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ABSTRAKT 

Tato práce je členěna na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou zpracovány dvě 

oblasti, které jsou pak propojeny v praktické části. První oblastí je narativní terapie, její popis, 

fungování a možnosti využití. Jedním z nástrojů narativní terapie je terapeutický příběh, který 

je dále rozveden a situován do oblasti sociální práce. Následuje druhý tematický celek, kterým 

je téma rozvod a děti. V něm se pojednává zejména o vlivu rozvodu na děti jako jeho 

účastníky a jsou zde předloženy možnosti, jak lze tento negativní vliv umenšit. V další

praktické části je nejprve navržen příběh nesoucí terapeutické prvky z oblasti narativní terapie

určený dětem rozvedených či rozvádějících se rodičů ve snaze zmírnit rozvodové a 

porozvodové komplikace. Druhá oblast praktické části popisuje výzkum, který ověřoval, jestli 

vytvořený příběh opravdu pomohl zmírnit negativní důsledky rozvodu na dítě. Hodnocení 

stavu problémových oblastí provedená před a po spolupráci ukázala, že práce s příběhem 

pomohla významně snížit počet a závažnost problémů ve sledovaných oblastech.

KLÍČOVÁ SLOVA

Narativní terapie, narativní metafora, sociální konstrukce, alternativní příběh, terapeutický 

příběh

Rozvod, dítě jako účastník rozvodu, dobrý rozvod

Problém, potřeba, hodnocení potřeb



ABSTRACT 

This thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part deals with two 

separate realms which are then interconnected in the practical part. The first realm is narrative 

therapy, its description, function and implementation. One of the tools of narrative therapy is 

a therapeutic narration, which is discussed therein and is set into the field of social work. Next 

comes the second realm which is the topic of a divorce and children. There we discuss the 

influence of a divorce on children, the participants, and we are presented with the potentiality 

of how to diminish the negative influence. In the following practical part, we fist find a draft 

of a narration with therapeutic features from narrative therapy for children from divorced and 

divorcing families; the draft is supposed to alleviate the complications during and after a 

divorce. The other section of the practical part describes the research which verified whether 

the composed narration really helped alleviate the negative impact of a divorce on children.

Evaluation of the state of the problematic areas performed both before and after the 

cooperation showed that narrative therapy helped to significanly decrease the number of 

serious problems in monitored areas.

KEYWORDS

Narrative therapy, narrative metaphor, social construction, alternative narration, therapeutic 

story

Divorce, child participant of a divorce, a good divorce

An Issue, a need, an assessment of need
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ÚVOD

Je obecně známo, že rozvod manželství znamená velkou zátěž nejen pro manžele, ale i 

jejich případné děti. Manželům v rozvodové situaci jsou v České republice na poli sociální 

práce standardně poskytovány služby poraden pro rodinu manželství a mezilidské vztahy. 

Ucelená celostátní koncepce takové služby pro děti však není. Některé poradny péči dětem 

poskytují, jiné nikoli. Záleží spíše na konkrétním zájmu a iniciativě nestátních organizací, 

jestli služby těmto dětem poskytnou. Záleží také na konkrétních rodičích, jestli budou sobě a 

svým dětem shánět informace a pomoc k usnadnění nelehkého období. Záleží také na jejich 

bydlišti, protože obzvlášť v menších městech zpravidla není dětem v rozvodové situaci 

poskytována žádná pomoc, a záleží také na finanční situaci rodiny, zda si případnou pomoc 

může dovolit. Nejedná se o malý počet dětí, které jsou rozvodem zasaženy. Ročně jich je jen 

v České republice více než 25 000.  

Jako možnost na cestě ke zmírnění dětských trápení související s rozvodem rodičů jsem se 

pokusila navrhnou terapeutický příběh. Vytvořila jsem ho na základě znalostí z oblasti 

narativní terapie, terapeutických příběhů a také informací z rozvodové problematiky očima

dítěte. Tento příběh by dítěti i jeho rodičům měl poskytnout základní informace o jejich 

situaci, co dělat, čeho se naopak vyvarovat, potěšit i utěšit a dát kladné vyhlídky do budoucna. 

Příběh by měl posílit rodinné vztahy, zejména rodičů k dětem, i vztah k vlastní osobě. Tento 

příběh je navržen pro práci s rodiči i dětmi například v poradnách pro rodinu, manželství a 

mezilidské vztahy; pokud bude zájem. Je určen do rukou sociálních pracovníků nebo do 

rukou kohokoli jiného, kdo pracuje s dětmi či se s nimi setkává v profesním i soukromém 

životě. Patří i do rukou samotných dětí. 

Tuto práci jsem pojala jako výhled směrem k mé budoucí profesi. Prozatím nemám 

osobní zkušenosti s prací v poradenské praxi.

Co se formální stránky týče, tak  používám pojmy jako sociální pracovník, terapeut a 

klient. Terapeutem se zde rozumí role člověka, který pomáhá umenšovat problém, může však 

jít i o sociálního pracovníka. Klientem se pak rozumí role toho, který problém ve svém životě 

prožívá a čeká od terapeuta pomoc. Kvůli gramatickému zjednodušení užívám převážně 

mužský rod (terapeut/klient).

Tato práce je dělena na dva základní celky, teoretickou a praktickou část. Teoretická 

část zpracovává dvě oblasti, a sice informace z oblasti narativní terapie a z oblasti rozvodů. 

Následující praktická část obsahuje opět dvě části, terapeutický příběh pro děti 

prožívající rozvod rodičů a výzkum. Praktická část má za cíl skloubit informace ze 
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všech předešlých částí o narativní terapii a rozvodech pro vytvoření terapeutického příběhu 

pro děti rozvádějících se či rozvedených rodičů. Obsahově z nich tedy vychází.

Výzkum v praktické části by měl zjistit, jestli vytvořený a aplikovaný příběh přinesl 

žádoucí účinky pro dítě. Hlavní výzkumná hypotéza zní: Terapeutický příběh pro děti 

v rozvodové situaci může umenšit problémy související s rozvodem rodičů. Umenší je tak, že 

zmenší počet problémových oblastí identifikovaných před začátkem spolupráce na počet po 

spolupráci. Více stojí na následujících stránkách.
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1. Narativní terapie

1.1. Narativní přístup a jeho vývoj

Narativní terapie, která bude níže rozebírána, myšlenkově vychází ze systemického

přístupu, radikálního konstruktivismu, myšlenek sociálního konstrukcionismu, a dalších. 

Pro vytvoření celistvější představy o narativní terapii budou následující řádky věnovány 

stručnému představení těchto směrů. Všechny zmíněné myšlenky následujících směrů se 

týkají i narativní terapie. 

Narativní terapie se rozvíjí od konce 80. let dvacátého století. Velký vliv na její vývoj 

měli například Milton Ericsson, Jerome Bruner, Michel Foucalt, Jacques Derrida a Kenneth J. 

Gergen (www.gasbag.wz.cz, 2011).

Za zakladatele a průkopníky narativní terapie jsou nejčastěji pokládáni Michael 

White a David Epston (Freedman, Combs, 2009), kteří napsali základní knihu narativní 

terapie Narrative Means to Therapeutic Ends (Od narativních východisek k terapeutickým 

závěrům, překlad autorky). U nás narativní terapii rozvíjí například Šárka Gjuričová a Jiří 

Kubička (2003) nebo v mnoha článcích Vladimír Chrz a Ivo Čermák. Četné studie a zdroje o 

narativním přístupu a odkazy lze nalézt na webových stránkách Dulwich Centre, australského 

centra pro narativní terapii (http://www.dulwichcentre.com.au, 2011). 

1.1.1. Systemický přístup a radikální konstruktivismus

Systemický přístup, s nímž má narativní přístup společné níže uvedené myšlenky, se 

formoval v 2. pol. 20 století. Rozumí se jím disciplína zkoumající celý sociální systém1 a 

všechny vztahy v daném systému zahrnuté. 

Systemický přístup v praxi znamená odklon od expertního postoje k postoji partnerské  

spolupráce a připojování se v jazyce. Užívá se v psychoterapii, psychologii, sociální práci, 

pedagogice, medicíně, lingvistice a podobně. Člověk je zde vnímán jako vysoce kompetentní 

osoba. Vše potřebné ke zvládání a řešení problémů má v sobě a je ten nejlepší expert na sebe 

sama. Dle Úlehly (1999, str. 94) má pak terapeut „jistotu v neexpertnosti“: „Pracovník není 

expert na klientovy zkušenosti, ale na vedení rozhovoru, expertem na svůj život a na problém 

je klient.“ Užití systemického přístupu může člověka podněcovat a inspirovat, umožnit 

rozšíření oblasti vnímání, myšlení a jednání. Vytvořením vhodných podmínek pak člověk 

může aktivovat své zdroje a dospět k cílům, které si stanovil.

                                               
1 Systém je soustava jednotek nebo částí, které mezi sebou setrvávají v trvalém vztahu.

http://(www.gasbag.wz.cz/
http://www.dulwichcentre.com.au/
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Systemická terapie vychází zejména z filozofie radikálního konstruktivismu. Ten 

tvrdí, že vnější svět naším poznáním neodhalujeme, nýbrž si ho vytváříme, realita je 

výsledkem sociální konstrukce. Systémem v systemickém přístupu se rozumí konstrukty 

pozorovatele.

1.1.2. Sociální konstruktivismus, sociální konstrukce a fakta

Další vývoj systemického přístupu směřoval k myšlenkovému proudu, který se nazývá 

sociální konstruktivismus. 

Gjuričová a Kubička (2009) používají pojem sociální konstruktivismus a jeho 

stoupence označují za konstruktivisty i konstrukcionisty. Freedmanová s Combs (2009) pak 

používají pouze pojem sociální konstrukcionismus a pojem konstrukcionisté. Na základě 

četby jejich literatury se domnívám, že tyto pojmy se významově shodují.

Srovnáme-li radikální konstruktivismus a sociální kostrukcionismus, uvidíme 

cestu od toho, jak jednotlivec vytváří model reality ze svých vlastních prožitků k tomu, jak 

lidé vzájemně interagují, aby vytvořili, upravili a udrželi to, co jejich společnost považuje za 

pravdivé, skutečné a smysluplné (dle Freedman, Combs, 2009, str. 46).

Sociální konstrukcionismus a jeho původní představitelé Kenneth Gergen, Harry 

Goolishian, Lynn Hoffmannová, tvrdí, že: „…hlavním předpokladem je, že názory, hodnoty, 

instituce, zvyky, nálepky, zákony, dělba práce a podobně, které vytvářejí naši společenskou 

realitu, jsou vytvářeny příslušníky dané kultury při vzájemných interakcích z generace na 

generaci a ze dne na den. To znamená, že společnost si vytváří „optiku“, neboli způsob vidění 

a nahlížení, skrze niž její členové interpretují svět. „Realita, kterou každý z nás považuje za 

samozřejmou, je tou realitou, kterou nás společnost obklopuje od samého narození. Tato 

realita nám dodává názory, postupy, slova a zkušenosti, z nichž sestavujeme svůj život…“ 

(Freedman, Combs, 2009, str. 35).

Názorný příklad jak si představit sociální konstruování reality a vznik sociálních 

konstrukcí a norem zmiňuje Freedmanovou a Combse (2009, parafráze dle str. 43) Jde o 

situaci, kdy dva lidé jako jediní přežili ekologickou katastrofu. Je to muž a žena z velmi 

odlišných kultur. Nemají společný jazyk, náboženství ani představy o dělbě práce, o 

problematice postavení muže a ženy ve společnosti, ani o společenských rituálech. Aby mohla 

pokračovat jakási kultura, musí začít své jednání nějak koordinovat a objeví se nějaké 

dohodnuté zvyklosti a odlišnosti. Určité látky se budou považovat za potravu, určitá místa 

budou přístřeším, každý z nich bude vykonávat běžné úkony a téměř jistě si vytvoří společný 

jazyk. 
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U těchto dvou zakládajících členů zůstanou jimi vytvořené zvyklosti a odlišnosti 

„nezakořeněné, snadno změnitelné, téměř hravé, přestože získají jistou míru objektivity už 

pouhým procesem svého utváření“ (Berger, Luckmann in Freedman, Combs, 2009, str. 43).

Uchovají si povědomí, že existují i jiné možnosti. Dětem této generace se již bude říkat: 

„Takhle jsme se dohodli, takhle to dělali naši předkové.“Ve třetí generaci pak již bude 

zaznívat: „Takhle se to dělá a dělat má.“ Dříve dohodnuté struktury se ustálily a staly se 

z nich pravidla a normy, které jakoby existovaly vždy.

Ve čtvrté generaci imaginární společnosti se již nebude říkat: „Takto se to dělá“ 

s odkazem na genezi „z ničeho“ a ovlivnění hlavními aktéry, ale bude se říkat „Takhle vypadá 

svět, to je skutečnost, to jsou fakta“ s důrazem na danost, neměnnost a objektivitu.

„Ústředním mottem postmoderního světonázoru, o nějž opíráme svůj přístup k terapii, 

je to, že názory, zákony, společenské zvyky, zvyklosti oblékání a stravování – všechno to, co 

vytváří psychologickou strukturu „skutečnosti“ – povstávají skrze sociální interakce 

v průběhu času. Jinými slovy, lidé si společně vytvářejí svou realitu s tím, jak ji prožívají“ 

(Freedman, Combs, 2009, str. 43).

Takto vzniklé sociální konstrukce (někdy označované jako „pouhé sociální 

konstrukce“) a „daná“ fakta jsou často stavěny proti sobě.

„Příkladem faktů by mohlo být např. biologické mateřství a otcovství, nemoci 

s organickou etologií, průměrná větší fyzická síla mužů oproti ženám, jejich odlišné 

psychologické schopnosti vyplývající z výzkumů. Pro terapii jako by z toho plynulo, že má 

tato fakta respektovat a nesnažit se měnit to, co je dáno objektivní realitou. Tento protiklad 

faktů a sociálních konstrukcí považujeme za falešný. Terapeuti uvažující sociálně 

konstrukcionisticky vědí, že se nesetkávají s „objektivní realitou“, ale s tím, co se o ní říká. A 

to, co se říká, není nikdy holý fakt, vždy je … komentářem či argumentem“ (Gjuričová, 

Kubička 2009, str. 29).

Tyto rozdíly nemusí být vnímány jako překážka, která by se měla odstranit a rozdíly 

sjednotit, ale jako zdroj. Z něho můžeme ledasco čerpat s vědomím, že „pravdivost“, 

„realita“, „skutečná podoba“, apod. jako pojmy nejsou absolutní, ale přinejmenším sporné, 

diskutabilní a otevřené různým výkladů, interpretací, a tedy i změnám. S vědomím a 

představou, že i „fakta“ mají svoji genezi ovlivněnou nesčetnými vlivy, dá nám to jistou 

svobodu je nebrat „bez diskuze“, ale naopak moc je ovlivňovat a měnit žádoucím a přínosným 

směrem, jak se tomu může dít u narativní terapie.
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Pojetí sociálního konstrukcionismu rovněž vybízí k otázkám, jak souvisí s jazykem,

což nás bude zajímat zvláště v kontextu narativní terapie níže. Dále nás zajímá, jaký 

praktický vliv má sociální realita na život jednotlivce a na jeho smysl.

Realita je vytvářená jazykem, píše Freedmanová a Combs (2009). Pojmem jazyk 

nejsou myšlena pouze slova, ale i tón hlasu, písmo, gestikulace, významotvorné odmlky, 

všechny znaky používané při komunikaci. Jde o celkový styl mluvy a komunikace zahrnující 

výběr slov, jejich prezentaci, hodnocení a postoj mluvčího, které zaujímá a druhým sděluje. 

Každodenní život je, více než cokoli jiného, život s jazykem a prostřednictvím jazyka, 

který prožíváme a sdílíme. Jazykem jako interaktivním procesem popisujeme svět okolo sebe 

i uvnitř sebe, jeho kvantitu, kvalitu, vyjadřujeme zkušenosti, emoce i významy, které si 

vyměňujeme s druhými, a tím komunikujeme. Ty se také uchovávají v čase a přenášejí do 

dalších generací, a tím přetrvávají. 

Jazyk je komunikace jednotlivce i celých společností a kultur. Právě skrze jazyk 

budují jednotlivé společnosti svůj pohled na realitu. „Když se shodneme na významu 

nějakého slova nebo gesta, shodujeme se na popisu a tento popis formuje následné popisy, 

které směřují naše vjemy tak, abychom dělali ještě další popisy a abychom nedělali jiné. Náš 

jazyk nám říká, jak se dívat na svět a co v něm vidět“ (Freedman, Combs, 2009, str. 48).

Pro psychoterapeuty je důležité, že změna, ať už se jedná o změnu přesvědčení, 

vztahu, pocitu, nebo sebepojetí, také zahrnuje změnu v jazyce, což je důležité z hlediska 

praktické části této práce.

Realita je strukturována a udržována prostřednictvím vyprávění. „Je-li realita, 

kterou obýváme, vytvářena v jazyce, který používáme, pak je udržována naživu a předávána 

dál v příbězích, které žijeme a vyprávíme. Všechna vyprávění, rozhovory, omluvy i mýty se 

dají považovat za příběhy. Mají společnou strukturu – začátek, děj, zakončení nebo alespoň 

nějaký pocit zakončení. Tak jako příběh, i rozhovor je konzistentní pomocí v něm obsažených 

vzorců, pomocí zápletky. Ty se často týkají lidského údělu, potíží, předsevzetí a nesplněných 

přání.  

Uspořádání prožitých událostí do časových posloupností tak, aby vznikl ucelený popis 

sebe samého a okolního světa, dává životu řád a smysl. Jde o popis, který znamená také 

příběh či vyprávění o sobě samém. Úspěch v tomto začleňování událostí a zkušeností do 

příběhu lidem poskytuje pocit a vědomí kontinuity a smyslu v životě. 

Výše uvedené mechanismy fungují zároveň na individuální úrovni i na rovině 

společenské a celospolečenské. Kulturní příběhy ovlivňují naše osobní příběhy a na základě 

obojího dáváme smysl svým životům. „…příběhy kolující ve společnosti vytvářejí náš život a 
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životy lidí, s nimiž pracujeme. Také si povšimněme, jak příběhy jednotlivých lidí mohou 

ovlivnit formování celé kultury – a to nejen příběhy lidí jako byli Ghándí nebo Martin Luther 

King, ale také lidí jako Pokahontové … a Tina Turnerová, stejně jako příběhy obyčejných 

lidí, jejichž jména jsme nikdy neslyšeli. ...Kulturní příběhy ovlivňují jejich způsob 

interpretace každodenní zkušenosti a vliv každodenních činů na příběhy kolující ve 

společnosti“ (Freedman, Combs, 2009, str. 35).

Zároveň v každé kultuře převládají některé příběhy nad jinými. Tyto dominantní 

příběhy definují preferované a obvyklé způsoby myšlení a chování v dané kultuře a ovlivňují 

a jsou ovlivňovány normami menšinových kultur. „Příběhy naší rasy a našeho místa žijí skrze 

nás“ (Freedman, Combs, str. 52).

Také naše identita podle konstrukcionistů není předem daná, ale dojednávaná ve 

vztazích. Některé aspekty naší identity sice jsou dané, rodíme se s nimi, ale jejich význam 

neměnný není (Gjuričová, Kubička 2009,  str. 280). „…prožitek vlastního já existuje 

v neustálé interakci s ostatními… vlastní já stále formuje samo sebe prostřednictvím 

vyprávění, v nichž vystupují druzí lidé, kteří jsou do těchto vyprávění zapojení“ 

(Weingartenová in Freedman, Combs, 2009, str. 289).

Sociální realita nemusí být „bytostně pravdivá“, to ale neznamená, že nemá reálné 

dopady, jak je zjevné z příkladů vlivů popsaných výše. Pro větší názornost ještě cituji 

Freedmanovou a Combse (2009, str. 57):

„Příběh o tom, že ženy nemohou být nikdy dost štíhlé, který se omílá pokaždé, když 

zapnete televizi nebo stojíte v supermarketu v řadě u pokladny obklopeni časopisy, způsobil 

skutečnou epidemii dobrovolného hladovění. Příběh o tom, že muži z center velkých měst se 

zajímají jen o drogy, sex a jak se navzájem zabít, vedl k perverzní glorifikaci určitého typu 

sexismu a násilí v médiích. Zároveň posloužil jako důvod, proč rezignovat na vytvoření 

sociální politiky, která by těmto mužům mohla nabídnout skutečnou šanci, jak ve světě uspět 

jinak.“ V našich podmínkách bychom beze změny smyslu mohli mluvit o takzvané 

nepřizpůsobivosti Romů či v případě této práce o doživotním odsouzení, poškození či 

znevýhodnění dětí rozvedených rodičů. 

Je dobré mít se na pozoru před příběhy, které žijeme my i naši klienti a o jejichž 

„pravdivosti a skutečnosti“ jsme přesvědčeni. Než opomínat jejich reálný dopad při 

formování života svého i života našich klientů, je lepší naopak ho zohlednit a využít v žádoucí 

prospěch.
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Jak již bylo výše řečeno, z pojetí přiblížených směrů a jejich principů přímo vychází 

narativní přístup a narativní terapie. Ty na ně navazují a dále rozvíjejí, jak popisují následující 

řádky.
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1.2. Narativní přístup v současnosti 

1.2.1. Vysvětlení pojmů „narativní“, „narativní metafora“, „narativní přístup“, 

„terapie“, „narativní terapie“

Přídavné jméno „narativní“ pochází z anglického „narrative“ s významem „příběh“, 

„výpravný“, „epický“. Sloveso „to narrate“ pak znamená „vyprávět“, „líčit“, „popisovat“ 

(Fronek, 2001). V češtině se tento pojem překládá nejčastěji jako vyprávění, narativní terapie 

pak jako terapie příběhem či se  ponechává narativní terapie, ale s jedním „r“. V praxi se za 

tímto pojmem skrývá nejrůznější práce s příběhy, která probíhá s jednotlivcem i ve skupině 

pomocí vyprávění klienta terapeutovi, vyprávění terapeuta klientovi, jejich vzájemný 

rozhovor, písemné vyjadřování, tvorba i četba příběhů i tvořivé techniky sahající až k oblasti 

arteterapie (terapie uměním), jako například malování stromu života, kreslení aktuálního 

stavu klientovy rodiny a podobně.

Podle Matouška a Landischové (2007) je pojem „narrate“ odvozen od indoevropského 

kořene „gna“ vyjadřujícího „vědění“. „Mohli bychom dodat původní vědění, vědění ukazující 

na postavách a dějích, o co vlastně v životech lidí jde.“ Jejich slova naznačují i smysl 

narativní terapie, který bude rozveden později.

Sousloví „narativní metafora“ představuje pohled na život a osud člověka jako na 

příběh. Metaforou života je příběh. Příběhy se také rozumí kratší životní etapy, zkušenosti, 

zážitky, jakési životní epizody. Podle jazykovědce Bečky je příběh řadou na sebe 

navazujících dějů, které vytvářejí celek. Děje jsou spjaté příčinnými souvislostmi a časovými 

následnostmi (Bečka in Matoušek, Landischová, 2007).

Lidský život stejně jako příběh mají společné atributy, jakými mohou být například 

autorství a žánr. Může jít o příběhy šťastné či nešťastné. Příběhy sdělují určité významy, 

odehrávají se v čase, mají daný řád a pořadí, svůj začátek, průběh, i konec. 

Dle Freedmanové a Combse (2009, str. 19) je s narativní metaforou úzce spojen 

způsob uvažování a následné práce považující lidské životní příběhy za smysluplné a 

naplňující. Narativní metaforu také spojují s pojetím sociálních konstrukcí popsaných výše. 

Toto spojení nás upozorňuje, že sociální realita každého člověka se utváří při interakcích 

s ostatními, a tudíž aby se při práci zaměřovali na vliv sociální reality.

Narativní metafora, jak ji pojímá Burns (2005) se dá parafrázovat jako metafora 

v naraci, metafora v příběhu, neboli podobenství. Zdůrazňuje metaforické neboli obrazné 

prvky v příbězích a jejich přínos pro lidský život. 
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„Narativním přístupem“ označujeme takový způsob nahlížení či přístup ke 

skutečnostem, který používá narativní metaforu jako svou základní charakteristiku. Vidí tedy 

život a životní etapy či úseky jako smysluplné příběhy, které jako takové mají společné 

znaky, které budou rozvedeny níže.

Pojmem „terapie“ se rozumí léčba a také podpora; z řeckého „terapos“ – stůl, stolec, 

podpora. Ivan Úlehla (1999) definoval osm profesionálních způsobů sociální práce, mezi něž 

patří i terapie. Terapií se rozumí taková forma sociální práce, kdy si: „…klient přeje zbavit se 

svého trápení, umenšit svou bolest a zároveň má představu, že by to bylo možné. Pracovník 

mu pomáhá tím, že společně vytvářejí, vymýšlí a konstruují nejvhodnější způsoby, postupy a 

cesty, jak najít řešení, jak problém rozpustit, jak potíže vyjasnit. Pracovník staví na klientově 

schopnosti řešit potíže, věří v hloubku jeho zdrojů a slyší klientovo přání aktivně 

spolupracovat. Pracovník pomáhá při zmírnění trápení tím, že klienta oceňuje, zplnomocňuje 

a posiluje v rozvíjení řešení, díky němuž se problém rozpustí“ (Úlehla, 1999, str. 37).

„Narativní terapie“, dále také NT, je forma terapie, kterou charakterizuje užívání 

narativní metafory a je aplikací narativního přístupu. Jednou z technik narativní terapie je i 

práce s terapeutickými příběhy. 

Narativní přístup vychází ze sociálního konstrukcionismu, což je již popsáno výše.

Souhrnem s ním ho charakterizují následující znaky (Freedman, Combs, 2009, str. 42):

1) Realita je sociálně konstruována – lidé si společně vytvářejí svou realitu 

průběžně s tím, jak ji prožívají. Důraz je kladen na sociální interpretaci a intersubjektivní vliv 

jazyka, rodiny, kultury a méně na fungování nervového systému, jenž prohmatává cestu 

vpřed. Vše nové se považuje za vytvářené, konstruované, a nikoli objevované. 

2) Neexistují žádné neměnné pravdy – nemůžeme objektivně poznat realitu, 

můžeme však alespoň interpretovat zkušenost. Zájem se nesoustřeďuje na odkrývání pravdy o 

událostech, ale na významy. 

3) Realita je vytvářena prostřednictvím jazyka – nejen slova ale také hlasová 

modulace, písmo, gestikulace, významotvorné odmlky – všechny znaky používané při 

komunikaci; NT dává možnost pobízet lidi, aby popisovali svou zkušenost novým jazykem a 

tím utvářeli svět nových možností
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4) Realita je strukturována a udržována prostřednictvím vyprávění, příběhů, které 

žijeme a vyprávíme – „Život je vyprávění si příběhů o životě, o tom, že rádi posloucháme 

historky ze života, které nám vyprávějí druzí, i o tom, jak podle těchto historek žijeme svůj 

život a jak vytváříme stále nové a složitější příběhy o příbězích – a že toto vymýšlení příběhů 

není jen o lidském životě, ale že to je lidský život sám“ (Anderson, in Freedman, Combs, 

2009, str. 102).

1.2.2. Více o narativní terapii a narativním přístupu

„Náš život se odvíjí jako drama… Každý den má počátek a konec. Vystupuje v něm 

nejrůznější řada postav. Mění se kulisy. Rok je jako kapitola románu. Někdy se zdá, že se 

jedná o tragédii. Někdy to vypadá jako komedie. Většinou je to spíš operetka. Ať se děje 

cokoli, příběh je to v každém případě…“ (Eldredge 2006, str. 8).

Život jako příběh a příběh jako život jsou si tak podobné a spjaté skutečnosti, že se 

nabízí je k sobě přirovnávat nebo je dokonce spojovat. Život a životní úseky, zážitky, 

zkušenosti a podobně lze líčit jako příběhy nebo opačně připodobňováním životních událostí 

k příběhu. Život lze zachytit jako povídku či jako román. Autobiografické dílo je pak přímým 

zachycením a popsáním životního příběhu. Autorem takového příběhu je často označován 

sám život. 

Naše životní příběhy, ve kterých hrajeme hlavní roli, se skládají z jednotlivých 

životních zápletek či událostí, nespočetného množství dílčích příběhů, jednotlivých období, 

zápletek, vítězství či proher, kterým ve chvíli, kdy je prožíváme, přiřazujeme určité významy. 

Jsou pro nás v tu chvíli příjemné, nepříjemné, neutrální a tak podobně, uvažujeme o nich a 

zařazujeme do kontextu jiných událostí. Až teprve když je za jednotlivými fragmenty (fakty, 

událostmi, zážitky, informacemi…) příběh, dává to smysl.

„Když se lidé snaží dát životu smysl, mají před sebou úkol uspořádat prožité události 

do časových posloupností tak, aby dostali ucelený popis sebe samých a okolního světa… 

Tento popis se dá označit za příběh nebo vyprávění o sobě. Úspěch v tomto začleňování 

zkušeností do příběhu dodává lidem pocit kontinuity a smyslu v životě, a toto potom slouží 

jako základ pro uspořádávání každodenního života a pro interpretaci dalších prožitků“ (White 

and Epson in Freedman, Combs, 2009, str. 10). To má za cíl orientovat se v jednotlivých 

událostech, učit se, poznávat svět, vyznat se v něm a přežít či uspokojivě žít jako jednotlivec i 

jako lidská společnost. Také rozhovory terapeutů s klienty se dají považovat za příběhy, za 

vyprávění: „Stejně jako příběh má každý individuální případ nebo každé sezení s klientem 

svůj začátek, děj a ukončení, nebo aspoň nějaký pocit zakončení. Tak jako každý příběh, i 
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rozhovor drží pohromadě pomocí v něm obsažených vzorců, pomocí zápletky. Podobně jako 

mnohé příběhy, také terapeutické rozhovory se týkají lidského údělu, potíží, předsevzetí a 

nesplněných předsevzetí“ (de Shazer in Freedman, Combs, 2009, str. 50).

