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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá specifiky při vedení rozhovoru s dětmi v obtížné životní 

situaci. Cílem teoretické části je charakterizovat s oporou o odbornou literaturu životní situaci 

a dítě v krizi a dále předložit specifika sociálně pedagogické práce s dítětem v krizi. Praktická 

část je zpracována formou analýzy modelových rozhovorů linky bezpečí a dvou případových 

studií. Jejím cílem je 1. na základě analýzy modelových rozhovorů Linky bezpečí ukázat 

postupy vedení rozhovoru s jedincem ohroženým krizovou situací 2. zpracovat kazuistiky 

vlastní práce s dětskými klienty na Lince bezpečí a reflektovat postupy vedení rozhovoru. 

K hlavním závěrům diplomové práce patří, že jednotlivé specifické znaky jedince v krizi 

se v zásadě shodují s tím, jak je popisuje odborná literatura. Zásadním rysem každého 

rozhovoru je pokaždé jeho jedinečnost. Ve vztahu k ní se používají zejména postupy 

pro navázání kvalitního vztahu a budování důvěru s klientem. Práce s emocemi, zakázkou, 

plánování řešení, hledání sociální opory. 
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Abstract  

The aim of this thesis is to focus on the specifics of conducting an interview with 

children who find themselves in a difficult life situation. The objective of the theoretical part 

is to define and characterize life situation and a child in crisis with the support of the reference 

literature and present the specifics of social and pedagogical work with a child in crisis. 

The practical part is presented as an analysis of model interviews on the helpline for children 

and two case studies. The objective of the practical part is to 1.demonstrate the procedure 

of conducting an interview with a child in crisis based on the analysis of model interviews 

of the helpline for children – Linka bezpečí; 2. develop own case studies of working with 

children clients of the helpline for children – Linka bezpečí and reflect the procedures 

of conducting interviews. One of the main conclusion of this thesis is that particular features 

of a human being in crisis are in accordance to what is described in the reference literature. 

The essential specific of each interview is its uniqueness. In relation with the uniqueness 

of an interview, we use procedures to build up high quality relationship and trust with a client. 

Working with emotions, order, planning of a solution, looking for social support. 
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1 ÚVOD 

Tato diplomová práce (dále jen DP) se zabývá tématem vedení rozhovoru s dítětem 

v obtížné životní situaci, jejím cílem je ukázat specifika a postupy, které jsou v rámci vedení 

rozhovoru s dítětem užívány. DP je koncipována jako teoreticko-empirická studie. Cílem 

teoretické části je vystihnout s oporou odborné literatury hlavní specifika rozhovoru s dítětem, 

který se nachází v krizové životní situaci. Tato zjištění slouží jako východisko pro empirické 

šetření. V teoretické části je definována obecně životní situace z pohledu fenomenologického, 

pedagogického i sociálního. V dalších části práce je zpracováno téma krize a krizové 

intervence, které je zaměřeno na specifické metody krizové intervence v rozhovoru s dětským 

klientem. Je představena Linka bezpečí (dále jen LB), telefonická služba pro děti a mladistvé, 

kde jsem aktivně působila na pozici konzultanta. V teoretické části ji zmiňuji proto, abych 

podrobně demonstrovala kontakt s dítětem na telefonu, který lze chápat jako příklad praxe. 

Z mé aktivní konzultantské činnosti na LB byly čerpány praktické poznatky k tématu 

této práce. Poznatky odborníků z oboru komunikace zmiňuji, abych je mohla rozšířit 

o komunikaci s dítětem. S ohledem na praxi s dětskými a mladistvými klienty představuji 

práci konzultanta LB v kontextu práce, strukturování rozhovoru, jaké výhody a nevýhody 

přináší telefonický kontakt s klientem. Práce s dítětem neklade důraz jen na verbální 

komunikaci, ale velmi důležité je zvládnutí technik neverbální komunikace. Dovednosti 

v této oblasti jsou uvedeny v sedmé kapitole. Osmá kapitola obsahuje konkrétní techniky, 

díky kterým provází pracovník dítě rozhovorem na LB. Krátké úryvky hovorů s dětmi, které 

jsou zde zmíněny, byly přejaty z vlastní praxe na pracovišti LB.  

Praktická část představuje specifické aspekty sociálně pedagogické  práce s dítětem 

v krizi na příkladu praxe. Cílem praktické části diplomové práce je: 1. Na základě analýzy 

modelových rozhovorů Linky bezpečí ukázat postupy vedení rozhovoru s jedincem 

ohroženým krizovou situací; 2. Zpracovat kazuistiky vlastní práce s dětskými klienty 

na LB a reflektovat postupy vedení rozhovoru. Praktická část proto obsahuje dvě kapitoly, 

metodickou a kazuistickou. Metodická část je věnována modelovým rozhovorům, které 

nahrála LB. Rozhovory jsou přílohou DP. Tyto nahrávky posloužily k tomu, abych 

demonstrovala techniky profesionálů při práci s dětmi a mladistvými. Modelové rozhovory 

ukazují, jaké postupy a techniky vedení rozhovoru s dítětem jsou efektivní při práci 

s klientem LB. Rozhovory doplňuji o svá vlastní interpretační shrnutí a hodnocení. Ve druhé, 

kazuistické části, předkládám dvě kazuistiky, při jejichž zpracování jsem čerpala z praxe 

konzultantky LB. Kazuistiky jsou zpracovány jako reflexe vlastních postupů. 
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2 ŽIVOTNÍ SITUACE A JEJÍ POJETÍ 

Pojem životní situace se používá často. Jedinci v obecné rovině neanalyzují, 

co tento pojem znamená, co je jeho obsahem. Obvykle je interpretace tohoto pojmu taková, 

že se jedná o okolnosti v určitém okamžiku, situaci. Životní situace je v životě každé 

osobnosti zcela jedinečná. Týká se především faktorů, které jsou přítomné, ale také způsobů 

reakcí a prožívání samotným jedincem. Životní situace je subjektivně prožívaná událost. 

V Psychologickém slovníku je pojem situace obecně definován jako: „Souhrn podnětů, jevů, 

objektů, osob a vztahů mezi nimi vyskytujících se na určitém místě a v určitém čase; podle 

M. Heideggera způsob lidského bytí; podle K. Jasperse změna světa v ‚můj svět‘. 

Lze rozlišovat situaci: a) novou, kdy se objeví nové objekty a vztahy mezi nimi; b) náhlou, 

kdy se vyžaduje rychlé rozhodnutí a řešení; c) frustrační, kdy člověk nedokáže čelit vzniklému 

stavu, který provázejí negativní emoce, hněv a agrese; d) stresovou, kdy vzniklý stav vyžaduje 

přílišnou odpovědnost nebo plnění náročného úkolu“ (Hartl, Hartlová, 2010, s. 528). 

Pro definování životní situace jsem se rozhodla vycházet z pojetí autorů P. Navrátila, 

L. Musila, B. Krause, V. Poláčkové a J. Koti, R. Jedličky a kol. 

2.1 Pojetí P. Navrátila a L. Musila 

Navrátil a Musil se ve svých definicích životní situace opírají o pojem sociální 

fungování. Tento termín použila a zpracovala v roce 1970 H. Barlettová ve své knize 

„The common base of social work practise“. „Autorka vychází z předpokladu, že životní 

situace je nároky prostředí významně ovlivněna. Přitom je nutné rozlišit 1. dimenzi 

schopnosti řešit problémy (coping = zvládání) a 2. dimenzi nároků a podpory sociálního 

prostředí, ve kterém daný jednotlivec (či skupina) o řešení svých problémů usiluje.“ (Navrátil, 

Musil, 2003, s. 193). Navrátil i Musil (2003) rozvíjejí koncept vzájemné interakce jedince 

a prostředí. Doplňují definici H. Barlettové o následující charakteristiky: 

 Lidé a prostředí jsou trvale v interakci; 

 prostředí klade na člověka určité požadavky (formuluje očekávání, definuje sociální 

role) a člověk je nucen na ně reagovat; 

 mezi požadavky prostředí a člověka je obvykle rovnováha. Pokud lidé požadavky 

prostředí dostatečně nezvládají, rovnováha je rozkolísána a vzniká problém; 
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 někteří lidé jsou schopni si s problémem poradit a nastolit znovu rovnováhu sami, jiní 

tuto schopnost nemají a svou problémovou situaci nezvládají; 

 příčinou problémů nebo jejich nezvládání může být jak nedostatek dovedností 

na straně klienta, tak nepřiměřenost požadavků nebo podpory prostředí vůči němu; 

 předmětem intervence sociálního pracovníka je interakce mezi způsobilostí klienta 

zvládat situaci a tím, co od něj prostředí očekává. Jeho cílem je podporovat sociální 

fungování klienta tím, že mu pomáhá obnovit nebo udržovat rovnováhu. Každý 

jedinec má různou kapacitu pro zvládání situací a jsou na něho kladeny požadavky 

s různou intenzitou. 

Velice důležité je zdůraznění, že jedinec má vůči svému prostředí také očekávání. 

Pokud jsou v souladu, interakce probíhá bez potíží. V opačném případě je tato harmonická 

rovnováha narušena a nastávají obtíže. Navrátil a Musil (2003) uvádějí, že jedinec 

se významně podílí na vytváření své životní situace a současně se dotýká i životní situace 

druhých lidí. Pojetí Barlettové tento pohled neumožňovalo.  

 

Obrázek 1: Interakce člověka s  prostředím dle Navrátila a Musila (2003) 

Cílem práce sociálního pracovníka je podpořit sociální fungování klienta. Činí 

to především tím, že podporuje klienta v rovnováze mezi jeho očekáváními a očekáváními 

prostředí. Snaží se v klientovi nalézt oboustrannou schopnost uvedená očekávání úspěšně 

naplňovat. Sociální fungování je dynamickou složkou životní situace. Je to z důvodu napětí 

v jasně vymezeném čase a prostoru. Každá životní situace se odehrává v určité etapě lidského 

života. Životní situace z pohledu životního cyklu jsou předmětem druhé kapitoly. 

2.2 Pojetí B. Krause, V. Poláčkové a kol. 

Kraus a Poláčková se dívají na životní situace z pohledu sociální pedagogiky jako 

na významný prvek v chápání procesu výchovy. „Záměrné využívání situací vychovatelem 

a učitelem je velmi prospěšné. Napomáhá k  poznávání individuálních zvláštností jedince 
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a umožňuje jeho motivaci k  učení a žádoucím aktivitám.“ (Kraus, Poláčková a kol., 2001, 

s. 145) 

Kraus (2001) zdůrazňuje vliv prostředí na člověka. Jedná se o interakci, kdy na jedince 

působí prostředí svými podněty. Dochází tím k ovlivňování jeho vývoje, on na tyto podněty 

reaguje, adaptuje se a také svou aktivitou mění situaci. Hlavsa a kol. in Poláčková, 2001, 

s. 145, rozděluje životní situace následovně:  

 „Ovlivňující formování osobnosti, 

 působící na pracovní výkon, 

 umožňující realizovat zájmovou činnost a výchovné funkce, 

 podílející se na stabilizaci či neurotizaci osobnosti, 

 působící na utváření postojů.“  

Z tohoto pohledu lze říci, že každá situace má svůj vývoj a dynamiku, která je velmi 

důležitá z hlediska vnímání situace jedincem. Velmi výrazným a dynamickým prvkem 

jsou změny. Na některých změnách se jedinec aktivně a vědomě podílí, jiné naopak mohou 

přijít samovolně nebo jsou skryté.  

Dle Krause, Poláčkové (2001) je život řetězcem velkého množství situací. Ovšem 

je třeba také zmínit, že stejná situace se v životě jedince nikdy neopakuje. Je to podmíněno 

subjektivním prožíváním. Jedná se tudíž o situace, které jsou něčím specifické. „Souvislosti 

však dotvářejí smysl a význam každé situace a jejich nereflektování je problematické. Lidé 

jsou nepochybně životními situacemi ovlivňováni a situace bývá chápána jako vnější činitel, 

který vyvolává určité jednání. Významné však je, že lidé tuto situaci zároveň spoluvytvářejí.“ 

(Kraus, Poláčková, 2001, s. 144)  

Kraus, Poláčková (2001, s. 145) dále uvádějí, že v průběhu života se člověk dostává 

do životních situací běžných, ale také tzv. náročných, kdy dosažení cíle není uskutečnitelné 

běžnými postupy. Z psychologie víme, že se jedná o situace konfliktní, frustrující, stresující. 

„Tyto situace nejsou v zásadě něčím záporným, protože většinou mobilizují síly, zvyšují 

výkonnost. Mohou však zapříčiňovat různé psychické poruchy. Přemíra podnětů, časová tíseň 

a jistá izolace jedince v současnosti spolu s vysokými požadavky způsobují, že tyto náročné, 

mezní životní situace zaujímají v rámci řetězce všech životních situací významné místo.“ 

Obecně lidé chápou náročné životní situace jako skutečnosti, které jsou spojené 

s nějakým utrpením a bývají ve většině případů prožívané jako něco nepříjemného, 

negativního, za určitých okolností však mohou plnit i očistnou funkci v životě jedince. 

Tyto životní situace se málokdy hlásí vědomě dopředu, jedince přepadnou nečekaně, 
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bez varování. Zvládnutí dané situace do značné míry závisí na schopnostech jedince. Každý 

jedinec disponuje konkrétní škálou vlastností, které si v rámci sociálního učení osvojil. 

Náročná životní situace prověří, jak úspěšně dokáže tyto techniky použít. Jestliže nároky 

na jedince přesahují jeho schopnosti se s danou situací úspěšně vypořádat, pak lze mluvit 

o krizi. 

2.3 Pojetí Jedličky, Koti a kol.  

Jedlička uvádí, že život jedince je obvykle naplněn rozličnými proměnami. Vyhnout 

se obtížným životním situacím je vyloučené. Jedinec je konfrontován s různými překážkami 

a komplikacemi, které mu mohou bránit v uspokojování jeho potřeb a přání. Za základní 

charakteristiku lidské dynamiky považuje schopnost přizpůsobit se změnám a úspěšně 

se s nimi vyrovnat. Úspěšné zvládnutí zátěžové situace je podmíněno strategií, jak jedinec 

hospodaří se svými silami, schopnostmi a s možnostmi, které se mu nabízejí: „To, jak mladý 

jedinec ve chvílích obtíží reaguje, není jen obrazem jeho aktuálního tělesného a duševního 

stavu, ale především otázkou jeho dřívějšího sociálního učení, zejména toho, které  

se odehrávalo v jeho raném dětství, kdy je člověk na vnímané podněty nejcitlivější a snadno 

je nekriticky přejímá.“ (Jedlička in Jedlička, Koťa a kol., 2004, s. 161)  

Jedlička (2004) si všímá i pozitivního působení, které se jedinci dostává v rámci 

sociálního učení. Pozitivní zkušenost dítěte může podle Jedličky významně ovlivnit budoucí 

adaptabilitu jedince. „Příznivě se projevuje vliv výchovného prostředí, kde je jedinci v útlém 

dětství věnována trpělivá a laskavá péče vzájemně se doplňujících a spolupracujících 

rodinných příslušníků. Je vhodné poukázat na blahodárné důsledky toho, když rodiče 

s dítětem srozumitelně a smysluplně mluví o všem, co ho zajímá, čemu nerozumí a co ho 

znepokojuje; na to, kdy spolu v klidu řeší problémové situace a rozvíjejí jeho osobní 

iniciativu.“ (Jedlička in Jedlička, Koťa a kol., 2004, s. 162) Ve svých textech vyzdvihuje 

Koťa láskyplné prostředí dítěte, které ho podporuje v růstu a budování jeho zdravé 

sebedůvěry. Činorodá práce rozvíjí v dítěti poznávací schopnosti a rozšiřuje jeho portfolio 

dovedností. Bohatství prožitých událostí vede k tomu, že jedinec většinou neuvažuje 

stereotypně. Snaží se v krizových situacích nalézt nové cesty, alternativní řešení 

a východiska.  

Dospělí z nejbližšího okolí jsou pro dítě vzorem i s chybami, kterých se dopouštějí. 

V období raného dětství je dítě velmi vnímavé vůči podnětům. Podvědomě odpozoruje 

techniky, které dospělí používají, a při nenadále náročné situaci se je snaží aktivně použít 

v rámci strategie zvládnutí situace. Z tohoto důvodu může být nejbližší okolí pro jedince 
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i zátěží. V této souvislosti uvedu například zlostnou reakci dospělých na zátěžovou situaci. 

Dítě si tuto zkušenost zapamatuje. Jakmile bude samo vystaveno obtížné situaci, 

dá se předpokládat, že hněv bude právě tou strategií, kterou použije. Z toho jednoznačně 

vyplývá, že harmonické prostředí s dostatečným množstvím pozitivních podnětů poskytuje 

dítěti výborný základ pro to, aby bylo odolné vůči nepříznivým okolnostem v jeho životě.  
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3 ŽIVOTNÍ SITUACE Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO CYKLU 

Život každého člověka, je-li prožit plně a končí-li přirozenou smrtí ve stáří, 

se dá rozdělit do několika základních životních období. V každém z nich probíhají významné 

vývojové změny tělesného i psychického rázu, které staví jedince před řadu úkolů a posunují 

ho v jeho vývoji dál. Každý se s těmito změnami vyrovnává různě. Často může určitá fáze 

životního běhu zdařile proběhnout teprve tehdy, je-li úspěšně zvládnut vývojový úkol 

z předchozího období. Vývojové změny a životní předěly pomáhají někdy člověku absolvovat 

iniciační rituály, které symbolizují přerod. Život a jeho průběh je však u každého člověka 

zcela jedinečný a individuální. Mezi nejkritičtější vývojová období patří rané dětství, 

kde v důsledku nedostatku kvalitní mateřské péče hrozí citová deprivace, čímž i celoživotní 

trauma. Dospívání je obdobím pohlavní zralosti a hledání identity, je přípravou pro zdravý 

dospělý život. 

Navrátil s Musilem (2003) upozorňují, že se každá životní situace odehrává v určité 

etapě lidského života. Životní cyklus může přinášet do života jedince události, které bývají 

očekávatelné, obvyklé. Jedná se například o vstup do školy, vytvoření rodiny, odchod 

do důchodu, narození dítěte, úmrtí příbuzných. Jiné situace mohou být nahodilé, nečekané. 

Mimo jiné lze jmenovat úraz, těžkou nemoc, nehodu, narození postiženého dítěte, ztráta 

zaměstnání. Zmíním ještě situace, které lze považovat za nárazové. Mezi tyto události patří 

především přírodní katastrofy, válečné konflikty nebo útlak národnostních menšin.  

Životní cyklus úzce souvisí s životní situací jedince. Jedná se o proces, který má svou 

zákonitou posloupnost. Obsahuje životní změny, které kladou na jedince určité nároky pro její 

zvládnutí. Tyto změny prověřují, zda jedinec dozrál do určité vývojové úrovně. Vágnerová 

(2005) uvádí, že proces zrání má vliv jen na předpoklady k rozvoji určitých psychických 

procesů. Učením jsou dále rozvíjeny až na individuálně typickou úroveň. Jejím projevem 

jsou změny psychických funkcí a vlastností navozené účinkem zkušenosti. Ve fázi učení 

a poznávání hraje velice důležitou roli interakce se sociálním prostředím, které dítěti 

poskytuje nezbytné podněty. Velká škála podnětů není to jediné. Jestliže podněty nejsou 

pro dítě dostatečně srozumitelné a strukturované, potom nejsou pro dítě přínosné 

a nenapomáhají k rozvoji jeho psychiky. 
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Teorie psychosociálního vývoje amerického psychologa E. H. Eriksona patří mezi 

nejvýznamnější, opírá se o poznatky, že pro každé vývojové období je typický určitý 

psychosociální úkol, který musí jedinec splnit. 

 Základní důvěra proti základní nedůvěře; 

 autonomie proti studu a pochybám; 

 iniciativa proti vině; 

 přičinlivost proti inferioritě; 

 identita proti konfuzi rolí; 

 intimita proti izolaci; 

 generativita proti stagnaci; 

 ego integrita proti zoufalství. (Erikson, 1963, 2002, in Vágnerová, 2005, s. 44). 

Tato DP je zaměřena na dětského klienta. Děti mají své specifické potřeby vyplývající 

z toho, že jsou dětmi. Specifickými způsoby také tyto potřeby vyjadřují. Je proto neúčelné 

při práci s nimi aplikovat „dospělá měřítka“ (nároky typu „Měl bys být více racionální, 

konzistentní, mít k dané situaci přiléhavé emoce“). 
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4 PRVKY A SYSTÉMY ŽIVOTNÍ SITUACE 

Statická stránka konkrétní životní situace je tvořena prvky a systémy, které se podílí 

na utváření konkrétní situace. Sherafor, Horejsi, Horejsi in Navrátil a kol. 2003, 

s. 196 do této kategorie řadí následující prvky a systémy: 

 Věk, pohlaví stav, složení domácnosti; 

 rodinná struktura a vztahy (biologické děti, nevlastní děti, rodiče atd.); 

 zaměstnanost, postavení v zaměstnání a jeho charakter; 

 sociální aktivity a zájmy (koníčky a rekreační aktivity atd.); 

 členství ve formálních skupinách (církev, odborový svaz atd.); 

 zdroje podpory a napětí v sociálních interakcích (vzájemně mezi lidmi, mezi lidmi 

a komunitními systémy); 

 využití formálních zdrojů (sociální zabezpečení, lékařská péče atd.); 

 neformální zdroje (širší rodina, příbuzní, přátelé, sousedé, svépomocné skupiny).  

Uvedené prvky v systému se významně podílí na způsobu zvládání a řešení obtížné 

životní situace. Za velmi důležité považuji zdroje podpory. Budu nyní konkrétní díky ukázce, 

jak pracuji s volajícím  klientem na LB. Zaměřuji se obecně na všechny zdroje. Záleží 

na jedinečné situaci a přání klienta. Přirozeně bych se při práci s dětským klientem soustředila 

na neformální zdroje, kterými jsou širší rodina a přátelé. Pozitivní a přátelská rodinná 

atmosféra významně přispívá ke zdárnému zvládnutí náročné životní situace. Někdy může být 

pro dítě výhodou, že si na LB může vyzkoušet možnost, jak o problému s rodiči hovořit. 

V praxi to potom může vypadat tak, že pracovník hraje roli některého z rodičů a dětský klient 

slyší možné reakce a může se na ně dopředu připravit. Dítě však od začátku ví, že se jedná 

o možný scénář, vzhledem k tomu, že pracovník nezná jeho rodiče, není možné „odehrát“ roli 

rodiče, přesně podle skutečnosti. Zkoušíme i varianty, co nejhoršího by se podle klienta 

mohlo stát, co by to pro něho znamenalo. Ukazuje se, že když takovou věc dítě dokáže 

pojmenovat, stává se někdy menší hrozbou. V případě, že má klient větší důvěru 

k prarodičům, věnujeme se tomu, jak jim o problému říct. Dle mého mínění je nejlepší nechat 

volbu ohledně konkrétní podpory na dítěti. Je důležité, aby se jedinec cítil při řešení 

své náročné situace co nejbezpečněji.  

Může však nastat situace, že rodina dítěte je nefunkční. Nebo se jedná o situaci, kterou 

dítě z nějakého důvodu s rodinou ani přáteli řešit nechce. Jeho přání by mělo být maximálně 
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respektováno. V tomto případě je nejvhodnější nalézt ve spolupráci s dítětem formální zdroj 

pomoci. Důležité je zjistit, jakou důvěru dítě k formálním zdrojům má. V hovoru 

je např. slyšet, že nemá dobrý vztah s třídním učitelem, potom je možné se doptat na další 

pedagogické pracovníky (výchovný poradce, pracovník školní družiny, školní pedagog). 

Často se stává, že dítě v úvodu říká, že ve škole žádnou podporu nemá. Během hovoru někdy 

pracovník s dítětem naleznou osobu, která je pro dítě důvěryhodná a které by se svěřit 

s problémem dokázalo. Dále se věnuje prostor zájmovým kroužkům. Zda dítě nemá bližší 

vztah k člověku, který ho vede. Menší důvěru dětí mají k „Policii ČR“ nebo „Orgánu sociálně 

právní ochrany dítěte“ (dále jen OSPOD). Děti mají obvykle zkreslené představy o tom, 

jak to v těchto institucích funguje a nemají dostatečné informace o svých právech. Pokud 

je situace, ve které se dítě ocitlo, vážná, pak je vhodné, aby vyhledalo pomoc sociálního 

pracovníka. Dítě by se o této možnosti mělo dozvědět. Může se jednat o psychické 

nebo fyzické týrání. Jedinec by měl být obeznámen, že se jedná o vážný čin ze strany jeho 

okolí. Běžně se pracovník setkává s tím, že děti bývají vůči agresorovi často loajální 

nebo jeho činy omlouvají. LB je anonymní linkou. V případě, že se LB věrohodným 

způsobem dozví informace, ze kterých jí vzniká dle zákona oznamovací povinnost, musí 

tak učinit. Dítěti jsou nabídnuty kontakty na OSPOD v místě jeho bydliště. Dítěti jsou z úst 

pracovníka LB vysvětlena jeho práva a to, jak obvykle probíhá schůzka se sociálním 

pracovníkem. Postupy sociálních pracovníků se mohou lišit, proto nikdy pracovník 

LB nezachází do detailů. Také dítěti nikdy nelze slíbit, jak sociální pracovník danou situaci 

vyhodnotí a jaké postupy z toho vyvodí. To je v kompetenci příslušného sociálního 

pracovníka. Vždy však LB nabízí volajícímu klientovi, že po schůzce se sociálním 

pracovníkem může znovu zavolat a celou situaci probrat. Někdy se stane, že se dítě 

po schůzce se sociálním pracovníkem potřebuje ubezpečit, že jednalo správně. Mezi formální 

zdroje patří i krizová intervence.  



