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Abstrakt 

Bakalářská práce řeší problematiku rekonstruovaných rodin, což jsou takové rodiny, ve 

kterých žije dítě s jedním rodičem biologickým, ale druhý je mu biologicky nevlastní. 

Zmíněny jsou zde situace, které předchází vzniku takových rodin a také problémy, se kterými 

se členové v soužití potýkají. Dalším tématem práce je dramaterapie. Tato expresivní terapie 

pracuje s divadelními procesy, které mohou být aplikovány na velkou řadu problémů. Své 

zastoupení najdou kromě psychoterapie i ve speciální pedagogice a v dalších oblastech. 

Teoreticky jsou zde zmíněny postupy, jak s dramaterapií pracovat prostřednictvím jejích 

technik a prostředků. Po teoretické části, ve které je vyložena problematika obou témat, 

následuje část, ve které se autorka snaží aplikovat dramaterapeutické techniky na vybrané 

problémy rekonstruovaných rodin. Zde jsou uvedeny konkrétní příklady a cvičení a v 

neposlední řadě také to, co se jimi ovlivňuje či zlepšuje, pokud jsou aplikovány v 

terapeutickém procesu na rekonstruovanou rodinu. 
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 Rekonstruovaná rodina, biologický rodič, nevlastní rodič, nevlastní dítě, výchova, 
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Abstract  

My bachelor thesis deals with the problem of restored families, where the child lives 

with biological parent and the step one. There are mentioned situations previous to setting up 

such families and the problems the family members have to face during their coexistence. 

Another topic of my thesis is the drama therapy. This kind of expressive therapy works with 

dramatic procedures that can be applied to a wide range of problems. These procedures could 

be found in psychotherapy as well as in special pedagogy or other fields.  Theoretically, it 

mentions the modality of work with drama therapy through its techniques and means. The 

theoretical part containing the exposure of the both topics is followed by the section in which 

the author tries to apply drama therapy techniques to selected problems in restored families. 

There are presented specific examples and exercises, and last but not least is pointed out what 

can be influenced or improved, if applied in the therapeutic process of the restored family.  
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Úvod 

 

 Bakalářská práce řeší problém rekonstruovaných rodin. Jsou to takové rodiny, ve 

kterých spolu žije dítě se svým biologickým rodičem, ale také s rodičem biologicky 

nevlastním. V takové nově vzniklé rodině mohou nastávat nejrůznější problémy. Mohou to 

být výchovné problémy. Dítě může také vzdorovat a snažit se na sebe upozornit tím, že změní 

své chování. Dalším problémem je společné soužití v domácnosti jako takové. Problémy 

mohou být i v nově vzniklých vztazích. Jsou jimi například vztahy mezi bývalými manžely, 

mezi novými partnery, mezi biologickým rodičem a jeho dítětem, mezi nevlastním rodičem a 

nevlastním dítětem a v neposlední řadě také vztahy nových nevlastních sourozenců. 

 Druhým tématem práce je dramaterapie. Jedná se o novější formu expresivní terapie, 

která k terapeutickému působení používá divadelní procesy. V textu jsou zmíněny techniky 

dramaterapie, jako jsou například dramatizace, improvizace, hra v roli, práce s loutkou a 

maskou, neverbální techniky, dramatické hry a další. V práci jsou uvedeny i postupy, jak by 

mělo vypadat správné dramaterapeutické setkání terapeuta s klienty. Kapitola obsahuje i část, 

která je věnována dramaterapii ve speciální pedagogice. 

 Ve třetí kapitole, která je propojením obou předchozích, jsou návrhy některých 

dramaterapeutických cvičení, které by mohly rekonstruované rodině pomoci, pokud se 

rozhodne tuto terapii se svým problémem navštívit.  

 Práce má význam i vzhledem ke speciální pedagogice. Předmětem speciální 

pedagogiky je člověk se znevýhodněním. Dramaterapie se jednak může uplatňovat u klientů 

mentálně, tělesně i jinak znevýhodněných. Pokud ale rekonstruovaná rodina řeší problémy ve 

vztazích nebo soužití, pak by se dalo říci, že je svým způsobem znevýhodněna oproti 

ostatním. Pokud dítě s nově vzniklou situací nesouhlasí, mohlo by se stát i to, že se jeho 

postoj projeví například ve škole. Může to být zhoršeným prospěchem nebo změnou chování. 

Tuto změnu bychom mohli zařadit do etopedie. Tam by patřila i situace, pokud by dítě začalo 

situaci řešit užíváním návykových látek či jiným nepřiměřeným chováním. Takové situace ale 

tato práce nezmiňuje.  

 Obě oblasti, rekonstruované rodiny i dramaterapie, jsou v práci zmíněny formou 

teoretického výkladu. Třetí kapitola si klade za cíl navrhnout řešení práce s rekonstruovanými 

rodinami.  



 

9 

  

1 Rekonstruovaná rodina 
 

1.1 Termín, definice 

 Uvést jednoznačnou a jedinou definici termínu rekonstruovaná rodina je velmi 

obtížné, protože samotný termín je nejednoznačný. Označuje tu skutečnost, kdy do rodiny 

přichází nový člen, který není biologickým rodičem dítěte. Proto můžeme rekonstruovanou 

rodinu někdy také nazvat jako nevlastní.  

Takovým novým členem rodiny může být jak muž, tak žena. Rekonstruovaná rodina 

vzniká tehdy, když si rodič přivede svého nového partnera do společného domova, který i 

s dítětem poté všichni sdílí. O novém rodiči ale hovoříme i v případě, že nežije přímo 

v bezprostřední blízkosti, tedy v domácnosti, s dítětem, ale například s jeho otcem, ke 

kterému dítě dochází po rozvodu rodičů. Do vztahu také přichází sourozenci. Pokud si 

nevlastní rodič přivede do rodiny dítě z minulého manželství, pak hovoříme o nevlastním 

sourozenci. Může se ale stát, že noví partneři budou mít i společné dítě a zde také vzniká nový 

vztah mezi dětmi. 

 Matějček ve své knize (1994a) dokonce hovoří o rodině doplněné, kdy jeden rodič doplní 

rodinu dalším novým členem, svým partnerem. 

Definice Malecové (2009, s. 27): „Rekonstruované rodiny vznikají po rozpadu 

původní rodiny rozvodem, úmrtím jednoho z rodičů, případně jde o neúplnou rodinu 

svobodného rodiče, kdy rodič, který se stará o dítě/děti (dlouhodobě či krátkodob ě) 

vytvoří nový svazek (nemusí být manželský) a dětem tak vstupuje do života nová 

dospělá osoba s výchovnou funkcí (nevlastní rodič), která může do nové rodiny přivést 

též vlastní děti.“ 
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1.2 Situace, které předchází vzniku rekonstruovaných rodin 

 Stav, kdy je v rodině jeden rodič nevlastní, je v naší republice celkem běžný. Nejedná 

se o žádný ojedinělý jev. Důvody vzniku mohou být různé, ale vesměs se většinou jedná o 

prvotní problém v původní rodině, kdy si rodiče dítěte přestanou rozumět, ať už z jakéhokoli 

závažného důvodu. Vyústěním těchto neshod bývá třeba právě rozvod. Dalším výchozím 

stavem pro vznik rekonstruované rodiny je úmrtí  jednoho z partnerů (rodičů) a kdy si po čase 

pozůstalý najde nového životního partnera. Jsou takové případy, kdy rekonstruovaná rodina 

vznikne za situace, kdy jeden člen rodiny vychovává dítě sám už od jeho narození a nikdy 

nebyl ve sňatku s druhou osobou, a tedy nikdy rodina nebyla úplná.  

 

1.2.1  Rozvod rodičů 

Nejčastějšími důvody, které předcházejí rozvodům, jsou podle materiálů Českého 

statistického úřadu (2008) obecné příčiny, jako například rozdílnost povah a zájmů. A to až 

87%. Jako konkrétně formulované důvody uvádí Český statistický úřad nejčastěji nevěru . 

Druhým nejčastějším důvodem je alkoholismus ze strany partnera, ale také nezájem o 

rodinu  ze strany matky.  

Dalšími důvody vzniku rozvodů, a tedy následně rekonstruovaných rodin, mohou být 

například důvody finanční, kdy jsou hodnoty matky a otce postaveny jinak. Můžeme se také 

setkat s náboženskými nebo zdravotními důvody rozvodu.  

Matějček (citovaný podle Malecové, 2005, s. 14) uvádí tři stadia rozvodu: 

• „Manželský (rodinný) nesoulad. Vzniká z více či méně podstatných sporů, ve 

kterých se prokazuje snížená schopnost partnerů najít vhodné kompromisy a spory 

řešit. Tento manželský nesoulad, který je poměrně běžný a nebývá nikým 

„diagnostikovaný“, přechází v menší části případů do manželského (rodinného) 

rozvratu. 

• Manželský (rodinný) rozvrat. Jde už o podstatné postižení některých ze 

základních rodinných funkcí (emoční, ekonomické, výchovné). Rodinný rozvrat 

může být akutní nebo dlouhodobý; v některé ze svých fází může potom přejít do 

rozvodu. 
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• Rozvod. Je formálně-právním ukončením manželského vztahu dvou jedinců, 

krajním řešením v procesu rozvratu manželství. Rozvod, na rozdíl od rozvratu 

manželství, je deklarovaný, a to tím, že je podaný návrh na rozvod, proběhne 

rozvodové řízení a do celého děje, který byl před tím jen součástí rodinného 

života, vstupují úřední instituce, jako například soudy, právníci, atd.“ 

Rozvod tedy může být konečným řešením tíživé situace v rodině.  

 

1.2.1.1 Reakce dítěte na rozvod 

Dítě vnímá vše, co je v rodině špatné velmi citlivě a nelze ho z „dospěláckých“ problémů 

vynechat úplně. Ke svému správnému vývoji potřebuje, aby byly uspokojovány jeho základní 

životní potřeby, tedy aby dostávalo pravidelný příjem potravy, aby bylo šaceno a mělo kde 

spát. Jsou zde také potřeby jako je láska nebo životní jistota domova, která se mnohdy vytrácí, 

když dojde k rozkolu mezi rodiči.  

„Už na konci kojeneckého věku si dítě tvoří bezpečný a jistý vztah ke „svým lidem“, tj. 

k těm, kdo jsou kolem něho a kdo je přijali za své.“ (Matějček, 1994b, s. 30). Pokud tedy 

nový rodič dokáže k dítěti citliv ě přistupovat a získat si tak jeho přízeň, může mu vytvořit 

stejně dobrý domov, jako jeho rodič biologický.   

Dítě v každém případě vycítí, že něco mezi rodiči není v pořádku. Není správné z takové 

situace dítě úplně vynechat a všechno se mu snažit zatajit. Velmi mu záleží na tom, aby 

rodina perfektně fungovala, neboť je to to nejcennější a nejjistější, co v životě zatím má. Vždy 

vycítí, pokud něco není tak, jak být má. Je tedy důležité si uvědomit, že „máme-li jednou děti, 

pak všechno, co se děje mezi námi manželi, se nutně týká i jich.“ (Matějček,1994b, s.29) 

Malecová dokonce ve své práci píše (2005, s.15): „Často se stává, že rodiče zvažují, zda 

dítěti poví o blížícím se, či už dokonce probíhajícím rozvodu. Často jim fakt dlouho zatajují. 

Netýká se to však pouze rodičů malých dětí, ale už skoro i dospělých.“ 

Jsou však i situace, kdy si dítě přeje, aby k rozvodu došlo. Může to být z důvodu 

přetrvávajících hádek v rodině, kde se už dítě necítí dobře a to, že se jeho rodiče rozejdou, 

způsobí úlevu všem. (Gjuričová, Kubička, 2003) 
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Vraťme se ale k tomu, jak na rozvod, popřípadě na nového partnera či partnerku, reagují 

děti. Na konci druhého a v průběhu třetího roku si dítě uvědomuje své postavení v rodině, 

tvoří se vědomí vlastního „já“ (Matejček, 1994a). Tíživé situace v rodině, neshody a 

následný rozvod mohou způsobit velký zmatek v psychice dítěte, je to zásah do jeho 

identity .  

Důležité je také ujistit dít ě, že za nastalou situaci nemůže. O tom hovoří i Peggy 

L.Barta ve svém článku (2008). „Děti potřebují ujištění, že jejich chování nezpůsobilo 

rozvod/smrt rodiče, který je dostal do rekonstruované rodiny.“ 

Vnímání faktu, že se rodiče rozcházejí, je rozdílné. Matějček (1994a) uvádí různá 

chápání rozvodů a neshod v rodině vzhledem k věku dítěte: 

• Předškolní věk:  v tomto věku velmi působí dětská fantasie, kdy si dítě 

nesrovnalosti zpracuje samo a často si rozkol vykládá i jako svou vinu, protože 

rodiče na něj nemají tolik času, příliš se mu mnohdy nevěnují, už ani netráví tolik 

času společně. 

• Střední školní věk:  tento věk je oproti ostatním nejzranitelnější a dítě takto staré 

snáší problémy v rodině nejhůře. Zde také velmi špatně vnímá matčina nového 

partnera a hrozí, že dítě sejde ze správné cesty. Objevují se časté sklony k 

disfunkčnímu chování, jako je užívání drog, alkoholu a velký vliv na to mají 

hlavně party starších dětí, hlavně ve velkých městech. Jsou také situace, kdy děti 

své rodiče více „hlídají“. Zjišťují, kam to večer chodí a proč je druhý rodič sám 

doma atd. Nebo se sami snaží dát situaci po pořádku. 

• Puberta a dospívání: dítě tohoto věku často zaujímá „soudcovský“ postoj. Snaží 

se zjistit, čí je to všechno vina a může obviňovat rodiče za to, že už nefungují jako 

rodina. 

Jednoznačným shrnutím pro všechny věkové kategorie je ale fakt, že dítě bývá rozvodem 

vždy frustrováno. Neexistuje věk, ve kterém by dítě rozvodem netrpělo. Bývá stresováno i 

všemi následujícími událostmi, jako jsou možné stěhování a podobně. Reakcí na to může být i 

zhoršení školního prospěchu. (Lovasová, 2006) 
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Souhlasím s autorem, že ještě horší, než samotný rozvod, je pro dítě a vlastně pro celou 

rodinu stav, který Matejček (1994a) nazývá nedeklarovaným rozvodem, kdy rodina žije v 

trvalém nesouladu, a rozvod odmítají. Dítě pak trpí častými hádkami, osočováním rodičů, 

ignorací a v nejhorším případě i psychickým i fyzickým týráním. I když po rozvodu často 

napjatá atmosféra přetrvává, v takové situaci je vážně ohrožen zdravý vývoj dítěte.  

V případě, že se rodiče rozhodnou sdělit dítěti, že něco v jejich manželství není v pořádku, 

je otázkou, co a jak jim říci. Malecová (2005) píše, že je dobré, aby rodiče společně 

dítěti/dětem řekli, jak se věci mají, tedy že se chtějí rozvést. Jsou i situace, kdy jeden rodič je 

na druhého rozzlobený a dává to před dětmi najevo tak, že o něm mluví hanlivě, svádí vinu na 

něho a podobně. Pak se může stát, že dítě zaujme stejný postoj, jako rodič, tedy odmítavý 

k tomu druhému a tím se mohou narušit jindy velmi dobře fungující vztahy.  

I samotní aktéři rozvodu mohou tento stav prožívat různě. Fáze rozvodové situace podle 

Šmolky a Macha (citováni podle Malecové 2005, s.17) vypovídají o tom, jak se rozvádění cítí 

a čím si postupně prochází. Ovšem tyto fáze neprobíhají u obou manželů obvykle stejně a 

proto díky tomu může docházet k ještě větším neshodám: 

• „Popření. V této fázi převažuje tendence tuto realitu popřít. 

