiště péče o děti a dospívající ve věku 0–18 let s již 

diagnostikovaným duševním onemocněním nebo ohrožené duševním onemocněním do jejich 

přirozeného prostředí (MZ ČR, 2019; Pro zdraví 21, 2020). 

Zdraví jako výchozí bod v multidisciplinární spolupráci 

Pro pracovníky zdravotních, sociálních a pedagogických subjektů je klíčové porozumění 

zdraví v celostním/holistickém pojetí, v propojení biopsychosociálních a spirituálních aspektů 

zdraví a jejich souvztažnosti. „Celek tvoří více než pouhý souhrn částí“. V tomto pojetí 

pracovníci využívají potenciál profesí v týmu a dovedností jednotlivců v partnerství s cílem 

dosažení potřebné rovnováhy klienta/pacienta i jeho systému (sociálního kontextu) (Bateson, 

2006; MZ ČR, 2019). 

Všichni pracovníci chápou zdraví jako stav fyzické, psychické a sociální pohody dle WHO, 

nikoliv jako nepřítomnost nemoci či vady. Zdraví samo o sobě pro ně není cílem, nýbrž 
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prostředkem k realizaci harmonického vývoje klienta/pacienta i dalších osob žijících v jeho 

sociálním systému, nejčastěji v rodině, ale také ve školských a volnočasových zařízeních, kde 

dítě tráví po rodině nejvíce času. 

Princip multidisciplinarity a spolupráce 

Multidisciplinární týmy v oblasti duševního zdraví, které zajišťují Centra duševní zdraví 

pro děti, jsou složeny z odborníků různých specializací. Každý člen týmu okolo dítěte, ať už 

se jedná o členy v interním subjektu nebo v kombinaci s externími subjekty, na základě své 

odbornosti získává určité informace o klientovi/pacientovi, dochází k vzájemné interní 

i externí spolupráci nabízející prostor pro jejich sdílení a nastavování podpůrného/léčebného 

plánu. Informace jsou předpokladem k udržení kontinuity péče a uceleného obrazu 

o potřebách klienta/pacienta (MZ ČR, 2019; Pro zdraví 21, 2020). 

Tým pracuje flexibilně a individualizovaně ke všem potřebným klientům/pacientům. Jeho 

hlavním cílem je maximální společenská integrace, zlepšení kvality života dítěte, kvality 

života pečujících blízkých osob dítěte a kvality péče. Hlavním a základním nástrojem 

spolupráce je case management. Vždy je usilováno o včasný kontakt, pomoc v krizi, asertivní 

vyhledávání, kontinuitu, případové vedení, terapeutický vztah a práci se sociální sítí. 

Tým maximálně využívá zdrojů komunity a spolupracuje se specifickými souvisejícími 

a navazujícími službami. Práce s rodinou zahrnuje do procesu podpory rodinné příslušníky: 

otevřený dialog, systemický přístup, práce s emocemi a další. Bere ohled na etiku a lidská 

práva, kdy je pomoc založená na základě ochrany lidských práv v demokratickém prostředí. 

Multidisciplinární spolupráce vždy sleduje nejlepší zájem dítěte (MZ ČR, 2019; Pro zdraví 

21, 2020). 

Propojenost služeb 

Propojenost služeb umožňuje ovlivňovat sociální kontext dětí a adolescentů způsobem, který 

podporuje maximálně jejich možné zapojení do běžného života v přirozeném prostředí. 

Multidisciplinarita týmu je možností učení se od sebe navzájem o tom, co nám děti 

a adolescenti o sobě svými problémy říkají, jaké potřeby mají neuspokojeny a jak je možné je 

saturovat, ať už je nemoc vyléčena, nebo se jedná o přínos v kvalitě života cílové skupině 

s duševním onemocněním. Přístup sociálních a zdravotních služeb vychází z vědecky 

ověřených poznatků vypovídajících o vlivu psychosociálních faktorů v sociálním kontextu 

dítěte a adolescenta na vznik a rozvoj duševních onemocnění a vliv duševních onemocnění 

na vznik a rozvoj fyzických onemocnění (MZ ČR, 2019; Pro zdraví 21, 2020). 
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Jednotný přístup k dětem a rodičům 

V propojení s konceptem zotavení a zvýšení kvality života, jejichž cílem je nastavit na 

základě silných stránek klienta/pacienta a jeho sociálního prostředí cestu jeho vyšší míry 

spokojenosti, případně uzdravení, a to je základní myšlenkou práce týmu. Podstatným prvkem 

je vyjít z konceptu člověka jako potenciálu, síly a pozitivní energie takovým způsobem, aby 

byl schopen prožívat pozitivní emoce, ponořit se plně do prováděné činnosti, navazovat 

autentické vztahy, vnímat život jako smysluplný a mít zkušenost se zažíváním úspěchu. 

Pracovníci zdravotní, sociální a pedagogické oblasti společně s rodiči posilují to, co je v nich 

a v dítěti zdravé, ptají se: „Co by mělo být uzdraveno?“, ptají se sami sebe: „Orientujeme 

se na problém, nebo na zdraví?“ Podporují schopnost klientů/pacientů milovat, věnovat se 

smysluplným činnostem směřujícím k užitku, posilují schopnost kontroly nad vlastním 

životem, samostatnost, pozitivní představu o sobě (sebeobraz) ve smyslu budování stabilního 

self a zdravého ega, sebeúcty, přiměřeného svobodného rozhodování v případě nezletilých 

klientů/pacientů, u jejich dospělých blízkých, pocit plného uplatňování svobodné vůle, 

mentalizace a flexibility obran všech klientů/pacientů, posílení vitality, entuziasmu 

a schopnosti vyrovnávat se s bolestivými aspekty života včetně schopnosti říci si o pomoc 

a podporu. Zvýšení kvality života/zotavení je chápáno jako naděje, jedinečný proces změny 

hodnot, postojů, cílů, pocitů, dovedností a rolí. Pracovníci zdravotní, sociální a pedagogické 

oblasti věří, že každý člověk má kapacitu a prostor k růstu, změně a zotavení (MZ ČR, 2019; 

Pro zdraví 21, 2020). 

Odborné profese v multidisciplinární spolupráci 

Multidisciplinární týmy duševního zdraví pro děti a adolescenty splňují personálně náročný 

standard zdravotních, sociálních a pedagogických pracovníků, který je pro profesionální 

pomoc nepodkročitelný. 

Sociální služby 

Pracovníci sociální části týmu musí splňovat kvalifikační podmínky zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách. 

Sociální pracovník 

Sociální pracovník je vždy součástí sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách. Mapuje situaci klienta, vyhodnocuje jeho potřeby, definuje cíle uzavřené smlouvy 

o využívání služby a nastavuje podpůrný plán klienta/pacienta. Vede o klientovi povinnou 

dokumentaci. Může být v roli „case managera“. Poskytuje základní sociálně-právní 



 

154 

poradenství a základní činnosti sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, provádí 

nácvik sociálních dovedností, mobilizuje sociální zdroje komunity, komunikuje s institucemi 

a dalšími organizacemi a osobami podílejícími se na stabilizaci situace dítěte, mladistvého 

a rodiny. Při výkonu sociálně-právní ochrany dětí komunikuje dle potřeby s OSPOD. 

Komunikuje s ostatními členy týmu, nabízí svým kolegům metodickou podporu a pohled 

na využívání zdrojů a oblast potřeby posílení členů rodiny a přirozeného prostředí dítěte 

(zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; MZ ČR, 2019; Pro zdraví 21, 2020). 

Speciální pedagog 

Speciální pedagog provádí činnosti zaměřené na odbornou podporu dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami, spolupracuje s SPC, PPP a např. SVP a pomáhá realizovat jejich 

doporučení. Spolupracuje se školou a učiteli formou poradenské a konzultační služby, je 

nápomocen při prevenci či zvládání problémových situací. Pomáhá rodičům/zákonnému 

zástupci v oblasti speciálně-pedagogické, provádí reedukaci, edukuje rodinu ve vztahu 

k dovednostem dětí a jejich přípravě do školy a podílí se na výběru volnočasových aktivit 

vhodných pro dítě. Speciální pedagog může být v roli „case managera“. Komunikuje 

s ostatními členy týmu, nabízí svým kolegům metodickou podporu a pohled na využívání 

zdrojů a oblast potřeby posílení členů rodiny a přirozeného prostředí dítěte (zákon 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; MZ ČR, 2019; Pro zdraví 21, 2020). 

Pracovník v sociálních službách 

Pracovník v sociálních službách zajišťuje základní výchovnou nepedagogickou činnost 

(prohlubování a upevňování základních hygienických a společenských návyků). Podílí se na 

vytváření zájmové a kulturní činnosti včetně jejího hodnocení dle osobních cílů, potřeb 

a schopností ve spolupráci s dalšími pracovníky na základě vytvořeného individuálního plánu 

klienta. Spolupracuje na tvorbě individuálního plánu a aktivizačních programů dle možností 

klientů s ohledem na jejich zájmy (kupř. výtvarné, hudební, pohybové aktivity, cvičení a hry, 

vzpomínkové, smyslové, sezónní aj. aktivity). Pomáhá při vyřizování běžných záležitostí, 

při obnově nebo upevňování kontaktu s rodinou a při dalších aktivitách směřujících 

k sociálnímu začlenění. Může být v roli „case managera“. Komunikuje s ostatními členy 

týmu, nabízí svým kolegům metodickou podporu a pohled na využívání zdrojů a oblast 

potřeby posílení členů rodiny a přirozeného prostředí dítěte (zákon č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách; MZ ČR, 2019; Pro zdraví 21, 2020). 
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Peer konzultant 

Využívá své osobní zkušenosti s duševním onemocněním k podpoře pacientů/klientů 

a zaměřuje se na jejich propojení se členy MTDZ-P. Zapojením do procesu plánování, 

poskytování a hodnocení služeb přispívá k destigmatizaci duševních onemocnění a do značné 

míry podporuje i samotné zotavení klientů/pacientů. Poskytuje týmu zpětnou vazbu z pohledu 

uživatelů služeb a je specificky zapojován do práce s klienty. Využívá své osobní zkušenosti, 

podporuje klienty v hledání jejich osobní cesty k zotavení. Komunikuje s ostatními členy 

týmu, nabízí svým kolegům metodickou podporu a pohled na využívání zdrojů a oblast 

potřeby posílení členů rodiny a přirozeného prostředí dítěte (zákon č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách; MZ ČR, 2019; Pro zdraví 21, 2020). 

Zdravotní služby 

Pedopsychiatr 

Je integrální součástí týmu a má konzultační roli. Garantuje zdravotní péči, zejména hodnotí 

stav klienta během prvního kontaktu, konzultuje jeho změny s ostatními pracovníky, kteří 

mají klienta v péči, určuje lékové a nelékové postupy léčby, je zodpovědný za diagnostiku 

a indikaci dalších zdravotních služeb – další vyšetření, náběry krve atd. Komunikuje 

s ostatními členy týmu, nabízí svým kolegům metodickou podporu a pohled na využívání 

zdrojů a oblast potřeby posílení členů rodiny a přirozeného prostředí dítěte. Není v roli „case 

managera“ (MZ ČR, 2019; Pro zdraví 21, 2020). 

Klinický psycholog/psycholog ve zdravotnictví 

Psycholog provádí specializovanou činnost v oblasti klinické psychologie (ve zdravotnictví)  

– komplexní nebo cílené klinicko-psychologické vyšetření (v indikovaných případech), 

psychoterapii, socioterapii, rehabilitaci, vede skupinovou psychoterapii, párovou terapii, 

psychologickou prevenci a poradenství, krizovou péči. Podílí se na vedení programů pro širší 

veřejnost či širší okolí klientů. Může se zúčastnit výjezdů do terénu (přirozeného prostředí 

klientů). Tvoří důležitou součást výjezdního týmu spolu s lékařem či jiným zdravotníkem. 

Není v roli „case managera“. Poskytuje metodické vedení v rámci oboru, intervizní podporu 

ostatním členům týmu a metodické vedení interpersonálního a psychoterapeutického přístupu 

členů týmu ke klientům/pacientům. Komunikuje s ostatními členy týmu, nabízí svým 

kolegům metodickou podporu a pohled na využívání zdrojů a oblast potřeby posílení členů 

rodiny a přirozeného prostředí dítěte (MZ ČR, 2019; Pro zdraví 21, 2020). 
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Rodinný terapeut 

Provádí terapii v oblasti rodinných a párových vztahových problémů, pracuje s celým 

rodinným systémem (podněcuje v rámci terapie změny pohledu rodiny na daný problém a na 

sebe samu tak, aby byla podpořena změna způsobu komunikace a interakce mezi jednotlivými 

členy rodiny). Nezastává roli „case managera.“ Komunikuje s ostatními členy týmu, nabízí 

svým kolegům metodickou podporu a pohled na využívání zdrojů a oblast potřeby posílení 

členů rodiny a přirozeného prostředí dítěte (MZ ČR, 2019; Pro zdraví 21, 2020). 

Všeobecná/dětská sestra/sestra pro péči v psychiatrii 

Většinou první kontaktní osoba při vstupu do péče týmu může být v roli „case managera“. Je 

kompetentní a nese odpovědnost sestry dle vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotních 

pracovníků, podílí se na sestavení individuálního plánu péče, průběžně ho vyhodnocuje 

a upravuje podle konkrétních potřeb klienta a jeho rodiny, rozpoznává známky zlepšení 

či zhoršení psychického stavu klienta, vyhodnocuje, zda klient není nebezpečný sobě či okolí, 

a v případě potřeby zajišťuje nezbytná opatření. K hodnocení soběstačnosti a rizikových 

faktorů používá standardizované ošetřovatelské měřicí techniky (např. screening rizika agrese 

a autoagrese) a především své klinické zkušenosti. Provádí edukaci klienta a jeho rodiny 

v otázkách péče a prevence zdravotních rizik v oblasti péče o duševní i somatické zdraví. 

