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Příloha 1: Rozhovor s matkou Aničky 
V rozhovoru je označena osoba, která klade otázky, číslem 1 a respondent číslem 2. 

1. Mohla byste na začátek zkusit nějak popsat příběh Vašeho dítěte, jak se sem dostala, co tomu 
předcházelo. 

2. Jak se sem dostala. Tak Anička byla od malička taková hyperaktivní a měla odklad školní docházky 
a ve druhé třídě jí bylo diagnostikováno vlastně ADHD, dyslexie, dysgrafie a měla takové svérázné 
projevy, měla dosti rozhozené emoce. Jakoby v chování. Tak jsme začaly navštěvovat v Roudnici 
psychologickou poradnu. Tam byla první rok jakoby integrovaná, že tam byly potíže většího 
charakteru. Další rok už jsme integraci nedostaly a Anička vlastně po 5. třídě, když absolvovala 5. 
třídu, tak jí odešla nejlepší kamarádka, nebo taková skupina kamarádek na gymnázium víceleté a 
zůstala v té třídě v podstatě sama s jednou kamarádkou, která z nenadání z čista jasna, bylo to ze dne 
na den, taky odešla po půl roce a Anička v té třídě zůstala jakoby sama a ty děti, jak je trochu zvláštní 
těmi svými projevy občasnějšími, že je úzkostnější atd., tak v podstatě se tam začala cítit hodně špatně, 
že tam bylo nějaké posmívání, ona si to brala dost osobně a už tam neměla žádnou kamarádku, kdo 
by se jí třeba zastal nebo…takže tohle vlastně protrpěla nějaké ty 3 měsíce do konce školního roku, 
my jsme to nějak řešili s ředitelem. Dělal se monitoring vlastně klimatu té třídy, tam se v podstatě nic 
nezjistilo, zjistilo se, že to bylo spíš v Aničce. Ono to bylo spíš tak jako vzájemné, ale rozhodli jsme 
se pak Aničku dát na jinou školu, protože ona odmítala chodit do školy, byla plačtivá, ty úzkosti se jí 
prohloubily, a to jsme právě tady navštívili poradnu pražskou, kde nás v podstatě jakoby podpořili, 
byla tady vyšetřená. Opravdu ona měla takové projevy, až deprese, že se to tam v té třídě nedalo déle 
snášet.  

1. Takže jste školu teda měnili jednou?  
2. Měnili jsme jednou školu no, jednou.  
1. Když se teď tedy obrátíme k tomu programu tady, je nějaká oblast, ve které by se Anička nějak 

posunula za tu dobu, co sem chodí, jestli třeba nastala nějaká změna, jestli máte pocit, nebo také ne 
samozřejmě. 

2. Tak já si myslím, alespoň dneska jsem ještě byla u paní učitelky, že jsme měli nějaký takový rozhovor, 
tak říkala, že je Anička smělejší. Nevím, jestli to je vliv skupiny, těžko posoudit, protože vlastně ona 
nastoupila do té nové školy od září, takže tak jak jsme začali chodit na skupinu. Ale říkala vlastně že 
tak před půl rokem měla strach, když ji vyvolala a teď že má lepší projev, že se nebojí odpovídat. 

1. To je skvělé, to říkala ta paní učitelka tedy? 
2. Dneska jsme se to dozvěděla od paní učitelky tak… 
1. Když bych se tedy konkrétněji ještě zeptala, jestli je něco, v čem byl program pro Aničku užitečný?  
2. Tak Anička se sem teď těší vždycky a myslím si, že je to vlastně takovou nenásilnou formou, co se 

ty děti seznamují, s nějakými problémy. Jsou tu různé děti, mají různé problémy. Že ta holka vidí, že 
není třeba sama, i když ona už ten problém má částečně dost eliminovaný, tím že přešla na jinou 
školu, tak se to zlepšilo hodně. Pokud by to vlastně takhle pokračovalo, tak si určitě stěžuje na skupině, 
jak se ve škole necítí dobře, ale teď se nám to hodně zlepšilo no. Takže že ta Anička kolem sebe vidí 
i ty děti, jakože s tím prostě nebyla sama. Že se tohle prostě děje. 