V narativním přístupu příběhy nejsou útvary, které by byly předem dané, ale člověk 

je postupně vytváří a přetváří. Otázku fatalistického pohledu na život ponechme stranou, 

neboť právě možnost změny životního příběhu je v narativní terapie klíčová. Příběhy vytváří 

a přetváří ten, kdo v příběhu hraje „hlavní roli“, tedy ten, kdo život, svůj životní příběh žije. 

Život každého se ale samozřejmě odehrává v kontextu životních příběhů ostatních lidí a je 

jimi více či méně ovlivňován, stejně jako je ovlivňuje. Povídáme druhým o svých skutcích, 

zážitcích a epizodách, stejně tak si o nich i necháváme vyprávět. 

1.2.3. Moc příběhu, dominantní příběh

Příběhy o nás nevyprávíme jenom my. Vyprávějí je i druzí o nás a zde přicházíme k 

tématu moci příběhu. Tak jako mají sociální konstrukce reálný dopad, mají takový vliv i 

příběhy. Pokud má příběh o nás dobré zabarvení, líčí nás v dobrém světle, získáváme dobrou 

pověst v očích svých i v očích ostatních. Na nás to zpětně může mít velmi kladný vliv, 

můžeme se snažit tomuto příběhu přiblížit, podle něj se chovat, čímž budeme svou dobrou

pověst ještě potvrzovat. Příběh nás tak může činit lepšími. Merry Brownová (2007,str. 59), 

autorka následujícího citátu, nabádá: „Předpokládej, že lidé jsou lepší, než opravdu jsou; to 

jim pomůže stát se lepšími. Ale nebuď zklamaný, když nebudou; to jim pomůže snažit se 

znovu a znovu.“ Pokud tedy budeme na člověka hledět a zacházet s ním jako s tím, jaký je, 

takovým i zůstane. Pokud na něj ale budeme hledět jako na takového, jaký by mohl být, dáme 

mu tím možnost i podporu se takovým stát. To platí pro případ, kdy člověku dáme možnost 

„se zlepšit“, ale i naopak. Ve druhém případě příběh může působit jako kletba. Pomluva a 

příběh o tom, že jsme hloupí, nešikovní, nevychovaní či jinak špatní, může naše schopnosti 

snižovat. Příběhy a jejich verze mohou být silným prostředkem ovlivňujícím naše životy. 

Známe slova Alberta Einsteina, který tvrdil, že je snazší rozbít atom než pomluvu. K této 

problematice viz též příběh o sebenaplňujícím se proroctví (self fulfilling prophecy) a teorii 

nálepkování  např. v učebnici Základy sociální psychologie od Nicky Heyes (2011).  
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Nejsou ovlivňováni jen jednotlivci, ale celé kultury, neboť kulturní příběhy se odvíjejí 

od životních příběhů jejích členů a zpětně formují povídky života jednotlivce. V každé kultuře 

převládají některé příběhy nad jinými. Takové příběhy nazýváme dominantní příběhy. „Tyto 

dominantní příběhy budou definovat preferované a obvyklé způsoby myšlení a chování 

v dané kultuře. Některé kultury kolonizovaly a utiskovaly jiné kultury. Příběhy dominantní 

kultury jsou potom vnucovány lidem z okrajových kultur“  (Freedman, Combs, 2009, str. 52).

„White ve shodě s Foucaultem, píše, že máme sklony zvnitřňovat dominantní příběhy

naší kultury a snadno uvěříme, že o nás říkají pravdu. … Lidé se stávají „poddajnými těly“ 

pod (zvnitřněným) upřeným pohledem těch, kdo v naší kultuře ovládají rozpravy o moci. 

Tudíž, dominantní příběhy nás činí slepými k existenci jiných příběh“ (Freedman, Combs, 

2009, str. 59).

Kladnou i zápornou moc příběhů na život člověka v rámci narativní terapie 

napravujeme i využíváme. Zpravidla využíváme pozitivní moc a napravujeme následky 

negativní moci.

Jak se určité příběhy či scénáře mohou promítat do života jednotlivce, přibližuje Alice 

Morgan (2000) následovně:

1) První události – Na začátku se objeví nějaké nepříjemnosti a nezdary, například 

neúspěchy ve studiu.

2) Posilování – Zvýšeně si všímáme těchto neúspěchů a zdá se nám, že je jich 

stále více. Posiluje se naše přesvědčení, že opravdu něco není v pořádku a že možná nejsme 

tak dobří studenti, jak jsme si dříve mysleli. Z tohoto úhlu pohledu se nám občasné úspěchy 

jeví jako výjimka a náhoda, neúspěchy pak jako pravidlo.

3) Dekontextualizace – Nezabýváme se jednotlivými událostmi, ale zobecňujeme 

je a vzniká pojetí o nás jako o špatných studentech. Úspěchů ve studiu si nevšímáme.

4) Vznik problému – Považujeme se a označujeme za špatné studenty, dáváme 

své přesvědčení najevo druhým, ti ho přebírají a problém „objektivně“ existuje. 

5) Přicházejí důsledky problému, že jsme špatní studenti, jako například ukončení 

studia, vliv na sebevědomí a sebehodnocení atp., které jsou kontextem dalších navazujících 

událostí.

Jde o zjednodušené schéma příběhu o špatném studentovi. Takto zjednodušené 

schéma mohou mít samozřejmě i pozitivní příběhy, které však nebývají označovány jako 

problematické, a tudíž zpravidla není zájem je měnit. Při narativní terapii nejde o hledání 

pravdivé varianty příběhu (pravda, jak již od sociálních konstrukcionistů víme, vlastně není 
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žádný závazný pojem), ale varianty příběhu, která by pro člověka/klienta byla 

neproblematická, uspokojivá a žádoucí. V narativní terapii jde o změnu problémů, pracuje se 

tedy vždy s problémem a problémovým příběhem, od problematické k neproblematické 

skutečnosti.

1.2.4. Povrchní popis

Vraťme se však ke schématu příběhu o špatném studentovi. Nejsou zde zahrnuty 

podrobnosti a možné vlivy měnící vývoj příběhu potvrzující či vyvracející „pravdu“ o 

špatném studentovi a následné důsledky. Příběh nerespektuje celou šíři událostí a narativní 

přístup jej nazývá povrchním popisem. Povrchní je proto, že vybírá pouze události do 

příběhu zapadající a nevšímá si událostí jiných. Také je povrchní proto, že po čase už nikdo 

nezjišťuje, proč je daný student špatný. Už je pokládán za špatného, aniž by byl tento příběh 

nějak přezkoumáván, jestli náhodou nedošlo k omylu. 

Pokud se v životě jednoho člověka sejde více negativně zabarvených příběhů, 

nejčastěji začínajících již v raném dětství (neposlušné dítě, které již jako miminko často 

plakalo, trpělo kolikami atd.) či ještě před narozením (dítě mohlo být nechtěné či 

neplánované, narodilo se v „nevhodnou“ dobu či „nevhodným“ partnerům), je těmito příběhy 

a zároveň v negativním duchu ovlivněn celý následující život. Když se jako sociální 

pracovníci dostaneme do kontaktu s příběhem člověka, který se narodil jako nechtěné dítě, 

rodiče měli problémy s alkoholem, dítě často trpělo nemocemi, následovaly obtíže ve škole a 

pak i v zaměstnání, vše se jeví jako kompaktní příběh, jehož jednotlivé prvky, události a 

problémy, do sebe, zdá se, výborně zapadají. Do příběhu člověka, který jsem popsala o pár 

řádků výše jakoby bezděky zapadá alkoholismus, problémy s nalezením, či udržením 

zaměstnání, později partnerské problémy či potíže ve výchově dětí. Takový člověk je 

přirozeně stálým klientem orgánů státní sociální ochrany i hmotné nouze, neziskových 

organizací, často i Policie ČR a bývá označen za „sociální případ“. Popsala jsem scénář, jak 

vznikal, jak se vyvíjel a každý si může domyslet, jak asi skončí. Takto zjednodušeně popsaný 

vývoj může svědčit o tom, že současný negativní dominantní příběh člověka, který se na 

začátku skládal možná z pár nepříznivých skutečností se stal jeho celoživotním trendem a 

charakteristikou. 

Bylo by škoda zůstat jen u pouhého popisu či interpretace událostí. Zkusme se na 

příběh člověka podívat z hlediska NT. 

„Klíčem k této terapii je to, že v každém životě vždy existuje více událostí, které se 

nedostanou do příběhu, než těch, které se tam dostanou – i ten nejdelší a nejpodrobnější 
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životopis toho vynechává více než zahrnuje. To znamená, že když životní příběhy obsahují 

nějaké bolestivé významy, nebo se zdá, že nabízejí jen nepříjemné alternativy, mohou být 

změněny tím, že se zdůrazní jiné, do té doby nezahrnuté události, nebo že se z již zahrnutých 

událostí vyvodí nový význam, čímž se vytvoří jiné příběhy. Anebo pokud dominantní kultura 

obsahuje příběhy, které jsou utiskující, lidé se mohou vzepřít jejich diktátu a najít oporu 

v subkultuře, v níž žijí jiné příběhy“ (Freedman a Combs 2009, str. 53).

1.2.5. Alternativní příběh

Cílem NT je vytvoření alternativního příběhu, který by byl komplexní, pozitivnější, 

bohatý, hluboký a přitom otevřený možné změně. Otevřenost změně je důležitá, neboť jak se 

zmiňují Freedmanová a Combs (2009), každá struktura má tendenci se stávat po čase rigidní -

už nenese takový užitek a brání člověku ve změně a rozvoji. To je ostatně patrné z příběhu 

našeho modelového klienta i ze životů ostatních klientů, se kterými se sociální pracovníci a 

pracovnice setkávají. Nepříznivé skutečnosti se stanou klíčové při vzniku scénáře jejich 

dominantního životního příběhu. Jejich život se pak podle tohoto scénáře odehrává a nabírá 

do sebe další převážně negativní skutečnosti. NT nabízí potenciální cestu ke změně „k 

lepšímu“, neboť v NT se předpokládá, že lidé mohou neustále a aktivně přetvářet svůj život. 
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1.3. Nástroje narativní terapie

NT pracuje mnoha způsoby. Jejími základními nástroji a metodami, se kterými 

pracuje, jsou externalizace, personifikace, dekonstrukce, hledání jiskřivých momentů a 

rekonstrukce. Počátečními postupy na začátku terapie jsou externalizace a personifikace. 

Dekonstrukce, hledání jiskřivých momentů a rekonstrukce probíhají současně, ruku v ruce 

během celého procesu terapie.

Celkovou optikou, kterou se nahlíží na příběh člověka/klienta, je zaměřenost 

pozornosti na pozitiva. 

Základní technikou je rozhovor terapeuta s klientem, kdy terapeut podněcuje klienta 

k aktivitě, nejčastěji formou otázek, nejlépe v podmiňovacím způsobu (např. co by se mohlo 

stát, kdyby…). Je to proto, aby průběh terapie a výsledný alternativní příběh byl v maximální 

možné míře dílem klienta co nejméně ovlivněného terapeutem. 

Následující přiblížení NT bude na příkladu spolupráce terapeuta s klientem formou 

rozhovoru. Pro skupinovou práci či jinou formu NT (písemnou či uměleckou) platí 

samozřejmě stejné principy.

1.3.1. Externalizace

Význam slova externalizace sděluje přesvědčení, že problém je od člověka oddělená 

skutečnost, není tedy jeho součástí, a ovlivňuje ho svým nežádoucím vlivem. Užitím 

externalizace v rozhovoru vzniká externaluzijící či externalizační rozhovor, jde o 

významově rovnocenné pojmy. 

Externalizujícím rozhovorem terapeut komunikuje o svém přesvědčení, že člověk a 

problém není totéž a snaží se toto své pojetí předat klientovi. Problémem není člověk sám, 

problémem je problém.

„Historie tento typ metafory znala: lidé byli osvobozováni a očišťováni od zlých 

duchů nebo od moci ďábla. Později byly tyto metafory racionální vědou odvrženy a 

zapomenuty jako nevědecké…“(Gjuričová, Kubička, 2009, str. 34).

Představa o tom, že problémy člověka jsou lokalizovány uvnitř, v hlubinách naší duše, 

je užívána běžně jak v oblasti psychoterapie, tak také v běžném jazyce. Jeví se nám jako 

přirozená. „Negativní diskurz či negativní příběh může mít podobu „nálepky“, rigidní 

představy o sobě: Jsem neprůbojný, neschopná, jsme úzkostná rodina. Nebo individuální 

diagnózy: Jsem neurotik, mám depresi“ (Gjuričová, Kubička, 2009, str. 33).

„Ačkoli víme, že člověk není totéž jako jeho deprese nebo strach, jazyk, který 

užíváme, ovlivňuje naše prožívání a myšlení způsobem, který takovou globální identitu 
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konstruuje či utváří. V případě problémů dětí se obvykle rozvíjí negativní interakce tím, že se 

rodiče zlobí na dítě kvůli problému. Možnost jazykového, ale i fantazijního odlišení problému 

od dítěte dává rodině příležitost nového postoje vůči problému a to proměňuje i vztahovou 

situaci v rodině; dítě je najednou s rodiči na stejné lodi a společně hledají, jak se s problémem 

vypořádat“ (Gjuričová, Kubička, 2009, str. 34). Zde je použito příkladu z rodinné terapie; 

fungování externalizace je ale stejně přínosné při práci s jakýmkoli jiným člověkem či 

skupinou.

„Když se připojíme k lidem v tom způsobu vnímání, který každému zúčastněnému 

člověku umožní vidět, že je od svých problémů oddělený, nutně formujeme jiný vztah, než 

bychom formovali, kdybychom lidi viděli jako problémové nebo jako lidi s problémy. Když 

problémy a lidi vidíme odděleně, umožňuje nám to vstoupit do spolupracujícího vztahu a 

postupovat proti problému společně“ (Freedman, Combs, 2009, str. 302).  Kromě zaujetí 

spolupracujícího stanoviska a partnerského vztahu umožňuje užití externalizace pomáhajícím 

profesionálům rovněž nepodlehnout pokušení být člověku s problémem soudci či cítit se jaksi 

lepší než on, než „ten alkoholik, neurotik“ apod. Umožňuje to slovy sv. Augustina: 

„Nenávidět hřích, ale milovat hříšníka.“ „Externalizující rozhovory nám pomáhají ztotožnit 

se s předpokladem Griffithových, že členové rodiny jsou obyčejní lidé, kteří žijí obyčejný 

život a kteří se bohužel setkali s neobvyklými a obtížnými životními situacemi“ (Freedman, 

Combs, 2009, str. 302).

Pokud člověk sám sebe vidí jako problémového, často se cítí bezmocný se svým 

stavem cokoli udělat. Pokud je ale problém vnímán jako existující mimo něj, nabízí se mnoho 

možností, jak převzít zodpovědnost za jeho vztah k problému, rozhodnout se, jak s ním chce 

dále zacházet a nakonec se od něj třeba osvobodit. 

Do jazyka se toto pojetí promítne změnou, kdy nemluvíme již o alkoholikovi, 

nezaměstnané a zneužívaném dítěti, ale například o člověku, jehož problémem je alkohol, 

ženě, hledající práci a dítěti, které čelí problémům pramenících ze zneužívání.

Pojem externalizace je v jazykové rovině blízký pojmu „people first language“, pro 

který se příliš nepoužívá český ekvivalent „člověk na prvním místě“. Jde o etickou a 

nestigmatizující formu vyjádření skutečnosti člověka s daným problémem. Místo 

„postiženého“ se používá „člověk s postižením“, místo o „schizofrenikovi“ mluvíme o 

„člověku se schizofrenií“. 
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Jak Freedman a Combs, (2009), tak Gjuričová a Kubička (2009) se shodují v názoru, 

že při užívání pojmu externalizace nejde jen o pouhé jazykové obraty, ale o vnitřní 

přesvědčení, že tomu tak opravdu je, že člověk není problém, ale problémem je problém. 

Externalizace tedy není jen jaksi povrchní jazykový obrat jak je tomu v people first language, 

ale pojetí, které slovy vyjadřuje přesvědčení o hlubší povaze věci. Pokud terapeut pojetí 

externalizace nepřijal za vlastní, nelze dle výše zmíněných autorů očekávat valné výsledky 

v práci s klientem.

Průběh externalizujícího rozhovoru, který má dát klientovi jasně najevo jeho 

oddělenost od problému a tuto změnu pomoci zažít, White shrnuje následovně: (White in 

Gjuričová, Kubička 2009, str.35):

 „Domluvení se na jasné definici problému, která vychází ze zkušenosti lidí 

přicházejících do terapie;

 Mapování vlivu problému (na vztahy, včetně vztahu k sobě samému, eventuálně 

na přání, plány, cíle a hodnoty klienta a budoucí možnosti);

 Zhodnocení důsledků aktivit problému, jak klient prožívá jeho důsledky;

 Zdůvodnění vlastního hodnocení (proč chce změnit vztah s problémem).

1.3.2. Personifikace

V narativní terapii se v návaznosti na externalizaci užívá personifikace, jako 

zosobnění problému do libovolně vytvořené postavy. Tato metoda se užívá zejména v práci 

s dětmi ve spojitosti s hravou fantazií dítěte. Problém se nejprve externalizuje a pak ztělesní 

do nějaké postavy nesoucí charakteristiky problému. Ze zlobivého dítěte se externalizací 

stanoví jako problém zlobivost, ze které může podle fantazie dítěte vzniknout například 

„dědek zlobivák“, který stále dítě ponouká ke zlobivému chování, různě ho dráždí a dítě je 

jakoby nuceno se jeho útokům bránit, což si ostatní mohou vykládat jako zlobení. Nancy 

Davisová (1988, str. 271) v jednom ze svých příběhů zlobivost personifikovala do podoby 

tornáda žijícího v těle dítěte a popisem zkušenosti dítěte, jak se tornáda zbavilo, navrhla jeden 

ze způsobů, jak se i jiné dítě se zlobivostí může vypořádat. 
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„Případná záporná postava by měla souviset se zkušeností dítěte a jeho blízkých; bývá 

využit kontext vzniku problému... Dalším krokem může být vykreslení vlastností této postavy 

jako vychytralého bojovníka, který chce dítě leckdy ovládat, nebo mu dokonce škodit“ 

(Gjuričová, Kubička, 2009, str. 35). Jak již bylo zmíněno, dítě je pak v roli oběti, na kterou 

má personifikovaný problém větší či menší vliv a může ovlivňovat jeho chování i emoce. 

Tato situace vybízí ke spolupráci s dospělými, zpravidla rodiči, při zvládání „boje“ 

s problémem. Mění i pozice zúčastněných, kdy rodiče již nejsou proti zlobivému dítěti, na 

které si stěžují, nýbrž na straně dítěte, kterému pomáhají vyhrát nad problémem. Místo aby 

dle tradičního pojetí problém lidi rozděloval, stmeluje je a vybízí ke spolupráci, což už samo o 

sobě má velký přínos.

1.3.3. Dekonstrukce

V původním slova smyslu je dekonstrukce specifický přístup k interpretaci textů. 

Slovo text je ovšem třeba chápat velmi široce. Má povahu nejen psané literatury, ale i 

mluvené řeči, kultury a historie. Tento pojem zavedl Jacques Derrida a odmítá slovo metoda, 

výslovně mluví o „postoji“ (Gjuričová, Kubička, 2009, str. 85).

Používáme-li tzv. dekonstruktivní naslouchání, snažíme se formou naslouchání 

nastolit podporu pro ty stránky životních příběhů, které dosud nebyly zaznamenány, 

vysloveny, a tedy objeveny a zužitkovány. V případě vhodnosti iniciativy terapeuta se 

dekonstruktivní naslouchání mění v dekonstruktivní dotazování. 

Díky dekonstrukci si v dominantním příběhu můžeme všímat mezer, 

nejednoznačností, nejasností či protikladů, můžeme se ptát, jak lze problémový příběh 

vyprávět z hledisek různých účastníků, můžeme akcentovat i postoje osob, které nebyly jeho 

protagonisty; příběh lze zkoumat z hlediska pozdějších situací i za jiných možných okolností. 

Tím vším rozumíme zpochybnění „pravdivosti“ a závaznosti dominantního 

problematického příběhu a vymanění se z jeho mnohdy totalizujícího vlivu. V příbězích lidí 

se během vyprávění dekonstrukcí otevírá prostor pro změny. Jde o mocný nástroj před 

učarováním až zajetím jediným výkladem a významem. Tím, že se terapeuti ptají na nějaká 

nová hlediska příběhu, otevírají prostor novým možnostem a klienti začnou své příběhy 

zkoumat jinak než dosud. Problém a celý životní příběh začnou být v této situaci odlišné. 

Hledají se jiné možné verze příběhů o sobě, možnosti znovu podrobit zkoumání stávající 

negativní příběh.

Máme-li na paměti původ NT v myšlenkách sociálního konstrukcionismu, souhlasíme 

s následujícími slovy, které  přiblíží význam pojmu dekonstrukce. „Ve vztazích si neustále 
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konstruujeme jeden druhého, případně vytváříme si o sobě navzájem představy, podle kterých 

jednáme. Zamilovanému člověku se objekt lásky zdá nejlepší na světě a chová se podle toho, 

a milovaný člověk může sobě i světu skutečně objevovat jiné a lepší stránky své existence; 

avšak na člověku, který nás urazil, nesnadno poznáme ušlechtilé rysy. Emoční zkušenost 

neovlivňuje jen aktuální konstrukce, proměňuje také konstrukce vlastní minulosti. Pokud 

člověk středního věku pozná nový romantický vztah a vášnivě se zamiluje, celý předchozí 

vztahový příběh se leckdy pro něj promění, manželský partner či partnerka ztrácejí v nové 

podobě dobré vlastnosti a dříve spokojený život se najednou objevuje posluchačům někdy 

zároveň i vyprávějícímu jako nuda, nebo dokonce utrpení. V kontextu nových významných 

událostí lidé spontánně využívají převyprávění svých životních příběhů jako by potřebovali 

hledat či argumentovat své další kroky (zde např. rozhodnutí opustit manžela či manželku). 

V podobných situacích by mohlo být užitečné setkání s terapeutkou či terapeutem, pomohlo 

by dekonstruovat černobílé vnímání událostí.“ Užití dekonstruktivního postupu umožní, že: 

„…Terapie se může stát prostředím, ve kterém se mohou zpochybnit a dekonstruovat některá 

přesvědčení o sobě a hledat nové aspekty vlastní identity. Terapeuti hledají za vlastním 

negativním přesvědčením (jsem neúspěšný člověk) nejen další významy konkrétních interakcí 

(kdo by mohl tehdy vidět neúspěch jinak), ale také inkonzistence v klientových argumentech 

(kdy se nechovám v souladu s přesvědčením o své neúspěšnosti). Všímají si také souvislostí 

s převažujícími názory  (majoritní představy o úspěšnosti v dané společnosti)“ (Gjuričová, 

Kubička 2009, str. 31).

1.3.4. Rekonstrukce

Dekonstruováním původního problematického příběhu získáme možnost vytvářet 

nový příběh, který je pro život člověka žádoucí, dochází k rekonstrukci, tedy znovuvystavění 

osobního příběhu. Hlavní síla nově vznikajícího příběhu spočívá v objevu možností, které 

dávají kontakt s pozitivním příběhem o sobě samém, a ve vyjádření takového pozitivního 

příběhu. Může jít například o vzpomínání: „Vzpomínám si, jak jsem se chovala odvážně, bylo 

to tak…“ Právě využití konstitutivní moci příběhu je specifickým přínosem narativní terapie. 

Terapeuti tedy nejen pomáhají vybavit příběh o minulých zkušenostech klienta. Pomáhají 

klientům aktivně jej uskutečnit, vytvořit a prožít jako významnou výpověď o sobě, ale 

zároveň také začít žít podobu životního příběhu, který by si přáli žít – který mají naději žít. 

Tvoření příběhu otevírá možnost jeho terapeutické proměny. Osvobození z moci negativních 

příběhů uvolňuje potenciál jazykové svobody ke tvorbě jiných možných příběhů, jejichž 
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autorkou či autorem jsem já sama nebo sám“ (Gjuričová, Kubička 2009, str. 34). Za autora 

příběhu bývá kromě klienta označen i rozhovor, ve kterém příběh vzniká.

1.3.5. Zářivé momenty a události

Pomocí dekonstrukce se snažíme zpochybnit dominantní problémový příběh jako 

jediný možný, a tím pomoci klientovi vymanit se z nežádoucího vlivu příběhu. Člověka, který 

se dlouhodobě potýká s alkoholismem, můžeme ocenit za to, že s problémem je ochoten něco 

dělat, proto za námi přišel. Vždy je něco, co lze na člověku ocenit, a tím nepodpořit 

problémovou verzi jeho dominantního příběhu, ve které je většinou „všechno špatně“. Tyto 

klady, na které se zaměřujeme a které jsou v rozporu s problémovým scénářem nazýváme 

zářivé či jiskřivé výkony, momenty a události. 

Pojem zářivé okamžiky pochází od Michaela Whitea  a používá ho Gjuričová a 

Kubička (2009), pojmy jedinečné výkony či jiskřivé události používají Freedmanová a Combs 

(2009), jde o významově identické pojmy. Jiskřivými momenty můžeme též rozumět zprávy o 

individuálních vítězstvích či to, co by se nedalo předvídat ve světle problémového příběhu. 

White tvrdí, že i v tom nejvíce odstrkovaném a utiskovaném životě vždy existuje „prožitá 

zkušenost, která leží mimo dosah dominantních příběhů, jež tento život odstrčily a 

utiskovaly.“ (White in Freedman, Combs, 2009, str. 60)

Jejich hledáním pomáháme klientovi měnit jeho optiku ze zaměření na zápory jako na 

to, co zapadá do problematického scénáře naopak na klady, které umožňují cestu ven 

z problémového příběhu. Dá se říci, že společně s klientem nalézáme a vidíme klady, protože 

je chceme vidět a najít. 

Zde je asi nemarkantnější projev zaměření se na pozitiva uvedený mezi nástroji NT, 

se kterými pracuje. Jde o postoj, který NT doprovází. Nasměrováním se k pozitivům a 

hledáním zářivých momentů klienta k tomuto vidění vybízíme a pomáháme ho rozšiřovat. 

Pomáháme klientovi … „objevovat trhliny v optice beznaděje, vybavovat vzpomínky, které se 

této optice příčí, zapomenuté minulé výjimky, kdy neúspěch nebyl dokonalý. Narativní 

terapie umožňuje setkat se s nimi už tím, že si je představíme. V každém případě si lze takové 

zářivé okamžiky … představit a touto představou se s nimi setkat.“ (Gjuričová, Kubička, 

2009, str. 32)
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V této fázi terapie nastává velmi důležitý moment, kdy se pomocí jedinečných výkonů 

či jiskřivých událostí jako odrazového můstku  rozvíjí nová možná verze životního příběhu. 

Dříve dominantní problémový příběh, který byl pomocí dekonstrukce a zářivých momentů 

nabourán, je nyní rekonstruován do podoby, která je pro klienta žádoucí, neomezující a 

nepatologizující, do podoby alternativního příběhu přiblíženého v kapitole 1.2.5. Alternativní 

příběh může být plnohodnotnou variantou k problémovému příběhu, novým scénářem, dle 

kterého se může svobodně odvíjet klientův následující život. 

„Terapeuti si stále ověřují, zda nová podoba klientova příběhu odpovídá tomu, jaký by 

rád byl, jak by se rád vnímal a jak by chtěl být vnímán druhými lidmi. Cílem terapie není 

vytvořit příběh, který terapeut považuje za uspokojivý, ale spíše pomoci klientovi začít tvořit

vlastní a možný životní příběh“ (Gjuričová, Kubička 2009, str. 33). Klient si uvědomuje svůj 

potenciál a možnost být autorem svého nového životního příběhu, svého života. Může 

prožívat pocity osvobozování se z moci problémového příběhu. „Zjistili jsme, že jak se lidé 

začali zabydlovat a prožívat tyto alternativní příběhy, výsledky šly dál než jen k řešení 

problémů. V nových příbězích mohli lidé prožívat nové sebepojetí, nové možnosti 

mezilidských vztahů a novou budoucnost“ (White in Freedman, Combs, 2009, str. 34).