Bc. Venuše Fialová, Specifika vedení rozhovoru s dítětem v obtížné životní situaci  

19 

5 POSOUZENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE 

V rámci práce s klienty v pomáhajících profesích se jako důležité ukazuje posouzení 

jejich životní situace, od něhož se odvíjí jak porozumění způsobům, jimiž klienti až dosud 

svoji situaci zvládali, tak strategie odborné intervence. Dle Navrátila (2008) je posouzení 

životní situace jedním z klíčových témat v sociální práci. Jde o zásadní východisko všech 

aktivit sociálního pracovníka. Sociální pracovník má formální moc, která mu umožňuje 

poznat, nahlížet a interpretovat osudy jedinců. Následně vyhodnocuje situaci a činí kroky, 

které ovlivňují životy jeho klientů. Sociální pracovník musí zvládnout široké spektrum 

činností. Konkrétně především dobrou schopnost pozorování, racionální úsudek, empatii, 

musí mít dobré komunikační schopnosti a znalost právních a sociální aspektů 

Posouzení životní situace je velice diskutovaným tématem. V roce 2008 se konala 

v rámci Hradeckých dnů sociální práce konference zaměřená na posouzení životní situace 

klientek a klientů. Následně vznikl sborník Posuzování životní situace v sociální práci. 

Zmínila bych ještě jednu monografii, která vznikla na základě konané konference. Jedná 

se o monografii Reflexivita v posuzování životní situace klientek a klientů sociální práce. 

Monografie předkládá posouzení životní situace jako velice odbornou a náročnou oblast 

činnosti sociálních pracovníků. Vyžaduje mnoho dovedností a znalostí. Sborníky obsahují 

mimo jiné i další zajímavá témata související s prací sociálního pracovníka. Například témata 

způsoby zvládání dilematu; zakázka klienta a jiné zakázky v poradenské praxi; pomoc 

a kontrola při práci s cílovými skupinami.  

5.1 Pojem posouzení životní situace 

Pojem posouzení životní situace se nejčastěji překládá z anglického termínu 

assessment. V literatuře se uvádí jako hodnocení, analýza, šetření. Navrátil (2008) používá 

termín posouzení. Zde se však ukazuje, že je tento výraz pro mnohé sociální pracovníky 

značně diskutabilní. V rámci již zmíněných Hradeckých dnů sociální práce v roce 

2008 zazněly názory, které poukazují na to, že tento termín není vhodný. Z jejich pohledu 

tento termín asociuje absenci klientů na zhodnocení situace. Osobně se domnívám, že v rámci 

diskuse by se terminologie měla sjednotit, aby se předešlo případným nedorozuměním. 

V rámci poskytovaných služeb klientům může být pojem posouzení nahrazen pojmy jako 

individuální plán, kontrakt či dialog. Konkrétní terminologie je v kompetenci organizace, 

která ji určuje ve svých standardech práce. 
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Barkerův Slovník sociální práce vymezuje proces posuzování (assessment) jako: 

„proces, ve kterém je určován charakter, příčina, vývoj a prognóza problému a v němž 

jsou dále také analyzovány osobnostní charakteristiky a situace, které s problémem souvisejí“ 

(Smutek, 2008, in Navrátil, 2008, s. 47). Navrátil (2008) chápe posouzení životní situace jako 

kontroverzní proces, který je založený na snaze sociálního pracovníka uchopit skutečnosti 

v životě jedince. Samotná potřeba posouzení životní situace vychází ze situací, které 

jsou v životě jedince zlomové, obtížné či jiným způsobem problémové. Kvalitní posouzení 

životní situace jedince umožňuje pomáhajícímu pracovat na dalším postupu, zvolit pro klienta 

nejefektivnější způsob intervence, prakticky interpretovat životní události klienta a činit 

kroky, které mohou jeho život zásadně ovlivňovat. V souvislosti s posouzením životní situace 

klienta vyvstávají otázky, které se týkají dilemat souvisejících s mocí a etikou sociální práce. 

Toto je také jeden z důvodů, proč je v současnosti téma posouzení životní situace velice 

diskutované.  

Posouzení životní situace klienta stojí na konci činností, které musí sociální pracovník 

učinit ve snaze nalézt nejlepší řešení situace v zájmu klienta. Navrátil (2008) shrnuje, 

že než začne sociální pracovník vstupovat do života klienta, musí si shromáždit a utřídit 

důležitá fakta. Neméně významné je hledisko porozumění situace, teprve poté může 

ve spolupráci s klientem pracovník hledat východiska nového života a začít řešit problémový 

stav. Své postupy musí být pracovník schopen obhájit nejen ve vztahu ke klientovi, ale i vůči 

svým kolegům v organizaci, supervizorům a nadřízeným. Své kroky musí obhájit i před 

externími institucemi, kterými mohou být soudy, Policie ČR, Úřad ombudsmana apod.  

Matoušek, Koláčková, Kodymová (2005, s. 18) poukazují na skutečnost, že 

„hodnocení klientových potřeb a jeho situace se stalo požadavkem, bez něhož si dnes nelze 

kvalitní sociální služby představit. Důkladné hodnocení je na místě zejména tehdy, kdy je 

klientovi jako řešení jeho situace nabízen pobyt v  ústavu nebo komplexní denní program. 

Služby tohoto typu uvádějí klienta do nového prostředí.“ Prostředí, ve kterém se klient bude 

nacházet je do značné míry limitované nabídkou možností a definuje prostor, ve kterém se 

klient daným aktivitám může věnovat. Tyto programy do značné míry modifikují klientův 

život. 

V této věci se považuje za důležité hledisko spolupráce s klientem. Posuzovat životní 

situaci nelze „od stolu“, byť mnohé činnosti jsou administrativní záležitostí. Pokud má být 

výsledný proces pro klienta efektivní, měl by zohledňovat i jeho názor na celou záležitost 

a měl by mít možnost vnášet do celého procesu svoje připomínky a návrhy. Posouzení 

a následné hledání nejvhodnější řešení je pro pracovníka náročným úkolem. 
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Nesprávné rozhodnutí může přinášet rizika. Příkladem nesprávného posouzení může 

být ponechání dítěte v rodině plné násilí, ve kterém následně dojde k napadení dítěte 

s následky ublížení na zdraví. V takovém případě bude vyšetřován úřední postup sociálního 

pracovníka, který měl posoudit rizikovost rodiny a učinit kroky vedoucí k ochraně dítěte. 

Dalším příkladem může být posouzení při udělení sociální dávky. V případě odebrání dávky 

klientovi se může stát, že toto rozhodnutí bude mít pro klienta negativní dopady, které 

se projeví na jeho životní úrovni. Příčinou může být náročná životní situace, do níž se vlivem 

okolností dostane. 

Rozhodnutí, která musí sociální pracovník v rámci posouzení životní situace činit, 

kladou velké nároky na pracovníkovu etiku. Někdy se pracovník může dostat do rozporů, 

které jeho práce přináší. Na jedné straně by měl jednat v zájmu klienta, aby mu pomohl najít 

co nejlepší možné řešení v jeho náročné životní situaci, na druhé straně musí dodržovat 

striktně literu zákona, pokyny nadřízených, spolupracovníků, jiné autority. Sociální pracovník 

za této situace může prožívat pocity bezmocnosti, jež vedou k rozporům s jeho svědomím. 

Musil (2008) uvádí, že sociální pracovníci se snaží těchto pocitů zbavit tím způsobem, 

že vědomě pozmění svůj morální ideál do té míry, že své chování učiní přijatelnějším 

a v souladu s tím ho budou hodnotit jako správné a odůvodněné. Nutné je však 

také podotknout, že správně řízená organizace si je těchto dilemat vědoma. Její snahou 

je pomocí supervizí, vydávaných metodických pokynů či jiných podpůrných aktivit dilemata 

snížit na co nejmenší míru, aby pracovníka v jeho činnosti neblokovala. 

5.1.1 Objektivistický přístup k posouzení životní situace 

Hlavní charakteristikou objektivistického přístupu k posouzení životní situace 

je nalezení příčiny konkrétního problému či situace. Objektivistický přístup vedoucí 

k posouzení životní situace předpokládá průběžný sběr dat a jejich syntézu, která si klade 

za cíl zformulovat jednoznačný a nezpochybnitelný plán. Sociální pracovník je vnímán jako 

expert, který využívá obecně ověřené metody sběru dat (např. měření). Získaná zjištění vedou 

k verifikovatelným výsledkům. Sociální pracovník musí po posouzení životní situace učinit 

rozhodnutí. Celý proces posouzení u tohoto přístupu je plánovaný, strukturovaný a cílený. 

Získaná data mají sociálnímu pracovníkovi umožnit následující: 

 Popsat situaci; 

 vysvětlit příčiny situace; 

 předpovědět budoucí vývoj situace; 
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 vyhodnotit vývoj; 

 předepsat/stanovit vhodný postup. 

Sociální pracovník v roli posuzovatele musí disponovat komunikačními dovednostmi 

a být vůči klientovi empatický. Nicméně u objektivistického přístupu je komunikace 

považována více za prostředek, nikoliv cíl. 

Dle Navrátila (2010) se v objektivistickém přístupu neklade důraz na pracovníkovy 

úvahy, intuici či pocity. Není k nim přihlíženo, někdy jsou vnímány jako druhotné a matoucí. 

Sociální pracovník je považován více za nezávislého pozorovatele v tom smyslu, 

že je neutrální ve vztahu ke svým vlastním pocitům, které by mohly nějakým způsobem 

ohrozit objektivitu procesu. Důležitou výbavou pracovníka pro objektivistické posouzení 

situace je především organizační a administrativní talent. Sociální pracovník získává, 

zpracovává, organizuje, analyzuje a vysvětluje shromážděné informace.  

Výsledkem objektivistického přístupu je vytvoření profilu osobnosti, vyhodnocení 

sběru dat, dotazníku, vypracování zprávy pro soud či jiné instituce. Výsledné stanovisko 

je díky práci s daty označováno jako vědecké. 

5.1.2 Konstruktivistický přístup v posouzení životní situace 

Konstruktivistický přístup k posouzení vychází ze sociálního konstruktivismu (Berger 

& Luckman, 1999). Odbornou část zaměřenou na sociální konstruktivismus jsem nalezla 

v knize „Narativní psychoterapie“ autorů Freedmana a Combse. V kapitole věnované 

postmodernímu pohledu na realitu shrnují hlavní sociálně-konstruktivistické myšlenky: 

 „Realita je sociálně konstruována; 

 realita je vytvářena prostřednictvím jazyka; 

 realita je strukturována a udržována prostřednictvím vyprávění; 

 neexistují žádné neměnné pravdy.“ (Freedman, Combs, 2009, s. 42) 

Z výše uvedeného lze vyvodit, že jedinec realitu utváří zcela v souladu s tím, 

jak danou situaci prožívá a interpretuje. 

Konstruktivisté v procesu posouzení především odmítají věřit, že lidské záležitosti 

jsou jednoznačné a snadno dostupné poznání. Jak jsou podle konstruktivistů různorodé 

příčiny obtíží v životní situaci, mohou být různá i řešení. „Milnerová a Byrne (1998) obhajují 

konstruktivistickou pozici a tvrdí, že zatímco objektivistické posouzení je nahlíženo jako 

hledání (jediné) pravdy, ve skutečnosti vedle sebe existuje mnoho rovnocenných pravd 
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a náhledů na životní situaci. Podle nich je podstatné, aby sociální pracovník tuto komplexivitu 

akceptoval a vyhnul se tak nemístnému zjednodušování.“ (Navrátil in Navrátil, Janebová 

a kol., 2010, s. 19-20) 

Dle Navrátila (2010) je v konstruktivistickém pojetí celková interpretace životní 

situace. Navzdory tomu, že pracovník má k dispozici tzv. tvrdá data, musí je současně 

interpretovat. Výsledek interpretace může být u různých sociálních pracovníků odlišný. 

V tomto procesu je nezbytná reflexe .  

Navrátil a kol. (2014, s. 126) reflexi definuje jako: „promýšlení, přehodnocování 

informací, myšlenek, pocitů i celkového porozumění, které se utvořilo během procesu 

posouzení.“ Sociální pracovník subjektivně reaguje na získané informace, osoby 

i skutečnosti. Na základě nich se utváří předpoklady, které pracovníka vedou k interpretaci 

událostí. Kritickou reflexí se rozumí respektování předsudků sociálního pracovníka k dané 

situaci. Podstatné je, že si je pracovník vlivem kritické reflexe uvědomuje.  

Dle Hollandové (2004, in Musil, 2010) i pomáhající, kteří kladou důraz 

na konstruktivistické myšlení, usilují o určitou nezávislost posouzení. Velký význam pro ně 

má ale také budování úzkého vztahu s klientem, kterého posuzují. Smyslem 

konstruktivistického posouzení je získat hlubší znalost o klientovi a jeho situaci. Tato znalost 

je považována za podstatnější než odstup a objektivita. Rovněž na základě kvalitativního 

úsudku sociálního pracovníka mají být navrženy následující postupy práce s klientem. Důraz 

je kladen také na snahu, aby byla obtížná situace vysvětlena. Aby byl z hlediska 

konstruktivistů celý proces posouzení regulérní, poskytuje sociální pracovník klientovi 

po celou dobu zpětnou vazbu o svých průběžných názorech a úvahách. 

Konstruktivistický přístup apeluje na to, aby sociální pracovník zcela vědomě jednal 

komplexně a maximálně eliminoval zjednodušování celé situace. Příčiny obtíží v konkrétní 

životní situaci mohou být různé. Stejnou různorodost lze spatřovat v navrhovaných řešeních. 
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6 KRIZE A ŽIVOTNÍ SITUACE 

Krize obecně znamená vyvrcholení nějaké situace, která směřuje k nutné a neodkladné 

změně, u níž se řeší prospěšné nebo negativní důsledky. Mnohdy je taková situace časově 

omezená, což u jedince způsobuje změny v navyklém způsobu života a vyvolává u něho stav 

psychické nerovnováhy, ohrožení a stresu. Pro jejich řešení je nutné využít nové strategie, 

které vybočují z obvyklých ochranných mechanismů jedince. 

Vodáčková (2007, s. 29) se věnuje psychosociální oblasti, ve které definuje krizi jako: 

„důsledek střetu s překážkou, kterou nejsme schopni vlastními silami, vlastními 

vyrovnávacími strategiemi, eventuálně za pomoci nám blízkých lidí, zvládnout v přijatelném 

čase a navyklým způsobem.“ Krize je prožitkem, který lze srovnat s „přepadením“, pocitu 

tísně a z ní následně vyplývající duševní nerovnováha. Někoho může nenadálá krizová situace 

aktivizovat k větším výkonům a jiný ji vnímá jako nepřekonatelnou překážku. Velmi záleží 

na zralosti a osobnosti jedince, jak se se vším vyrovná, jaké prostředky k zmírnění napětí 

použije. Významné je také hledisko, ve kterém vývojovém stadiu se jedinec nachází, 

dále jaký je jeho momentální stav (např. rodinný, pracovní, zdravotní). 

Eis (1992, s. 19), zakladatel Linky důvěry Středočeského kraje, zdůrazňuje, 

že „krizový stav mívá každý – zdravý i nemocný. Často se tak děje nakupením vnitřních 

rozporů, které neřešeny narůstají a nepozorovaně se v každodennosti přesmykují 

do krizového stavu, který pak ztěžuje klidný a přirozený průběh našeho psychického života.“  

Považuji za velice důležité legitimizovat, že krizové stavy neprožívají pouze psychicky 

nemocní lidé. Starosti, rozpory a náročné stavy nejsou nemocí. Jedinec je krizovou situací 

bezpochyby dezorganizován a cítí se v psychické nerovnováze. Je pravdou, že se krizový stav 

může prohloubit natolik, že se u jedince dostaví i fyzické obtíže, které mohou vyústit 

v onemocnění, jež si vyžaduje lékařskou péči. 

Špatenková a kol. (2004, s. 15) definuje krizi jako: „přechodný stav vnitřní 

nerovnováhy způsobený kritickými událostmi nebo takovými životními událostmi, které 

vyžadují zásadní změny a řešení.“ Upozorňuje na skutečnost, že často je pojem krize 

zaměňován konflikty, stresem, depresemi, traumaty. To je chybné vysvětlení, i když spolu 

mají hodně společného, přesto se nejedná o stejné pojmy. 

Matoušek a kol. (2008, s. 120) zdůrazňuje: „Krize se vždy týká člověka jako celku. 

Někteří lidé jsou ke krizím předurčeni svou přecitlivělostí, naivitou, rigiditou, egocentrismem 

a egoismem. Opakovaně se v praxi potvrzuje, že pro zvládání aktuální krize jsou rozhodující 
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zkušenosti člověka z minulých krizí.“ Čím lépe si v minulosti vedl, snadněji našel řešení a 

východisko z krize, tím více spoléhá na své schopnosti. 

Vágnerová (2008, s. 53) spatřuje v psychické krizi „narušení psychické rovnováhy 

v důsledku náhlého vyhrocení situace, dlouhodobé kumulace či situačního nárůstu problémů. 

Jejím typickým znakem je selhání adaptačních mechanismů, dosud užívané způsoby přestaly 

být funkční, a člověk musí hledat jiné. Krize vyjadřuje existenci aktuá lně nezvládnutelného 

problému.“ 

Brož, Vodáčková (2015, s. 40) upozorňují na skutečnost, že „neřešené a nedořešené 

krizové situace mají tendence se zapouzdřit. Pokud není dostupná adekvátní pomoc, člověk 

snadněji sáhne po náhradním opatření pomocí něčeho , co umožňuje zmírnit stres (alkohol, 

různé léky, různé únikové aktivity). Tento argument dává za pravdu odborníkům z oblasti 

sociálních služeb, kteří se snaží, aby krizová centra a služby byly snadno dostupné.  

Krizové stavy mají trojí tendenci vývoje:  

 Odezní samy, aniž by do jejich stavu zasahovala třetí osoba; 

 mají dlouhodobý charakter, v některých případech se jedinec vyhledá odbornou 

pomoc; 

 vyvolají psychickou zátěž, poruchu, nemoc, kterou musí člověk překonávat (nejčastěji 

se zde jedná o úzkostné, depresivní stavy). 

Ve své práci se zaměřuji na práci s dětským klientem. Domnívám se, že snahou 

nejbližšího okolí dítěte by mělo být rozpoznání situace, kdy se dítě ocitlo v obtížné životní 

situaci. Ne vždy se to z nejrůznějších příčin povede. Je žádoucí, aby dítě v případě nesnází 

vědělo, kam se může obrátit.  

6.1 Typologie krizí 

V odborné literatuře je možné nalézt různé pohledy na typologizaci krizí. Špatenková 

a kol. (2004) ve svých textech uvádí nejčastěji typologii krizí dle Baldwina.  Jeho klasifikační 

systém je založen na odstupňování podle závažnosti. 
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 Špatenková a kol. (2004, s. 28)  publikuje  Baldwinovu typologii krizí: 

Situační: (dispoziční) krize – událost, která jedince spontánně ohrožuje. Pro příklad 

lze uvést následující. 

 Změna: rozvod, změna postavení v zaměstnání, změna životního rytmu, stěhování; 

 Ztráta a její hrozba: ztráta zdraví, zaměstnání, iluzí, naděje; 

 Volba: mezi dvěma partnery, školy. 

Přechodové (tranzitorní) krize : jedná se o krize, které jsou svým způsobem 

očekávané, protože souvisejí s přirozeným růstem jedince, rodiny. Příkladem je puberta, 

výběr partnera, sňatek, narození prvního dítěte, odchod dospívajícího z rodiny, odchod 

do důchodu. 

Traumatické krize : zde hraje významnou roli vnější stresor, který jedinec neovládá 

a nemá nad ním žádnou kontrolu. Je to pro něho zcela nová zkušenost, před kterou 

je postaven, nemůže v tomto směru využít naučený vzorec chování, kterým by současný stav 

mohl ovlivnit, zklidnit. Cílem pomáhajícího pracovníka je pracovat s emocemi jedince, 

jež mohou traumatizovaného jedince zklidnit. Následně lze přejít do fáze plánování a řešení. 

Patří sem úmrtí blízkého člověka, znásilnění, přírodní katastrofy, válečný konflikt, hromadná 

neštěstí. 

Vývojové krize: jedinec čelí situacím, které jsou významné pro jeho další vývoj. 

Krize je přítomna tam, kde byly v minulosti některé ze základních vývojových otázek 

neřešeny, nedokončeny nebo narušeny. Prakticky to znamená, jako kdyby nebyla dokončena 

předchozí etapa vývoje, člověk započal etapu novou a byl s ní konfrontován. Příkladem 

takové krize může být zralost – dospívání, otázka sexuální identity, vztahové otázky. 

Psychopatologické krize: ve většině případů postihují jedince, kteří mají za sebou 

zkušenost s odbornou psychiatrickou léčbou (závislosti – alkohol, drogy, dále neurotické 

potíže, depresivní stavy, poruchy osobnosti). Mezi hlavní spouštěče se řadí změna, volba, 

ztráta, vývoj. Psychicky labilní jedinec je mnohem více zranitelný. 

Krize vyžadující okamžitou psychiatrickou pomoc (neodkladné krizové stavy): 

tyto krize jsou spojené se značnou impulzivitou. 
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7 DÍTĚ V KRIZI 

Jak již bylo zmíněno, obtížná životní situace je individuální záležitostí. Do prožívání 

psychické nestability vstupují subjektivní okolnosti. I přesto je možné vyjmenovat projevy, 

které jsou pro děti typické. Hoskovcová (2009, s. 101) popisuje, že: „u dítěte je základním 

problémem identifikace krize. Často samo dítě není schopno si uvědomit, že se jedná 

o krizovou situaci. A pokud toho schopno je, dalším stupínkem je, aby dítě vědělo, že existuje 

pomoc, jak si o ni má říct a hlavně to dokázat.“ 

Špatenková a kol. (2004, s. 53) uvádí nejčastější situace, které mohou vyvolat krizi 

u dětí: „Narození sourozence, nemoc dítěte, nemoc jiného člena rodiny, odloučení dětí 

od rodičů, adopce, umístění dítěte do ústavního zařízení, týrání a zneužívání dítěte (CAN), 

nástup dítěte do výchovně-vzdělávacích institucí (škola, školka, družina), rozvod či rozchod 

rodičů, smrt rodičů nebo jiných blízkých osob, nevlastní rodič.“ 

Děti se vlivem krize mohou chovat odlišně, než je typické pro chování v jejich věku. 

Vyhodnocení by mělo probíhat individuálně. Lhaní může být v určitém věku běžnou reakcí, 

ale ve vyšším věku se jedná o patologický jev. Děti jsou s příchodem krizového stavu velice 

bezprostřední. Snaží se svými projevy získat zpět ztracenou rovnováhu. Může se jednat 

o konfliktní jednání s vrstevníky nebo střety s rodiči. 

Špatenková (2004) shrnuje projevy a důsledky krize u dětí následovně: 

1) Somatické projevy: bolesti hlavy, pocení, teplota, porucha spánku, pomočování, 

změny menstruačního cyklu, dušnost, bušení srdce, zažívací problémy, porucha 

sexuálních funkcí; 

2) Psychické projevy: náladovost, pocity viny, poruchy paměti, zhoršená soustředěnost, 

přecitlivělost, popudlivost, změna verbálních projevů; 

3) Sociální projevy: změna v komunikaci, ve vztazích a v kontaktech s druhými lidmi, 

zhoršený prospěch, závislosti; 

4) Změna chování: útočné, ochranné, infantilní, změna v příjmu potravy, izolace. 

Pro dětské klienty LB je ve vypjatých situacích charakteristické vyjadřování 

a prožívání emocí. Stuchlíková (2002, s. 203) vyzdvihuje, že: „Emoce jsou nástrojem 

subjektivního hodnocení. Poukazují na způsob, jakým hodnotíme to, co se s námi děje. 

Dokážeme-li více reflektovat svoje pocity, dokážeme být mnohem více v  kontaktu se svými 

autentickými hodnotami.“ 
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Specifické pro práci s dítětem v krizi je jeho bezmocnost a závislost na dospělých. 