1. Určitě, to je dobře. Co Vaše očekávání, máte pocit, že se splnila nějaká Vaše očekávání od začátku 
školního roku, s čím jste sem vstupovala?  

2. Tak v podstatě, jak jsem dostala tu zpětnou vazbu, tak Anička není tak, jak se teď jeví dítě které by 
někdo šikanoval. Že nemá ten potenciál k té šikaně, že to v té minulé třídě na základě toho, jak ji ty 
minulé děti znaly x let a teď jako se jim v té skupině jeví, jakože není takovou tou potenciální obětí. 
Takže si myslím, určitě je tam vliv nějaké té skupiny nebo té práce si myslím, že je taková, nechci 
říkat otřískanější, ale že není tak nesmělá, že někde sedí v koutku a čeká… 

1. Takže jste se šla s tím tedy, aby se Anička nějak vymanila z té role oběti nebo tak?  
2. Ano, to jsem si přála, aby nebyla jen to dítě, co ve škole šikanují, aby nebyla tak vyčleněná, aby jí to 

neubližovalo.  
1. Máte nějakou představu, co děti na skupině dělaly, jak tam pracovaly? Jde čistě o Váš obrázek. 
2. No tak, úplně jsem nevyzvídala. Ale myslím si, že se tam, jenom můžu mluvit k těm společným 

skupinám, tam víme, co jsme tam dělali. Ale já si myslím, že si tam asi trénovaly nějaké dovednosti 
nebo se něco o sobě třeba dozvěděli jo, jak se cítí, kde jsou. Nějaké komunikační dovednosti věřím, 
že si tam trénovaly.  

1. A mluvíte s Aničkou někdy třeba doma o tom programu, nebo vypráví o těch skupinách doma? 
2. Tak, já se přiznám, že Anička se tady trošku zamilovala, takže ne o programu, ale ona mi vypráví 

jaksi o tom svém zájmu tady, takže to je trošku ještě posunuté jinam. Ale v podstatě, že bych se jako 
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bavila, já jsem myslela, že je to pod mlčenlivostí, co si povídáme mi maminky, to by Anička ráda 
vyzvídala, to jí neříkám samozřejmě, ale neptám se úplně co dělá, protože vidím, že je jakoby 
spokojená, že se sem těší. 

1. Já se vrátím ještě k té škole, myslíte, že se promítl ten program nějak do vztahu Aničky ke škole? Za 
ten poslední rok, zda se něco změnilo. Říkáte tedy, že máte pocit, že je Anička smělejší. Napadá Vás 
třeba ještě něco? Nebo také ne samozřejmě.  

2. Tak určitě si tam našla rovnou tři kamarádky, už nemá úplně problém s tím, se s někým skamarádit. 
Je pravda, že nevím, jestli to předtím nebyl problém té třídy jako, že se tam neměla s kým, za těch 6 
let, kdy se tam tvořily různé skupinky, takže si myslím…jako teď funguje, to zaklepu, ale oproti 
loňskému roku školnímu je to obrovská změna. 

1. Jak se tedy projevuje ve vztahu s vrstevníky, říkáte tedy, že tam nastala nějaká změna k lepšímu. Tak 
možná, jestli můžete ještě nějak doplnit.  

2. Myslím, že jako fakt taková jakoby drzejší. Ale správně drzejší, že má takové větší sebevědomí. 
1. Jako průbojnější? 
2. Ano, ano, je mnohem víc průbojnější.  
1. A teď přímo k Vám, co Vám jako rodiči pomáhá ke vztahu ke škole, co ho zlepšuje, co ho naopak 

zhoršuje? Čím by ve Vás škola vyvolala důvěru a čím naopak nedůvěru, co by Vás třeba přimělo, 
abyste své dítě dala na jinou školu.  