1.3.6. Skutečnost alternativního příběhu

Mohou vyvstat otázky: „Jak je to s reálností či pravdivostí alternativního vznikajícího 

příběhu? Vždyť původní příběh vznikal na základě skutečných událostí či faktů, ten nový se 

může jevit jen jakási sugesce, přání klienta, chiméra bez reálných základů. Jak je to tedy 

s pravdivostí a skutečností alternativního příběhu?“ 

Na základě pojetí sociálního konstrukcionismu a tvrzení, že sociální konstrukce mají 

reálné dopady, jsou pocity, které prožíváme, myšlenky a plány, jež se chystáme uskutečnit, již 

živými existujícími prožitky, a tedy realitou. Tím, že je máme ve své mysli či srdci, již 

existují. Jako předchozí problémový příběh byl scénářem, který měl reálné dopady, protože 

určoval klientovo sebepojetí, co a jak dělal, stejně tak alternativní příběh je scénářem, jehož

reálnými dopady bude výsledné sebepojetí člověka, který se adekvátně svému sebepojetí a 

přesvědčení bude chovat. Pro podporu takového stanoviska uvádím následující citace:

„…rozhovory s lidmi, s nimiž pracujeme, jsou příležitostí pro vznik nového jazyka,

kdy se dohadují nové významy pro problémové názory, pocity a chování – nové významy, 

které mohou dodat legitimitu alternativním pohledům na realitu“ (Freedman, Combs, 2009, 

str. 49).
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Když lidé svůj příběh v terapii znovu vyprávějí, často si všimnou, že už se „zapojili 

jako účastníci do jiného příběhu“ (Zimmermann and Dickerson, in Freedman, Combs, 2009, 

str. 53). „Tím, že začínáme vlastními slovy vyjadřovat jinou možnou podobu svého života, 

kterému dáváme přednost, tím jej svým způsobem začínáme uskutečňovat, dáváme mu tuto 

narativní realitu“ (Gjuričová a Kubička (2009, str. 32).

„… Pravdu lze najít i v popisech událostí, které se nikdy nepřihodily. Koneckonců… 

příběhy slouží jako interpretativní prostředky na utváření smyslu, které umisťují přítomnost 

mezi hypotetickou minulost a očekávanou budoucnost. …Hypotetický příběh se může stát 

základem pro skutečné současné i budoucí události“ (Freedman, Combs, 2009, str. 119).

1.3.7. Vliv sociálního okolí

Pro praxi sociální práce a nejen pro ni je dále důležitý fakt vlivu sociálního okolí na 

nově se vyvíjející situaci klienta. Sociální okolí člověka nejprve zaškatulkuje jako 

„alkoholika“, a pak se k němu jako k alkoholikovi chová. Zpravidla jde o chování 

demonstrující odsouzení, znechucení či naopak lítost pociťovanou nad situací „alkoholika“. 

Pomocí NT se v člověku vytvoří nové pojetí sebe sama a načrtne odlišné nasměrování života 

související se změnou chování člověka. Je však nasnadě, že toto pojetí se v člověku musí stále 

podporovat, pěstovat a udržovat, aby nepodlehl vlivu okolí, které by mu mohlo velmi 

znesnadňovat faktickou změnu tím, že by se k němu stále chovalo jako k „beznadějnému 

alkoholikovi“. Na tyto reálné dopady vlivu okolí je velmi užitečné myslet a klienta přimět 

k zamyšlení, jaký konkrétní vliv na něj má okruh jeho blízkých. Společně s uvažováním nad 

tímto vlivem je dobré mapovat prostředí a společnost, kde by změna k dobrému byla 

podporována, a tak mohla dosáhnout podpory a rozvoje reálně dobrých dopadů. Například 

člověka závislého na alkoholu spíše než do prostředí restauračního zařízení směrovat do 

léčebné komunity či zcela jinam dle konkrétní situace a požadavků klienta. Další vývoj záleží 

ostatně jako celá terapie na uvážení a volbě klienta, který je považován za plně kompetentního 

odborníka na svůj život. 
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1.4. Terapeutický příběh

„Existují civilizace, které neznají kolo, ale neexistují civilizace, které by neznaly 

příběh“ (Campbell in Korunka, 2008). Příběhy jsou tedy zcela univerzální. Následující tvrzení 

poukazují na další nemalé role, které mohou příběhy hrát. 

Příběhy člověku říkají, kým je: „Lidé mají silnou potřebu vytvářet příběhy a 

naslouchat jim. Bez příběhu bychom totiž nevěděli, co má v životě význam a kým jsme“ 

(Matoušek in Farnam, 2009, str. 3).

Příběhy člověka učí: „Vše, co je skutečně důležité se učíme skrze příběhy a příběhy 

prohlubují vše důležité, co se učíme“ (Eldredge, 2006, str. 10).

Příběhy odpovídají na otázky: „Člověk vždy hledal odpovědi na otázky ve světě, 

lidech i sobě samém tím, že vyprávěl příběhy“ (Matoušek, Landischová, 2007, str. 87).

Příběhy ale také mají moc zajmout, nebo osvobodit „Slovo má konstitutivní moc –

vyslovit je může zachránit; a jiné slovo může zabít“ (Gjuričová, Kubička, str. 31). „Lidé vždy 

znali osvobozující moc příběhu nad lidskými životy – i sílu negativních příběhů. Vyprávěli o 

tom, jak slovo významné osoby dovede zaklít, proměnit člověka na dlouhé časy v ohavné 

zvíře, ale také jak se opět slovem může netvor proměnit v prince hodného obdivu a lásky. 

Netvor v pohádce věděl, že není tak ohavný jak se světu jeví, že má kvality, které jsou 

ostatním ukryty. Sám byl bezmocný, nemohl změnit své zakletí. Až slovo osoby, k níž ho 

vázal vztah, dokázalo zázrak změny“ (Matoušek, Landischová, 2007, str. 87).

1.4.1. Terapeutický příběh jako nástroj narativní terapie

Vědění založené na příbězích, předchází veškerému vědění racionálnímu. Toto vědění 

lidé měli odpradávna (dle Matouška a Landischové, 2007).

Postupem času se převažujícím a jediným uznávaným způsobem poznávání stalo 

rozumové poznání a vědecký diskurz, který ale neumožňoval příběhy použít pro profesionální 

pomáhání. Proto se časem dostaly zcela mimo metody používané v odborné praxi. Ve druhé 

polovině dvacátého století se spolu s narativní terapií vrací na scénu a lidé mohou čerpat 

z jejich terapeutického potenciálu.
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Terapeutický příběh v kontextu této práce je příběh nesoucí terapeutické prvky a 

mající potenciální terapeutický tedy podpůrný a léčební účinek. Pramení z pojetí NT a pojetí 

jí předcházejících. Může být zachycen ústní, písemnou či jinou formou. Ve výsledku má či 

může mít terapeutický potenciál. Také v sociální práci mají některé skutečné nebo fiktivní 

příběhy potenciál pomoci klientovi přemýšlet o vážných problémech, které dlouhodobě 

ovlivňují jeho život. Může jít o zachycení alternativního příběhu v případě, že je třeba jej 

hledat. Terapeutický příběh může existovat i sám o sobě bez spojitosti na konkrétní život 

člověka s problémem; může být univerzální. 

Kromě již uvedených pozitiv příběhů oplývají příběhy ještě možností distance. Jde o 

lidskou schopnost poznat se v příběhu, který se nám nepřihodil, ale mohl se přihodit. Situaci 

lze i otočit. Jsme schopni vyprávět vlastní příběh tak, jako by se stal někomu jinému. V tom je 

obsažen terapeutický potenciál. Příběh může být od nás oddělený a v určité míře se s ním 

můžeme ztotožnit a mít užitek z poselství a rysů, které příběh má.

Příkladem příběhů z praxe jsou pohádky, bajky, báje, pověsti, přísloví, vtipy, 

fotografie a dnes v dominantní míře filmy. Donedávna to byly romány a povídky. Příběhy 

mohou být sdělovány i tancem, pantomimou, obrazem a sochou, hudbou a písní. Příběh může 

být převáděn z jednoho způsobu prezentace (např. text) do jiného, přičemž jiná forma 

zdůrazní nebo naopak potlačí některé aspekty.

Přiléhajícími obory zabývající se příběhy v různých podobách a využívající jejich 

léčebného potencionálu jsou například biblioterapie, arteterapie, fototerapie (používá 

fotografie) (www.casopiscaa.wz.cz, 2012) i psychosomatická medicína někdy přezdívaná 

jako medicína příběhů. (www.studion.websnadno.cz, 2011) Je znám i termín pohádkoterapie 

(www.bibliohelp.cz, 2011) neboli terapie pohádkou, úsměvně formulovaná forma 

biblioterapie.

Za jednoho z novodobých průkopníků terapeutických příběhů je považován Milton

Ericsson. Byl proslaven svými poučnými pohádkami a jeho terapeutické práce se zaměřovala 

na rozšiřování a obohacování příběhů o lidech samých. Často toho dosahoval tím, že vyprávěl 

inspirující příběhy o zážitcích s druhými lidmi nebo o své vlastní zkušenosti. Vynikal 

schopností přiřazovat pozitivní smysl tomu, co by jiní mohli považovat za neštěstí. V jeho 

poučných pohádkách se jako pravidelné téma objevoval jeho téměř celoživotní boj s dětskou 

obrnou a jejími důsledky a on místo toho, aby následky obrny pojímal jako nedostatky, je 

začlenil do svých příběhů jako přednosti. Ke konci života prohlásil: „Nemám vůbec v úmyslu 

zemřít. Vlastně to bude až to poslední, co udělám“ (Rosen in Freedman, Combs, 2009, str. 

29).

http://www.bibliohelp.cz/
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1.4.2. Typologie příběhů

Pro lepší přiblížení a specifikaci příběhů a jejich léčebného potenciálu je příhodné 

jejich dělení dle různých kritérií. 

1.4.3. Příběhy klasické a specifické svépomocné

George W. Burns se ve své knize 101 Healing Stories for Kids and Teens (2005) 

zabývá zejména příběhy pro děti a dělí je na klasické (Classic Value Stories) a na specifické 

svépomocné (Specific Self-Help Books). První skupinou se rozumí nesčetné množství 

příběhů v knihách, dokumentech, přednáškách i známých dětských pohádkách. Tyto příběhy 

se zabývají základními hodnotami, problémy i konflikty, jako je boj mezi dobrem a zlem, 

odhalování osobních hranic a možností a mající dobré konce. Pro příklad uvádí Knihu 

džunglí, Malého prince, Pinocchiova dobrodružství, Popelku a Harry Pottera. Já přidávám 

podle mne velice zdařilý cyklus příběhů pro děti Hermie a přátelé (Max Lucado). Tyto 

příběhy zpravidla mohou obsahovat terapeutické prvky, ale ne cíleně určené konkrétní cílové 

skupině s konkrétním problémem. 

Na druhou stranu specifické svépomocné terapeutické příběhy již podle názvu 

zpracovávají určitý  problém a mají sloužit  jako nástroj k rozvíjení schopnosti dítěte řešit 

tento problém. Mezi nejčastější zpracovávané problémy patří pocity samoty, strachu, zlost, 

hněv, šikana, rozvod a oddělení či vyrovnávání se se zdravotními problémy. Tyto příběhy 

jsou uvedeny mj. v publikacích, které zde cituji jako terapeutické příběhy pro děti, například 

Burns (2005), Davis (1988), Farnam (2009) či Krasny, Brown (1999). Svépomocnému rysu 

příběhů rozumím tak, že pomocí vlastního čtení a rozumění příběhu dítě může zpracovat svůj 

problém a zvládnout ho. 

Další možností je užití stejného příběhu ve spolupráci s terapeutem. V případě použití 

terapeutického příběhu ve spolupráci terapeuta s klientem může být terapeutický efekt 

umocněn právě přítomností terapeuta. Burns (2005) uvádí konkrétně jako klad vyprávění 

příběhu, které zdůrazňuje jejich dynamičnost oproti statičnosti. Terapeut tak může příběhem 

oslovovat a reagovat na situaci tady a teď a předem napsaný příběh upravit dle aktuálních 

potřeb. Příběhy takto použité se již ale nepovažuji za svépomocné a nazývám je pouze 

specifickými příběhy.
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Pomáhající profesionál může příběh vybrat z příběhů, které jsou k dispozici 

v literatuře nebo vytvořit příběh individuální. Specifické příběhy lze tedy ještě dále dělit na 

příběhy vytvořené pro určitou skupinu lidí s daným problémem a na příběhy individuální, 

„ušité na míru“ konkrétnímu člověku s konkrétním problémem. To zmiňuji hlavně proto, 

že právě tento druh příběhu bude předmětem praktické části této práce. Půjde o příběh nesoucí 

terapeutické znaky doporučené pro skupinu dětí rodiny v rozvodové situaci a zároveň 

v detailech přizpůsoben každému dítěti, s nímž bude prováděn výzkum. Takovýto specifický 

příběh již však vzhledem k úzké spolupráci dítěte, příběhu a terapeuta nepovažuji za 

svépomocný jako Burns (2005), ale za nástroj terapeuta při vzájemné spolupráci.

Výše uvedené dělení lze nazvat dělení dle obecnosti či naopak specifičnosti

problému, o kterém pojednávají, kdy nejobecnější jsou příběhy klasické, specifičtější příběhy

specifické a nejkonkrétnější pak příběhy individuální.

Stejné dělení je i z hlediska adresátů, tedy těch, kterým jsou příběhy určeni. Adresát 

neboli příjemce příběhu je zpravidla naším klientem.

Obecné příběhy jsou určeny nejširšímu spektru posluchačů, tedy všem. Specifické

příběhy míří zejména těm, kteří spadají do užší cílové skupiny s daným problémem a 

prakticky jednomu posluchači je určen individuální příběh „na míru“.

1.4.4. Příběhy dle obrazného směru působení a dle funkce

Dle mé osobní představy fungování příběhu v kontextu člověka a jeho života, může 

fungovat obrazně třemi směry. Záleží v jakém obrazném směru se nachází dominantní 

funkce (poslání) příběhu.

Za prvé směrem dovnitř, kdy hlavní efekt příběhu je pomoci něco (zpravidla 

pozitivního) dostat do sebe – získat informaci, poučení, radu, útěchu či vyjadřované emoce. 

Posluchač, čtenář, divák, zkrátka příjemce či adresát příběhu je sdělením „obohacen“.

Za druhé směrem ven - pomoci něco (zpravidla negativního) vyjádřit, dostat ze sebe –

negativní a temné emoce, myšlenky, obavy, názory. Příjemce se „vyjadřuje“ a „osvobozuje“.

Za třetí uvnitř - utvrdit člověka tím, že mu poskytne to stejné, čím již disponuje 

(názor, informaci, emoce či zkušenost). 

Většina příběhů v praxi funguje více nebo všemi směry najednou. Zpravidla člověku 

směrem dovnitř poskytnou informaci, zážitek apod., což v příjemci vyvolá reakci v podobě 

vyvolání emocí, jejich vyjádření či utvrzení se v již existujícím stavu, rozpoložení či 

přesvědčení. Příjemce je tedy nejdřív zpravidla obohacen načež reaguje vyjádřením a 

osvobozením nebo utvrzením a posílením.
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Následující dělení  příběhů se v bodech a) – c) zaměřuje na působení příběhů směrem 

dovnitř, do člověka; d) – f) kladou důraz na směr ven a bod g) na obohacení spolu 

s utvrzením.

Burns (2005) je deklaruje jako dělení z hlediska jejich funkce, a sice následovně:

a) Příběhy informují, funkce informační. V takovém příběhu čtenář získá nové 

informace, dozví se odpověď na otázky:  Co? Kde? Kdy? Jak? a Proč? Jde například o 

životopisy slavných osobností, fakta z jejich života a v praxi sociální práce informace pro 

klienta, na jakém úřadě mu poskytnou určité formuláře, dávky či třeba jak se k němu budou 

chovat.

b) Příběhy vzdělávají, funkce vzdělávací. Pro ilustraci této funkce příběhu Burns 

(2005) uvádí příklad běžného vzdělání ve škole, kdy učitelka opakuje dětem, že 1+1=2. Děti 

se příklad namáhavě učí, mezi nimi i malá holčička. Ta odpoledne přijde domů ze školy. Již 

ode dveří cítí vůni horkého koláče, který její matka právě dopekla. S obrovskou chutí zhltne 

jeden kousek ještě vlahé čerstvé křupavé dobroty. Koláč voní vyhřátou kuchyní, dítěti se 

sbíhají sliny, jeho chutě i hlad jsou jedním kouskem jen rozdrážděny. Ptá se tedy matky: 

„Můžu si dát další?“

„Cože?“ Odpoví matka. „Už jsi jeden koláč snědla. Když si dáš další, znamená to, že 

bys snědla koláče dva.“ Jeden koláč plus další koláč se rovná dva koláče. Přesně tolik jich 

holčička snědla.

Autor se nakonec čtenáře ptá: „Který příklad bude podle vás hrát větší a efektivnější 

roli při procesu učení? Který čtenáře podle vás více ovlivňuje? A jeho smysly a zkušenosti? 

S jakou variantou máte lepší asociace, či která více zaujme vaši pozornost“ (Burns, 2005, str. 

7).

c) Příběhy učí hodnotám, vychovávají, funkce výchovná. Zde jako příklad může 

sloužit pohádka o velké řepě, kdy konečný úspěch záležel na malé myšce, která by se jinak 

dala považovat za „bezvýznamnou“. Burns (2005) uvádí  bhútánskou pohádku o čtyřech 

věrných zvířecích přátelích založenou na stejném základě jako je pohádka o veliké řepě. 

d) Příběhy vedou k disciplíně. „Žijte dobře!“ „Chovejte se hezky!“ „Buďte hodní.“ 

nabádají známé příběhy nejen z křesťanství, nabízející za to odměnu když ne na zemi, tak 

v Nebi. Některé křesťanské směry naopak za zlé chování vyhrožují věčnou smrtí, peklem, či 

utrpením v očistci. K dobrému chování nabádáme děti v příbězích o Ježíškovi, Mikulášovi a 

čertech i o Santa Clausovi. Špatné chování naopak dítěti přinese známé důsledky v podobě 

uhlí, brambor a podobně. Zde bych znovu uvedla podle mne velice zdařilé příběhy ze série 

Hermie a přátelé od současného spisovatele Maxe Lucada (2002, 2004, 2010).
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e) Příběhy usnadňují změnu. Příběh, který se velmi podobá situaci, respektive 

problému posluchače a ve kterém je problém vyřešen, dává posluchači naději a často v praxi 

umožní či usnadní faktickou změnu a vyřešení problému. Burns (2005) uvádí příklad své 

klientky, která trpěla selektivním mutismem a mluvila pouze se členy své rodiny. Terapeut 

vyprávěl příběh matce dívky v dívčině přítomnosti. Příběh byl o jeho spolužákovi, který celé 

dětství nemluvil, až jednou znenadání řekl před celou třídou vtip. Hned sklidil hlasitý smích 

celé třídy jako příjemnou odměnu. Dívku příběh natolik motivoval, že se po vyslechnutí 

příběhu zapojila s terapeutem do rozhovoru, což se nikdy předtím s nikým jiným než 

rodinným členem nestalo. 

f) Příběhy usnadňují řešení problémů a rozvíjí schopnost řešit problémy. Elaine 

Atkinson (in Burns, 2005) tvrdí, že děti, které jsou schopny abstraktního myšlení, přemýšlet 

v symbolech a v metaforách, zároveň vykazují lepší schopnosti řešit problémy (problem-

solving skills) než ti, kteří takto myslet nedokáží či mají obtíže. Z toho vyvozuje, že 

pomáháme-li dítěti myslet v symbolech a metaforách, rozvíjíme tím zároveň jeho schopnost 

řešit problémy, jednu z nejdůležitějších lidských dovedností. 

Příběhy, modely nebo hrdinové, kteří efektivně řeší problémy mohou posluchači 

poskytnout možné prostředky a východiska z problému. Takovými hrdiny mohou být 

Sherlock Holmes, zajímavý vědec, výzkumník nebo vynálezce.

g)  Příběhy předávají zkušenosti a v posluchači je budují. Jednou z hlavních rolí 

dospělých, rodičů a učitelů je předávání zkušeností, kterých za svůj život nasbírali logicky 

více než děti. Učíme se zážitky a zkušenostmi. Zkušenost je jedním z nejlepších učitelů. 

Barvitě podaný příběh posluchači zprostředkuje líčený zážitek i poučení z něho. Říká se, že 

zkušenost je něco, co získáváme až poté, co bychom ji byli bývali potřebovali. Příběh má 

oproti osobní zkušenosti tu výhodu, že poučení ze zkušenosti příběhu máme ještě před tím, 

než ji potřebujeme a navíc je aplikovatelná na více situací a učíme se z ní do budoucna.

1.4.5. Příběhy dle didaktického a terapeutického potenciálu

Matoušek a Landischová (2007) poskytují následující dělení příběhů z hlediska 

didaktického a terapeutického potenciálu.

Na tomto dělení je také ukázáno, že příběh může sloužit jako nástroj a zdroj

profesionálního pomáhání. Může být jeho podporou, jeho cílem, avšak i jeho překážkou. 

Rovněž může sloužit jako indikátor úspěšnosti terapeutického procesu. 
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A) Směr dovnitř; dominantní funkce obohacující:

1. Fiktivní nebo skutečný příběh sloužící jako vzor pro řešení náročné situace, se 

kterou se posluchač již setkává nebo v budoucnu pravděpodobně setká. Do této skupiny 

řadíme např. Foglarovy Rychlé šípy a Karafiátovy Broučky.  Zde se předpokládá, že se 

příjemci příběhu vtiskne použité řešení i dané hodnotové schéma. Tyto příběhy vedou, 

dodávají odvahu, případně ukazují odstrašující příklady.

„Příběhy lidí, jako byl Vincent van Gogh, Anne Morrow Lindbergová, Pelé nebo 

Tomáš G. Masaryk, mají moc v našem nitru probudit touhu po vyšších hodnotách a 

hrdinských činech.“  Advent-Orion, (3/2009)

Autoři Matoušek a Landischová (2007) však upozorňují, že příběhy předkládající 

vzory mohou být dnes málo atraktivní. Osobně se však domnívám, že u dětí je jejich obliba 

stále veliká. Autoři jako, např. Burns (2005), Davis (1988), Krasny Brown (2009), Farnam 

(2009) či Levins (2006) nabízejí své příběhy, které bych zařadila právě do této skupiny. 

Stejně je to i s klasickými pohádkami, které jsou stále v oblibě. Příběhy sloužící jako vzor 

jsou dle Matouška a Landischové (2007) nahrazovány skutečnými nebo fiktivními příběhy, 

které prezentují problém, při jehož analýze má být podpořen jistý typ uvažování vedoucí 

k řešení. Patří sem například kazuistiky popisující práci s klienty určené pracovníkům v 

pomáhajících profesích či didaktické příběhy v učebnicích pro děti posilující dovednosti řešit 

otázky každodenního života. Tyto příběhy podporují učení a zároveň také aktivní samostatný 

postoj k problémům.

2. Příběh předávající přímou zkušenost, poskytující orientaci v prostředí. Funkce 

tohoto příběhu je vesměs informační, viz výše, a jeho očekávaným přínosem je lepší orientace 

v prostředí. Obsahem příběhu jsou informace o lidech, skupinách, organizacích, místech a 

prostředích.

3. Příběh – předpověď. Předpovědi se mohou opírat o výklady z karet, horoskopy, 

linie dlaní apod. Předpověď také může vyslovit autoritativní profesionál: „Vaše manželství je 

velký omyl a zkrachuje do několika let.“ „Vaše dítě je problematické a bude mít obtíže 

v každé škole.“ Jde vždy o příběh vyprávěný někým jiným, který se v může naplnit, protože 

posluchač nevědomky realizuje program v ní obsažený. Již zde byla zmínka o 

sebenaplňujícím se proroctví či teorii nálepkování, které se k tématu vyjadřují více. (Heyes, 

2011) . Předpovědi uvedeného typu přestavují při terapeutické práci vždy překážku. V úsilí o 

jejich minimalizaci či vymizení se doporučuje zabývat se fakty, které s předpovědí nejsou 

v souladu, a tím ji oslabovat.
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B) Směr dovnitř a uvnitř; dominantní funkce obohacující a zároveň utvrzující a 

posilující:

4. Mezi blízkými lidmi probíhá obvykle večer ve všední den ritualizovaná událost, 

kterou Kratochvíl (in Matoušek, Landischová, 2007) nazývá „posedět a popovídat“. Partneři 

se informují o tom, co prožili. Tento rituál a líčení prožitého dne jako příběhu neplní jen 

funkci informační, ale i funkci komunikační, tedy utvrzení a posílení vztahu. 

C) Směr dovnitř a ven; dominantní funkce obohacující a vyjadřující:

5. Kompenzační příběhy dodávají dospělým lidem to, co jim v denním rutinním 

životě chybí. Sledování tragédie vyvolává očištění duševních hnutí ve (smyslu vybití) 

soucitem a bázní. Stejný je i důvod úspěchů akčních filmů, hororů a sci-fi příběhů. I četba 

černé kroniky může být považována za pokus o externalizaci vlastní úzkosti a temných 

sklonů.

Kompenzačními příběhy představují i alternativní světy prožívané prostřednictvím 

televize, počítače a internetu. Příkladem jsou počítačové hry, nekonečné seriály, jejichž se 

divák po dlouhém čase sledování stává „součástí“ či různé vztahy přes internet, které se 

odehrávají formou emailové korespondence či facebooku a postrádající reálný základ 

v mezilidských vztazích a alespoň občasné fyzické přítomnosti a blízkosti. Pomáhající profese 

takové příběhy přímo nevyužívají. Tyto příběhy spíš lze považovat a použít jako indikátor 

možného problému v životě člověka, který by měl profesionál zaregistrovat a adekvátně na

něj reagovat. Tyto příběhy se mohou stát i chorobnou závislostí; dnes je již nemálo lidí 

závislých na internetu a na počítačových hrách. 

D) Směr ven; dominantní funkce vyjadřující a osvobozující:

6. Skutečný nebo fiktivní příběh, který klientovi umožnil přístup k vlastnímu 

problému; tj. má potenciál začít reflexi něčeho, co pak případně bude posluchačem 

(terapeutem) usměrňováno. Příkladem jsou terapeutické příběhy pro zneužívané a silně 

traumatizované děti (Davis 1988);  a 101 léčivých příběhů pro děti a mládež (Burns, 2005).

7. Příběh, který aktivoval nezpracované trauma, je jakýmsi opakem předchozího. 

Problém se sice objeví, obvykle nečekaně, ale klient nemá kapacitu k jeho zpracování, 

případně ani není k dispozici někdo, kdo by mu s tím pomohl. Například po zhlédnutí filmu 

připomínající dávné trauma může vypuknout vážná psychická porucha.
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8. Skutečný autobiografický příběh klienta motivovaný aktuální nebo doznívající 

náročnou situací vždy obsahuje nějaký problém, tedy to, co vypravěč potřebuje vypovědět. 

V praxi jde o příběhy klientů z krizových center, z rodinných poraden a z dalších 

psychologických a psychiatrických zařízení. Příběh je zpravidla prezentován tomu, o kom se 

předpokládá, že s řešením těžkosti vypravěčovi pomůže. 

9. Příběh – demonstrace. Příběh je vyprávěn proto, aby se ukázalo, jakou zkušeností 

vypravěč prošel. Příkladem jsou výpovědi a zážitky lidí trpící psychózou, vězněných, či lidí 

potýkajících se se sociálním vyloučením. Předpokládaní posluchači jsou všichni, kteří se 

v osudech klientů angažují. Posluchači mají pochopit, jak a čím vypravěč žije. Například 

deníkový příběh dívky se schizofrenií, který lze nalézt v knize Greenbergové (1998).

E) Směr uvnitř a ven; dominantní funkce - utvrzení, posilování a vyjádření:

10. Příběh – vzpomínání je vyprávěn proto, aby se posílila klientova vazba na to, co 

se v jeho minulosti stalo pozoruhodného (např. reminiscenční terapie v domovech pro 

seniory). Posluchač strukturuje materiál tím, čemu věnuje zřetelnou pozornost (např. 

pozitivním zážitkům z dětství). Denní snění je podobný proces obrácený do budoucna.

F) Směr uvnitř; dominantní funkce utvrzení a posílení:

11. Příběh posilující skupinovou příslušnost, kolektivní pospolitost v okruzích 

blízkých lidí. Jde například o příběhy, v nichž rodina uchovává své významné zážitky a 

zkušenosti. Práci s nimi určuje to, jestli jde o legendy fixující rodinné problémy, nebo o 

legendy pomáhající rodinám překonávat těžkosti. Také firmy a jiné typy organizací si pěstují 

legendy o zakladatelích a legendy o významných, zlomových údobích, tzv. korporativní 

legendy, například v katalogu IKEA na rok 2010 „Všichni jsme ze Smålandu“ (str. 15). Na 

druhou stranu hrdinské historky skindheads jsou odstrašujícím případem této skupiny příkladů 

a v sociální práci je jim třeba věnovat pozornost. 

F) Směr dovnitř, uvnitř a ven; dominantní funkce – obohacení, utvrzení, posilování a 

vyjádření:

12. Velký příběh znamená mýtus či legendu posilující napojení na univerzum a na 

vlastní kulturu (např. řecká mytologie, evangelijní příběhy, Staré pověsti české). Hrdina je 

z podstaty věci nadřazen lidem, je Bohem nebo polobohem.

„Řádně fungující mytologie“ má podle Campbella (in Matoušek, Landischová, 2009) 

následující funkce:

 mystickou, ta udržuje pocit vděčnosti a úcty k tajemnému rozměru vesmíru, 

k absolutnímu mystériu bytí;

 morální, stvrzuje, podporuje a vštěpuje normy, podle nichž je žádoucí žít;

http://en.wikipedia.org/wiki/Sm%C3%A5land
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 koordinační (dle Matouška, Landischové, 2009), která zajišťuje korespondenci 

s věděním doby, zprostředkuje a sjednocuje obraz světa;

 průvodcovskou (dle Matouška, Landischové, 2009), podporující fungování 

člověka v jednotlivých etapách jeho života a schopnost přejít z jedné do druhé. V tomto 

ohledu mytologie vede, utěšuje a povzbuzuje.