Zejména v nízkém věku. Dítě v krizi hledá pomoc nejčastěji ve svém nejbližším okolí. Rodina 

by měla být pro dítě klidným a bezpečným místem. Hoskovcová (2009, s. 104) uvádí: 

„Rodina je složitý interakční systém, kde změna jednoho článku není možná bez změny 

ostatních článků a vzájemných interakcí. Z tohoto důvodu je mnohdy krizová intervence 

a následná péče mnohem účinnější, pokud k  ní dochází s rodinou.“ Pomoc v krizi může dítě 

nalézt i u cizích osob. Mohou jimi být učitelé, školní psycholog, rodiče kamarádů, soused, 

vedoucí kroužku. Pokud dospělý registruje náhlé výkyvy nálad či změny chování, je na místě 

tyto signály nepřehlížet a řešit je. Dítě v krizi si často neumí o pomoc samo říct. V tomto věku 

pro něj může být problematické vyhledat odbornou pomoc. LB je pro ně dobrou volbou, 

protože je dostupná a anonymní. Pokud u dospělého selžou všechny možnosti jak dítěti v krizi 

pomoct, měl by dát podnět organizacím, které jsou povinné se informacemi zabývat. Jedná 

se o lékaře, policii, sociálně-právní a soudní orgány. 

Dítě by mělo být obeznámeno, že krize a obtížné situace jsou normální součástí života. 

Záleží na nejbližším okolí, jakým způsobem dokáže dítě na zátěžové situace připravit. Krize 

je nutné nepodceňovat, ale neměly by být pro dítě „strašákem“. „Dítě musí pochopit, 

že v krizi máme různé prostředky a cesty, jak ji vlastními silami nebo za pomoci druhých 

zvládnout.“ (Hoskovcová, Ryntová, 2009, s. 178). Děti jsou velmi citlivé a snadno vypozorují 

neklid u rodičů, reagují pak velice podobně. Rodič by měl být pro dítě průvodcem, který 

zachová chladnou hlavu i v těžších situacích. Matějček, Dytrych (2002, s. 49) shrnují 

následující poznatky: „Dítěti nejvíc imponuje, je-li jeho vychovatel vyspělou samostatnou 

osobností, na kterou je spolehnutí, jestliže se nevytahuje, ale něco opravdu dovede , jestliže 

mezi jeho slovy a jednáním panuje shoda.“ Tato argumentace podporuje závěry, že zralá a 

láskyplná osobnost pomáhá budovat psychickou odolnost dítěte. Hoskovcová, Ryntová 

(2009) předkládají několik tipů, jak dítě na zátěžovou situaci dopředu připravit.  

Příklady obtížných životních situací: 

 dítě u lékaře – rodiče by neměli přesouvat odpovědnost za situaci na odborníky. Dítě 

by mělo být obeznámeno, co se bude dít. Samozřejmě přiměřeně s ohledem 

na vývojovou úroveň dítěte. Netvrdit dítěti, že to nebude bolet. Rodič to může myslet 

dobře, ale toto tvrzení způsobí pravý opak. Složitější zákroky lze předvést na panence 

nebo nakreslit. Rozhodně se vyhnout negativním popisům, asociacím či zážitkům. 

Pokud již dítěti někdo něco dramatického vyprávěl, potom dítěti slovně vysvětlit, 

že jeho obavy nejsou oprávněné. U zubaře: „Pan doktor se podívá na zoubky; vyčistí 

zoubek, který tě bolí; udělá místo pro nový zoubek.“; 
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 odloučení od rodičů – postupné zvykání. Při odchodu laskavě dítě ujistit, že se jedinec 

opět vrátí. Dítě potřebuje mít pocit, že se rodič skutečně vrátí. Pokud dítě pláče, být 

přívětivý, ale pevný. Rozloučení zbytečně neprodlužovat. Neodcházet tajně 

ani po hádce; 

 nástup do školky – dopředu s dítětem mluvit o tom, jaké to tam je. Dobrou pomůckou 

může být obrázková knížka. Nepoužívat negativní popisy typu: „Počkej, ve školce 

budeš muset poslouchat“ apod. Dát dítěti najevo, že rodič rozumí jeho obavám, 

ale ubezpečit ho, že mu věří, že to zvládne. Někdy může pomoct oblíbený předmět. 

Talismany před dítětem nezesměšňovat. Může mít pro dítě symbolický význam, který 

zastupuje jistotu domova a blízkých. Neslibovat dítěti odměnu za to, že jde do školky. 

Pro dítě je zátěžové zvykání si na nové prostředí, k čemuž se přidá strach, že selže 

a žádnou odměnu mít nebude. Pokud to dítě zvládne, tak samozřejmě není na škodu 

mu něco občas dopřát. Nemělo by se to však stát pravidelným rituálem. 
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8 LINKA BEZPEČÍ A POMOC V KRIZI 

Sdružení LB bylo založené za účelem pomoci dětem a dospívajícím jak v obtížných 

životních situacích, tak při každodenních starostech a problémech. Dne 13. dubna 1994 bylo 

zaregistrováno Ministerstvem vnitra ČR a je akreditováno v rámci systému sociálně-právní 

ochrany dětí v České republice. LB je registrovanou sociální službou dle zákona 108/2006 

Sb., o sociálních službách. Sdružení LB poskytuje krizovou pomoc a poradenství dětem 

a mladým lidem. Je nejstarší a největší dětskou linkou důvěry v České republice. Funguje 

nepřetržitě od roku 1994 na jednotném evropském telefonním čísle 116 111. Poskytuje 

nonstop, bezplatnou telefonickou pomoc dětem a dospívajícím. Její služby jsou zdarma a ctí 

anonymitu svých klientů. V případě, že děti nechtějí volat nebo nemají možnost, mohou ještě 

využít e-mailovou poradnu nebo Chat LB. Každý hovor s dítětem, které se dovolá, probíhá 

podle zásad a technik práce krizové intervence. 

8.1 Krizová intervence 

Krizovou intervenci definuje Vodáčková (2007, s. 60) následovně: „Krizová 

intervence je odborná metoda práce s klientem v situaci, kterou osobně prožívá jako 

zátěžovou, nepříznivou, ohrožující. Krizová intervence pomáhá zpřehlednit a strukturovat 

klientovo prožívání a zastavit ohrožující či jiné kontraproduktivní tendence v jeho chování.“  

Špatenková a kol. (2004) považuje krizovou intervenci za proces interakce 

pracovníka s klientem. Tento proces má svou zákonitou posloupnost. Začíná navázáním 

kontaktu a uzavřen je zhodnocením intervence. Mezi těmito mezníky jsou etapy, které 

se mohou na každém pracovišti lišit. 

Baštecká a kol. (2005, s. 170) uvádí, že cílem krizové intervence jako metody je: 

„Pomoci klientovi zvládnout situaci tak, aby se vrátil na předkrizovou úroveň přizpůsobení 

a žití, a případně aby se podpořil jeho růst.“ 

Baštecká se svým kolektivem (2005) sestavila plán při práci s klientem v krizi: 

 Naplánovat a učinit krizové posouzení (především vyhodnotit, zda není jedinec 

v ohrožení života); 

 rychle s klientem navázat dobrý vztah; 

 definovat hlavní problémy (včetně „poslední kapky“, která vedla ke kontaktu 

s krizovým interventem), co bylo spouštěčem, proč klient kontaktoval profesionála; 

 věnovat pozornost emočním projevům jedince, aktivně naslouchat; 
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 nabízet klientovi různé možnosti řešení jeho situace, plánovat; 

 vytvořit ve spolupráci s klientem akční plán, scénář činností; 

 definovat hodnotící plán a dohodu = vyhodnocení. 

LB s těmito prvky pracuje při práci s dětským klientem. Hlavními principy práce 

LB jsou aktivní naslouchání, práce s emocemi, práce se zakázkou hovoru a další techniky, 

které mají vést k emoční stabilizaci dítěte a ke změně v klientově obtížné situaci. LB pomáhá 

dítěti porozumět situaci a uvědomit si souvislosti s ohledem na budoucnost. Zaměřena 

je na „tady a teď.“ V případě nutnosti následné péče, předává adekvátní kontakty. 

Jednoznačně definovatelným znakem těchto situací je subjektivní prožívání dítěte. 

Rozdílný je obsah situací a z nich vyplývající potřeby jedince. LB považuje všechny situace, 

se kterými se na ni dítě obrací, jako pro něho obtížné. Snahou krizového interventa 

je porozumět povaze problému a okolnostem, které vyvolaly potřebu dítěte zavolat na LB. 

Obecně lze hovory vedené na LB rozdělit následovně: 

 Hovor o problému (dítě hovoří o problému, který ho trápí, a spolu s pracovníkem 

LB se snaží najít řešení), 

 hovor informační (cílem dítěte je získat určité informace), 

 hovor testovací (slouží k ověření důvěryhodnosti služby, zjištění „jak to funguje“ 

na LB). Cílem je poskytnout dítěti zkušenost, která zvýší pravděpodobnost, že se na ni 

v případné krizi obrátí. 

8.2 Výhody telefonického kontaktu 

Kontakt s dítětem po telefonu má své výhody i úskalí. Některá z nich již byla 

v předešlých kapitolách naznačena. Považuji za důležité je uceleně popsat, každý pracovník 

linky se s nimi musí naučit zacházet. Špatenková a kol. (2004) uvádí následující: 

 Okamžitá pomoc. LB a mnohé jiné LD jsou non-stop linky. Klient se může se svým 

problémem na profesionály obrátit ve chvíli, kdy cítí potřebu svou obtížnou situaci 

řešit. Zcela zásadní je to v případě, kdy má klient suicidální nebo sebepoškozující 

myšlenky. LB se maximálně snaží v těchto případech klienta od takového činu odradit 

a zajistit mu odbornou pomoc. V případě sebevražedné tendence je nezbytné prolomit 

klientovu anonymitu a získat informace o místě, kde se nachází. Potom mu pracovník 

přivolá rychlou záchrannou službu; 
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 Snadná dostupnost. Telefon je v dnešní době takřka na dosah ruky. LB je bezplatná 

linka. Klient není limitován kreditem. Naopak v případě osobní návštěvy psychologa 

nebo jiné poradny by si musel zjistit, zda poskytují své služby na účet zdravotní 

pojišťovny. V opačném případě by musel za konzultaci zaplatit; 

 Bezbariérovost. Volající nepotřebuje žádné lékařské doporučení nebo se nacházet 

v místě, kde je k dispozici odborné zařízení. Jednoduše zvedne telefon a zavolá 

na linku, kterou považuje za nejlepší; 

 Bezpečí a kontrola klienta. Volající je v prostředí, ve kterém se cítí příjemně 

a bezpečně. On má i kontrolu nad tím, jak dlouho bude chtít s pracovníkem hovořit. 

Může telefon kdykoliv položit. Je to jednodušší, než kdyby musel osobně v poradně 

vysvětlovat, proč chce odejít; 

 Anonymita klienta. Klient se nemusí bát, že by se mu někdo smál nebo zneužil jím 

poskytnuté informace. Někteří klienti volající na LB mají přesto pochybnosti 

o anonymitě linky a ptají se, jestli je vidět někde jejich telefonní číslo. 

Jsou ubezpečeni, že LB nedokáže jejich telefon vysledovat; 

 Anonymita pracovníka. Podobně jako klient, zůstává i pracovník v anonymitě. Někdy 

se stane, že volající na LB projeví přání vědět, s kým mluví. Potom je mu empaticky 

vysvětleno, že je pochopitelné, že by rád tuto informaci dostal, nicméně pravidla LB 

jsou jasná. Anonymita je oboustranná. Je důležitá především proto, aby se volající 

na pracovníka nenavázal. Má právo kdykoliv zavolat, ale nemá možnost výběru, 

s kým bude hovořit; 

 Jiné výhody. Klient si může při hovoru udělat maximální pohodlí. Může být velmi 

neformálně oblečený, lehnout si, přecházet po místnosti. Pracovník má také určitou 

volnost v tom, že během hovoru lze využít internet k vyhledání informací pro klienta. 

Někdy je hovor natolik náročný, že si pracovník LB přivolá na pomoc vedoucího 

směny. Slouží jako psychická podpora nebo je osobou, která disponuje širšími 

znalostmi k řešenému tématu.  

8.3 Nevýhody telefonického kontaktu 

 Absence vizuálního klíče. Řeč je především o gestech, mimice, očním kontaktu, které 

mohou poukázat na emocionální rozpoložení klienta. Zbývá ale mnoho dalších 

signálů, které jsou popsány v kapitole 7.5. Patří sem tempo řeči, zrychlené dýchání, 

smích, pláč, mlčení, důrazné pomlky, zadrhávání v řeči, křik nebo naopak šepot. 
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Osobní kontakt také zprostředkovává další podněty (hmatové, čichové, vizuální 

podněty); 

 Šumy. Kontakt po telefonu se vyznačuje i různé šumy z okolního prostředí volajícího, 

které znesnadňují jeho komunikaci s pracovníkem. Pokud je již na začátku rozhovoru 

patrné, že šumy zásadním způsobem narušují bezproblémovou komunikaci, potom 

je vhodné tyto problémy volajícímu reflektovat. Klientovi bezprostředně vysvětlit, 

že pro kvalitu hovoru je nutné zabezpečit vhodné podmínky pro hovor. Není možné 

pokračovat v povídání, když se volající a pracovník špatně slyší. Je v zájmu klienta, 

aby si na hovor udělal čas a měl pro něj i podmínky. Stává se, že volající není 

u sluchátka sám. Podpora je pro něho někdy důležitá a třetí osoba mu dodává i pocit 

bezpečí. Pracovník tuto účast v zásadě neodmítne, pokud do rozhovoru třetí strana 

nezasahuje neadekvátním způsobem. Volající někdy i přes šumy chce v rozhovoru 

pokračovat, nicméně zde musí pracovník na svou psychohygienu. Předpokládá se, 

že hovorů za směnu bude absolvovat více, proto by se překřikováním mohl vyčerpat 

pro další rozhovory; 

 Časový stres a přerušení kontaktu. Fáze navázání kontaktu s klientem je zásadní. 

Pokud se pracovníkovi nepodaří vzbudit v klientovi důvěru, pak je velký předpoklad 

toho, že klient zavěsí. LB je bezplatnou linkou, tudíž odpadá stres z nízkého kreditu. 

Ze zkušenosti vím, že hovory kolem 60. minuty automaticky vypadávají. 

Je to opatření operátorů. Nemusí to být ale pravidlem. Přesto je dobré orientovat 

klienta na tento čas a kolem 50. minuty ho na časový rámec upozornit. Jeho dodržení 

je důležitým orientačním bodem, ke kterému je dobré se v hovoru vztahovat. 

Je to především z těchto důvodů: LB pracuje s dětskými klienty, kteří mají určitou 

kapacitu soustředění; kvůli tomu, aby si klient mohl po hovoru odpočinout; z důvodu 

strukturování hovoru; zachovat kapacitu služeb LB i pro jiné klienty. Z doporučení 

vedoucích pracovníků LB vyplývá, že je vhodné formulovat klientovi čas hovoru 

kolem jedné hodiny trvání. Domluvit si, zda je užitečné v hovoru dál pokračovat 

a případně jakým způsobem. Je v pořádku hovor trvající jednu hodinu vést 

k závěrečnému shrnutí, naplánování nejbližších kroků a rozloučení se. Takový způsob 

jednání je zodpovědnější a profesionálnější než nekonečné čekání na to, až hovor 

vypadne; 

 Nedostatečná zpětná vazba. Pracovník se obvykle nedozví, jak úspěšně se volajícímu 

podařilo vyřešit problém, o kterém spolu hovořili.  
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8.4 Komunikace v kontextu práce na LB 

Komunikace je prostředek, jak sdělovat informace, dorozumívat se. Pojem 

komunikace pochází z latinského „communicare“ a znamená „sdělovat a přenášet informace, 

radit se s někým“ (Svatoš, 2009, s. 24) 

B. W. Wahlstromová uvádí šest obecných parametrů vyplývajících z nejrůznějších 

definicí a pojetí. „Komunikace je: 

a) efektivní sebe-vyjadřování, 

b) výměna sdělení psaním, mluvením, obrazy, 

c) sdílení informací nebo poskytování zábavy prostřednictvím slov, mluvením nebo jinými 

metodami, 

d) transfer (přenášení) od jedné osoby ke druhé, 

e) výměna významů mezi jedinci při použití společného systému symbolů, 

f) proces, jímž jedna osoba předává sdělení jiné osobě prostřednictvím nějakého kanálu 

a s určitým efektem.“ (in Plaňava, 2005, s. 17) 

Svatoš shromáždil ve své publikaci definice autorů, kteří jsou odborníky na sociálně 

psychologickou komunikaci. Komunikaci lze vymezit jako „Proces interakce, jehož 

se aktivně účastní osoba sdělující určitý obsah (komunikátor) a osoba přijímající obsah 

(komunikant). Role osob se může měnit (jde-li o dialog) nebo setrvat (jde-li o monolog), 

má kognitivní, emotivní nebo snahovou složku.“ (Hyhlík, Nakonečný in Svatoš, 2009, s. 26). 

Křivohlavý vychází z pojetí komunikace jako spojení, sdělování a dorozumívání. „Má však 

hlubší význam – učinit společným. Jde tedy v podstatě o zbavení něčeho výlučné subjektivní 

vázanosti, jako když např. učitel, který sám přišel na to, jak se určitá věc dělá, to sdělí svému 

žáku. Přesněji tento hlubší význam komunikace vyjadřuje český termín „sdílení“ (Křivohlavý 

in Svatoš, 2009, s. 26). 

Mareš, Křivohlavý (in Svatoš, 2009, s. 27) vidí, že: „podstatou sociální komunikace 

je nejen společenský styk, ale že veškerá společná činnost, vzájemné působení i vzájemné 

vztahy jsou nemyslitelné bez předávání, přijímání, konfrontování a sdílení určitých významů.“ 

Pro srovnání je ve stejné publikaci uvedena i definice autorů z pedagogické oblasti. „Sociální 

komunikace vytváří základní souvislosti mezi hlavními stránkami sociálního styku lidí; mezi 

činností, interakcí a společenskými vztahy, sociální komunikace je tedy důležitá 

i z pedagogického pohledu.“ (Průcha, Walterová, Mareš, in Svatoš, 2009, s. 27).  

„Komunikace je spíše nepřetržitým proudem komunikačních aktů, její hodnotitelé si ji 

přesto člení na úseky. Tímto členěním, při němž se některé akci připíše charakter ‚začátku‘ a 
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jiné ‚konce‘, dávají hodnotící osoby komunikaci význam a pokoušejí se definovat role, např. 

role iniciátora a oběti nějakého skutku.“ (Matoušek, Pazlarová, 2014, s. 24) V souvislosti 

s touto citací uvádějí příklad dětské hádky mezi sourozenci. Vyvolána je snahou rodiče 

vyřešit spor, kdo z nich vyvolal boj o hračku. 

S ohledem na cíle diplomové práce vstupují do popředí možnosti sociální komunikace 

na LB. Pracovník na LB by měl být flexibilní při práci s dětským  klientem. Konkrétně 

to znamená, přizpůsobit se co nejvíce komunikačním možnostem a schopnostem dítěte. 

Komunikace, kterou zaznamenává LB, má dvě stránky.  

 obsahová stránka – vlastní klientovo sdělení, co se aktuálně děje a v jaké situaci 

se nachází. Problém často nastává ve chvíli, kdy jedinec nevědomky skutečný stav 

skrývá. Je to způsobeno tím, že se klient sám v sobě nevyzná. Okolnosti, které 

způsobily obtížnou situaci, zapříčinily jeho zmatenost, nejistotu a klient se vyjadřuje 

někdy chaoticky. Komunikace je v tomto směru pro pracovníka LB obtížná, 

protože musí ve spolupráci s dítětem toto sdělení dešifrovat, odkrýt, analyzovat a dítěti 

následně interpretovat tak, aby bylo schopno obsahovou stránku pochopit a následně 

přijmout. K pochopení a přijmutí situace ze strany klienta nemusí dojít v samotném 

hovoru. Děti se liší v intelektových schopnostech v závislosti jejich věku 

i schopnostech obecně. Konzultant by měl jejich možnosti vyčíst z jejich slovníku 

a komunikovat s nimi na takové úrovni, aby pro ně bylo sdělení přirozeně 

pochopitelné. Jde převážně o adekvátní slovní vyjádření pracovníka; 

 emoční stránka – tato stránka je obvykle v popředí klientova chování. Matoušek, 

Pazlarová (2014) toto definují jako vztahový aspekt komunikace.  Jedná se o citové 

zabarvení hovoru. Každé sdělení je emočně podbarveno. Netýká se to pouze situací, 

které člověk prožívá jako obtížné. Emoční stránka sdělení je důležitá pro práci 

s dítětem. Zkušený pracovník dokáže na emoční stránku komunikace s dítětem 

otevřeně reagovat. Často se stává, že pokud to situace vyžaduje, tak se nejdříve 

pracovník věnuje emoční stránce komunikace s volajícím a následně se věnuje 

obsahové stránce. Sdílení emocí je základní dimenzí komunikace. Cílem projevů 

emocí není sdělení konkrétního poselství. Projev emocí je jejím příznakem. Například 

pláč neslouží k tomu, aby označoval smutek. Je pouze jednou z jeho složek 

a umožnuji jedinci tento smutek prožít a odžít. Práce s emocemi patří mezi základní 

dovednosti, kterými by měl pracovník na LB disponovat. Děti bývají zpravidla velice 

spontánní a emoce neskrývají. Autenticky dokážou popsat, jak se cítí.  I zde však 

lze nalézt specifické projevy. Dítě se o emocích odmítá bavit. Z hlediska 



Bc. Venuše Fialová, Specifika vedení rozhovoru s dítětem v obtížné životní situaci  

36 

LB se to však nevyhodnocuje jako pasivita ze strany klienta. Je možné, že dítě není 

zvyklé o emocích mluvit ani si pod nimi neumí konkrétní projevy představit. Je potom 

na konzultantovi, aby dítěti zprostředkoval přínos plynoucí z uvolnění emočního 

napětí.  

8.5 Neverbální komunikace 

Neverbální komunikací se rozumí všechny projevy, které jedinec činí beze slov. 

Vybíral (2005) uvádí, že neverbální komunikace byla v popředí padesátých až sedmdesátých 

let 20. století. Tehdy vyšly zásadní práce antropologické, psychologické a sociologické. 

České veřejnosti přibližuje téma neverbální komunikace detailně psycholog Jaro Křivohlavý 

ve své práci „Jak si navzájem lépe rozumíme“. 

Nakonečný (2009) uvádí přehled forem nonverbální komunikace (podle různých 

pramenů): 

 mimika: výraz obličeje, komunikující zejména prožívání citů a snah subjektu, 

projevuje se zejména kombinací křivek úst a obočí; 

 posturika: projevy držení těla jako celku a jeho částí – končetin, ale i ramen, boků 

a podobně; 

 kinezika („řeč těla“): bezděčné pohyby těla jako celku i jeho částí, rukou, hlavy 

a dalších signalizuje nevědomé reakce, jako jsou agrese, sexuální zájem, úzkost; 

 hestika: kulturou utvářené pohyby zejména paží, rukou, prstů a hlavy, spontánní 

i stylizované či standardní (pozdravy, salutování a další); 

 haptika: tělesný kontakt s partnerem, interakce jako například dotýkání se jeho paží, 

přidržení ruky při zapalování cigarety, podávání ruky, objímání, líbání; 

 pohledy (zrakový kontakt): vyhledávání zrakového kontaktu, nebo jeho odmítnutí 

přerušením kontaktu, sledování druhého zrakem a doprovodné pohyby, jako 

jsou mrkání, přivírání očí; 

 paralingvistika: zvukové komponenty v mluvené řeči, její hlasitost, rychlost, spád, 

barva hlasu, akcentování určitých slov či výroků, ale také pauzy (odmlčení se), 

vkládání „parazitárních slov“- jaksi, dále různých zvuků („eehm“). 
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Jaro Křivohlavý (1988) konstatuje, že nonverbální komunikace má svou důležitost 

při odpovědi na otázku, co si jedinci sdělují beze slov: 

1) Sdělování emocí – pocity, nálady, afekty, 

2) sdělování osobní přitažlivosti (atraktivity a intimity), 

3) snaha o vytvoření dojmu o tom, „kdo jsem já“, 

4) snaha záměrně ovlivnit postoj partnera, 

5) řízení (regulace) vzájemného styku. 

Podle Satirové (in Vybíral, 2005, s. 85) je „veškerá komunikace získána. Každé 

nemluvně, přicházející na tento svět, přichází se surovým materiálem“ Naproti tomu 

Watzlawick, který se podrobně seznámil s pracemi etologů, tvrdí: „že velkou část neverbální 

komunikace jsme zdědili od svých živočišných předchůdců a další část již máme 

,naprogramovánu‘ kulturou.“ (in Vybíral, 2005, s. 85). 

Vybíral (2005) popisuje, že je správné porozumění neverbálních sdělovaných 

významů podmíněno kulturou, znalostí sociálních skupin i prostředí. Na některé významy 

může být jedinec přecitlivělý a jiným významům nevěnuje pozornost. Většinu neverbálních 

sdělení nelze jednoznačně převést do slov. Nelze je dešifrovat, natož je zcela určitě 

interpretovat. Pro správné dekódování by byla nezbytná znalost dalších kontextových 

okolností.  