Používá pomocné psychoterapeutické techniky, včetně podpůrných psychoterapeutických 

rozhovorů, podílí se na organizaci podpůrných volnočasových aktivit, koordinuje spolupráci 

v péči o pacienta. Komunikuje s ostatními členy týmu, nabízí svým kolegům metodickou 

podporu a pohled na využívání zdrojů a oblast potřeby posílení členů rodiny a přirozeného 

prostředí (MZ ČR, 2019; Pro zdraví 21, 2020). 

Cesta klienta Centrem duševního zdraví dětí 

První kontakt 

Zcela první kontakt CDZD (kontaktního pracovníka – KP) se zájemcem o službu probíhá 

většinou přes hlavní telefonní číslo. CDZD zjišťuje základní údaje zájemce (jméno, věk, 

kontakt, místo bydliště/spádovost, oblast problému dítěte, předchozí hospitalizace 

a pedopsychiatrická péče, KP uvažuje o předběžně navrhovaných službách a vhodném case 

managerovi – CM). 
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Přijetí do péče 

Na první poradě týmu představí KP zájemce o službu týmu a tým určí (nebo potvrdí 

navrhovaného) CM, odbornost pro zavedení klienta do péče (pedopsychiatr nebo psycholog), 

rozšiřuje se uvažování o předběžně navrhovaných službách vzhledem k obtížím dítěte. Před 

vyšetřením pedopsychiatra nebo psychologa realizuje CM vstupní sezení do tří dnů od 

prvního kontaktu a odebírá sociálně-zdravotní anamnézu. Ve vážných případech se již v této 

době pracuje s tzv. časovou osou narativu dítěte. Vytváří se první zakázka, která se dále 

profiluje. 

Průběh péče 

CM s týmem vytváří a zajišťuje realizaci individuálního léčebného plánu v programu 

prevence hospitalizace a podpůrného plánu v programu zotavení. V rámci plnění 

individuálního plánu za koordinace case managera jsou dle potřeby indikovány služby nejen 

pedopsychiatra, ale také rodinného terapeuta, psychoterapeuta, zdravotních sester, speciálního 

pedagoga, sociálního pracovníka nebo peer konzultanta. Služby jsou poskytovány ambulantní 

nebo terénní formou, mohou být individuální nebo skupinové. 

Ukončení péče 

Péči v CDZD ukončuje vždy pedopsychiatrický lékař nebo psycholog. Ideálně je péče 

ukončena, pokud je naplněn plán včetně nastavené zakázky a klient je stabilizován. 

Už nepotřebuje další péči v oblasti duševního zdraví, nebo přechází po stabilizaci do následné 

péče, která je již méně intenzivní. 

Tříúrovňová multidisciplinární spolupráce 

Spolupráce CDZD probíhá ve třech úrovních. První se uskutečňuje uvnitř organizace, druhá 

mezi ambulancí a pobytovým zařízením/hospitalizací a třetí v komunitě dítěte, tedy 

v prostředí, kde dítě žije. 

Úroveň 1 – Spolupráce v týmu dětského duševního zdraví 

Cílem první úrovně multidisciplinární spolupráce je práce týmu s definovanými členy, 

sdílenými hodnotami, týmovými procesy a postupy. Každá profese je nositelem jiné 

dovednosti, přičemž se vzájemně prolínají a doplňují s odkazem na další odkazy tohoto 

dokumentu v oblasti organizačního uspořádání, case managementu, kvalifikací a pracovních 

náplní, dovedností a kompetencí, vedení dokumentace, sdílení informací, nastavování 

podpůrného plánu apod., vždy s cílem maximální možné podpory až do vyčerpání možností 
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pro podporu dítěte. V první úrovni spolupráce dochází k propojení interních služeb 

organizace, přičemž nikdy nesmí být o využití služby uvažováno jako o potřebě jejího 

obsazení, ale musí vycházet z nejlepšího zájmu klienta/pacienta (MZ ČR, 2019; Pro zdraví 

21, 2020). 

Úroveň 2 – Virtuální tým 

Virtuální tým je skupina kolegů různých profesí a subjektů spolupracujících ve prospěch 

podpory zdraví konkrétního dítěte. Usiluje o systematickou práci v komunitě dítěte. Cílem 

druhé úrovně spolupráce je sladění pohledů a metod práce tak, aby byla zajištěna maximální 

možná kontinuita péče o klienta/pacienta. Případný pobyt v zařízení neznamená úplné 

vyloučení z plánu podpory, podpora dále pokračuje a navazuje po ukončení péče mimo 

přirozené prostředí. Týmy usilují, kromě o sladění, také o vzájemné porozumění, získávání 

a předávání kompatibilních informací během hospitalizace/pobytu i mimo hospitalizaci tak, 

aby nedocházelo k akutním hospitalizacím/pobytům mimo přirozené prostředí 

klienta/pacienta. Navazuje spolupráci s ambulantními lékaři (pedopsychiatry a pediatry). Mezi 

týmy existuje systém sdělování informací, sdílení plánu podpory, stáží, supervizí a propojení 

vzdělávání (MZ ČR, 2019; Pro zdraví 21, 2020). 

Úroveň 3 – Komunitní síť 

Jedná se o mezisektorovou síť vytvořenou uvnitř spádové oblasti. Komunitní síť spolupracuje 

tak, aby maximálně přispívala v rámci prevence, rozvoje, zmírnění nebo odstranění vlivů 

přispívajících k rozvoji nebo zhoršování situace dítěte/adolescenta v jeho přirozeném 

prostředí. Setkává se pravidelně nebo příležitostně ve prospěch cílové skupiny obecně, nebo 

dle potřeb klienta/pacienta (MZ ČR, 2019; Pro zdraví 21, 2020). 
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10 Závěr teoretické části práce 

Teoretická část této rigorózní práce vycházela ze současného zdravotního stavu populace 

České republiky. Její obsah zaměřený na podporu zdraví se soustředil na nejlepší zájem dítěte 

z pohledu biopsychosociálního konceptu zdraví. Cílem práce bylo zprostředkovat teoretický 

popis podpory zdraví, který staví na rovinu zdraví somatické, psychické a sociální. Tento cíl 

je naplňován v souladu se systemickými, na řešení zaměřenými přístupy. Je využito 

doporučení Ministerstva zdravotnictví České republiky podporovat zvýšení odpovědnosti 

populace za vlastní zdraví, v případě zdraví dětí pak přesun těžiště podpory zdraví do jejich 

přirozeného prostředí, zejména rodiny, školy a dalších komunitních služeb. 

Práce plně respektovala soudobé zdravotní služby, jejichž popis byl mimo její možnosti. 

V rámci svých možností v ní autorka pracovala s jejich rozšířením o psychosociální aspekty 

podporující zdraví tak, jak jej má na mysli definice zdraví Světové zdravotní organizace. 

Východiskem byly související dostupné teorie biopsychosociálního konceptu zdraví, právní 

ukotvení komplexní podpory zdraví, porozumění fungování mozku, čerpáno bylo z vývojové 

psychologie a rodinné terapie psychosomatických poruch. Pro účely primární všeobecné 

prevence v ní bylo usilováno o nalezení zobecňujících teorií využitelných při výchově 

ke zdraví všech dětí, zmíněna byla depistážní činnost i děti s potřebou vyšší míry podpory 

v oblasti psychosociální a děti vyžadující intenzivní péči v oblasti biopsychosociálního zdraví. 

Ukázalo se, že soudobé mezinárodní smlouvy, zákony a právní předpisy i doplňující 

dokumenty vytvářejí dostačující, realizovatelný a vymahatelný rámec pro naplnění ideálu 

biopsychosociálního konceptu zdraví. 

V teoretické části práce nelze přehlédnout vliv prostředí na zdraví dítěte, význam bezpečí pro 

posilování zdraví, a naopak význam stresu pro spuštění a rozvoj onemocnění. Představena 

byla teoretická možnost výchovy ke zdraví, podpory a léčby v případě biopsychosociálních 

obtíží takovým způsobem, aby bylo možné říci, že všechny aspekty zdraví jsou stavěny 

na rovinu. Pozornost byla zaměřena na pocit bezpečí, bezpodmínečné přijetí a pozitivní 

nastavení hranic. Pokud šlo o zdroje, vedla k podpoře a ocenění toho, co se dětem a rodině 

daří, a zároveň se zvyšováním odolnosti pro zvládání toho, co se daří méně. Zcela zásadní byl 

postoj k symptomatologii jako specifické řeči organismu, jejíž zmírnění je návratem 

k pravdivosti. V takovém uvažování se můžeme přiblížit k obnově narušeného životního 

proudu, syntéze mentálních, emočních a tělesných procesů organismu, a tedy zdraví, jak jej 

chápe biopsychosociální koncept zdraví. 
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Výzkumná část práce 

11 Přípravná část výzkumné práce 

Výzkumná část práce si ve své přípravné fázi výzkumu klade za cíl demonstrovat případovou 

práci s dětmi s rizikem rozvoje duševního onemocnění nebo s již rozvinutým duševním 

onemocněním, včetně poruch chování, které doplňují klasickou podporu zdraví 

o psychosociální aspekty v souladu s biopsychosociálním konceptem zdraví. Díky němu 

můžeme říci, že dochází ke komplexní podpoře zdraví a předcházení rozvoje somatického 

onemocnění u dětí ve vybraných kazuistikách. Vychází se z předpokladu, že duševní obtíže 

jsou již dnes prokazatelně rizikovým faktorem pro ohrožení somatického zdraví, byť 

v odborné veřejnosti nepanuje shoda na tom, v jaké míře. 

Formulace problému 

Výzkumná část rigorózní práce je realizována v souladu s hlavním posláním organizace, 

kterým je reagovat na problematiku podpory zdraví orientované převážně na zdraví fyzické. 

Navazuje na výsledky výzkumů prokazujících vliv stresu na vznik somatických onemocnění. 

V případě výskytu biologických symptomů má česká rodina k dispozici zdravotnické služby 

na vysoké úrovni, avšak není edukována a nejsou jí v optimální míře doporučována zařízení, 

která mohou podpořit psychosociální zdraví dítěte. Tuto potřebnost shledává 

biopsychosociální model zdraví zejména v případech neobjasnitelných, chronických nebo 

vážných obtíží v jakékoliv oblasti zdraví. V současné době panuje obecně nedostatek zařízení 

psychosociální podpory zdraví.  

V psychosomatickém pojetí se vychází z předpokladu, že je třeba v rámci primární všeobecné 

prevence působit tak, abychom v maximální míře podporovali psychosociální zdraví ještě 

předtím, než se objeví biopsychosociální obtíže, a v rámci selektivní a indikované prevence 

pak reagovali včas a efektivně. 

Mapování sociálního prostředí výzkumu 

Výzkumná fáze rigorózní práce probíhala v praxi nestátního zdravotnického a sociálního 

zařízení poskytujícího služby multidisciplinárního týmu Centra duševního zdraví pro děti 

a adolescenty v pilotním projektu (CDZD). Tým je složen ze všech odborných zdravotních, 

sociálních a pedagogických profesí, které v současné době v oblasti duševního zdraví dětí 

a adolescentů v České republice působí. Na jednom místě spolupracují dětský psychiatr, 

klinický psycholog, rodinný terapeut, speciální pedagog a sociální pracovník. 
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Kromě služeb CDZD, které se po pilotním ukončení přejmenují na Centra duševního zdraví 

pro děti a adolescenty, poskytuje organizace také sociální službu nízkoprahového zařízení 

pro děti a mládež, supervize a vzdělávání pro pomáhající profese a rodiče, organizuje 

příměstské tábory pro děti se speciálními potřebami apod. Při mapování výzkumného vzorku 

byl zvažován především vhodný výběr problému dítěte, řešení jeho obtíží a případového 

vedení takovým způsobem, aby byly výstupy výzkumné práce co nejlépe přenositelné 

do běžné praxe pro potřeby primárně case managerů CDZD, ale také rodičů, vzdělávacích, 

sociálních a zdravotnických zařízení. 

Kritéria pro výběr výzkumného vzorku 

Zásadní pro výzkumnou práci byla volba případu. Případ měl nést nezbytné vlastnosti, díky 

kterým bylo možné rozkrýt principy, vlivy a aspekty důležité pro praxi poskytování služeb 

v oblasti duševního zdraví dětí a adolescentů. Vybraný případ byl zvolen záměrně s ohledem 

na zkoumaný problém: byl odvozen od předmětu výzkumu. Aby výsledky výzkumu byly 

přenositelné na co nejširší spektrum případového vedení při poskytování služeb podpory 

duševního zdraví v praxi, bylo nutné započít práci původně s deseti klienty, přičemž 

pro výsledný výběr byla využita otázka: „Kdy a jak mohou být závěry platné pro jiné 

nejčastější psychosociální obtíže dětí?“ 

Výběr výzkumného vzorku byl časově ohraničen realizací výzkumu v době od 1. 9. 2020 

do 30. 6. 2021. 

Etické dimenze výzkumu 

Před výzkumem bylo třeba řešit základní etické otázky týkající se poučeného souhlasu. 

Základním východiskem byla snaha získat informovaný souhlas zákonných zástupců 

dítěte/adolescenta. Demonstrace kazuistické práce je anonymní a některé informace 

pozměněné tak, aby účastníci výzkumu nebyli identifikovatelní, a zároveň, aby relevantnost 

výsledků výzkumu nebyla změnami ohrožena. 
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12 Design výzkumné práce 

Design výzkumné práce chápal výzkumník jako rámec umožňující se orientovat, plánovat 

i operativně jednat během procesu výzkumu. Struktura, časový harmonogram, pracovní 

rozvržení a uvědomění si rizik umožňovalo zvolit výzkumné metody, řídit směr výzkumu 

k získání potřebných dat a zodpovězení hlavní výzkumné otázky. 

Hlavní cíl a dílčí výzkumné cíle diplomové práce 

Výzkumník stanovil hlavní výzkumný cíl a dílčí výzkumné cíle s následným rozdělením 

na cíle intelektuální, praktické a personální. 