Taková specifikace jakoby ubírala na velikosti a moci Velkého příběhu, jak ji 

naznačují např. Duda (2010) a Eldredge (2006). Oba křesťanští autoři za Velký příběh 

považují skutečné události stvoření vesmíru a Země Bohem, stvoření člověka, vznik zla a pád 

člověka do hříchu... Podle nich jde o Velký příběh, kterého jsme skutečnou součástí a jehož 

průběh a konec můžeme ovlivňovat. Záznam tohoto příběhu poskytuje Bible. Studium Bible 

pak oba autoři zde popisují jako skutečnou, živou a osobní formu komunikace s Bohem.

Velký příběh pro děti lze nalézt např. u Bícové (2011), Lucada (2002, 2004, 2010) a 

Stewarta (2007).

1.4.6. Příběhy dle způsobu líčení

Další příklad dělení příběhů nabízí Kenneth Gergen (in Gjuričová, Kubička, 2009, str. 

86) z hlediska způsobu líčení (vyprávění). Příběh se dá v základním dělení vyprávět jako:  

1) Příběh o pokroku – příkladem je L.N.Tolstoj, Anna Karenina a příběh Kity a 

Levina

2) Příběh o regresu – příkladem může být T. Mann, Buddenbrockovi, Úpadek 

jedné rodiny

3) Příběh o stabilitě – za příklad slouží M. de C. y Saavedra, Důmyslný rytíř don 

Quijote de la Mancha či seriál Star Trek 

Pro účely sociální práce a terapeutickou práci s příběhy však platí, že většina příběhů a 

životních eventualit jako dospívání, dospělost, stáří, životní etapy i problémy a podobně lze 

vyprávět všemi způsoby dle potřeby. Například příběh Joni (Eareckson, 1990) líčí příběh 

dívky, která si  po skoku do vody poranila míchu, ochrnula na celé tělo, a přesto lze její příběh 

číst jako příběh o pokroku. Z problematiky zdravotního postižení lze též zmínit film Náš syn 

Ronchie (Son-Rise: A Miracle of Love, 1979), příběh chlapce od narození trpícího autismem. 

Příběhy podobného typu, tedy příběhy o narození dítěte s jakýmkoli postižením či 

znevýhodněním, jako o události velmi nešťastné a zátěžové, ze které se ale časem stala velmi 

obohacující a žádoucí skutečnost z praxe, zná jistě každý pomáhající profesionál. Možnost 

nahlížet i na jakkoli „neúspěšný“ životní příběh klienta jako na příběh o pokroku a úspěchu a 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Cervantes_y_Saavedra
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jako takový ho dále vyprávět je jedním z poslání narativní terapie. Již víme, že jde vlastně o 

alternativní příběh klienta s jeho terapeutickými aspekty a možnostmi ke změnám a pokroku. 

Příběhy, se kterými pracují pomáhající profesionálové, většinou nejsou jednoznačně 

zařaditelné do typů, jak je patrné z výše uvedených popisů a charakteristik. V praxi jde spíše o 

směsici více typů i různých způsobů pojetí, vyprávění i sledovaných cílů. Naznačené 

typologie měly spíše nastínit jak je lze využít při práci s klienty k naplnění terapeutických 

záměrů. 

1.4.7. Forma (líčení) příběhu

Doposud byla zaměřena pozornost jen na obsah příběhů a na to, co je vyjádřeno slovy. 

Myslím, že je ale třeba zmínit i formu, neboť není méně důležitá než obsah. To, jakým 

způsobem je příběh podáván a líčen a následný vliv na jeho příjemce, je nasnadě. Na příkladu 

komunikace víme, že neverbální sdělení, tedy vše, co není řečeno slovy ale například 

mimikou, gesty, postojem, tónem hlasu, ozvučením dechu, pohledy a dotyky, ovlivňuje 

výsledné sdělení zhruba sedmdesáti procenty, oproti slovům, které ovlivňují zhruba třicet 

procent celkového sdělení. Domnívám se, že s příběhy to je podobné, tedy že verbální forma 

sdělení má menší výsledný vliv než neverbální forma sdělení příběhu. Z pohledu narativní 

terapie a tvrzení, že „sociální konstrukce mají reálné dopady“ z podkapitoly 1.1.2., tak také 

příběhy díky své formě, mají své reálné dopady. Pro příklad uvádím vliv agrese v médiích a 

agresivní formu příběhů. Vliv sledování a „konzumování“ agrese v médiích, tedy ve filmech, 

ve zpravodajství, v počítačových hrách a herních automatech je dokázaný (např. Matoušek, 

Matoušková, 2011). Negativní vliv na delikvenci mládeže a dalších „konzumentů“ je velkým 

problémem nejen v sociální práci. Příběhy, které jsou líčeny hrubým, sprostým, obscénním, 

necitlivým, či jinak agresivním a nevhodným způsobem jen stěží mohou přinášet žádoucí 

terapeutický účinek svému příjemci i tehdy, mají-li skvělé vnitřní poselství. Pochopitelně 

nejhorší důsledky lze očekávat, pokud shodně forma příběhu i jeho obsah budou negativní a 

„nežádoucí“. Platí to ale i naopak. Jako pomáhající profesionálové můžeme způsobem, jakým 

pracujeme s příběhy a s klienty samotnými, zkvalitnit spolupráci již jen tím, že zvolíme 

vhodnou formu. Vhodnou formou jsou již tradiční aspekty práce, jako je Rogersovská 

akceptace, autenticita a empatie, či výše uvedené rysy narativní terapie, jako jsou 

zplnomocňování klienta a zaměřenost pozornosti na pozitiva. To vše se projeví v práci 

s klienty i do jejích úspěchů a lze je všeobecně doporučit. 
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1.4.8. Kdy příběhy nepoužívat

Tak jako žádná jiná metoda, ani narativní terapie nemusí být vhodná pro každého 

klienta, dítě či terapeuta. Někteří klienti v závislosti na věku, duševní vyspělosti a zralosti a 

celkovém stupni rozvoje mohou myslet spíše v konkrétní rovině než na rovině abstraktního 

myšlení a metafor. Těm se může zdát používání příběhu jako nepřímého sdělení nepříjemné, 

nesrozumitelné a ve výsledku zbytečné. Pokud je třeba v dané situaci klientovi dát jasnou 

radu či nasměrování a on je následuje, není třeba používat příběhu jako „řešení oklikou“.

V případě nutnosti rychlého a neodkladného zásahu by používání zdlouhavé metody bylo 

samozřejmě na škodu věci.

Burns (2005) dále uvádí, že příběhy není žádoucí vyprávět, pokud:

Dítě se nesoustředí nebo nechce poslouchat.

Dítě odporuje nebo se vyhýbá.

Prostředí není příjemné nebo „citově bezpečné“.

Nakonec zdůrazňuje, že příběhy by nikdy neměly být použity k vnucování či 

podsouvání určitých informací, hodnot a názorů.

Použití příběhu a narativní terapie zkrátka není jedinou vždy fungující a zaručenou 

metodou práce s klientem. 

1.4.9. Specifika terapeutického příběhu pro účely sociální práce

Příběh určený do oblasti sociální práce a rukou sociálního pracovníka, zpravidla patří 

do prostředí poraden pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Takový příběh se odlišuje 

od příběhu určeného do oblasti psychoterapie a do rukou psychoterapeuta. První rozdíl je 

v charakteristice poradny a psychoterapie. 

Poradny jsou jakýmsi základem, základní formou pomoci. Jsou více zaměřeny na 

plošné řešení a odstranění problémů a doporučení rad a východisek, tedy na relativně rychlá a 

účinná řešení v problémových situacích, do kterých se lidé dostávají. Jejich základní charakter 

je určen také tím, že jsou součástí systému sociálních služeb v ČR dostupné všem a zdarma. 

Psychoterapie je proces zpravidla dlouhodobější, vyžadující individuální iniciativu a 

spolupráci na straně klienta a odbornost psychoterapeuta. Psychoterapie je jakousi nadstavbou 

pro zájemce o specifičtější, individuálnější a hlubší přístup. 

Jestliže je rozvodová situace uznána jako náročná situace v životě rodiny, tedy rodičů i 

dětí, neměli by klienty poradenských služeb být jen rodiče, jak je tomu doposud, ale i děti. 

Péče o děti by neměla být ponechána pouze na osobní aktivitě, osvícenosti a finančních 

možnostech rodičů, či individuální iniciativě poraden, jak je tomu v současnosti. 
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Stejně jako není v České republice ucelená koncepce práce s dětmi procházející 

rozvodem rodičů, nepracuje se příliš ani s příběhy. Narativní terapie je stále novinkou. I když 

takzvané pomáhající pohádky zpracovávající různé problémy dětí se objevují, terapeutický

příběh pro děti rodičů v rozvodové situaci jsem nenašla ani jeden. V anglickém jazyce jsem 

letmým hledáním našla 21 titulů, viz seznam literatury. Tento stav lze považovat za výzvu a 

rozšířit pole terapeutických možností v České republice buď o ryze české terapeutické 

příběhy nebo alespoň o překlady a publikaci zahraničních příběhů. 

1.4.10. Doporučení pro tvorbu terapeutických příběhů pro děti

V této části práce následuje výčet doporučení pro tvorbu terapeutických příběhů. Pro 

zjednodušení se rovnou zaměřím na příběhy pro děti. Doporučení jsou zpracována dle 

Davisové (1988), Poskierové (2009), Burnse (2005),  Ortnerové (1995) a Jirmana (in 

http://www.medounek.estranky.cz/, 2012)

Před tvorbou příběhu v závislosti na dané problematické situaci, ke které chceme 

tvořit příběh, bychom si měli odpovědět na 3 základní otázky:

Na jaký problém příběh bude určen? 

Které zdroje k jeho řešení příběh bude nabízet a rozvíjet? 

Jaké možnosti a východiska z problému by mohl nabízet a rozvíjet?

Pro specifické terapeutické příběhy všeobecně platí, že by měly co nejvíce zrcadlit

příběh dítěte, kterému jsou určeny. Podobnost může být v základních rysech i v detailech. 

Připodobňování může být symbolické, zamaskované či zcela zjevné. 

Hlavním tématem terapeutických příběhů jsou okolnosti, kdy se hrdina dostává do 

obtížných situacích, na které reaguje především strachem a úzkostí, se kterými se potýká a 

nad nimiž zpravidla vítězí. Doporučuje se co nejvíce připodobnit téma příběhu situaci dítěte, 

ve které se aktuálně nachází.

Děj příběhu by měl sledovat jasný cíl, a sice nastolení situace žádoucí pro klienta.

Základní linií je zápletka podobná problému dítěte, hlavního hrdiny příběhu; promyšlená 

cesta, kterou musel hrdina vykonat k dosažení cíle a žádoucí cílový stav hrdiny. Pokud klient 

jasně vyjádří cíle, kterých by chtěl dosáhnout, měly by být zahrnuty do příběhu.

Hlavní hrdina by měl být líčen kladně. Jde především o dítě nebo zvířátko, které má 

dítě v oblibě a se kterým se může ztotožnit. Podobnost hlavního hrdiny s dítětem jako 

adresátem příběhu mu pomáhá ve ztotožnění se s hrdinou i celým příběhem včetně 

terapeutických rysů příběhu. Je tedy na místě se maximálně zajímat o svého klienta a 

http://www.medounek.estranky.cz/
http://www.medounek.estranky.cz/
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zjišťovat jeho zájmy, dovednosti, pozitivní i negativní zkušenosti i zdroje, které dítě má, a 

chtělo by rozvinout.  Můžeme se například ptát, kolik je mu let, co ho baví, kdy je šťastný, 

jaké má záliby, jestli sportuje, co čte, na co kouká v televizi, jaký je jeho oblíbený hrdina či 

hrdinka, čeho se bojí a co obdivuje, jaký předmět ve škole má nejraději, jaký je jeho nejlepší 

přítel či jestli má doma zvíře. Sledujeme i zvláštnosti v životě dítěte.

Davis (1988) také doporučuje příběhem co nejvíce zrcadlit aktuální situaci dítěte, a 

tedy i jméno dítěte použít jako jméno hlavního hrdniny. Poskierová (2009) tvrdí pravý opak. 

„Hrdina nesmí mít stejnou podobu a také jméno jako dítě, kterému je pohádka čtena. 

Terapeutickou pohádku můžeme považovat jenom za návrh, který dítě může a nemusí 

přijmout. Může si vybrat pohádku, která bude odpovídat na jeho problémy.“ Jako důvod 

uvádí jisté vyvarování se vnucování dítěti příběh se skrytým poselstvím, který se mu nemusí 

líbit či mu nemusí rozumět. Příběh má být spíše nabízen než vnucován. Pro tvorbu pozdějšího 

příběhu je nutné zaujmout osobní stanovisko. Domnívám se, že pokud bude během 

spolupráce jasné, že příběh je „jen“ nabídkou dítěti, ze které může mít užitek, není důvod se 

obávat jakéhosi zajetí příběhem jen proto, že se hlavní hrdina jmenuje stejně jako dítě. 

Přikláním se k Davisové v tom, že maximální podobnost příběhu se situací dítěte, dítěti 

usnadňuje ztotožnění se s hrdinou a příběhem, jako předpoklad ke kýženému zisku pro dítě.

Další postavy pomáhají hrdinovi učit se způsobům chování; radí mu, jak dosáhnout 

úspěchu anebo mu jdou příkladem. 

Pozadí vyprávění by dítěti mělo být známé. Příběh by se měl odehrávat v místech

známých pro dítě. 

Obecné schéma příběhu může být následující:

 reálný nástin situace

 charakteristika hlavního hrdiny 

 popis problému, toho, s čím nebo s kým se potýká

 líčení zápletky, jak s problémem bojuje, kdo a co mu pomáhá

 zplnomocnění dítěte, neboť ono je pánem svých myšlenek i chování; nastínění 

alternativního příběhu tím, že už se o něm mluví jako o skutečném a 

existujícím

 zušlechťování a podpora dobrých vlastností hlavního aktéra

 vítězství hrdiny nad problémem.

 odměna vítězi; hrdina je po zdolání problému silnější, moudřejší, již se tolik 

netrápí a naučil se, co dříve neuměl

 shrnutí, ponaučení; poselství hrdiny adresátovi příběhu.
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Další z možností, jak nahlédnou na příběh a nechat se inspirovat pro tvorbu 

terapeutického, navrhuje Burns (2005). Základní postup, který uvádí:

1) Normalizovat „problém“.  Burns uvádí příklad na problému selektivního mutismu. 

Ten normalizujeme sdělením, že si vlastně všichni vybíráme, s kým budeme mluvit a s kým 

ne. Tím přijímá zároveň i samotného člověka trpícího selektivním mutismem, souhlasí s ním, 

připojuje se k němu, přijímá ho a respektuje.

2) Nabídnout východisko ze situace „problému“; navrhnout změnu. Příkladem 

může být líčení příběhu někoho jiného se stejným problémem, kdo daným způsobem tento 

problém opustil. Spolužák Burnse trpící selektivním mutismem, který komunikoval pouze se 

členy své rodiny z ničeho nic ve třídě a před celou třídou řekl vtip. Sklidil okamžitý úspěch a 

ocenění, všichni se zasmáli. Šlo vlastně o ocenění za to, že zvládnul svůj problém. Tento 

příběh může sloužit jako příklad a inspirace pro tvůrce i čtenáře příběhu.

Další doporučení k žádoucím prvkům příběhu (dle Davisové, in Farnam, 2007): 

 Při odhalování traumatu dítě v příběhu získává sílu, jde o příběh o pokroku.

 Pomožte dítěti lépe porozumět jeho situaci a získat vhled do jeho pocitů 

bezmoci a sebenenávisti.

 Ať hlavní hrdina najde nápad i sílu k řešení problému v sobě. Je lepší nedávat 

přímé návody ke zvládnutí situace a překonání problému, ale spíše podporovat 

dítě ve vědomí, že veškerý potenciál ke zvládnutí problému má v sobě.

 Povzbuďte dítě v tom, že nad problémem může zcela vyhrát a osvobodit se 

z jeho moci.

 V příběhu nechte zaznít léčivá poselství. Mohou je sdělovat sny, zvířata či jiní 

hrdinové. 

 Povzbuďte v dítěti odhodlání a zájem obrátit se o pomoc na blízké či přátele.

 Opatrně vyberte symboly užívané pro moudrost a podvědomí. Nepoužívejte 

nevhodné reprezentanty, například jako symbol dobra použít čerta.

 Citlivá témata jako například zneužívání, násilí zmiňujte opatrně a spíše 

nepřímo.

 Použijte talismany jako fyzické zpřítomnění příběhu i jeho léčivého poselství. 

 Používejte humor a barvité líčení probouzející všechny smysly. Oživují

vyprávění a vtahují čtenáře a posluchače do děje.



46

 Nemluvte za druhé, nic za ně neslibujte a neslibujte ani jejich budoucí chování.

 Příběh dítěti neinterpretujte, to nechte na něm a na jeho podvědomí.

Nevykládejte, co který hrdina zobrazuje a že hlavní hrdina je samo dítě. 

Společné povídání si o příběhu bez interpretace je naopak žádoucí. 

 Na konec příběhu zahrňte poselství a zprávy, které budou i do budoucna 

podporovat změnu, růst a vývoj žádoucím směrem. 

1.4.11. Zaměření pozornosti na klady

Ortnerová (1995) a Jirman (2008) doporučují zaměřit dětskou pozornost na pozitiva

a pozitivní formulace; též odměňovat kladné výsledky pozorností a naopak přehlížet 

negativa.  K zaměření pozornosti na pozitiva je více důvodů. Některé jsou již uvedeny v části 

přibližující narativní terapii a její metody. Mezi další patří:

Za prvé: Dětský mozek zpracovává negativní příkazy opačně, tedy všechny příkazy 

zpracovává jako pozitivní, proto je lepší používat pozitivní motivaci (chválu, podporu) než 

negativní (zákazy, tresty, odrazování). Např.: "nemysli na tento špatný zážitek" -

zpracuje podvědomí jako: "mysli právě na to, na co říkám, že myslet nemáš". V takovém 

případě je vhodnější použít: "vím, že je to těžké, ale zkus teď myslet na zážitek, kdy ses cítil 

opravdu dobře a příjemně". Tím automaticky přestane myslet na to, co nemá, čímž poslechne 

původní sdělení.

Za druhé: Zaměřeností na pozitiva je myšlena i chvála a směřování pozornosti na 

žádoucí chování, namísto myšlenek na špatné chování a případné nežádoucí důsledky. Chvále 

se věnuje Ortnerová (1995, str. 16-17) v souvislosti s terapeutickými příběhy a píše 

následující:

„Chvála tvoří jednu z nejvýš důležitých součástí tohoto výchovného systému, která 

dítě povzbudí k výstupu na příští stupínek. Chvála v sobě nesmí obsahovat žádnou kritiku. 

(„Tak vidíš, proč to tak nejde vždycky?“) Chvála nemá být používána paušálně. („Ty jsi to 

nejlepší dítě na světě!“) Chvála musí zapadnout do situace dítěte. To znamená, že musí 

obsahovat snahu, úsilí, výkon a vnímavost dítěte, vyjadřovat vlastní radost, náš osobní zájem 

na dítěti, jakož i skutečně pociťované, konkrétní uznání. Chválou můžeme dítěti (ale i  

dospělým) ukázat cestu ke správnému chování účinněji než kritikou! Chvála povzbuzuje, 

kritika skličuje. Dítě, které je dostatečně často chváleno, najde lehčeji správnou cestu.“ 
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1.4.12. Magické prvky

Zajímavým fenoménem, kterým se autoři při tvorbě terapeutických příběhů pro děti 

zabývají, jsou také magické prvky. Právě magickými a nadpřirozenými prvky se vyznačují 

pohádky a příběhy pro děti. „Děti se identifikují s hrdinou příběhů a s nadšením přejímají 

nabízené nápady a návrhy k řešení problémů: kouzelné zaklínadlo, překvapení pod 

polštářkem a indiánská tajná znamení dítě motivují, aby se svými problémy zabývalo formou 

hry a aktivně pracovalo na sobě a svém chování.“ Ortnerová (1995, str. 9) V pohádce mají 

nadpřirozené zásahy a zázraky své místo, neboť sdělují, že jakákoli změna se může stát, a že 

„naděje umírá poslední“. Obzvlášť po těžkém traumatu, které mohlo zapříčinit pocit zničené 

budoucnosti, bezvýchodné a beznadějné situace, může nadpřirozený zásah či zázrak v příběhu 

působit jako protijed a dá znovu radost a naději. „Možnost zázraku dává naději.“ (Linden, in 

Burns, 2005, str. 247) 

V praktickém životě na zázraky ale nelze spoléhat, proto by se ani neměly objevovat 

ve specifických terapeutických příbězích, které z praktického života vycházejí a jsou do něho 

i určeny. Burns (2005) doporučuje se jich v terapeutických specifických příbězích vyvarovat. 

Kupříkladu příběh Popelky, která se díky zásahu dobré víly a hodných zvířátek stala šťastnou 

ženou prince, je pro dítě krásný snový příběh, ale neposkytuje žádné informace o tom, jak by 

se tato změna mohla stát i čtenáři. Neukazuje jak a co změnit, jde o vnější nadpřirozený zásah.

V příběhu pro děti rodičů v rozvodu by se jako zázrak mohla jevit možnost, že se 

rodiče znovu usmíří a obnoví svůj vztah. Tento „zázrak“ je sice snem snad všech dětí, ale 

například Smith (2004) důrazně varují o této možnosti mluvit jako o možné variantě. Naopak 

by mělo být jasně řečeno, že rozvod je konečné řešení. 

Do příběhu pro děti v rozvodu nebude žádný zázrak zahrnut a soustředí se ryze na 

„pozemská“ řešení situace. 

1.4.14. Doporučení pro prezentaci terapeutických příběhů

Terapeut má možnost nechat příběh číst, lepší ale je ho vyprávět. Zdůrazní se tak 

dynamická stránka příběhu. Psané příběhy mají tendenci stávat se všeobecně platnými a 

nárokujícími si pravdivost. Stojí to přeci „černé na bílém“. Vyprávěné příběhy se naopak 

mohou vyvíjet, měnit a přizpůsobovat vypravěči i posluchači. Dynamickou stránku příběhu 

má vypravěč ve svých rukou. Dle situace a potřeby může nějaké části či slova zdůraznit, jiné 

naopak pominout a v případě zvýšeného zájmu posluchače se u pro posluchače zajímavých 

pasáží pozastavit. 
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Až příliš konkrétní ztvárnění příběhu například formou filmového zpracování je 

z hlediska přínosu pro dítě na škodu. Během sledování příběhu nejde o interaktivní proces, a 

z diváka se stává pouhý konzument nikoli spolutvůrce příběhu. Pro myšlenkové pochody a 

prožitky není prostor, stejně tak pro dětskou fantazii. „Pokud dítě poslouchá nebo si čte 

pohádky, ponoří se do vnitřního světa. Nejsou to však jen hříčky fantazie, ale i vytváření 

lidské „duše“ (Poskierová, 2009).

Burns (2005) dále doporučuje:

Vyprávění dětem nabízejte, nenuťte je, když poslouchat nechtějí.

Pomocí příběhu děti přiveďte k otázkám nebo k diskuzi.

Občasně dejte dětem možnost příběh komentovat nebo se na něco zeptat. 
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1.5. Narativní terapie v kontextu sociální práce

Pokud čtenář došel až sem, ví již dost o narativní terapii. Stále si však může klást 

otázku: „Jak souvisí narativní terapie se sociální prací? Není narativní terapie výlučně metoda 

práce psychologů?“ I když jde spíš o otázku „stavovského hlídání si profesních hranic“ než o 

praktický nebo etický problém, který by narativní terapii umožňoval užívat výhradně 

psychologům, pokusím se na ni odpovědět. Níže uvádím, v čem si jsou tyto dva celky 

podobné, co je spojuje, a tedy i umožňuje jejich spojení; co podle mého názoru 

bezproblémově umožňuje narativní terapii řadit mezi přístupy a metody sociální práce.

Vymezení oboru sociální práce říká, že tento obor stojí na třech opěrných bodech (dle 

Úlehly, 1999). Těmi jsou normy společnosti (obyčeje, mravy, zákony, tabu), klientovy 

odlišnosti od společenských norem (často v rozporu s normami, které klient nosí v sobě 

samém) a pracovníkova odbornost (umění být prostředníkem mezi normami a klienty). 

„Posláním sociální práce … je vést dialog mezi tím, co chce společnost ve svých normách, a 

tím, co si přeje klient. … Pracovníkovou odborností je pak umět být prostředníkem mezi 

normami společnosti a přesvědčením klienta. … Obecný cíl sociální práce je v soustavné 

koordinaci změn na straně norem i na straně klientových způsobů“ (Úlehla, 1999, str. 25).

Zápletkou, kterou vždy sociální pracovník řeší, je konflikt mezi normami společnosti a 

klientovými odchylkami od těchto společenských norem. Nejinak je tomu i u příběhů, se 

kterými pracuje narativní terapie. „Pra-strukturou příběhu je konfrontace hrdiny s něčím 

neobvyklým, neočekávaným, s určitou překážkou. S touto překážkou se aktér příběhu – který 

jedná pod vlivem určitých motivů či „touhy“ – vypořádává. Tak, že ji buď překoná, nebo na 

ní ztroskotá. … Pravděpodobně si nelze představit žádnou jednodušší a případnější metaforu 

pro sociální práci a další pomáhající profese“ (Matoušek, Landischová, 2007, str. 88 – 89).

Tak jako může být příběh metaforou lidského života, tak jako zápletka příběhu může být 

totožná s problémem člověka, se kterým se potýká, mohou mu pomoci postupy a techniky 

narativní terapie popsané výše.

Další podobností je, že narativní terapii stejně jako sociální práci lze dělit na práci 

s jednotlivcem či se skupinou. 

Navíc samotné počátky narativní praxe jsou spojené se spoluprací s domorodými 

utlačovanými komunitami v Austrálii a na Novém Zélandu, nebo se skupinami čelícími 

traumatu. Například australské Dulwich Center v těchto aktivitách nadále pokračuje. Spíše 

než o terapii zde můžeme mluvit o specifické formě sociální práce. Ve zkratce jde o podporu 

místní komunity v rozvinutí rezistence vůči dominujícím problémům nebo traumatům a 

posílení těch zdrojů komunity, které tuto rezistenci nadále rozvíjejí. Zcela specifickou 
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aktivitou je vytváření tzv. stromu života (tree of life). Jde o způsob, jak podpořit děti 

v rozvíjení takových příběhů, které je dělají silnější (www.narativ.cz, 2011). „Narativní 

terapie nabízí efektivní přístup při práci s lidmi z různých prostředí. Vzhledem k tomu, že je 

citlivá k otázkám utlačování a k důležitosti posilování a spolupráce, je zvlášť vhodná pro 

oblast sociální práce“ (Snyder in Farnam, 2007).

Z pohledu sociální práce v kontextu rozvodu manželství je narativní terapie v této 

práci použita jako specifická forma sociální práce s dětmi a rodiči, která má přispět 

k umenšení problémů na straně dětí souvisejících s rozvodovou situací. Nástrojem je 

terapeutický příběh používající rysy narativní terapie, který je určen do rukou 

specializovaného sociálního pracovníka, tedy toho, kdo má potřebné znalosti, průpravu a 

praktické dovednostmi z oblasti narativní terapie. Příběh je určen do současně existujícího 

prostředí poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Otazníky v souvislosti s 

proměnami těchto poraden v současnosti nechávám stranou.

http://dulwichcentre.com.au/tree-of-life.html
http://narativ.cz/cs/kolektivni-narativni-praxe
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2. Rozvod a děti 

2.1. Vymezení pojmů rozvod, rozchod, účastníci rozvodu, 

děti, rozvodová situace

Rozvod manželství představuje právní akt ukončení manželství. Jde o složitý etický, 

právní a společenský problém, který přesahuje z oblasti rodinného práva i do dalších oblastí. 

Dotýká se nejen života manželů a jejich majetkových poměrů, ale též dětí, které případně 

manželé mají, kulturních a náboženských zvyklostí manželů a celé společnosti (dle 

www.wikipedia.org, 2011).

Rozvodem je v této práci vždy myšleno ukončení manželství, ve kterém figurují děti.

Termíny rozvod a rozchod se významově velmi podobají s tím rozdílem, že před 

rozvodem byl uzavřen sňatek, před rozchodem nikoli. Pokud jde o rozchod partnerů, kteří 

spolu mají děti a po dlouholetém partnerství se rozcházejí, významy i důsledky těchto dvou 

pojmů mohou být zcela totožné a zde uvedené informace o rozvodu se plně týkají i rozchodu. 

Považuji za důležité to zmínit, neboť dětí, které čelily těžkostem způsobených rozchodem 

rodičů, je nemalý počet vzhledem k běžnému trendu mít děti i bez nutnosti svatby. Dle 

nejnovější dostupné ročenky Českého statistického úřadu z roku 2011 na 22 dětí narozených 

v manželství připadá 10 dětí narozených mimo manželství. (www.czso.cz, 2012) Počet dětí, 

které prožily rozchod nesezdaných rodičů není statisticky mapován. Nicméně počet dětí, které 

se narodily do manželství a prožily rozvod rodičů v roce 2010, je 25 977. I když toto číslo 

nezahrnuje rozchod nesezdaných rodičů, považuji takové číslo za významný počet a za výzvu 

směrem k sociální práci k tomu, aby vznikla rozšířená a účinná spolupráce s dětmi, které 

potkalo ukončení vztahu jejich rodičů, ať už rozvodem či rozchodem. 