Neverbálními projevy se komunikující vzájemně ovlivňují. Vybíral (2005) uvádí efekt 

zrcadlení. Jedná se o nápodobu, imitaci, přičemž k ní dochází neuvědomovaně. Při práci 

s klientem je zrcadlení jeden z nástrojů, který pracovník může využít směrem ke klientovi. 

Pracovník přizpůsobuje klientovi gesta, mimiku, tempo řeči.  

Samostatnou kapitolou je interpretace neverbálních projevů. „Pokud se setkáme 

s neverbálním sdělením, které není v souladu s verbálním sdělením, je pravděpodobnost, 

že uvěříme neverbálnímu signálu, pětkrát větší!“ (Argyle, Alkema, Gilmour, 1971, in Vybíral 

2005, s. 81). Při práci s klientem „tváří v tvář“ je neverbální chování klienta důležitým 

zdrojem informací pro pracovníka. Neverbální komunikace pomáhá pochopit jedincovo 

chování. Správně interpretovat neverbální projevy je možné s přihlédnutím k jeho situačnímu 

kontextu.  
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8.5.1 Neverbální komunikace na LB 

Telefonický kontakt s klientem má svá komunikační omezení. Týká se to především 

absence vizuálního klíče. Při práci s klientem se postupuje podobně jako při práci „tváří 

v tvář“. LB je omezena v tom smyslu, že chybí oční kontakt, nejsou vidět gesta, mimika, která 

mohou poukázat na emocionální rozpoložení klienta. V osobním kontaktu s klientem 

má pracovník větší škálu podnětů. Práce na LB klade větší nároky na pracovníka v tom 

smyslu, že musí umět reagovat na podněty, které nejsou verbální. Při práci s neverbálním 

projevem dítěte je velice důležitá práce s emocemi. Emoce jsou často cestou, jak klientovi 

pomoci ventilovat vnitřní napětí, které často v obtížné životní situaci nastává. Jmenuji některé 

neverbální projevy, se kterými jsem se nejčastěji při práci LB setkala. Současně uvádím 

možná vysvětlení a přístupy práce s nimi, jak je doporučeno Sdružením LB v metodických 

pokynech. Tyto pokyny jsou závazné pro pracovníky LB. 

Typické neverbální projevy na LB: 

1) Rychlé tempo řeči  

a) Popis projevu 

 Dítě neustále mluví, nepustí pracovníka ke slovu, skáče mu do řeči; 

 dětský projev je takový, že na něj pracovník nemůže reagovat, není možné s dítětem 

navázat dialog (např. dítě křičí, vydává různé zvuky). 

b) Možné příčiny takového jevu 

 Dítě potřebuje ventilovat, nechce být přerušované, chce něco doříct; 

 z nějakého důvodu chce dítě říct všechno velmi rychle (např. nemá čas, neví, 

jak to na LB funguje, tlak na dítě vlivem okolností, je ve velké tenzi, značná zloba 

na něco, někoho); 

 dítě ventiluje všechno, co ho napadne, nemá utříděné myšlenky, což může být 

projevem krize, stresu, zmatku nebo nedostatečného soustředění; 

 jedná se o technický problém nebo přehlušující prostředí kolem dítěte – neslyší 

pracovníka, když chce vstoupit do hovoru; 

 dítě nebo dospívající není v kontaktu s realitou z důvodu intoxikace nebo dalších vlivů 

(psychické onemocnění apod.); 

 může se jednat o testování LB. 
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c) Práce v hovoru 

 V případě, že dítě potřebuje ventilovat a pracovník v hovoru neztrácí souvislosti, 

poskytuje dítěti dostatečný prostor. Využívá se technika aktivního naslouchání, 

vyjadřuje se pochopení pro klientův projev. Hájek (2006, s. 71) „Vnitřní tlak, který 

klient prožívá jej motivuje k  exploraci svých problémů. Jeho vyprávění není řízeno 

logikou a racionálním uvažováním. Pokud ano, nemá přístup ke svému prožívání. 

Proto je lepší, když povídá nesouvisle, když skáče z události na událost. Společným 

jmenovatelem jsou pocity související s jeho problémem, které v prožívání převládají.“  

 Pokud ventilace přivádí dítě z hlediska kontaktu ke zhoršení jeho stavu (vyšší tenze 

apod.) – potom pracovník aktivně zasahuje, direktivně „kotví“, vyvíjí snahu 

o zklidnění a stabilizaci klienta. Konzultant se může zaměřit na tělo dítěte a pracovat 

s ním. Brož, Vodáčková (2015, s. 51) „Ve stresu dochází k  zrychlení anebo také 

zpomalení základních fyziologických procesů, jako je dýchání, tep srdce, pocení.“ 

Tyto stavy mohou zablokovat tok životní energie. Pracovník může pracovat s dítětem 

takovým způsobem, aby si uvědomoval své tělo. Nejčastěji se tak děje po telefonu 

formou společného hlubokého dýchání.  

 Jakmile je znát, že ventilace dítěti pomáhá ke snížení jeho tenze, tak v této situaci 

pracovník zcela vědomě (i když dočasně) upozadí svou potřebu mít veškeré informace 

před prostorem pro volajícího. 

 Když je nevyhnutelné do hovoru vstoupit (pracovník nerozumí tomu, co dítě říká, 

nechápe vyřčené informace nebo mu informace chybí apod.), převezme slovo. 

Tento zásah do hovoru načasuje způsobem, který by minimálně narušoval kontakt 

s klientem. 

 Z dosavadního průběhu hovoru je zřejmé, že běžné zásahy nepomáhají (dítě mluví dál, 

nereaguje na slova pracovníka). V tomto stavu pracovník použije výraznější 

prostředky (např. pozmění formulaci, intonaci, mluví důrazněji, nebo naopak tišeji; 

lze mluvit i v podobě jednoslovných instrukcí typu: „Stop!“, „Zastav se!“, 

„Poslouchej!“, „Teď ti chci něco říct!“). 

 Dítě opakovaně zasahuje a vstupuje do řeči pracovníka. Toto je ze strany pracovníka 

reflektováno, pokouší se vyjednat pravidla komunikace. 

 Dítěti se veškeré zásahy do komunikace srozumitelně vysvětlují a zdůvodňují. 



Bc. Venuše Fialová, Specifika vedení rozhovoru s dítětem v obtížné životní situaci  

40 

 Jestliže nefungují žádné nástroje a techniky, není možné vstoupit s dítětem 

do kontaktu, lze se s ním opět s vysvětlením rozloučit. 

 Je-li zřejmé, že klient v rychlém tempu otevírá více témat najednou, pak pracovník 

strukturuje rozhovor. Dítě samo rozhoduje, které téma je pro něj důležitější.  

2) Pomalé tempo 

a) Popis projevu 

 Dítě mluví velmi pomalu; 

 dítě reaguje na pracovníkova slova zpomaleně; na položené otázky neodpovídá, říká 

něco, co s ní nesouvisí; 

 dítě reaguje tak, jako kdyby pracovníka nevnímalo, neslyšelo. 

b) Možné příčiny takového jevu 

 Dítě je ve stavu, kdy potřebuje pomalé tempo (např. kvůli rozrušení, vyčerpání apod.); 

 dítě reaguje zpomaleně, protože nerozumí otázkám pracovníka (což může být 

způsobeno složitostí slov, příliš dlouhými větami či sníženou mentální kapacitou 

dítěte); 

 dítě odpovídá na položené otázky pomalu (např. se stydí, vnímá je jako hodně osobní 

nebo ohrožující); současně pro něho může být složité říci, že na otázky nechce 

odpovídat; 

 dítě neumí odpovědět, není mu jasný důvod, proč pracovník něco říká, z jakého 

důvodu se na něco ptá; 

 dítě není ve fázi hledání řešení, nachází se ve fázi sdílení a potřebuje se zorientovat 

v situaci; 

 dítě je pod vlivem nějaké návykové látky, která mu výrazně zpomaluje reakce. 

c) Práce v hovoru 

 Vyjádřit dítěti pochopení pro jeho pomalé tempo; poskytnout mu na LB bezpečný 

prostor, kde je možné probrat všechny jeho problémy; 

 v průběhu hovoru se ujišťovat, zda dítě položeným otázkám rozumí; 

 normalizovat, že dítě nemusí odpovídat a vyjadřovat se k věcem, ke kterým nechce; 

 zvyšovat transparentnost pracovníkova postupu; vysvětlovat, proč se na něco 

pracovník doptává; 
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 podporovat dítě, aby pracovníkovi bez obav sdělilo, pokud některým otázkám 

nerozumí nebo je mu nepříjemné na ně odpovídat; 

 netlačit na dítě, pracovat s jeho tempem; 

 uvědomit si, že výsledkem hovoru nemusí být řešení, ale možná jen potřeba volajícího 

sdílet a popovídat si. 

3) Mlčení 

a) Popis projevu 

 Je zřetelně slyšet, že dítě nemluví. Mlčí buď za doprovodu různých z okolí, 

nebo bez jakéhokoliv zvuku. 

b) Možné příčiny takového jevu 

 Dítě nemůže najít slova, aby se vyjádřilo; 

 dítě se muselo odmlčet kvůli nenadálé změně situace (např. někdo se objevil 

v blízkosti volajícího); 

 mlčení může být projevem ostychu; 

 překážkou v hovoru je technická závada, kvůli které pracovník dítě neslyší; 

 dítě může být v šoku, má „okno“; 

 dítě se cítí trapně, nedokáže vyslovit, co se stalo. Naopak řeklo něco, co říká úplně 

poprvé, nebylo na to připraveno a nyní nemůže sebrat síly, aby pokračovalo 

v rozhovoru. 

c) Práce v hovoru 

Dítěti by měl být poskytnut dostatečný prostor k tomu, aby mohlo překonat 

případný počáteční ostych z kontaktu. Pracovníkovi je doporučeno sledovat čas. 

Ze zkušenosti vím, že čas s mlčícím klientem plyne jinak než při kontaktu s mluvícím 

klientem. Práce s mlčícím dítětem je ze začátku profesionální práce velice náročná. 

Křivohlavý (2010) doporučuje s vlastní řečí otálet, chvíli vyčkat a začít řeč s větší 

pomlkou, než je člověk obvykle zvyklý odpovídat. Pracovník by se měl vyvarovat 

okamžité reakci, jakmile dítě promluví. Je zajímavé sledovat, že každý jedinec má jiný 

práh citlivosti na pomlky a ticho v hovoru. Začínající pracovník na LB mívá často 

zkreslený přehled o délce doby ticha. Proto je dobré při modelaci hovoru pracovat 

s tichem a změřit si čas, jak dlouhá byla pomlka v řeči. Většinou je odhad zkreslený 

a ticho trvá menší dobu, než si pracovník myslí. 
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 Cílem je umožnit dítěti vyjádřit problémy, kvůli kterým volá. Snaha vytvořit 

volajícímu bezpečný prostor; 

 Vyjádřit pochopení pro mlčení. Mlčícímu dítěti lze nabídnout i prostor, aby mlčelo. 

Pak mlčí i konzultant. Nabídne volajícímu, že jakmile on bude chtít mluvit o tom, 

co se děje, je tady pro něho a bude ho poslouchat; 

 Pracovník otevírá další prostor pro rozhovor s informací, že když ho klient nevyužije, 

bude nucen se rozloučit; 

 Pokud jsou v pozadí slyšet nějaké zvuky, reflektuje se, co je slyšet. V případě úplného 

ticha se reflektuje i to; 

 V některých případech pomáhá, pokud je dítě ubezpečeno, že LB je anonymní linkou. 

Někteří klienti reagují pozitivně a zbaví se ostychu; 

 LB může nabídnout jako alternativu chat, e-mail; 

 Pracovník se může s dítětem domluvit na jiné formě komunikace. Volajícímu pokládá 

uzavřené otázky a on odpovídá neverbálně, nebo vytvořením nějakého zvuku 

(např. zaťukání). Tato komunikace má značná omezení. Pracovník si klade za cíl 

navázat s klientem kontakt. V kladném případě se pokusí přejít k řeči; 

 Při loučení pracovník zdůvodňuje, proč se loučí. Nabídne možnost zavolat někdy 

jindy; 

 Mlčení může nastat kdykoliv v průběhu vedeného hovoru. Pak se posuzuje celý 

kontext hovoru a s mlčením pracovat. 

Příklady použití: níže uvedené úryvky rozhovorů čerpám z mé praxe na LB nebo příkladů, 

které byly poskytnuty v rámci seminářů či workshopů v rámci povinného vzdělávání 

konzultantů LB. 

Dítě: mlčí a z dálky jsou slyšet hlasy 

Pracovník LB: „Slyším, že nic neříkáš, ale z dálky slyším hlasy.“  

Dítě: mlčí bez zvuků z okolí 

Pracovník LB: „Nikoho neslyším, a tak si nejsem jistá, jestli třeba není špatné spojení.“ 

Dítě: stále mlčí 

Pracovník LB: „Stále nic neříkáš. Rozumím tomu, že o některých se začíná těžko mluvit. Chci 

Tě ubezpečit, že LB je anonymní. Nevidíme tady tvoje číslo, ze kterého voláš. Nemusíš nám 

říkat svoje jméno. Tady můžeš mluvit o čemkoliv a my tě budeme poslouchat. 

Dítě: stále mlčí 
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Pracovník LB: „Je možné, že z nějakého důvodu nyní nemůžeš nebo nechceš mluvit. Mohu 

ještě chvilku počkat. Pokud se ti nebude chtít mluvit, nevadí to, ale já se budu muset rozloučit. 

Naše služba je založena na povídání.“ 

Dítě: stále mlčí 

Pracovník LB: „Stále nic neříkáš, já se budu muset rozloučit. Když si budeš chtít s námi 

povídat, klidně zavolej, jsme tu nonstop. Někdy je jednodušší o věcech psát než mluvit. Kdyby 

to pro tebe bylo lepší, můžeš využít chat nebo e-mailovou poradnu LB. Kontakty najdeš 

na našich webových stránkách.“ 

………. 

Dítě: (je veden rozhovor a v jeho průběhu se dítě náhle odmlčí, ale v pozadí jsou slyšet hlasy, 

zvuky) 

Pracovník LB: „Dosud jsme si spolu povídali o tvém kamarádovi. Teď ses odmlčel, 

co se stalo?“ 

Dítě: (stále mlčí, v pozadí je slyšet hlas jiné osoby) 

Pracovník LB: „Asi teď nemůžeš mluvit. Můžeš mi dát poklepáním na telefon signál, že tam 

stále jsi a že mě slyšíš?“  

Dítě: (poklepání na telefon) 

Pracovník LB: „Díky. Chápu to správně, že teď nemůžeš mluvit? Pokud to tak je, ještě jednou 

poklepej na telefon, pokud ne, poklepej dvakrát.“ 

Dítě: (jednou poklepání) 

Pracovník LB: „Díky, že mi dáváš vědět alespoň takhle, jaká je u tebe situace. Přemýšlím, 

jestli je možnost, aby sis našel nějaké místo pro sebe, odkud bys mohl se mnou nerušeně 

pokračovat v povídání. Můžeš popojít někam jinam?“ 

Dítě: (dvakrát poklepání) 

Pracovník LB: „Je možné, že bys zavolal za chvíli?“ 

Dítě: (jednou poklepání) 

Pracovník LB: „Dobře, tak se teď spolu rozloučíme. Až tě nebude nikdo rušit, zavolej k  nám 

znovu. Je pravděpodobné, že nebudeme mluvit přímo spolu, ale budeš mluvit s někým z mých 

kolegů, protože se tady střídáme. Jsem ale přesvědčena, že kdokoliv tady na LB s tebou bude 

povídat o tom, co tě trápí. Volej kdykoliv, jsme zde 24 hodin denně.“ 
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4) Emoční projev dítěte, který je z pohledu pracovníka nepřiléhavý k  tématu, který 

prezentuje 

a) Popis projevu 

V tomto případě není jednoduché vyjmenovat konkrétní projevy, protože se vždy jedná 

o komplexní soubor rysů jednání dítěte. Pro ilustraci lze vyjmenovat tyto příklady: 

 Dítě neprojevuje žádné emoce nebo je prožívá, ale není schopno o nich mluvit. 

 Dítě emoce vyjadřuje a prožívá velmi intenzivně až afektovaně. 

 Emoce se během krátkého časového úseku prudce mění. 

 Emoce dítěte nekorespondují z pohledu pracovníka s tématem, o kterém mluví. 

 Dítě emoce verbalizuje. Činí to neobvyklým způsobem. Například dospělý používá 

často zdrobněliny a dítě se vyjadřuje velmi sofistikovaně. 

b) Možné příčiny takového jevu 

 Je velmi těžké vyhodnotit, jaký emoční projev je typický, přiléhavý k dané situaci. 

Emoce jsou ve stresových situacích různorodé a značně se liší v závislosti 

na osobnostních rysech jedince. 

 Emoční prožívání je velmi subjektivní. Každý jedinec ho vyjadřuje svým osobitým 

způsobem, zejména v kontaktu s cizím člověkem po telefonu. 

 Sdílení a schopnost projevovat emoce je do velké míry závislá na základě zkušeností 

s okolím dítěte, které je různorodé. Z tohoto důvodu se někdy může zdát emoční 

projev velmi plochý. 

c) Práce v hovoru 

 Pracovní nepřiměřenou emoční reakci pojmenuj, otevírá se tak prostor k možnému 

prozkoumání zdrojů takového projevu. V případě, že se pátrání po zdroji nedaří, 

vyjádří pracovník svůj názor k emočnímu projevu dítěte. 

 Nezvyklý projev klade na pracovníka vyšší nároky v tom, aby se soustředil 

na standardní práci s emocemi (pochopení neschopnosti emoce pojmenovat, 

legitimizace, normalizace, jejich bouřlivé prožívání). 
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Příklady použití 

Dítě: „Rozešel se se mnou přítel“ (smích) 

Pracovník LB: „Mrzí mě, že se s tebou rozešel přítel. Současně slyším, že se směješ. 

Jak se teď cítíš?“ 

Dítě: „Když já nevím, proč se mi to děje. Vím, že bych z toho měla být smutná, ale nejde mi 

to. Já ten smích nějak neumím ovládnout.“ 

Pracovník LB: „Chápu, někdy se to stává, že na těžkou situaci reagujeme opačně, než bychom 

čekali.“ 

……………….. 

Dítě: „Paní, já jsem si roztrhla punčocháče, to mě tedy pěkně rozčílilo. Asi se z toho zabiju.“ 

(zvuky připomínající pláč) 

Pracovník LB: „Rozumím, že jsi naštvaná, když sis roztrhla punčocháče. To je nepříjemné. 

Slyším i to, jak mi teď říkáš, že se zabiješ. Jak tomu mám rozumět?“ 

Dítě: „No jako nemyslím to úplně doslova, že se zabiju. To se tak říká, prostě mě to pěkně 

štve.“ 

8.6 Verbální komunikace 

Verbální komunikace probíhá prostřednictvím mluveného jazyka. Jazykový útvar tvoří 

slova a věty. Bez ohledu na to, zda se jedná slova psaná nebo mluvená.  

 

Obrázek 2: Struktura komunikačního aktu dle Janouška (2007) 

Zobrazené schéma ukazuje aktivitu na straně mluvčího a současně aktivitu příjemce. 

Janoušek (2007) ke komunikačnímu aktu výše uvádí, že první čtyři komponenty na straně 

mluvčího probíhají skrytě. Promluva, která zahrnuje věcný obsah sdělení, je vnější 
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a je přístupná i příjemci. Rekonstrukce sdělení je v kompetenci příjemce. Zbývají čtyři 

komponenty - rozhodování příjemce, zda zprávu přijme a bude ji dekódovat; jaký smysl 

zprávě udělí; odhad intence či záměru; dále efekt sdělení na příjemce, který mluvčí 

od počátku i po celý průběh svého komunikačního aktu předjímá. Příjem zprávy je aktivním 

procesem. Dekódování zprávy závisí do značné míry na ochotě příjemce a jeho naslouchání. 

Příjem zprávy je aktivní proces. Aktivita se dle Vybírala (2005) projevuje výběrovostí, 

rychlostí, investováním energie, intencionalitou, zkreslením, stereotypy,  atribučními 

chybami, dobrou vůlí, (ne)trpělivostí, zapojováním předchozích zkušeností apod. 

Každý jedinec má specifický individuální styl mluvy. Je odrazem jeho sociální 

nebo profesní role ve společnosti. Také je v něm možné rozpoznat důležité charakterové rysy, 

jako jsou egoismus, narcismus, naivita nebo negativismus. Vybíral (2005) k tomu uvádí, 

že chování a mluva jsou jevy ze strany hovořícího neuvědomované. Přinejmenším tak, 

že si jedinec často neuvědomuje, co všechno o sobě vypovídá.  

Důležitou disciplínou, kterou musí pracovník v kontaktu s klientem zvládnout, 

je správné pokládání otázek. Jedná se především o dva typy otázek: otevřené a uzavřené, viz. 

kapitola 8.1 „Navázání kontaktu“  

Nelešovská (2005) shrnuje základní předpoklady, při jejichž splnění lze očekávat 

adekvátní odpověď ze strany klienta: 

 Přiměřenost (dle věku klienta, mentálních schopností, situaci); 

 srozumitelnost, jednoznačnost (vhodná slovní zásoba a vyjadřování, nepokládat více 

otázek najednou, aniž by měl klient prostor na předchozí odpovědět) 

 věcná správnost a přesnost (korektní a přesné pojmenování skutečnosti) 

 jazyková správnost (řídit se spisovným jazykem, správnou skladbu jazykového 

projevu, přiměřeně hovořit slovníkem, který je pro klienta specifický). 

8.6.1 Verbální komunikace na LB 

Specifika verbální komunikace na LB se odvíjí především od věku klienta a jeho 

zkušeností. Kopřiva, Nováčková, Nevolová, Kopřivová (2005) uvádějí, že neexistují žádné 

logické důvody, proč by se pracovník k dítěti měl chovat jinak než k dospělému jedinci. 

Velká část klientů považuje pracovníka za autoritu. LB pracuje od samého začátku kontaktu 

s klientem na společném partnerském přístupu. „Partnerský přístup k  dětem znamená chovat 

se k nim jako k  dospělým, kterých si vážíme nebo které alespoň respektujeme.“ (Kopřiva, 

Nováčková, Nevolová, Kopřivová, 2005, s. 17) 
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LB nemá spodní věkovou hranici, která určuje, s jak starým dítětem se bude mluvit. 

Důležité je, aby dítěti bylo rozumět. Pokud tomu tak je, dá se mluvit i s dítětem předškolního 

věku. Ze zkušenosti mohu potvrdit, že to na pracovníka klade velké nároky, protože tak malé 

dítě často v řeči skáče z jednoho tématu ke druhému. Pracovník musí přizpůsobit slovník tak, 

aby dítě chápalo v souvislostech. V tomto případě funguje doptávání se, zda dítě rozumí, 

co pracovník říká. Malé dítě neudrží dlouho koncentraci, s tím je třeba počítat. Jakmile 

má pracovník pocit, že je dítě roztěkané a nesoustředěné, je dobré ujistit se, co dítě v tu chvíli 

dělá. Dítě může jen tak mimoděk povídat do sluchátka a vedle toho si hrát s panenkou. Potom 

je na rozhodnutí pracovníka, zda uzná za vhodné za těchto podmínek v rozhovoru pokračovat, 

nebo se s klientem s vysvětlením rozloučit.  

Za zmínku stojí i telefonáty, kdy se na LB dovolá dospělý s informací, že ví například 

o týraném dítěti. Sděluje to na ústředně LB. Pracovník oceňuje aktivitu dospělého v této věci 

cokoliv podniknout, nicméně cílovou skupinou LB jsou děti. Dospělý má možnost obrátit 

se na rodičovskou linku při LB nebo přímo kontaktovat OSPOD, zde se tímto podnětem 

ze zákona musí zabývat. Oznámení může učinit i anonymně. Také se může obrátit 

na jakoukoliv LD, která slouží potřebám dospělé populace. Zde může s pracovníkem probrat 

konkrétní plán, jak se v této věci zachovat. Jiný případ může být, kdy na LB volá rodič za dítě 

a chce získat nějakou radu. Přichází opět ocenění za to, že má zájem dítěti pomoct, nicméně 

LB hovoří pouze s dítětem. Pro dospělého také existují kontakty, které jsem již nastínila. 

Rodič může tedy předat sluchátko dítěti, a potom probíhá rozhovor zcela standardně. 

Na začátku však dochází k vysvětlení, zda dítě má skutečný zájem s pracovníkem hovořit. 

Není dobré, pokud je pod tlakem rodiče, který je přesvědčený, že LB vyřeší problém, 

se kterým si on sám neví rady. Pokud se dítě rozhodne mluvit ze své vůle, tak rozhovor 

pokračuje. Případně se lze s pracovníkem domluvit, že zavolá někdy jindy, až se bude cítit 

připravený. 
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9 STRUKTURA ROZHOVORU NA LB 

Pro korektní vedení rozhovoru pracovníka LB existuje závazný rámec. Jedná 

se o konkrétní postupy, které jsou předepsány, jsou závazné pro rozhovory na LB. 