• Deprese. Často také spojená s neúčinnou snahou vyvolat partnerovu lítost. 

• Zoufalství. V této fázi bývá někdy zvýšená aktivita, snaha ještě na poslední chvíli 

všechno zachránit. Nezřídka spojená i s agresivitou vůči partnerovi, dokonce se 

snahou zastrašit ho. Může však jít o fázi, která má svůj smysl. Aspoň na čas si 

opuštěný partner potřebuje dopřát pocit, že zlý je ten, kdo ho opouští.  

• Druhá adolescence. Jde o jakousi euforii ze znovuzískané volnosti, spojenou 

s navazováním nových (zpravidla neperspektivních) známostí, návratům 

k ranějším formám vyjadřování se, typickým právě pro období dospívání. Poměrně 

vysoké je i riziko útěku k alkoholu, drogám, partám, sektám. Všechno ve snaze 

dokázat sobě i tomu, kdo ho/ji tak zradil, jak si ještě dokáže svůj život užít. Tato 

fáze nastupuje jen někdy.  

• Vyrovnání. Až nyní opouštěný a opuštěný partner přijímá realitu, možná 

s pocitem smutku, ale už bez zlosti, zoufalství a potřeby demonstrovat nezávislost 

a nevázanost.“  
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1.2.2 Úmrtí rodi če 

Podle Českého statistického úřadu (2007) umírají obyvatelé jinak, než přirozenou smrtí ve 

stáří také díky dvěma příčinám. Jsou to příčiny vnější, jako například úrazy, sebevraždy, 

vraždy a zabití. Dále pády, dopravní nehody a utonutí. Mezi vnitřní příčiny patří úmrtí 

člověka následkem nemoci nebo tělesné vady. 

Problematice úmrtí rodičů se věnuje jen velmi málo autorů, protože oproti rozvodům se 

s ní setkáme méně.  Matejček (2002) ale píše o tom, že 1,5-1,8% populace dětí do patnácti let 

postihne úmrtí jednoho z rodičů. Je také pravda, že tento stav nastane (oproti rozvodu) 

nečekaně a náhle.  

 

1.2.2.1 Reakce dítěte na úmrtí rodiče 

Bolest dítěte v případě úmrtí rodiče je nezměrná. Zmírnit ji dokáže jen máloco, ale 

důležité je, aby pozůstalý rodič s dítětem neustále komunikoval a dával mu najevo, že on zde 

je.  Samozřejmě jsou i takové nešťastné případy, kdy dítě přijde o oba rodiče. V takové situaci 

ale nehovoříme o možné nové vzniklé rekonstruované rodině, ale o náhradní rodinné péči.  

Na rozdíl od rozvodu jde v případě smrti o ztrátu definitivní. Rodič není přítomen fyzicky, 

ale pro děti (i pro dospělé) bývá zesnulý přítomen duchovně. Uchováváme si na něj hezké 

vzpomínky a myslíme na něj. To ale může přispět k procesu idealizace zemřelého. Dítě na 

něho vzpomíná jen v tom dobrém, protože mu jeho osoba schází. Když pak dojde k situaci, že 

si pozůstalý rodič přivede do rodiny nového partnera, dochází k srovnávání zidealizovaného 

zemřelého rodiče s tím novým. Dítě má pocit, že jeho biologický rodič byl o mnoho lepší, ale 

už zde nemůže dojít ke konfrontaci a proto je tento stav pro nově příchozího partnera těžký. 

Gjuričová a Kubička (2003, s. 92) o tomto stavu hovoří takto: „Zvláště tam, kde se rodina 

doplní po smrti rodiče, bývá loajalita vůči výlučnosti nového vztahu mimořádně silná a 

neumožňuje dětem, aby se novému vztahu otevřely. Památku zemřelého rodiče mohou citlivě 

a žárlivě střežit.“ 

Matějček (2002, s. 92) dělí období dětského truchlení na tyto čtyři klasické fáze: 

• „Šok neboli ohromení, kdy si dítě uvědomí, že milovaná osoba se neobjevuje. 

• Protest, který nastupuje jako obranná reakce a který by měl věci vrátit do 

dřívějších kolejí. 

• Beznaděj či zoufalství, když protest nefunguje a ztráta se jeví jako definitivní. 
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• Proces vyrovnávání, uklidňování, smíření a hledání nových východisek.“ 

 

1.2.3 Hledání nového partnera a rodiče pro dítě 

V případě, kdy měl jeden z rodičů vztah s dalším člověkem už v době manželství, pak u 

něho o žádné hledání nejde. V horší situaci se nachází ten partner, který byl podváděný, 

přistoupil na rozvod a nyní zůstal sám. Pokud dojde k takové situaci a podváděnou je ve 

vztahu žena, pak může nastat situace, že má hledání nového partnera těžší, zvláště pokud soud 

přidělí děti do péče jí. Nemůže mít takovou volnost, jako by byla bezdětná. Pokud si 

například chce vyjít do společnosti, musí nezletilému dítěti sehnat hlídání. A v případě, že se 

seznámí s mužem, který by jí vyhovoval, pak jistě řeší otázku, jak onen nový partner přijme 

fakt, že má doma dítě. A samozřejmě v neposlední řadě také to, jak partnera přijme samotný 

potomek.  

Majtějček (1994b) také uvádí, že žena to má při hledání nového partnera a 

potencionálního nevlastního otce těžší než rozvedený muž. Protože je to právě žena, které 

se v dnešní době ve více případech svěřuje dítě do péče. A z toho mohou plynout různá 

omezení při navazování nové známosti. Hovoří také o tom, že jsou časté i ty situace, kdy si 

matky vyhlédne partnera, kterého považuje za toho pravého, přivede si ho domů, kde spolu 

s dítětem sdílejí domácnost, ale po čase zjistí, že jim to neklape a vztah musí ukončit. Dítě je 

v tomto případě velmi zmatené, zvláště tehdy, když je situace opakovaná a zjištění, že si nový 

pár nerozumí, provázejí neshody a konflikty, jichž je dítě svědkem.  

Matka také při hledání spíše zvažuje, zda vybírat vhodného otce pro dítě nebo pravého 

partnera pro sebe. Malecová (2005) ale připomíná, že matka se svým partnerem bude možná 

do konce života, ale děti od nich po čase odejdou do své vlastní domácnosti.  

Pokud si rodič najde nového partnera pro život, pak by měl dítěti o tomto vztahu říci co 

nejdříve. To si stejně, podle Malecové (2008ch), v nejbližší době všimne toho, že v chování 

jeho matky nebo otce se něco změnilo.  

Může nastat i situace, kdy se matka s dítětem stane cílem mužů, kteří pouze nemají kde 

bydlet a využívají situace, kdy matka hledá partnera. Malecová (2005) píše o faktu, že právě 

matka s dítětem mají po rozvodu nárok na ponechání si bytu, ve kterém dříve žila celá rodina. 

Proto může nyní „přitahovat“ muže, kteří hledají jen vidinu bydlení. Při takovém střídání 
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mužů (i žen) v domácnosti tak může dítě zažívat opakovaný pocit ztráty, jako při rozvodu 

jeho rodičů.  

 

1.3 Nově vzniklá rekonstruovaná rodina 

Jak je už uvedeno na začátku, rekonstruovaná rodina vzniká tehdy, když matka nebo otec 

přivedou do domácnosti svého nového partnera či partnerku. Rekonstruovanou rodinou se 

tedy nestávají v případě, kdy si matka občas vyjde s partnerem do kina či na večeři, ale pak se 

oba vrátí do své domácnosti.  

Norwoodová a Wingenderová (citované podle Malecová, 2005, s. 33) hovoří o stádiích 

vývoje rekonstruovaných rodin: 

� „Stádium iluzí. Na počátku existuje představa, že „budeme všichni jedna velká 

šťastná rodina“. Zjevná jsou nerealistická očekávání přebrané z modelu vlastních 

biologických rodin; přesvědčení, že láska překoná všechny problémy. 

� Stádium zmatku a rozčarování. Členové rodiny pocítí, že rodina nefunguje tak, 

jak očekávali. Je to stádium, kdy se objevují pocity úzkosti, strachu a obavy 

z neznámé situace a nejasných rolí. Časté jsou konflikty loajality u dětí, z mnoha 

stran je nevlastní matka nebo otec, jako nejnovější člen rodiny, považován za 

původce vzniklého zmatku. 

� Stádium negativních emocí. Vrcholí pocity neuspokojení, zklamání, zlosti, 

beznaděje, ztráty sebekontroly nad děním v rodině. Je to velmi těžké období pro 

identitu nevlastního rodiče, jeho sebepojetí ohrožuje hodně negativních emocí. 

V této rozhodující fázi dochází buď k separaci manželů, nebo zvítězí snaha najít 

řešení či pomoc. Toto stádium je nevyhnutelné, má-li dojít k dalšímu pokroku. 

� Stádium začínající stability. Iniciátorem bývá obvykle sám nevlastní rodič, který 

vytrvale posiluje vztahy v rodině a snaží se vytvářet atmosféru porozumění. 

Členové rodiny postupně začínají respektovat hodnotu a osobnost jiných členů, 

začne se vytvářet nová rodinná identita. I přes občasné drobné výkyvy se všichni 

cítí v nových rolích příjemněji a bezpečněji. Je to takové období, kdy rodina začíná 

vytvářet své vlastní tradice a více plánovat rodinné aktivity. 

� Stádium pozitivního přijetí . Změny už nejsou ohrožující, je více příležitostí pro 

vhled a reflexi, vztahy se mohou prohlubovat či obnovovat. Pokračuje individuální 
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růst všech členů rodiny. Učí se najít odvahu konfrontovat a vysvětlovat problém. 

Atmosféra v rodině je téměř kooperativní, podporující a flexibilní, převažují 

kladné emoce, respekt a důvěra.“ 

 

1.3.1 Postoj dítěte k novému rodiči 

Dojde-li k situaci, kdy si rodič najde nového partnera, se kterým si rozumí a jejich vztah je 

vážný, pak přichází na řadu to, jak partnera přijme dítě. Jak vlastní, tak nevlastní rodič má 

obavy, jak asi bude tento fakt dítětem přijat. Příchod cizího člověka do domácnosti, kde již 

funguje nějaký řád, je vždy rušivý. Je zároveň zásahem do identity dítěte. Je tedy důležité dát 

mu hlavně čas.  

Malecová (2005) hovoří o faktorech, které je třeba brát do úvahy ještě před tím, než 

je nevlastní rodič dítěti definitivn ě představen: 

� První z nich je (jak už bylo výše uvedeno), že ještě dříve, než dojde k příchodu do 

rodiny, tak dítě vycítí, že se něco děje. Že chování matky (otce), která si našla 

nového partnera, je jiné.  

� Dále je důležité si uvědomit, že je někdy lepší s představováním ještě počkat, 

zvláště tehdy, když si matka ještě není úplně jistá vážností vztahu. Dítě by v tom 

pak mělo zmatek a dokonce by mu to mohlo i ublížit. 

� A poslední důležitý jev je, že pokud rodič udržuje s někým vztah a ještě nechce 

partnera představit doma, pak je důležité, aby o této skutečnosti dítě vědělo. Za 

prvé proto, aby nebylo překvapené, až dojde k seznámení, ale také proto, aby se 

tuto skutečnost nedozvědělo od někoho cizího (kamarádi, sousedi).  

Na přijetí nového rodiče má také velký vliv věk. Malecová (2005) rozdělila jednotlivé 

věkové skupiny podle toho, jak na příchod nového partnera reagují: 

• Předškolní věk – dítě cítí vinu za rozpad rodiny. Důležité je mu naslouchat a 

ubezpečit ho, že tomu tak není. Děti tohoto věku bývají často z nastalé změny 

zmatené. Podle anglického článku (citovaný podle Malecové, 2005, s. 38) „dítě 

potřebuje vědět, že je v pořádku mít rád nevlastního rodiče. Rodiče by ho měli 

ujistit, že je možné mít rád oba rodiče, i nevlastní. Je škodlivé dovolit, aby si dítě 

muselo vybírat mezi důležitými lidmi v jeho životě.“ 
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• Mladší školní věk – děti v tomto věku si také dávají za vinu rozchod svých 

rodičů, ale pokud je jim vysvětleno, že tomu tak není, tak snadno přijmou nového 

rodiče.   

• Střední školní věk – v tomto věku se objevují největší problémy s přijetím 

nového otce či matky. Tyto děti by chtěly navrátit zpět vztah jejich biologických 

rodičů a nepřipouští si, že by do jeho života mohl vstoupit někdo nový. Objevuje 

se tzv. testování nově příchozího. Dítě zkouší, co všechno si může dovolit a co mu 

rodič bude tolerovat. Nevlastní rodič by si v takové situaci měl uvědomit, že pro 

dítě toto není snadné. 

• Pubescenti – ve věku cca od deseti do třinácti let přichází období velké kritiky a 

těžší přizpůsobivosti. To se samozřejmě promítne i do procesu přijetí nevlastního 

rodiče, kterému se tyto děti snaží dát najevo to, že nesouhlasí s jeho pobýváním u 

nich doma.  

• Adolescenti – v tomto věku už potomci přestávají být tolik závislí na rodičích. 

Mají své zájmy a kamarády. Nevýhodou tohoto věku je názor na sexualitu rodičů. 

Projevy náklonnosti rodičů jim připadají trapné a nesouhlasí s nimi.  

Warshak (citovaný podle Malecové, 2008f, s. 2) uvádí i další faktory, kromě věku. Jsou 

jimi pohlaví dítěte, dále specifické vývojové potřeby dítěte, které souvisí s věkem a 

v neposlední řadě čas.  

Dále také píše o tom, že reakce dětí závisí na více faktorech: 

• „Kvalita vztahu dítěte s každým z rodičů a s nevlastním rodičem. 

• Osobnost nevlastního rodiče a styl jeho rodičovské výchovy 

• Spokojenost a stabilita nového manželství 

• Přítomnost nebo nepřítomnost eventuálních dětí z předchozího manželství 

nevlastního rodiče v domácnosti. Pokud takové děti jsou, pak je otázka, jak spolu 

nevlastní sourozenci vycházejí. 

• Postoj prarodičů k novému manželství. 

• Pokud partneři v novém manželství spolu mají děti, jak se k tomuto dítěti chovají 

v porovnání s dítětem z předchozího manželství. 

• Vztah nové manželské dvojice k rodičovi, kterému nebylo dítě svěřené do péče.“ 
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Podle Matějčka (2002) dítěti v situaci, kdy má žít s novým rodičem, pomůžeme takto: 

� Dopřát dítěti dostatek času se vzpamatovat a v nové situaci se zorientovat. 

� Jako nový partner/ka jeho bychom se rozhodně neměli dítěti vnucovat, či ho 

dokonce podplácet a kupovat si je.  

� Nenutit ho do familiárního oslovování. 

� Nesnažit se nahradit vlastní matku či otce. 

� Nechat si kritiku druhého partnera a tedy biologického rodiče dítěte (např. po 

rozvodu) pro sebe. 

Velkou roli v tom, jak dítě přijme svého nového rodiče, hraje i rodič biologický. 

Malecová (2008d) uvádí, že biologický rodič by měl zajistit to, aby společné aktivity rodiny 

pomáhaly ke sblížení dítěte a nového partnera. Také by ale svého partnera měl nechat, aby se 

s jeho dítětem seznámil svým vlastním způsobem.  