Vraťme se k definici pojmů. Tato práce používá a pracuje pouze s termínem rozvod. 

Je to pro to, že jde o událost snadněji definovatelnou a časově i právně snadněji vymezitelnou

než rozchod, což je důležité pro účely výzkumu prováděného v praktické části. 

Za účastníky rozvodu se považují manželé, jejich děti, příbuzenstvo a eventuálně 

zúčastnění pomáhající profesionálové.

Dětmi se zde rozumí nezletilé děti, kterým je práce přizpůsobena, zejména v části 

terapeutického příběhu. Přínos však může mít i pro dospělé potomky rozvedených rodičů a 

pro rodiče. Spoluprací s rodiči bude terapie částečně uskutečňována.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Man%C5%BEelstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Man%C5%BEelstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Etika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rodinn%C3%A9_pr%C3%A1vo
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1bo%C5%BEenstv%C3%AD
http://www.czso.cz/
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Je rovněž důležité mít na paměti, že zde používaný pojem rozvod ve své podstatě 

nezahrnuje jen jednorázový akt výroku soudu, ale i dobu před rozvodem a po něm. Rozvod 

soudním výrokem je jednorázovou událostí. Zde hojně užívaným pojmem rozvodová situace  

se rozumí různě dlouhé časové období od období čítající jen pár dní, zpravidla při náhlém a 

bouřlivém zamilování se do jiného člověka a odchod za ním, až po roky trvající období. 

Rozvodové období zpravidla začíná neshodami mezi manželi, ty se uklidňují či vyhrocují, až 

dojde k rozvodu. Patří sem i čas po rozvodu, kdy u všech zúčastněných probíhá vyrovnávání 

se s novou situací a řešení nově vzniklých otázek jako změna bydlení, změna finanční situace, 

komunikace mezi bývalými manžely apod. Rozvodová situace, jak ji chápu v této práci, končí 

uklidněním prvních rozjitřených emocí po rozvodu soudem a uklidněním celkové situace. To 

definuji jako stav, kdy jsou dány a praktikovány alespoň základními úpravy budoucího života 

účastníků rozvodu (kdo kde a s kým bude bydlet, kdo kdy bude pečovat o děti, odkud komu a 

jaké poplynou příjmy). Jde o různě dlouhá období s různými průběhy. Zátěží pro všechny 

zúčastněné je rozvod vždy. 

2.2. Ohnisko zájmu práce

Ohniskem zájmu této práce jsou výhradně děti jako účastnící rozvodového dění, 

tedy manželství před rozvodem, během něho a po něm. Práce se soustředí na komplikace, 

které rozvodové období do života dítěte přináší a jak je možné je minimalizovat, žádné jiné, 

leč zajímavé oblasti z rozvodové tematiky. 

Předmětem práce není předcházení rozvodům. Práce se nezabývá ani dalšími často 

úzce souvisejícími sociálně patologickými jevy jako je alkoholismus, fyzické a psychické

týrání, domácí násilí, sociální situace pramenící z chudoby a jejích důsledků ani opakované 

změny ve složení rodiny.
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2.3. Děti jako účastníci rozvodu

Rozvod znamená v životě rozvádějících se rodičů i dětí řadu změn, změn 

dosavadních jistot a zažitých způsobů (rodina jako jednotka, dítě v rodině a jeho místo v ní, 

bydliště, škola, kamarádi, související jistoty známého a zažitého), emocí, následné změny

v chování, změny materiálních podmínek a otazníky do budoucnosti. To vše je 

doprovázeno množstvím nejasností a otázek ve všech zmíněných oblastech, což již tak velmi 

náročnou situaci ještě komplikuje. 

České republice neexistuje žádná ucelená celostátní koncepce práce s dětmi, které 

procházejí tímto životním obdobím. Podpora či pomoc dítěti v situaci, která je pro ně vždy 

zátěží a mnohdy i traumatem, je tak ponechána na osobní aktivitě a zájmu rodičů, popřípadě 

dětí v závislosti na věku a schopnostech. Takto vyžádanou profesionální pomoc na poli 

sociální práce poskytují dle svého pojetí poradci v poradnách pro rodinu, manželství a 

mezilidské vztahy a pracovníci linky důvěry. Myslím, že by ucelená pomoc dětem v tomto 

období měla být poskytována, ať už v prostředí současných poraden pro rodinu, manželství a 

mezilidské vztahy nebo na poli nestátních poskytovatelů sociálních služeb. Tento názor 

obhajuji níže přiblížením problematiky, neboť podle mého mínění není v pořádku, když se 

dítěti v tak závažné situaci často nedostává žádné podpory či pomoci.

2.3.1. Přiblížení rozvodové krajiny z hlediska dítěte

Smithová (2004, str. 177) upozorňuje, že „…samotný počet dětí zasažených rozpadem 

vztahu rodičů vytváří nesmírný problém, který vyžaduje vynalézavá řešení.“ Tato slova říkají, 

že dětem, které prožívají rozvodovou situaci, by měla být věnována pozornost a zároveň 

naznačuje, že jistá řešení jako východiska existují. Pro představu situace dítěte prožívajícího 

rozvod rodičů cituji několik autorů. Ti poskytují popis negativních vlivů a důsledků rozvodu 

na děti a zároveň dávají informace, jak lze negativní vlivy minimalizovat. 

„Pro dítě je rozvod rodičů (vlastních i nevlastních) … velmi náročnou situací. Větší 

dítě obvykle prožívá pocity viny za rozvod. Skoro nikdy se nepodaří udržet děti mimo dosah 

rodičovských konfliktů a také mimo dosah lišících se potřeb dospělých. Dítě se ocitá v situaci 

konfliktu loajalit vůči nejdůležitějším osobám svého života. Potřebuje a chce mít u sebe oba 

rodiče. Konflikt patří mezi ty nejhůře řešitelné; obvykle všechny alternativy, před které je dítě 

rodiči stavěno, zahrnují nějakou hrozbu ztráty nebo přímo ztrátu“ (Matoušek 2005, str. 65).

„Frustrováno je … každé dítě, které rozvádějícími se dospělými bylo až do té doby 

společně vychováváno. Dítě se stává předmětem souboje mezi navrhovatelem a odpůrcem“ 

(Matoušek, 2005, str. 61).
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Bakalář (2006) zmiňuje životní start dětí, kterým chybí jeden z rodičů. Píše, že životní 

start těchto dětí je ohrožen, či alespoň velmi ztížen.

„Pro děti obou pohlaví obecně platí, že ve srovnání s dětmi vyrůstajícími v rodinách 

s oběma rodiči mají v průměru více poruch chování, více příznaků psychického stresu, horší 

výsledky ve škole, nižší sebevědomí a více obtíží ve společenském přizpůsobení. Tento rozdíl 

je patrný i v dospělosti – dospělí, kteří zažili rozvod rodičů v dětství, mají proti kontrolní 

skupině významně horší ukazatele psychologického a společenského fungování“ (Amato, 

Wallerstein in Matoušek 2005, str. 66).

Tento výčet odpovídá realitě zaznamenané v různých poradnách či lékařských 

ordinacích a mnoha publikacích. Dokonce je možné seznam typických projevů rozšířit. 

Zároveň je vše výše uvedeno jen potencionálním, pravděpodobnostním rizikem, ne tedy 

jistotou a daným předurčením, což dává naději, že rozvod nemusí být pro dítě celoživotním 

omezením, hrozbou, stigmatem apod. Jde o pole různých možností, kdy se mohou objevit 

problémy, ale také nemusí. Nikdy nevíme, jak se průběh vyvine, můžeme ho ale ovlivnit ku 

prospěchu zúčastněných.

Uveďme si názorný příklad z klasické práce Vojtěcha Trnky Děti a rozvody; Studie o 

adaptovanosti dětí z rozvrácených rodin (1974). Adaptovaností se rozumí průběžná úroveň i 

výsledek vyrovnávání se s podmínkami měnícího se prostředí. Právě adaptovanost je v této 

studii označována za jeden z hlavních problémů dětí z rodin rozvrácených rozvodem. „Při 

nedostatečné adaptovanosti žije člověk se svým prostředím v napětí, konfliktech, cítí se 

nespokojen a ohrožován. V průběhu delšího časového horizontu se negativní důsledky tohoto 

stavu mohou projevit také na jeho fyzickém s duševním zdraví“ (Trnka in Nový, Surynek, 

2006, str. 154). Trnka vycházel z předpokladu zhoršené adaptovanosti dětí vlivem rozvodu, 

zároveň však varuje před přehnaným pesimismem: „ne všechny děti z rozvedených 

manželství jsou špatně adaptovány“(tamtéž, str. 21). Výzkum provedený jím a jeho týmem 

předpoklad potvrdil: „Zpracovaný materiál odpovídá tedy přesvědčivě kladně na základní 

otázku: Děti z rozvedených manželství jsou v průměru hůře adaptovány než děti z rodin 

normálních“ (tamtéž, str. 39). Celý výzkum měl za cíl průzkum podmínek, „…za nichž i dítě 

z rozvedeného manželství může být poměrně dobře adaptováno“ (tamtéž, str. 77).

Ve shodě např. s R. A.Warshakem (2003) ani on nepředkládá negativní vyhlídky jako 

jediné možné.  Rozvod pro dítě nemusí znamenat trvalé znevýhodnění za určitých podmínek. 

Tyto podmínky jsou i předmětem této práce, neboť i ona má za cíl napomoci k dobré 

adaptovanosti dítěte. Tyto podmínky k dosažení tzv. dobrého rozvodu budou popsány níže.
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Pro ucelenější pohled na rozvod z hlediska dětí, které jsou v ohnisku zájmu práce, 

následuje část věnující se dětským emocím a chování.

2.3.2. Reakce dětí: emoce a chování

Děti zcela přirozeně chtějí, aby jejich rodiče spolu žili šťastně a aby byli „normální“ 

rodina připomínající mámu, tátu a děti z tolika různých příběhů. Pokud je jejich představa 

narušena, ohrožena a zničena, vyvstává v něm nesčetné množství škál a emocí. Na téma jak 

děti prožívají rozvod bylo nicméně napsáno již mnoho publikací. Proto uvedu jen ve 

stručnosti dětské emoce, které se v souvislosti s rozvodem nejčastěji uvádějí. 

Důvody, proč je vůbec uvádím, jsou dva. Za prvé jde o jistý popis situace a přiblížení 

světa dítěte v rozvodové situaci jako východisko pro práci s dítětem, protože abychom mohli 

úspěšně pracovat, musíme vědět s čím vlastně pracujeme. Toto se týká všech, kteří chtějí 

nějak pomáhat účastníkům rozvodové situace, tedy přímo rodičů, dětí, příbuzných i 

pomáhajících profesionálů. Týká se to i záměru této práce, neboť znalosti o emocích budou 

použity při tvorbě terapeutického příběhu v praktické části.

Druhým důvodem je přesvědčení Heather Smithové (Smith, 2004, str. 11): „Pocity 

dětí jsou důležité a měly by být brány v úvahu mnohem více, než bývá obecně zvykem… 

Názorům dětí bychom měli naslouchat a vážit si jich zejména tehdy, když se jejich rodiče 

rozcházejí.“ Děti potřebují, aby si jejich emocí někdo všiml, aby je sledoval a aby jim pomohl 

nést zmatky a bolest související s nepříjemným životním obdobím, potřebují je s někým 

sdílet. Již samotný projevovaný zájem o emoce dětí se tedy dá považovat za formu pomoci. 

Jde o pomoc k umenšování těžkostí i samotné umenšování. Tato pomoc patří též do rukou 

rodičů a příbuzenstva i pomáhajících profesionálů.

Názorný příklad „Jak na to?“ píše Ortnerová (1995, str. 18) „Jednoduchým krokem, 

jak se naučit projevit pochopení, jak dát najevo, že bereme toho druhého vážně, jak se naučit 

s těmi druhými vycházet – je vyslovovat své pocity. Vzájemné akceptování a respektování 

pocitů a emocí se hodnotí jako důležitý výchovný cíl. …Pravděpodobně už každý dospělý 

zažil následující situaci: Máme velké starosti, jsme smutní. Z okolního světa se nám dostane 

různých reakcí: „Neber to tak tragicky. Čas všechno zahojí.“ – „Vzchop se! Nenech se 

porazit.“ – „Pro takovou maličkost se vzrušuješ? Jiným se daří daleko hůř, mají víc důvodů 

k nářku.“ – „Tenhle problém znám. Bylo mi právě tak, když jsem…“  „Nemysli na to. Povím 

ti vtip, ten Tě přivede na jiné myšlenky!“ – „Nebuď přece tak háklivý!“ – „Ach ty chudinko! 

To je strašné! Nechtěl bych být v tvé kůži!“
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I když jsou tyto reakce jistě dobře míněné, jen stěží přinesou postiženému skutečnou 

útěchu a pocit porozumění. Je-li bolest ještě čerstvá, nemůžeme na ni hned zapomenout, ani 

nejsme schopni přijmout nějakou radu, jen potřebujeme, aby byly naše city brány vážně. 

„Věty jako „Taková věc člověka sklíčí“, „Dovedu si představit, že tě to trápí“, „Já 

vím, to bolí“, tedy upřímná účast a především uznání pocitů toho druhého je v tom okamžiku 

účinnější pomocí než všechny logické úvahy.“… „Rodiče se nemají bát pojmenovat pocity 

dítěte přímo. Cítí-li, že je bráno vážně, nebude v něm pocit bolesti dále narůstat a rychleji se

uklidní“ (tamtéž, str.18 – 19).

Ke sledování emocí i přes jeho důležitost nedochází a děje se tak z několika příčin, 

z nichž uvádím tři. 

1) Ke sledování odborníky nedochází jednoduše proto, že k tomu nemají příležitost, 

neboť dětí, které navštíví odborníka, je jen mizivá část. Přesné číslo či alespoň číselný odhad 

se mi nepodařilo dohledat.

2) Rodiče, kteří prochází rozvodovou situací jsou sami ve velkém emočním napětí, 

čímž se výrazně snižuje jejich schopnost vnímat změny v emocích a chování dítěte. 

3) Tyto změny jsou často pro rodiče nepříjemné a hodnoceny jako negativní. Dítě se 

v důsledku prožívaných emocí může začít chovat neposlušně, vzdorovitě, drze, zhoršuje se 

prospěch ve škole, nebo dítě se může chovat plačtivě, nepříjemně, zmateně či jevit známky 

naprosté apatie. Prožívání vypjaté situace často vede k výkyvům nálad a emocí u dětí i 

dospělých a k přehnaným reakcím na zdánlivě malicherné podněty. To vše jen podpoří 

nepohodu dospělých, a tím pádem je ještě méně prostoru pro citlivé vnímání a naslouchání 

dítěti. 

2.3.3. Příklady prožívaných emocí

Tato podkapitola je souhrnem volně parafrázovaných informací dle již výše 

zmíněných knih o rozvodu a dětech. Jde o obecně známá fakta, proto necituji. 
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Dítě během rozvodu často prožívá smutek a hněv. Projev těchto emocí může vést 

k pláči jako přímému vyjádření nebo nepřímo k různým formám chování, jako ke 

vzdorovitému chování v naději, že při řešení problémů s dítětem se rodiče opět sjednotí. 

Takový pokus může rovněž vyjadřovat snahu vyvolat mezi rodiči hádku a udržet tak jejich 

vztah naživu. Chování může rovněž vyjadřovat hněv namířený proti jednomu z rodičů, 

popřípadě oběma rodičům ve smyslu: „Je to tvoje vina, neměl jsi ho nechat jít.“ Vztek ale 

může být i zástěrkou zoufalství, pocitů bezmoci a nemožnosti. Vztek může být namířen 

proti někomu z rodiny i mimo ni, ale existovat i samostatně a dítě neví, jak s ním naložit. Děti 

budou méně ovládány vztekem, pokud si uvědomí, co je příčinou jejich pocitů, a pokud jsou 

povzbuzeny k tomu, aby své emoce projevily způsobem, který neublíží ostatním. 

Již na emocích uvedených jako první vidíme to, co platí i u všech následujících emocí. 

Vysvětlení a interpretací může být více. Jako by šlo o dílky skládačky, které se vzrůstajícím 

počtem poskytují jasnější obraz celkového stavu dítěte a jsou návodem pro pomoc a podporu 

dítěti. Neměli bychom také přehlížet vazby mezi emocemi. Děti často prožívají velmi pestrou 

směsici pocitů, kde jsou navíc mnohé ve střetu a jsou rozporuplné. Dítě se cítí uraženě a 

rozzlobeně, ale zoufale si přeje být s rodiči, usmířit se, milovat a být milován. V tomto 

případě se doporučuje zaměřit se na pozitivní emoce, ty projevovat a rozvíjet s tím, že k těm 

negativním časem nebude důvod, ztratí smysl, a tím i důvod existence, často přestanou zcela 

existovat. To je důležitý postup uvedený již v části o narativní terapii a chvále. Jinými slovy, 

budeme-li se zaměřovat na klady, zde na pozitivní emoce, budeme-li je vyjadřovat a rozvíjet, 

podpoříme tím jejich působení a vliv na život dítěte a rodiny. Tento vliv se bude stále 

zvyšovat a vytlačí tak působení negativních emocí, které přinášejí komplikace. Uplatňují se 

zde principy zaměřenosti na klady, sebenaplňujícího proroctví i sociálního konstruktivismu, 

neboť to, jak svět chceme vnímat, takovým se i stává.
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Dítě kromě toho často prožívá pocity viny za rozvod, pocit sebenenávisti, 

opuštěnosti, osamělost, odmítnutí, stesku a zrady rodiče, který odešel a nebydlí s ním. 

Objevují se strach z jakýchkoli reálných i fiktivních hrozeb a obavy, zda ho opustí i druhý 

rodič. Dítě také může mít strach o jednoho i o oba rodiče, jak to zvládnou, jak se o sebe 

postarají. Kořeny strachu pravděpodobně tkví v minulých a někdy i přítomných událostech. 

Úzkost a zmatek jsou orientovány hlavně do budoucnosti. Dítě neví, co s ním bude, jak to 

bude s rodiči, co se bude dít, kdo ho bude mít rád. Pokud dítě nabude dojmu, že o něj nikdo 

nestojí a není mu to vyvráceno ani slovy ani prokazovanou pozorností a péčí, nemá cenu 

starat se o sebe a svoji bezpečnost. Dítě přestane být opatrné, což je předzvěst následujících 

tragédií. Zde je přínosné stálé vysvětlování skutečností rozvodu a toho, mezi kým se 

odehrává, že jde o věc rodičů, kteří jsou dospělí a poradí si a ujišťování slovem i činem, že

dítě bude milováno a zaopatřeno jako dříve. 

Děti mohou cítit pocity odlišnosti a vyloučenosti z kolektivu, ve kterém se dříve 

cítily dobře a cítily se být jeho součástí. Může také jít o podobu strachu z odlišností. Dítě si 

připadá jako jediné na světě, kterému se rodiče rozvádějí a stydí se za to. Dítě také může 

prožívat závist vůči dětem a rodičům z úplných rodin. Dítě si často myslí, že taková rodina je 

dokonalá s dokonalými vztahy i věcmi. To vše je spojeno se sníženým sebevědomím a 

ztrátou dosavadních jistot, které byly rozvodem otřeseny. Může se přidat nesoustředěnost, 

neboť má dítě starostí „plnou hlavu“, vypadá stále zamyšleně a duchem nepřítomně. Tyto 

stavy ostatní děti často vycítí a mohou se začít chovat krutě, objevuje se i šikana. 

Pokud dítě neshledá, že budoucnost bude lepší než prožívaná současnost, prožívá 

stavy nejistoty a strachu z budoucnosti.  

U dětí se mohou rozvinout i deprese a sebevražedné pocity. Pokud rodiče a okolí 

dítěte zaznamená tyto stavy, je dobré vyhledat odbornou pomoc a věnovat jim zvýšenou 

pozornost. Děti v důsledku rozvodu mohou trpět i nepříjemnými stavy nechutenství, 

nespavosti a nočními děsy. Dítě se také může vrátit do předchozího vývojového období a 

chovat se „jako malé“. Další spektrum emocí a chování nastává v souvislosti s novým 

partnerem rodiče, které ale kvůli odklonu od tématu již nebude podrobněji rozebíráno.
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Dětem přináší obrovskou úlevu, jestliže pochopí, že je v pořádku mít i negativní 

pocity. Lidé takhle přirozeně reagují na těžké, nepříjemné a zneklidňující události. Tyto 

pocity není dobré popírat ani se je snažit ignorovat. Měly by být naopak neškodným 

způsobem vyjádřeny, třeba svěřením se důvěryhodné a blízké osobě či formou kreslení nebo 

hry. Hračky mohou představovat blízké a dítě jim může říci, co chce a potřebuje i s nimi 

naložit jak samo uzná za vhodné. Jednou z forem práce s negativními emocemi je i práce 

s příběhy uvedenými v kap. 1.4. Všechny techniky musejí akceptovat, že negativní emoce 

jsou součástí procesu vyrovnávání se s náročnou situací a se ztrátou.
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2.4. Dobrý rozvod

Tato část rozvádí doporučení uvedená v kap. 2.3. a uvádí doporučení nová za účelem 

minimalizace negativních důsledků rozvodu na děti. Jsou určena všem účastníkům rozvodu, 

tedy rodičům dětí, příbuzným, blízkým i pomáhajícím profesionálům.

Po vzoru Donalda Winnicotta (Winnicott in Smith, 2004), který používá pojem 

„dostačující“ nebo „dobré  mateřství“, lze pojem rozšířit na „dostačující/dobré rodičovství“. 

„Dostatečně dobrými“ skutečnostmi rozumíme takové skutečnosti, které nejsou dokonalé, což 

v lidských podmínkách ani není reálné a žádoucí, ale jsou nejlepší, jaké mohou v daných 

podmínkách být. V případě naopak „nedostatečně dobrého manželství“ lze uskutečnit alespoň 

„dobrý rozvod“. Jde o snahu o dosáhnou toho, aby rozvod i přes svou náročnost neznamenal 

pro účastníky celoživotní trauma a katastrofu a byly minimalizovány důsledky rozvodu na 

vztahy v rodině i na jednotlivé členy. Pro dodržení záměru této práce se i následující 

doporučení zaměřují na děti, bude tedy diskutován zejména „dobrý rozvod pro děti“.

Uvedená doporučení budou zohledněna i při tvorbě terapeutického příběhu jako zdroje 

informací podávané rodičům i dětem.

2.4.1. Cesta k dobrému rozvodu

Smithová (2004) se ve své knize Děti a rozvod zabývá aspekty dobrého rozvodu. 

Tvrdí, že „pro dobrý rozvod je klíčové, jak spolu rodiče vzájemně vycházejí a jak 

vycházejí s dětmi“ (str. 84).

Mezi hlavní podmínky dobrého rozvodu dle Warshaka (2004) patří, zda je situace 

dobře zvládnuta zejména rodiči dítěte. Dle Matouška (2005, str. 61) záleží na tom, „…jak 

se podařilo udržovat kontakt mezi dítětem a oběma rodiči, jak rodiče „fungovali“, 

nakolik byli schopni kooperovat po rozvodu, jaké byly ekonomické podmínky života dítěte 

po rozvodu aj.“ 

Výsledný žádoucí stav, který by měl dobrý rozvod nastolit, lze vyjádřit slovy 

Matouškovými (2005): „…dítě je oběma rodiči informováno o rozvodu a ujištěno, že kontakt 

s oběma rodiči bude v budoucnu zachován. Rodiče se např. domluví na střídavé péči a 

postupují podle dohody, tj. udržují pravidelný kontakt s dítětem a daří se jim přitom 

nevtahovat dítě do svého rozvodového traumatu, tj. nepomlouvat druhého rodiče a neútočit na 

něj, i když není přítomný. Stejně jako v jiných případech si dítě nevyhnutelně svou teorii o 

důvodech rozvodu vytvoří. …Nicméně je dítě ušetřeno nutnosti demonstrovat loajalitu 

k některému z rodičů“ (str. 66).
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2.4.2. Oblasti napomáhající dobrému rozvodu

Cestu, jak se dá k žádoucímu stavu, tedy dobrému rozvodu, dospět, vyjadřují 

následující doporučení shrnutá do několika základních oblastí. Tyto oblasti jsou důležité, ale 

nelze je z hlediska času přesně situovat a určovat jejich pořadí. Měly by být „opečovány“ 

zároveň nebo závisle na situaci. Na paměti je třeba mít je vždy. Z hlediska významnosti jsou 

první tři oblasti považovány za nezbytné a základní. Další čtyři oblasti jsou také velmi 

důležité a osvědčené jako velmi přínosné.

- Ničím nepodmíněná láska k dítěti a zájem o jeho dobro 

- Mír mezi partnery a pevná citová vazba dítěte 

- Vyvarování se nepřátelského rozvodu a popouzení

- Informace - forma sdělování informací o rozvodu, jejich obsah a sdílení

- Sdílení pocitů 

- Vize otevřené a pozitivní budoucnosti

- Minimální změny a maximální stabilita

Již během pomýšlení na rozvod by rodiče měli mít jasno v určitých oblastech a tento 

postoj sdělovat slovně i svým chováním dítěti. 

Měli by si uvědomovat, že v této životní zkoušce svým dětem slouží jako příklad a 

jako v ostatních zkouškách by měli „jít dobrým příkladem“. „Vaše děti se od vás učí, jak 

takové zkoušky zvládat. To, jak se nyní chováte, pro ně může být vzorová strategie i v jiných 

náročných situacích, které je v dospělosti potkají (ztráta zaměstnání, těžká nemoc, úraz). A 

samozřejmě to představuje návod, jak se chovat, když se jejich budoucí manželské 

(partnerské) pouto přetrhne“ (Matoušek, 2005, str. 69).

2.4.3. Nepodmíněná láska k dítěti a zájem o jeho dobro; mír mezi partnery

Rodiče by měli mít na paměti více než kdy jindy svou lásku k dítěti a zájem o jeho 

dobro. Tento zájem by měl být pro oba rodiče společný i během rozvodu a po něm a měl by 

je do jisté míry spojovat, neboť i když přestanou být manželi, nepřestávají být rodiči. 

Předpoklad, že společná rodičovská láska a role rodičů je bude spojovat i po rozvodu, dá se 

říci až do smrti, by se měl projevit v jejich přístupu k dítěti i k sobě navzájem. S tímto 

vědomím by v záležitostech dětí měli rodiče spolupracovat a dítěti dávat jasně najevo, že 

rozvod se týká konce vztahu mezi rodiči jako manželi, ne konce vztahu rodiče a dítěte. Ten by 

měl být v maximální možné míře zachován. Rodiče by se měli snažit dítě do svých sporů co 

nejméně zatahovat. I při této snaze se situace dítěte dotkne až dost. Jde o klíčovou oblast při 

snaze o dobrý rozvod, která se dá nazvat úsilí o mír mezi rodiči.
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2.4.4. Vyvarování se nepřátelského rozvodu a popouzení

Rodiče, kteří si uvědomují svůj společný rozvodem nepřerušený zájem o dobro dítěte, 

se vyvarují patrně nejhorší variantě rozchodu pro dítě, a sice nepřátelskému rozchodu. Ten 

nastává, když nepřátelství, křivda, lítost, hněv a nenávist mezi manželi zavládne nad všemi 

záležitostmi jejich života, tedy i nad dětmi. Při nepřátelském rozchodu dochází k různým 

formám agrese. „…nejhorší bezprostřední následky má rozvod u dětí, které byly jedním 

rodičem aktivně popouzeny proti druhému, a u dětí, které byly očitými svědky agresivity 

jednoho rodiče zaměřené proti druhému rodiči“ (Trnka in Matoušek 2005, str. 61). Patří sem 

i hádky mezi rodiči, vzájemné napadání a problematické řešení sporů. Děti by neměly být 

nikým ovlivňovány a popouzeny proti jednomu z rodičů. Rodič by před dítětem neměl o 

druhém rodiči mluvit hanlivě, kriticky, zle, ani jízlivě, tím totiž ubližuje v první řadě dítěti, ne 

druhému rodiči, jak by si mnohdy přál. 

Dítě také bývá vystaveno pocitu, že se zpronevěří matce, když bude projevovat lásku i 

otci a obráceně. 

Pokud se rodiče hádají, vzájemně se slovně či fyzicky napadají, řeší spory 

v přítomnosti dětí, či navádějí dítě proti druhému rodiči, pomlouvají partnera či jen z jejich 

slov o bývalém partnerovi je zjevné nepřátelství, dítě prožívá velmi intenzivní emoce. 

V případě nepřátelství mezi rodiči dítě prožívá například strach z dospělých; dochází 

k přesvědčení, že se dospělým nedá věřit, protože lžou, jsou hrubí, nenavádějí se a ubližují 

si… Strach a odmítnutí může cítit k rodičům na základě jejich chování; jeho pocity se mohou 

rozšířit i na ostatní dospělé. Taková situace pro pomáhajícího znamená ztížený přístup k dítěti 

spojenou s možností mu pomoci. Dále jde o velmi nepříznivý stav pro dítě, které ke své 

psychické pohodě obzvlášť v tomto období potřebuje vědět a cítit, že ho má někdo rád, že 

může alespoň někomu věřit a najít u něj bezpečí. Často je tím ohrožena či komplikována 

pevná citová vazba dítěte k rodičům či jednomu z nich. Právě taková vazba je žádoucí a je 

třeba ji podporovat. „Jako nejúčinnější prostředek, jímž lze zamezit vliv velmi špatných 

podmínek, se nám jevila silná citová vazba na některého člena rodiny“ (Trnka, 1974, str. 110).