Hlavní výzkumný cíl 

Demonstrovat komplexní podporu zdraví dítěte vycházející z teoretické části práce. 

Dílčí výzkumné cíle 

Intelektuální – popsat, jakým způsobem byla naplňována praxe služeb CDZD ve vybrané 

kazuistice, zda se podařilo, nebo nepodařilo zajistit nejlepší zájem dítěte a jaká rizika 

ohrožovala nebo ohrožují zdravý vývoj dítěte. 

Praktické – ověřit na základě výstupů výzkumné práce teoretická východiska práce. 

Personální – poskytnout pracovníkům týmu a externím pracovníkům pomáhajících profesí 

příklady dobré praxe pro využití jejich vlastního vedení případu. 

Hlavní výzkumná otázka a dílčí výzkumné otázky 

Hlavní výzkumná otázka tvoří jádro problému. Pomáhá zaostřit výzkum, aby poskytl 

výsledky v souladu se stanovenými cíli. 

Hlavní výzkumná otázka zní: 

„Jak vypadá podpora zdraví dítěte, která staví na rovinu zdraví somatické, psychické 

a sociální?“ 

Dílčí otázky 

Dílčí výzkumné otázky rozšiřují hlavní výzkumnou otázku: 

„Jaká je symptomatologie dítěte?“ 

„Čím je dítě ohroženo?“ 

„Jaké jsou zdroje rodiny, jak je posílit a zužitkovat?“ 
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„Jaké primární potřeby dítěte jeho symptomatologie saturuje?“ 

„Koho je vhodné do procesu řešení problému dítěte zapojit?“ 

„Jakým konstruktivnějším způsobem lze zajistit primární potřeby dítěte tak, aby se jeho 

nežádoucí symptomy staly zbytečnými?“ 

Metodika výzkumu 

Pro realizaci výzkumu byl využit kvalitativní výzkum, jehož předmětem je kazuistika. Pro 

zisk relevantních zdrojů byly využívány veškeré dostupné informace ke sběru dat a vedení 

případu. Kazuistická práce s dětmi vycházela z obsahu teoretické části práce, tedy ověřovala 

její účinnost v praxi. 

Kazuistika 

Výzkumná práce zvolila k získání odpovědi na položenou výzkumnou otázku kazuistiku. 

Detailní výzkum jednotlivého případu je jednou z možností, jak porozumět vybranému 

složitému jevu v oblasti psychosociálního zdraví a zkoumat jej. Kazuistika případové práce 

sleduje příběh (narativ) jako předmět výzkumu případové studie. Tvoří integrovaný systém 

(umožňuje pohled v jeho komplexnosti) s vymezenými hranicemi prostorovými i časovými 

v co nejpřirozenějších podmínkách dítěte/adolescenta. Kvalitativní metodologie vycházela 

z indukce teoretické části práce, tedy usuzování, jehož závěry mohou překročit informace 

obsažené v datech a jejich prostřednictvím můžeme vyvozovat obecné zákonitosti. 

Charakteristika zkoumaného souboru 

Zkoumaný vzorek byl konstruován graduálně, tedy nebyl vytvořen v jednom momentě, ale 

v souladu s cirkulární logikou vývoje, tzn. že stále byly nacházeny nové možnosti sběru dat, 

stále se objevovaly nové informace a kontakty, nejvíce metodou „sněhové koule“. Vzorkování 

se podařilo ukončit nasycením potřeb účastníků kazuistického případu. Témata byla 

vyčerpána a bylo dosaženo cíle. 

Metody sběru dat 

Výzkum byl realizován analýzou dokumentů, rozhovory, pozorováním. 

Pozorování 

Během výzkumu bylo využito zúčastněného a nezúčastněného pozorování, výzkumník se 

účastnil přímo v čase a místě, přímo i nepřímo, strukturovaně i nestrukturovaně sledoval 

průběh vývoje případu. 
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Rozhovor 

Bylo využíváno metody tzv. biografického i strukturovaného rozhovoru, kdy výzkumník 

nechal dotazovaného respondenta vyprávět svůj příběh, nebo se dotazoval na předem 

připravené otázky. 

Při přípravě psychoterapeutického rozhovoru a dalších psychoterapeutických nástrojů bylo 

využíváno supervize a intervize lékaře psychiatra. Výhodou psychoterapeutických rozhovorů 

byla možnost se připravit i operativně jednat, měnit pořadí otázek, doptávat se, nebo naopak 

nechat respondenty přirozeně vyprávět. 

Dokumentace 

V procesu výzkumné práce byly analyzovány dostupné dokumenty, především záznamy 

a zprávy z pobytových a ambulantních zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb. 

12.1 Schéma představení případu 

Kazuistická práce je představena v jednotném postupu (schématu). V úvodu popisuje první 

kontakt s problémem (symptomatologií) dítěte, jeho anamnézou a časovou osou vstupního 

příběhu z pohledu dítěte/adolescenta, dále průběh poskytování služeb, kde se vstupní příběh 

rekonstruuje tak, aby nežádoucí symptomatologie dítěte byla nahrazena konstruktivnějšími 

způsoby uspokojení primárních potřeb. 

V průběhu poskytované péče se dále vychází a pracuje s časovou osou a důkladněji jsou 

popisovány symptomy. Další sběr dat se zaměřuje na hledání zdrojů v rodině a přirozeném 

prostředí dítěte spolu se spouštěči symptomů a jejich účelem, situacemi, kdy se nežádoucí 

symptomy nevyskytují, riziky, s tím, co se další osoby v přirozeném prostředí 

dítěte/adolescenta potřebují naučit (oblastmi posílení) tak, aby mohl být příběh rekonstruován 

s napojením, které odráží preferovanou budoucnost dětí/adolescentů a rodičů. 

Popis koresponduje s prací MTDZ-P od přijetí dítěte/adolescenta do péče, nastavením 

a realizací léčebného a podpůrného plánu, jehož součástí byly služby zdravotní, sociální 

a speciálně pedagogické. 
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13 Kazuistika případového vedení 

Kazuistická práce vychází z teoretické části práce. Pracuje s problémem (symptomatologií 

dítěte) jako se specifickou řečí organismu, která je nositelem informací o primárních 

nenaplněných potřebách dítěte. Zaměřuje se na rekonstrukci vstupního příběhu v příběh 

preferované budoucnosti nejen dítěte, ale celé rodiny, a proto popisuje multidisciplinární 

spolupráci nejen s dítětem, ale i s rodinou. 

13.1 Kazuistický případ Anna 

První kontakt 

První kontakt s Annou měla organizace před dvěma lety, kdy začala ve svých jedenácti letech 

navštěvovat NZDM. V NZDM využívala volnočasových aktivit asi tři měsíce, poté přestala 

náhle NZDM navštěvovat. Další kontakt s organizací iniciovala Dětská psychiatrická 

nemocnice (DPN), která se obrátila CDZD s dotazem, zda by mohl tým CDZD Annu 

po propuštění z nemocnice převzít do ambulantní péče. V době přijetí týmem CDZD bylo 

Anně třináct let. 

Problém, se kterým dítě přichází 

Anna byla hospitalizována po dobu šesti měsíců ve dvou psychiatrických nemocnicích, 

původně pro podezření na mentální anorexii, sebepoškozování a suicidální myšlenky. V první 

DPN, která se orientuje na poruchy příjmu potravy, se objevily problémy v chování, proto 

byla přeložena do jiné. Ze stávající nemocnice se Anně nechce domů, přestože je její fyzický 

i psychický stav stabilizován. Byla vyloučena mentální anorexie, lékaři spatřovali problém 

zejména v rodině. 

Přijetí do péče 

Rozhodnutí o přijetí do péče proběhlo na první poradě týmu. Anně byl určen case manager, 

který má za úkol koordinovat její léčbu v programu prevence hospitalizace a programu 

zotavení. Jako case manager byla určena zdravotní sestra. Před zavedením do péče 

pedopsychiatrické lékařky z důvodu potřebné pedopsychiatrické péče nejprve zdravotní sestra 

odebrala anamnézu Anny.  
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Osobní anamnéza 

Jméno dítěte: Anna 

Věk: 14 let 

Matka: 37 let 

Otec: 50 let 

Sourozenci: 0 

Vývoj dítěte 

Prenatální vývoj běžný, narozena v termínu, porod bez komplikací, do dvou let kojena. 

Fyziologický i duševní vývoj v raném předškolním a mladším školním věku v normě, Anna 

i matka popisuje úzkosti a přecitlivělost. 

Ve starším věku zesilující úzkosti, rizikové chování, disharmonický vývoj, suicidální 

myšlenky, jedenkrát suicidální pokus, sebepoškozování, problémy s příjmem potravy, vyšší 

četnost běžných fyzických onemocnění. 

Somatické a duševní zdraví dítěte a rodiny 

Anna – fyzicky zdráva, deprese, porucha přizpůsobení 

Matka – deprese, asi před 5 lety hospitalizována v psychiatrické nemocnici, medikována 

Otec – zdráv 

Ekonomicko-sociální a bytová stabilita/nestabilita 

Rodina je odlišné národnosti. Anna se narodila v České republice v době, kdy zde její matka 

pobývala dva roky a otec sedm let. Rodina podniká v kosmetických službách, žije na úrovni 

vyšší střední třídy ve vlastním bytě v lokalitě se sociální vybaveností na vysoké životní 

úrovni. 

Kondice a stabilita rodiny 

Rodiče jsou pracovně vytíženi (mnoho let pracovali od pondělí do neděle od 8 do 18 h, nyní 

mají jeden až dva dny v týdnu volno) a zaměřeni na začlenění do české společnosti, většinu 

času trávila Anna v minulosti doma sama. V její páté třídě se rodina přestěhovala do menšího 

města, proto Anna změnila školu. Rodina je dobře začleněna ve vlastní minoritní komunitě 

v místě, kde žije, a integruje se do české. 

  



 

167 

Mimořádné události, oslabení rodičovských kompetencí/komunikační a výchovný styl 

Anna mluví velmi dobře českým jazykem, méně dobře jazykem svých rodičů. Rodiče 

komunikují v českém jazyce na úrovni začátečníků. Ve výchově se orientují na výkon 

a dosažení dobrých výsledků ve školní oblasti i v mimoškolních aktivitách. Výchovný styl 

orientující se na výkon se zrcadlí v komunikaci rodičů, která je hodnoticí, orientující se na 

nedostatky. Nízkou míru společně stráveného volného času Anně vynahrazují rodiče plněním 

jejích materiálních přání, jsou ochotni ji hradit jakékoliv volnočasové aktivity, celkově Anna 

patří mezi děti, které chodí moderně oblečené, mají nejnovější telefon, počítač apod. 

Traumatické události 

Ve dvou letech byla Anna v péči chůvy odlišné kultury, než jsou rodiče a majoritní společnost 

v České republice. Rodiče údajně zjistili, že chůva zavírá Annu samotnou v místnosti, když 

pláče, proto s ní spolupráci ukončili. Následně poslali Annu na rok k babičce do zahraničí 

a sami zůstali v České republice, aby mohli rozvíjet své podnikání. Anna zmiňuje zkušenost 

se znaky šikany a s rasistickým podtextem v mladším školním věku. 

Nemoc, rozvod, ztráta v rodině 

Matka je pět let psychiatricky léčena a medikována. Rodiče žijí ve vyostřeném konfliktu, více 

vedle sebe než spolu. O rozvodu neuvažují, v jejich kultuře se rozvádí spíše muž, a to 

nejčastěji tehdy, když s ním otěhotní jiná žena. 

Násilí v rodině 

Ze záznamů z dětské psychiatrické nemocnice vyplývá, že Anna sdělila, že byla svědkem 

násilného fyzického chování ze strany otce k matce. Anna vyjadřuje strach, že při výraznějším 

pochybení bude rodiči fyzicky potrestána, zmiňuje, že ji rodiče zbili. O násilí se obává mluvit, 

uvádí, že se bojí, aby se rodiče nezlobili, co lékařům řekne. 

Projevy dítěte, speciální potřeby, sociální interakce 

Anna vykazuje speciální potřeby v souvislosti s kulturní odlišností (odlišný jazyk) 

a v souvislosti s duševním onemocněním. Velmi dobře interaguje s okolím, vyjadřuje potřebu 

častého sociálního kontaktu, především s vrstevníky. Při společenských aktivitách nejeví 

zájem o zapojení, spíše pozoruje. Individuálně prostřednictvím emailu komunikuje s učiteli. 

V projevech Anny je pozorovatelné stálé přepětí – klepání nohama, třes v rukou, tahání prstů 

a křupání kloubů. Anna je střídavě stažená, nebo naopak excentrická a teatrální. Projevuje 

vnímavost a znepokojení ve vztahu k sociálním nerovnostem ve společnosti. 
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Způsob trávení volného času 

Anna nejraději tráví volný čas s vrstevníky, s těmi vyhledává volnost, bezstarostnost, 

pravidelně kouří, příležitostně požívají alkohol, zkusila marihuanu. Značnou část dne věnuje 

interakcím na sociálních sítích. Věnuje hodně času péči o svůj vzhled. 

Dynamika rodiny, kvalita kontaktu a společného času 

Rodina dodržuje místní i své kulturní rituály, které kombinuje, např. slaví Vánoce, 

narozeniny. Jezdí spolu do nákupních center, společnou zálibou je kosmetika a péče o vzhled. 

Volnočasovou aktivitou, která rodinu spojuje, je péče o štěně a vycházky s ním. 

Zájmy dítěte, silné stránky, talenty 

Anna projevuje zájem o módu, kosmetiku a péči o vzhled. Velmi ráda tráví volný čas 

s vrstevníky a přáteli venku i na sociálních sítích, sleduje seriály. Silnou stránkou Anny je 

estetické cítění, jemnost v projevu. Je přátelská a sama popisuje, že vyjde s kýmkoliv. 

V kolektivu je populární a oblíbená. Anna je velmi pečlivá, zaměřuje se na detaily. Je 

empatická a negativně prožívá, když je v jejím okolí na někom páchána nespravedlnost. 