Důležitým pojmem je tzv. dvojitá loajalita , kterou zmiňuje také Malecová (2008f). Je to 

stav, kdy dítě chce vyhovět oběma rodičům. Dále se s tímto termínem můžeme setkat i ve 

vztahu s novým rodičem, se kterým se dítě cítí dobře, protože s ním žije v domácnosti a tráví 

s ním čas, ale zároveň se cítí vůči svému pravému rodiči jako zrádce.  

Podle Valešové Malecové (2010) může mít dále příchod nového rodiče do domácnosti i 

vliv na jeho chování a na výsledky ve škole. Zhoršený školní prospěch může být důsledkem 

stresu, který dítě zažívalo v době rozvodu. Problémy mohou přetrvávat i v prvních fázích 

budování rekonstruované rodiny.  

 

1.3.2 Společné bydlení 

Důležitým mezníkem ve fungování rekonstruovaných rodin je také otázka bydlení – 

stěhování. Sauzéde a Sauzéde-Lagarde (2007) píší, že domov pro děti představuje sociální 

zázemí. Můžeme si například povšimnout, že mezi první kresby (hned po hlavonožcích) patří 

obrázek domu. Pokud se jedná o dítě z rekonstruované rodiny, které například dochází na 

návštěvy ke druhému rodiči, pak má tyto zázemí dvě, což se může projevit i v dětské kresbě. 

V tomto případě je důležité si uvědomit, že i když k nám dítě (coby do druhé domova) bude 
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docházet řekněme pouze jednou za měsíc, mělo by zde mít svůj kousek domova. Někdy není 

možné, aby mělo pokoj, který za dobu, kdy bude u druhého rodiče, nebude nikdo obývat. Ale 

mělo by mít ten pocit něčeho svého, třeba jenom malý koutek v pokoji, kde bude mít svůj 

stůl, hračky a další osobní věci.  

Pokud hovoříme o bytu, který společně sdílí děti, rodič a nový člen rodiny – nevlastní otec 

nebo matka, pak je důležité zvolit kompromis. A to hlavně v rozestavění bytu, dále také 

v nábytku a věcech, které si může nový partner přinést ze svého minulého bydliště. Dělení 

území, ve kterém žijeme a to, v jakém prostředí žijeme, má pro každého z nás jiný 

symbolický význam. Je proto velmi důležité, zda toto uspořádání vyhovuje všem.  

Další významnou otázku v tomto soužití pak hraje také finanční stránka. V každé rodině 

jsou hodnoty postaveny jinak, a proto je důležité si o této otázce pohovořit. Jak se bude 

nakládat s penězi, zda budou oba partneři přispívat do společného rozpočtu, jakou měrou a 

podobně.  

V případě společného soužití se ale často v nové rodině řeší i životní zvyklosti. O tom ale 

dále v kapitole „Rituály“. 

Sauzéde a Sauzéde-Lagarde (2007, s. 80) o společném soužití ve své knize hovoří takto: 

„Zorganizovat hladký běh každodenního života je pro novou rodinu velkou zkouškou! Rodiče 

i děti do ní přicházejí s návyky týkajícími se stravování, způsobu trávení prázdnin či volného 

času nebo třeba sledování televize. Je třeba mnohých kompromisů, aby nová sdílená 

každodennost fungovala. Umět si zorganizovat rodinu znamená v první řadě dbát na to, aby si 

partneři pro sebe dokázali vyhradit dostatek času a prostoru a nenechali se zahltit 

organizačními záležitostmi, i když vyřešit je musí.“ 

 

1.3.3 Oslovování  

Dojde-li k tomu, kdy si rodič najde nového partnera a přivede ho domů, nastává situace, 

kdy musí všichni společně sdílet domácnost, fungovat spolu a vyházet tak, aniž by se 

dostávali do konfliktů.  

Otázkou je také to, jak je možné nového rodiče oslovovat. Malecová (2005) zmiňuje 

názvy jako otčím a macecha. Každý z nás jistě ví, co tato označení znamenají. Je ale také 

pravda, že mohou působit hanlivě. Vždyť kolik už bylo filmových zpracování na téma zlé 

macechy. A z toho poté mohou vznikat předsudky. Přijde-li do rodiny nový otec či nová 
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matka, řeší vždy dítě problém, jak tohoto nového rodiče oslovovat. Velmi se nedoporučuje 

tlačit na dítě, aby hned začalo používat oslovování „maminko“ nebo „tati“. Některé rodiny 

preferují oslovování „teto“ a „strýc i“, jiné si zavedly oslovování křestními jmény. Zvláště u 

menších dětí v situaci, kdy rodič přivede nového partnera, se objevuje mateřské a otcovské 

oslovování.  

O pojmenovávání členů v rodině se zmiňují i Sauzéde a Sauzéde-Lagarde (2007, s. 46): 

„Pojmenovat při oslovení znamená definovat, jaké pouto lidi spojuje. Určit pojmenování 

každého člena i oslovovat jménem znamená určit vztah mezi oslovujícím a osloveným. Otec 

není vždy „tatínek“ všech dětí, všechny děti nejsou vlastními sourozenci. Co se týče oslovení, 

musí být členové nových rodin poměrně vynalézaví.“ 

 

1.3.4 Rituály 

Důležitým momentem v každé rodině jsou rituály, které provází životem. Jsou jimi 

například rituály v rámci života, jako například svatby, křtiny, pohřeb. Nebo rituály v rámci 

roku, jako například narozeniny nebo Vánoce.  

Valešová Malecová (2009) dělí typy rituál ů takto:  

• Sbližující – při každodenním životě (příprava jídla, políbení před spaním apod.) 

• Komunitní  – pomáhají identifikovat novou rodinu před okolím (společné 

navštěvování kulturních událostí, návštěvy skupin pro rekonstruované rodiny 

apod.) 

• Sváteční a slavnostní – narozeniny, prázdniny, Vánoce apod.  

V tomto případě se můžeme setkat s problémem, jak tyto svátky (hlavně v životě dítěte) 

slavit a hlavně s kým. Sauzéde a Sauzéde-Lagarde (2007) hovoří o tom, že je v naší kultuře 

velmi zakotvena povinnost trávit Vánoce se všemi dětmi. To znamená, že je s nimi budou 

chtít trávit oba biologičtí rodiče, i když se rozešli.  

Dalším problémem mohou být rodinné oslavy, hlavně tedy narozeniny dětí. V tomto 

případě často dochází k setkání nového partnera s bývalým manželem. Prostředníky mezi 

těmito dvěma osobami se často stává právě dítě. Když například oslava nedopadne tak, jak by 

měla, dítě si může dávat za vinu, že selhalo v této úloze prostředníka. 
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 Situace, kde může způsobit problém, je rozdílné slavení svátků. Každá rodina může 

být zvyklá chovat se ve svátek jinak a také provozovat jiné rituály. V prvé řadě by se do 

rituálu, který provozuje jedna rodina, neměla násilně nutit i ta druhá. Důležité tedy je si o 

situaci promluvit a určit si, jak budou tyto obyčeje probíhat. 

Problémem v nově vzniklé rekonstruované rodině může být i taková bezvýznamná věc, 

jako je rozdílnost názorů na kulturu . I obyčejné dívání se večer na televizi může způsobit 

v takovéto rodině problém. Jedna polovina rodiny byla zvyklá dívat se v určitý den na určitý 

pořad, ale druhá polovina rekonstruované rodiny to absolutně odmítá nebo se tomu dokonce 

vysmívá.  

Podle Valešové Malecové (2009) jsou celkově rituály důležité v tom, že dávají 

příslušníkům  rodiny pocit sounáležitosti ke slupině.  

Autorka uvádí rady, nad kterými by se rodina měla vzhledem k rituálům zamyslet:  

• Dělat vše společně, jako rodina.  

• Trávit čas se svými biologickými dětmi. 

• Trávit čas i s každým nevlastním dítětem. 

• Pochopit vývojové potřeby každého dítěte. 

• Prodiskutovávat nové rodinné rituály.  

 

1.3.5 Sexualita v nové rodině 

Je pochopitelné, že dva lidé spolu začnou žít právě kvůli tomu, že se mají rádi. Pokud 

hovoříme o rekonstruované rodině, tedy o situaci, kdy dva noví partneři žijí v domácnosti 

s dítětem (dětmi), pak by zprvu měli své projevy lásky omezit nebo je alespoň hned 

v začátku nedávat tolik najevo. 

Matějček (2002) ale tvrdí, že většinou nový vztah (po rozvodu) neuzavírají mladí lidé, 

kteří by potřebovali své „zamilování“ dávat světu nějak hodně najevo.  

Je ale pravdou, že děti i  sebemenší projevy přízně mezi rodičem biologickým a 

nevlastním vidí. Všimnou si rozdílu v mluvení a chování, zvláště mezi partnery.  

Pokud si dítě všimne toho, že se k sobě dva noví partneři chovají změněným způsobem, 

může to v nich vyvolat strach ze ztráty dalšího rodiče. Již se setkalo se ztrátou jednoho, buď 
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úmrtím, nebo odchodem do jiné domácnosti. Pokud vidí, že se rodič chová hezky k jinému 

člověku, než k samotnému dítěti, může mít obavu ze ztráty citů rodiče.  

Pokud se dva lidé mají rádi, nemusí se ale za své chování stydět, je-li upřímné. 

O sexualitě v rekonstruované rodině je třeba se zmínit ale i v souvislosti s dospívajícími 

dětmi. Pokud jsou v rodině dospívající, pak se musí změnit chování jejich, i obou rodičů. 

Doposud mohli být například členové rodiny zvyklí neskrývat tak často svou nahotu, jako 

tomu musí být v tomto případě. Také by se měla rodina domluvit na klepání na dveře, které 

ohlásí příchod člověka do místnosti.  

Sexualita mezi nevlastními sourozenci, která bývá často motivem ve filmech a beletrii, 

se objevuje zřídka. Většinou si všichni rychle uvědomí, že jsou příbuzní (i když nevlastní) a 

takového chování se zdrží.  

V krajním případě se může objevit i sexuální zneužívání dětí nevlastním otcem (i 

matkou). To už bychom ale odbočili od zadaného tématu.  

 

1.3.6 Společné dítě 

Rozumí-li si dva lidé natolik, že spolu začnou žít, přemýšlejí o svatbě, pak nastává další 

otázka – společné dítě. Pár začíná společně plánovat a v případě, kdy se rozhodnou mít spolu 

dítě, dostane jejich vztah nový impulz. Společně řeší také otázku, kdy o tomto jejich úmyslu 

říci dětem.  

Narozením dítěte se zcela změní rodinné konstelace. Partneři si tak vzájemně mohu 

potvrdit své závazky a odbourat tak strach z dalšího možného rozchodu. Někdy bohužel 

naopak stres z tak velkého závazku a změna v domácnosti po narození dítěte mohou spíše 

způsobit další rozchod dvou partnerů.   
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1.3.7 Svatba  

Dojde-li k rozvodu dvou manželů a najde-li si rozvedený nového partnera pro život, stává 

se, že po čase soužití začnou hovořit o svatbě. Podle Malecové (2005) může ale toto 

rozhodnutí dostat rodinu do hluboké krize. Rodina se může cítit být ohrožena, protože ještě 

stále cítí nejistotu z rozvodu, který proběhl již jednou.  

Nejhůře ale tento stav chápe bývalý manžel nebo manželka, a to hlavně v případě, pokud 

manželství neuzavírá. Takový opuštěný partner má pak často pocit, že musí také manželství 

co nejdříve uzavřít. Což mnohdy ale vede také k dalšímu rozvodu.  

 Everett a Volgy (citováni podle Malecové, 2005, s. 31) uvádí dva druhy negativních 

reakcí bývalého partnera: 

� „Pokud se ještě bývalý partner dostatečně neodpoutal od původního manželství, 

potom nová skutečnost znamená pocit trvalé ztráty. Cítí se být nahrazený, 

nežádoucí, odmítnutý. Když dítě zjistí, že rodič, který manželství neuzavírá, je 

smutný a osamělý, často nedokáže plně souhlasit s tím, aby byl druhý rodič 

šťastný. 

� Rodič, který se až velmi silně zaměřoval na děti a svůj život dospělého jedince ve 

společnosti nahradil silnou závislostí na nich, se může cítit ohrožený novou rolí 

nastávajícího nevlastního rodiče. Obává se, že nový partner by mohl být lepším 

rodičem než je on sám nebo že ho děti budou mít raději. Strach, že ho někdo 

nahradí, vede k extrémní panice a úzkosti. Rodič potom může popuzovat děti proti 

nevlastnímu rodiči.“ 

 

Kratochvíl (citovaný podle Malecové 2005,  s.  32) tvrdí, že „výhodou druhého manželství 

po zklamání v prvním bývá, že manželé už neočekávají trvalou romantickou lásku a mají 

v manželství realističtější postoj. V kontrastu s hořkostí, kterou nezřídka první manželství 

skončilo, bývají vděčnější za to, co si poskytují a pokoušejí se pohodu aktivně udržet. Pokud 

dojde znovu k disharmonii, bývají více motivováni v manželské terapii ke spolupráci.“  

Kratochvíl ale také hovoří o tom, že ženy po čase spatřily ve svém novém muži stejné 

chyby, jako v tom bývalém, ale tentokrát je dokázaly překonat, z důvodu obav před dalším 

rozvodem.  
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Podle Bakaláře (2006) poukazuje podíl rozvedených lidí uzavírajících nový sňatek 

v letech 1990 – 2005 procentuelně více na muže. Hovoří až o padesáti procentech. Průměrná 

doba mezi rozvodem a dalším sňatkem je podle autora pět let.  

 

1.3.8 Výchova 

V nově vzniklé rekonstruované rodině je také důležitá otázka výchovy dítěte. Nový rodič 

se může samozřejmě setkat s odporem a s názorem, že dítě bude poslouchat pouze toho 

„svého“ rodiče. Může se zde objevit také vztek nebo smutek z toho, že rodinu opustil rodič, 

který sdílel s dítětem společnou domácnost. 

 Malecová  (2008e) ve svém článku hovoří o tom, že se nedoporučuje, aby se nevlastní 

rodič pokoušel ihned dítě vychovávat. Lepší pochopení a přijetí od dítěte se dočká ve chvíli, 

kdy mu bude spíše kamarádem a rádcem. Dále zde také píše, že pokud by nový partner 

nesouhlasil s výchovnými metodami nebo jinými postupy matky, pak by bylo lepší řešit to 

s ní soukromě, ne před dítětem. To by pak mohlo v novém rodiči hledat například spojence 

proti současnému režimu v domácnosti a takový stav by nebyl prospěšný ani pro jeden nově 

vzniklý vztah. Nevlastní rodič by měl podporovat výchovné postupy rodiče biologického.  

Ve výchově dítěte má i po rozvodu své slovo biologický rodič, který s rodinou nežije. 

Můžeme se ale setkat v problémy, kdy například z důvodu komplikovaného rozvodu a 

přetrvávajících neshod mezi rodiči tito své autority navzájem podrývají. Například i 

takovým způsobem, kdy matka dítěti odmítne koupit drahou věc, kterou po ní žádá a otec mu 

ji koupí, aby se mu zavděčil, nebo také proto, aby se mstil matce. To samozřejmě nesvědčí 

dítěti, které toho může začít zneužívat. 
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1.4 Vztahy 

V rámci rekonstruované rodiny můžeme hovořit o několika vztazích mezi členy, ve 

kterých dojde ke změně. Gjuričová a Kubička (2003, s. 92) tvrdí, že „model doplněné rodiny 

je modelem se složitou sítí otevřených vztahů. (…) Doplnění rodiny si klade nárok nejen 

připojením nových členů, ale také na transformaci všech existujících vztahů.“ 

 Ve společném soužití několika lidí je důležité vymezit si prostor pro každého. 