V následujících bodech objasňuji základní prvky, které jsou důležité pro kvalitně odvedený 

rozhovor s klientem. LB vychází z technik, které popisuje Vodáčková a kol. (2007). 

Tyto doporučené postupy jsou obecného charakteru a slouží jako základní materiál při práci 

s klienty telefonické krizové intervence. LB s nimi také pracuje, jsou však maximálně 

přizpůsobeny dětskému klientovi. 

Prakticky to na LB funguje tak, že se dítě nejdříve dovolá na ústřednu, kde je doptáno 

na téma, o kterém chce s pracovníkem LB hovořit. Ústředna je tudíž první přímý kontakt, 

které má dítě s LB. Pracovník na ústředně stručně dítěti vysvětlí, jak to na LB funguje. 

To znamená, že následně dojde k přepojení na pracovníka, který s ním povede celý rozhovor. 

Pracovník na ústředně se může volajícího doptat na jeho věk, pokud má pochybnost, že osoba 

nepatří do cílové skupiny LB. Pokud se skutečně prokáže, že se jedná o jedince staršího 18 let 

nestudujícího denní studium, pak ho nepřepojuje. Vysvětlí mu, že LB není určena pro něho 

a nabídne mu předání kontaktu na LD v jeho kraji. Výjimku tvoří osoby, které jsou v akutním 

ohrožení života. Tyto volající pracovník na ústředně neodklání a bezprostředně informuje 

vedoucího směny.  

Klientům do osmnácti let se tyká a plnoletým se vyká. Někdy se může teprve 

v průběhu hovoru ukázat, že pracovník klientovi tyká, ale klientovi již bylo osmnáct let. 

V takovém případě se klientovi omluví, že do té doby tykal a plynule přechází do vykání.  

9.1 Navázání kontaktu 

Jedná se o první krok, který mnohdy zásadně ovlivní celý rozhovor. Pracovník usiluje 

o získání důvěry dítěte. Dochází k vyslechnutí problému. Dítěti je dán prostor, aby mohlo 

v klidu vysvětlit, co ho trápí. LB si uvědomuje, že pro mnoho dětských klientů je volání 

o pomoc velkým krokem. Dítě je k vyprávění podporováno. Často je oceněno právě za to, 

že se v těžké chvíli odhodlalo zavolat o pomoc na LB. Při navazování kontaktu se pracovník 

LB může setkat s typickými neverbálními a verbálními projevy, které jsou popsány 

v předchozí kapitole.  
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Někdy je nutné rozhovor ze strany pracovníka usměrňovat. Je to hlavně v případě, 

kdy pracovník ztrácí souvislosti a další pokračování by vedlo k větší dezorientaci. 

Nebo to může být v případě, kdy je klient pasivní a pracovník potřebuje získat víc informací. 

V těchto případech pracovník pokládá dva typy otázek: 

 Otevřené otázky – dávají dítěti prostor, aby se více rozpovídalo a řeklo, co potřebuje: 

„Můžeš mi říct něco víc o tom, co se doma děje?“ 

„Jak si vysvětluješ to, co ti udělala?“ 

„Jak k tomu došlo?“ 

„S kým o tom můžeš mluvit?“ 

 Uzavřené otázky – existuje na ně přesně daná odpověď. Jsou vhodné, 

když si pracovník potřebuje ujasnit konkrétní informaci. 

„Kdo ti to udělal?“ 

„Kdy se to stalo?“ 

„Můžeš to říct rodičům?“ 

„Udělal ti to táta nebo máma?“ 

Pracovník by se měl vyvarovat podsouvání odpovědi. Jedná se o formu 

komunikačního nátlaku. Prakticky to vypadá tak, že tazatel ke své otázce připojí ještě 

dodatek, který obsahuje předpokládanou odpověď.  

Vodáčková (2007) doporučuje několik praktických tipů pro snadnější navázání 

kontaktu: 

 Dát klientovi větší prostor a sám být více posluchačem. Pokud klient mlčí, potřebuje 

větší podporu a citlivý přístup; 

 Pokud si pracovník není nějakou informací jistý, je důležité si ji vyjasnit. Pracovník 

by neměl rozjet svou fantazii, protože se tímto způsobem může dostat do slepé uličky; 

 Nenutit klientovi vlastní řešení problému. I kdyby byl pracovník přesvědčený, 

že se tím jeho problém vyřeší; 

 Naslouchat nejenom vyřčeným faktům, ale i emočnímu rozpoložení; 

 Neskákat klientovi do řeči, nechat ho v klidu vyslovit jeho myšlenky. Mohlo 

by se totiž stát, že bude přerušen ve chvíli, kdy chce sdělit něco zásadního. 

Už by k tomu podruhé nemusel mít odvahu; 

 Držet tempo, které klientovi vyhovuje. Nepospíchat; 
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 Nepoužívat slovo „proč“. Proč jsi to udělal tímto způsobem? Proč jsi jí to řekla? 

Tyto výrazy mohou v klientovi vzbudit pocit provinění; 

 Nemoralizovat, nebagatelizovat problém, nehádat se s klientem, neodsuzovat ho; 

 Neslibovat něco, co nemůže pracovník zaručit, zajistit. Nepomáhá plané utěšování 

ve stylu „To bude zase dobré“ nebo „Maminka bude určitě ráda, když jí to řekneš“; 

 Nedávat rychle rady; 

 Používat slovník, který je klientovi srozumitelný. Pracovník by neměl používat příliš 

odborné výrazy, které mohou v klientovi vzbuzovat pocit nadřazenosti; 

 Nehromadit otázky. Klient by si mohl připadat jako u výslechu. 

9.2 Prostor pro emoce 

Emoce jsou nedílnou součástí každého rozhovoru. Jsou naprosto přirozené a ne 

jen v rozhovorech, které jsou nějakým způsobem vypjaté. „Emoce jsou velmi komplexní jevy, 

jejichž charakteristickým rysem je jejich velká citlivost a proměnlivost. Citlivost emocí 

na změny v osobních a situačních okolnostech se odráží v tom, že bez zjevných změn 

v objektivních okolnostech se emoce sama může proměňovat (na základě subjektivního 

hodnocení situace).“ (Stuchlíková, 2002, s. 11) 

Nejčastěji jsem se na LB setkala s těmito emocemi: smutek, obava, hněv, vztek, 

zklamání, pocit viny, pocity opuštěnosti, osamělosti, somatické potíže, zahlcení různými 

představami, vyhýbání se sociálním kontaktům. 

Emoce dávají šanci dítěti vyventilovat svůj stav a snížit tenzi, kterou pociťuje. „Čím 

dříve dětem pomůžeme rozpoznat podstatu vzniku emocí a ukážeme jim způsoby, jak s nimi 

zacházet, tím menší bude riziko, že si vytvoří obranné mechanismy potlačování emocí, 

vytěsňování, emočních bloků a zranění. V dospělosti jsou tyto mechanismy natolik 

zakořeněné, že stojí mnoho úsilí je identifikovat, převzít za ně odpovědnost a dosáhnout 

jiného postoje či přístupu.“ (Černý, Grofová, 2013, s. 11) 

Colorosová (2008) uvádí, že dospělý by měl respektovat emoce a pocity dítěte, i když 

jsou vyjadřovány nevhodným způsobem. Nezlehčovat je, nepopírat. Nebát se vyjádřit své 

vlastní pocity. Dítě má díky tomu možnost pochopit, že je správné své pocity nepotlačovat. 

Pro některé děti  není problém o emocích otevřeně mluvit. Stačí se pouze zeptat, 

jak se cítí, dítě pak barvitě líčí, jak mu je. Na LB ale volají i děti, které mají emoce zasunuty 

hluboko ve svém nitru a nechtějí o nich mluvit. Většinou proto, že nevědí, jak o nich mluvit. 

Nejsou zvyklé, že by si s nimi někdo o pocitech povídal. Jakmile je dítě povídání o emocích 

nakloněno, pracovník vhodnými otázkami pomáhá k uvědomění si svých pocitů. 
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Při dotazování na emoční stav se často prokáže, jak úzce navázal pracovník vztah s dítětem. 

Jestliže dítě reaguje otevřeně, pak většinou pracovníkovi důvěřuje. Je docela běžné, 

že na dotazy typu „Jak se cítíš?“ odpoví dítě „dobře“, „špatně“. Taková odpověď je příliš 

obecná a pracovník by se měl dotazovat dál, co pro dítě znamená dobře nebo špatně. 

Pro každého jedince to může mít úplně jiný náboj a většinou právě konkrétnější dotázání 

je branou k větší emoční ventilaci.  

Na LB volají i děti, které nemají zájem povídat si o svém emočním rozpoložení 

a hledají pouze někoho, s kým mohou zkonzultovat nějaké řešení jejich problému. Dítě 

samotné pak prohlásí, že se o svých pocitech bavit nechce. V tomto případě je důležité jeho 

přání respektovat s tím, že kdyby si o tom chtěl povídat někdy jindy, tak se o tom na LB 

dá bez obav hovořit. 

V některých rozhovorech je nutné emoce tlumit. Zejména pokud jde o život 

nebo je volající v akutním ohrožení nebo panice. Zde se aplikují uzavřené otázky. Pokud 

je dítě v panice, potom se používá další technika, které se říká „kotvení“. Znamená to, 

že se dítě vede k tomu, aby se posadilo, opřelo. Popisuje pracovníkovi, kde je, co vidí kolem 

sebe. Vrací se do reálné skutečnosti. Celkem často se v těchto situacích pracuje s dechem 

dítěte. Všechny tyto činnosti přispívají k emoční stabilitě jedince v krizi. 

Důležité je i zamyšlení nad tím, jak se emoce v rámci komunikace odrážejí 

v naslouchajícím. Tato rezonance je především pocitová, a tak není vždy ovladatelná. 

Uskutečňuje se reflexivně, bez zásahu vědomí nebo rozumu. Z toho tedy vyplývá, že jedinec 

reaguje na některou zprávu emocionálně dříve, než pochopí její pravý smysl. Pomocí 

rezonance může posluchač vnímat i citová hnutí druhé osoby, která si v daný moment ani sám 

neuvědomuje. Tato skutečnost a její znalost je důležitá v práci konzultanta LB. Poskytuje mu 

rychlejší a snadnější orientaci v rozpoložení volajícího a zároveň mu napomáhá při výběru 

přístupu k němu. Sdílení emocí je základní dimenzí komunikace. Práce s emocemi je řazena 

v rámci poskytování služeb krizové intervence velmi vysoko. LB připravuje v rámci výcviku 

na konzultantskou práci mnoho modelových rozhovorů, ve kterých se frekventanti učí 

pracovat s emocemi. 

9.3 Aktivní naslouchání 

Pracovník dává svým vystupováním najevo, že je s dítětem – tzv. „tady a teď“. Ideálně 

naslouchající rezonuje s dítětem, které k němu hovoří. Volající je podněcován k mluvení, 

reflektují se jeho projevy, emoce. Tímto způsobem se vyjadřuje pochopení pro to, 

co se s dítětem děje. V dítěti by empatické naslouchání mělo vyvolat pozitivní pocity. 
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Rozhodně je nevhodné dítě za jeho činy odsuzovat nebo ho nepřijatelným způsobem 

konfrontovat se situací. Může se i stát, že se na LB obrátí například agresor šikany. Chce 

zjistit, jak se teď bude postupovat, jaký postih mu hrozí apod. V tomto případě je na místě 

uvést, že LB tyto činy neschvaluje, nikdo nemá právo někomu ubližovat. Vymezení se proti 

něčemu takovému je v pořádku. LB je připravena poskytnout službu všem volajícím z cílové 

skupiny. 

Aktivním nasloucháním dává pracovník klientovi najevo, že ho zajímá a udělá 

maximum proto, aby se jeho situace zlepšila, společně budou hledat možná řešení. Aktivní 

naslouchání podporuje rekapitulace a parafráze. V komunikaci z očí do očí lze k aktivnímu 

naslouchání řadit i gesta, posunky. Při telefonické kontaktu jsou tyto výrazy druhé straně 

skryté, proto si pracovník nejčastěji pomáhá výrazy „hm, ano, aha“. 

9.4 Rekapitulace 

Znamená prosté shrnutí toho, co volající říká. Rekapitulace pracovníkovi umožňuje: 

 Lepší orientaci v problému; 

 volající cítí, že je mu nasloucháno; 

 pracovník si ověřuje, že správně rozumí a chápe to, co dítě popisuje; 

 uzavírá některé fáze rozhovoru a podporuje přesun k dalším tématům. 

Příklad rekapitulace, ukázka z rozhovoru na LB: 

Dítě: „Vždycky o přestávce mi kluci berou věci, sprostě mi nadávají a třeba mě nechtějí 

ani pustit na záchod. Když se bráním, tak je to ještě horší. Už vážně nevím, co bych měl 

udělat, aby mi dali pokoj.“ 

Pracovník LB: „Slyším, že tě kluci docela otravují a vlastně ti i hodně ubližují. Vypadá to, 

že z nich máš strach a nevíš, jak se jim máš ubránit.“ 

9.5 Parafráze 

Jedná se o převyprávění (shrnutí) řečeného. Liší se od rekapitulace jiným úhlem 

pohledu.  

Příklad parafráze, která byla použita v nácviku na konzultanta LB: 

Dítě: „Máma mi pořád nadává, že jsem hloupá, protože se neučím, a že ze mě nic nebude. 

Já fakt nechápu, proč se tak stará. Ta škola mě stejně nebaví a k ničemu mi není. Nejradši 

bych šla ze školy pryč. Klidně bych někde prodávala a vydělala bych si nějaké peníze.“ 
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Pracovník LB: „Takže ta škola tě nebaví a nemá podle tebe smysl. Tvoje máma se bojí, že bys 

z ní odešla, a proto ti nadává.“ 

Parafrází se v tomto případě myslí pohled matky. Ovšem za předpokladu, že pracovník 

nestojí na její straně, ale zůstává objektivní. 

9.6 Práce se zakázkou 

Před řešením problému se pracovník potřebuje dozvědět, co chce dítě řešit. Zakázku 

je třeba vždy důsledně vyjasnit, aby pracovník neřešil svou představu toho, co dítě žádá. 

Někdy se na začátku profesionální dráhy pracovníka může stát, že během rozhovoru rozvine 

dopředu nějakou teorii o tom, co volajícího trápí. Teprve po konkrétním doptávání zjistí, 

že jeho domněnky jsou mylné a jedinec si přeje řešit něco úplně jiného. V každém případě 

se ctí a respektuje přání volajícího, i když by pracovník na první pohled spatřoval problém 

někde jinde. Stane se, že dítě projeví přání řešit dvě zakázky. Klient má právo se rozhodnout, 

které téma má přednost, bude se řešit jako první. Rozhovor se soustředí na jednu zakázku 

a teprve po jejím naplnění se přechází k druhému požadavku. 

Příklad dvou zakázek v rozhovoru uskutečněném na LB: 

Dítě: „Chtěl bych vědět, co mám dělat, aby si mě ta holka všimla. A taky jak to mám udělat, 

když bych jí chtěl říct, že se mi líbí a že bych s ní chtěl chodit.“ 

Pracovník LB: „Tak ty bys chtěl nějak zaujmout a taky chceš vymyslet, jak jí říct, že se ti líbí. 

Určitě to můžeme obojí probrat. Jenom si říká., že jsou to dvě různé věci a bylo by dobré vzít 

to postupně. Čím bys chtěl začít?“ 

Konečná podoba zakázky by měla být vzájemně dohodnuta oběma stranami. Jedná 

se vždy o výsledek požadavků dítěte a možností pracovníka. V případě, že by nebylo žádoucí 

řešit dvě zakázky najednou, tak o tom pracovník volajícího uvědomí. Tyto situace mohou 

nastat, když je hovor příliš dlouhý a je znát, že dítě je již unavené. Vyčerpání může být 

i na straně pracovníka. Je na konzultantovi, aby vysvětlil volajícímu, proč nelze v rozhovoru 

pokračovat. Současně ale nabídne možnost zavolat na LB opakovaně, jakmile bude chtít řešit 

zakázku, na kterou se nedostalo. 

Dohodnutá zakázka musí být v mezích jednotlivých linek důvěry. Na každé lince 

jsou jasná pravidla, co lze s klientem domluvit, kde je hranice, za kterou se pracovník nesmí 

vydat. Například když dítě LB žádá, aby pracovník zavolal rodičům a vysvětlil jim klientův 

problém. V případě, že takové přání nelze vyslyšet, potom je vysvětleno, proč mu nelze 

vyhovět. 
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Každý rozhovor nemusí nutně obsahovat zakázku. Žádná domluvena nebude, 

protože jedinec považuje za dostatečné, že mohl sdílet svůj problém s někým třetím. 

To znamená, že i rozhovor bez dohodnuté zakázky je důležitý a plní funkci krizové 

intervence. Na jejím konci je dítě, které je stabilizované. 

9.7 Hledání řešení 

V tomto místě dochází k součinnosti dítěte a pracovníka. Pokud je situace vypjatá 

a klient navrhuje řešení, která jsou mimo realitu, tak je v pořádku, když pracovník hovoří 

o rizicích. Snahou je podpořit dítě v jeho vlastních nápadech a možnostech řešení. Společně 

hledají silná místa. 

Zde jsou některé příklady, které jsou doporučovány na vzdělávacích akcích LB: 

 Předchozí zkušenost s řešením problémů – minulá zkušenost; 

Pracovník: „Už se ti někdy něco podobného stalo?“  

   „Když jsi naposledy dostal špatnou známku, co jsi udělal?“ 

 Zkušenosti z okolí – kamarádi, příbuzní; 

Pracovník: „Znáš někoho, komu se stalo něco podobného a kdo by ti mohl 

poradit?“ 

 Hledání silných míst – pracovník nabízí pozitivní pohled na situaci. Podporuje dítě 

v samostatném řešení situace, mobilizuje jeho energii; 

 Podání informací o dané situaci (odkazy na instituce, informace, jak vypadá obvykle 

proces řešení); 

 Pracovník může přijít s vlastním návrhem řešení – pokaždé je vyžadována zpětná 

vazba – dobrým způsobem je například možnost „shodit“ návrh pracovníka, aby dítě 

mělo možnost odmítnout; 

 Podpořit volajícího v tom, jaké řešení sám vymyslel – vyzdvihnout jeho kompetenci 

situaci zvládnout. 

Pracovník by měl mít na paměti, že dítě má ze zákona v řešení určitých věcí omezené 

možnosti. Právní kroky za něho mohou činit rodiče, jeho zákonní zástupci. Samozřejmě 

je ideální, pokud se dítě s problémem může svěřit některému z rodičů. Ne vždy je to však 

možné. Ať už z důvodu špatných rodinných vztahů nebo se řeší problém, který se týká krize 
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ve vztahu s rodičem. V tomto případě hledá pracovník spojence nebo oporu v sociální síti 

dítěte. Někdy to jde snadno, protože dítě samo navrhne osobu, ke které chová důvěru. 

Společně pak domluví možnosti, jak například může o svém problému se třetí osobou 

komunikovat. Když jedince nenapadne nikdo, kdo by mu mohl pomoct, tak pracovník může 

navrhovat osoby z nejbližšího okolí. Dítě nemusí dotyčnou osobu ihned jmenovat, 

ale je schopno si ji vybavit nebo se nad ní přinejmenším zamyslet, pokud ji slyší z úst 

pracovníka.  

Z rozhovoru s klientem pracovník vyrozumí, že je situace velmi vážná. 

Např. je zanedbána jeho péče ze strany rodičů, je ohrožen jeho duševní vývoj, jsou mu 

upírána práva dle Listiny základních práv a svobod, není dostatečně ochráněno před tělesnými 

nebo duševními tresty apod. Potom by klienta měl chránit stát ve smyslu zákona 

č. 359/1999 Sb. V prvním paragrafu je definováno, co se rozumí pod „sociálně-právní 

ochranou“: 

a) „Ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, 

b) ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění,  

c) působení směřující k  obnovení narušených funkcí rodiny, 

d) zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale 

nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině.“ (Macela, Hovorka, Křístek, Trubačová, 

Zárasová, 2015, s. 2) 

Orgánem, který vykonává sociálně-právní ochranu dítěte, jsou především obecní 

a krajské úřady. Pokud se pracovník v průběhu rozhovoru s dítětem dozví závažné informace, 

ze kterých LB vyplývá oznamovací povinnost vůči OSPOD, učiní tak bezodkladně sociální 

pracovník LB. Při oznámení je však nutné uvést údaje o klientovi, aby ho mohl OSPOD 

prošetřit. LB je však anonymní linkou a klient má právo tyto informace nesdělit. LB upozorní 

dítě na skutečnost, že situace, ve které se nachází, může být vyhodnocena jako překročení 

zákona ve smyslu zákona o sociálně-právní ochrany dítěte. Dítě se může na OSPOD obrátit 

samo. Může tak učinit osobně nebo telefonicky. S pracovníkem OSPOD se lze setkat též 

mimo úřad; např. ve škole. OSPOD hájí zájmy a práva dítěte, pokud je řádně neochraňuje 

a neplní jeho zákonní zástupci. LB volajícímu může v databázi vyhledat telefonní kontakt 

a adresu na nejbližší úřad OSPOD. Nastíní mu, jak vypadá schůzka s pracovníkem. Jaká 

má klient práva, na co se pravděpodobně pracovník bude dotazovat. Vše směřuje tak, aby byl 

klient připravený. Nicméně nemůže dítěti nijak předpovědět, jak situaci pracovník OSPOD 

vyhodnotí, jaký zvolí postup. Nicméně pracovník se může opřít o standardy kvality 
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sociálně-právní ochrany, kterou vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v roce 2014. 

Standard číslo devět detailně popisuje základní principy výkonu sociálně-právní ochrany 

následovně: „Respektuje individuální přístup ke všem klientům; vychází z individuálních 

potřeb každého klienta; podporuje samostatnost klientů; uplatňuje individuální přístup 

k potřebám každého klienta; motivuje k  péči o děti; posiluje sociální začleňování klientů; 

důsledně dodržuje lidská práva a základní svobody; podporuje kontakt s přirozeným 

sociálním prostředím; informuje klienta o postupech používaných při výkonu sociálně-právní 

ochrany.“ (Hanzlíková a kol., s. 60) 

9.8 Ukončení rozhovoru 

Rozhovor je ukončený ve chvíli, kdy dá sám volající najevo, že je připravený 

se rozloučit. Je zklidněný. V případě, že se dítě stále vrací k vyřčené zakázce, je dobré 

se o krok vrátit. Zeptat se, jakou pomoc si představoval. Je na místě zrekapitulovat nalezené 

řešení. Záleží na situaci, zda rekapitulaci provede pracovník nebo k ní vyzve dítě.  

Pracovník: „Když jsme teď všechno probrali, můžeš mi říct, co tedy uděláš, 

až se rozloučíme?“. (Špatenková, 2004, s. 19) 

U dětských klientů se stává, že ukončují rozhovor náhle. Pracovník může mít pocit, 

že ještě není vše vyřešeno a má k tématu ještě nějaké nápady. Jedinec je však již spokojený 

a loučí se. Buď to může být proto, že dostal informace, o které volal, nebo je náhle vyrušen 

jinou osobou a musí končit. 

LB je telefonickou linkou, proto má jedno úskalí – hovor může být přerušen. Může 

to být způsobeno více faktory. Svou roli hraje síla signálu, vybitá baterie mobilního telefonu, 

nízký kredit, možný zásah třetí osoby. Pracovník se v daný moment může pouze domnívat, 

co bylo příčinou ukončení. V návaznosti na náročnost řešeného problému se může jednat 

pro pracovníka o stresovou situaci. Započatá práce nebyla odvedena do konce. Důležité 

je uvědomění, že pracovník v rámci „tady a teď“ udělal maximum. Dítě má kdykoliv možnost 

opětovného zavolání. 
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10 SHRNUTÍ TEORETICKÉ ČÁSTI 

Teoretická část byla zaměřená na vysvětlení pojmů, bez jejichž pochopení by nemohly 

být cíle praktické části. Celá teoretická část je zaměřena na práci s dětským klientem. Dítě 

má křehčí emoční prožívání, slovník by měl přiléhat jeho věku a intelektovým schopnostem.  

V teoretické části jsou popsány techniky práce s dítětem v krizi. Krize jako pojem 

je definován v literatuře velice obšírně. Stejně tak verbální a neverbální komunikace. Mou 

snahou bylo vysvětlit tyto pojmy zjednodušeně. Cituji autory a pasáže z odborné literatury, 

které mě samotné velmi pomohly při výcviku v krizové intervenci a při práci konzultantky 

LB. Profesionál, který chce pracovat v oblasti krizové intervence s dětským klientem, by měl 

mít osvojeny především způsoby komunikace a strukturování rozhovoru. Osmá kapitola práce 

je již částečně koncipovaná i prakticky. Vymezuje jednotlivé techniky a postupy, které 

jsou zaměřeny na dětského klienta. Pro přiblížení kontaktu s dítětem uvádím úryvky 

z rozhovorů, které jsem na LB osobně vedla nebo byly pracovníkům předloženy v rámci 

seminářů či workshopů pořádaných LB. Kdykoliv uvádím úryvky z rozhovorů uskutečněných 

na LB, ctím anonymitu volajících. 