Lze říci, že takovou vazbu může dítě nalézt i u jiných členů rodiny, ale primárně by měla být 

mezi dítětem a rodiči. Rodiče by nikdy neměli dopustit, aby k takové situaci došlo. Jejich dítě 

má být stále ujišťováno, že bylo a vždy bude jejich dítě a budou ho milovat, ať se stane 

cokoli.

Prožívá-li dítě nepřátelský rozchod rodičů, mívá rovněž strach z osobního ohrožení. 

Pokud otec vyhrožuje matce, že jí ublíží, když mu nebude umožňovat styk s dětmi, dítě se tím 
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pádem nemůže cítit bezpečně ani s matkou ani s otcem. „Vyvolávat strach o bezpečné místo, 

které je středem dětského života, je formou emočního týrání“ (Smith, 2004, str. 56).

„ Rozchod, definitivně stvrzený třeba i rozvodovým rozsudkem, se však může stát 

přijatelnějším, pokud překonáte nepřátelství a pokusíte se s druhým rodičem dohodnout o 

budoucí podobě Vašich vzájemných vztahů a především o potřebách Vašeho dítěte“ (Bakalář, 

2006, str. 105).

Krajní forma nepřátelského rozchodu může ve vztahu dítěte a rodiče způsobit 

syndrom zavrženého rodiče, který se řadí do oblasti důsledků psychického týrání. Syndrom 

vzniká soustavným negativním působením jednoho rodiče proti druhému s cílem snížit 

hodnotu druhého rodiče v očích dítěte, jak bylo uvedeno výše, dále naváděním dítěte proti 

druhému rodiči, barvitým a mnohdy přehnaným líčením jeho záporných stránek, 

vymyšlenými obviněními i naprosto nepřijatelným sdělením, že druhý rodič „stejně nemá rád 

ani samotné dítě“. To je pro dítě velmi skličující a devastující pro jeho budoucnost. Takový 

stav by nikdy neměl nastat. 

Rodičům, kteří se shodují v úsilí o dobro svého dítěte, se doporučuje ukončit již třeba 

vzniklé nepřátelství a chovat se k sobě slušně. Jako nejlepší je uváděn přátelský vztah. Je-li 

nastoleno přátelství, dítě se ujišťuje v tom, že rozvod byl v jejich případě dobrým řešením ve 

špatné situaci a po něm se oběma rodičům daří lépe. Samozřejmě, že vzájemná dohoda 

rozvádějících se či rozvedených partnerů o čemkoliv je velmi nesnadná, proto například 

Eduard Bakalář propaguje pomoc ve formě rodinné mediace, která je dnes v ČR zájemcům 

dostupná (Bakalář, 2006, str. 105). Více informací na www.dobryrozvod.com (2011).

Smith (2004, str. 25) výše uvedené podporuje a uvádí: „Pokud se rodiče dokážou 

relativně rychle vzpamatovat, odložit stranou vlastní pocity hněvu a uraženosti vyvolané 

rozchodem a přiřadí potřebám dětí nejdůležitější místo, významně přispějí k duševní pohodě 

dětí. Rodiče, kteří si dosud svého partnera váží, dokážou se k němu chovat slušně, či dokonce 

přátelsky a sdílejí společný zájem o děti. V obtížné době tak dělají pro děti to nejlepší.“ 

K tomu manželé Kantzelerovi (in Matoušek, 2005, str. 69): „Děti se s rodiči silně 

ztotožňují. Děti mají polovinu všech svých hlavních zkušeností od otce a polovinu od matky. 

Když matka pomlouvá otce nebo když otec pomlouvá matku, říkají tím dítěti, že polovina 

dítěte je špatná. Tím nevědomky dítěti podkopávají pocit vlastní hodnoty. I když nemáte 

svého bývalého manžela či manželku v lásce, neztrácejte na něj (na ni) vliv, abyste mohli mít 

v lásce děti. Navíc nezapomínejte, že rozvod je jedna z nejtěžších zkoušek, před kterou vás 

život postavil. Vaše děti se od vás učí, jak takové zkoušky zvládat.“ 

http://www.dobryrozvod.com/
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Nakonec slova pediatra Vojtěcha Trnky „ Rozvod je pro děti ztráta. S touto ztrátou se 

poměrně dobře vyrovnávají, pokud nejsou nikým ovlivňovány a popouzeny a mají pocit 

bezpečí, doprovázený silnou citovou vazbou alespoň na jednoho z rodičovské dvojice. Ten by 

ovšem „kvůli dítěti“ měl zvládnout své pocity křivdy a zmaru, vyplývající z rozvodu. 

Pomáhá, pokud děti najdou ve svém okolí spolehlivou oporu, třeba i v pokrevně cizím

člověku. Škodí přetrvávání hádek a sporů mezi rodiči“ (Trnka in Novák, Průchová, 2007, str. 

56).

2.4.5. Informace. Forma sdělování informací, jejich obsah a sdílení

Rodiče by měli mít jasno v tom, mezi kým se rozvod odehrává, a dítěti odpovídat na 

jeho všetečné otázky. Nedostatečné či mylné informace a nepochopení rozvodu jako 

záležitost rodičů a jejich vztahu je pro děti mnohdy kamenem úrazu a zdrojem těžkostí. Pokud 

se nedostanou k informacím vhodnou cestou, děti se naučí nebo si vytvářejí příběhy vlastní, 

které jsou často jednostranné nebo negativní, což jim situaci jen ztěžuje.

Při doporučeních o poskytování informací si odpovíme na otázky kdo? proč? co? 

jak? kdy?; tedy kdo informace dává, proč informovat, vysvětlení o jaké informace jde a 

podmínky, za kterých jsou poskytovány.

Kdo? Rodiče jsou často v rozpacích, jestli děti informovat a popřípadě jak. Nechtějí 

své děti zbytečně zatěžovat. Všichni autoři zmiňovaní v této kapitole doporučují děti 

informovat, a to v první řadě rodiči. Pokud to nejde, tak by s dítětem měl promluvit ten rodič, 

který informaci dokáže sdělit citlivěji, tj. bez pláče, nadávek, výčitek a dalších přehnaných 

projevů smutku a neštěstí. Skutečnost sdělovat taktně a přiměřeně.

Proč? Přímým sdělením rodičů by se mělo předejít mnohým komplikacím jako 

například dítětem vytvářeným scénářům, co se stalo, proč se to stalo, sebeobviňování, pocity 

bezmoci a další trápení. Vyjádření toho, co se s rodinou děje také umožňuje se situací dále 

pracovat, uchopit ji, vyznat se v ní, popřípadě jí přiřadit smysl, a tím odstranit „strach 

z neznáma“. Víme, že „strach má velké oči“ a „největší děsy jsou za zavřenými víčky“... 

Příběh v praktické části může částečně posloužit jako příklad, jak s dětmi mluvit, samozřejmě 

s přihlédnutím k věku a rozumovým schopnostem dítěte, které rodič z každodenních interakcí 

s dítětem zná a citlivé naslouchání dítěti rodiče může vést samo. 



66

Co? Čeho se informace týkají, o co při rozvodu jde, co se děje? Dítě by mělo být 

informováno věcně, bez katastrofického podtónu a se zdůrazněním toho, že neztrácí lásku ani 

jednoho, ani druhého rodiče. Dítě chce být pro každého z rodičů výjimečné, jedinečné, a tak si 

přeje, aby mu rodiče dávali najevo, jako ho mají rádi a váží si ho. Tuto podporu dítě potřebuje 

obzvlášť v rozvodovém období a ujišťováním dítěte o stále rodičovské lásce, která se 

rozvodem nemění, by rodiče neměli šetřit. 

Dle Nováka a Průchové (2007) by se děti měly dozvědět následující (parafrázováno 

dle str. 57):

- Rozvod je důsledkem toho, že se rodiče již nemilují. Nebudou se však nenávidět!

- Syndrom zavrženého rodiče je stálý a velký problém, tedy nepopouzet dítě!

- Rozvod není vina dětí, proto ho ani nemohou odvrátit. Není důvod, aby si děti myslely, 

že by je měly smířit. Nikdo není odpovědný za chování druhého, nemůže je změnit. 

  - Vymlouvat dětské snahy rodiče smířit a následné pocity viny a zoufalství za to, že se 

jim to nepodařilo.

- Oba rodiče své dítě milují, rozvod na tom nic nemění. Přestáváme být manžely, 

zůstáváme rodiči.

- Ani jeden z rodičů si nepřeje, aby se děti přestaly stýkat s rodičem druhým. O děti bude 

dobře postaráno.

- Rozvod je trvalým rozchodem rodičů. …Nebudou již spolu žít... Rozhodnutí je 

definitivní a nikdo na něm již nic nemůže změnit. 

- Děti mají své dětské starosti, dospělí zase “dospělé“ starosti. Děti nemohou řešit 

starosti rodičů. Co je mezi rodiči, to si vyřeší sami. Dospělí jsou odpovědní lidé a lze jim 

důvěřovat, že záležitosti související se svým vztahem dokážou vyřešit.

- Oba rodiče si přejí, aby děti milovaly jak otce, tak i matku.

- Období, které prožíváme, není lehké pro nikoho. 

- O dětech i o tom, co je nezbytné, se rodiče vždy domluví. Nepřejí si, aby děti 

vyřizovaly „vzkazy“ od jednoho k druhému.

Jak? „Rodiče by dětem měli říci, že se rozejdou nebo že jeden rodič nadobro odešel 

od rodiny. …Pro tuto důležitou chvíli oznámení mají rodiče vyhradit dostatek času a dobře se 

na ni připravit. Pokud rodiče nedokážou spolupracovat natolik, aby na první místo kladli 

zájmy dětí, měli by jim tuto zprávu říci každý zvlášť a co nejdříve po definitivním rozhodnutí 

se rozvést“ Smith (2004, str. 26).



67

Kdy? Dítě by mělo být informováno nejpozději v době, kdy o rozvodu vědí lidé 

z jeho okolí, aby se předešlo situaci, kdy by se dítě o rozvodu dozvědělo „omylem“, od 

„nevhodného“ člověka a „nevhodným“ způsobem, což by mohlo vyvolat zbytečné problémy.

Při sdělování faktu rozvodu by rodiče nemělo zaskočit bouřlivé vyjadřování emocí

ze strany dítěte i jich samotných ani spousta otázek, na které se dítě bude ptát. Otázky se 

rodičům mnohdy mohou zdát zbytečné, příliš konkrétní, přímé, osobní, kontroverzní až 

dotěrné a může jich být „příliš mnoho“.  I přes toto všechno by na otázky rodiče měli 

odpovídat trpělivě, mírně, laskavě a pravdivě, avšak s ohledem na citlivou dětskou duši. 

Nancy Van Pelt (2000) píše, že právě v trpělivém a laskavém odpovídání na nekonečné a 

všetečné otázky dětí jim rodiče velmi významně dávají najevo svou lásku a přijetí. Rodiče by 

se ve svých odpovědích také měli naprosto vyvarovat jakýmkoli lžím a nepravdám. Jinak 

děti nabudou dojmu, že dospělým nemohou věřit. Samozřejmě není vhodné děti zasvěcovat 

do podrobností jako např. finanční záležitosti, ale měly by být informovány o záležitostech, 

které se jich týkají. Pokud okolnosti nedovolují odpovědět na danou otázku přímo,… je 

vhodné odpovědět ve smyslu: Řekneme vám to hned, jak to bude možné (Smith, 2004).

O emocích, jejich sledování a vyjadřování bylo napsáno již dost v kap. 2.3.

Jakékoli emoce, které dítě začne projevovat, by se měly nechat vyjádřit a brát jako 

jeho reakci a způsob vyrovnávání se s tak zásadní informací. Jsou časté situace, kdy všichni 

přítomní pláčou. Z odborného hlediska lze volný průchod emocí v takové situaci jen podpořit. 

Rodiče by vzhledem k dítěti v tuto chvíli měli zajistit bezpečné prostředí a laskavou náruč, ve 

které dítě najde ujištění, že jeho vztah ke každému rodiči bude nadále nezměněnou jistotou. 

Toto velice důležité sdělení, které by mělo být častěji opakováno. 

Když přijdou otázky na případného budoucího partnera či partnerku rodiče, 

osvědčuje se ujištění, že přestože budou žít jen s jedním rodičem a jejich vztah rodič-dítě se 

nezmění, druhého budou vídat co nejčastěji, a že to tak chtějí oba rodiče. To zmenšuje strach 

z odmítnutí či pocitů nechtěnosti. Zpočátku by měl mít vztah rodič-dítě ve všech oblastech 

přednost před vztahem k novému partnerovi

2.4.6. Vize otevřené a pozitivní budoucnosti

Součástí sdělení rodičů dětem by měla být také vize pozitivní budoucnosti. Vědomí, 

že rozvodem svět nekončí, současné problémy se časem zmenší, některé pominou a lze 

zaujímat optimistický postoj. Ohledně rodičů chce dítě ujištění, že se o sebe rodiče sami 

postarají, maminka bude zase usměvavá a tatínek spokojený. „Ze všeho nejvíce potřebují 

ujištění, že se rodičům daří dobře“ (Smith, 2004, str. 111).
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2.4.7. Minimální změny a maximální stabilita

Rozvod znamená celou plejádu změn v životě dítěte. Množství změn, jejich velikost a 

charakter představují pro dítě velkou zátěž, celkově ho labilizují (znejišťují, oslabují) a 

mohou se projevovat různými způsoby. Úsilí o minimální změny a maximální stabilitu

sleduje zachování co nejvíce předchozího v oblastech, kde je to možné. To znamená neměnit 

školu, pokojíček, hračky, známé prostředí nebo kamarády Smith (2004, str. 49).

poznamenává: „…Právě opakované rozchody a změny související se považují za příčinu 

dlouhodobého poškození dítěte.“ 

Významnou jistotou pro dítě je přítomnost sourozence. Sourozenci jsou podstatnou 

částí důvěrně známého, a tedy bezpečného prostředí. Proto je nejlepší sourozence 

nerozdělovat, ale naopak podpořit jejich vzájemnost a brát je jako svépomocnou jednotku. 

Pokud je rozdělení opravdu nutné, je nutné tuto změnu dobře promyslet a s dětmi důkladně 

prodiskutovat. 

Pro shrnutí předešlých bodů uvádím celý výčet nezbytností pro dobrý rozvod dle 

Smithové (2004, str. 11 a 80 – 85):

Co děti od rodičů potřebují a co na nich oceňují? 

 Nepodmíněnou lásku vyjadřovanou způsobem přiměřeným věku dítěte.

 Úctu k osobnosti dítěte a k tomu, co dělá. Dítě potřebuje, abychom si ho 

vážili a radovali se z něj.

 Ohledy na pocity a otevřenou komunikaci. Děti mohou klást bez obav 

otázky, které se jich dotýkají, a rodiče se zajímají o jejich názory na problémy, jež 

s nimi souvisí. Rodiče by měli odpovídat poctivě a pravdivě. Pokud na danou otázku 

odpovědět nechtějí, i to by měli dítěti říci s tím, že jakmile to bude možné, dítě se to 

dozví.

 Informace a komunikaci jako vyjádření, že s dítětem se počítá, není 

odstrčeno. 

 Načasování. Vyhradit si na komunikaci s dítětem dost času s vědomím, 

že v tomto období je to potřeba. Časem se potřeba dítěte zmenší až třeba vymizí. 

 Čas sdílený s dospělými ve společných činnostech, hrách, podnětech.

 Snahu o pravidelný kontakt dítěte s oběma rodiči.

 Jistotu vztahu, obzvlášť s pečujícím rodičem. Pokud jeden rodič odešel, 

dítě se bojí, že odejde i druhý. Musí být ujišťováno o opaku.
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 Vztah mezi rodiči. Snaha o domluvu a korektní, zdvořilé či ještě lépe 

přátelské vztahy. Pokud konflikty mezi rodiči jsou, děti do nich nesmí být 

zatahovány. Zdůrazňovat, že jde konflikt mezi dvěma dospělými lidmi, se kterým dítě 

nemá nic společného. Vztahy k dítěti nejsou narušeny.

 Vztah k dítěti by měl mít zpočátku přednost před vztahem k novému 

partnerovi a rodič by to měl demonstrovat například svým zájmem o dítě.
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3. Terapeutický příběh pro děti prožívající rozvodovou 

situaci rodičů

S ohledem na předešlý text o narativní terapii, příbězích a rozvodech pohlédneme na 

příběh pro děti v rozvodové a porozvodové situaci. Tyto informace, jsou zohledněny a 

zahrnuty do tvorby a výsledné podoby příběhu. 

3.1. Žádoucí rysy a funkce příběhu

Prezentovaný příběh, tak jak jej pojímám já, má dětem v rozvodové situaci pomoci 

pochopit jejich situaci, získat na ni realistický pohled, komunikovat se svým okolím a vyjádřit 

osobní pocity a vypořádat se s nimi.

Co se týče pochopení smyslu rozvodu, je líčen jako součást celistvého příběhu. 

Vytržený z kontextu by dítěti nedával smysl. Rodiče se měli rádi, vzali se, měli děti, ale 

časem nastaly problémy, nedařilo se je řešit, proto se rozvádějí. Toto líčení také vysvětluje, že 

jde o záležitost výhradně rodičů. 

Pro přehlednost uvádím rysy příběhu, jaké by měl mít. Jsou inspirovány veškerým 

předešlým textem. Jejich řazení je z pohledu jejich dominantní funkce, tedy obrazného směru 

fungování:

Směrem ven – vyjádřit, osvobodit 

- pomoci vyjádřit nevyjádřené emoce - smutek, hněv, zmatek …

- využít zkušenosti dítěte ve vzájemné spolupráci s pracovnicí

Směrem dovnitř – obohatit, získat

- prostřednictvím informací obsažených v příběhu pomoci dítěti vyznat se v situaci a 

odbourávat „strach z neznáma“

- předat rady od zkušené a moudré babičky (rady odborníků na rozvod. problematiku) 

- na základě příběhové struktury ukázat smysl rozvodového aktu a situace

- na hrdinovi ukázat dítěti, jak lze verbalizovat pocity a problémy, a tím je začít řešit

- díky způsobu vyprávění, příběhu o pokroku,vést k pozitivnímu cíli a dávat „naději na lepší 

zítřky“

- ukázat, že dítě není ve svém trápení samo, s hlavním hrdinou je spojuje podobný příběh

- emočně dítě podpořit a poukazovat na zářivé momenty jeho osobního příběhu 

- zplnomocnit dítě k řešení vlastní situace

Směrem uvnitř – utvrdit, ujistit a podpořit dítě
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- podpořit a utvrdit dítě v jeho kvalitách – např. dítě je podpořeno, aby si samo vybralo, 

komu může věřit

- díky identifikaci s hlavním hrdinou dítě motivovat a směřovat ke spolupráci a sebepojetí 

chytrého, šikovného člověka se spoustou kladů a předností

- podpořit a utvrdit dítě v kladném vidění budoucnosti i sebe sama

3.2. Konstrukce příběhu

Existuje nespočet možností postupů jak pojmout a konstruovat příběh. Některé 

vychází z mytologie a používají bájné metafory, jiné začínají u příběhu daného člověka a dále 

jej rozšiřují, další mají formu bajek a hrdiny jsou živočichové, příběhy mohou mít i formu 

podobenství. Některé příběhy pracují s abstraktními pojmy, jiné s metaforami, další zase 

preferují doslovné významy. 

Já jsem pro tuto práci zvolila způsob jakéhosi zapsání zcela běžné situace dítěte, které 

své problémy a otázky související s rozvodem svých rozvodů řeší v rozhovoru s blízkou 

moudrou a laskavou osobou. Může jít o doslovné vnímání blízké osoby, nebo nevědomí 

dítěte, vnitřní moudrosti, které v sobě každé má.

Největší inspirací po obsahové stránce mi byla publikace Rozvod dinosaurů 

(Dinosaurus Divorce, Krasny Brown, 2009).
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3.3. Hlediska důležitá pro výslednou podobu příběhu

Vytvářený příběh je určen k tomu, aby pomohl dítěti zpracovat rozvodovou a částečně 

porozvodovou situaci. Při jeho tvorbě jsem zohledňovala: 

- Období, které dítě od rozvodu prožilo – rozvodová, porozvodová situace

- Věk dětí 5 – 10 let

- Jméno, pohlaví a aktuální věk

3.3.1. Aktuální situace dětí a podobnost s příběhem

Dítě, kterému je určen příběh, se bude aktuálně nacházet v rozvodové či porozvodové 

situaci. Tyto dvě odlišné fáze příběh zohledňuje tím, že je rozdělen na dvě části, přičemž 

každá se věnuje jedné fázi; rozvodové a porozvodové situaci.

Rozvodová situace je pro účely této práce definována v podkapitole 2.1. Jde o různě 

dlouhé období definované spíše charakteristickými událostmi, než časem. . Ty uvádím 

z pohledu dětí. Fázi před rozvodem zpravidla provází napětí. Období těsně kolem rozvodu 

charakterizují zmatky z nové události a změny, které s sebou přináší. Rozvodová situace

končí, když se události začínají uklidňovat. Rozvodovou situaci prožily všechny děti, se 

kterými bude prováděn výzkum, proto je toto období zahrnuto v úvodní části příběhu. 

Dále následuje porozvodová situace, která má ještě proměnlivější průběhy, závisející 

na velkém množství faktorů. Některé prožily rozvod před půl rokem, jiné před více lety. Liší 

se tedy nutně jejich průběhy a považuji je za natolik individuální, že by k práci s nimi bylo 

třeba vždy individuálního příběhu vytvořeného vždy pro každé dítě. Některé dítě by si kladlo 

otázku, jak přijmout a vyjít s novým partnerem rodiče, jiné by zase trápily děti, které s novým 

partnerem přišly. Jedno dítě by si nevědělo rady se sháněním dárků na „dvoje“ Vánoce a další 

by zase bylo v rozpacích nad ztrátou pozornosti díky narození dítěte rodiče a nového partnera. 

Problémem by mohla být i změna bydliště a kamarádů, ke kterým díky rozvodu došlo. Mou 

snahou bylo vytvořit příběh pro děti navzdory odlišnostem jednotlivých spolupracujících dětí, 

proto jsem zpracovala možné varianty nejběžnějších porozvodových problémů a zahrnula 

jako volitelné možnosti příběhu s ohledem na individuální vývoj porozvodové situace 

každého dítěte.

3.3.2. Věk dětí, pro které je příběh určen a charakteristiky dětí v tomto věku

Příběh je určen pro děti staré pět až deset let, tedy zhruba první stupeň základní školy. 

Snahou bylo co největší věkové rozpětí skupiny pro účely co největšího vzorku jako plus pro 

výzkum. Takové věkové rozmezí jsem zvolila proto, že dítě ve věku pěti let se již dobře 
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slovně vyjadřuje, je s ním tedy možná spolupráce. Horní hranice věku jsem stanovila na 

desátý rok proto, že u starších dětí může začínat puberta, jejíž projevy by spolupráci mohly 

ovlivňovat a velmi odlišovat od nižších věkových kategorií, což by pro výzkum nebylo 

vhodné.

Dalším důvodem pro výběr dětí daného věku je tvrzení Heather Smithové (2004), 

které zmiňuje několik studií z poslední doby ukazující, že děti ve věku pět až devět let jsou 

rozchodem rodičů nejvíce ovlivněny. Důvodem je vývojová fáze, kterou dítě aktuálně 

prožívá. Rodina pro takto staré dítě zaujímá ústřední postavení a rodiče jsou nejlepší lidé na 

světě. Odchod jednoho z nich může otřást dětskou jistotou a působit nesmírný žal. Děti 

v tomto věku často vyvíjejí velké úsilí ke znovuobnovení rodiny, buď tím, že se snaží dát 

dohromady své rodiče nebo osamělému rodiči najít jiného otce či matku. 

Pro přiblížení se této skupině uvádím některé charakteristiky:

Dítě v předškolním věku vyžaduje čtení pohádek; často opakovaně, i když je zná už 

nazpaměť. Dítě má rozumové schopnosti rozvinuty natolik, že dobře vnímá a dovede se 

soustředit, dobře vyslovuje a řeč rozvíjí díky rozhovoru a poslechu četby. Četba je důležitá 

pro rozvoj myšlení a fantazie. V tomto období se nedoporučuje číst dětem o příliš 

vzrušujících událostech. Dítě se nejčastěji bojí neznámých lidí, zvířat a situací, které jsou pro 

ně stresové (např. návštěva lékaře, vstup do školky). 

Vhodnou četbou v období šesti let jsou příběhy o dětech, o výletech a různé příběhy 

zabývající se jízdou na kole, bruslích atd. Dítě bývá v šestém roce schopno vstupu do školy. 

Morální symboly a obrazy se hodí pro sedmý rok věku. Pohádky hrají důležitou roli 

také v rozvoji fantazie i myšlenkových schopností. 

U dítěte mezi šestým až devátým rokem je výrazným rysem aktivita a důležitá pro 

jeho rozvoj je hra. Četba v tomto období může dobře zapůsobit, jelikož dítě se snaží 

napodobovat hrdiny z knížek.

Burns (2005) pro práci s příběhy s předškolními dětmi (3 – 6 let) doporučuje formu 

hry s hračkami a pro práci s dětmi mladšího školního věku (6 – 10) příběhy se zvířátky. 

Vzhledem ke stanovené věkové kategorii cílové skupiny dětí, 5 – 10 let, jsem váhala, 

jestli zvolit za aktéry příběhu děti či zvířátka, nakonec jsem se rozhodla pro lidské aktéry, 

neboť z hlediska dítěte považuji za nejsnazší se s nimi identifikovat. Pro lidské ztvárnění jsem

se rozhodla také z toho důvodu, že se mi zdá nenáročné lidské postavy nakreslit. Možnost 

snadného výtvarného ztvárnění považuji za přínosnou z hlediska snadného vyjádření dětských 

emocí v případě zájmu. Kresbu jako doprovodnou aktivitu během spolupráce s dítětem 

spatřuji vhodnou také pro výzkum a jeho vyhodnocování. 
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3.3.3. Jméno, pohlaví a aktuální věk dítěte jsou také rysy, které by příběh mohl 

zohlednit. Aby se dítě mohlo snadněji ztotožnit s hlavním hrdinou a využít v praxi to, co se 

osvědčilo hlavnímu hrdinovi, hlavní hrdina by měl být stejného pohlaví, jména i podobného

věku. Může se ale stát, že stejné jméno dítěte a hlavního hrdiny bude dítěti nebo jeho rodičům

nepříjemné. V takovém případě lze zvolit jméno podobné, nebo zcela jiné. Další znaky jako 

pohlaví, věk… by však měly zůstat co nejpodobnější.

3.4. Anotace příběhu pro děti v rozvodové situaci 

Hlavní hrdina Míša je dítě. Dle potřeby může jít o chlapce nebo o dívku. Míša prožívá 

problémy a těžkosti, které přináší rozvod rodičů. Necítí se dobře na těle ani na duši. 

O svých těžkostech si povídá se svou babičkou a dostává tak cenné rady, doporučení, 

pochopení i povzbuzení. Míša se v situaci pomalu začíná orientovat, uvědomuje si, že rozvod 

se týká vztahu rodičů a neohrožuje lásku rodičů k ní/němu. I když situaci své rodiny 

nepovažuje za ideální, uvědomuje si, že s ní nic nemůže dělat. Může si ale celou situaci různě 

ulehčit, zpříjemnit, nebo jen neztěžovat. Začíná se jí/mu to dařit a do jejího/jeho života se 

vrací pohoda a radost.     

Díky své vnitřní síle a dalším dobrým vlastnostem se oproti dřívějšku Míša mění. 

Nyní je silnější, moudřejší a již se tolik netrápí. Míša se v příběhu naučí věci; zvládá je dobře.

Míša je sympatické, přemýšlivé, citlivé, moc fajn dítě.  
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3.5. Instrukce k sestavení a použití příběhu

Příběh je určen ke čtyřem setkáním vedeným sociálním pracovníkem/pracovnicí. 

První proběhne pouze s rodiči dítěte, další dvě pouze s dítětem a poslední setkání s dítětem a 

na konci s rodiči, kvůli zhodnocení spolupráce.

3.5.1. První setkání s rodiči

Rodiči, se kterými je zde spolupracováno, jsou ti, kteří projevili o spolupráci zájem. 

Mohou se spolupráce zúčastnit spolu s bývalým partnerem/partnerkou či samostatně. Během 

prvního setkání (s rodiči) se pracovník díky jejich sdělení seznámí se situací dítěte, neboť 

z její znalosti úpravy příběhu vychází. Jde o základní otázky a schéma rozvodové situace. 

Rodičům je zdůrazněno, že informace jsou získávány pouze pro účely spolupráce a tvorby 

příběhu. Nejde o vyzvídání, posuzování a odsuzování dětí, rodičů ani jejich soukromých 

záležitostí. 

Oblasti potřebné pro tvorbu příběhu, o jejichž nástin jsou rodiče požádáni:

Křestní jméno dítěte 

Věk

Pohlaví

Počet sourozenců a jejich jména

Návštěva školy/školky

Stručný průběh rozvodu (kdy nastaly problémy, kdy došlo k rozvodu)

Zvládnutí situace dítětem (hladce/velké změny a komplikace)

Největší úskalí rozvodového období

Oblasti, které se dobře podařilo zvládnout

Forma péče po rozvodu (výlučná péče matky/otce, návštěvy u druhého rodiče 

občas/víkendově, střídavá péče)

Nový partner rodiče (ano/ne, dlouhodobě/příležitostně…) a jeho případné dítě/děti

Společné dítě rodiče a partnera

První setkání končí domluvením termínu a místa příští schůzky, která proběhne 

s dítětem. 