Malecová (2005) hovoří o hranicích, které jsou důležité a měly by se dodržovat, aby rodina 

správně fungovala: 

� Manželské hranice oddělují děti od života manželského páru, dále bývalého partnera 

od tohoto páru. 

� Mezigenerační hranice se týkají přípustné míry zasahování prarodičů do fungování 

rodiny. O mezigeneračním vztahu se hovoří i v případě rodičů a dětí. Měla by být 

respektována práva všech. 

� Sourozenecké hranice zajišťují nevlastním sourozencům soukromí, dále se týkají 

intimity každého z nich, ale také teritoriálního vymezení. 

� Dítě a vlastní rodina nežijící s ním je taková hranice, ve které se předpokládá, že dítě 

bude mít vždy možnost se s rodinou spojit, komunikovat s ní. Dále se jedná i o hranice 

obou rodin, které spolu musí komunikovat, domlouvat se, ale i si zachovat určitou 

uzavřenost.  

 

1.4.1 Vztah nových manželů 

Manželé (i partneři) v nových rekonstruovaných rodinách to mají oproti nově vzniklým 

manželstvím bez dětí o to těžší, že nemají takové soukromí. Nemohou budovat svůj vztah 

tak, jak by si možná v jiné situaci představovali, ale musí se starat o to, aby jejich nově 

vzniklá rodina fungovala tak, jak má. Mají málo času na intimity, které jsou spojené 

s budováním nového partnerského vztahu. To může mít za následek možný rozchod partnerů 

nebo hádky. Pak nevystupují jako pár a i děti mají pocit, že je mohou snáz rozdělit.  

Nový partner také může začít žárlit na toho bývalého, například v situaci, kdy biologičtí 

rodiče musí řešit otázky týkající se jejich dětí. Novému partnerovi se nemusí například líbit, 

že si jeho partnerka se svým bývalým manželem telefonuje a podobně.  
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Pokud oba partneři přivedou do společné domácnosti své děti, pak se často stává, že se 

navzájem sledují, zda jeden neupřednostňuje pouze to své dítě.   

 

1.4.2 Vztah bývalých manželů 

Důležitou roli zde hraje fakt, že rodiče by si měli uvědomit, že vše, co říkají o svém 

bývalém partnerovi, může slyšet také dítě. Pokud by si vyslechlo nějaké informace, které 

pro něho měly být utajeny, pak se může změnit postoj dítěte k jednomu z rodičů.  

Pro dítě je velmi obtížné docházet do druhé domácnosti, kde žije jeho druhý biologický 

rodič v případě, že mezi těmito dvěma rodinami vládne nepřátelství. Je vhodné vysílat 

směrem ke druhé rodině milá slova a dítě pak odchází s lepším pocitem. (Antier, 2005) 

Dětem ale také velmi pomůže, když spolu rodiče spolupracují a neživí v nich naději na 

obnovení původní rodiny. (Gjuričová, Kubička, 2003) 

 

1.4.3 Vztah vlastního dítěte a vlastního rodiče 

Dítě má na svého rodiče velký vliv. Proto může zapříčinit i rozchod rodi če s jeho 

novým partnerem, pokud to chce. Rodič na své dítě často dá, protože touží po jeho blahu. 

Příčinou toho může být ale také žárlivost dítěte na nového partnera matky. Může se bát ztráty 

dalšího rodiče, proto si vymýšlí různé důvody, aby matka na svého přítele zanevřela. Pokud je 

ještě vztah nových partnerů ve fázi občasných schůzek, pak se dítě může snažit, aby na ně 

matka přestala chodit. Vymýšlí si, že mu není dobře a přeje si, aby s ním zůstala doma. 

Podle Dalloze (2002) ale není správné, když se bude matka neustále ohlížet na své dítě, 

věnovat se pouze jemu a na svůj osobní život zanevře. Vztah s novým partnerem uzavírá 

hlavně kvůli sobě a podstatné je, aby život šel dál.  

Dítě může svému rodiči i zazlívat nastalou situaci. Zazlívá mu, že muselo dojít 

k rozvodu. Zvláště pokud už si rodič našel nového partnera a právě kvůli tomu muselo dojít 

k rozvodu.  

Biologický rodič svému dítěti zase může vyčítat to, jak se svým novým rodičem jedná, jak 

s ním mluví. Dítě to může brát jako zradu, že se jeho rodič zastává někoho cizího a může to 

způsobit hádky a narušit vzájemný, do té doby fungující, vztah dítěte a jeho vlastního rodiče.  
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To jen dokládá tvrzení, že „dospělí často nerealisticky očekávají, že si jejich děti rychle 

zvyknou na novou situaci a budou mít rády nevlastního rodiče a sourozence.“ (Malecová, 

2008i) 

 

1.4.4 Vztah nevlastního rodiče a nevlastního dítěte 

Ve vztahu k dítěti svého partnera se nevlastní rodič snaží mnohdy chovat podlézavě 

z toho důvodu, aby si svého partnera naklonil. Po čase se může přestat přetvařovat, pokud už 

cítí, že náklonnost svého partnera získal, a začne dítě kritizovat. To samozřejmě začne působit 

negativně.  

Nový partner ale také může na své nevlastní dítě žárlit . Závidí, že je pro partnera pořád 

na prvním místě, na rozdíl od něho. Je ale pochopitelné, že když se spletl ve svém prvním 

partnerovi, pak nechce tak snadno podlehnout i dalšímu a jistotu spatřuje ve svém dítěti. 

Žárlivost se ale může objevit i obráceně. Dítě pocítí strach, že je najednou od svého 

biologického rodiče odstrčeno nově příchozím, začne žárlit a popřípadě se i snažit 

nejrůznějšími způsoby o to, aby nový partner zase odešel.  

Odpor u nového rodiče může vyvolat i to, když se dítě neustále snaží o obnovení vztahu 

mezi jeho biologickými rodiči. Může se snažit domlouvat nejrůznější setkání, třeba i 

náhodná, lichotit oběma rodičům a snažit se, aby se k sobě vrátili.  

 Dítě může také odmítat akceptovat nového rodiče z toho důvodu, že je na něho vyvíjen 

velký tlak, aby se s rodičem rychle sblížil, aby ho familiárně oslovoval apod. (Malecová, 

2008i) 

 Malecová (2008i) také doporučuje, aby v počátcích rodinného soužití vychovával dítě 

pouze jeho biologický rodič. Pokud se vztah nevlastního rodiče a nevlastního dítěte vyvine 

v dobrý, pak může postupně přebírat i roli vychovatele.  

Problémy ve vztahu nevlastního rodiče a nevlastního dítěte můžeme spatřit i v oblasti 

komunikace. Malecová (2005, s. 42) vybrala některé situace, ve kterých jsou tyto problémy 

patrné: 

� „Ml čení. Dítě obvykle není nějak zvlášť ochotno s nevlastním rodičem 

komunikovat a nevlastní rodič není ochotný si takovou komunikaci násilně 

vynucovat. Proto se často stává, že oba zarytě mlčí a vyhýbají se situacím, ve 
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kterých spolu musí promluvit. Mlčení je však formou nepřátelství. Pokud dítě 

začne spolu s nevlastním rodičem komunikovat, nebudou se tolik nenávidět. 

� Porovnávání nevlastního rodiče s vlastním. V jiných případech si dítě nenechá 

ujít příležitost, kdy by nevlastního rodiče mohlo porovnat s vlastním. Vedralová 

(1997) tvrdí, že dítěti asi na nevlastním rodiči vadí, že se jeho biologickému rodiči 

nevyrovná. Protože v duchu rodiče automaticky porovnává, nemůže nevlastní 

skončit vítězně. Nevlastní rodič těžko nese, že ho dítě s tím jeho porovnává. 

Porovnávání ho jen zahání do obranné pozice. Potom se často stává, že dá dítěti 

dříve či později najevo, že vlastní rodič je horší, ať už to je pravda nebo není. 

Obvykle potom vzniká hádka. 

� Odmítání názorů nevlastního rodiče. Dospívající děti často nejsou ochotny 

nechat nevlastního rodiče, aby jim mluvil do určitých záležitostí. Často při jakékoli 

snaze nevlastního rodiče něco říci k dané záležitosti dítě reaguje odmítnutím a 

slovy: „Ty nejsi můj rodič, to není tvoje věc, nemáš mi do toho co mluvit.“ 

� Formální komunikace. Nevlastní dítě a rodič se snaží spolu komunikovat, ale 

komunikace je téměř nucená a citově nezabarvená. Taková forma komunikace 

poukazuje na to, že vzájemný vztah není blízký, ale na druhé straně se obě strany 

snaží toho druhého respektovat a být slušné. …“ 

 

Vztah nevlastního rodiče a nevlastního dítěte se může vyvinout různě. Záleží hlavně 

na věku dítěte: 

- Rodičovský vztah – jedná se o dobrý, uspokojivý a laskavý vztah, který nastává 

hlavně u menších dětí. 

- Kamarádský vztah – naplněný úctou, respektem a láskou. Objevuje se hlavně u 

pubescentů a adolescentů. 

- Neutrální vztahová rovina – členové navzájem respektují jeden druhého. 

Vyhýbají se konfliktům a negativním emocím. Nastává v případě, že se, navzdory 

snahám všech členů, nepodaří vytvořit mezi nevlastním rodičem a nevlastním 

dítětem láskyplný vztah. Důležitý je ale fakt, že se vzájemně nepovažují za cizí 

osoby.  
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- Formální vztahy – hlavně v té situaci, kdy dítě nežije s nevlastním rodičem 

v jedné domácnosti. Jeden s druhým tráví čas jen v omezeném množství a svou 

vzájemnou přítomnost snášejí, ale nic jim nepřináší. Dítě tak tohoto rodiče 

nepovažuje za rodiče, ani se v jeho domově necítí jako doma a může se stát, že 

začne omezovat návštěvy zde.  

- Skryté či úplně otevřené nepřátelství, které je přetrvávající – převažují 

konflikty a hádky. Přetrvávají negativní emoce, je narušen chod domácnosti a není 

ta možné vytvořit fungující rodinu. V takové situaci se doporučuje, aby rodina 

navštívila terapeuta. (Malecová, 2008f) 

 

Podle Gjuričové a Kubičky (2003) se plnohodnotný vztah mezi nevlastním rodičem a 

nevlastním dítětem tvoří až v průběhu let. Nelze prý však čekat, že se bude podobat vztahu 

dítěte a jeho biologického rodiče.  

 

1.4.5 Vztah sourozenců 

Z minulého manželství může do toho současného přivést své dítě i nový partner. Jedná se 

tedy o vztah nevlastních sourozenců. V tomto vztahu můžeme spatřovat mnoho komplikací. 

Už v pohádkách jsme se mohli setkat s určitými. Například v příběhu o Popelce, která má 

nevlastní sestry, se kterými má špatné vztahy. Malecová (2008f) píše o tom, že by se v takové 

situaci, kdy se v rodině setkají sourozenci, kteří jsou každý z jiného manželství, měla 

zachovat spravedlnost. Rodiče by měli používat stejné výchovné metody, stejnou míru 

trestání a odměňování, aby se v rodině zachoval klid a děti neměly pocit, že k tomu druhému 

se rodiče chovají lépe.  

Vztah nevlastních sourozenců může být různý. Může v něm přetrvávat rivalita, soupeření 

i žárlivost. Na druhé straně je ale více nevlastních sourozeneckých dvojic, které tento fakt 

přijaly velmi dobře a chovají se k sobě, jako by byli opravdovými, biologickými sourozenci.  

Také se mohou ale objevit obavy ze ztráty svého rodiče. Když dítě vidí, že si jeho rodič 

rozumí s nevlastním potomkem, má strach, že by pro něj mohl být lepším dítětem.  

Problémem bývá také sjednotit dva výchovné styly, které se setkaly v jedné rodině. 

Můžeme také hovořit o tzv. dvojím metru , kdy mohou být jednomu dítěti prohřešky 

tolerovány a druhý sourozenec je za ty samé trestán. To mezi nevlastními sourozenci nedělá 
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dobře a rodiče by se měli dohodnout na společných pravidlech, která budou všichni členové 

rodiny dodržovat. 

Velkým problémem je to, když začne rodič svému dítěti předhazovat jeho nevlastního 

sourozence ve smyslu, že je lepší ve škole, že nosí samé jedničky a že se mu daří lépe. Je tedy 

důležité říci, že by se nevlastní sourozenci neměli dávat vzájemně za vzor. Mohlo by to 

mezi dětmi způsobit rivalitu.  

Malecová (2008i) hovoří o tom, že pokud nevlastní sourozenci musí společně sdílet jeden 

pokoj, pak by tam měl mít každý alespoň svůj kout, kde bude mít své soukromí. Dítě, do 

jehož pokoje se nový sourozenec nastěhoval, to může brát jako narušení jeho soukromí. 

Pokud se ale děti adaptují dobře a nejsou vystavováni nátlaku, používání dvojího metru apod., 

tak se většinou vztahy sourozenců vyvinou dobře a vychází spolu bez konfliktů.  

Dalším důležitým mezníkem ve vztazích je podle Malecové (2008i) situace, kdy se 

biologickému a nevlastnímu rodiči dítěte narodí společný potomek. Tyto vztahy jsou 

většinou ale dobré, zvláště pokud děti vyrůstají v jedné domácnosti.  
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2 Dramaterapie 

Na úvod zmíníme nejasnosti, které se týkají názvu tohoto terapeutického oboru. Nejčastěji 

hovoříme o dramaterapii, můžeme se ale setkat i s dramatoterapií či dramoterapií (Valenta, 

2001). 

 

2.1 Definice 

Definice, které ve své knize zmiňuje Milan Valenta (2001, s.15): 

� „Dramaterapie pomáhá uchopit a zmírnit sociální a psychologické problémy, 

mentální onemocnění i postižení a stává se nástrojem zjednodušeného 

symbolického vyjadřování, díky němuž jedinec poznává sám sebe, a to 

prostřednictvím tvořivosti zahrnující verbální i nonverbální složku komunikace.“ 

The British Association for Dramatherapists, 1979 

� „Dramaterapii lze definovat jako záměrné použití dramatických/divadelních 

postupů pro dosažení terapeutického cíle symptomatické úlevy, duševní i fyzické 

integrace a osobního růstu.“ The National Association for Drama Therapy ve 

Spojených státech, 1985 

� Sám Valenta (2001) definuje dramaterapii přibližně takto: Dramaterapii můžeme 

zařadit pod arteterapii v širším slova smyslu, společně s muzikoterapií, 

biblioterapií a dalšími. Dramaterapii v tomto případě můžeme chápat jako záměrné 

upravování narušené činnosti organismu dramatickými (divadelními) prostředky.  