2. Tak oproti té předchozí škole, kde to bylo takové jako aby se vlk nažral a koza zůstala celá, tak tato 
škola, ve které teď Anička je, je komunikativnější, můžu kdykoliv napsat učiteli, mám zpětnou vazbu 
pokud se něco stane, zhorší se známky, tak mě učitel kontaktuje. Řekla bych, že tato škola, kde je teď 
Anička, je taková otevřenější v té komunikaci a že to fakt řeší. Jako ty problémy v zárodku, že tam 
dokonce mají nějaký program jakoby i proti té šikaně, že tam mají dva výchovné poradce a specializují 
se na to. Ona ta škole je částečně i romská, jsou tam děti z různých okrajových částí okolí. Takže si 
myslím, že si to tam jako opravdu hodně hlídaj, takže jakékoliv tyhle problémy jsou potlačovány. Ta 
škola je pro mě otevřenější, více přátelská než ta předchozí, kde se to vlastně zametalo pod koberec 
ty problémy. 

1. A co pro Vás tedy byl ten hlavní impulz k té změně školy u Aničky?  
2. No hlavní impulz bylo už to neštěstí toho dítěte, že se člověk na to dlouhodobě podívá, tak nevydrží 

to, že se vlastně vůbec nic nedělo. Vlastně ten monitoring toho klimatu, pak jsme měli jedno sezení 
vlastně s psychologama a nijak se to jako by nevyvíjelo, že by se s tou třídou nějak pracovalo, nebo 
třeba jen s Aničkou, neřešilo se to dál. Takže tohle je pro mě důvod. 

1. Takže, když bych se zeptala, jak Anička vnímala ten program, s jakými pocity sem podle Vás chodila? 
2. Ona se sem těší no, je motivovaná, trošku jinak, než jsem si myslela (smích). 
1. No to zamilování vlastně. Jak se Anička projevuje ve vztahu s dospělými? Nastala třeba tam nějaká 

změna?  
2. S dospělými, tak ona nikdy neměla vlastně problém. Ve škole s učiteli, tam si ji všichni kupodivu 

vlastně chválili, jak je hodná a doma ty problémy jsou většinou doma s Aničkou, to dělá v rodině. 
Teď je to zrovna, je hezké počasí, teď je to zrovna dobrý. Anička reaguje i na počasí, ale má stálé ty 
výkyvy, je medikovaná, ale stále má ty výkyvy nálad, takže dokáže…zmiňovala jsem se, velice špatně 
přijímá kritiku, i když mi se jí nesnažím nějak kritizovat, ale když třeba udělá chybu v nějakém 
příkladu, tak to už těžce nese, ale, teď mi připadá, jak je zamilovaná, jestli to tak mohu říct, že má to 
lepší období. Že i doma to jako funguje, ale jako, nevím, jestli to takhle mohu říct, že je to vliv skupiny 
(smích). 

1. Teďko otázka na Vás, jak se vnímáte jako rodič, jak byste se popsala. Vím, že to nemusí být snadná 
otázka... 

2. No, tak já jsem zaneprázdněná matka, mám náročné povolání, ale snažím se vlastně. Mám takový 
výčitky svědomí, jestli jí dávám, co potřebuje, zpočátku Anička – já jsem nastoupila do firmy, když 
jí byly dva roky a měla jsem hodně náročný program. Tři roky jsem se jí nemohla věnovat tak, jak 
bych si představovala, takže teď cítím, že jí mám co…teď už to doháníme asi 8 let. Už jsem ty aktivity 
hodně omezila. Já se cítím zaneprázdněná.  

1. A Anička, jak si myslíte, že Vás vnímá ona jako rodiče? 
2. Já si myslím, že mě vnímá jako kamarádku, protože se mi opravdu stále svěřuje. Doufám, že i částečně 

autoritu. I když víc bych řekla, že máme ten vztah kamarádský a možná, že postrádá…že já přece 
jsem zaneprázdněná, mám sice 3 x homeoffice, ale no podle mé ideální představy, bych chtěla ještě 
pracovat méně, abych mohla být víc s ní. Je to fakt těžké to vyvážit no.  