Oslabení 

Rodiče a Anna nemají společný jazyk na stejné úrovni. Je postrádána forma společné 

komunikace na hlubší úrovni. Anna pociťuje méněcennost vzhledem k národnostní a rasové 

odlišnosti. Připadá si nedostačující tím, že nesplňuje běžná očekávání v důsledku školní 

neúspěšnosti, a to zejména v rámci své vlastní kultury, kterou vnitřně částečně odmítá. Anně 

bylo ze strany školy umožněno postoupit do dalšího ročníku, kvůli značným rezervám 

v probrané látce škola vyjádřila nutnost doučování přes prázdniny; Anna by jinak byla 

ohrožena nedostatečným prospěchem v deváté třídě. Matka vnímá dceru jako sexuálně 

nevyhraněnou, obává se homosexuálního vývoje. 

Působení učitelů ZŠ/MŠ, kvalita vztahu, způsob práce a podpory aplikované 

do současné doby 

Pedagogové z obav ze suicidia ulevují z nároků ve studijních požadavcích. Během hodiny 

nesmí Anna opustit bez dozoru třídu. Třídní učitelka vyjadřuje zájem pomoci Anně v její 

náročné situaci. Anna projevuje k třídní učitelce i většině pedagogického sboru náklonnost, 

má strach z hodin českého jazyka, konkrétně z paní učitelky. 

  



 

169 

Využívá dítě/rodina nějaké specifické podpůrné služby, jaké a jak často 

Rodina v ČR využívá příležitostně integračních sociálně-právních služeb pro cizince pro 

vyřizování běžných záležitostí. 

Naše obavy 

Dokonání suicidia, rozvoj hospitalismu, rozvoj duševního onemocnění, zejména poruchy 

osobnosti a poruchy chování. 

Časová osa vstupního příběhu dle Anny a rodiny 

Anna se narodila v ČR rodičům minoritní národnosti a kultury. V ČR žijí i příbuzní rodiny 

stejné generace, generace prarodičů žije v jejich rodné zemi. Matka žila před Anniným 

narozením na území ČR pět let, otec 15 let. Do dvou let žila Anna s rodiči, kteří hodně 

pracovali. Dle matky byla Anna mazlivé, tulivé dítě. Od dvou do tří let žila u chůvy jiné 

etnické příslušnosti než české, která neměla ani příslušnost rodičů. Protože rodiče nebyli 

s péčí chůvy spokojeni, poslali Annu k prarodičům do své rodné země, kde s nimi žila Anna 

další rok. Tam byla dle matky šťastná. 

V době před nástupem do školy se vrátila Anna do ČR, aby mohla nastoupit do první třídy. 

V páté třídě se přestěhovala s rodiči z většího do menšího města s vysokou životní úrovní, kde 

nastoupila do šesté třídy. Mezi vrstevníky se zapojila. Navázala vztah s dvěma spolužačkami, 

ty se však nelíbily matce, která je považuje za závislé na drogách, viní je z problémů dcery. 

Anna popisuje, že její kamarádky nejsou závislé na drogách, že jen někdy společně popíjejí, 

kouří, zkusili kouřit marihuanu. V nové třídě špatně snášela nevlídnost a sarkasmus učitelů 

směrem k dětem žijícím ve velmi náročných životních podmínkách. Měla tendenci je 

zachraňovat a pomáhat jim. 

V březnu, když byla v šesté třídě, byla zavedena proticovidová opatření, čímž se Anna ocitla 

v izolaci od vrstevníků. Její problémy kulminovaly. Rodiče se stali úspěšnými podnikateli, 

rodina žije v nadprůměrných materiálních podmínkách. Anna je samostatná, doma tráví hodně 

času sama. V době nástupu první hospitalizace v psychiatrické nemocnici nevěděla, proč 

má žít, nejedla, přemýšlela o suicidiu a pokusila se o něj, sebepoškozovala se řezáním na 

rukou a nohou. 
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Průběh péče CDZD 

Nastavení léčebného a podpůrného plánu 

Na základě odebrané vstupní anamnézy a pedopsychiatrického vyšetření byla Anna předána 

do péče multidisciplinárního týmu. Na první poradě týmu byl poté na základě dostupných 

informací o Anně a vyhodnocení jejích potřeb nastaven další léčebný a podpůrný program, 

který kromě pedopsychaitrické péče zahrnoval rodinnou a individuální terapii, podporu 

speciálního pedagoga, zajištění sociálně terapeutických volnočasových aktivit NZDM 

a doučování. Nedílnou součástí péče bylo nastavení spolupráce se školou a později v důsledku 

potřebnosti i s DPN, kde Anna i v průběhu péče CDZD byla krátkodobě znovu 

hospitalizována. Průběh případového vedení (práce s rodinou v jejím přirozeném prostředí) 

shrnuje tabulka č. 1. 

Uvažování o problému dítěte z biopsychosociálního pohledu 

Vývoj Anny ukazuje na rizikové faktory v období odloučení od matky v prvním trimestru 

„sociálního těhotenství“, kdy nevíme, jakými copingovými strategiemi se Anna se situací 

vypořádala, a začátkem třetího semestru „sociálního těhotenství“, kdy se měl započít „sociální 

porod“. Nedošlo k závěrečnému přiblížení k matce, které je stěžejní pro přijetí do ženského 

světa, aby byl „sociální porod“ následně dokončen přes přiblížení se otci. Plánem týmu bylo 

podpořit stagnující sociální porod podporou vztahu s matkou. To, že už začal a stagnuje, 

signalizovaly problémy v chování Anny. Dále se jevila jako nutná harmonizace rodinného 

a školního prostředí tak, aby separační proces mohl dále pokračovat. 

Tabulka č. 1 Shrnutí péče CDZD 

Průběh 
práce týmu 

CDZD 
Dítě Matka Otec Škola 

Popis 
nežádoucích 
symptomů 

bolesti hlavy, únava, 
stahování se do sebe, 
nutkavé stavy ublížit 
si, plačtivost, odpor  

k rodičům, suicidální 
myšlenky, napětí 

projevující se silným 
třesem a nutkavými 

pohyby, přetrvávající 
únava, pocit 

nedostačivosti  
a selhání, obavy, že ji 

rodiče zbijí 

deprese, ve vztahu  
k dceři působí chladně, 
hyperprotektivní péče 
orientovaná na úspěch 
a zajištění materiálních 

potřeb, obviňování 
Anny, že má kvůli ní 

starosti, odmítání 
kamarádek Anny 

v rámci rodiny 
dominantní postavení v 
rodině a zároveň snaha 

vyjít všem vstříc, 
hyperprotektivní péče 
orientovaná na úspěch 
a zajištění materiálních 
potřeb, pravděpodobně 

k matce násilný 

obavy učitelů Anny ze 
suicidia ve školním 

prostředí, pocit  
„v pasti“ z toho, že 

Anně ulevují ze 
školních požadavků 
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Průběh 
práce týmu 

CDZD 
Dítě Matka Otec Škola 

Spouštěče 
symptomů 

doma v podvečerních 
hodinách, když je sama 

doma s rodiči, 
v NZDM v situacích, 
kdy ji pracovníci do 

něčeho tlačí, 
situace, když rodiče 

odmítají její 
kamarádky, kdy na ni 

vyvíjejí tlak  
v souvislosti se školou 
nebo ji do něčeho nutí, 
ve škole situace, kdy 

se učitelé smějí dětem, 
které Anna považuje 

za nacházející se  
v nouzi, kdy je 

zesměšňují 

zhoršující se školní 
prospěch dcery a její 

duševní stav, pocit, že 
jí okolí obviňuje z 
toho, že je špatná 

matka, pokud je dcera 
se „špatnými“ 
kamarádkami, 

pocit že je s dcerou 
málo času, když se 

dceři psychicky nedaří 

zhoršující se školní 
prospěch dcery, pocit, 

že žena nefunguje  
v práci a v rodině, jak 

má 

když je Anna ve škole, 
když je třeba s Annou 
ve škole komunikovat 

Účel 
symptomů 

zajištění pozornosti, 
zabránění rodičovským 

hádkám, zvýšení 
zájmu rodičů o to, co 

chce ona, a ne co chtějí 
oni, matka je více 

doma, více s Annou, 
postupně rodiče plní 
Anny přání, rodiče 

jsou více spolu, více 
spolu komunikují 

zajistit, že dcera bude 
šťastná díky úspěchu 
ve škole, atraktivním 

kroužkům, 
materiálnímu zázemí, 
adaptaci celé rodiny  
v českém prostředí, 

vlivem dobrých 
kamarádek z dobrých 

rodin 

 

zabránit tomu, aby se 
Anna kvůli školnímu 
neúspěchu pokusila  

o suicidium 

Rizika 

dokonání suicidia, 
rozvoj hospitalismu, 

rozvoj duševního 
onemocnění, zejména 

poruchy osobnosti  
a poruchy chování 

ztráta jediného dítěte ztráta jediného dítěte 
právní problémy 

pocit neexpertnosti 
vlastní profese 

Výjimky, 
kdy se 
symptomy 
nevyskytují 

během dne,  
s kamarádkami, při 

kouření, s alkoholem, 
doma, když tam nejsou 

rodiče 

když dcera funguje, jak 
má 

když žena funguje, jak 
má 

v době před COVID 
opatřeními 

Zdroje 

estetické cítění, 
vnímavá k sociálním 
nerovnostem, něžné 
vystupování, matka 

popisuje, že jako malá 
byla Anna mazlivá  
a ráda se k ní tulila 

síla rodiny opustit 
rodnou zemi a prosadit 

se v zemi s odlišnou 
kulturou, estetické 

cítění, tvůrčí 
schopnosti dobré 

materiální zázemí, 
zájem o to, aby dcera 
byla šťastná, ochota 

spolupracovat – 
respektovat odborná 
doporučení a zároveň 

přinášení vlastní 
iniciativy do procesu 
spolupráce, vlastní 
názory a nápady 

síla rodiny opustit 
rodnou zemi a prosadit 

se v zemi s odlišnou 
kulturou, estetické 

cítění, dobré materiální 
zázemí, zájem o Annu 

přání plnit své poslání, 
obdržet „manuál“ na 
dítě po hospitalizaci  
z DPN, přání Annu 

podpořit 



 

172 

Průběh 
práce týmu 

CDZD 
Dítě Matka Otec Škola 

Vyhodnocení 
potřeb 

potřeba bezpečné 
vztahové vazby  

s matkou, 
potřeba zajištění 

optimálních hranic, 
podpora separačního 

procesu 

potřeba uznání jako 
dobré matky, 

potřeba matky mít 
šťastnou dceru 

potřeba uznání toho, že 
obstál v cizím 

prostředí 

potřeba metodické 
podpory, práce  

s obavami 

Preferovaná 
budoucnost 

být s kamarády, vyučit 
se, pracovat v 

kosmetice 

klid, pocit, že Anna je 
spokojená 

klid, pocit, že Anna je 
spokojená 

být „v klidu“, vědět, že 
koná „správně“ 

Způsob 
zajištění 
nenaplně-
ných potřeb 

posílit vztah s matkou, 
zajistit hranice  
v rodině, a tím 

podpořit separační 
proces 

posílení ženských 
aspektů, 

posílit pocit úspěšnosti 
jako matky, zajistit 

prostor jen pro matku  
a Annu 

posílení mužských 
aspektů 

posílit pocit 
úspěšnosti, oddělení od 
přílišného vstupování 
do „všeho“, oddělit 
částečně otce od dcery 

a ženy 

zajištění metodických 
pokynů pro podporu 

duševního zdraví Anny 
ve školním prostředí 

Použité 
nástroje  
k dosažení 
cíle 

case management, 
psychiatrická léčba 
včetně medikace a 

dočasné hospitalizace, 
poradenství speciálně-
pedagogické, sociální a 

zdravotní 
psychoterapie, rodinná 

terapie, doučování 
volnočasové aktivity v 

NZDM 
průvodcovství 

procesem dospívání 
případová konference 

case management 
poradenství speciálně-
pedagogické, sociální  

a zdravotní 
individuální a rodinná 

psychoterapie, 
případová konference 

case management, 
rodinná terapie, 

případová konference 

psychologické 
poradenství, 

případová konference 

Dosažené cíle 

ústup bolestí hlavy, 
zvýšení energie, pocit 
větší volnosti ze strany 

rodičů, prosazení 
vlastních kamarádek, 

zvýšení pocitu 
vlastního sebeurčení  

– Anna si přeje 
pracovat s matkou  

v kosmetickém salonu, 
posílení dovednosti 
přemýšlet o tom, s 
kým se chce Anna 

kamarádit, porozumění 
normám společnosti  
– povinnost chodit  
do školy, návrat do 

přirozeného prostředí 

pocit úspěšnosti jako 
matky, radost ze 
zlepšení vztahu  

s dcerou 

pocit úspěšnosti, pocit, 
že je vše v pořádku 

pocit, že škola může 
dobře plnit své poslání, 

učitelé využívají 
zkušenosti z metodické 

podpory i pro další 
žáky ve třídě 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Subjekty zapojené do spolupráce 

Podpora duševního zdraví probíhala v intenzivní multidisciplinární spolupráci. Byla 

realizována ve stupni č. 3 tzv. virtuálním týmem. Probíhala mezi DPN, CDZD, NZDM 

rodinou a školou. CDZD mělo roli „mezičlánku“ mezi péčí ambulantní a hospitalizační. Péče 

týmu CDZD byla naplněna a ukončena po deseti měsících poskytování služeb. Činnosti 

jednotlivých zapojených aktérů shrnuje tabulka č. 2. 