 

Dále se dramaterapii věnuje slovenská autorka Katarína Majzlanová, která ve své práci 

(1999) uvádí také několik dalších definic: 

� „S. Jennig (1994) definuje dramaterapii jako specifické aplikování divadelních 

struktur a dramatických procesů s cílevědomým terapeutickým záměrem…“ 

� „Podle M. Barhama (1995) je dramaterapie umělecká a speciálně pedagogická 

(na Slovensku se v tomto případě hovoří o léčebně-výchovné metodě) metoda 

aplikovatelná v rámci individuální i skupinové práce. Jde o úmyslné využívání 

dramatu a divadelních procesů, za účelem dosažení terapeutických cílů, …“ 
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� „Podobně ji definuje N. Dor Baharová (1996), která uvádí, že dramaterapie je 

kreativní terapie využívající umělecké prvky, které umožňují spontánně vyjadřovat 

pocity a s nadhledem řešit problémy.“ 

� Sama Majzlanová o této terapii hovoří následovně: „Dramaterapie je umělecká a 

léčebně výchovná (speciálně pedagogická) metoda aplikovaná v rámci 

individuální i skupinové práce, která využívá dramatické struktury se speciálním 

cílem v určitých improvizovaných situacích „tady a teď“, evokuje k prožívání 

emocí, získávání vnitřní motivace a vedoucí k integraci.“ (citovaná podle Valenty, 

2001) 

Dramaterapie čerpá z kořenů pedagogiky, vývojové psychologie, sociální psychologie a 

sociologie malých skupin. (Majzlanová, 1999) 

Na závěr kapitoly bych se pokusila sama shrnout tento výčet definic. Dramaterapie je 

cílené působení na člověka pomocí nejrůznějších dramatických technik, kterými se snaží o 

nápravu celkového stavu klienta.  

 

2.2 Uplatnění dramaterapie 

Valenta (2001) dělí dramatické působení na edukační a terapeutické. 

 

Edukační působení dramatu (využívá pouze technik dramaterapie) 

• Dramatická výchova 

„… Je improvizovaná, k předvádění neurčená a na vnitřní proces práce orientovaná forma 

dramatu, v níž jsou účastníci vedeni vedoucím (učitelem) k představování si, hraní a 

reflektování lidské zkušenosti.“ (Valenta, 2001, s 10) 

Tato forma využívá prostředků jako improvizace, interpretace, hra v roli a podobně.  

• Divadlo ve výchově 

„Podstatou je divadelní představení hrané většinou profesionálními herci, které je 

zaměřeno na vzdělávací a výchovné cíle.“ (Valenta, 2001, s. 11) 
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Terapeutické působení dramatu 

• Psychodrama 

• Sociodrama 

• Psychogymnastika 

• Teatroterapie 

Jak je tedy zřejmé z výše uvedeného, můžeme drama jako takové využít v pedagogickém 

(vzdělávacím) procesu, ale také v procesu speciálně-pedagogickém či terapeutickém. 

 

2.3 Dramaterapie ve speciální pedagogice 

O dramaterapii ve speciální pedagogice se zmiňuje Majzlanová (2001) jako o terapeutické 

technice, která umožňuje ventilování pocitů, sebepoznání, získávání zkušeností a 

poznávání sebe i ostatních. 

Toto úmyslné působení dramatu můžeme aplikovat v rámci individuální i skupinové 

práce. Terapeutickými cíly v tomto případě jsou symptomová úleva, emocionální a fyzická 

integrace a osobností růst.  

Majzlanová (citovaná podle Valešové Malecové, 2011, s. 6) uvádí, že „ze speciálně 

pedagogického hlediska vidíme nejvýznamnější vliv dramatu  v tom, že poskytuje možnost 

netraumatizujícího ventilování pocitů, sebepoznávání a sebeakceptace, získávání pozitivních 

zkušeností, umožňuje sebevyjadřování, zlepšuje poznávání sebe samého i druhých.“ 

Ve speciální pedagogice lze využít dramaterapii v následujících oblastech (Valešová 

Malecová, 2011) 

• pomoc při orientaci, která může být u klienta narušená 

• reedukace narušených funkcí, což znamená používání kompenzačních funkcí 

kognitivní (paměť, tvořivost, koncentrace apod.), jemné a hrubé motorika (úchopy, 

držení těla), poznávacích procesů a dalších 

• rozvíjení v oblasti komunikace, například osvojování si nových způsobů jednání 

a chování, dále rozvoj verbální a neverbální komunikace 

• zvládání zátěže, odreagování napětí a zvyšování frustrační tolerance klienta 
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• rozvoj sebevědomí, které je mnohdy velmi narušeno, zvláště u klientů, kteří 

nejsou znevýhodněni už od narození 

• podpora samostatnosti, která je velmi důležitá, někteří klienti kvůli svému 

handicapu musí být odkázáni na pomoc druhého 

• rozvoj zájmů je pro znevýhodněné klienty něco jako ventil, kterým se mohou 

realizovat 

• harmonizace osobnosti 

• podpora ve školním prostředí, kde hlavně u dětí je jakákoli jinakost a odlišnost 

vnímána velmi intenzivně 

Terapeutický cíl v dramaterapii musí být splněn u každého klienta. Cílem u 

znevýhodněných jedinců je rozvoj jejich osobnosti a poskytnutí vhodných podnětů, které 

budou moci uplatnit v svém životě.  

Majzlanová také hovoří o dramaterapii jako o preventivní metodě, která může být 

aplikována u osob, které jsou například dlouhodobě umístěni v ústavech, nebo v jejich životě 

došlo ke změně, která by mohla vyvolat nejrůznější potíže.  

U znevýhodněných klientů se více zaměřujeme na uvolnění. Aktivity mají stimulační 

charakter a jsou zaměřeny na ty oblasti, ve kterých u klienta spatřujeme nedostatky.  

Majzlanová (2001, s. 101) dělí dramaterapeutické sezení u znevýhodněných klientů do 

několika fází: 

• „První fáze – hry a cvičení na uvolnění, soustředění a zcitlivění vnímání. Patří 

sem hry s pohybem, smyslové hry, rytmické hry a cvičení, dramatické hry. 

• Druhý okruh  – dramatizační metody a techniky zaměřené na získání určitých 

dramatických zručností, rozvoj kognitivních, emocionálních, kreativních a 

estetických funkcí. 

• Třetí okruh – zaměřený na získávání sociálních zkušeností v oblasti sociální 

interakce a komunikace, na senzibilizaci pro empatické zpracování témat, na 

korekci vyjadřování, názorů a postupů. 

V rámci posledních dvou etap jsou využívány rolové hry, hra s předmětem, loutkami a 

maňásky, dialogické improvizace, etudy, pantomimy, taneční dramatika a divadlo.“ 
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2.3.1 Specifika dramaterapeutické práce s jednotlivými znevýhodněními 

 

2.3.1.1 Mentální znevýhodnění 

Důležité je volit taková témata, která jsou těmto klientům srozumitelná a která znají. 

Postup musí být systematický. Terapeut musí názorně vyložit klientovi svůj požadavek, 

popřípadě jej častěji opakovat. Techniky mohou být zaměřeny na koordinaci pohybů, rytmiku 

a na zapojování všech smyslů a pohybu. (Majzlanová, 2001) 

 

2.3.1.2 Zrakové znevýhodnění 

Zaměřujeme se na rozvoj smyslového vnímání a prostorové orientace. Neméně důležitý je 

i rozvoj představivosti. Těžiště je zde ve verbální složce. Pokud je využit při procesu 

dramaterapie prostor, pak se musí jednat o místo, které dotyčný velmi dobře zná, a rekvizity 

mají stálé místo. (Majzlanová, 2001) 

Důležité zde jsou taktilní a sluchové podněty. Velkou roli zde hraje stínové divadlo a 

dramatizace. Využívány jsou techniky, které procvičují orientaci v prostoru a rozvoj hmatu. 

Například třídění předmětů pomocí ohmatání a podobně.  

 

2.3.1.3 Sluchové znevýhodnění 

Využíváme hlavně techniky, které rozvíjí senzomotorické zručnosti. Využívá se rytmus 

a neverbální aktivity a také vyjádření zvuku pohybem. Velmi dobrou metodou je také 

pantomima, díky níž se klienti se sluhovým znevýhodněním učí přehrávat si různé situace, 

orientovat se v nich, reagovat na podněty a porozumět. (Majzlanová, 2001) 

Klienti s touto poruchou jsou do značné míry odkázáni na pozorování mimiky, gestikulace 

a hlavně odezírání pohybů rtů. Vhodná jsou například cvičení jako Na dirigenta a sbor, kde 

kolektiv neslyšně artikuluje slova předem domluvené písně a hadač musí uhodnout, o jakou 

píseň se jedná.  
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2.3.1.4 Tělesné znevýhodnění 

Techniky jsou v tomto případě zaměřeny spíše relaxačně. Dále mohou být využita 

rytmická a řečová cvičení. Výborné je také využití hudby, hlavně Orffova instrumentáře. 

(Majzlanová, 2001) 

 

2.3.1.5 Řečové znevýhodnění 

Využívání a rozvoj dechového potenciálu, artikulačních cvičení a řečových her. Zde 

velmi napomáhají maňásci a loutky, hlavně při řečové bariéře, která je zapříčiněna strachem. 

(Majzlanová, 2001) 

 

 

Majzlanová (2001) také zmiňuje další znevýhodnění, se kterými může dramaterapeut 

pracovat: 

• Klienti s depresemi – důležitou roli hrají rituály a loutky, za něž se může klient 

„skrýt“. 

• Agresivní klienti – zde je důležitý princip dobrovolnosti. Dále je důležité 

důkladné vysvětlování. 

• Děti ohrožené, zanedbávané, z málo podnětného prostředí – důležitá je větší 

pozornost terapeuta. Začínat by se mělo méně náročnými aktivitami, které se 

postupně rozšiřují. U těchto klientů se buduje seberealizace, pozitivní kontakty a 

vztahy ve skupině.  

 

Majzlanová (2001, s. 104) uvádí význam dramaterapie ve speciální pedagogice jako 

„evidentní a zvlášť významný v oblasti sebepoznávání, sebehodnocení, ve zlepšení 

komunikace a vzájemných vztahů, při korekci vyjadřování, rozvíjení řeči, tvořivosti a 

koncentrace pozornosti.“ 
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2.4 Cíle dramaterapie 

O cílech dramaterapie hovoří například Valenta (2001), podle kterého se postupy 

dramaterapie liší u konkrétních diagnóz. Například u autistických dětí, kde se klade důraz 

na změnu chování a terapeutický přístup musí být přísně strukturovaný. Nebo dramaterapie  

starých lidí, kde je například možné vytyčit si jeden specifický cíl, který je třeba rozvíjet. 

Například vybavování si vzpomínek a podobně.  

Cíle v dramaterapii si můžeme stanovovat krátkodobé i dlouhodobé. Při stanovování 

cílů musíme mít na paměti také to, že je potřeba brát v úvahu i věk klienta, jeho možnosti, to, 

zda je schopen činnosti vykonávat, ale také jeho přání, zájmy či to, v jaké se nachází situaci 

(Valešová Malecová, 2011). 

Valešová Malecová (2011) také píše o cílech, které si stanoví sám terapeut před tím, než 

začne s klienty pracovat. Jsou to cíle konečné, které mají vyřešit celkový problém klienta, 

kvůli kterému terapeuta vyhledal.  A cíle částečné, které rozpracovávají jednotlivé části 

hlavního cíle.  

Majzlanová (1999) uvádí základní cíle dramaterapie: 

• redukce tenze 

• rozvoj empatie, tvořivosti, fantasie a kreativity 

• odblokování komunikačního kanálu 

• integrace osobnostních vlastností 

• rozvíjení sebedůvěry, sebeuvědomování 

• vytváření pocitů zodpovědnosti a samostatnosti 

• úprava reálné aspirace 

• nácvik sebeovládánání 

 

Emunah (citovaná podle Valenty 2007, s. 30) dále uvádí nespecifické cíle: 

� „Zvyšování sociální integrace a interpersonální inteligence. 

� Získávání schopnosti uvolnit se. 

� Zvládnutí kontroly svých emocí. 
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� Změna nekonstruktivního chování. 

� Rozšíření repertoáru rolí pro život. 

� Získávání schopnosti spontánního chování. 

� Rozvoj představivosti a koncentrace.  

� Posílení sebedůvěry, sebeúcty a zvyšování intrapersonální inteligence. 

� Získávání schopnosti poznat a přijmout svoje omezení a možnosti.“ 

 

Katarína Majzlanová (1999) podle více autorů uvádí oblasti, ve kterých lze dosahovat 

různých cílů:  

o Socializace 

o Relaxace 

o Sebepoznání 

o Sebevědomí 

o Vyjadřování a komunikace 

 

Podle Kataríny Majzlanové (citovaná podle Valenty, 2006) můžeme dramaterapií rozvíjet 

tyto schopnosti: 

• Schopnost poslouchat – příběh, který bude skupina ztvárňovat, si musí 

vyslechnout už předem, dále se také musí seznámit s postavami.  

• Oční kontakt – schopnost navázat s druhou osobou oční kontakt posiluje důvěru, 

která je potřebná pro komunikaci. Oční kontakt vyžadují například neverbální 

cvičení nebo improvizace typu akce – reakce. 

• Uvědomění si vlastního těla v prostoru – v dramatických aktivitách se učí 

dodržovat osobní prostor a uvědomit si prostorové hranice sebe i ostatních.  

• Fyzická koordinace a vyjádření - fyzické schopnosti se rozvíjejí pomocí 

pantomimy a různými dramatickými cvičeními, kde spolu dvojice navzájem 

spolupracují, komunikují. Dále se účastníci učí lépe poznat sebe i ostatní členy. 
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• Vyjádření pocitů mimikou tváře – pomůže klientům naučit se své pocity vyjádřit 

mimikou tváře a dokázat emoce číst i z tváře druhých.  

• Verbální vyjádření – drama pomáhá rozvíjet verbální schopnosti. 

V improvizačním dramatu se klient učí transformovat své myšlenky do slov. 

V rolových hrách zase hrají někoho jiného, čímž také rozvíjí svou slovní zásobu.  

• Flexibilita a schopnost řešit problémy – zkušenosti, které klient získá při 

dramatické hře, mohou poskytnout nové modely pro chování.  

• Sociální interakce - drama rozvíjí tuto oblast hlavně proto, že klienti se ve 

skupině musí dohodnout na postupu a vyjít spolu.  

• Sebedůvěra – drama přes dramatické zkušenosti velmi efektivně působí v oblasti 

budování sebedůvěry. Pokud jedinec zažívá úspěch, změní postoj k sobě samému.  

 

2.5 Vymezení dramaterapie 

Dramaterapeutické působení můžeme rozdělit na skupinové či individuální . Nejčastěji se 

v dramaterapii pracuje se skupinou. Pokud to ale například diagnóza klienta neumožní, pak je 

vhodnější zvolit formu individuální práce. 

Jde tedy o spolupráci klienta/klientů a terapeuta. 

Dramaterapie je určena široké klientele. Pomoc v ní mohou hledat lidé s mentálním, 

smyslovým či tělesným znevýhodněním. Dále lidé s poruchami komunikace, s neurotickými i 

psychickými problémy a také děti se specifickými poruchami učení nebo s poruchami 

chování.  V neposlední řadě je dramaterapie praktikována i u osob ve výkonu trestu a u osob 

závislých na omamných a psychotropních látkách, u gerontologických pacientů a u mnoha 

dalších. 

Podle Majzlanové (1999) se v dramaterapii využívají relaxační metody (zaměřené na 

uvolnění), scénické metody (dramatická metafora), motivační metody, sebereflexní metody 

(uvědomění si svého chování), nácvikové metody a behaviorální přístupy (posilují žádoucí 

chování).  
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Dále Valenta (2007) vymezuje dramaterapii ještě podle toho, jakým způsobem a kde je 

realizována: 

• Ambulantní dramaterapie 

• Klinická dramaterapie 

• Dramaterapie v denním sanatoriu nebo stacionáři 

 

2.5.1 Individuální forma dramaterapie 

Zaměřuje se na jednoho klienta, který pracuje pouze s terapeutem. Využívá se hlavně 

tehdy, pokud klient není schopen práce ve skupině. Může mít například zábranu hovořit 

před někým dalším, nebo může mít tendence neustále vyrušovat, což znesnadňuje práci 

skupiny.  