1. A máte třeba pocit, jestli byl ten program nějak užitečný i pro Váš vztah s Aničku, jestli třeba nastala 
nějaká změna. Jestli Vám ta setkávání něco přinesla takhle?  
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2. Tak myslím, že se na to vždycky moc těšíme. Pro nás je to takový pondělní výlet, hodně si i povídáme, 
máme vlastně cestu, jedeme hodinu sem a hodinu odsud. Takže máme dvě hodinky jako...si můžeme 
povídat, což se doma jako taky najde, ale není to moc intenzivní. Takže jako myslím, že se to udrželo 
v té kamarádské rovině. Že je schopná mi říct, že se zamilovala a tak.  

1. A stalo se Vám třeba, že jste za dobu tohoto programu přehodnotila nějak své výchovné postoje? 
2. Jo takhle, no, to stále uvažuju, jestli, jak moc je důležité třeba, jestli to dítě, aby se udrželo na těch 

trojkách, za cenu toho, že se bude třeba hodně učit. Takže to si beru možná jako feedback, že to není 
možná nejdůležitější pro život. Takže nad tím se ještě budeme zamýšlet. My to máme tak nárazově 
s Aničkou, že hasíme vždy nějakej předmět, protože ona to dlouho neudrží v hlavě, takže v tomhle. 
Jak důležité je, my nebudeme nějak směřovat na gymnázium, ale nechceme zase, aby byla někde se 
čtyřkama, pětkama. Tohle teď zvažujeme, jak to vyvážit. 

1. Dozvěděla jste se o Aničce během skupiny něco nového? Něco, co vás třeba překvapilo 
2. Já si myslím, že jak jsem s ní poslední dobou pracovala hodně intenzivně, že jsme i ten dotazník, jak 

se známe vyplnily dost přesně, takže úplně, že by mě něco překvapilo o Aničce asi ne. Já jsem spíš 
spokojená, že je taková průbojnější. Že se nejeví jako dítě, které vlastně může pořád někdo šikanovat. 
Jako ta oběť šikany. 

1. Jak se snažíte Aničce třeba pomáhat, když má problém, třeba v minulosti, když měla nějaký problém, 
jestli máte třeba nějakou strategii.  

2. No strategie, že ona opravdu stojí o to povídání. Takže dokáže se svěřit, povídat si a my jsme to pak 
řešili s tou školou. Jako ten její největší problém byl opravdu ta škola, to nepřátelský prostředí. Takže 
to jsem se snažili aktivně řešit s ředitelem, chodili jsme do školy, a to se nepovedlo úplně. Takže jako 
určitě vyslechnout, určitě si uděláme komunikaci. 

1. A ta komunikace mezi vámi, změnila se třeba nějak za dobu té skupiny? 
2. Ta jak jsem říkala, v ty pondělky je intenzivnější a já si myslím, že Anička, jak se jí mění ten věk, že 

teď je pubertě, bude jí 14, tak ona to má jak kdy. Jo, tím, že je trošku náladovější, tak někdy je ta 
komunikace jako lepší, ale myslím si, že zrovna jako poslední dobou, zase nemůžu říct, jestli to je 
efekt skupiny, je to možné jo, ale myslím, že má mnohem větší potřebu si se mnou povídat. Vždycky 
přijde a.... 

1. Jak byste řekla, že Anička tráví volný čas. 
2. No, s tím nejsme úplně spokojeni, nejradši by seděla na mobilu, ale jinak má takové jako kroužky, 

chodí na balet, hrála na trumpetu, z toho chce utéct. Jo, dokázala bych si představit, že by to šlo trávit 
ještě lépe, ale my bydlíme v ulici, kde nejsou děti kolem ní moc. Akorát má naproti spolužačku, která 
se tam náhodou v létě přistěhovala, ale s tou si nesedla, takže to je škoda, protože by tam mohla mít 
nejlepší kamarádku a mohly by holky chodit ven. A ty možnosti jsou jako hodně omezené, takže 
opravdu ten mobil nerada vidím. 