Tabulka č. 2 Shrnutí péče subjektů podpory zdraví 

Subjekt zapojený do spolupráce Činnost 

Rodina 

obrátila se na nemocnici, nechala Annu hospitalizovat v DPN, navázala 
kontakt s CDZD a s NZDM, využívala nástrojů k dosažení cíle uvedených  
v tabulce č. 1, hradila doučování českého jazyka, přizpůsobila časový 
program podle potřeb Anny 

Dětská psychiatrická nemocnice 
realizovala léčebný program v rámci hospitalizace, vytvořila prostor pro 
rodiče pracovat na změně sociálního kontextu během Anniny hospitalizace, 
spolupracovala s týmem CDZD 

Škola 
spolupracovala s CDZD v rámci konzultací dle potřeby, účastnila se 
případového setkání, realizuje IVP pro Annu 

CDZD 
zprostředkovalo a zprostředkovává kontakt se společenským prostředím, 
zajišťuje sociálně terapeutické činnosti – rozvojové aktivity, chrání práva, 
oprávněné zájmy a potřeby Anny – spolupracuje s rodinou a školou 

MTDZ 

přebralo Annu do péče po ukončení hospitalizace v DPN, nastavilo  
a realizovalo léčebný podpůrný plán a program zotavení – 2x měsíčně 
pedopsychiatrická péče o Annu, 2x měsíčně rodinná terapie, péče case 
managera, podpora speciálního pedagoga, individuální terapie 

Učitel pro doučování doučoval český jazyk nejprve v CDZD a poté v NZDM 

Pedopsychiatrická ambulance 
poskytuje ambulantní pedopsychiatrickou péči po ukončení péče Anny  
v CDZD 

Pediatr 
pediatr – zajišťuje preventivní péči a léčbu běžných somatických 
onemocnění 

Zdroj: vlastní zpracování 

Ukončení spolupráce 

Cíle zakázky jsou naplněny. Anna je duševně stabilizována a předána do běžné 

pedopsychiatrické ambulantní péče, využívá dále služeb NZDM. V metafoře sociální dělohy 

původně stagnující sociální porod (separační proces) začal postupovat. Anna se zapojila mezi 

vrstevníky, vytvořila si představu o své budoucnosti. 
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13.2 Kazuistický případ Čeněk 

První kontakt 

První kontakt s Čeňkem měla NNO v říjnu loňského roku. Na CDZD se obrátila jeho 

pěstounka na přechodnou dobu s tím, že si neví rady. 

Problém, se kterým dítě přichází 

Dle pěstounky je Čeněk nebezpečný pro ni a svého mladšího bratra. Domnívala se, že by bylo 

lepší, aby byl Čeněk od bratra oddělen, sdělovala, že by bylo lepší, aby měla v pěstounské 

péči na přechodnou dobu pouze jeho mladšího bratra. 

Přijetí do péče 

Na první poradě týmu bylo rozhodnuto o přijetí Čeňka do péče CDZD. Tým se domlouvá, že 

bude maximálně podpořeno to, aby sourozenci zůstali spolu. Vyhodnocuje, že úkolem CDZD 

je posoudit situaci nejen sourozenců, ale i pěstounky a to na základě objektivních 

nálezů/vyšetření. Zároveň se předpokládá potřeba pracovat terapeuticky s dítětem/dětmi 

a supervizní podpory pěstounky v postupech v práci s dětmi náročnými na intervenci a trauma 

respektujícím přístupu. 

Osobní anamnéza 

Jméno dítěte: Čeněk 

Věk: 5 let 

Matka: asi 26 let 

Otec: asi 27 let 

Sourozenci: bratr Oliver, 3 roky 

Vývoj od 0 do 5 let 

Prenatální vývoj v normě, narozen v termínu, porod bez komplikací, fyziologický vývoj 

v normě, psychosociální vývoj do doby převzetí do pěstounské bez relevantních dat, nyní 

dle pěstounky agresivní projevy. 

Somatické a duševní zdraví dítěte a rodiny 

Čeněk – fyzicky zdráv, porucha sourozenecké rivality, raná deprivace 

Matka – bez informací o fyzickém stavu, závislá na návykových látkách 
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Otec – bez informací o fyzickém stavu, závislá na návykových látkách 

Bratr Oliver – fyzicky zdráv, raná deprivace 

Pěstounka na přechodnou dobu – 56 let, fyzicky i duševně zdráva 

Ekonomicko-sociální a bytová stabilita/nestabilita 

Rodiče Čeňka spolu žijí střídavě na různých adresách pobytu, mají příležitostná zaměstnání, 

sdělují, že si přejí syny získat do výchovy, konkrétní kroky nečiní, syny navštěvují zhruba 

1x za 3 měsíce. 

Kondice a stabilita rodiny 

Vlastní biologická rodina dlouhodobě v péči i struktuře nestabilní. 

Mimořádné události, oslabení rodičovských kompetencí/komunikační a výchovný styl 

Do dvou let Čeněk vyrůstal s rodiči závislými na návykových látkách, poté byl umístěn 

do ZDVOP, po 12 měsících do dětského domova. V 5 letech umístěn do náhradní rodinné 

péče na přechodnou dobu s tím, že systém sociálně-právní ochrany dětí bude hledat 

dlouhodobou pěstounskou péči. 

Traumatické události 

Matka Čeňka nepřijala, bratra Olivera ano. Když byl Čeněk umístěn v ZDVOP, Oliver zůstal 

s matkou, následně spolu byli oba bratři v dětském domově. Pěstounka popisuje, že při 

návštěvách rodičů se matka mazlí s Oliverem a dělá, že tam Čeněk není. 

Nemoc, rozvod, ztráta v rodině 

Kromě drogové závislosti rodičů nejsou jiné události známy. 

Násilí v rodině 

Není známo. 

Projevy dítěte, speciální potřeby, sociální interakce 

Agresivní chování vůči „hodnému“ bratrovi a vůči pěstounce. 

Způsob trávení volného času 

Přiměřený věku – na zahradě, v lese, dívání se na pohádky, hraní si s autíčky a vláčky. 
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Dynamika rodiny, kvalita kontaktu a společného času 

Pěstounka s dětmi tráví veškerý čas, který je velmi podobný běžné rodině s dětmi podobného 

věku. Dopoledne uklízí, odpoledne chodí s dětmi ven apod. 

Zájmy dítěte, silné stránky, talenty 

Rád sleduje pohádky, staví kostky, maluje, má rád pěstounčinu měkkou deku. 

Oslabení 

Vnímá se jako ten horší oproti bratrovi, stejně tak je okolím vnímán. 

Působení učitelů ZŠ/MŠ, kvalita vztahu, způsob práce a podpory aplikované do 

současné doby 

Zatím nebylo aplikováno. 

Využívá dítě/rodina nějaké specifické podpůrné služby, jaké a jak často 

Využívá institutu pěstounství na přechodnou dobu, v rámci pěstounství běžná podpora 

psychologa, dohled OSPOD. 

Naše obavy 

Riziko rozvoje duševního onemocnění, zejména poruchy chování, riziko ztráty vztahu se 

sourozencem, riziko oddělení od bratra, riziko ústavní výchovy. 

Problém dítěte 

Problémy v chování, zejména agresivita vůči bratrovi a pěstounce. 

Časová osa vstupního příběhu 

Čeněk žil zhruba do dvou let s matkou a otcem, kteří se potýkali se závislostí na návykových 

látkách. Asi od dvou do tří let byl v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) 

a asi dva roky v dětském domově. V pěti letech mu byla zajištěna náhradní rodinná 

pěstounská rodinná péče na přechodnou dobu. Má tříletého bratra Olivera. V době přijetí do 

péče MTDZ-P je Čeňkovi pět let. Jiné informace MTDZ-P nezískala, pěstounům jsou 

sdělovány jen nutné informace. Pěstounka popisuje, že je Čeněk agresivní, vulgární, 

nezvladatelný. 
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Průběh péče CDZD 

Nastavení léčebného a podpůrného plánu 

Po přijetí do péče byl nastaven Čeňkovi multidisciplinárním týmem léčebný a podpůrný plán, 

jehož součástí byly služby zdravotní a sociální. Nejprve byl Čeněk na základě vstupní 

anamnézy zaveden do péče pedopsychiatrickou lékařkou týmu. Ta diagnostikovala poruchu 

sourozenecké rivality. Na první poradě týmu poté určil tým na základě dostupných informací 

o situaci Čeňka a pěstounky a vyhodnocení jejich potřeb další léčebný a podpůrný program, 

který kromě pedopsychaitrické péče obsahoval psychoterapii Čeňka a supervizní a sociální 

podporu pěstounky. Průběh případového vedení (práce s rodinou v jejím přirozeném 

prostředí) shrnuje tabulka č. 3. 

Uvažování o problému dítěte z biopsychosociálního pohledu 

Čeněk se narodil matce, která byla již v těhotenství drogově závislá. Čeňka nepřijala, tedy 

nemohl být splněn první vývojový úkol získání důvěry, který je závislý na připoutání dítěte 

k matce a vybudování bezpečné vztahové vazby, na základě které se důvěra ve svět může 

rozvinout. Další frustrace nastala umístěním Čeňka do ústavního zařízení. Následně se vrátil 

Čeněk zpátky k matce v době, kdy se narodil jeho bratr. Toho matka přijala. Čeněk se 

v dětské egocentričnosti domnívá, že nepřijetí matky je jeho chyba, stejně tak si vyhodnocuje, 

že mladší bratr si zaslouží přízeň matky, protože je hodný (jeho chování vzhledem k dětské 

egocentričnosti nemůže zpracovat jako důsledek matčina přijetí). Aby se dále mohl Čeněk 

co nejharmoničtěji rozvíjet, je třeba pracovat s traumatem nepřijetí (ranou deprivací). 

Tabulka č. 3 Shrnutí péče CDZD 

Průběh práce 
týmu MTDZ-P 

Dítě Bratr Pěstounka 

Popis 
nežádoucích 
symptomů při 
vstupu do péče 

bije bratra a pěstounku, křičí na 
pěstounku, že ji nenávidí,  

v CDZD nereaguje na odchod  
a příchod hlavní pečující osoby 

(odejde s každým) 

submisivní, ochotný, vyhoví 
každému, v CDZD nereaguje 
na odchod a příchod hlavní 

pečující osoby (odejde s 
každým) 

únava, vyčerpání, neochota 
dále o oba bratry pečovat 

Spouštěče 
symptomů 

doma při ukládání ke spánku, 
když jsou společně s pěstounkou 
v klidu i během denních aktivit 

když Čeněk zlobí 

když má dopravit chlapce do 
MŠ a zpět vzdálené 18 km  

v zimě při náledí, když 
pociťuje finanční tíseň, když 

Čeněk zlobí 

Účel symptomů zajištění pozornosti pěstounky 
zajištění přijetí, vlídnosti okolí, 

ocenění 
„vypnout“ 

Rizika 
rozvoj duševního onemocnění, 

zejména poruchy chování 
rozvoj duševního onemocnění syndrom vyhoření 
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Průběh práce 
týmu MTDZ-P 

Dítě Bratr Pěstounka 

Výjimky, kdy 
se symptom 
nevyskytuje 

v MŠ v MŠ 
asi ve 20 % společně 

tráveného času, který je 
příjemný 

Zdroje šikovný, chytrý, bystrý šikovný, chytrý, bystrý 
hodnocení jako úspěšná 

pěstounka ze strany pěstouny 
doprovázející organizace 

Vyhodnocení 
potřeb 

zajištění bezpodmínečného 
přijetí a vytyčení hranic 

zajištění přijetí 

podpora v nepříznivé 
sociální situaci a ve finanční 

tísni, zajištění MŠ pro 
chlapce v blízkosti bydliště 

Preferovaná 
budoucnost 

chce si hrát a být jako bráška pěstounka ho má ráda 
zajištění vzdělávání pro 

chlapce a vozidla  
k převážení 

Způsob zajištění 
nenaplněných 
potřeb 

posílit vztah s pěstounkou 
podpora nastavení hranic 

podpora bratra a pěstounky 
podpora ohraničující zdravé 

komunikace, 
podpora v oblasti financí 

Použité nástroje 
k dosažení cíle 

pedopsychiatrické vyšetření, 
psychologické vyšetření  

a psychoterapie 
psychologické vyšetření 

supervize, 
sociální a psychologické 

poradenství 

Dosažení cíle 

Čeněk popíše, v čem je šikovný 
a co má rád, respektuje 

nastavená pravidla, popisuje, že 
bratr také někdy zlobí 

dovolí si prožitky nelibosti 

finanční podpora 20 tis. 
prostřednictvím sbírky, MŠ  

v blízkosti se nepodařilo 
zajistit, zvýšení sebevědomí 

v oblasti pěstounství, 
zkušenost, že si může říct  

o pomoc 

Zdroj: vlastní zpracování 

Subjekty zapojené do podpory zdraví 

Podpora duševního zdraví probíhala v multidisciplinární spolupráci. Byla realizována ve 

stupni č. 2 tzv. komunitním týmem při zohlednění rizika ohrožení ústavní výchovou. 

Probíhala mezi MTDZ-P – rodinou, obcí, ve které žije pěstounka, – a OSPOD. MTDZ-P mělo 

roli „mezičlánku“ mezi péčí ambulantní a pobytovou. Péče týmu MTDZ-P byla naplněna 

a ukončena po deseti měsících poskytování služeb. Činnosti jednotlivých zapojených aktérů 

shrnuje tabulka č. 4. 
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Tabulka č. 4 Shrnutí péče subjektů podpory zdraví 

Subjekt Činnost 

Rodina 
pečuje o Čeňka se závažnými limity, vyjadřuje snahu o navrácení Čeňka do péče, konkrétní 
kroky nečiní 

Pediatr běžná péče 

Obec zajistit MŠ v dosahu – nepodařilo se 

ZDVOP péče ve věku 2–3 roky 

Dětský domov péče ve věku 3–4 roky 

OSPOD provázení pěstounů 

CDZD 
pedopsychiatrické vyšetření, psychologické vyšetření a psychoterapie, sociální poradenství, 
supervize, zajištění sbírky 

ORL 
finanční podpora – ano 
odstranění mandlí 

Nadace zajistila sbírku pro pěstounku 

Zdroj: vlastní zpracování 

Ukončení péče 

Zakázka byla naplněna. Situace pěstounky se stabilizovala, zvládla obě děti provést 

přechodnou pěstounskou péčí, Čeněk získal zkušenost s bezpodmínečným přijetím. Obě děti 

jsou předány do další návazné péče, bohužel jejich dalším umístěním je dětský domov. 