Podle Majzlanové (1999) se někdy zvolí individuální forma práce s klientem i poté, co už 

absolvoval formu skupinovou. 

Valenta (2007) uvádí, že u nás se individuální forma dramaterapie používá velmi zřídka. 

Je spíše realizována v zahraničí, kde se touto formou pracuje hlavně s klienty s poruchou 

autistického spektra, dále u osob trpících stresem a u mentálně znevýhodněných. 

 

2.5.2 Skupinová forma dramaterapie 

Skupinou se zde chápou dvě osoby a více, které pracují s terapeutem.  

Skupina může být pro klienty přínosná tím, že přináší více zpětné vazby než od 

samotného jednoho terapeuta, dále pomáhá odbourávat stres při komunikaci mezi více lidmi a 

také odbourává izolaci.  

Valešová Malecová (2011) dělí skupinovou formu na dva typy: 

• zavřená skupina – taková skupina, do které se už nepřipojí po dobu 

terapeutického působení žádný nový člen. Skupina se tak může vyvíjet a nic to 

nenaruší. V zavřené skupině se snadněji vytvoří atmosféra důvěry a bezpečí. Také 

je zde větší kontinuita práce. Nevýhodou je to, když členové dospějí k „mrtvému 
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bodu“ a k žádné další změně už nedojde, protože nic do skupiny nevnese nové 

podněty. 

• otevřená skupina – do skupiny mohou přicházet noví členové. To může přinést 

pozitivní vliv, který spatřujeme ve větší zpětné vazbě a možnosti komunikace 

s více lidmi. Nevýhodou může být menší otevření skupiny.  

 

 

Členění dramaterapeutických skupin dle Valenty (2007): 

 

� koedukované – skupina je smíšená co do pohlaví 

� izosexuální  - rozdělené podle pohlaví (uplatňuje se hlavně v etopedicky 

zaměřených výchovných ústavech) 

� homogenní  - týkají se druhů postižení, vznikají jako důsledek homogenního 

zaměření organizace, která terapii realizuje 

� heterogenní – jsou častější, setkávají se zde lidé s různými druhy postižení 

� otevřené – jsou méně frekventované 

� zavřené – frekventovanější, týkají se (stejně jako otevřené) toho, zda klient 

prodělá celý terapeutický proces 

 

 

Počet terapeutických setkání se také odvíjí od cílů terapie. (Majzlanová, 1999) 

Podle Valenty (2006) ale v dramaterapii převažují aktivity skupinové. Podle něho se 

vydělila z psychodramatu právě proto, že je zaměřena na skupinu.  

 

Valenta (2007) uvádí také účinné faktory skupinové terapie, kterými jsou: 

- členství ve skupině – kdy již účast v ní působí na člověka terapeuticky 

- emoční podpora – působení psychologického bezpečí skupiny, které podporuje 

klienta a dodává mu sílu a naději do budoucna 
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- pomoc jiným – pocit, že klient pomohl někomu, kdo měl také problém, působí 

terapeuticky a oprošťuje člověka od přílišného zaměření se na sebe 

- sebeexplorace – projevení se člověka, které je spojeno se skupinovou podporou 

- zpětná vazba – konfrontace a diskuze se skupinou může pomoci člověku v tom, 

aby na svůj problém začal pohlížet jinak 

- náhled – pomáhá k uvědomění si skutečností ve vlastní psychice 

- získávání nových informací a sociálních dovedností 

- nácvik nového chování 

 

Výše zmíněný autor uvádí také tři základní druhy skupin, podle S. Jenningsové (1996): 

a) Skupina zaměřená primárně na rozvoj kreativity a exprese 

Rozvíjí tvořivost jedince, komunikační prostředky a schopnost kooperace v týmu. 

Terapeut je facilitátorem skupinové dynamiky. 

b) Skupina zaměřená na rozvoj sociálních dovedností a učení 

Zde se užívá metoda rolové hry, podle níž se klienti učí, jak se chovat v různých životních 

situacích. Učí se rozhodovat, jednat a být sami sebou. Terapeut zde funguje jako modelový 

prvek. 

c) Skupina zaměřená na „vnitřní vhled“, na sebereflexi a následnou změnu 

V této skupině se pracuje s nevědomými procesy. Klienti přehrávají scény ze života i 

z jejich fantasie. 
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2.6 Modely dramaterapie 

Majzlanová (1999) ve své práci uvádí několik modelů, které se ale v terapeutické práci 

propojují: 

• Model tvořivě-expresivní – využívá tvořivosti, zážitkových cvičení, například 

objevování předmětů pomocí hmatu (u nevidomých) apod. Klient vytváří 

symbolické světy, ze kterých přechází postupně do rolové hry. V tomto modelu se 

využívají různé dramatické hry. Klient může experimentovat s předměty a pohyby. 

• Model úloh a zručnosti – pomáhá klientovi cvičit schopnosti a dovednosti, které 

potřebuje ke svému dennímu životu. Své uplatnění najde hlavně u klientů 

s tělesným znevýhodněním. Klienti si mohou situace vyzkoušet v bezpečí 

terapeutického prostředí. Velký význam má hlavně pro děti týrané nebo 

zneužívané, které zde cítí bezpečí. 

• Rolová teorie modelů – zde se vychází z toho, s jakými sociálními rolemi má 

klient zkušenosti. Jedná se o přehrávání rolí a napodobování sociálních situací. 

Klient si může vyzkoušet různé role a tím se může více orientovat ve vztazích. 

Nacvičí si sociální alternativní jednání a vyzkouší, jak by se v určité situaci 

zachoval.  

• Model terapeutického dramatu – pomáhá terapeutovi zjistit, jaké další skryté 

problémy klient má nebo s čím daný problém souvisí. Zde se převádí klientův 

příběh do formy bajky, legendy apod. Z něho se poté dají odvodit různě paralely. 

Klient tak může snáz problému porozumět a vidět ho i v jiných souvislostech. 

Využívání dramaterapeutické metafory, což je přímé využívání příběhu, které úzce 

souvisí s klientovým problémem.  

• Divadelní model – pomáhá klientům vžít se do role někoho jiného, vstoupit do 

imaginárního světa. Může pomoci najít i řešení v situaci, ve které si nevíme rady 

nebo které se vyhýbáme. Pomáhá přenést problémy ze života do divadelního 

prostředí. Východiskem zde bývá často literární předloha. Formou tohoto modelu 

může být receptivní ztvárnění, ve kterém problém klientů přehrávají opravdoví 

herci. Klienti tak mohou svůj problém vidět jinak. Po tomto ztvárnění je vhodná 

diskuze. Další forma je aktivní, tzv. spoluhráčské divadlo, ve kterém ztvárňují 

všichni klienti svůj problém.  
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• Vývojový model – zde se odrazí všechny klientovy zkušenosti z předchozího 

života, se kterými zde pracuje. „V procesu dramaterapie se odrážejí životní 

zkušenosti, potřeby, problémy klienta a celý tento proces tvoří určitou vývojovou 

kontinuitu s jejich zážitky a zkušenostmi.“ (Majzlanová, 1999, s. 16) 

• Integrovaný model dramaterapie - využití ostatních druhů umění (hudby, 

pohybu, výtvarných činností apod.). 

 

2.7 Techniky a prostředky v dramaterapii 

 

2.7.1 Neverbální techniky 

Jedná se o techniky, ve kterých není použita řeč. Uplatňuje se tedy hlavně řeč těla.  

Mohou pomoci i v situaci, kdy nelze stav přesně vyjádřit slovem. Nebo také v případě 

nesmělosti, trémy, či strachu. Dále také u dětí, které mají potíže s komunikací. Také mohou 

posilovat sebevědomí. Pomáhají tak vystihnout to, co člověk nedokáže přesně popsat slovem, 

ať už z důvodu zábran psychických nebo somatických. 

Slouží v začátku terapeutického sezení jako rozehřívající technika. Také pro uvolnění a 

odbourání napětí, je to prostředek komunikace.  

 

2.7.1.1 Neverbální etudy 

Malé dramatické útvary, které slouží k vyjadřování pocitů, stavů, nálad dramatického 

děje. Těmito technikami se hráči rozvíjí v oblasti vnímání, dále také ve vyjadřování se. 

Důležitou roli zde hraje také schopnost vžít se do role a v neposlední řadě zde má velký 

význam i rozvoj neverbálního způsobu vyjadřování se.  

Majzlanová (1999) dělí etudy podle způsobu vyjádření na následující: 

o Pohybové etudy 

o Pohybové a myšlenkové etudy 

o Pohybové a dějové etudy 
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o Etudy s imaginární rekvizitou, ve kterých se předstírá, že držíme předmět 

o Etudy s imaginárním konáním, kde se napodobují různé činnosti 

 

2.7.1.2 Pantomima 

Je další z neverbálních technik dramaterapie. „Pantomima je jednou z forem divadla, 

formou stylizovaného pohybu a výrazu tváře, bez použití slov či hlasu“ (Majzlanová, citovaná 

podle Valešová Malecová, 2011, s. 43).  

Jedná se o vyjádření pocitu, děje nebo stavu pouze za pomoci mimiky, gest a postojů 

těla, tedy bez pomoci mluveného slova.  

V dramaterapii rozvíjí pantomima interakci mezi lidmi, dále pochopení, ale také 

uvědomění si situací. Přináší nové situace, ale pomáhá klientům i v uvědomění si vlastního 

těla a v tom, jak je těžké vyjádřit něco úplně beze slov.  

 

2.7.2 Hra v roli 

Roli ve své knize charakterizoval Valenta (2007, s. 95) jako „označení chování, které je 

očekáváno od držitele konkrétního společenského statusu.“ 

Ve své knize dále také uvádí různé úrovně přijímání rolí podle Landyho (1985): 

• Imitace – hráč přejímá vnější znaky role, jako jsou například pohyby nebo gesta. 

• Identifikace – hráč přijímá i pocity a hodnoty postavy. 

• Projekce – je opakem identifikace, hráč do role přenáší své pocity a názory. 

• Přenos – stav, kdy pacient přenáší na terapeuta své zkušenosti, citové vazby apod. 

Zde už hovoříme o procesu hraní. Je to terapeutická metoda dramaterapie, která působí 

zároveň jako výchovná i vzdělávací. Má charakter napodobování.  

Při hraní v roli může klient ztvárňovat sebe nebo postavu jinou. 

Tato metoda se uplatňuje hlavně ve formách jako je divadlo, sociodrama, psychodrama, 

simulační hry a inscenace.  

Rolová hra rozvíjí  myšlení, vnímání, interakci, komunikaci, empatii a umělecký výraz.  
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V dramaterapii se rolová hra uplatňuje v situacích, kdy si klient zkouší různé jiné modely 

chování, umožňují zažít nové situace a uvědomit si, jak by se v nich klient choval. Dále 

působí na duševní a tělesnou aktivitu a podporují samostatné chování a jednání. Terapeutovi 

může pomoci i odhalit patologické nebo nevhodné chování v rodině. (Majzlanová, 1999) 

Klient si tedy může vyzkoušet různé situace, ve kterých může projevit své postoje, 

myšlenky, názory, přání, ale i modely chování, které lze později uplatnit i ve skutečném 

životě.  

Využívá se hlavně pro nácvik nových forem chování. Zvyšuje se také frustra ční 

tolerance právě tím, že klient v procesu hraní v roli může zažít různé zátěžové situace a 

podobně.  

 

2.7.3 Loutky a maňásci 

V dramaterapeutickém procesu se dá pracovat s různými druhy loutek . Jsou jimi 

marionety, maňásci, jawajky, přilbové loutky, mimické loutky, stínové loutky, plošné loutky a 

loutky improvizované. 

Loutka je jevištní symbol představující dramatickou postavu. Není ale zdrobnělou 

postavou člověka či zvířete, ale její stylizací, tedy zjednodušením. Namísto toho jsou u ní ale 

zvýrazněny některé typické znaky. Dominantní je u loutky hlava. Je to neživý hmotný znak, 

který zobrazuje člověka či jinou jednající bytost schopnou navazovat nebo proměňovat vztahy 

s okolím, časem s prostorem. 

Specifikem u loutky je jednota dvou protikladů. Je jím neživá hmota a život, který hmotě 

vdechuje herec. 

 

2.7.3.1 Výhody práce s loutkou 

Uplatnění najde hlavně u dětí, kdy za její pomoci dojde k dosáhnutí výchovného cíle 

mnohem dříve, než bez ní. Pro děti je to hračka, spojenec, kterému často svěří více 

důvěrností, než terapeutovi. Může se za loutku „schovat“ a tím se skrýt před okolím, když 

jindy by byl ostatním tváří v tvář. Loutky a maňásci také pomáhají k lepšímu navazování 

kontaktů. Dalším významným momentem je projektivní hra s loutkou , díky které se mohou 

odkrýt příčiny těžkostí dítěte. (Majzlanová, 1999) 
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Celkově tedy pomáhají odbourávat strach z mluvení, obavy a trému.  

Pomocí loutky si také lze osvojit pozitivní návyky – loutka slouží jako motivační činitel .  

Podle Rambertové (citovaná podle Majzlanové, 1999) mohou děti prostřednictvím loutky 

vyjadřovat své nejhlubší city, svůj vztah k okolí, ale i negativní pocity. 

V dramaterapii slouží loutka dále jako prostředek, jímž se mohou navazovat kontakty ve 

skupině, k přehrávání různých situací, ale také k dialogu nebo prezentaci pravidel ve skupině.  

 

2.7.4 Dramatizace 

Jedná se o metodu ztvárňování příběhu nebo tématu. Cílem je, aby si klient uvědomil 

vlastnosti postavy, kterou ztvárňuje. Po procesu dramatizace může skupina diskutovat o tom, 

co bylo správné, co by bylo v opravdovém životě nevhodné a co by bylo lepší dělat jinak. 

(Majzlanová, 1999) 

Je to přenesení situace do hrané scénky. Terapeut chce dosáhnout toho, aby si klienti 

uvědomili, co je pro jeho postavu charakteristické. Co například udělala špatně a jak by to 

mělo být správně.  

V dramatizaci se spojuje řeč, pohybové vyjádření i rekvizity a kulisy.  

Využívá se dramatická metafora, což je využití příběhu, který má souvislost 

s klientovým problémem. Může si tak vyzkoušet, jak řešit zátěžové situace v bezpečí 

terapeutické skupiny.  

 

2.7.5 Improvizace 

Je to jednání, chování a vystupování bez přípravy, které vzniká za okamžitého nápadu 

nebo nálady. Má výrazný vliv na rozvoj tvořivosti, která je jejich nezbytnou podmínkou. 

Pracuje s momentálními myšlenkami. Klient může vyjadřovat své pocity a samostatně se 

rozhodovat.  

Improvizace bývá i součástí jiných technik dramaterapie. Klient si zkouší různé situace, 

které ho mohou potkat v životě a tím se učí improvizovat i ve skutečném chování a jednání.  
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Význam improvizace podle Machkové (1980): 

� Klient se setká s obtíží, kterou musí sám vyřešit. Musí se rozhodnout, jak 

zareaguje. 

� Obohacuje člověka o dosud neprožité, nevyřešené situace a zážitky a dává prostor 

vyzkoušet si je pro život v nezávazné podobě. 

� Improvizovaný projev je přirozený. 

� Její případný neúspěch není v ní samé, ale ve zkušenosti. 

� Její námět má obsahovat výraznou akci, která vyvolá jednání, dále konflikt, který 

nutí k rozhodování a řešení. 

 

Východiskem pro improvizaci může být situace, předmět, výtvarné dílo, hudební skladba, 

klíčové slovo nebo počáteční či závěrečná věta. 