1.  Změnilo se to nějak, ten volný čas za skupinu? 
2. Je to hodně podobné, ale s tím, že Anička si teď začala kreslit více, takže něco tam jako je, škoda, že 

nečte, když je dyslektik tak je to pro ní asi obtížné, tak je to škoda. A ta klasika, co asi řeší všichni 
rodiče, jako počítač. 

1. Tak teď otázka na Vás, jaké to pro Vás bylo na ten program chodit?  
2. Tak pro mě to je taky příjemné, protože se tu sešla taková fajn parta, jako maminek a je mi to určitě 

příjemný.  
1. A je tady třeba něco, co jste se na skupině naučila nebo dozvěděla a využila to pak třeba v nějaké 

situaci? 
2. Tak tohle… 
1. Jasně že to může být a nemusí... 
2. No nevím, možná že ano….ale teď nejsem úplně schopná reagovat, protože jsme tam dělali nějaké 

techniky teď si tu techniku nevybavuju, ale asi jsem ji použila. Že se vlastně lidé vyjadřují k problému, 
nějak, co je napadá a pak se z toho udělá nějaký závěr. Jak se baví lidé ve skupině. 

1. Jo jo, asi myslíte bálintovské skupiny, možná mluvíte... 
2. Jo, no, tak to jsem použila.  
1. A to jste s Aničkou někdy takhle třeba něco řešily tedy?  
2. S manželem no. 
1. Tak to je super. A kdybyste měla říct, jestli je tady něco, čím pro Vás byl ten program osobně užitečný. 

Vím, že už jste z toho něco říkala, ale jestli tady bylo něco takového ještě osobně významného pro 
Vás?  

2. Tak určitě mi jsme to chození brali jako k Aničce, jak se sem těší, určitě co si z toho Anička jakoby 
odnese do života, nějaké chování. Že pro mě to byla hlavní motivace, že kdyby zase něco takového 
nastalo, i když teď není problém, že to může být třeba ze dne na den. Že kdyby se udělal nějaký 
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problém, tak aby se dokázala ohradit. Takže myslím, že pro Aničku jakoby ten přínos a pro mě, že to 
byl příjemně strávený čas.  

1. Takže na rodičovských skupinách pro Vás tedy hezky strávený čas, čím to bylo? 
2. Určitě, takový relaxační, že to z člověka spadne. 
1. Jak jste třeba vnímala ostatní rodiče, co jste se od nich dozvěděla?  
2. Každý má jiné problémy, každý je jinak náročný na ty děti. Některé problémy třeba byly velkého rázu 

nebo jsou velkého rázu, některé už jsou třeba na hranici řešitelnosti, to byla maminka, ta sem pak 
vlastně přestala i chodit. Jo, takže je to prostě a některé mi připadali někdy i malicherné oproti jiným, 
takže je to takové různé pohledy, jak to kdo vnímá asi. 

1. A jak jste vnímala ty společná setkání dětí a rodiče? Přineslo Vám to něco?  
2. Ummm, tak to je taky zajímavé. Přineslo mi to, že mi si jako celkem sedíme, my nemáme ten 

komunikační problém. Anička trošku hraje v té pubertě takovou tu hru, že maminku nepotřebuje, ale 
jako viděla jsem, jak se chová v té skupině, že jako ke mně je taková jako trošku odtažitější, abych jí 
neztrapnila, protože takhle třeba když jsme v rodině nebo nebýváme v nějaké takové skupině lidí, že 
jo tak jsou doma jiné ty projevy než tady, ale že by mi tam něco jako úplně překvapilo, že by Anička 
jinak reagovala, myslím si, že ani ne. Spíš bylo zajímavý jí vidět takhle, jak jí záleží na tom, co si ty 
děti myslí jako. 