Na základě těchto znalostí pracovník vytvoří příběh volbou z tematických celků, 

neboli bloků A a B, čímž ho přizpůsobí situaci dítěte. Úvod a blok C jsou společné pro 

všechny děti. Celý příběh může upravit věku dítěte – zjednodušovat či rozvádět sdělení 

v příběhu.
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Úvod nastiňuje situaci, co se komu stalo. Zde začíná rozhovor mezi dítětem a jeho 

babičkou. Dítě se začíná svěřovat a babička reaguje. Na konci úvodu zaznívá základní 

vysvětlení rozvodu jako záležitosti rodičů a mezi rodiči, za kterou dítě nenese vinu.

Blok A a jeho tematické odstavce A1-A9 zpracovávají fázi těsně kolem rozvodu a 

prvotní změny a otazníky, které rozvod do života dítěte přináší. Je společný všem dětem, a to 

právě kvůli tomu, že zpracovává období, které všechny děti zúčastněné při spolupráci, 

prožily. Dále také proto, že obsahuje informace o rozvodu, které jsou přínosné pro každé dítě. 

Blok B a jeho tematické odstavce B1-B10 uvádí možné varianty situací, které 

přicházejí déle po rozvodu. 

Blokem C na konci sestaveného příběhu dítě podněcujeme k diskuzi a osobní mu 

přínosu.

Po výběru z variant a po sestavení příběhu je dále přizpůsoben věk, pohlaví, jméno,

počet a pohlaví sourozenců a to, jestli dítě chodí do školy či do školky. Aktuální stav, tedy 

jestli se rodiče rozvádějí nebo už rozvedli, je také možné v příběhu upřesnit. Tyto znaky jsou 

v textu pro snazší orientaci vyznačeny kurzívou. Při prvním setkání dítěte a terapeuta se 

společně vytvoří podoba příběhu, která se dále nemění.

Takto sestavený a upravený příběh v papírové podobě pracovnice po odstavcích 

rozstříhá a použije při setkáních s dítětem. 

3.5.2. Setkání s dítětem

Setkání s dítětem jsou předpokládaná celkem tři v rozmezí zhruba jednoho měsíce. 

Jednotlivá setkání by tedy měla být asi po týdnu. Tuto dobu považuji za dost dlouhou, aby 

dítě mohlo setkání zpracovat a zároveň nezapomnělo, co se dělo v jednotlivých setkáních. 

Také z hlediska zaznamenání změny ve vnímání rozvodu dítětem by období kratší než jeden 

měsíc bylo příliš krátké.

Setkání začneme rozhovorem s dítětem a rodiči v přítomnosti rodičů vzájemným 

představením. Po seznámení, stručném představení spolupráce následuje otázka k dítěti, jestli 

chce spolupracovat. Pokud souhlasí, pokračuje se v sezení, již bez přítomnosti rodičů, bude-li 

to možné. Důvodem jejich nepřítomnosti je předpoklad, že dítě nebude nuceno brát ohled na 

rodiče a vyjadřovat se „pravdivěji“, bez pocitu viny či zrady jednoho či druhého rodiče.

Dále pracovnice jazykem srozumitelným dítěti poskytne informace o představě 

spolupráce a uvede následující:
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Důvod spolupráce s dítětem je společné vytváření příběhu pro děti, jejichž rodiče se 

rozešli nebo rozvedli. Dítě tuto situaci zažilo, může poradit a pomoci. Cílem je vytvoření 

příběhu pro děti, které zažívají těžkosti kvůli rozvodu rodičů a rady rodičům, jak by se měli 

chovat, aby svým dětem co nejméně ublížili. Snaha pomoci jiným dětem by měla pozitivně 

ovlivnit dětskou motivaci (např. dle Van Pelt, 2000).

Na prvním setkání s dítětem již má pracovnice díky informacím od rodičů sestavený 

příběh pro jejich dítě rozstříhaný podle jednotlivých částí a tematických odstavců. Čte ho 

dítěti nebo společně s dítětem. Nejprve přečte úvod, ke kterému se dítě může jakkoli a kdykoli 

vyjadřovat, pak se přejde k volitelným vystříhaným možnostem A1 – A9 a B1 – B10. 

Odstavce obsahují vždy nějakou otázku, kterou dítě může řešit. Jejich nadpisy se při 

práci s dětmi nečtou. Dítě se samo vyjadřuje, co mu na možnostech (odstavcích) „sedí“ a co 

nikoli. Jednotlivé vystřižené proužky budou vlepeny vždy jeden na volnou stránku sešitu bez 

linek, který dítě na začátku spolupráce od pracovníka dostane. Některé ústřižky vybere a 

zahrne do svého příběhu, některé vyřadí. Předpokládá se, že dítě volí varianty, které mu jsou 

blízké, přijdou mu zajímavé a z řešení, které je obsaženo, má užitek. 

Do sešitu se zaznamenají i odpovědi na blok C. Pro celý příběh platí výzva k dítěti, že 

kdyby hlavnímu hrdinovi příběhu chtěl něco poradit, a třeba i něco jiného než jeho babička, 

bude to skvělé. Otázka v bloku C se používá kdykoli během předešlého textu i na závěr.

Reakce, tipy, úpravy, rady i kritiku dítěte pracovník zaznamená buď hned k aktuálnímu 

textu (odstavci) do sešitu dítěte nebo na konec za všechny vybrané odstavce. 

Dítě si vytvoří svou formu příběhu, kterou může doplňovat svými „poznámkami“ či 

obrázky – má k dispozici pastelky. Stránka sešitu může zůstat i zcela čistá, jen s přilepeným 

vystřiženým textem.

Při spolupráci dítě nemusí říkat nic, při čem by se necítilo dobře.

Při spolupráci s dítětem se také lze držet doporučeními pro vedení rozhovoru 

s menšími dětmi:
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Z počátku setkání je třeba dítěti nechat čas na to, aby ztratilo zábrany před cizím 

dospělým. Současně by dítě mělo mít pocit, že se mu dospělý věnuje a vážně se zabývá tím, 

co mu dítě sděluje. Je tak ujišťováno o své jedinečnosti. Dítě by ve chvíli setkání mělo být 

jediné, co tazatele zajímá. Užitečné je rozhovor začlenit do hry a minimálně jej omezovat. 

Za nic nekritizovat. Je dobré mít hlavy ve stejné úrovni, dbát na to, aby dítě slyšelo oběma 

ušima a věnujeme pozornost dalšímu neverbálnímu chování ze strany dítěte i dospělého 

tazatele. Žádoucí jsou co nejjednodušší slovní vyjadřování. Nejasná sdělení dítěte je třeba si 

vyjasňovat shrnujícími formulacemi (volně dle Wilkinsona in Matoušek, Pazlarová, 2010, 

str. 114).

Před skončením setkání je dítě podpořeno, aby se rodičům „pochlubilo“ se svou prací 

a podle zájmu si příběh četlo s jedním či oběma rodiči. Opakování příběhu by mělo zesilovat 

jeho kladné účinky. I doma či kdekoli jinde si si dítě může dotvářet příběh v sešitu „vlastními 

poznámkami“. Může nakreslit, jak asi popsaná situace mohla vypadat či na stránku ztvárnit 

jakýkoli svůj nápad.

Setkání s dítětem netrvá déle než 1 hodinu, kdykoli ho na přání lze ukončit.

Zakončování sezení je třeba provádět citlivě, aby je dítě nevnímalo jako další ztrátu. 

Druhé setkání proběhne pouze s dítětem a v podobném duchu jako první s tím 

rozdílem, že příběh je již sestaven. Pracovnice se nejdříve zeptá na myšlenky a poznámky 

dítěte k příběhu a návrhy dítěte spolu zanesou do příběhu nebo se pobaví nad poznámkami 

v sešitu již zanesenými. Pak si příběh znovu pomalu přečtou jako celek a dítě může jakkoli 

reagovat, vyjadřovat se k příběhu a „vylepšovat“ ho. Nebo příběh jen pasivně poslouchat 

„jako pohádku“.

Poslední setkání začne pouze s dítětem. Dětské nápady a postřehy mohou být opět 

zaneseny do příběhu a příběh znovu celý přečten. Následují reakce dítěte. Po jejich skončení  

pracovnice uzavře příběh jako “hotový“. Dítě sešit s příběhem bude moci ponechat a dle 

libosti se k němu vrátit. 

Poté jsou přizváni rodiče a požádání taktéž o zhodnocení celkové spolupráce. 

Zakončení spolupráce má být rovněž provedeno citlivě a s ponecháním možnosti 

budoucí spolupráce. Je možné např. dát na sebe kontakt pro vědomí otevřené budoucnosti, 

vztahu, i spolupráce. Poslední setkání je ukončeno s poděkováním všem stranám za 

spolupráci
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3.6. Tematické možnosti příběhu 

Úvod

Blok A První fáze rozvodu a související otazníky

A1: Kdo za to může?

A2: Otázka budoucího bydlení

A3: Přání dítěte, aby byli rodiče zase spolu

A4: Jak mi to jen mohli udělat?

A5: Emoce a chování dítěte v důsledku rozvodu; sdílení s rodiči a blízkými

A6: Projevovat emoce

A7: Nepopouzet

A8 : Jak může pomoci dítě?

A9: Naděje do budoucna

Blok B Období déle po rozvodu a realizace souvisejících změn

B1: Zklidnění situace, větší pohoda rodičů

B2: Sdělení kamarádům

B3: Odstěhování jednoho rodiče; stesk po chybějícím rodiči

B4: Stěhování dítěte s jedním z rodičů (strach z nového a ze ztráty starého)

B5: Střídavá péče (dva domovy a dvě postele)

B6: Méně peněz

B7: Nový partner rodiče, loajalita dítěte

B8: Děti nového partnera 

B9: Nové dítě vlastního a nevlastního rodiče

B10: Ujištění o jedinečnosti dítěte a jeho místa ve velké rodině.

Blok C Podněcování k diskuzi a osobnímu přínosu
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3.7. Úplné znění příběhu pro děti v rozvodové a porozvodové 

situaci 

ÚVOD

Míša je kluk, který chodí do první třídy. Rodiče mu oznámili, že se rozvádějí. Míša ani 

moc neví, o co jde a je z takové zprávy zmatený. Necítí se vůbec dobře. 

Když šel ráno do školky, pozdravil ho Petr, spolužák. Míša ví, že Petrovi se také 

rozvedli rodiče. 

Odpoledne cestou ze školky jde Míša se svou babičkou a ptá se babičky: „Babi, Petrovi rodiče 

se rozvedli. Naši se prý také rozvádějí a a a… je to strašné a vlastně si s tím nevím rady. Babi, 

a proč se vlastně rozvádějí a co to znamená?“ 

„Rozvod znamená konec manželství. Vaši se už nemají rádi jako manželé, proto se rozvádějí. 

Dříve se měli moc rádi, chtěli spolu být, tak měli svatbu. Narodili se jim dvě báječné děti, ty a 

tvůj bráška. Časem se ale objevovaly problémy. Rodiče se snažili problémy řešit, ale nešlo to. 

Hádali se, nebo spolu naopak nemluvili. Proto se nakonec rozhodli, že bude lepší, když se 

rozvedou a už spolu nebudou žít.“

„Babičko, když se přestali mít rádi, přestanou i mě s bráchou mít rádi?“

„Míšo, v žádném případě! Dospělí se mají rádi jinak než mají rádi své děti, je to jiná 

láska. I když se tatínek s maminkou přestali mít rádi jako manželé, nikdy nepřestanou milovat 

vás, své děti, tebe a brášku. Budou se o vás pořád dobře starat. Nemusíš se bát.“ Míovi se 

ulevilo. Možná, že to nebude tak hrozné, jak si zpočátku myslel. 

A1: Kdo za to může?

Míšu dále zajímá: „Babi, čí je vina, že se rozvádějí? Kdo za to může? Asi já, protože 

občas zlobím a mluvím ošklivě.“ 

„Míšo, pamatuj si, rozvod se týká jen mamky a taťky. Ty ani tvůj bráška za rozvod 

nemůžete. Nezavinili jste ho! Někdy se dospělí vymlouvají na děti, ale jsou to jen výmluvy.“ 

A2: Otázka budoucího bydlení

Míša se ptá: „Babi, Petr prý bydlí vždycky týden u maminky a týden u tatínka. Bude 

to u nás stejné?“ 

„Nevím, jak se vaši domluví. Někdy to funguje jako u Petra, jindy děti bydlí u maminky a 

k tatínkovi jezdí na víkend. Někdy je to zase opačně. Co by sis přál ty, Míšo?“

„Nevím.“

A3: Přání dítěte, aby byli rodiče zase spolu
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Pak Míša vyhrkne: „Nejvíc bych si přál, aby spolu naši byli jako dříve!“ 

„To už se nestane. Když se lidé rozvedou, bývá to napořád.“

A4: Jak mi to jen mohli udělat?

Najednou se Míša rozčílí: „Víš babi, zlobím na maminku a tatínka! Jak mi to jen 

mohli udělat?! Já se na ně tak zlobím.“ Míša se vzteká a je mu to líto. Svírá ho celý hrudník a 

jakoby měl na srdci těžké kameny. Bolí to. 

„Rodiče ti nechtěli ublížit ani tě zradit. Rozvedli se proto, že spolu nemohli žít.“ 

A5: Emoce a chování dítěte v důsledku rozvodu; sdílení s rodiči a blízkými

Po chvilce se Míša cítí naopak moc smutně. „Babi, nikomu to neříkej, ale já doma 

často brečím a pořád na naše musím myslet, i ve škole. Když mě pak paní učitelka vyvolá, 

nevím, na co se ptala. Tak ani nemůžu odpovědět. Proto mi dává černé puntíky a špatné 

známky. Někdy se zase vztekám a bouchám do polštáře, nebo okusuji tužku. A taky mě často 

bolí bříško a nemůžu spát, prostě mě to moc trápí, babi.“

„Ty můj chlapče, chápu, že se cítíš špatně. Vůbec se za to nestyď. Pomáhá, když si s někým 

popovídáš. Když se budeš chtít na něco zeptat, zeptej se maminky, tatínka, mě, nebo 

kamaráda, který by mohl poradit, třeba Petra. O něm víš, že prožil stejné věci.“ 

„Zeptal bych se našich, ale oni se taky trápí, tak jim nechci přidělávat starosti.“ 

„Oni tě mají rádi a záleží jim na Tobě, tak byste si o tom měli povídat. Zkus za nimi přijít a 

zeptat se, jestli jim můžeš říci, co tě trápí. 

A6: Projevovat emoce

A babička pokračuje: „Míšo, já si moc vážím toho, že jsi mi řekl, co prožíváš. Když 

potřebuješ plakat, plakej. To je úplně v pořádku. Když máš vztek, klidně bouchej do polštáře, 

lepší než bouchat třeba do kamarádů nebo na někoho křičet. No představ si, co by se stalo, 

kdybys v sobě zadržoval to, co cítíš.“ Míša kouká nechápavě a babička pokračuje: „Nafoukla 

by se ti hlava jako balón.“ 

„Cože?“ Vyděšeně kouká Míša, ale babi se směje.

„To je jen legrace!“ Teď už se tomu smějí oba a představují si, jak by asi vypadal Míša

s obrovskou nafouknutou hlavou. 

A7: Nepopouzet

Míša si posteskne: „Babi, naši o sobě navzájem občas mluví ošklivě a navádějí mě 

jeden proti druhému, to mě štve!“ 
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„To by rodiče nikdy dělat neměli, protože to dětem ubližuje!“ Teď vypadá rozzlobeně 

zase babička. „Zkusil jsi jim jasně říct, že takové ošklivě řeči poslouchat nechceš, ať ti je 

neříkají? Říkej jim to klidně pokaždé. Kdyby to nepomohlo a oni nepřestali, prostě odejdi a 

neposlouchej takové řeči. Když je člověk rozčílený, říká věci, které by jinak říci ani nechtěl.“

A8 : Jak může pomoci dítě?

„Babičko, naši mě ujišťují, že si poradí sami, že se nemám trápit, ale jak jim mohu 

pomoci?“ 

Babička potěšeně odpovídá: „Míšo, jsi opravdu hodný chlapec. Je hezké, že se 

nestaráš jen o sebe, ale i o druhé a chtěl bys jim pomáhat. Rodičům nejvíc pomůže, když 

uvidí, že se netrápíš jejich problémy a jsi spokojený kluk. To jim ukážeš, když je budeš 

poslouchat, dělat pořádně domácí úkoly, hezky si hrát s kamarády i s bráškou a občas 

pomůžeš doma. Dítě nemůže za dospělé vyřešit jejich problémy. Může jim ale pomoci tak, že 

se bude starat samo o sebe a o své věci.“

A9: Naděje do budoucna

Nakonec babička řekla něco, na co Míša nezapomene: To se ví, že je lepší žít po 

svatbě jako manželé stále spolu a nikdy se nerozvést, to říkají i rodiče. Když jim ale spolu žít 

nejde, je tedy asi lepší, když se rozvádějí. I když to přináší těžkosti a nevýhody.“

Míša byl moc smutný, ale už ne nešťastný. Teplé sluníčko stále hřálo do tváře, vzduch 

krásně voněl a Míšovi bylo dobře. Věděl, že pořád má oba rodiče a ti ho mají rádi.

Blok B 

B1: Zklidnění situace, větší pohoda rodičů

Babičku napadá: „Míšo, rozvod tobě, bráškovi i tvým rodičů, může přinést i hezké 

věci. Rodiče se přestanou hádat a můžeš být s každým zvlášť a tím si ho i více užít. Co rád 

děláš s maminkou? A co zase rád s tatínkem?“

„Mamince rád pomáhám v kuchyni při vaření. Vymýšlíme různá jídla a spolu je 

připravujeme.“

„A co rád děláš s tatínkem?“ Zajímá se babička.

B2: Sdělení kamarádům

Míšá zdráhavé říká: „Babičko, víš, trochu se stydím, že už nejsme rodina jako dříve. 

Co když se mě nějaký kamarád zeptá, proč tatínek nebydlí s námi?“

„To, že se vaši rozvedli, tě nijak nemění, ty jsi stále ty, stále stejný Míša. Proč by ses měl 

stydět za to, co dělají tvoji rodiče? Navíc nejsi jediný, komu se rodiče rozvedli. Vzpomeneš si 

ještě na nějakého kamaráda nebo spolužáka, kterému se také rozvedli?“
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B3: Odstěhování jednoho rodiče; stesk po chybějícím rodiči

Krásně svítí sluníčko, které Míšu hřeje na čele. Užívá si to teplo. 

„Babi, víš, že se od nás táta už odstěhoval?“ 

„Ano, Míšo, vím.“ 

„Mně se po něm moc stýská,“ říká Míša a zadržuje pláč. Babička ho rychle obejme a pláče 

taky. „Tatínkovi se po mně prý také stýská, občas si voláme nebo skypujeme.“

„Míšo, přes týden si co nejvíce užívej maminku a tatínka zase o víkendech. Snaž si užít čas, 

když jsi s každým zvlášť. A ještě mám jeden nápad. Co kdybys napsal dopis tatínkovi, když 

se ti po něm bude zase stýskat? Až s ním budeš, můžeš mu svůj dopis přečíst. To ho potěší a

navíc mu řekneš všechno a na nic nezapomeneš.“ 

„Babi, to je bezva nápad, a když se mi nebude chtít psát, nakreslím mu to. Už si představuji 

na papíře sebe, jak jezdím na kole, nebo jak držím sešit s jedničkou za domácí úkol a taky jak 

brečím na posteli. To aby věděl, že ho mám rád a že se mi stýská.“ 

B4: Stěhování dítěte s jedním z rodičů (strach z nového a ze ztráty starého)

„Babi, odstěhuji se s maminkou do jiného města. Nechce se mi. Mám tady fajn 

kamarády.“

„Míšo, tam, kam se přestěhujete, myslíš, nebudou žádní fajn kamarádi? A myslíš, že když tam 

budete bydlet delší dobu, že si nezvykneš a nebudeš se tam cítit jako doma? Sem budeš 

pravidelně jezdit a potkávat se se svými kamarády, ty neztratíš. Tam budeš mít ještě k tomu 

nové kamarády.“

B5: Střídavá péče (dva domovy a dvě postele)

„Babi, naši se dohodli, že budu bydlet týden u maminky a týden u tatínka. Představ si, 

mají mě tak rádi, že se mě chtějí mít oba u sebe! Ale babi, nebude se mi to plést? Co když ze 

školy půjdu k tatínkovi místo k mamince?“

„Míšo, to se určitě ani jeden z rodičů nebudou zlobit. Každý se občas spleteme. Některé děti 

říkají, že mají jeden velký domov a v něm dvě postele, jednu u maminky a druhou u tatínka. 

Také mají třeba kočku a pejska. A vůbec nevadí, že pes je u maminky a kočka u tatínka. 

Prostě všechno je součást jejich velkého domova.“

B6: Méně peněz

Při pohledu na své obnošené boty Míšu napadá: „Babi, jiným dětem rodiče kupují více 

věcí a mně naši ne. Prý mají po rozvodu méně peněz, ach jo.“

„Ano Míšo, to tak bývá. Když už nebydlí spolu, peněz mají méně a musí je utrácet jen za 

důležité věci. Tak jako oni si nemohou koupit všechno, co by chtěli, ani ty nemůžeš mít 

všechno, co se ti líbí.“
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B7: Nový partner rodiče, loajalita dítěte

Teď se zeptá zase babička: „Míšo, jak se ti líbí pán, kterého má maminka teď ráda?“

„Chtěl bych, aby maminka byla jen se mnou. Ale ona říká, že dospělí nemají být jen s dětmi, 

ale i s dospělými, aby byli spokojení. A já chci, aby maminka byla spokojená. Tak se k němu

snažím chovat hezky. Hlavně se ke mně i k mamince musí chovat hezky. Ale babi, nebude 

tatínka mrzet, že mám rád i jiného pána, nejen tátu?“

„Ty jsi přemýšlivý, Míšo. Tatínka i maminku nejvíce potěší, když budeš šťastný a spokojený. 

Můžeš mít rád tatínka, maminku, ale klidně i maminčina přítele.“

B8: Děti nového partnera 

„A jak máš rád děti maminčina přítele? Vycházíte spolu dobře?“ Zajímá se babička.

„Nejdříve jsem s nimi nechtěl mít nic společného. Chovali se otravně a nenechali mě ani 

chvilku jen s mojí maminkou. Také mi vadilo, že se nastěhovali do mého pokojíčku a brali mé 

věci. Ale vyřešili jsme to šikovně. Každý máme vyznačenou svoji část pokoje, kam nikdo jiný 

bez dovolení nesmí. Nesmí tam vkročit ani na nic sahat nebo brát. Mám koutek, který je 

jenom můj a oni zase své. Na druhou stranu když je nás víc dětí, můžeme spolu třeba hrát 

fotbal nebo malé divadlo, to bych sám nemohl.

A maminka je občas taky jenom moje. Každý večer od osmi do půl deváté jsme jen spolu.“

B9: Nové dítě vlastního a nevlastního rodiče

„A babi, mamince se brzy narodí miminko. Těšíme se na něj všichni. Když to bude 

kluk, bude to můj půlbráška, holka zase půlsestřička.“

B10: Ujištění o jedinečnosti dítěte a jeho místa ve velké rodině

„Tak jako budu mít vždycky rád maminku a tatínka, tak i oni mě nikdy nepřestanou 

milovat. A je jedno, kolik dalších lidí s námi bude žít. V naší velké rodině mám své místo a 

vždycky ho mít budu.“

Blok C: 

Na co by se ještě Míša mohl zeptat své babičky? Co myslíš, že by mu odpověděla?
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4. Výzkum

4.1. Rozvržení výzkumu

Výzkum byl rozdělen na dvě etapy – předvýzkum a následný hlavní výzkum. 

Předvýzkum proběhl se 2 dětmi a hodnocením 3 rodičů. Hlavní výzkum proběhl s 15 dětmi a 

hodnocením 24 rodičů. Samotná spolupráce s rodiči a dětmi, jež byla předmětem zkoumání 

výzkumu, proběhla v období od března do července 2012. 

4.2. Cíl výzkumu

Cílem výzkumu bylo zjistit, jestli práce s příběhem určeným dětem rozvedených 

rodičů zmírnila či jinak ovlivnila rozvodové komplikace. Tento cíl byl realizován na základě 

zmapování aktuálních problémů a potřeb před započetím a po skončení práce s příběhem. 

Porovnání těchto dvou stavů mělo ukázat, jestli byl příběh účinný. Dále mě zajímalo, jaký 

další přínos pro děti a rodiče měla naše spolupráce.

4.2.1. První hypotéza

Cílem výzkumu bylo ověřit první a druhou hypotézu (4.2.2.). Hlavní hypotéza zní: 

Terapeutický příběh pro děti v rozvodové situaci může umenšit problémy související 

s rozvodem rodičů. Umenší je tak, že zmenší počet problémových oblastí identifikovaných 

před začátkem spolupráce na počet po spolupráci.

Výsledky práce mohou být dlouhodobé a krátkodobé. Výzkum proběhne v období 

pěti měsíců, tedy v relativně krátké době, dlouhodobé změny tak nelze sledovat. Pozornost je 

tedy zaměřena na krátkodobé zmeny, jež ukáží, zda poskytnutá pomoc přispěla k zotavení 

dítěte. Jde o oblasti mapované dotazníkem a pro příklad uvádím některé cíle tak, jak je uvádí 

Smithová (2004): kladné hodnocení dítěte, svěření se se starostmi a změna vnímání a pohledu 

na ně, nově získané sebevědomí, zdokonalení schopnosti pozitivně se vyrovnávat s různými 

situacemi, zlepšení školního pospěchu, schopnosti získávat přátele, návrat k činnostem, 

kterých se dříve dítě vzdalo a smíření se se situací mezi rodiči, i když si nic takového nepřálo.
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4.2.2 Druhá hypotéza

Na základě předvýzkumu vznikla další hypotéza. Navedli mě k ní rodiče, kteří při 

čtení dotazníku říkali: „Přesně tyto uvedené problémy nás během rozvodu a těsně po něm 

trápily, ale časem jsme se s nimi vyrovnali my i naše děti.“ Říkali, že kdyby dotazník 

vyplňovali v kratší době po rozvodu, vyznačili by daleko více problémů, než v období déle po 

rozvodu. Navrhovali rozlišit období rozvodové a porozvodové situace (dle podkap 3.3.1.) na 

kratší celky. Rozdělila jsem tedy čas po rozvodu na 3 fáze. První fází se rozumí období těsně 

kolem rozvodu. Charakterizují ho zmatky z nové události a změny, které s sebou přináší. Toto 

období končí, když se události začínají uklidňovat. Ve výzkumném souboru této práce to bylo 

dle výpovědí období do půl roku po rozvodu. Druhou fázi charakterizuje stále více se 

zklidňující situace, ale jsou patrná „citlivá místa“, například nedořešená bytová situace, 

výčitky a intenzivní emoční doprovod všech záležitostí týkajících se rozvodu. V tomto 

souboru šlo o období od půl roku do zhruba roku až dvou let po rozvodu. Tato fáze se jevila 

jako nejvíce individuální svým obsahem i načasováním. Poslední třetí fáze se vyznačuje již 

převážně stabilní atmosférou, kdy již nejsou tak silné emoce, ale řeší se spíše praktické věci, 

jako u koho děti letos budou na Vánoce. 

Jelikož rodiče říkali, že v kratší době po rozvodu by vyznačili daleko více problémů, 

zajímalo mě, jestli i efekt příběhu se bude v jednotlivých částech lišit. Druhá hypotéza zní: 

V první porozvodové fázi spolupráce sníží potřeby nejvíce, v poslední naopak nejméně.

Jinými slovy v první fázi bude mít práce s příběhem největší efekt a kladný přínos; rozdíl 

mezi počtem potřeb před a po spolupráci bude největší, v poslední fázi naopak nejmenší.  

4.3. Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří děti ve věku 5-10 let, obyvatele České republiky a české 

národnosti bez příznaků či diagnózy ADHD (lehké mozková dysfunkce) a podobných poruch, 

které by zkreslovaly odpovědi na dané oblasti v dotazníku. Důvody k výběru dětí 

právě tohoto věku uvádím v podkapitole 3.3.2. Spolupráce proběhne nejen s dětmi, ale i jejich 

rodiči. Ti budou požádáni o vyplnění hodnotícího dotazníku mapujícího případnou změnu 

stavu dítěte ovlivněného příběhem. 
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4.4. Výzkumná metoda a hodnotící nástroj

Testování toho, zda příběh pomohl k umenšení těžkostí dítěte způsobených rozvodem, 

proběhlo metodou dotazníkového šetření. Hodnotící dotazník obsahuje příloha č. 1. Tento 

dotazník vyplnili rodiče a slouží jako doklad o případné změně. Mapuje problémové oblasti, 

které jsou nejčastěji rozvodem zasaženy dle Matouška (2005), Trnky (1974), Warshaka 

(2004) a Smithové (2004). Rodiče dotazník vyplnili před začátkem spolupráce a po jejím 

skončení. Šlo o zaznamenání změny o stavu dítěte před a po spolupráci z jejich pohledu. 

Na konci dotazníku byla uvedena i otevřená otázka, jestli dle rodičů dotazník a 

spolupráce s dítětem dítěti něco kladného či záporného přinesly a případně co.

4.4.1. Popis hodnotícího nástroje

Inspirovala jsem se dotazníkem formou standardizovaného dotazníku CANSAS2

(Camberwell Assessment of Need Short Appraisal Schedule). 