13.3 Kazuistický případ Nela 

První kontakt 

První kontakt CDZD v souvislosti s problémem Nely proběhl přes výchovnou poradkyni ZŠ. 

Ta uváděla, že si neví rady s holčičkou ze čtvrté třídy, která je agresivní ke spolužákům 

a škola s tím má problémy, protože rodiče napadaných dětí si stěžují. Žádá o podporu a uvádí, 

že rodina nemá příjmy na hrazenou péči. S výchovnou poradkyní je dohodnuto, že předá 

kontakt matce, a ta se obrátí na CDZD. CDZD kontaktuje matka, je domluveno přijetí 

do péče. 

Přijetí do péče 

Na první poradě týmu bylo odsouhlaseno přijetí Nely do péče. Odpovědi na otázky okolo 

agresivity Nely jsou zatím zcela nejasné. Může se hypoteticky jednat o příčiny ve školním, 

nebo rodinném prostředí nebo příčiny související s její osobnostní predispozicí (např. skrytá 

SPU), na kterou však škola ani matka zatím nepoukazovala. Předpokládá se potřeba rodinné 

terapie. 
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Problém, se kterým dítě přichází dle matky 

Vyučující Nely si stěžuje na časté agresivní výbuchy, které ohrožují ostatní spolužáky, 

a jejich rodiče si proto stěžují; chtějí, aby škola situaci řešila (Nela např. píchá spolužáky 

do rukou propiskou či kružítkem, používá vulgární slova, hrubě strká do spolužáků apod.) 

Dcera je od mala vzteklá, celkově všechny tři děti v rodině zlobí. Největší obtíží nyní je, 

že na matku tlačí škola, aby si dceru „srovnala“. Ona neví, jak na to, manžel jí nepomůže, 

uvažuje o rozvodu. 

Osobní anamnéza 

Jméno dítěte: Nela 

Věk: 11 let 

Matka: 33 let 

Otec: 30 let 

Sourozenci: 

Sestra – Evelína 14 let 

Bratr – Samuel 3 roky 

Vývoj od 0 do současnosti 

Prenatální vývoj bez problémů, porod v termínu, kojena 9 měsíců. 

Předškolní věk: rodiče dceru hodnotí jako odmala vzteklou, těžko zvladatelnou, šikovnou 

na ruční práce, citlivou, ochotnou pomáhat, fyzický vývoj v normě. 

Mladší školní věk: v první a druhé třídě problémy ve vztazích ve škole vlivem vzteku 

a popudlivosti, školní prospěch dobrý, ve třetí třídě náhlé zhoršení, které trvá od počátku 

školního roku, vztahy ve třídě se vyostřují, během distanční výuky z důvodu COVID 

se agresivní projevy násobí doma. 

Somatické a duševní zdraví dítěte a rodiny 

Nela – prodělala běžná onemocnění, absolvovala běžná očkování, nyní dlouhodobě asi jeden 

rok přetrvávající bolesti hlavy. Mírná nadváha. 

Otec – lupénka, subjektivní pocit deprese a úzkostí 

Matka – zdráva 
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Sestra – zdráva 

Bratr – zdráv 

Ekonomicko-sociální a bytová stabilita/nestabilita 

Otec i matka mají úplné střední vzdělání. Rodina žije v rodinném domě na vesnici, do školy 

chodí děti do města, celkově je to rodina s dobrým až nadstandardním finančním zajištěním, 

zčásti vlivem prarodičů z otcovy strany. S rodinou matky se rodina příliš nestýká. 

Kondice a stabilita rodiny 

Pevné rodinné zázemí je nyní ohrožené rozvodem rodičů v důsledku zátěže nezvladatelnosti 

zejména Nely, ale i dalších dvou dětí. Rodina je často v kontaktu s prarodiči z otcovy strany, 

matka se se svou rodinou nestýká, rodiče zvažují rozvod, otec se cítí přetížen v zaměstnání 

i doma. Rodina se zaměřuje výrazně na péči o děti a jejich výchovu. Rodiče tráví s dětmi 

dostatek času, jezdí společně na výlety a dovolené, děti navštěvují zájmové kroužky dle svého 

zájmu. Rodina společně ráda tvoří, chodí do kina apod. Samotní rodiče na sebe navzájem 

a na své koníčky příliš mnoho času nemají. Čas a materiální podmínky věnované rodiči jsou 

pro děti zcela automatické.  

Silné stránky, talenty rodiny: tvořivost rodiny, zájem o rodinné aktivity u obou rodičů 

Mimořádné události, oslabení rodičovských kompetencí/komunikační a výchovný styl 

Traumatické události 

Úmrtí otcova bratra (strýce Nely) ve třetím trimestru těhotenství při automobilové nehodě. 

Nemoc, rozvod, ztráta v rodině 

Systémové rodinné změny vlivem rodinné tragédie. Rodiče zvažují rozvod. 

Násilí v rodině 

Násilí v rodině otce: Otec otce (děda dítěte s problémem) vychovával své dva syny (z nichž 

jeden již zemřel) s velkou přísností. Oba chlapci se ho báli, rodina ho nazývala despotou. 

Matka (babička dítěte s problémem) syny před otcem chránila, společně tajili, pokud se něco 

synům nebo matce nepovedlo. Matka se otci přizpůsobovala, obskakovala ho a pečovala 

nejvíce o něj. Otcovo chování bylo utlumeno tragickým úmrtím syna. Nyní ho otec Nely 

hodnotí jako mírného a je za tuto změnu rád. 
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Projevy dítěte, speciální potřeby, sociální interakce 

Doposud ne. 

Způsob trávení volného času 

Rodina tráví pohromadě dostatek času, rodiče jezdí s dětmi na výlety, hrají s nimi hry, 

podporují kontakt s vrstevníky i s dalšími rodinami s dětmi. 

Dynamika rodiny, kvalita kontaktu a společného času 

Rodina je zaměřena na zážitky, trendové a populární akce. 

Zájmy dítěte, silné stránky, talenty 

Malování a jiné výtvarné tvoření, pohádky a příběhy, trampolína, zvířata. 

Oslabení 

Komunikace v rodině zaměřená na to, co nedělat, jak se nechovat, v sourozeneckých vztazích 

porovnávací, k Nele dlouhodobě odsuzující, hodnoticí, na druhé straně oceňování žádoucího 

chování, schopností a dovedností, mezi rodiči je soutěživá, dokazující. 

Oslabení: otec se obává dominantnosti 

Působení učitelů ZŠ/MŠ, kvalita vztahu, způsob práce a podpory aplikované do 

současné doby 

ŠZ doporučovalo PPP již v první třídě, rodina navštívila v minulosti dva terapeuty, zatím 

z pohledu rodičů neúspěšně, z pohledu CDZD má vlivem předchozích psychoterapeutických 

sezení rodina dobrý náhled na problém, přichází připravena na rodinnou terapii. 

Využívá dítě/rodina nějaké specifické podpůrné služby, jaké a jak často 

Doposud ne. 

Naše obavy 

Rozvoj poruchy chování, rozvod rodičů, přetrvávající bolesti hlavy – riziko rozvoje tendencí 

k somatizaci. 

Časová osa vstupního příběhu dle matky 

Nela žije od narození v rodině, která o děti dobře pečuje. Je prostřední ze tří dětí. Od útlého 

věku je vzteklá, ale také velmi šikovná. Rodina je hodně v kontaktu s rodinou otce. Dědeček 

Nely z otcovy strany je dominantní povahy, babička Nely z otcovy strany je submisivní 
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povahy. Před narozením Nely došlo k rodinné tragédii, při automobilové nehodě se zabil 

otcův bratr. Od té doby je paternální dědeček mírnější, váží si společně tráveného času 

s rodinou, ale také rodina těžko říká paternálním prarodičům „ne“, když prošli tak ohromnou 

ztrátou. Rodiče zvažují rozvod, celkově již nezvládají „zlobení“ všech dětí. 

Nastavení léčebného a podpůrného plánu 

Nela byla zavedena do péče psychologem týmu MTDZ-P po odebrání anamnézy určené case 

managerem, dále vyšetřil Nelu v souvislosti s podezřením na ADHD. Rodina využívala 

v MTDZ-P služeb rodinného terapeuta. Během péče MTDZ-P na doporučení psychologa 

objednala rodina Nelu do PPP pro projevy ADHD a na vyšetření neurologem. PPP potvrdilo 

diagnózu ADHD pro potřeby IVP ve škole. Tabulka č. 5 shrnuje péči MTDZ-P a tabulka č. 6 

všechny subjekty a služby zapojené do řešení problému v chování Nely i do řešení obtíží 

bolestí hlavy. Nele byla týmem MTDZ-P poskytována podpora první úrovně. 

Uvažování o problému dítěte z biopsychosociálního pohledu 

Rodina je svou povahou přijímací, převládá ženský princip, pravděpodobně vlivem toho, že 

otec vyrůstal v prostředí silné dominance svého vlastního otce. Ve chvílích, kdy je třeba, aby 

zakročil z pozice moci a zajistil řád v rodině, začne se obávat, že je jako otec. V důsledku 

toho žena vstupuje do role muže, což se jí nelíbí. Ani ona nechce být dominantní, i ona 

se dominance obává, nechce být jako její matka, která rodinu živila a také jí vládla. 

K ozdravení rodiny tým vyhodnocuje jako potřebné posílit roli otce i matky. 

Tabulka č. 5 Shrnutí průběhu péče 

Průběh práce 
týmu CDZD 

Dítě Matka Otec Starší sestra Škola 

Popis 
symptomu 

vztek, agresivní 
projevy (píchání 

kružítkem 
spolužáky, časté 
vulgarismy, bití 

do hlavy), bolesti 
hlavy, špatná 
úprava sešitů, 

rivalita se 
sourozencem 

přebírá roli muže, 
nespokojenost se 
sourozeneckou 

rivalitou, hrozící 
rozvod, 

nespokojenost  
s chováním Nely, 

partnerská 
soupeřivost 

nespokojenost 
se 

sourozeneckou 
rivalitou, 

hrozící rozvod, 
nespokojenost  

s chováním 
Nely, pocit 
vyhoření, 

lupénka, pocity 
úzkosti 

a vyhoření, 
partnerská 
soupeřivost 

nespokojenost  
se sestrou Nelou, 

nemá ji ráda 

vztek  
a agresivita dítěte 
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Průběh práce 
týmu CDZD 

Dítě Matka Otec Starší sestra Škola 

Časová osa – 
příběh, sběr 
informací 

trápení s tím, že ji 
starší sestra 

nechce, nemá 
kamarády, často 
pláče a neví proč 

v těhotenství 
trauma,  

s rodinou se nestýká 
(otec pil  

a nadělal dluhy), 
matka vše řídila, ví 
o sklonech řídit, ale 

nechce je 

autoritativní 
otec, po úmrtí 

bratra je 
mnohem 
mírnější 

je se sebou 
spokojená, 

projevy puberty 
(rodiče jí „lezou 

na nervy“) 

běžná restriktivní 
opatření 

nefungují,  
ve třídě se často 

střídají třídní 
učitelky, třída 

hodnocena jako 
problémová 

Spouštěče 
chování 

někdo z rodiny 
nejedná podle 
toho, jak chce 
Nela, když se 

velmi daří 
Evelíně 

když otec 
nezasáhne, nevydrží 

to  
a převezme 

odpovědnost, 
nespravedlivé 

chování 

když děti 
„přerůstají přes 

hlavu“, když 
neplní pokyny 
rodičů, stres  
v zaměstnání 

když si Nela 
vynucuje její 

přízeň 

spolužák nebo 
někdo z rodiny 
nejednají podle 
toho, jak chce 

Nela, nyní  
už cílené 

provokace 

Účel 
symptomů 

zajištění hranic  
v rodině 

zajistit řád  
v rodině 

zajistit klid  
v rodině 

neztratit lásku 
rodičů 

zajistit ve škole 
hranice 

Rizika 

rozvoj poruchy 
chování, ohrožení 

vlivem 
případného 

rozvodu rodičů 

rozvod 

rozvod, 
deprese, 
úzkosti, 
syndrom 
vyhoření 

rozvoj 
narcistických 

projevů 

narůstající 
narušení školního 

klimatu 

Výjimky, kdy 
se symptomy 
nevyskytují 

s dědou z otcovy 
strany se 

problémy v 
chování Nely 
nevyskytují 

když se otec ujme 
vedení dětí 

když matka 
vede děti ke 

vděčnosti, když 
je učí 

respektovat 
jeho požadavky 

když si Nela hraje 
sama  

a nevyžaduje ji 

když věci fungují 
podle Nely 

Zdroje 
rodiče, malování, 

tvoření 

děti, manžel, 
společné výlety, 
fitness, zdravá 

výživa 

děti, žena, 
rodina  

v pohodě, 
rodiče 

rodiče, kamarádi 

spolupráce  
s rodinou, ŠPZ, 
psychosociální 

služby 

Vyhodnocení 
potřeb 

láska se sestrou, 
kamarádi, 

vymezování 
hranic 

bližší vztah  
s manželem, pevná, 

spravedlivá ruka 
muže, řízení rodiny 

mužem 

vděčnost dětí  
a ženy, něha 

ženy, jemnost 

respekt mladší 
sestry 

zlepšení vztahů 
Nely se 

spolužáky, 
zlepšení třídního 

klimatu 

Preferovaná 
budoucnost 

harmonizace 
rodinné 

spokojenosti 

harmonizace 
rodinné 

spokojenosti 

harmonizace 
rodinné 

spokojenosti 

harmonizace 
rodinné 

spokojenosti 

pozitivní klima 
školní třídy 

Způsob 
zajištění 
potřeb 

posílit vztah se 
sestrou (pracovat 

na respektu), 
zajistit hranice  

v rodině, 
vyrovnat 

rovnováhu 
(dostačivost) 
sourozenců 

posílení ženských 
aspektů, posílit 
pocit úspěšnosti 
Nely v rodině  

a ve škole 

posílení 
mužských 

aspektů, posílit 
pocit úspěšnosti 
Nely v rodině  

a ve škole 

posílit pocit, že 
rodiče mají rádi 

děti stejně,  
i když chybují, 
posílit přijetí 

sestry, vyrovnat 
rovnováhu 

(dostačivost) 
sourozenců 

předání práce  
s dítětem 
externímu 
subjektu 
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Průběh práce 
týmu CDZD 