1. Je něco, co Vám třeba na té skupině chybělo, vadilo? Co byste třeba doporučila dál, aby se udělalo 
jinak. Ona tahle zpětná vazba je taky hodně důležitá.  

2. Určitě, to bych nad tím musela asi déle přemýšlet, ale z našeho pohledu, že my už jsme neměli úplně 
ten akutní problém v té době, tak si myslím, že ani ne. Kdybychom na tu skupinu šli třeba o rok dřív, 
kdy opravdu ten problém eskaloval, tak bych to možná i více řešila. Jo, ale tím že to nějak hodně 
uklidnilo od toho září, kdy jsme nastoupili, ono to vlastně bylo od října, tak mě teď nic zásadního 
nenapadá. 

1. Ani třeba těm rodičům, co by řešili ten akutní problém? Jestli by tady něco nemohlo chybět? 
2. To je těžká otázka, protože tam byly ty společný aktivity a já nevím, co se tam dělo s dětmi, jen po 

Aničce, co jsme jely tím autem, tak co jsme se bavily třeba. Jsme se bavily o jiných věcech a úplně 
jsem nevyzvídala, tak jako zeptala jsem se co jako, ale nijak jsme to to nerozváděly, takže těžko říct. 
Na Aničce vidím, že je opravdu průbojnější, takže efekt to mělo a ona asi nepotřebovala moc teď, že 
je spokojená, saturovaná, nikdo jí nešikanuje. 

1. Tak ještě jak probíhal ten program z Vašeho pohledu, kdybyste měla říct, co se na těch skupinách 
odehrávalo, co jste celý rok dělali, klidně obecně nějak. Z Vašeho pohledu prostě. 

2. Tak my jsme si třeba s maminkami hezky popovídaly, nebo hezky popovídaly, bylo to přínosné i 
z hlediska toho, že v podstatě tam bylo více názorů, když nějaká ta maminka řekla svůj příběh, což 
takhle doma taky neslyšíte, tak jste si vyslechla vlastně více možností řešení. Takže se člověku takhle 
rozšířila optika, že to není tak hrozná, jak to ten člověk v tom daném okamžiku vnímá a že má nějaké 
možnosti něco s tím dělat, tak to bych řekla u těch maminek, jakože to byly různé ty příběhy a myslím 
si, že to bylo přínosné vidět to z různých úhlů. Ty společný skupiny, tak my jsme si je užívaly, třeba 
ta vánoční, ta byla taková pěkná. Člověk odjel opravdu nabitý, jak říkám, pro mě to je takový příjemně 
strávený čas a tím, že se ty problémy nějak neeskalovaly s Aničkou, tak to bylo takový pohodovější.  

1. A vlastními slovy, jak jste vnímala cíle toho programu, v čem má podle Vás pomoci nějak vlastními 
slovy?  

2. Tak já si myslím, nebo s čím jsme sem šli, aby se ty děti dokázaly nějak začlenit do té třídy, aby ta 
třída je nějak brala jo, aby nestály na okraji, jak se to stalo Aničce a aby dokázaly, ne nějakým 
negativním způsobem zaujmout, ale aby v podstatě dokázaly komunikovat s těmi vrstevníky jo, takže 
různě to jsou děti, které asi mají nějaké poruchy chování, neříkám, že všechny. Anička třeba ano. Tak 
aby se nějak dokázaly s těmi vrstevníky bavit. Aby je neodpuzovaly jo, v uvozovkách. 

1. A komu byste ten program doporučila jako té cílové skupině třeba?  
2. Tak určitě těmhle dětem na okrajové třídě, které mají ty specifické projevy chování, díky čemu se jeví 

jiné a ty vrstevníci je nepřijímají, nebo prostě děti někdy dokáží být hodně zlé, když je někdo odlišný. 
Aby se jim vlastně posílil o to sebevědomí, a to žádoucí chování, jak se mají třeba bránit nějakým těm 
útokům. 