V tomto shrnutí bych ještě ráda zmínila jednu vlastnost, jejíž absence v dovednostech 

profesionálního pracovníka může činit potíže. Mluvím o autentickém projevu. Jde 

o hodnověrné vystupování. Pracovník naplňuje veškeré standardy práce v organizaci a nečiní 

mu to žádné potíže. Je s nimi v souladu a hodnověrným způsobem komunikuje s klientem. 

Z mého pohledu se jedná o korektní jednání vůči klientovi. Jednání a mluva je přirozená 

a čitelná. V dítěti vzbuzuje důvěru. Navázání důvěry s klientem je jedním ze základních 

předpokladů úspěšně odvedeného hovoru. 
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11 ANALÝZA MODELOVÝCH ROZHOVORŮ A KAZUISTIK PRÁCE 

S KLIENTY NA LINCE BEZPEČÍ 

Praktická část je rozdělena do dvou kapitol. První je spíše metodického charakteru. 

Prezentovány jsou zde tři modelové rozhovory, jež jsou přílohou této DP. Tyto nahrávky 

jsou veřejně dostupné, LB tak učinila především z toho důvodu, aby co nejvěrněji přiblížila 

svou práci široké veřejnosti. Rozhovory vedou profesionálové LB s dlouholetou praxí. První 

dva rozhovory jsou vedeny s jedinci, kteří již nejsou v dětském věku, ale patří do cílové 

skupiny LB. Vzhledem k tématům a blízkosti k cílové skupině jsem se rozhodla začlenit 

tyto modelové rozhovory do DP. Jsem přesvědčena, že pomohou více objasnit metody 

a techniky konzultantů LB.  

Kazuistická část předkládá dva případy vedení rozhovoru z mé praxe na LB. 

Zachovávám anonymitu dítěte, aby nemohlo dojít k jeho ztotožnění. Rozhovory 

jsou analyzovány takovým způsobem, aby bylo možno vyhodnotit, do jaké míry odpovídají 

požadavkům na jejich vedení doporučeným v literatuře věnované krizové intervenci. 

11.1 Cíle praktické části 

Cílem praktické části diplomové práce je: 

1) Na základě analýzy modelových rozhovorů Linky bezpečí ukázat postupy vedení 

rozhovoru s jedincem ohroženým krizovou situací; 

2) Zpracovat kazuistiky vlastní práce s dětskými klienty na Lince bezpečí a reflektovat 

postupy vedení rozhovoru. 

11.2 Metodologie praktické části 

V metodické části provádím analytický rozbor modelových rozhovorů LB, hledám 

techniky a postupy, které jsou v rozhovorech užity, a prováním celkové posouzení rozhovorů 

ve vztahu k zakázce. 

V kazuistické části reflektuji vlastní postupy vedení rozhovoru. Kazuistika neboli 

případová studie je specifická tím, že velikost vzorku je jednotlivec. „Tento intenzivní výzkum 

má vést k  porozumění vnitřní a často neopakovatelné dynamice vývoje jedince, vývoji 

a průběhu jeho onemocnění, léčby, vývoji jeho interakce s prostředím a podobně.“ (Ferjenčík, 

2000, s. 133). Kazuistika je především specifickou metodou, která popisuje konkrétní případ, 
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včetně zdokumentování vývoje problému, zavedených opatření, průběhu a zjištěného 

výsledku. Ferjenčík (2000) upřesňuje, že tato metoda je charakteristická pro kvalitativní 

výzkum. Data se získávají okamžitě přímým kontaktem. Nejčastěji formou rozhovoru 

se zkoumanou osobou. 

Hendl (2005, s. 104) upřesňuje, že „v případové studii jde o zachycení složitosti 

případu, o popis vztahů v jejich celistvosti. Případová studie v sociálněvědním výzkumu 

je podobná mikroskopu: její hodnota závisí na tom, jak dobře je zaostřená.“ 

Kazuistický přístup byl pro tuto DP zvolen z důvodu zaměření na cíl práce. 

Ze sociálně-pedagogického směru je ilustrace kazuistickým přístupem velice vhodná, 

protože zohledňuje osobní přístup k dětem a umožňuje zachytit osobnost dítěte v subjektivně 

prožívané náročné situaci. 

Uvádím dva kazuistické případy. Jedná se o rozhovory, které jsem osobně vedla 

s dětmi jako konzultant LB. Poznámky k rozhovorům jsem si vedla s ohledem na téma 

diplomové práce a také s ohledem na svůj profesionální růst v konzultantské práci. Rozhovory 

LB nenatáčí, jedná se o anonymní službu. Volající osobu nelze identifikovat, pokud k tomu 

sama nedá souhlas a nevystoupí z anonymity. Ani jedna z předložených kazuistik neodhaluje 

takové osobní skutečnosti, které by vedly k identifikaci dítěte. Ke každé zde uvedené 

kazuistice je uvedena má vlastní interpretace. Shrnutí cílů je objasněno v závěru DP. 
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12 METODICKÁ ČÁST 

12.1 Modelový rozhovor A 

Modelový rozhovor A je video přílohou 1 této DP. 

Na LB se dovolává studentka (23 let), která začíná nesměle vyprávět svůj příběh. 

Včera se vrátila domů, konkrétně na kolej, kde žila s přítelem dva roky. Našla tam jen dopis 

se zprávou od něho, že je konec. V dopise pouze uvedl, že ve vztahu již dál pokračovat 

nechce, stěhuje se pryč a ať ho nehledá. Klientka situaci vůbec nerozumí, neví si rady. 

S přítelem se zná od střední školy, šli spolu na vysokou školu. Vždycky spolu měli stejné 

zájmy, ale teprve na vysoké škole ve druhém ročníku spolu začali chodit. Na kolejích nebyl 

problém bydlet dohromady. Dívka několikrát opakuje, že nechápe, co se děje. V poslední 

době neregistrovala, že by bylo něco špatně. Není jí jasné, co přestalo fungovat. Neví, co dál. 

Celou noc nespala, přemýšlela a analyzovala, co měla udělat, čeho si měla všimnout, 

kde se stala nějaká chyba. Nikdy nepočítala s tím, že by takovým způsobem někdo mohl 

ze vztahu odejít. Znají se dlouho. I z tohoto důvodu si myslela, že kdyby se ve vztahu něco 

vážného odehrávalo a on by s ní již nechtěl být, tak by jí to slušně řekl. Je velice překvapená 

a současně zaskočená jeho reakcí. Jak mohl jen tak odejít a ještě si vypnout mobil. 

Dívka pokračuje dál a pracovnice LB se dozvídá, že dívka měla před týdnem 

menstruovat, ale nestalo se tak. Následně si udělala těhotenské testy a ty vyšly pozitivní. Zítra 

jede domů a chce navštívit svou lékařku, aby jí těhotenství potvrdila a následně to mohla řešit. 

Byla připravená probrat vše s přítelem, poradit se s ním. Po jeho odchodu to nemá s kým řešit 

a zůstala na vše sama. Bojuje i s tím, že neví, jestli dítě mít, či nemít. Dívka se příteli 

s těhotenskými testy nesvěřila, protože jim příliš nevěřila a chtěla to mít nejdříve od lékařky 

potvrzené. Klientka nyní klade důraz na to, aby měla jistotu, jestli je těhotná. Sděluje, 

že již zítra musí být připravená, zda to dítě chce, nebo ne. Cítí, že zítra lékařce něco musí říct. 

Má dilema, zda, když je nyní na všechno sama, zvládne péči o dítě. Pokud však vyhodnotí 

situaci tak, že by to nezvládla, vše musí řešit okamžitě. Potřebuje s pracovnicí probrat 

všechny nejasnosti ohledně jejího možného těhotenství. Ona sama má informace o tom, 

že když se rozhodne jít na přerušení těhotenství, tak se musí rozhodnout co nejdříve. Přiznává 

ale, že o termínech ohledně přerušení toho moc neví. Jen si vybavuje, že její kamarádka toto 

podstoupila v šestnácti letech. Dostává informaci od pracovnice ohledně termínů 

pro interrupci a společně vypočítávají, do kdy by ji mohla podstoupit. V jeden moment 

přiznává, že má v hlavě dvě roviny. Nechat si dítě „natruc“ svému příteli, nebude muset 
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v sobě řešit to, že dítě zabije. Příteli by vůbec nic neřekla. Bojuje s pocitem ukřivděnosti, 

protože spolu žili, on najednou všechno rozbil a ona nemůže udělat vůbec nic. Nelze udělat 

ani krok k záchraně, ani úplně odejít. O to je teď horší, že možná čeká jejich společné dítě. 

Znovu opakuje, že neví, co s tím.  

V rozhovoru se řeší i to, zda má klientka důvěru v někoho blízkého, s kým by tuto 

situaci mohla probrat a dokázal jí pomoct. Rodiče nepřichází v úvahu, protože z popisu 

klientky jsou příliš konzervativní. Vše má v jejich očích svůj řád, nejdříve škola, potom 

nějaké soukromí. Byli i proti tomu, aby dívka s přítelem bydlela. Má pocit, že by ji „zabili“, 

kdyby zjistili, že je těhotná a přítel ji opustil. Má ještě sestru, ale u té podporu také hledat 

nechce. Pokud by hledala oporu u kamarádů, tak je situace ztížená tím, že je znají oba a mohli 

by příteli něco prozradit. Ona nechce, aby se dozvěděl, že jeho odchodem trpí. Přiznává, 

že její povaha je komplikovaná, protože nemá ráda, když druzí vidí, že něco nezvládá.  

Dívka dostává tip, nemá-li vše s kým řešit, je možné navštívit odborníka osobně. 

Zkusit kontaktovat psychologa nebo psychoterapeuta. Je také možné se obrátit na krizové 

centrum nebo se zeptat své gynekoložky, zda ona sama nemá kontakt na nějakou organizaci 

nebo psychologa, který by jí mohl pomoct. Klientka přiznává, že pobývá více v Praze, a proto 

je pro ni výhodnější najít kontakt přímo v Praze. Dotazuje se, jaké pracoviště z hlediska 

pomoci je pro ni výhodnější. Upřesňuje, že by potřebovala vzhledem k akutnosti pomoct 

v co možná nejkratším čase. Zdá se, že krizové centrum, je pro ni nejlepší. Dívka si žádá 

o konkrétní kontakt, případně odkaz na webové stránky, kde by potom našla bližší informace. 

Dostává dva kontakty. Jeden je na Centrum krizové intervence, které sídlí v areálu 

Psychiatrické léčebny v Bohnicích. Druhý kontakt je na RIAPS, Praha 3. Jakmile dívka získá 

tyto kontakty, tak je již ve fázi loučení na LB. Nechce si již dál povídat, protože vše bude řešit 

na jednom z pracovišť krizové intervence. Ještě shrnuje, že ji čeká zítra návštěva u lékařky, 

proto kdyby se ještě potřebovala o něčem poradit, tak bude volat na LB. 

Použité postupy a techniky 

 Úvod rozhovoru je ve znamení velkého prostoru pro volající, co se děje

 aktivní naslouchání ze strany konzultantky

 konzultantka často rekapituluje průběh rozhovoru podpora lepší struktury a orientace

 jakmile má konzultantka nějaké pochybnosti (např. jestli správně rozumí tomu, 

co klientka říká; věk volající) ihned se doptává a vysvětluje, proč to dělá

 práce s emocemi – velmi empaticky klientce zrcadlí a popisuje, co slyší z jejího hlasu, 

vybízí ji k ventilaci emocí, legitimizuje její pocity a vyjadřuje pochopení
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 ocenění, že se klientka rozhodla zavolat na LB

 nenásilně se zeptá na zakázku, aby se ujistila, co klientka očekává

 jakmile hovoří klientka, nechává ji konzultantka mluvit dlouho, aniž by do povídání 

zasahovala

 konzultantka pozorně poslouchá, jakmile má nějaký pozitivní postřeh, ihned ho 

klientce řekne. Např. ve chvíli, kdy klientka mluví o tom, že se hned při prohlídce 

u lékařky musí rozhodnout, zda si dítě nechá. Konzultantka ji ubezpečí, 

že na rozhodnutí si může vzít čas

 když se rozhovor ubírá do informační roviny, tak si konzultantka ověřuje, 

zda je to pro klientku v pořádku

 srozumitelně podané informace ohledně interrupce, společné vypočítání možného času 

pro případný zákrok, vše vede ke klidu klientky

 hledání opory pro klientku vysvětluje, v čem by to klientce usnadnilo situaci 

reflektuje, že si toho klientka na sebe příliš „nakládá“

 konkrétní nabídka odborných služeb s jasným vysvětlením, co která poskytuje a jakým 

způsobem

 předání kontaktů

 na závěr konzultantka ověřuje, zda jsou předané informace pro klientku v pořádku 

klientka sama rekapituluje a shrnuje svoje plány. 

Slabé stránky 

 Raději bych ji nechala napsat termíny pro termíny možné interrupce. V psychickém 

rozpoložení, ve kterém se klientka nacházela, je možné, že si to nebude pamatovat.  

Zhodnocení rozhovoru 

Z mého pohledu se jedná o velmi povedený modelový rozhovor. Konzultantka 

uplatnila prakticky všechny doporučené techniky pro rozhovor s jedincem v krizové situaci –

 vytvoření dostatečného a bezpečného prostoru pro volající práce s emocemi aktivní 

naslouchání konzultantky ocenění a podpora pro volající práce se zakázkou; reflektování 

situace klientky; hledání sociální opory; informační sdělení v kontextu rozhovoru s klientkou. 

Z tónu hlasu bylo patrné, že klientka vykazovala na konci rozhovoru známky větší psychické 

stability. V tomto případě shledávám, že konzultantka pracovala velmi profesionálně 

a v situaci „tady a teď“ udělala maximum. 
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12.2 Modelový rozhovor B  

Modelový rozhovor B je video přílohou 2 této DP. 

Dovolal se muž (19 let). Začíná velmi nejistě popisovat, že se před týdnem 

na diskotéce vyspal se dvěma dívkami. Dlouho hledá slova, protože přiznává, že je mu celá 

situace velmi trapná. Popisuje to jako úlet. Nyní má strach, jestli něco nechytil. V hlavě 

má hlavně HIV. Vidí všude kolem sebe počty HIV nakažených. Noviny, televize, billboardy. 

Cítí se velmi nejistě. Nechce to nikomu říkat. Jeho slovy je to „blbý“. Celé to vnímá jako 

hloupost, že nepoužil prezervativ. Na LB volá kvůli kontaktům, kde by se mohl nechat 

vyšetřit. Neví, kam má jít, jestli za to bude platit, jak takové vyšetření probíhá. Žádnou jinou 

pomoc nežádá. Potřebuje pouze řešit návštěvu u odborníka, kde by se mohl nechat otestovat. 

Z jeho hlasu je patrné, že je již vyčerpaný, jak na to celou dobu musí myslet. Zůstává 

jen otázkou, které pohlavně přenosné choroby si chce nechat otestovat. Přemýšlí nad HIV 

a teprve rozhovorem s pracovnicí si uvědomuje, že se mohl nakazit i jinými pohlavními 

chorobami. Další nemoci ho do té doby nenapadly. V průběhu rozhovoru je nakloněný tomu, 

že se nechá otestovat kompletně na přenosné pohlavní choroby, aby vyloučil všechny 

možnosti. Konzultantka mu předává kontakty, kam se může obrátit. Potřebuje i vědět, 

za jak dlouho se vir HIV projeví v jeho těle. Pokud by byl nakažený, testy by to zjistily 

až po dvou až třech měsících. Jiné nemoci, jako jsou kapavka nebo syfilis, se projevují v krvi 

okamžitě a lze je ihned léčit. Do poradny na testy HIV se může objednat již nyní. Pracovnice 

mu předává kontakt s úředními hodinami do sociálního zařízení Dům světla. Je tam i poradna, 

kde může získat další informace. Pro muže je dostatečné, pokud mu pracovnice předá webové 

stránky Domu světla a on si další informace zjistí sám. Ještě dostává tipy od konzultantky, 

na jaká oddělení se obrátit v nemocnici, pokud by šel na testy tam.  

Použité postupy a techniky 

 Konzultantka laskavě vyzývá k povídání

 vyjasňuje si věk klienta a zároveň vysvětluje, proč se na něj dotazuje

 vyjadřuje pochopení, že klient volá s něčím, o čem se mu těžko mluví

 oceňuje odvahu, se kterou se klient svěřuje

 používá rekapitulace

 aktivně klientovi naslouchá
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 pracuje s emocemi klienta – „Jak Vám je, když jste to konečně mohl někomu říct?“ 

nebo se klienta více doptává, když popisuje, že se v této situaci cítí „hnusně“. 

Co to pro něj znamená? Na konci rozhovoru konzultantku zajímá, jak se klient cítí?

 neodsuzuje klienta, dodává mu odvahu a podporuje ho v řešení jeho situace

 vyjasnění zakázky; 

 popisuje zařízení, kam by mohl klient zajít

 navrhuje, aby se klient nechal otestovat i na jiné pohlavně přenosné nemoci. Klient 

od začátku mluví pouze o testu na AIDS současně vysvětluje, kdy se jmenované 

pohlavně přenosné nemoci projeví v krvi

 předání kontaktů

 nabídka opětovného volání na LB. 

Slabé stránky 

 Na začátku je klient velmi nervózní, je znát, že se nachází v těžké situaci. Zrcadlila 

bych, že slyším z jeho hlasu nervozitu. Ujistila bych ho, že volá správně a máme 

dostatek času vše probrat

 zakázka přichází z mého pohledu velmi brzy. Mapovala bych, zda za ten týden 

již něco udělal, jestli ho napadalo něco, jak situaci řešit? 

 když konzultantka hovoří o dalších možných pohlavně přenosných chorobách, je znát, 

že je klient velice zaskočený. Na tuto možnost nepomyslel. Konzultantka v tuto chvíli 

s klientem a jeho pocity příliš nepracuje a soustředí se na vyhledání vhodného místa 

k testování. Reagovala bych okamžitě na jeho překvapení, jaké to pro něho je; 

 v jeden moment mluví konzultantka velmi rychle a sděluje volajícímu informace, aniž 

by se ubezpečila, že si je klient nechce zapsat nebo mu stačí jen ústní podání. 

Následně mu předává odkaz na webové stránky a zdá se, že klient to vítá a sám říká, 

že si je zapisuje; 

 při rozloučení bych se klienta zeptala na konkrétní plán, který má. Co udělá v příštích 

dnech? 

Zhodnocení rozhovoru 

Kvalita modelového rozhovoru B je dána především tím, že se konzultantce 

se podařilo volajícího motivovat k dalším krokům. Současně přišla konzultantka s nabídkou 

širšího testování, což klienta předtím ani nenapadlo. Po celou dobu vkládala kompetence 

na stranu klienta, aby to byl on, kdo situaci bude řešit. Podařilo se jí pracovat s emocemi, byť 
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klient nebyl otevřený k hlubší ventilaci. Klient se sám popsal jako motivovaný a zněl 

o poznání jistěji než v úvodu rozhovoru. 

12.3 Modelový rozhovor C 

Modelový rozhovor C je video přílohou 3 této DP. 

Na LB volá dívka, že potřebuje pomoc, protože se jí ve škole posmívají. Když přijde 

ráno do školy, tak se jí spolužáci posmívají, že je malá. Trvá to již jeden rok. Dívka volá 

v období prázdnin. Vysvětluje, že volá právě nyní z toho důvodu, že rodiče by to nepochopili. 

Rodičům svoje potíže ve škole zatím neřekla, ale je si jistá jejich nepochopením. Usuzuje 

tak z toho, že už nabyla zkušenost z jiných událostí. Klientka tento pocit popisuje jako něco, 

co ji na rodičích „štve“. Dívka volá na LB, aby se dozvěděla, co má říct spolužákům, 

aby se jí neposmívali. 

Klientka popisuje, že když dochází k posmívání, tak si sedne do lavice a nechává 

to být. Je jí v tu chvíli těžko a sama uznává, že to moc nefunguje. Má ve škole i kamarády, 

kteří ji uklidňují. Dívku nenapadají žádné jiné možnosti, jak by se posmívání mohla bránit. 

Necítí ve škole oporu od nikoho z dospělých. Stejná situace je i doma. Nenachází nikoho, 

komu by se mohla svěřit a problém společně řešit. 

V hovoru se objevují další dívčiny pocity, nejraději by spolužákům nějakou vrazila, 

když jí tohle dělají. Nakonec přichází na jednu paní učitelku, za kterou by mohla s problémem 

jít. Nedovede si však představit, že by jí to řekla. Není nakloněna ani návrhu, že by jí mohli 

pomoct její spolužáci. Nakonec se jí však zdá dobrý nápad, že by za paní učitelkou mohli jít 

společně. Z jejích slov by to udělala tak, že by se se spolužáky potkala hned ráno ve škole 

a šli by za paní učitelkou. Připravili by se na to dopředu, jak jí to řeknou. Klientka 

nepotřebuje žádné další tipy ani rady. Cítí úlevu, že to řekla někomu dospělému a věří, 

že další krok již zvládne sama. Je jí nabídnuto, že pokud by kdykoliv cítila potřebu si znovu 

promluvit, tak je jí LB k dispozici. 

Použité postupy a techniky 

 Konzultantka vysvětluje, proč se bude klientky doptávat na podrobnosti. Dává dítěti 

možnost neodpovídat na otázky, které by mu byly nepříjemné

 zajímá se o aktuální stav, proč dívka volá právě dnes

 dívka popisuje, že ji rodiče nechápou a nepochopili by ani tuto situaci – konzultantka 

se vyptává na minulou zkušenost. Je škoda, že zůstává u obecného tvrzení dívky, 

že ji prostě nechápou, konzultantka se neptá více podrobně
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 kvalitní mapování situace – jak dlouho posmívání trvá, kdo se jí posmívá, 

jak to konkrétně vypadá, zda má ve třídě nějakého spojence

 naladění se na pomalejší tempo dítěte; 

 práce s emocemi – informace, že ji „štve“ nepochopení ze strany rodičů otázky 

Jak posmívání ve škole zvládá? Co by v situaci, kdy dochází k posmívání, nejraději 

udělala? Jaké to je, když o tom spolu mluví?

 pochopení pro dítě a ocenění, že se situaci snaží řešit

 konzultantka vysvětluje, proč je dobré nebýt na situaci sám a konkrétní mapování 

sociální podpory dítěte, zda důvěřuje někomu z dospělých. Když dívku nikdo 

nenapadá, pracovnice navrhuje dospělé sama. Ptá se, jak se podobné situace ve škole 

řeší. Na základě této otázky si dítě uvědomuje, že je ve škole paní učitelka, která 

má podobné situace na starosti

 detailní vymýšlení plánu, jak posmívání oznámit paní učitelce

 pochvala dítěti za to, jak dokázala konzultantce celou situaci popsat

 nabídka opětovného volání. 

Slabé stránky 

 Formulace zakázky – přichází příliš brzy, ještě by bylo vhodné více situaci zmapovat. 

Dítě samo určuje zakázku – jak zabránit posmívání. Konzultantka přidává téma 

s rodiči, kteří ji nechápou. Bylo by vhodnější téma rodičů dívce nepodsouvat; 

 konzultantka se dozvídá o nepochopení rodičů z minulosti, nicméně s informací 

dále nepracuje. Pokud by se jí podařilo zjistit příčinu nepochopení, možná 

by se ukázala šance, jak rodičům posmívání ve škole sdělit; 

 konzultantka příliš nerekapituluje, nicméně hovor neztrácí strukturu; 

 pochvala, že dívka volá na LB a chce situaci řešit, by měla být řečena již na začátku 

hovoru. Děti pochvala za konkrétní čin povzbudí a jsou mnohem víc motivované 

do dalšího vyprávění. 

Zhodnocení rozhovoru 

Poslední modelový rozhovor je úspěšný především díky aktivitě konzultantky. 

Nevzdala mapování situace. Snažila se najít pomocnou dospělou osobu, které by dítě mohlo 

svěřit svůj problém. Autenticky dítě směřuje k plánování postupu, jak posmívání paní učitelce 

oznámit a jakou osobní podporu pro sebe zvolit. Dítě zjišťuje, že na danou situaci nemusí být 

samo a posmívání se dá řešit. 
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13 KAZUISTIKY PRÁCE S KLIENTY LINKY BEZPEČÍ 

13.1 Kazuistika A 

Volá mladší dívka. Je rozrušená a sděluje, že se od nich bude tatínek stěhovat pryč. 

Dívka je od začátku povídání velmi komunikativní a vše popisuje do detailů. Má výbornou 

slovní zásobu, její vyjadřování je na vysoké úrovni. 