S tímto dotazníkem jsem již v minulosti pracovala a jeho forma mi vyhovovala, proto 

jsem se rozhodla pro jeho užití v této práci. Jde o standardizovaný nástroj k mapování 

problémových oblastí a potřeb s nimi souvisejících. Tento dotazník je původně určen pro 

mapování potřeb lidí s duševním onemocněním. Inspirovala jsem se tedy jeho formou ne

obsahem jím zpracovávaných témat.

Dotazník CANSAS mj. používá pojmy potřeba a problém a propojuje je. Problémem 

se zde rozumí stav, který vyvolává potřebu s problémem něco dělat. Pokud je potřeba 

naplněná, mizí i problém a naopak. Jde tedy o velmi příbuzné a zaměnitelné pojmy a v této 

práci je na ně tak nahlíženo. Při provádění výzkumu s rodiči a dětmi se mi více osvědčilo 

používat pojem problém – mírný či závažný; ve vyhodnocení výzkumu naopak potřeba –

naplněná či nenaplněná. 

Dotazník v této diplomové práci (viz přílohu 1) má dvě části; část s uzavřenými 

otázkami, na které rodiče odpovídali čísly a část s jednou otázkou otevřenou, na kterou 

odpovídali slovně. 

                                               
2 Postup jeho vytváření, včetně lingvistické validizace a pilotního testování, je podrobně popsán v diplomové 
práci Hynka Kalvody (Kalvoda, 2002).
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Mapované oblasti dotazníku; uzavřené otázky:

Psychika

1. Výrazný pocit smutku 

2. Nesoustředěnost, problémy se soustředěním

3. Nespavost

4. Sebevědomí (snížené)

5. Apatie

6. Výkyvy nálad a emocí

7. Přehnané reakce na jiné zdánlivě malicherné podněty

8. Vývoj nepřiměřený věku (dítě se chová jako malé, nebo naopak rychle dospěje)

Tělesné zdraví

9. Tělesné zdraví

10. Náchylnost k úrazům 

11. Psychosomatické příznaky (bolesti břicha, hlavy…)

12. Zhoršení se výslovnosti

Chování a postoje

13. Ztráta zájmu o oblíbené činnosti 

14. Výbuchy agrese

15. Odmítavý postoj 

16. Provokativní chování

17. Nadměrná pracovitost

18. Nadměrná svědomitost

19. Školní prospěch

20. „Bezproblémové“ vnímání rozvodu

Schopnosti

21. Schopnost získávat přátele

22. Komunikace s rodičem

23. Komunikace o rozvodu

Otevřená otázka:

24. Nastala u Vašeho dítěte během spolupráce nějaká další změna? Jaká a v jaké 

oblasti? Prosím, blíže popište.
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4.4.2. Vyplnění dotazníku 

Před započetím vyplňování samotného dotazníku jsem respondentovi (rodiči) stručně 

představila průběh šetření, smysl, účel.

Dotazník se ptá na 23 oblastí, kde lze předpokládat problém, a tedy i vzniklou potřebu 

s ním něco dělat. Konkrétnější otázky ke každé oblasti jsou uvedeny kurzívou a mají přiblížit 

myšlenku otázky.

Odpovědi respondentů jsou hodnoceny na čtyřbodové škále: 

0 = v oblasti není žádný závažný problém (žádná potřeba) 

1 = není závažný problém nebo existuje jen mírný problém, protože je poskytována 

účinná pomoc (naplněná potřeba)

2 = v oblasti je závažný problém, není poskytnuta pomoc, podpora (nenaplněná 

potřeba). 

9 = nevím, odpověď není známa

Otázky jsou kladeny v každé jednotlivé části tak, aby identifikovaly: 

a) zda je problém (nebo potřeba) přítomen v této oblasti a

b) jak je závažný

Na konci hodnocení můžeme říci, kolik problémových oblastí dítě dle rodičů má a 

kolik z nich je mírných a kolik závažných. 
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4.5. Spolupráce s rodiči a dětmi

Na prvním setkání s rodiči, které je podrobně popsáno v podkapitole 3.4.1., byli rodiče 

požádáni o vyplnění dotazníku mapujícího současný stav dítěte. Požádala jsem je také o 

komunikaci s dítětem ohledně příběhu i spolupráce dítěte. 

Spolupráce s dětmi proběhla formou návštěv v domácím prostředí dítěte. Dítě tam má 

největší pocit bezpečí a zároveň nebývá tak rozptylováno novými prvky, jak by tomu bylo 

v prostředí pro dítě novém. Setkání s dítětem byla plánovaná celkem tři v rozmezí zhruba 

jednoho měsíce. Měla jsem v plánu 3x společně s dítětem číst příběh a upravovat ho tak, jak 

je popsáno v podkapitole 3.5.2. Tento návrh ale bylo třeba změnit. Na prvním setkání byly 

děti zpravidla nadšené touto novinkou a chtěly pomoci dětem s podobnými problémy, jakým 

čelí ony sami. Na druhém setkání ale chtěly opět něco nového, ne pouze opakování příběhu, 

který již znaly. Připravila jsem tedy na každé setkání něco nového. Cílem bylo pracovat s 

příběhem a nechat ho zaznívat, ale způsoby práce s příběhem se lišily. 

První setkání proběhlo tak, jak je popsáno v podkapitole 3.5.2. 

Na druhé setkání jsem nakreslila jednoduché obrázky přiložené v příloze 3. Každý 

obrázek měl vyjadřovat to, co každý tematický odstavec z příběhu. Úkolem dítěte bylo vybrat 

si vždy jeden obrázek a popsat, co na obrázku je. Když to uhodlo, vlepilo si ho do svého 

sešitu k odstavci, jehož obsah vyjadřoval. Pokud dítě neuhodlo, co je na obrázku, řekli jsme si 

to spolu, dali stranou a nakonec jsme se k těmto obrázkům vrátili a ještě se o nich pobavili. Po 

skončení druhého setkání mělo dítě u každého odstavce v sešitu vlepený obrázek a za 

„domácí úkol“ jej mělo vybarvit. 

Na třetím setkání jsem opět vzala za základ příběh v sešitu dítěte a postupně jsem se 

dítěte ptala, co by poradilo hlavnímu hrdinovi/hrdince našeho příběhu na témata odstavců. 

V příběhu Míše/Míšovi odpovídala a radila babička. Mě zajímalo, co by odpovědělo a 

poradilo dítě. Některé odpovědi se kryly s odpověďmi babičky, některé byly zcela nové. Děti 

mě překvapovaly svou originalitou a zároveň tím, jak dobře si pamatovaly příběh ze svého 

sešitu. 

Konce setkání probíhaly obdobně, jak je popsáno v podkapitole 3.5.2. Při hodnocení 

po spolupráci byly vyplňujícím rodičům zakryty výsledky z prvního šetření pruhem papíru. 
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4.6. Vyhodnocení výzkumu 

4.6.1. Charakteristika souboru

Výzkumu se zúčastnilo 15 dětí a 13 rodičů. Celkem s dětmi proběhlo 45 setkání. 

Setkání s rodiči proběhla vždy před začátkem spolupráce s dítětem a po jejím zakončení. Bylo 

vyplněno 24 dotazníků. 9 dotazníků vyplnili oba rodiče (18 ks) a 6 dotazníků vyplnily pouze 

matky. Samostatně vyplňující otcové se ve skupině neobjevili. Pro další představení souboru 

níže uvádím grafické znázornění.

Graf 1 Rozložení souboru dle věku

Graf 2 Rozložení souboru dle pohlaví
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4.6.2. Analýza dat

Dotazníky mapující stav dětí hodnotili buď oba rodiče dítěte nebo jen jeden. Osamoceně 

vyplňovaly pouze matky. Soubor dotazníků jsem vyplňovala jako celek bez ohledu na to, 

jestli je vyplnila matka, otec nebo oba rodiče, všem jsem přikládala stejnou váhu. 

V celém souboru bylo před zahájením spolupráce identifikováno celkem 183 potřeb, 

z toho 135 naplněných a 48 nenaplněných, viz přílohu č 2. Průměrně vychází celkem 7,6 

potřeb na dotazník; 5,6 naplněných a 2 nenaplněné.  V kontextu dotazníku to znamená, že v 7-

8 oblastech byl zaznamenán problém. V 5 až 6 oblastech byl vyjádřen mírný problém a ve 2 

oblastech problém závažný. 

Nejčastěji se objevovaly potřeby (naplněné i nenaplněné) následujících oblastí. Za

nejvíce problémovou oblast byly označeny oblasti 2. Nesoustředěnost, problémy se 

soustředěním za problémové a 20. „Bezproblémové“ vnímání rozvodu, a to 16krát. Oblast a 

23. Komunikace o rozvodu byly označeny 15krát. 14krát byly za problematické označeny 

oblasti 1. Výrazný pocit smutku a 7. Přehnané reakce na zdánlivě malicherné podněty. 12krát 

byla jako problémová označena oblasti 6. Výkyvy nálad a emocí. 14. Výbuchy agrese a 22. 

Komunikace s rodičem/rodiči byly uvedeny 11krát. Naopak nejméně problematické se jevily 

oblasti 5. Apatie a 18. Nadměrná svědomitost – 4 potřeby. 21. Schopnost získávat přátele – 3 

potřeby.  Oblasti 3. Nespavost, 10. Náchylnost k úrazům a 13. Ztráta zájmu o oblíbené 

činnosti byly za problémové označeny pouze jedenkrát.

4.6.3. První hypotéza

Srovnáme-li měření před a po spolupráci, jež je zobrazeno v grafu 3 a také v přílohách 

2 a 3, zjistíme následující informace: Celkový počet potřeb po skončení spolupráce klesl 

ze 184 na 94. Počet naplněných potřeb klesl ze 135 na 94 a počet nenaplněných potřeb 

klesl ze 48 na 0. V přepočtu na jeden dotazník vycházela změna z 7,7 na 3,9 celkových 

potřeb, z 5,7 na 3,9 naplněných potřeb, ze 2 na 0  nenaplněných potřeb. Procentuálně 

vyjádřeno, během spolupráce došlo k poklesu celkového počtu potřeb o 49 %; počet 

naplněných potřeb klesl o 30 % a počet nenaplněných potřeb klesl o 100 %.

První hypotéza se tedy potvrdila.  
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Graf 3 Výsledky měření před a po spolupráci
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K největším změnám z hlediska celkového úbytku potřeb, viz přílohu č. 5, došlo 

v oblasti 23. Komunikace o rozvodu, kdsy ubylo 13 potřeb. 10 potřeb ubylo v oblasti 2. 

Nesoustředěnost a 8 potřeb ubylo v oblasti 22 Komunikace s rodičem. 

Z hlediska naplněných potřeb byl největší úbytek v oblasti 2. Nesoustředěnost, 10 

potřeb. 9 potřeb ubylo v oblasti 23. Komunikace o rozvodu a 4 potřeby ubyly v oblastech 5. 

Apatie. 14. Výbuchy agrese, 15. odmítavý postoj a 22. Komunikace s rodičem.

Největší úbytek nenaplněných potřeb nastal v oblastech 1. Výrazný pocit smutku, 7. 

Přehnané reakce a 20. Bezproblémové vnímání rozvodu snížením vždy o 6 potřeb. O 5

potřeby pak klesl počet v oblastech 6. Výkyvy nálad a emocí. O 4 potřeby kleslo 

vyhodnocení v oblastech 9. Zvýšená nemocnost, 22. Komunikace s rodičem a 23. 

Komunikace o rozvodu. Po spolupráci vykazovaly všechny oblasti i dotazníky nulovou 

hodnotu nenaplněných potřeb.

Naopak nejmenší vliv na situaci dítěte měl příběh v oblasti 21. Schopnost získávat 

přátele, kde nenastala žádná změna. V oblasti 3. Nespavost, 13. Ztráta zájmu o oblíbené 

činnosti a 19. Školní prospěch zaznamenaly zlepšení vždy v o jednu potřebu.

Výsledky zaznamenaly i vzestup potřeb, jak také ukazuje příloha č. 5, a sice v oblasti 

9. Zvýšená nemocnost a 12. Zhoršení ve výslovnosti o 1 potřebu. V oblastech 6. Výkyvy 

nálad a emocí, 7. Přehnaná reakce na zdánlivě malicherné podněty dokonce o 3 potřeby. Jde 

však vždy o vzestup naplněných potřeb současně s poklesem potřeb nenaplněných, což si 

vysvětluji jako zmírnění potřeby nenaplněné na potřebu naplněnou, takže ve výsledku pro dítě 

přínos. Také fakt, že všechny nenaplněné potřeby po spolupráci nabyly nulových hodnot 

chápu jako moc příběhu zmírňovat závažnost problému, ze závažných činit mírné.

Při pohledu na jednotlivé děti, ne na oblasti dotazníku, viz přílohu č. 4., výsledky 

ukázaly, že jen u jednoho dítěte nedošlo k poklesu potřeb. Před spoluprací totiž nebyla 

označena ani jedna potřeba, k poklesu tudíž ani dojít nemohlo. Stav zde zůstal beze změny. U 

jednoho dítěte (dítě K, hodnocení matky) došlo ke zvýšení o celkem jednu naplněnou potřebu. 

Jinak u všech ostatních dětí došlo k poklesu celkového množství a intenzity potřeb. 

4.6.4. Druhá hypotéza

Při konkrétnějším pohledu z hlediska fáze rozvodové situace jsem zjistila následující 

informace. V první fázi u dětí A-F bylo před spoluprací identifikováno 9 potřeb na dotazník, 

z toho 6 naplněných a 3 nenaplněné. Po spolupráci 4,9 potřeb na dítě, z toho 4,9 naplněných a 

0 nenaplněných. Vyjádřeno v procentech došlo k poklesu potřeb o 45,6%, počet naplněných 

potřeb klesl o 18,3% a počet nenaplněných potřeb klesl o 100% (ze 30 na 0). Ve druhé fázi u 
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dětí G-K vycházelo před spoluprací 6,7 potřeb na dítě, 5,1 naplněných a 1,6 nenaplněných. Po 

spolupráci zůstalo 3,6 potřeb na dítě, 3?6 naplněných a 0 nenaplněných. Opět vyjádřeno 

v procentech došlo k celkovému poklesu potřeb o 46 %, počet naplněných potřeb klesl o 

29,4% a počet nenaplněných klesl o 100 % (ze 14 na 0). V poslední fázi u dětí L-O před 

spoluprací rodiče uvedli celkem 5,5 potřeb na dítě, 4,8 naplněných a 0,7 potřeby 

nenaplněných. Po spolupráci vyšly celkem 2,2 potřeby na dítě, z toho žádná nenaplněná. 

Procentuálně vyjádřeno došlo k poklesu potřeb o 60%, počet naplněných potřeb klesl o 54,2

%, počet naplněných o 100 % (ze 4 na 0).

Druhá hypotéza, že příběh sníží potřeby nejvíce v první fázi rozvodové situaci se 

tedy nepotvrdila. V první fázi se snížily potřeby nejméně, v poslední naopak nejvíce.

Během spolupráce se mi zdál patrný rozdíl v zájmu dětí v závislosti na pohlaví. 

Děvčata jevila daleko větší zájem o spolupráci než chlapci. Chlapci se dle svých slov spíše 

nudili. Řídila jsem se slovy Matouška a Pazlarové (2010, str. 115): „Fakta zjištěná 

pozorováním je třeba prověřovat rozhovorem, fakta získaná rozhovory je nutno prověřovat 

pozorováním.“ Porovnala jsem tedy pozorování s výsledky v dotaznících v závislosti na 

pohlaví dětí. Hodnocení děvčat před spoluprácí zaznamenalo celkem 7,9 potřeb, z toho 5,8 

naplněných a 2,1 nenaplněných. Po spolupráci kleslo toto množství na 3,8 potřeby celkem; 

3,8 naplněnou a 0 nenaplněnou. Pokles celkových potřeb tedy byl o 52%, počet naplněných 

potřeb klesl o 34,5% a nenaplněných o 100%. Hodnocení chlapců před spoluprácí 

zaznamenalo celkem 6,9 potřeb; 5,3 naplněných a 1,6 nenaplněných. Toto číslo po spolupráci 

kleslo na 4,3 potřeby celkem; 4,3 naplněné a 0 nenaplněných. Vyjádřeno v procentech pak 

pokles celkových potřeb činil 38%, počet naplněných o 19% a počet naplněných o 100%. 

Ukázalo se tedy, že z práce s příběhem mají větší přínos dívky než chlapci. 

4.6.5. Vyhodnocení doplňující otázky

Doplňující otázka zněla: Nastala nějaká výrazná změna u dítěte během spolupráce? 

Jaká? V jaké oblasti? Byla vyhodnocena následovně: 8 rodičů uvedlo: „beze změny“ nebo 

pole proškrtlo. 1 rodič ke svému tvrzení přidal poznámku: „Pokud došlo v některých 

oblastech ke zhoršení, nemyslím si, že by to bylo důsledkem spolupráce na výzkumu.“ 5 

rodičů uvedlo odpověď ve smyslu: „dítě těšilo, že bylo středem pozornosti“ a 5 uvedlo 

dětskou radost nad tím, že mohli pomoci jiným dětem. 3 rodiče uvedli zvýšený zájem dítěte o 

komunikaci s rodičem, 2 rodiče uvedli změnu k lepšímu ve všech oblastech; uvedli: „celkové 

zlepšení.“ 1 rodič uvedl, že společné povídání s dítětem pomohlo vyjasnit to, co se v rodině
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dříve smlčovalo a přehlíželo. Odpovědi všech rodičů dle mého názoru korespondovaly 

s výsledky dotazníků a nedošlo ke zhoršení stavu dítěte nebo zvýšení jeho potřeb. 
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4.7. Diskuze 

V podkapitole 1.4.10. Doporučení pro tvorbu terapeutických příběhů pro děti

je zmíněna mj. souvislost jména dítěte a jména hlavního hrdiny příběhu. Davisová (1988) 

doporučuje příběhem co nejvíce zrcadlit aktuální situaci dítěte, a tedy i jméno dítěte použít 

jako jméno hlavního hrdniny. Poskierová (2009) tvrdí opak. Podle ní hrdina nesmí mít 

stejnou podobu ani jméno jako dítě, kterému je pohádka čtena. Jako důvod uvádí předcházení 

tomu, aby příběh byl dítěti vnucován, obzvlášť pokud by se mu nelíbil nebo mu nerozuměl. 

Před výzkumem jsem se přikláněla k Davisové. Již během předvýzkumu však rodiče vyjádřili, 

že si nepřejí, aby se hrdina příběhu jmenoval stejně jako dítě. Schůdnou cestu viděli naopak 

v tom, že se hrdina bude jmenovat naprosto jinak a dítě mu bude moci radit a pomáhat. Právě 

tento postoj se mi později ve výzkumu osvědčil a používala jsem jednotného jména Míša. Pro 

zdůraznění podobnosti mezi hrdinou a dítětem jsem při čtení hovorů babičky směrem 

k hrdinovi babiččina slova říkala směrem k dítěti a místo jména oslovovala neutrálně, např: 

„ty můj chlapče.“ Podle reakcí dětí se mi tento druh sdělování zdál nejlepší. Děti se mi zdály, 

řekla bych, příjemně zaujaty příběhem bez signálů „ošívání se“ z vnuceného příběhu nebo 

naopak nezájmu z příběhu, který jako by se jich vůbec netýkal. 

Dalším námětem k diskuzi může být „kvalita“ obrázků (viz přílohu č. 6), se kterými 

jsem pracovala při druhém setkání s dítětem popsaném v podkap. 4.5. Setkala jsem se 

s reakcemi překvapení a údivu. Jakoby se děti divily, že tak primitivní až ošklivé obrázky 

vůbec někomu ukazuji. Divily se také, proč jsem na obrázky nakreslila právě to, co na nich 

bylo. Nabízely, že nakreslí nové obrázky nebo je alespoň vybarví. Přesně tento cíl jsem 

sledovala – práci s obrázky a propojení s příběhem. Inspirovala jsem se myšlenkou prof. 

Hellera, biblisty a překladatele. Ten tvrdil, že dobrý překlad knihy se sice dobře čte, ale po 

přečtení čtenář často ani neví, co četl. Oproti tomu „jazykově kostrbatý“ překlad nutní čtenáře 

nad textem přemýšlet, čímž má větší užitek z jeho obsahu3. Domnívám se, že stejný princip se 

uplatnil i při práci s tak „kostrbatými“ obrázky. Děti nad obrázky přemýšlely, uvažovaly, jak 

je na základě jejich sdělení předělat. Tím z nich měly větší užitek než by měly z krásných 

obrázků, které mohou vidět v každé dětské knížce, jimž není co vytknout, jen se na ně podívat 

a listovat dál. 

                                               
3

„Když je to bez jazykové kostrbatosti, tak ten čtenář už dále nepřemýšlí a má dojem, že už to všechno 

pochopil. Kdežto ty překlady, které jsou poněkud kostrbatější, vedou poněkud více k zamyšlení.“ 

(www.ceskatelevize.cz/, 2012,11. minuta)
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Diskutování výzkumných dat začnu tvrzením ze studie registrované u National 

Childdren’s Bureau: „…značná část účinků, které se obvykle považují za důsledek působení 

rozvodu na děti, se projevuje ještě před rozchodem rodičů“ (Smith, 2004, str. 179). Jelikož 

jsem s dětmi nebyla v kontaktu před začátkem rozvodové situace, je třeba s tímto faktem 

počítat. Nelze tedy s jistotou říci, jestli příběh pomohl umenšit výhradně komplikace 

způsobené rozvodem. Lze ale říci, že komplikace byla použitím příběhu umenšena. Myslím, 

že z hlediska kvality života dítěte a rodiny nezáleží tak na tom, kdy a čím přesně byla 

komplikace vyvolána, důležité je, že byla umenšena.

Výsledky výzkumu mě překvapily svou příznivostí. Tak velký pokles potřeb jsem 

nečekala. Myslím, že mohlo dojít ke zkreslení pozitivním směrem z několika důvodů: Tím 

prvním může být fakt, že příběh jsem navrhla, testovala i hodnotila jeho účinky pouze já, 

nikdo další. Myslím si, že pokud by výzkum dělal někdo jiný, tak velké rozdíly ve stavu před 

a po spolupráci by nezaznamenal. Míním tak například z důvodu úzké souvislosti, až možná 

neoddělitelnosti příběhu a celkové spolupráce dítěte, rodičů a mě. Je těžké odlišit skutečnou 

účinnost příběhu od celkové spolupráce. Případné nedostatky příběhu jsem mohla podvědomě 

„dohánět“ rysy v přímé spolupráci nebo naopak. Za účelem zvýšení objektivity při zjišťování 

skutečného potenciálu samotného příběhu by dle mého názoru bylo lepší, kdyby s příběhem 

pracoval někdo jiný než ten, kdo příběh vytvořil. Největší objektivita by nastala v případě, 

kdy by jeden člověk vytvořil příběh, někdo jiný s ním pracoval a někdo další hodnotil

výsledky spolupráce účinků příběhu. Hodnotitel by neměl mít informace, jak má příběh 

působit, co zlepšovat nebo zhoršovat.  

Pozitivně zkreslující vliv během vyhodnocování mohlo mít rovněž období, kdy byl 

výzkum prováděn. Některá šetření před spoluprací jsem prováděla v červnu, tedy na konci 

školního roku, které často přináší dětem i rodičům stresy ze školy. Hodnocení po spolupráci 

s některými dětmi proběhlo v červenci o prázdninách. Možný vliv na odlišnost pohledů 

v těchto obdobích je, myslím, zjevný. V případném dalším šetření by bylo dobré i toto 

zohlednit a zvolit pro hodnocení podobná období z hlediska zátěže pro dítě, potažmo rodinu.  

Další možné zkreslení mohlo nastat tím, že hodnocení dětí prováděl někdo jiný, ne 

samy děti. Z hlediska věku by ale jejich sebehodnocení bylo problematické. Toto zkreslení 

považuji za jaksi neutrální, ne pozitivně nasměrované jako předešlá, protože nelze říci, jestli 

by se děti hodnotily stejně, lépe nebo hůře, než je hodnotili rodiče. 
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Pokud bychom uvažovali o zobecnění výsledků na širší populaci, myslím, že by 

nebyly tak příznivé z hlediska kvality vzorku, se kterým jsem pracovala. Rodiče tím, že 

projevili zájem o spolupráci, ukázali tak svůj zájem o své děti. Ten se jistě projevuje i 

v dalším přístupu k péči o dítě, co je všeobecně příznivou okolností a pro dítě přínosem. Tito 

rodiče aktivně spolupracovali a s dětmi si četli příběh, čímž zvyšovali jeho účinnost. Je 

otázkou, jak by příběh působil, kdyby s ním rodiče vůbec nepracovali. Je otázkou, jaké by 

byly výsledky, kdyby bylo pracováno s dítětem, o něž rodiči není tak dobře pečováno. 

Také výběr vzorku mohl poznamenat výsledky. Oslovovala jsem rodiče ve svém 

okolí, o kterých jsem věděla, že se rozvádějí nebo jsou rozvedeni. Ti mi zase dávali kontakty 

na své známé v podobné situaci. Používala jsem kontakty, které jsem měla tímto způsobem 

k dispozici, takže pokud jsem dostala kontakt pouze na matku, záleželo na ní, jestli umožní 

účast i otci dítěte. Některé matky odmítly kontakt na otce poskytnout buď z nechuti s otcem 

komunikovat nebo z nejistoty, jestli by nebyl proti účasti na výzkumu. Pokud jsem měla 

kontakt jen na otce, vždycky mi kontakt na matku poskytl. To je důvod, proč ve výsledcích 

jsou zahrnuti vždy oba rodiče nebo jen matky, samotní otcové nikdy. 

To, že práce s příběhem má větší efekt u dívek než u chlapců se potvrdilo. Patrně by 

bylo dobré pro chlapce navrhnout jiný příběh, u kterého by se nenudili. Podle výpovědí 

chlapců postrádali „opravdového hrdinu“, větší „napětí“ a „dobrodružství“. 

Poslední zmínkou v diskuzi je souvislost druhé hypotézy a rozdílu v zájmu dětí 

v závislosti na pohlaví. Ve druhé porozvodové fázi  (děti G-K) byl zaznamenán pokles 

v účinnosti příběhu. Zároveň ve skupině druhé rozvodové fáze byla většina dotazníků 

týkajících se chlapců 5 z 7), kteří, jak je již uvedeno v podkap. 4.6.4., vykazovali nižší

účinnost příběhu, než děvčata. Domnívám se, že právě většina chlapců mohla ovlivnit, že ve 

druhé fázi bylo dosaženo nejnižšího efektu oproti druhé hypotéze. Pokud bych příště chtěla 

zjišťovat účinnost příběhu vzhledem k fázi porozvodové situace, do každé rozvodové fáze 

bych zařadila stejný počet děvčat jako chlapců. 

Za poslední omezení výzkumu uvádím neexistenci kontrolní skupiny. Čas sám mívá 

pozitivní vliv na zpracování traumat a nepříjemných zkušeností, takže i u dětí bez specifické 

pomoci dochází ke zlepšování jejich stavu. Tento výzkum nesrovnával změny ve stavech dětí, 

u kterých byl aplikován příběh s dětmi, u kterých příběh aplikován nebyl. Právě rozdíl mezi 

výsledky těchto dvou skupin dětí by více odhalil terapeutický potenciál příběhu. 

V eventuálním příštím výzkumu by tedy bylo přínosné srovnat výsledky tohoto výzkumu s 

výsledky kontrolní skupiny, které by zaznamenaly změny ve stavu dětí rozvádějících či 
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rozvedených rodičů u kterých nebyl aplikován příběh, a to v průběhu stejného časového 

horizontu a období, k jakému se vztahuje tento výzkum. 
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ZÁVĚR

Na stránkách této práce jsou uvedeny informace o narativní terapii a terapeutických 

příbězích, dále je popsána rozvodová problematika se zaměřením na dítě jako účastníka 

rozvodové situace. Terapeutický příběh, který byl během práce vytvořen nese rysy obou 

zmíněných oblastí. Tento příběh byl testován ve spolupráci patnácti dětí a dvaceti čtyř 

rozvádějících se nebo rozvedených rodičů. Hodnocení stavu dětí před a po spolupráci 

prováděli jejich rodiče. Z rozdílu hodnocení před a po spolupráci vyplynuly výsledky, které 

lze přikládat účinku příběhu a práce s ním. 

Základní hypotézou výzkumu bylo, že terapeutický příběh pro děti v rozvodové situaci 

může umenšit problémy související s rozvodem rodičů. Tato hypotéza se potvrdila, neboť 

celkově klesl počet vyjádřených mírných i závažných problémů. Došlo tedy ke zmírnění 

závažnosti nebo snížení počtu vyjádřených problémů. Během práce s dětmi vznikla ještě 

druhá hypotéza. Ta tvrdila, že příběh bude mít největší efekt, tedy sníží počet problémů a 

problémových oblastí nejvíce v první fázi rozvodové situaci a nejméně v poslední, třetí fázi. 

Tato hypotéza se však nepotvrdila a ukázal se pravý opak. V první fázi se snížil počet a 

závažnost problémů nejméně, v poslední naopak nejvíce.

V průběhu spolupráce s dětmi se dále ukázalo, že větší užitek z práce s příběhem měli

chlapci než děvčata.

Výsledky výzkumu byly celkově velmi pozitivní, nicméně v případě dalšího výzkumu 

by bylo dobré zohlednit nejen tyto výsledky, ale i jeho omezení a nedostatky uvedené 

v diskuzi 4.7.
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