1. Jaké témata se na té rodičovské skupině nejčastěji objevovala? 
2. Tak většinou to byly nějaké ty příběhy, já si myslím, že každá ta maminka, jak jsme se tam scházely, 

dostala každá jakoby prostor, co chtěla říct.  A ty tématy byly hrozně různorodý, poslední, co mám, 
od výběru třeba povolání, že půjde syn na internát a bude vlastně v 15 odtržený od té rodiny. Tak tam 
byly témata vlastně i takové, ta maminka tam pak i přestala chodit, že ten kluk v podstatě utíkal 
z domova. My jsme tam přišli s tématem, že jsme neřešili Aničku, ale její kamarádku, která trošku 
žije v asociální rodině a která prostě vyvádí doma dost. Opravdu ty témata byly hodně různé, že to 
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nebyla jen šikana. S Otakarem je to asi takový, že je takový jiný, odlišný a u něho to je jasné, jak ho 
integrovat. Pak Franta, ten je nesmělý, s tou šikanou má problém, ty děti, on je velký ale… Takže ty 
problémy byly různý si myslím. Nebylo to jen o té šikaně, že někdo lže se tam řešilo, řešila maminka, 
že jí dcera lhala a falšovala známky. Takže takový opravdu bych řekla hodně různé. 

1. A jaká témata se podle Vás mohla objevovat nejčastěji na té dětské skupině?  
2. Na té dětské skupině asi ty kamarádi možná, jako tipla bych si mít nějakého kamaráda, buď nejlepšího 

nebo prostě...Nevím, jestli vztahy s rodiči. Když sem většinou někdo přijde do poradny, tak je to rodič, 
který má zájem o to dítě. Takže vztahy s rodičema asi u dětí jako Anička jsou asi aktuální. Nevím, 
jestli lásky nějaký. 

1. Jak se vám pracovalo s terapeuty, kteří ty skupiny vedli?  
2. Tak já si myslím jako, že se dokázala navodit ta pohodová atmosféra, že tam nebylo nic co by jako 

vadilo. 
1. A jak vnímáte roli, kterou ti terapeuti v té skupině měli?  
2. Tak spíš takového toho doprovázení, že jsme si na to přišli sami jo, jako takhle nějak jsem je vnímala, 

že do toho nijak výrazně ani nezasahují, ale že tam dávají takové impulzy abychom si na to přišli 
sami.  

1. A na té dětské skupině ta role těch terapeutů?  
2. Tam si myslím, že je to takovou tou nenásilnou formu ty děti něco naučit jo, nějak zábavnou formou, 

že jako já jsem tam nikdy s nima nebyla tak… 
1. No jasně, spíš, jak to vnímáte vy. Ještě se tedy vrátím k Aničce, jestli bylo nějaké nežádoucí chování, 

které jste u ní zaznamenala a jestli za ten program nastala nějaká změna.  
2. Tak nežádoucí chování se nám občas objevuje a zase mizí, takže u Aničky je to také lhaní bohužel, to 

bohužel nevymizelo za tenhle ten program. A řekla bych že je opravdu klidnější jo, nevím, třeba je to 
tím jarem, změnou školy, takže to nežádoucí chování, my jsme tady opravdu šli, aby byla průbojnější 
jako ve skupině dětí. 

1. A to lhaní nedělá Vám třeba překážku v té komunikaci, jak jste říkala, že je to taková vaše silná 
stránka? 

2. No jako přestávám já věřit že jo, jako ona se mnou komunikuje, řekne mi třeba spoustu takových věcí, 
které já bych třeba já svojí mamince neřekla v tomhle věku, ale to lhaní, ona lže v takových prkotinách. 
„Vyvenčila jsi psa?“ „Vyvenčila.“  A já poznám, že ho třeba nevyvenčila jo, takže bourá to tu důvěru. 
To je další věc, co bysme měli řešit, aby si to nevzala jako nějaký vzorec, protože ona to viděla u 
bráchy, ten má taky ADHD, taky to nechci omlouvat, ale tam ona viděla, že on třeba lže nebo tak, 
trochu negativní příklad. 