Nedokáže si vysvětlit, co se mohlo stát. Do sluchátka říká mnoho informací, které 

spolu zdánlivě nesouvisí. Všimla si prý, že tatínek doma poslední dobou moc nebývá. 

Ale on býval často pryč služebně, tak jí to nepřišlo divné. Popisuje, že jako rodina spolu 

dlouho nikde nebyli a většinu času tráví jenom s maminkou. Maminka je fajn, rozumí 

si spolu. Tatínka má ale také moc ráda a nedokáže si představit, že by s nimi už nebyl. 

Když o tom přemýšlí, tak si to celé asi vymyslela maminka. Vždycky když je tatínek doma, 

tak mu říká, že je na všechno sama a on jí vůbec nepomáhá. Dívka si myslí, že tatínek pracuje 

hodně v práci. Než zavolala na LB, tak vymyslela, že by ona sama mohla mamince víc 

pomáhat, když nemůže tatínek. Maminka by pak nemusela být na tatínka naštvaná a bylo 

by to všechno zase v pořádku. Chce to navrhnout i svojí sestře. Tím by se vše dalo vyřešit. 

Tatínek se odstěhovat nemůže. Maminka se podle ní zlobí i na ni a její sestru. Ony si taky 

neuklízí. Tatínkovi je to jedno, ale maminka jim kvůli tomu často nadává. Teď to volající 

hodně mrzí. S tatínkem chodí každý víkend do lesa, tedy když je doma. Teď spolu nebyli 

v lese asi dva víkendy, protože tatínek byl u babičky a u dědy. Když chtěla jet s ním, 

tak to prý nešlo, protože babička s dědou byli nemocní. Tak s kým teď bude chodit do lesa? 

Tatínek už s nimi bydlet nebude a maminka s nimi nikdy do lesa nechodila. Volající řekla, 

že ji to nebaví. Ona vodí sestru nejčastěji na tréninky a závody v tancování. Takže sestra bude 

moct dál dělat, co jí baví. Ale ona na ten les může zapomenout. Nerozumí, proč to maminka 

udělala. Tedy na jednu stranu ano, když tatínek nepomáhá. Když se ale budou společně 

se sestrou více snažit, tak si to maminka může ještě rozmyslet. Mohli by jí všichni 

i s tatínkem přemluvit. Musela to vymyslet maminka sama, jinak by jí to neřekla tak narychlo, 

než odešla do práce. Zrovna dnes v pátek, když je domluvená s tatínkem, že půjdou 

tento víkend do lesa. Je tam jezírko a chodí tam krmit kačenky. Tatínek je fajn, to říkala 

i maminka. S babičkou a dědou, rodiči tatínka, se už taky nevídá. Teď jsou prý často nemocní 

a v létě o prázdninách byli pořád někde pryč. Viděla je o Vánocích, když za nimi přijeli. 

Dostala od nich hodně dárků a teď už je zase dlouho neviděla. Chybí jí to, dřív tam jezdila 

často. Teď si myslí, že za to může taky maminka. Nedokáže si ale vysvětlit proč. Několikrát 
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v rozhovoru opakuje, že má maminku moc ráda. Současně ale říká, že je hodně naštvaná, 

že jim to maminka udělala. Jak ji to vlastně mohlo napadnout? A řekla jí to všechno narychlo, 

nestihla se jí na hodně věcí zeptat. Pospíchala do práce. Dělá v nemocnici a musí chodit včas. 

Proto už jí to prý pořádně vysvětlit nemohla. Všechno se dozví, až přijede tatínek. Dívka 

ale přesně neví, kdy přijede. Je pátek, byli domluvení o víkendu na procházku v lese. Teď 

si ale myslí, že tatínek vůbec nepřijede.  

Dívka nyní čeká na starší sestru doma. Chce jí všechno říct a je zvědavá, jestli 

ona už to ví. Původně si myslela, že jí půjde naproti na trénink, ale chce se jí brečet. Proto 

se rozhodla, že zůstane doma. Její sestra je hodná, pomáhá jí s úkoly a jsou často spolu. 

I když je starší, tak s ní může chodit ven. Volající uvažuje, že tatínkovi půjde zavolat 

a všechno mu řekne. Byla se už podívat v pokoji, kde má tatínek věci, a nic nechybí. Z toho 

usuzuje, že se tatínek ještě neodstěhoval a doufá, že se na maminku stihnou nějak domluvit. 

Stále ale neví, jak by to měla udělat. LB zná od svojí kamarádky, která sem už víckrát volala 

a vždycky zde dostala dobré rady. Tak by nyní také potřebovala poradit, jak to celé vyřešit. 

13.1.1  Reflexe kazuistiky A 

Na začátku rozhovoru je dívka oceněna za její nápad zavolat na LB a svěřit někomu 

pocity, které prožívá. Není vždycky jednoduché mluvit o těžkých věcech a ona je šikovná, 

že to dokázala. Reaguje na to velmi pozitivně a evidentně ji to povzbudilo do podrobnějšího 

vyprávění situace, ve které se nyní nachází. Zajímá mě, jak dívce je ve chvíli, 

kdy své vyprávění skončila. Z její odpovědi je znát ulehčení, že se mohla vypovídat 

a že ji někdo poslouchal a má pocit, že jí rozumím. Mluví o tom, že měla velkou chuť brečet. 

Dítěti je vysvětleno, že je přirozené, že tato zpráva v ní vyvolala pocity, z kterých se jí chce 

brečet. Není se čemu divit. Pokud tuto potřebu má, tak LB je místo, kde se plakat může. 

Dívka toho zatím využít nechce, ale kdyby to nemohla vydržet, tak to udělá. Dítě mělo velký 

prostor všechno vypovědět, a proto začínám rekapitulovat, co jsem se od volající dozvěděla. 

Vysvětluji to dívce tak, že informací bylo velké množství, tak zopakuji všechno, co jsem 

se dozvěděla. Pokud bych některé informace snad pochopila jinak, než dívka myslela, 

tak ji žádám, aby mě opravila. Dívka mně aktivně naslouchá. Občas je slyšet, jak potvrzuje 

vyřčené informace.  

Zjišťuji, kolik máme na povídání času, protože mluvila o tom, že čeká na sestru. Dívka 

říká, že její sestra přijde asi za hodinu a ona do té doby potřebuje vědět, co má vlastně dělat. 

Vysvětluji jí, že kdyby se náhodou sestra vrátila dříve, můžeme povídání spolu ukončit 

a ona si může zavolat i později. Opakuji ji, že LB je službou nonstop a je anonymní. 
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Nepotřebuji od ní vědět žádné osobní informace. Pokud ji budu pokládat otázky, které 

by jí byly nepříjemné, má právo na ně neodpovídat. Dívka je v kontaktu velmi bezprostřední 

a říká, že to chce říct všechno, protože má potřebu o tom s někým mluvit. Reflektuji, 

jak je dobře, že si uvědomuje, že jí v těžkých situacích pomáhá o těch věcech s někým mluvit. 

Může to pomoct v tom, že když se někdy ocitne v podobné situaci, může si na to vzpomenout 

a vyhledat někoho blízkého, komu by se mohla opět vypovídat. Dívka odpovídá, že to ví. 

Často si povídá s maminkou a ona jí vždycky dobře poradí. Jenže teď je to jiné, 

protože je na ní naštvaná a nemůže o tomto s ní mluvit. Zrcadlím, že slyším její naštvání 

na maminku. Nicméně je pěkné, že před touto nepříjemnou zprávou se mohla na maminku 

s čímkoliv obrátit a zdá se, že všechno vždy zdárně vyřešily. S tím dívka souhlasí. Pokládám 

jí otázku, s čím nejvíc ji maminka teď nejvíc naštvala. Dívka říká, že ji nejvíc štve, 

že se maminka rozhodla sama. Ptám se, z čeho poznala, že se jedná jen o maminčino 

rozhodnutí. Zajímá mě, jestli jí to maminka řekla. Dívka říká, že nikoliv. Dívka to tak sama 

pochopila. Ptá se mě, jestli si myslím, že by si to mohl třeba vymyslet tatínek. Říkám, 

že na tuto otázku odpověď neznám. Osobou, která by jí to mohla vysvětlit, je maminka. Můžu 

se jen domnívat, že když jí to dnes řekla, tak o tom ví pravděpodobně nejvíc. To dívce přijde 

logické. Když to celé krátce zrekapituluji, tak společně docházíme k tomu, že dívka se toho 

od maminky příliš nedozvěděla. Všechno bylo ve velkém spěchu. Dívka si ani neuvědomuje, 

jestli jí maminka řekla, že tatínek přijede nebo ne. Něco jí asi řekla, ale volající to asi 

zapomněla. Říká, že je už z toho sama zmatená. Vyjadřuji pochopení, že toho na ni bylo moc 

a je úplně normální, že některou informaci mohla zapomenout. Zjišťuji, kdy se maminka vrátí 

z práce a jestli bude možnost s ní znovu mluvit. Dívka říká, že maminka má noční, přijde 

ráno, když dívka bude vstávat. Obyčejně si chodí lehnout a spí do oběda. Dívka by s ní chtěla 

ale hned ráno mluvit.  

Informací mám poměrně dost, uplynulo již bezmála dvacet minut. Ptám se dívky, 

co by na LB chtěla řešit, aby to to bylo užitečné. Chtěla by vymyslet, na co všechno 

se má maminky zeptat až ji zítra uvidí a jestli by měla zavolat tatínkovi. Sděluji, že máme 

dost času na to, abychom to všechno probraly. Navrhuji tyto dvě otázky od sebe oddělit 

a věnovat se každé zvlášť. Dávám jí na výběr, co by chtěla probrat jako první. Chce se ujistit, 

jestli má tatínkovi zavolat. Říkám, že může udělat cokoliv, co chce. Pokud má chuť tatínkovi 

zavolat, ať to udělá. Ptám se jí, co by mu chtěla říct. Dozvídám se, že by chtěla vědět, 

kdy přijede a jestli s nimi bude dál bydlet. Říkám jí, že naprosto rozumím tomu, že by si ráda 

ujasnila celou situaci i s tatínkem. Vysvětluji jí, že budu přemýšlet nahlas. Napadá mě, 

že tatínek nemusí tušit, co jí maminka před chvílí sdělila. Mohl by se cítit zaskočený její 
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otázkou. Zajímá mě, co si o tom volající myslí. To ji nenapadlo. Asi je pravda, že by se mohl 

cítit jako ona. Taky se jí nelíbilo, jak jí to maminka řekla. Tak mu to říkat nebude. Mluvím 

o tom, že to byla jen moje myšlenka, která mě napadla, je na jejím uvážení, jak se rozhodne. 

Jen si říkám, že by stálo za to, aby věděla k situaci víc informací. Bude asi lepší probrat 

všechno osobně než přes telefon. Dívka odpovídá, že mi děkuje. Poradí se ještě se sestrou. 

Zavolá mu určitě, aby zjistila, jestli půjdou o víkendu do toho lesa. Abych téma trochu 

odlehčila, tak reflektuji, že o lese mluví často. Je znát, že to tam má moc ráda. Vím, 

že se možná odkloníme od tématu, ale cítím, že to za to stojí. Vlivem dívčiny pozornosti 

a nadprůměrné spolupráce se nebojím, že bychom nedržely strukturu rozhovoru. Dívka začne 

velice barvitě líčit, jak ji to v lese baví. Je nejlepší v přírodopise a až bude velká, tak chce 

pomáhat v lese jako dobrovolník. Příští rok se přihlásí do kroužku, který pomáhá zvířátkům. 

Velice ji chválím, že se chce starat o les a o zvířátka. Přijde mi to jako velmi dobrá zájmová 

činnost. Snažím se od ní dozvědět, pokud by tatínek nemohl přijet, tak jestli by do lesa 

nemohla jít s někým jiným. Je vidět, že tam chodí ráda. Dívka říká, že je ještě malá, aby tam 

šla sama. Maminka by jí to nedovolila a sestra tam s ní prý taky chodit nechce. Je to od nich 

od domu docela daleko. Přichází sama s nápadem, že by mohla říct dědovi. Je to tatínek 

maminky a má teď hodně času. Jezdí prý rád na kole, tak by tam třeba mohli jet na kole. 

To ji prý zatím nenapadlo. Vždycky tam chodila jen s tatínkem. Chválím ji za to, jak to pěkně 

vymyslela a že má plán, komu říct, když by tatínek nebyl doma a ona by chtěla jít do lesa. 

Navrhuji vrátit se zpět k tomu, proč volá na LB. Jednu její otázka ohledně zavolání 

tatínkovi jsme promyslely. Nyní přichází na řadu vymyslet, na co se maminky nejlépe zeptat. 

Ptám se, co jí napadá, když o tom teď spolu mluvíme. Dívka říká, že by potřebovala vědět, 

proč by se měl tatínek stěhovat. Co se vlastně stalo? Nikdy předtím o tom doma nemluvili. 

Ona si to nepřeje. Legitimizuji, že je v pořádku, že má okolo toho hodně otázek a zaslouží si, 

aby ji na to rodiče odpověděli. Chtěla by si o tom povídat jenom s maminkou nebo s oběma 

dohromady? Nedokáže na to odpovědět. K mamince má asi blíž, protože spolu hodně mluví. 

S tatínkem ale dělají hodně společných věcí. Teď si vlastně uvědomuje, že jenom ten les, 

jinak spolu moc času nejsou. Dívka ale říká, že to nevadí, protože je ráda i za to. Oceňuji její 

otevřenost, že dokáže o svých pocitech mluvit. Pomalu začíná sama plánovat, jak to udělá. 

Nejdřív by chtěla mluvit se sestrou. Je starší, tak jí třeba taky něco napadne. Ráno si nařídí 

budík, aby stihla maminku, až se vrátí z noční. Hned se jí zeptá, jak to myslela s tatínkem. 

Vstupuji do jejího povídání s tím, že mě něco napadá a mám potřebu jí to říct. Rozumím 

tomu, že se nemůže dočkat, až se dozví vše, co jí zajímá. Jen si říkám, jak na tom asi bude 

maminka, když přijde z noční. V takových chvílích bývají lidé nevyspalí a unavení. 
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Zasloužila by si možná odpočinout. Ptám se dívky, jaký na to má názor. Odpovídá otázkou, 

jestli si myslím, že má tedy nechat maminku jít spát. Přiznávám, že by mi to přišlo rozumné. 

Třeba by mohla jít dopoledne ven nebo se nějak zabavit, aby jí to nepřišlo tak dlouhé. Můžu 

mluvit jen obecně. Když člověk nespí, bývá potom nervózní, unavený, podrážděný. Je lepší 

společné povídání s maminkou načasovat tak, aby bylo pro obě co nejvíc příjemné. 

I když se jedná o věc, která je těžká. Dívka na to reaguje tak, že jsem to pěkně vymyslela 

a děkuje. Říkám, že nemá zač děkovat, protože já si myslím, že ona je ta osoba, která to celé 

vymyslela. Já měla jen pár postřehů. Je šikovná a akční. Z hlasu i chování je znát, 

že jí to velmi lichotí. 

Najednou říká, že LB moc děkuje a bude nás všude doporučovat. Říkám, že si toho 

velice vážíme, je to naše práce a jsme pro děti, které mají starosti jako ona. Zdá se mi, 

že už se loučí. Mám prý pravdu, jí to takhle stačí a už musí končit, protože za chvíli přijde 

sestra. Ještě se jí zeptám, jak se teď cítí a jestli jsme probraly vše, proč volala na LB. Říká, 

že je to mnohem lepší, už se jí nechce brečet. Promluví si se sestrou, kdyby jim nebylo něco 

jasné, tak by ještě zavolala. Máme jí držet palce. Přeju jí hodně štěstí a nabízím volání 

na LB kdykoliv, kdy bude potřebovat. Loučíme se. 

Uplatněné postupy a techniky a jejich hodnocení 

 V úvodu je dívce věnován dostatečný prostor pro sdílení, popis situace, co se s ní děje, 

jaké má prožitky; 

 oceňování dítěte za konkrétní kroky – zavolání na LB, svěření se, snaha pochopit, 

co se s ní děje, její motivace při hledání řešení; 

 vyjádření pochopení pro dívku; 

 rekapitulace, která strukturovala rozhovor a pomáhala dítěti orientovat se v situaci; 

 práce s emocemi – legitimizování jejího projevu (náznak pláče, smutek, naštvání 

na maminku); 

 práce se zakázkou – oddělení dvou otázek, samostatné řešení každé z nich nevneslo 

do rozhovoru chaos; 

 hledání sociální opory pro dítě. 

Uplatněné postupy a techniky zpětně hodnotím za vhodně zvolené v rámci probíhající 

interakce s dítětem. Zvolené techniky výborně rezonovaly. Tento výsledek přičítám 

především výborným komunikačním schopnostem dívky a také její velké aktivitě. 

Tento aspekt jsem se snažila podporovat oceňováním a pochopením pro její situaci. Otevřené 

otázky zde sehrály také velkou roli. Pro dívku se tím otevřel prostor. Formulace zakázky byla 
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nastavena ve vhodnou chvíli. Dívka se vlivem rekapitulace již orientovala v situaci a dokázala 

stanovit své priority. Osobně přiznávám, že někdy je pro mě obtížnější udržet příliš aktivního 

klienta v mezích, které by byly adekvátní ve vztahu řešení krize. Nalézt stabilitu mezi 

dostatečným prostorem pro klienta, ale současně udržet linku a strukturu vedeného rozhovoru. 

V těchto situacích mi pomáhá vymezení hranic. Jakmile klient odbíhá od tématu, vědomě ho 

vracím. Laskavě mu vysvětlím, proč to činím. 

Rozhovor hodnotím jako zdařilý. Klientka byla motivovaná. Byla si vědoma svých 

práv a kompetencí. Domnívám se, že se mi podařilo uvolnit její emoční napětí. Z mého 

pohledu se jeví jako efektivní detailní nastavení plánu, kdy bude s maminkou mluvit 

a na co se jí bude ptát. Z jejího rozpoložení bylo evidentní, že rozloučení bylo mnohem 

uvolněnější. 

13.2 Kazuistika B 

Volajícím je chlapec. Po přepojení žádá, aby někdo z LB zavolal k nim domů 

a vysvětlil tátovi, že už nebude chodit na hokej. Dnes by měl jít zase na trénink, 

ale když si na to vzpomene, tak je mu špatně. Vysvětluje, že s hokejem začínal velmi brzy, 

ještě nechodil ani do školy. Jeho táta je prý docela známý a nyní dělá trenéra. Když hrál 

aktivně, tak byl hodně vysoko. Lidé ho obdivují a má své fanoušky. Je velkou autoritou, 

trénuje starší žáky. Volající chodí do mladších žáků, ještě by tam měl chodit rok 

a pak přestoupit do skupiny k tátovi. Má z toho velký strach. Táta je hodně náročný a už teď 

mu vyhrožuje, že tam bude podle jeho slov mnohem víc „makat“. Prý se teď „fláká“ a u něho 

to chlapci neprojde. Volající byl ze začátku rád, že chodil s tátou bruslit a na zimní stadion. 

Teď už ho to ale nebaví a dělal by raději jiné věci. Se spolužákem a jeho tátou chodí za město 

pouštět modely letadel. Smí ale chodit jen občas, a to za odměnu. Když například vyhrají 

zápas nebo krátce před tréninkem. Na letadla před tréninkem ho vozí občas máma, 

protože by jinak nestihl trénink. Je to ale jen na půl hodiny dvakrát týdně. Chtěl by chodit 

častěji.  

Tréninky má každý den, jen ve čtvrtek má volno. Když je volno, tak chodí s tátou 

běhat. Popisuje, co všechno na tréninku dělají. Ve středu musí vstávat už v 5 hodin, 

protože má trénink ráno. Cítí se poslední dobou unavený. Říkal to mámě, byla s ním 

u doktora a byl týden nemocný. To byl rád. Tátovi se to nelíbilo, protože prý zamešká 

v přípravě. Trenéři ho na zápasy staví do první řady. Tam hrají nejlepší hráči. Kluci z týmu 

mu při posledním zápase řekli, že je to tak kvůli jeho tátovi, není prý tak dobrý. Chlapci 

je to jedno. Klidně bude hrát v poslední řadě. To by ale táta asi nedovolil. 
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Myslel si, že LB by mu mohla pomoct. Vysvětlit nějakým způsobem rodičům, hlavně 

tátovi, že se trápí. Nechce tátu zklamat, ale už se to nedá vydržet. Po minulém tréninku 

zvracel. Šel za trenérem a on mu řekl, že je to normální. Tátovi nebo mámě se to bál říct. 

Nechce, aby si mysleli, že je slaboch. Kdyby to někdo mohl říct za něj, tak by mu to pomohlo. 

Teď přemýšlí, co by si vymyslel, aby nemusel dnes na trénink. Už měl v plánu, že řekne 

mámě, že se musí naučit na důležitou písemku. Pro mámu je škola důležitá, pro tátu ne. 

Bohužel mu před chvílí volala, že ho nestihne na trénink odvézt a vyzvedne ho táta. Ten s ním 

diskutovat nebude. Naloží ho do auta a bude muset trénovat. Přemýšlel i o tom, že půjde ven 

a vypne si telefon. Vrátil by se domů až večer, kdy bude doma máma. Ona dokáže tátu 

vždycky uklidnit, když začne křičet. Tátu nejvíc rozčílí, pokud chlapec hraje špatně. Máma 

se ho většinou zastane, je-li doma. Táta toho pak většinou nechá a rozčiluje se na něj, 

když u toho máma není. Je to podle jeho slov hodně nepříjemné, ale uvědomuje si, že to s ním 

táta myslí dobře. Táta si hokejem vydělal hodně peněz a říkal, že když se bude snažit, 

tak to bude mít stejně. Chlapcovi je to prý jedno, závidí spolužákovi letadla. On dostal 

naposledy nějaké věci na trénink. Zajímá ho, co pro něj LB může udělat. 

13.2.1  Reflexe kazuistiky B 

Volajícího pozdravím a po vyjádření jeho přání zavolat jeho rodičům se ujímám slova. 

Chválím ho za dobrý nápad, že se v nelehké situaci obrátil na LB. Ubezpečuji ho, že máme 

dostatek času všechno probrat. Jen by bylo dobré vědět, kolik času má on. Odpovídá, 

že je doma sám a myslí, že táta přijede až někdy za hodinu a půl. Není si tím jistý. Vysvětluji 

mu důvod mého ptaní. Kdyby byl nucen náš rozhovor ukončit, protože by byl vyrušen 

příchodem táty, tak může zavolat později. Jsme tady 24 hodin denně. Jen se může stát, 

že nebudeme mluvit spolu, pracuje nás na LB víc a může být přepojen na jiného kolegu. 

Pak by mu musel svůj problém znovu říct. Chlapec říká, že to je v pořádku a myslí si, 

že se to stihne. 

Vracím se k jeho přání. Chtěl, abychom zavolali jeho rodičům. Pravidla LB však 

nedovolují komukoliv z LB volat. Jedná se o službu, kam volají děti. Tímto způsobem 

to funguje a nemůžeme jednat jinak. Nabízím mu však možnost, abychom spolu probrali 

možnosti, co se dá v jeho věci podniknout. Věřím, že na něco přijdeme. Chlapec říká, 

že nevěděl, že LB nesmí nikam volat. Nemá ještě žádnou zkušenost, číslo si opsal dnes 

na nástěnce ve škole. Vlastně se trochu stydí, že volá a neumí si poradit sám. Mlčí. Mluvím 

k němu a říkám, že udělal dobře, že nám zavolal. LB pracuje právě pro děti v nesnázích, jako 

je on. Rekapituluji jeho vyprávění a přesně vyjmenovávám jeho časový rozvrh. Uznávám, 
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že toho má skutečně hodně. Musí chodit do školy a každý den má poměrně náročné tréninky. 

Bylo by to vyčerpávající i pro dospělého člověka a on to musí zvládat ve svém věku. Sama 

se mu obdivuju, jak dosud vydržel. Odpovídá, že se to právě už vydržet nedá. Dávám mu 

za pravdu, že se tomu ani nedivím. Slyším, že jeho táta je na něho hodně přísný a chlapec 

nemá asi moc volného času. Říká, že volno má jen na domácí úkoly. Vysvětluji, že domácí 

úkoly jsou povinnosti a nezařazovala bych je do kategorie volný čas. Volný čas je podle 

mě třeba jeho zájem o letadla. Říká, že to je horší, táta nevidí rád, když dělá něco jiného 

než hokej. Vysvětluji mu, že volný čas potřebuje každý člověk. Všichni potřebují odpočívat. 

Má plné právo, aby i v jeho rozvrhu bylo jasné, kdy má volno a může dělat věci, které ho 

baví. Říká, že takhle by si to přál. Snažím se téma volného času více uchopit, ale chlapec 

odbíhá k tátovi a jeho nárokům. Shrnuji, že slyším, že vše o čem si povídáme, úzce souvisí 

s jeho vztahem k tátovi. Chlapec to tiše potvrzuje.  

Vyhodnocuji, že bez pochopení jeho vztahu k tátovi se v hovoru příliš neposuneme. 