Improvizace bývá neúspěšná, jestliže se hráčům zdá úkol příliš volný nebo neurčitý. Pak 

účastníkům nepřinese nic nového.  

 

2.7.5.1 Rozdělení improvizace 

Třídit improvizaci můžeme například podle počtu účastníků na sólovou, párovou, 

skupinovou a hromadnou. 

Třídění podle vyjadřovacích prostředků je na improvizaci pantomimickou, slovní a 

improvizaci spojující slovo a pohyb. 

Třídění podle toho, co v danou chvíli improvizace rozvíjí nebo k čemu slouží: 

o Fyzické potřeby – rozvoj pohybu, hlavně pro menší děti 

o Citové potřeby – můžeme uplatnit hlavně ve středním školním věku 

o Sociální potřeby – pomáhá začleňovat jedince do kolektivu a společnosti 

o Sociálně orientované improvizace – dělí se dále na dějové (obsahují určitou 

sociální situaci, která se musí vyřešit), bezdějové (slouží k rozvoji citlivosti), 

směřující k osobnímu rozvoji a směřující k představení (určeno pro diváky). 
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2.7.6 Dramatická hra 

Technika, která je zaměřena na tvořivost a sociální cítění. Slouží k rozvoji myšlení a 

k odstraňování konfliktů. Účastníci se vyjadřují vlastním způsobem, čímž rozvíjí komunikaci. 

Zároveň je rozvíjena i obrazotvornost.  

Osoby v ní vstupují do interakce. Měla by obsahovat výrazné sociální prvky a konflikty. 

 

2.7.6.1 Využití dramatické hry v dramaterapii 

Podle Majzlanové (1999) je hlavně u dětí v předškolním a mladším školním věku důležitý 

zvuk, ale také větší aktivita terapeuta.  

Dramatická hra by měla končit zhodnocením, ve kterém si členové ujasní, co se jim zdálo 

být špatně a podobně. Důležitá je diskuze.  

K ulehčení práce dramaterapeuta, ale také učitele dramatické výchovy, slouží Zásobník 

dramatických her a činností, kam se vkládají různá cvičení a hry, které se potom používají 

v praxi. Je rozdělen na následující okruhy: rozehřátí, uvolnění a soustředění, objevování sebe 

a okolního světa, pohyb a pantomima, kontakt a mimojazyková komunikace, plynulost řeči a 

slovní komunikace, tvořivost, charakterizace, improvizace a pomocná cvičení. 

 

2.8 Dramaterapeutické setkání 

V procesu dramaterapie spolu pracují terapeut a klient nebo skupina klientů. Valešová 

Malecová (2011) uvádí postup, jak by měl terapeut pracovat.  

 

2.8.1 Schéma dramaterapeutického programu 

V první řadě by si měl terapeut o klientech zjistit co nejvíce informací a to jak od nich 

samotných, tak od nejrůznějších odborníků, se kterými jejich problém souvisí. Mohl by to být 

například jeho praktický lékař, učitel, speciální pedagog a další.  

Dalším momentem v budování terapeutického programu je sestavení programu činností, 

určení hlavních a částečných cílů, kterých je třeba v určitých úsecích dosáhnout.  
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Kantor (citovaný podle Valešové Malecové, 2011) vyjmenoval některá kritéria, která 

slouží pro výběr terapeutických cílů: 

• hodnota – zda cíl přinese klientovi žádoucí změnu a zda je pro něho ten 

nejdůležitější, vzhledem k jeho potřebám 

• předpoklady – zda je klient schopen svými vlastními schopnostmi cíle dosáhnout 

• interference – zda nebrání nějaká situace nebo stav klienta tomu, aby bylo cíle 

dosáhnuto 

• diagnostika – zda je možno dosáhnutí cíle nějakým způsobem diagnostikovat 

• doporučení – zda cíle souvisí s tím, proč klient byl doporučen na terapii 

• souhlas – zda klient i další odborníci, kteří s klientem pracují, souhlasí s cílem 

• úspěch – zda je pravděpodobnost dosažení cíle velká 

• efektivita – zda je právě tato terapie tou nejsprávnější volbou při nápravě 

celkového stavu klienta 

 

Dále by terapeut měl brát v úvahu kritéria sestavování skupiny, kde největší roli hraje 

diagnóza klientů, jejich pohlaví a věk. Na těchto kritériích také závisí velikost skupiny. 

Frekvence setkávání je také závislá na výše uvedených faktorech, ale také na časových 

možnostech klientů. Nejčastěji se ale terapeutické setkání realizuje jednou, až dvakrát do 

týdne. 

Délka setkání nesmí u dětí přesáhnout jednu hodinu. U dospělých se délka pohybuje od 

1,5 do dvou hodin. Terapeut ale musí uvážit stav klientů i jejich případnou únavu.  

Důležitý je fakt, že dramaterapeutické setkání se realizuje v přesně dohodnutém čase.  

 

2.8.2 Fáze dramaterapeutického programu 

Jako první Valešová Malecová (2011) hovoří o seznamovací fázi. V ní je hlavním 

programem seznámení. Ať už mezi klienty, tak i s terapeutem, který zde hraje velkou roli. 

Terapeut musí klienta akceptovat, pochopit ho. Být mu blízkým a naslouchat mu. 
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V dramaterapeutickém procesu by měla vládnout důvěra a víra v pozitivní změny. Důležité je 

vytvoření atmosféry důvěry, bezpečí a dobrého terapeutického vztahu.  

Terapeut by se měl chovat přirozeně, rozhodně by neměl klientovi lhát nebo zatajovat 

některé skutečnosti. Významným osobnostním rysem dramaterapeuta je empatie. Měl by se 

umět vcítit do člověka a umět ho pochopit. Zároveň by terapeut ale měl zachovat vůči svým 

klientům neutrální postoj, je to totiž v každém případě profesionál.  

Další je stimulační fáze, která by měla plynuje navázat na fázi seznamovací. Jejím cílem 

je stimulovat členy terapeutického setkání ke spolupráci, ke komunikaci, citlivosti a dalšímu.  

Hlavní fáze je zaměřená na ty činnosti a schopnosti, které přímo ovlivňují problém, kvůli 

kterému klienti sezení navštěvují.  

Fáze upevňování má za úkol zafixování si nových možností chování a jednání, které 

povedou k nápravě a jejich přenos do reálného života. 

Poslední je fáze závěrečná, která nenásilně připravuje klienty i terapeuta na ukončení 

procesu.  

 

2.8.3 Průběh dramaterapeutického setkání 

Nejčastější rozdělení setkání, které uvádí Valešová Malecová (2011) je toto: 

• Úvodní část – úkolem je zbavit klienta zábran, navodit správnou atmosféru a 

budovat důvěru. Patří sem uvolňovací hry, rozhovory, rituály a další.  

• Jádro – v této části se rozvíjí téma daného setkání prostřednictvím práce s textem, 

dramatizací, improvizací, rolovými hrami a dalšími technikami. To vše s ohledem 

na věk a možnosti klientů.  

• Závěr  – ukončení terapeutického setkání může být rozhovorem, diskuzí, reflexí. 

Vhodná je i relaxace a uklidnění.  
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2.8.4 Etapy dramaterapeutického procesu 

Valenta (2007) uvádí postup, který navrhuje Emunahová (1994): 

1. etapa – dramatická hra – slouží k navození důvěry a budování vztahů mezi členy a 

terapeutem. 

2. etapa – scénické práce – klienti hrají jiné role než ty, které souvisí s jejich vlastními 

životy, což slouží k tomu, aby si mohli vyzkoušet jiné situace a své reakce na ně.  

3. etapa – hraní rolí – po předchozí zkušenosti, kdy klient do dramatu vložil situaci ze 

života, se pokusí takto ztvárnit svou vlastní životní zkušenost, svůj problém. 

4. etapa – kulminovaná akce – pracuje se zde s tím, co si klient uvědomil, když 

dramaticky ztvárnil svůj příběh. 

5. etapa – dramatický rituál – je uzavřením celého procesu. Klienti hovoří o tom, v čem 

jim sezení pomohla a v čem se jejich nahlížení na věc změnilo.  
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3 Využití dramaterapie u rekonstruovaných rodin 

Následující kapitola obsahuje některé formy a techniky dramaterapie, které mohou 

pomoci rekonstruovaným rodinám, pokud řeší určitý problém jak ve vztazích, tak v soužití 

nebo ve výchově.  

 

3.1 Neverbální techniky dramaterapie u rekonstruovaných rodin 

Mohou být významnou technikou hlavně u dětí, které mají potíže s vyjadřováním. 

(Majzlanová, 1999) 

 

3.1.1 Neverbální hry a cvičení u rekonstruovaných rodin 

 

3.1.1.1 Sousoší  

- Jeden z dvojice vytváří svým tělem útvar a druhý se k němu přidá. Společně vytvoří 

sochu. Druhá dvojice si poté vytvořenou sochu prohlédne a jejich úkolem je vytvořit 

stejné sousoší. (Majzlanová, 1999). Technika by mohla sloužit ke sblížení nevlastního 

rodiče a nevlastního dítěte, pokud by měli spolu tvořit sousoší. Jedná se o spolupráci 

ve dvojici, která je poté důležitá i v životě rekonstruované rodiny. Pokud spolu 

členové nespolupracují, pak dochází k hádkám.  

- Úkolem rodiny také může být předvedení příjemného společného zážitku pomocí 

společně vytvořeného sousoší.  

- Děti/dítě se v dalším cvičení může/mohou pokusit o sestavení sousoší z rodičů.  

- Další modifikací techniky, ve které se využívá sousoší, může být vytváření 

vzájemného sousoší, které bude charakterizovat rodinu. Každý člen vytvoří 

z ostatních takové dílo, které bude dle jeho soudu charakterizovat stav rodiny. To, jak 

se jemu jeví. Každý z členů takto sestaví postupně své sousoší. Po cvičení může 

následovat diskuze o tom, kdo a proč jaké sousoší sestavil a jaké v něm každý měl 

místo.  
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- Skupina ztvární sousoší na různá témata. Například rodina, peníze, láska, stres a další. 

Sousoší vytváří různé dvojice z rodiny a ostatní výsledek komentují a konzultují, zda 

s výsledkem souhlasí. Pokud některý člen rodiny nesouhlasí, pak může obraz sám 

pozměnit. (Hickson, 1995) 

 

3.1.1.2 Pozitivní vlastnost 

Pomocí neverbálního vyjadřování mají členové rekonstruované rodiny za úkol předvést 

pozitivní vlastnost toho druhého. Pomůže k tomu, aby se rodina vzájemně poznala, ale také, 

aby si uvědomila, co je na kterém členu vlastně pozitivní a v čem vyniká.  

 

3.2 Pantomima u rekonstruovaných rodin 

Význam této techniky je pro rekonstruované rodiny hlavně ve vzájemné interakci, dále 

ve zviditelnění jevů, v pochopení, procítění, uvědomění si situací, pocitů, postojů a 

zkušeností. (Majzlanová, 1999) 

Pantomimicky lze ztvárňovat situace ze života. Terapeut může rodině například zadat 

úkol, aby společně ztvárnili jejich běžný den. Dále mohou předvést den tak, jak by si ho přáli 

a podobně. 

 

3.3 Využití loutky u rekonstruovaných rodin 

Loutka jako dramaterapeutický prostředek je významná hlavně pro děti. Prostřednictvím 

loutky mohou děti z rekonstruovaných rodin vyjádřit své pocity a touhy, které se týkají 

nového rodinného soužití. U dítěte se může objevit skrytý problém, který terapeutovi sdělí 

pomocí loutky tak, že loutka hovoří za něj.  

Práce s loutkou může u dětí odhalit i skryté diagnózy. Když si terapeut povšimne 

zvláštního chování dítěte vůči loutce, může se jednat například o odhalení týrání nebo 

sexuálního zneužívání.  
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3.3.1 Scénotest  

Metoda podle von Staabsové využívá figurky lidských postav, zvířat a doplňujícího 

materiálu. Rodina spolupracuje na sestavení jejich rodinného obrazu pomocí figurek 

v domku.  

Metoda pomůže k navázání kontaktu mezi terapeutem a klientem, pomáhá uvolnit 

atmosféru a slouží také jako nástroj k pozorování chování. (Humpolíček, 2009) 

Podle von Staabsové  se provádí formální analýza scény, kterou klienti sestaví. Může 

mnohé prozradit, například stavba se silnými zdmi a oplocením může naznačovat obavy. 

Necítí-li se osoby doma bezpečně, pak zdi chybí úplně. Stavby, které jdou do hloubky a do 

šířky zase naznačují hluboké kořeny a pevný základ. (Humpolíček, 2009) 

Dále se může posuzovat průběh stavby scény. Zásadní jsou podle von Staabsové tzv. 

přestavby. Významné jsou také originální nebo vulgární znaky scény, které často indikují 

patologii klienta. (Humpolíček, 2009) 

 

3.3.2 Interak ční zadání 

Následující cvičení pomůže rodině v interakci. Budou se spolupodílet na vytvoření 

příběhu, který ztvární loutkami. Za úkol mohou mít v prvé řadě vymyšlení společného 

příběhu a poté samotné přehrání s loutkami. Do příběhu se často promítají problémy rodiny. 

Postavení, které zaujímají loutky, které klienti vedou, se mohou také dotýkat postavení členů 

rodiny.  

Dalším zadáním pro rodinu může být společné předvedení toho, jak vypadá jeden den této 

rodiny. Nebo to, jak u nich probíhá ranní vstávání a odchod do školy a zaměstnání. To vše 

pomocí loutek.  
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3.4 Využití masky u rekonstruovaných rodin 

Maska slouží jako dramaterapeutický prostředek komunikace, za který se může klient 

„schovat“, pokud má hovořit o tématu, který je mu nepříjemný. Může dávat jakýsi pocit 

svobody.  

Prostřednictvím masky si mohou členové rodiny sdělovat to, co by jim bylo bez masky 

nepříjemné. Mají skrytou tvář a dojem, že za ně mluví někdo jiný. Snáz tak mohou hovořit o 

tématu, který je nepříjemný a mohou se tímto pokusit i vyřešit problém, který mají delší dobu.  

Dále můžeme práci s maskou podle Valenty (2007) pojmout tak, že klientům 

z rekonstruované rodiny dáme prázdné masky bez tváře a oni je musí dotvořit malbou, 

kresbou, nebo koláží tak, aby vyjadřovaly rozpoložení každého klienta.  

Další modifikace práce s maskou podle Valenty (2007, s. 169) 

• „Každý klient si vytvoří dvě masky – jedna reprezentuje jeho sociální tvář, druhá 

nějakou část jeho samotného, která je ukrytá před zraky ostatních, přičemž druhá 

má být vytvořena na rubu masky první. 

• Klient vytvoří několik masek reprezentujících různé aspekty jeho osobnosti. 

• Místo masky sebe sama vytvoří klient masku hrdiny, božstva či jiné mocné 

bytosti, kterou by si přál zvnitřnit.  

• Místo papírové či kartonové masky se pomocí gázy vytvoří otisk vlastní tváře 

klienta. Tento proces většinou probíhá v párech a vyžaduje důvěru a toleranci 

k dotykům. 