Dítě Matka Otec Starší sestra Škola 

Použité metody  
k dosažení cíle 

rozhovor, 
oceňování, 

truismy, 
externalizace 

(pohádka, karty, 
malování), 

škálování, trénink 
komunikace, 

odklon od 
problému  

k preferované 
budoucnosti 

rozhovor, 
oceňování, časová 

osa, rozhovor, 
externalizace 

(hledání vzorů), 
trénink 

komunikace, odklon 
od problému  
k preferované 
budoucnosti 

rozhovor, 
oceňování, 
časová osa, 
rozhovor, 

externalizace 
(hledání vzorů), 

trénink 
komunikace, 

odklon od 
problému k 
preferované 
budoucnosti 

rozhovor, 
oceňování, 

nepřímé sugesce, 
trénink 

komunikace, 
odklon od 
problému  

k preferované 
budoucnosti 

externí podpora 

Nástroje  
k dosažení cíle 

péče case 
managera, 

rodinná terapie, 
multidisciplinární 

spolupráce  
2. stupně se 

školou 

rodinná terapie, 
zdravotní edukace 

rodinná terapie   

Dosažení cíle 
ústup bolestí 

hlavy 

pocit úlevy, více si 
váží svého muže, 
radost, že se může 

postupně uvolňovat 
v roli ženy 

pocit úlevy, 
radost z nabyté 

autority v 
rodině 

autentičtější 
prožívání, 

porozumění 
neviny Nely  
za narození, 
částečné 

„odvinění“ Nely 

zlepšení vztahů 
ve třídě 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka č. 6 Subjekty zapojené do podpory 

Subjekt Činnost 

Rodina v předškolním období monitoruje odchylku dítěte v chování a vyhledává poradenské 
zařízení – centrum terapeutických služeb, ve školním věku Nely na doporučení školy 
kontaktují rodiče speciálně-pedagogické centrum, pro neúspěch v předešlých službách 
kontaktují MTDZ, kde plní léčebný plán (dochází na rodinnou terapii), zajišťují u 
pediatra doporučení na neurologické vyšetření a vyšetření v pedagogicko-
psychologické poradně vzhledem k podezření na ADHD 

Pediatr běžná preventivní péče, léčba běžných onemocnění 

Centrum terapeutických 
služeb 

4 psychoterapeutická sezení (1x s matkou a otcem, 1x s Nelou, 1x s Evelínou) 

Škola monitoruje odchylku v chování, protože nefungují běžná restriktivní opatření, 
doporučují ŠPZ 

Školní poradenské zařízení 6 sezení (2x s matkou, 2x s otcem a matkou, 1x s Nelou, 1x s Evelínou) 
doporučuje dále pokračovat v poradenských službách, později mění názor  
a doporučuje služby externí psychoterapeutické 

CDZD péče case manažera, zavedení do péče psychologem 1x, psychologické vyšetření SPU 
1x, psychoterapeutické sezení 12x, ukončení péče psychologem 1x 

Pedagogicko-psychologická 
poradna 

vyšetření ADHD pro potřeby IVP 

Neurolog vyšetření EEG 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Ukončení spolupráce 

Nela je šikovné, tvůrčí dítě. Žije ve spokojené rodině, která se musela v minulosti vyrovnat 

s obtížemi a ztrátou blízkého člověka, strýce Nely. Rodiče Nely situaci statečně zvládli. Děda 

se změnil, už není tak přísný, jako byl, je hodnější na babičku. Nela a její sourozenci mají 

přísné, ale vlídné rodiče. Se sourozenci má prima vztah. 
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14 Shrnutí výzkumné části práce 

Shrnutí výzkumné části práce nabízí odpověď na hlavní a dílčí výzkumné otázky 

a retrospektivní uvažování o změně v sociálním kontextu dítěte ve vybraných kazuistikách 

vedených v souladu s teoretickou částí rigorózní práce. Systemicky představené kazuistiky 

zaměřené na řešení pracovaly s biopsychosociálními symptomy jako s nositeli informací 

o tom, že se dítěti nedaří, jako se specifickou řečí organismu saturující jeho primární 

nenaplněné potřeby. Zároveň pracovaly s vírou v nalezení konstruktivnějších řešení 

k naplnění primárních deprivovaných potřeb tak, aby se specifická symptomatologická řeč 

stala pro dítě zbytečnou. Je nutné upozornit, že biopsychosociální podpora zdraví nepracuje 

se šablonou, podle které lze určit zdraví a nemoc dítěte, pracuje spíše se zvýšením kvality 

života, která vede v ideálním případě k zotavení nebo ke zmírnění četnosti a intenzity 

nežádoucí symptomatologie. 

14.1 Odpověď na hlavní výzkumnou otázku 

Hlavní výzkumná otázka zněla: „Jak vypadá podpora zdraví dítěte, která staví na rovinu 

zdraví somatické, psychické a sociální?“ 

Odpovědí samotnou je kromě tohoto shrnutí demonstrace psychosociální podpory zdraví 

především v rodině a ve škole, jak je popsáno v teoretické části práce, a demonstrace 

vybraných kazuistik ve výzkumné části práce. S vědomím negativ generalizace 

a maximálního zestručnění platí, že podpora zdraví, která staví na rovinu biologické, 

psychické a sociální faktory, pracuje při výskytu chronických a neobjasnitelných symptomů 

dítěte vždy se všemi třemi složkami, které se vzájemné ovlivňují. Rámec přemýšlení o zdraví 

a nemoci při případovém vedení za současné implementace biopsychosociálních aspektů 

zdraví je rekapitulován v doporučeních pro praxi. 

14.2 Doporučení pro praxi 

Výstupem teoretické a výzkumné části práce jsou zobecnitelná doporučení pro výchovu 

ke zdraví v rodině, škole, v praxi zdravotních, sociálních a dalších pedagogických služeb, 

které chtějí podporovat biopsychosociální podporu zdraví. Jsou rozdělena do dvou okruhů, 

kterými jsou doporučení k přístupu ke zdraví a doporučení pro práci s dětmi. 
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Přístup ke zdraví 

• O zdraví uvažujeme jako o stavu rovnováhy organismu (jedinec, rodina, škola). 

• Stavíme na rovinu biologické, psychické a sociální aspekty zdraví. 

• Základem biopsychosociálního konceptu zdraví je uznání organismu jako 

seberegulujícího systému, který je tvůrcem všech biopsychosociálních symptomů. 

• Biopsychosociální symptomatologii považujeme za odchylku od rovnováhy, v určité 

míře za běžnou součást života. Vnímáme ji jako specifickou řeč organismu a jako 

nositelku informací o disociaci událostí v životě dítěte. 

• Pojetí symptomatologie jako specifické řeči organismu umožňuje najít cestu k tomu, 

aby organismus symptomy přestal tvořit a aby se vyléčil. 

• Klíčovým faktorem se zdá být snížení úzkosti, jež lze podpořit snahou o zajištění 

pocitu bezpečí, proto akcentujeme vliv prostředí na zdraví dítěte. 

• Biopsychosociální přístup podpory zdraví využíváme v primární prevenci jako 

předcházení výraznějšímu narušení rovnováhy organismu, v selektivní prevenci 

k podpoře skupin se specifickými obtížemi, které jsou chronické nebo četné, 

a v indikované prevenci u těch dětí, které potřebují intenzivní péči nebo péči 

v důsledku závažné biopsychosociální symptomatologie. 

Doporučení pro práci s dětmi 

• Na první místo stavíme vztahy – ze vztahu k sobě, k druhým a k životnímu prostředí 

se rodí veškeré chování. Kvalita vztahu k sobě samému je zásadním faktorem 

pro udržení rovnováhy organismu, pro její narušení nebo znovunastolení. Chování 

vždy směřuje k uspokojení primární nenaplněné potřeby. 

• Stěžejní pro podporu biopsychosociálního zdraví je na psychosociální úrovni (stejně 

jako na biologické úrovni) zajištění pocitu bezpečí jako primární potřeby. 

• Pocit psychosociálního bezpečí je vytvářen na základě rovnováhy mužsko-ženského 

principu ve výchově, ženským bezpodmínečným přijetím a bytím a mužským 

nastavením řádu a výkonu, proto si jsme vědomi významu matky i otce ve výchově 

ke zdraví. 

• Cílem našeho výchovného snažení je dosažení dospělosti dítěte projevující se 

nezávislostí a odpovědností, které jsou výsledkem rovnováhy mezi individualizací 
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a socializací. Proto je třeba respektovat vývojové zákonitostí ve vztahu k separačnímu 

procesu dítěte a to, že dítě se separuje od matky k otci. 

• V zájmu harmonického vývoje dítěte dbáme na naplňování rolí především v rodině, 

tzv. zdravé rodinné uspořádání a škole (přijetí role žák, učitel, ředitel včetně znalosti 

kompetencí). V případě zapojení dalších subjektů zdravotních a sociálních platí stejný 

požadavek na role a kompetence. 

• V praxi výchovy ke zdraví pracujeme v souladu konstruktivistickými teoriemi namísto 

analyzování problému – v systemických přístupech zaměřených na řešení nalézáme 

různá řešení, ze kterých lze vybírat. Hledáme, co se dítě a rodina potřebují naučit, aby 

se biopsychosociální symptomatologie stala zbytečnou. 

• S biopsychosociálními symptomy pracujeme jako s nositeli informací. Odkrýváme 

jejich význam, sledujeme jejich účel a přínos pro daného jedince, rodinu, skupinu. 

• Pracujeme s vědomím, že některé události jsou neměnné (vážná vrozená nemoc, 

rozvod, osobnostní nastavení), přičemž pracujeme na zvýšení kvality života (vyšší 

míře fyzické, psychické a sociální pohody) spíše než na odstranění nemoci. 

• Zásadní roli ve zdraví jedince a jeho okolí hraje pravdivost k sobě samému, proto o ni 

usilujeme. 

• V systemické práci využíváme zdrojů dítěte a rodiny, tzn. zužitkováváme to, v čem je 

dítě dobré a v čem se rodinným příslušníkům daří. Tresty jsou minimalizovány. 

• Pozorujeme sami sebe s vědomím, že chování pozorovaného určuje i chování 

pozorovatele. 

• Usilujeme o zplnomocnění dítěte optimálně k aktuálnímu vývoji. 

• Při řešení obtíží sledujeme dílčí úspěchy, které oceňujeme. Odkládáme „šablonu“ 

na dítě a hodnocení toho, jaké by mělo, a nemělo být. 

• Zužitkováváme informace o situacích, kdy se symptomy nevyskytují. 

• Hranice zajišťujeme nastavením pravidel a řádu a jejich plnění vyžadujeme konkrétně, 

pozitivně a stručně. Za jejich plnění dítě oceňujeme. 
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14.3 Odpovědi na dílčí výzkumné otázky 

Dílčí výzkumné otázky byly vytvořeny s cílem rozšíření hlavní výzkumné otázky. Odpovědi 

vyplývající z kazuistik shrnuje podrobně tabulka č. 7, poté se práce pokouší najít zobecnění 

pro praxi výchovy ke zdraví. 

Tabulka č. 7 Shrnutí odpovědí na dílčí výzkumné otázky 

Dílčí otázky Anna Čeněk Nela 

Symptomatologie 

Psychická – pocit 
nedostačivosti, problémy  

s identitou, přílišná 
teatrálnost nebo stažení se. 
Sociální – násilí v rodině, 
projevy sociální, problémy  

s přijetím okolí  
a s nastavením hranic, 

nerovnosti ve škole, vztazích. 
Somatická – bolesti hlavy, 
četnější běžná nemocnost, 

anémie, alergie. 

Psychická – pocit 
nedostačivosti, uplatňování 

moci nad bratrem, pocit 
nejistoty v kontaktu s 

bratrem, snaha získat agresí 
pěstounku jen pro sebe. 

Sociální – rodiče  
s drogovou zátěží, odloučení 
od rodiny, absence primární 
vztahové osoby, problémy s 
přijetím okolí a s nastavením 

hranic. 
Somatická – běžná 

onemocnění, zvýšená 
nemocnost infekcí nosních 

mandlí. 

Psychická – pocit 
nedostačivosti vůči 

sourozencům, agresivita. 
Sociální – porucha rodinného 

uspořádání, problémy s 
přijetím okolí  

a s nastavením hranic. 
Somatická – bolesti hlavy, 

nadváha, alergie. 

Ohrožení dítěte 

Ohrožení života (soma), 
riziko rozvoje duševního 
onemocnění – poruchy 

osobnosti, poruchy chování, 
poruchy příjmu potravy. 

Rozvoj duševního 
onemocnění – poruchy 

chování. 

Rozvoj poruchy chování, 
chronicita bolestí hlavy, 

přejídání, obezita. 

Zdroje 
rodiny/prostředí 

Zájem a láska rodičů, ochota 
školy, síla a tvůrčí schopnosti 

rodiny, dobré finanční 
zajištění. 

Zájem a ochota pěstounky, 
pracovní zkušenost. 

Zájem rodičů, láska  
v rodině. 

Účel symptomu 

Pozornost a přijetí rodičů, 
zajištění bezpečí, 

bezpodmínečného přijetí  
a nastavení hranic. 

Pozornost a přijetí pěstounky, 
zajištění bezpodmínečného 

přijetí  
a nastavení hranic. 