Zajímá mě, jaký má s tátou vztah. Chlapec popisuje vztah jako chladnější. Táta se o něj prý 

moc nezajímá. Chlapec si to tak vysvětluje, protože se táta zajímá jen o jeho tréninky, 

výsledky. Nepamatuje si, že by spolu byli někde jinde než doma nebo na zimním stadionu. 

I když mají dovolenou, tak táta mluví stále o hokeji. Volající bývá častěji s mámou 

nebo s babičkou a dědou. Babička mu také chodí často naproti ke škole. Už je v důchodu, 

bydlí blízko školy a má psa. Doprovází ho ze školy domů a někdy mu připravuje jídlo. 

Maminka je kadeřnice a bývá dlouho v práci. Když byl chlapec před časem nemocný, 

tak babička říkala, že to má stejně z hokeje. Babičce táta nic neřekne. Volající si myslí, 

že se jí asi bojí. Jednou byl na záchodě, když si všichni mysleli, že už spí. Byli u nich babička 

s dědou. Slyšel, jak se babička s tátou hádá. Říkala, že už je z toho hokeje blázen a nic jiného 

v hlavě nemá. Diví se, že to s ním máma dosud vydržela. Táta jí řekl, že tomu nerozumí. 

Říkám volajícímu, že je moc pěkné, že se ho babička snažila zastat a zdá se, 

že v ní má podporu. Chlapec říká, že to není jisté, protože táta si stejně dělá, co chce. Mluvím 

o tom, že nemůžu posoudit, jak to skutečně je, protože jejich rodinu tak dobře neznám. 

Vycházím jen z informací, které mi on říká. Děkuji mu za informace, protože díky nim mám 

mnohem větší představu, jak to u nich doma funguje. Z toho, co jsem se dozvěděla, mi přijde, 

že babička má o něj zájem a uznává, že trénuje příliš. Třeba bychom mohli uvažovat 

o babičce jako spojenci, který by mu mohl pomoct. Chlapec říká, že to je možné. Jenže 

ona s nimi nebydlí. Vysvětluji, že to není překážkou. Důležité je, že je aktivní a umí se ho 

zastat. Ptám se, jestli se jí už někdy svěřil. Řekl jí někdy něco z toho, co povídá nyní mně 

do sluchátka? Zatím prý ne. Myslel si, že to vyřeší sám nebo mu pomůže máma. Reflektuju, 



Bc. Venuše Fialová, Specifika vedení rozhovoru s dítětem v obtížné životní situaci  

75 

že z popisu babičky se mi zdá jako akční člověk. Jen říkám, že by o tom asi měla vědět víc, 

aby byla víc v obraze. Chlapec říká, že asi ano. Ale řekl by jí to nějak tajně. Povzbuzuji ho, 

že to zní skvěle. Alespoň by někdo věděl, jak se cítí. Zajímá mě, jaké to je, když o tom 

mluvíme. Je to lepší. Ptám se dál, co si mám pod tím lepší představit. Říká, že ho přestalo 

bolet břicho. Odpovídám, že mě to těší. Bolení břicha by mohlo souviset s jeho nervozitou 

a s myšlenkami na trénink. Ptám se ho, jestli něco jedl a bolení břicha není třeba od hladu. 

Odpovídá, že byl na obědě. Myslí si, že to je kvůli tréninku. Mívá to docela často. Ptám se, 

jak často. To neví, není to každý den, ale víckrát za týden ano. Ještě mě zajímá, jestli o tom 

někdo ví. Ne, nikomu to neříká. Jednou to řekl mamce, ale ona právě říkala, že je to z nervů 

a že se to spraví. Nepamatuje si, kdy jí to řekl naposledy. Když to zkoušíme nějak spočítat, 

tak je to déle než půl roku. Od té doby bolesti neustoupily. Vysvětluji mu, že jsem ráda, že mi 

o nich pověděl, je důležité, aby o nich řekl někomu dalšímu. Nemělo by se to zanedbat. 

Nejsem lékařka, ale vím, že dlouhodobá bolest není v pořádku. Co kdyby to řekl znovu mámě 

nebo babičce? Najednou je slyšet, jak babičce důvěřuje a hned říká, že babička bude 

ta nejlepší. Slibuje, že jí to poví. Chválím ho za jeho rozhodnutí. 

Ptám se ho, co bychom pro něho mohli na LB udělat? Říká, že vlastně neví. Původně 

si přál, abychom zavolali jeho rodičům, že končí s hokejem. Když to pro něj ale udělat 

nemůžeme, tak žádné další přání ho nenapadá. Reflektuji, že rozumím, že si představoval, 

že to zařídíme. Bohužel toto pro něj udělat nemůžeme. Napadá mě ale ještě několik věcí, 

které spolu probrat můžeme. Jestli chce, můžu nějaké navrhnout a kdyby se mu něco z toho 

zamlouvalo, můžeme si o tom dál povídat. Chlapec říká, že by si ještě povídal. Je to lepší, 

než myslet na hokej. Krátce rekapituluji naše povídání. Hodně mi řekl o vztahu s tátou. 

Dozvěděla jsem se o tom, jak funguje jejich rodina. Vím, že ho zajímají letadla a už nechce 

chodit na hokej. Říkám mu, že mě opravdu mrzí, že jeho vztah s tátou není dobrý a nemá 

pro něho pochopení. Věřím, že se chlapec moc snažil, aby tátovi vyhověl. Volající má plné 

právo věnovat se věcem, které ho baví, a táta by ho do hokeje neměl nutit. Chlapec říká, 

že si to také myslí. Navrhuji, co kdybychom se věnovali nyní tomu, co se pro to dá udělat? 

Chlapec je překvapený. Ptá se, jestli by to šlo. Vysvětluji mu, že vidím možnosti, o kterých 

můžeme společně mluvit. Je znát, že chlapce to zajímá a poměrně veselým hlasem říká, 

že to vymyslet určitě chce. Nechávám si ještě jednou krátce potvrdit, že teď budeme 

vymýšlet, jak tátovi vysvětlit, že hokej hrát nechce. Chlapec souhlasí. Pokládám mu otázku, 

jestli jeho samotného něco napadá. Neví. Mě napadá zapojit do „akce“ babičku. Z jeho 

vyprávění se mi zdá, že stojí na jeho straně a má ho ráda. Chlapec neví, jak to udělat. Slyším, 

že mě chlapec pozorně poslouchá, tak toho využívám. Říkám, že řeknu svůj nápad. Chlapec 
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bez rozmyslu souhlasí. Sděluji, že by bylo nejlepší, kdyby se babička dozvěděla všechny 

informace, které povídal mně. Popsal to moc pěkně, i když to pro něj určitě nebylo lehké. 

Měla by se dozvědět o nárocích jeho táty, nechuti hrát hokej, chlapcově zájmu pro jiné věci, 

bolestech břicha, únavě. Je hodně věcí, o kterých babička netuší a možná si myslí, 

že je všechno v pořádku. Chlapec potvrzuje, že babička to neví. Nikdo to neví, jenom já. 

Oceňuji a chválím jeho upřímnost. Ptám se volajícího, jestli si myslí, že by to babičce dokázal 

říct. Odpovídá, že to zkusí. Babička se táty nebojí. Chlapce zajímá, co si myslím, že babička 

udělá. Vysvětluji mu, že to můžu jen odhadovat. Netroufám si říct, co se přesně stane. 

Babička je dospělá a věřím, že bude jednat, jak bude umět. Zajímá mě, co by si chlapec přál, 

aby se stalo a babička udělala. Nejlepší by pro něj prý bylo, kdyby tátovi řekla, že chlapce 

hokej nebaví a nechce být hokejista. Chválím ho za to, že dokáže jasným způsobem vyjádřit, 

co nechce dělat. Je to důležité, protože když to babička bude vědět, může podle toho jednat 

s tátou. Chlapec dodává, že táta se na něj bude zlobit. Ptám se volajícího, jak si myslí, 

že to bude vypadat. Volající se domnívá, že mu bude nadávat. Ptám se, jestli mu táta 

jen nadává nebo dělá i něco jiného. Říká, že jen nadává a pak ho většinou nechá samotného. 

Zajímá mě, co chlapec po takovém nadávání dělá. Po nadávání brečí. Říkám, že se vůbec 

nedivím. Táta si možná myslí, že tím nadáváním něco změní, ale není určitě v pořádku, 

že se k němu tímto způsobem chová. Neměl by mu nadávat. Napadá mě, co to říct babičce 

nebo mámě. Chlapec říká, že to babičce řekne všechno najednou. Ptám se, kdy to babičce 

řekne. Volající říká, že dneska půjde na trénink. Je mu už lépe a dneska to zvládne. Nechce 

se ještě teď hádat s tátou. Večer po tréninku zavolá babičce a požádá ji, aby na něj počkala 

u školy. Všechno jí řekne. Ujímám se slova a vyslovuji obdiv, jak to má pěkně naplánované. 

Přijde mi to jako výborný nápad. Jedná hned, a to je také důležité. Ještě mě něco napadá. 

Když babičce všechno řekne, tak by bylo dobré zjistit, co babička udělá. Mohl by to třeba 

vymyslet spolu s babičkou. Volající je spokojený. Říká, že jsem mu moc pomohla. Už se prý 

nebojí to někomu říct. Nebylo to tak těžké, jak si myslel. Chválím ho, že to zvládl výborně.  

Říká, že se musí loučit, protože už slyší, že někdo přichází, asi táta. Nechce, 

aby slyšel, že k nám volá. Vysvětluji pochopení, přeju hodně štěstí a nabízím možnost zavolat 

kdykoliv znovu.  

Uplatněné postupy a techniky a jejich hodnocení 

 Vyjasnění fungování LB, pravidel – chlapec volá se záměrem, aby LB zavolala 

k němu domů. Empatické vysvětlení vedlo k tomu, že chlapec rozhovor neukončil, 

ale přijal nabídku v rozhovoru pokračovat 
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 ocenění za volání na LB. I bez předchozí zkušenosti našel v sobě sílu vytočit číslo. 

Již tento krok označuji za projev velké odvahy 

 vytvoření bezpečného prostoru pro sdílení jeho pocitů. Poprvé někomu sděluje, 

jak se cítí. Bezpečný prostor, aktivní naslouchání vede k budování důvěry s klientem 

 pochopení pro jeho emoční napětí a práce na jeho uvolnění – jeho časový rozvrh 

je velmi náročný. Vyčerpanost s tím jednoznačně souvisí 

 rekapitulace – pomáhá uvědomit si souvislosti, které popisuje – viz. jeho náročný 

denní rozvrh 

 podpora v jeho zájmech, legitimizace jeho práva na volný čas, kamarády, možnost 

dělat věci, které ho baví. Plné právo odmítnout stát se hokejistou, pokud to tak necítí 

 mapování situace, hledání sociální opory, která se zdá být nezbytná v komunikaci 

s jeho tátou. Uvědomění si, že v jeho okolí je osoba, která má zájem, aby se měl dobře 

(babička) 

 formulace a řešení zakázky, detailní naplánování jednotlivých kroků 

 nabídnutí opětovného volání. Pozitivní zkušenost s LB.  

Tento rozhovor se zdál na začátku náročnější. Chlapec volá s jasným očekáváním 

vyřešit situaci tak, že LB zavolá jeho rodičům. Snahou bylo dítěti empaticky vysvětlit, 

jak LB funguje, na jakých principech, co je na LB možné a co nikoliv. Oceňování 

a pochopení jeho situace vedla k tomu, že se rychle budovala důvěra na straně chlapce. 

Otevřená otázka na vztah s tátou vede k tomu, že poprvé nahlas mluví o tom, že je jejich 

vztah chladný. Reflektování a legitimizace jeho pocitů prohlubuje odvahu řešit situace. 

Mapování situace ukazuje, že babička o něho má starost a zajímá se o něj. Z jeho chování 

je patrné, že si to dosud neuvědomoval nebo tomu nepřikládal váhu. Vše výše popsané vedlo 

k jeho k jeho aktivaci v řešení. V rozhovoru se dařilo použít techniky, které v dítěti postupně 

navozovaly pocit sebedůvěry, schopnost změnit situaci, ve které se nachází. Důležité 

uvědomění si, že častá bolest břicha souvisí s jeho emočním napětím a jeho právo dělat věci, 

které ho baví. Neméně důležité bylo nalezení jeho možné opory, které má odvahu svěřit se. 

Chlapec vykazuje při loučení známky zklidnění a motivace. 
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14 VYHODNOCENÍ CÍLŮ PRAKTICKÉ ČÁSTI A ZÁVĚRY 

V praktické části diplomové práce jsem se rozhodla sledovat následující cíle: 

1) na základě analýzy modelových rozhovorů Linky bezpečí ukázat postupy vedení 

rozhovoru s jedincem ohroženým krizovou situací; 

2) zpracovat kazuistiky vlastní práce s dětskými klienty na Lince bezpečí a reflektovat 

postupy vedení rozhovoru. 

Vyhodnocení cíle 1 

Jednotlivé specifické znaky modelových rozhovorů s klientem v krizi se v zásadě 

shodují s tím, jak je popisuje odborná literatura. Zásadním rysem každého rozhovoru 

je pokaždé jeho jedinečnost. Ve vztahu k ní konzultanti použili zejména následující postupy: 

navázání vztahu a budování důvěry (aktivní naslouchání, porozumění, podpora, oceňování 

konkrétních kroků, dostatečný prostor sdílení); práce s emocemi (bezpečný prostor pro jejich 

ventilaci, legitimizace pocitů); práce se zakázkou (určení na straně volajícího, realizace 

je kooperací konzultanta a volajícího – tento postup vede k větší kompetenci jedince 

pro řešení situace); hledání sociální opory; předání kontaktů na další odborná pracoviště 

a informace o jejich fungování. 

Vyhodnocení cíle  2 

Na základě zpracovaných kazuistik lze říci, že postupy, které jsem v práci s klienty 

užila, odpovídaly stupni mého profesního rozvoje a praxi. K vhodně užitým postupům řadím 

zejména ty, které vedly k vybudování důvěry a navázání vztahu s dítětem. Dařilo 

se to zejména přístupem, který byl dostatečně empatický a chápající. Věnovala jsem prostor 

pro pocity volajících, jejich legitimizaci, nabízela jsem možnost pro jejich sdílení. Často jsem 

v rozhovorech rekapitulovala, což vedlo k lepší orientaci. Dítě si mohlo lépe uvědomit 

možnosti pro řešení situace, které vyplynuly z jeho sdílení, formulace zakázky. Kladně 

hodnotím oceňování dítěte za konkrétní kroky (zavolání na LB, svěření se s problémem, 

snaha řešit situaci, postarat se o sebe, své potřeby). Ocenění a podpora dítěte vede v důsledku 

k jeho motivaci vypořádat se s obtížnou situací. V obou kazuistikách byl s dítětem 

naplánován konkrétní plán v řešení situace. V kazuistice A – kdy je například vhodná doba 

pro rozhovor s maminkou, v kazuistice B – zeptat se babičky, jak bude jednat, až se dozví, 

co chlapce trápí? V případě, že je plán detailní, dítě se cítí jistější. Může si s konzultantem 

situaci dopředu natrénovat. V kazuistice B považuji za důležité, že byla věnována pozornost 
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bolestem břicha. Vysvětlení, že dlouhodobá bolest není přirozenou součástí života. V obou 

případech se podařilo poměrně rychle nalézt sociální oporu v blízkém okolí dítěte. Vysvětluji 

si to aktivitou na straně klienta a vhodně zvolenými otevřenými otázkami v rámci mapování 

situace. Z mého pohledu všechny použité postupy vedly k pozitivní zkušenosti 

s LB. V případě nesnází budou děti vědět, kam se mohou obrátit. 

Ke slabinám užitých postupů lze řadit práci se zakázkou. Osobně bych se stanovením 

zakázky v modelovém rozhovoru B počkala a dříve bych mapovala situaci. V modelovém 

rozhovoru C dítě formuluje zakázku a konzultantka dodává ještě jednu, kterou však dítě řešit 

nechce. V závěru se jí nevěnují. U kazuistik také zaznamenávám, že zakázce jsem se chtěla 

věnovat dříve, delší dobu probíhalo mapování situace. Ve své podstatě se však jedná 

jen o subjektivní názor, protože v zásadě ve všech rozhovorech byly zakázky formulovány 

a realizovány ve prospěch volajících. 

K závěrům praktické části patří 

Na základě kazuistik a modelových rozhovorů lze dále upozornit na některá specifika 

vedení rozhovoru; prvním z nich je emoční nestabilita jedince. Práh citlivosti je u každého 

jedince velmi specifický. Konzultant vědomě myslí na to, že pokud se klient nepřenese 

přes vypjaté emoce, jen velmi těžko spolu budou nalézat racionální řešení problému. 

Klientovi je věnován prostor své emoce ventilovat. Může plakat, křičet, mlčet. V kazuistikách 

se emocím věnuji v průběhu celého rozhovoru. Jednalo se o děti, které byly povídání 

přístupné. Je však prokázané, že dobře volenými otázkami lze emoční vypětí sejmout 

i z jedince, který tomu ze začátku přístupný není. Dítě se na LB setká s velkým pochopením. 

Konzultanti se na emoce aktivně doptávají. Některé rozhovory mohou být jen o sdílení, v nich 

emoce hrají nezanedbatelnou roli.  

Děti velice kladně reagují na pochvalu a ocenění. Vyjádření respektu k jejich osobě. 

Pochvala by měla být vždy konkrétní. Dítě by mělo vědět, za co je chválené. Může to být 

jen to, že vytočilo číslo na LB a chce si o problému povídat. Dítě si tak uvědomuje, 

že to má váhu a je to důležité. Může získat pozitivní zkušenost, která ho někdy v budoucnosti 

může motivovat k vyhledání pomoci. Pokud se před ním objeví překážka, kterou nebude moct 

zvládnout svými silami. 

Velmi významná je práce se zakázkou. Zakázku určuje vždy klient. Pracovník se může 

domnívat, že ví, jaká zakázka bude vyřčena. Konečné slovo má však klient. Z mé praxe 

je nejlepší oprostit se od všech fantazií, které pracovníkovi během rozhovoru vyvstávají. Být 

pro klienta „tady a teď“ a nechat zakázku zcela v jeho režii. Je možné, že klient sám zakázku 

nemá. Pak je možné mu ji nabídnout, nikoliv nutit. Někdy se však stane, že rozhovor žádnou 
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zakázku nemá. I to je v naprostém pořádku a není to důvod k ukončení rozhovoru. Třeba 

klient potřebuje jen sdílet své pocity, vypovídat se. Obě kazuistiky mají zakázku, kterou určili 

sami volající. Přestože rozhovor v krizové intervenci má svou danou strukturu, 

tak se zakázkou může volající přijít kdykoliv. Potom je na zvážení konzultanta, jestli 

potřebuje prostor pro mapování situace. Potom se dá předpokládat, že konzultant bude ještě 

pokládat otázky, které více přiblíží krizovou situaci a pomohou k větší orientaci. Rozhovor 

může obsahovat více než jednu zakázku. V praxi se ukazuje jako velmi efektivní zakázky 

rozdělit a řešit každou vyslovenou zakázku samostatně. Vede to k většímu přehledu. Jedinec 

se vždy soustředí na jeden problém a po jeho vyřešení se pozornost věnuje dalšímu. Není 

obvyklé řešit více jak dvě zakázky v jednom rozhovoru. Musí se brát v potaz, že dítě 

má určitou kapacitu, po kterou je schopno se soustředit. Není cílem vyřešit v jednom 

rozhovoru všechny problémy, se kterými dítě zavolá. Cílem je zvolené postupy řešení 

co nejlépe integrovat v životě jedince. Rozhovory bývají často náročné a dítě by se nemělo 

po rozhovoru cítit vyčerpanější než před rozhovorem. Pokud by bylo zavaleno množstvím 

řešení v situaci, mohlo by to mít přesně opačný efekt. Množství zakázek je v kompetenci 

konzultanta. Sám musí vyhodnotit, zda je více zakázek a řešení ve prospěch volajícího. Pokud 

nikoliv, empaticky vysvětlí dítěti, proč je dobré nechat si nějaký odstup pro řešení dalších 

zakázek. Dítě neodmítá, nabízí kdykoliv později možnost volání. Z mých zkušeností 

to volající pochopí. 

Zamyšlení a konfrontace modelových rozhovorů s kasuistikami uvedenými v DP 

se ukazuje jako velice pozitivní. Lze v nich nalézt společné aspekty, které zpětně vnímám 

jako důležité uvědomění si, že metodické standardy LB a praxe s dítětem jsou velice úzce 

spojené. Modelové rozhovory jsou ukázkou práce profesionálů LB. Ukazují, jak vypadá práce 

dle nastavených standardů práce LB. Kazuistiky potvrzují, že metodika práce s klientem 

LB je nastavena správně, protože její aplikace vede ke stabilizaci volajícího.  

Vypracování doporučení pro práci s klientem v krizi a její specifika, která 

jsou uvedená v publikacích Vodáčkové, Špatenkové a jejich kolektivů, se ukazují jako velice 

přínosná. Lze konstatovat, že všechna doporučení, která se v odborné literatuře nachází, 

jsou v praxi aplikovatelná. LB se také těmito doporučeními, které jsem popisovala 

v diplomové práci, řídí. Ze své vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že postup práce s klienty 

v krizové intervenci kopírují postupy uvedené v odborné literatuře. LB se také aktivně zajímá 

o nové směry a výzkumy v problematice krizové intervence. Pro konzultanty a pracovníky LB 

pořádá semináře, workshopy a setkání s organizacemi, které pracují s klienty v krizi. LB 

klade na vzdělávání velký důraz, což je ku prospěchu zabezpečení kvality práce. 
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15 ZÁVĚR 

Ve své DP jsem se zabývala specifiky vedení rozhovoru s dítětem v obtížné životní 

situaci. Práce byla vypracována jako teoreticko-empirická studie. V teoretické části jsem 

se soustředila na objasnění pojmů životní situace a jejího pojetí. Zvolila jsem pojetí, které 

reprezentují odborníci z oblasti sociální, pedagogické i sociologické. Tématu krize a krizové 

intervence je věnována další část. Po vymezení těchto pojmů byly popsány projevy, které 

lze pozorovat u klientů v náročných situacích. Jedna z kapitol je věnována popisu organizace 

LB. Tato nezisková organizace poskytuje služby telefonické krizové intervence pro děti 

a mladistvé. Z praxe na LB jsou čerpány úryvky z rozhovorů a veškeré kasuistické materiály 

uvedené v DP. Přiblížila jsem, jakým způsobem pracuje LB s klientem na telefonu, co nabízí 

a jaké metody práce včetně sociálně pedagogických aktivit svou činností realizuje. 

Telefonickou službu také analyzuji z hlediska předností a nedostatků kontaktu s klienty. 

Nelze také opomenout, že velký důraz je kladen na slovní projev konzultanta. Věnuji proto 

pozornost také fenoménu verbální a neverbální komunikace. Definování vztahuji 

ke komunikaci, která je specifická pro LB. Rozhovor s klientem vykazuje přesně danou 

strukturu. Vychází z poznatků, které jsou publikovány v literatuře autorek Vodáčkové 

a Špatenkové. 

Praktická část DP je rozdělena do dvou kapitol; metodické části a kazuistiky. 

Metodická část se věnuje analýze modelových rozhovorů. Tyto rozhovory byly do práce 

začleněny především proto, aby na nich byl demonstrován profesionálně vedený rozhovor 

na LB. Kazuistiky mají přiblížit konkrétní práci, techniky, postupy autorky s klientem. 

Potvrdilo se, že dítě potřebuje dostatečně velký a bezpečný prostor k vysvětlení, 

co se s ním děje. V jaké situaci se momentálně nachází. Zde se využívá především techniky 

aktivního naslouchání, práce s emocemi. Tyto techniky vyjadřují velké pochopení ve vztahu 

k dítěti. Ve všech předložených případech konzultant dával možnost, aby volající mohl popsat 

situaci, ve které se ocitl. V případě, že klient nenacházel slov, pomáhal mu konzultant 

otevřenými otázkami. Společně pracovali na zakázce, kterou formuloval klient. Úspěšnost 

v řešení krizové situace se stupňuje, pokud se podaří motivovat klienta k realizaci 

naplánovaných kroků.  

Ze závěrečných zjištění plyne, že krizové situace jsou vždy jedinečné, podobně 

je to s jejich prožíváním. S jedincem se v krizi pracuje individuálně dle jeho aktuálních 

potřeb. Zde popsané a uplatněné techniky a postupy, jako je navázání kontaktu, aktivní 
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naslouchání, práce s emocemi, práce se zakázkou, hledání řešení, rekapitulace, oceňování, 

podpora, korespondují s doporučením odborníků z oblasti krizové intervence. V modelových 

rozhovorech a kazuistikách jsou efektivním nástrojem při práci s klientem. Cílem je zajistit 

volajícím adekvátní podporu a bezpečí v obtížných situacích spojených s emočně náročnými 

impulzy. Dobře zvládnutá krizová situace ve svém důsledku vede v budoucnosti 

ke zdravějšímu zvládání životních nároků. 
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OSTATNÍ ZDROJE 
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