• Klienti vytvoří dvě masky vlastní pocitů, jednu na počátku lekcí a druhou koncem 

lekcí a obě pak každý porovnává a verbalizuje změny. 
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3.5 Dramatická hra u rekonstruovaných rodin 

 

3.5.1 Cvičení citlivosti 

„Hráči se rozdělí na dvojice, první hráč se pohodlně posadí na podlahu, druhý si za něho 

klekne, těsně k němu a vezme do rukou jeho hlavu, s níž velmi opatrně, pomalu a citlivě 

pohybuje, asi tak, jako by matka pohybovala hlavou svého děťátka. Sedící hráči mají zavřené 

oči, zcela uvolněně se poddávají pohybu. Poté začnou klást odpor a uvědomí si rozdílnost 

pocitů.“ (Machková, 1992, s. 67) 

Tato hra pomůže rekonstruovaným rodinám v budování důvěry . Jednak se jí cvičí 

citlivost, jak už napovídá název, protože hráči musí citlivě manipulovat s hlavou partnera. Ale 

také je důležité spoluhráči důvěřovat. Pokud se někým necháme vést, dáváme mu tím najevo 

důvěru. V případě, že mu nedůvěřujeme, pak klademe odpor.  

 

3.5.2 Nonverbální dialogy 

Dvojice vedou dialog různými prostředky, jenom ne slovně – klepáním rukou na pevnou 

podložku, poklepáním prsty na partnerova záda, mimikou obličeje, celým tělem apod. 

(Machková, 1992) 

Komunikace je velký problém v rekonstruovaných rodinách. Dítě může mít tendence 

komunikovat více se svým biologickým rodičem, než s tím nevlastním, což může způsobovat 

potíže.  

Toto cvičení může vést k diskuzi o tom, zda se hráčům zdálo být těžké komunikovat 

s partnerem beze slov. Cílem této hry může být, že terapeut skupinu povede k tomu, aby 

zjistili, jak je snadné komunikovat v rodině slovně, když jsme obdařeni tímto darem.  

 

3.5.3 Navazování kontaktu očima 

„Všichni chodí sálem, nikdo se na nikoho nedívá, všichni se izolují od druhých. Na pokyn 

vedoucího se všichni zastaví, pohledem každý naváže kontakt s nejbližším sousedem.“ 

(Machková, 1992, s. 90) 
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Tato hra rozvíjí kontakt  mezi členy skupiny. Může sloužit ke sblížení osob 

v rekonstruované rodině a odstranění ostychu.  

 

3.5.4 V jednom rytmu dýchání 

„Všichni si lehnou na zem, a to tak, aby vždy jeden hráč měl hlavu položenou na břiše 

druhého, někdy bude nutné překřížit ruce a nohy. Postupně sjednocovat rytmus dechu všech 

hráčů.“ (Machková, 1992, s. 91) 

Cvičení slouží ke sjednocení skupiny. Členové si mohou uvědomit, že jsou jedna rodina 

a měli by fungovat společně. 

U této techniky je důležité zmínit to, že ji terapeut může zařadit až ke konci 

terapeutického procesu, když už si jsou členové bližší a problém, kvůli kterému terapii 

navštěvovali, se vyřešil. Pro některé by fyzický kontakt mohl být v dřívější době nepříjemný.  

 

3.5.5 Slepci 

Základem tohoto cvičení s mnoha variantami je nonverbální komunikace mezi partnery 

a cvičení vzájemné důvěry . Může se provádět ve dvou variantách: 

• Ve dvojicích, jeden z dvojice je průvodcem a vede partnera, který má zavřené oči, 

• Ve větší skupině, která utvoří „hada“, tj. drží se za ruce v řadě za sebou, všichni 

mají zavřené oči, až na prvního, který skupinu vede, informaci o směru cesty a 

terénu, kterým jdou, si hráči sdělují rukama řetězově.“ (Machková, 1992, s. 93) 

Cvičení na rozvoj důvěry a spolupráce ve skupině pomůže členům rekonstruované rodiny 

k tomu, aby jednak důvěřovali každému z rodiny, ale pak také (v případě druhé varianty 

cvičení), aby fungovali jako celek.  
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3.5.6 Poetické asociace 

Technika pomůže rekonstruované rodině v dalším vzájemném poznávání. Zároveň 

umožní zjistit, jak na sebe vzájemně členové nahlížejí. 

Jeden z rodiny má na mysli dalšího z rodiny a ostatní se snaží uhodnout, kdo to je za 

pomoci otázek, které kladou: „Kdyby tato osoba byla zvíře, byla by …? Kdyby tato osoba 

byla ovoce, byla by …? Kdyby tato osoba byla roční období, byla by …?“ (Valenta, 2007) 

 

3.5.7 Slepá tvář 

Následující hry jsou založeny na důvěře. Jsou tedy důležité pro nově vzniklou 

rekonstruovanou rodinu v tom, že pomáhá budovat důvěru mezi členy. 

- Členové rekonstruované rodiny se rozestaví do kruhu a jeden z nich si stoupne 

doprostřed se zavázanýma očima. Terapeut „slepým“ hráčem zatočí, aby ztratil 

orientaci. Natáhne paže a snaží se někoho najít. Dotyčného se snaží poznat podle 

hmatu. V diskuzi se rodina s terapeutem podělí o pocity, které při hře měla. 

(Hickson, 1995) 

- Další dramatická hra rozvíjí vnímání lidí a je založena kontaktu hráčů. Skupina má 

zavřené oči, stojí v kruhu a na signál terapeuta se vydávají s nataženýma rukama 

kupředu. Když se setkají s rukama svých spoluhráčů, snaží se vnímat jejich 

teplotu, velikost, apod. Snaží se také přiřadit rukám konkrétní tvář. Po cvičení 

následuje reflexe. (Valenta, 2007) 

 

3.5.8 Kouzelný obchod 

Tato technika pomůže klientům z rekonstruované rodiny zjistit, po čem ostatní touží a 

jací by chtěli být.  

Klienti jsou pozvání do magického obchodu, kde mohou nakoupit lidské kvality. Roli 

obchodníka může ze začátku ztvárňovat terapeut, poté i některý z klientů. Má totiž důležitou 

funkci – vtahuje každého zákazník do rozhovoru o kvalitách, po kterých zákazník touží. 

Peníze v tomto obchodě ale neplatí a tak musí zákazník najít za nákup směnnou náhradu. 

Bývá to obvykle náhrada formou kvality, která musí být opuštěna.  
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3.6 Hra v roli u rekonstruovaných rodin 
Jedná se o významnou komunikační techniku, prostřednictvím níž mohou členové 

rekonstruovaných rodin vyjadřovat své myšlenky, touhy a přání. 

Je to jakási generálka pro skutečný život a život v rekonstruované rodině.  

Témata rolových her musí souviset s problémem rekonstruované rodiny. Pokud rodina 

řeší například problém komunikace mezi dítětem a jeho nevlastním rodičem, pak by se témata 

her měla odvíjet od tohoto problému.   

o Výměna rolí  

Členové rekonstruované rodiny si mohou vyzkoušet výměnu rolí v jejich domácnosti. 

Zjistí tak, jaké potíže může řešit jiný člen domácnosti, a po této zkušenosti mohou začít na 

problémy v rodině nahlížet jinak nebo se začnou vzájemně chápat a respektovat. 

o Na sebe samého 

 Zde si zase klienti mohou uvědomit, jak se vlastně chovají, protože modely chování 

předvádějí v bezpečí terapeutického prostředí, kde mají čas i prostor pro to, aby si uvědomili, 

zda je to správné. 

o Nácvik modelů chování 

 Rodina se může pokoušet předvést například to, jak u nich probíhá nedělní oběd. Mohou 

si nacvičit to, jak se chovat k ostatním členům rodiny, jak spolu vycházet a jak správně 

komunikovat.  

 

Při hrách v roli se častokrát odkryje i skrytý problém, který klienti terapeutovi nesdělili.  

Rolová hra vyúsťuje do diskuze, ve které pak všichni členové rodiny probírají to, jak 

ztvárnili své role. Hodnotí sebe samé i ostatní, přemýšlí, zda by danou situaci neztvárnili jinak 

a podobně. Terapeut může klást i otázky jako například, jaké souvislosti měly ztvárněné role 

se skutečným životem? Nebo jaké pocity role a její ztvárnění u jednotlivých členů skupiny 

vyvolala? 

Technika umožní skupině vyzkoušet si modelové situace, se kterými se mohou v životě 

setkat. V klidu terapeutického prostředí si mohou vyzkoušet, jak by se v dané situaci 

zachovali. 
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Příkladem takových modelových situací mohou být i vypjaté situace v rodině. Například, 

když dítě domů přinese špatnou známku ze školy. Rodiče mohou přehrávat různé reakce: 

• nevlastní rodič se dítěte bude zastávat, ale biologický rodič bude vědět, že to není 

správně a že to dělá proto, aby se zalíbil. Dítě toho začne využívat. 

• Nevlastní rodič začne dítě nepřiměřeně trestat. 

• Dítě známku ze strachu raději zatají. Členové předvádějí, jaké to bude mít 

následky. 

 

3.6.1 Improvizované rolové hry 

Radmall, 1997 (citovaný podle Majzlanové, 1999). 

• Jeden z účastníků začne improvizovat na určité slovo, ostatní se k němu přidávají. 

Každý přitom vytvoří určitou roli a v ní zůstává až do konce.  

• Je určena poslední věta příběhu. Hráči ztvárňují scénku, ve které všichni vystupují 

a ta musí končit danou větou. 

• Je daný příběh: Rodina jede na výlet, ale jejich auto nabourá.  

• Konflikt v rodině zahrají herci, což rodině umožní vidět svůj problém z jiného 

úhlu. 

 

3.6.1.1 Situační dialog 

Cvičení umožní rodině vyzkoušet si, jak by reagovali na nejrůznější situace, se kterými 

se mohou ve společném soužití setkat.  

Skupinka, dvojice nebo trojice, dostane od terapeuta přidělené role a situaci. Skupinka si 

role rozdělí a improvizuje na dané téma. (Valenta, 2007) 

Témata se mohou týkat rodinného soužití, problémů s návykovými látkami, neshod 

v trávení volného času apod.  
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3.6.1.2 Výměna rolí 

Tato technika umožní zjistit, zda by členové rodiny změnili po tomto cvičení své 

chování. 

Hráči jsou rozděleni do dvojic. Ztvárňují konflikt, který mohl nastat v jejich životě, 

domácnost apod. Poté si role vymění a ztvárňují ten samý příběh. Po cvičení následuje 

diskuze o tom, kdo své chování po výměně rolí změnil a jak. (Hickson, 1995) 

 

3.6.1.3 Odhalení 

Klienti si mohou vyzkoušet, jak by reagovali v různých životních situacích. Může se 

ztvárňovat vztah matky a nevlastní dcery, otce a nevlastní dcery, dvou nových manželů nebo 

rozvedených manželů. 

Dvojice začne improvizovat setkání jednoho vybraného vztahu. Poté se začne řešit 

závažný problém. Například těhotenství nevlastní dcery, nevěra v novém partnerství a další. 

Role se poté mohou vyměnit. Následuje diskuze o tom, jaké pocity v rodině tyto scénky 

vyvolávaly. (Hickson, 1995) 

 

3.7 Improvizace u rekonstruované rodiny 

 

3.7.1 Co bys dělal, kdyby… 

Hra pomůže klientům z rekonstruovaných rodin uvědomit si, jak by se za daných 

okolností zachovali. Otázky si kladou vzájemně, takže navíc mohou ještě poznat, co by 

kterého člena rodiny zajímalo a o čem přemýšlí.  

Otázky se mohou týkat vzájemného soužití rodiny, nebo se mohou pokládat i otázky, 

kterým by se v běžné komunikaci rodina raději vyhnula. Rodina sedí v kruhu a každý dá 

otázku svému sousedovi. 

Hra se dá pojmout i s humorem. Když si klienti sdělují své otázky a následné odpovědi a 

kolo skončí, pak se může pořadí otočit, ale odpovědi i otázky zůstávají stejné. Odpovědi pak 

bývají mnohdy velmi vtipné, což může ulehčit napjatou atmosféru terapeutického setkání.  
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3.7.2 Galerie života 

Hra umožní členům zjistit, kdo co od nově vzniklé rodiny očekává do budoucna. 

Terapeut zadá účastníkům úkol, aby si představili, že se přesunuli do doby za patnáct let. 

Po chvilce přemýšlení musí každý člen rodiny sepsat svůj strukturovaný životopis, který bude 

obsahovat kategorie jako bydliště, vzdělání, kariéra, rodina, apod.  

Po skončení práce terapeut přečte životopisy všem členům rodiny. Je zajímavé sledovat, 

kdo se jak na svou budoucnost dívá a jak uvažuje o tom, jak se budou vztahy v rodině dále 

vyvíjet.  

 

3.7.3 Odpovídej jako někdo jiný 

Hra pomůže zjistit, nakolik se členové rodiny vzájemně znají a také umožní, aby o sobě 

zjistili něco víc. Napomáhá odkrývat potlačované city a nedorozumění ve skupině.  

Skupina sedí v kruhu a jeden z rodiny je uprostřed a klade ostatním otázky, na které 

odpovídá soused po jeho pravici tak, jak by asi odpověděl tázaný. Tato technika rozvíjí 

skupinovou percepci a empatii. (Valenta, 2007) 

 

3.8 Rodinné konstelace – modifikace techniky 

Jedná se o terapeutické cvičení, které může být aplikováno i v rámci dramaterapeutického 

sezení. 

Člen, který potřebuje terapeutickou pomoc, je vyzván, aby sestavil rodinný systém 

v prostoru. Musí postavit všechny členy rodiny do prostoru tak, aby to co nejlépe vystihovalo 

atmosféru v rodině. Poté se terapeut ptá jednotlivých členů, zda s tímto postavením souhlasí. 

Pokud ne, mohou se pokusit postavení členů změnit. Nakonec je první člen rodiny, která má 

problém, kvůli kterému rodina terapii navštívila, vyzván, aby utvořil postavení rodiny, které 

by si přál, aby takové bylo i v životě. Následuje diskuze s terapeutem o tom, co všechno je 

potřeba k tomu, aby tento ideální stav nastal. (Malecová, 2005) 
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4 Závěr 

Práce měla za cíl vyložení problematiky tématu rekonstruovaná rodina, se všemi 

problémy, se kterými se členové rodiny potýkají. Dále tématu dramaterapie, kde měly být 

uvedeny všechny techniky a formy práce z teoretického hlediska. Hlavním cíle a těžištěm 

práce měla být třetí kapitola, která měla propojit předchozí dvě kapitoly a pomoci nalézt 

řešení problémů rekonstruovaných rodin pomocí dramaterapeutických technik.   

Problémem při psaní této práce byl hlavně fakt, že dramaterapii, jako expresivní terapii, se 

v české literatuře, kromě Valenty, mnoho autorů nevěnuje. Většina knih je zaměřena spíše na 

dramatickou výchovu. Autorka z těchto knih čerpala hlavně dramatické hry, které by mohly 

pomoci rodinám. Přínosem pro psaní proto byly také materiály slovenské autorky 

Majzlanové, která se dramaterapii věnuje.  

Velkou motivací a pomocí autorce byly také materiály získané při studiu Střední odborné 

pedagogické školy v Praze, kde před maturitou z dramatické výchovy vypracovávala otázky, 

ze kterých nyní mohla čerpat. Cenným materiálem pro psaní třetí kapitoly byl i Metodický 

zásobník her, který si každý student musel k maturitě připravit a do něhož za čtyři roky studia 

nasbíral mnoho dramatických her a cvičení. 

Naopak mnoho informací a materiálů je napsáno o tématu rekonstruovaných rodin. 

Složitější pak bylo pro autorku propojení obou témat, neboť zkušenosti s takovou prací byly 

pramalé. Přesto jsou v poslední kapitole návrhy různých dramaterapeutických techniky, které 

mohou být návodem pro rodiny, které řeší problém.  

Téma rekonstruovaných rodin a terapie s nimi je ale velice zajímavé a obsáhlo by jistě i 

práce delšího rozsahu, jako například diplomovou. 
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