Podpora bezpečí, 
bezpodmínečného přijetí  

a nastavení hranic. 

Koho lze zapojit Rodiče, škola, NZDM OSPOD, nadace 
Rodiče, škola, neurolog, PPP, 

pediatr. 

Konstruktivnější 
možnosti řešení 

Podpora nenásilné 
komunikace zajišťující  
v rodině bezpečí, přijetí 

kamarádek rodiči, 
nastavování hranic 

prostřednictvím PBIS. 

Podpora pozitivního chování, 
zajištění prožitků 

bezpodmínečného přijetí, 
nastavování hranic 

prostřednictvím PBIS. 

Nastavení pravidel doma, 
nácvik nenásilné 

komunikace, posílení 
ženského principu u matky  

a mužského u otce. 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Zobecnění odpovědí na dílčí výzkumné otázky 

„Jaká je symptomatologie dítěte?“ 

Symptomatologie dítěte je vždy převážně psycho-sociální, což lze považovat za zcela 

přirozené s ohledem na to, že výzkumná sonda byla realizována v prostředí Centra duševního 

zdraví pro děti. U všech tří dětí se objevilo chronické běžné onemocnění, nejčastěji infekční 

nebo v souvislosti s alergií, nebo bolest hlavy bez somatické příčiny. 

„Čím je dítě ohroženo?“ 

Děti vybraných kazuistik byly ohroženy především rozvojem duševního onemocnění, jež je 

zároveň na základě teoretické části práce rizikovým faktorem pro rozvoj somatického 

onemocnění v budoucnosti. 

„Jaké jsou zdroje rodiny, jak je posílit a zužitkovat?“ 

Ve třech vybraných kazuistikách se objevily různé zdroje ke zvládání obtíží dítěte, společným 

zdrojem byl zájem o řešení situace a ochota nechat se „vést“ procesem podpory zdraví CDZD. 

„Jaké primární potřeby dítěte jeho symptomatologie saturuje?“ 

Ve všech třech kazuistikách nebyla dostatečně různou měrou naplněna potřeba zajištění 

bezpečí, bezpodmínečného přijetí a hranic. 

„Koho je vhodné do procesu řešení problému dítěte zapojit?“ 

Ve všech třech vybraných kazuistikách bylo stěžejní zapojení rodičů, případně sourozenců, 

školy a zdravotních služeb. Potíže dítěte vždy vyžadovaly multidisciplinární spolupráci 

zdravotních, sociálních a pedagogických služeb. 

„Jakým konstruktivnějším způsobem lze zajistit primární potřeby dítěte tak, aby se jeho 

nežádoucí symptomy staly zbytečnými?“ 

Ve všech třech případech pomohla pravidla převzatá z PBIS, která zajistila dětem optimální 

nastavení hranic vzhledem k jejich individuálním potřebám. Podpora bezpodmínečného přijetí 

zajistila pozornost okolí, naslouchání, uvolněnější a autonomnější prožívání a pocit 

sounáležitosti, ujištění o vlastní dostačivosti, a tím zvýšené sebeúcty. 
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14.4 Retrospektivní uvažování o problémech dítěte v metafoře sociální 

dělohy 

V případě Anny shledával tým CDZD ohrožení primárních vývojových potřeb v období 

odloučení od matky v prvním trimestru „sociálního těhotenství!“, zvažoval otázku bezpečné 

vztahové vazby mezi matkou a dcerou, kdy nevíme, jakými copingovými strategiemi se Anna 

se situací odloučení vypořádala. V období přijetí Anny do péče CDZD se Anna nacházela 

v období započaté adolescence, byla v konfliktu s matkou, kdy ji zcela odmítala, nebyla si 

jistá svou sexuální identitou, projevy značily rozvoj mentální anorexie. V této fázi období 

začátku třetího semestru „sociálního těhotenství“, kdy se již započal „sociální porod“ 

uvažoval tým o tzv. „nepostupujícím sociálním porodu“. Plánem týmu bylo podpořit postup 

Anny do „porodních cest“ podporou vztahu s matkou tak, aby byla podpořena identita Anny 

a její další separační proces. Dále se v rámci podpory separačního procesu jevila nutná 

harmonizace rodinného a školního prostředí. K tomu sloužil pracovník NZDM, který pomáhal 

otevírat „porodní cesty“, pracoval s přemostěním Anny do přirozeného sociálního prostředí. 

V rodinné terapii a individuální terapii bylo třeba pracovat s přenosy násilí u Anny 

a „zvyknutí“ si na harmonické prostředí, ve které může začít věřit. Anna se přiblížila k matce, 

otec z dominance ustoupil, čímž se separační proces „restartoval“. V tuto chvíli však Anna 

vycítila, že rodiče upustili z ohraničování, že jí téměř vše dovolí a vyhoví jí, proto bylo nutné 

zaměřit se na práci s hranicemi ve výchově. „Porodní cesty“ byly přiměřeně otevřeny tak, aby 

dále probíhal „sociální porod“ spontánně. 

O Čeňkovi uvažoval tým CDZD jako o chlapci s ranou deprivací vlivem absence primární 

vztahové osoby, nepřijetí matkou ani jinou náhradní pečující osobou. Z pohledu „sociální 

dělohy“ o něm bylo uvažováno jako o chlapci s nedostačující „sociální emoční výživou 

placenty“. Tým CDZD zprostředkoval Čeňkovi osobu umožňující prožitky bezpodmínečného 

přijetí, psychologa, v rozsahu jedné hodiny jedenkrát za čtrnáct dní. Psycholog s Čeňkem 

především „byl“, tzv. na něj přiléhal, čímž dítě dovyživoval. Pěstounka byla v supervizi 

vedena k podpoře přijetí Čeňka „takového, jaký je“, zároveň byla vedena a edukována 

k jasnému vymezení hranic takovým způsobem, který je pro Čeňka motivující, konstruktivní, 

pozitivně programující, zajišťující bezpečí a udržující ho v roli dítěte. Byla tím zajištěna 

ochrana „sociálního obalu dělohy“ tak, aby z vnějšku nepronikaly do sociální dělohy 

předčasně viry a bakterie, stejně tak, aby nedocházelo později k předčasnému porodu dítěte. 
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Stabilizace Čeňka neznamenala úplné odstranění jeho obtíží, spíše zajistila základní výživu 

a ochranu. 

V případě Nely bylo v psychoterapeutické rozvaze uvažováno o příliš vyživujícím prostředí 

rodiny s nedostačujícími hranicemi a s poruchou rodinného uspořádání, kterou v metafoře 

sociální dělohy můžeme považovat za situaci, kdy orgánové tkáně plní tu funkci jedné, a tu 

zase jiné tkáně. Stabilizaci zajistila podpora ženského principu matky (výživy) a podpora 

mužského principu otce (ochrany), čímž se dorovnaly jin-jangové energie v rodině. 
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15 Závěr výzkumné části práce 

Výzkumná část rigorózní práce byla realizována v prostředí nevládní neziskové organizace 

poskytující multidisciplinární zdravotní, sociální a pedagogické služby Centra duševního 

zdraví pro děti, které zahájilo svou činnost jako první ze tří pilotních týmu programu v rámci 

reformy psychiatrické péče Ministerstva zdravotnictví. Výzkumná sonda byla zpracována 

v souladu se systemickými, na řešení zaměřenými přístupy. Ověřovala, zda jsou zdroje a ideje 

uvedené v teoretické části práce funkční v praxi organizace a zda jsou hypoteticky 

přenositelné a uplatnitelné v praxi výchovy ke zdraví v rámci běžného života rodiny, školy 

a při poskytování zdravotních, sociálních a speciálně pedagogických služeb. Jejím hlavním 

cílem bylo najít odpověď na hlavní výzkumnou otázku: „Jak vypadá podpora zdraví dítěte, 

která staví na rovinu zdraví somatické, psychické a sociální?“ 

Představené kazuistiky jsou odpovědí samy o sobě, jsou předloženou možností řešení 

psychosociálních obtíží dítěte, kdy se předpokládá, že snížení psychosociálních potíží má 

pozitivní vliv na biologické zdraví dítěte nejen v dětství, ale také v jeho dospělosti. Zdravotní 

léčba všech dětí ve vybraných kazuistikách původně probíhala v rovině somatického zdraví 

na velmi dobré úrovni odpovídající vyspělosti naší společnosti. Podpora psychosociálního 

zdraví popsaná v kazuistikách představovala rozšíření péče o somatické zdraví, která dosud 

v našich podmínkách není běžná. Podporu zdraví vybraných dětí lze považovat za komplexní. 

Kromě zajištěné komplexní podpory zdraví došlo také k podpoře zdraví všech podpořených 

osob a subjektů, které jsou odpovědné za výchovu a péči o dítě. 

Výzkumná část zodpověděla hlavní výzkumnou otázku i dílčí výzkumné otázky nejen svým 

designem, ale i shrnutím výstupů a doporučeními pro praxi. Zabývala se popisem 

symptomatologie ve vztahu k předpokladu nenaplnění primárních potřeb dětí vybraných 

kazuistik, jejich rizik a zdrojů, včetně zdrojů rodiny a širšího sociálního prostředí, které 

maximálně zapojovala do procesu léčby a podpory. Ve spolupráci a partnerství s nimi hledala 

nová konstruktivní řešení pro uspokojení, nebo alespoň základní saturaci nenaplněných 

primárních potřeb dětí tak, aby se nežádoucí symptomatologie stala zbytečnou. Podpora 

a léčba dětí ve vybraných kazuistikách stavěla na rovinu tělesné, psychické i sociální aspekty 

zdraví. Výstupy výzkumné části práce potvrzují biopsychosociální koncept zdraví popsaný 

v teoretické části práce, zejména pak vliv sociálního prostředí na zdraví dítěte. 
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Závěr 

Rigorózní práce byla vypracována primárně pro potřeby zdravotních, sociálních 

a pedagogických pracovníků pilotního programu Centra duševního zdraví dětí, které je 

aktivitou v rámci reformy psychiatrické péči Ministerstva zdravotnictví České republiky. 

Posláním organizace pilotující program je přispívat k dorovnávání deficitu podpory zdraví 

orientované především na tělo, a proto bylo cílem práce popsat zajištění nejlepšího zájmu 

dítěte, kdy jsou jeho biologické, psychické i sociální aspekty zdraví stavěny na roveň. Cíl 

byl naplněn systemicky koncipovanou teoretickou částí práce a výzkumnou částí práce. 

Teoretická část práce vycházela ze současného zdravotního stavu populace a priorit státu 

v oblasti podpory zdraví, aby následně představila biopsychosociální koncept zdraví a jeho 

právní zakotvení. V popisu praxe výchovy ke zdraví akcentovala zajištění 

biopsychosociálního bezpečí a zvládání psychické a sociální zátěže u dítěte, zejména 

zvyšování jeho psychické odolnosti pro udržení homeostázy organismu, a tedy zachování 

zdraví v prostředí rodiny a školy. Pozornost se zaměřila na děti vyžadující zvýšenou míru 

psychosociální podpory a na děti vyžadující intenzivní péči a více modalit péče v oblasti 

psychosociální. Základním předpokladem bylo přijetí živého organismu jako seberegulujícího 

systému se schopností vytvářet symptomy na všech úrovních existence. Symptomatologie 

byla vnímána jako specifická řeč organismu, jež saturuje primární nenaplněné potřeby, 

kterým je možné porozumět a díky nimž je možné podpořit organismus, aby se vyléčil. 

Výzkumná část práce ověřovala možný způsob řešení biopsychosociálních obtíží dítěte 

v souladu s teoretickou částí práce prostřednictvím tří systemicky vedených kazuistik. 

Na výzkumné sondě, kterou lze hodnotit jako rozšíření současné klasické medicíny 

o psychosociální podporu, ukázala potřebnost podpory psychosociálních aspektů zdraví 

primárně v rodině a ve škole. Poukázala také na vliv pravdivosti a respektování přirozených 

zákonů, které jsou stěžejní pro to, aby se dítě mohlo co nejzdravěji vyvíjet, ať už je jeho 

výchozí situace jakákoliv. Pozitivní zprávou je, že z výstupů výzkumné sondy práce je 

zřejmé, že zdraví našich dětí je mnohem více ovlivnitelné sociálním kontextem, ve kterém 

žije, než se obecně majoritně předpokládá. Nejnáročnějším procesem v prevenci a řešení 

biopsychosociálních obtíží se zdá být odklon od objektivistického paradigmatu 

k postmodernímu konstruktivismu, který s sebou nutně nese přijetí odpovědnosti a ochotu 

k pravdivosti, které mohou podpořit syntézu tělesných, mentálních a emočních procesů. 
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Legislativa 

Úmluva o právech dítěte, 1989 

Všeobecná deklarace lidských práv, 1948 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských 

zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních 

Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod 
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Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí 

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o 

zdravotních službách) 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) 

Zákon č. 59/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění 

a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 82/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, a některé další zákony 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
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Přílohy 

Příloha 1 Informovaný souhlas s účastí dítěte ve výzkumu 

 

Svým podpisem stvrzuji souhlas s tím, že se mé dítě bude účastnit výzkumu, který je 

prováděn v rámci rigorózní práce v organizaci Pro zdraví 21 z.ú. poskytující sociální 

a zdravotní služby. 

 

Výzkumník se zavazuje k následujícímu: 

• Veškerá použitá data budou využita výlučně k rigorózní práci, výzkumník využívá 

pouze data, která jsou pro výzkum klíčová. 

• Získaná data budou využita bezprostředně ve spojitosti s výzkumem, nebudou dále 

použita ke komerčním ani jiným účelům. 

• Výzkum je důsledně anonymní, veškerá data budou využita způsobem, aby 

respondenta/respondentku nebylo možné identifikovat. 

 

 

V Berouně dne ……………………. 

 

 

 ……………………………………………. 

 Podpis zákonného zástupce dítěte 

 (jiné osoby odpovědné za péči o dítě) 