1. Takže tohle je taky problém, který tam třeba přetrvává? 
2. Ano, to tam přetrvává a budeme to muset nějak řešit, jestli třeba hodinou pravdy, kdy mi řekne 

všechny za týden lži, které…nevím zatím (smích). To jsme nevyřešili ještě.  
1. A ještě k Vám bych se zeptala, na Vašem vztahu s Aničkou, jestli existuje něco, co byste ráda třeba 

ještě změnila?  
2. Abych na ní měla ještě více času, to bych změnila. Protože ona je mazlivá, stále máme ten důvěrný 

jakoby vztah, není odtažitá, jen někdy. Ale čas mi chybí, více času si ještě užít, protože dokud ještě 
má o tu maminku zájem. 

1. A co byste nechala tak jak je, čeho si ceníte na tom vztahu? 
2. No určitě té komunikace, že mi dokáže svěřit různé věci a toho si vlastně cením úplně nejvíc. 
1. Tak já se ještě zeptám, vy jste na začátku skupiny vyplňovala takový dotazník, jestli byste mohla říci 

třeba, kam jste se za tu dobu posunula. 
2. Nemáte ho sebou náhodou? 
1. Mám ho sebou, a ještě Vás tedy rovnou požádám, abyste mi ho znovu vyplnila pro aktuální situaci. 
2. Jo na vztahu s paní učitelkou máte škálu od 1-10 tak tady musím dát tentokrát 10 po dnešním 

rozhovoru, protože má hrozně hodnou paní učitelku, která jí chválí a povzbuzuje. Takže to máme 
výborný. V chování doma, tam to je, já to dám jako 6, protože to je výrazně lepší, ale zase lže, jde se 
omluvit atd. takže jsou tam takové jakoby trošku extrémy. A přání v budoucnu, kdyby to bylo na té 
osmičce nebo devítce. My začala hodně pomáhat, dáme 8, budu ambiciozní. V chování ve škole, to 
bych řekla, že je ta 8, že je spokojená, nikdo si na ní nestěžuje, a to by mohlo získat, zase nemusí být 
úplně vzorná. Ve vztahu se spolužáky, tak je teď taky spokojená, takže já jí dám 7, tam má jen 3 
kamarádky, tak aby byla ještě spokojenější. A v učení, tam je to slabší teda. Tam dám 5-6, měla takový 
výpadek, tam kdyby sama se třeba učila, není samostatná. 

1. A to se posunulo, nebo zůstalo stejné? To učení? 
2. V tom učení se teď zhoršila, protože jsme na ní měli méně času. Jak není samostatná, tak se to projeví, 

když rodiče mají méně času, tak je to bohužel vidět na těch známkách. 
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1. Já se jen ještě zeptám, jak jste mi na začátku říkala ten příběh vašeho dítěte, tak teď aktuálně v čem 
vnímáte největší problémy Aničky? 

2. Jasně, tak na tom lhaní by se dalo zapracovat, to je vážná věc. A aby byla více samostatná, aby udělala 
tu práci do školy a pak si sedla k tomu mobilu.  

1. A jak si představujete, že jí k tomu povedete?  
2. Tak nejlepší je vlastní příklad, abychom spolu dělali třeba více aktivit, co se týká úklidu, aby mi více 

pomáhala, protože mi jsme ji vlastně nechávali, ta domácnost, nechávali jsme ji, že si uklízí pouze 
svůj pokojíček, tak jí více zapojit do chodu domácnosti nebo i do takových aktivit a více ji zapojit 

1. A silné stránky Aničky, vy jste říkala, že je teď taková průbojnější. Má nějaké silné stránky, které ji 
třeba pomáhaly zvládat ty problémy?  

2. Tak Anička má výhodu, že působí tak mile a étericky, tak někoho odzbrojí už tím, potencionální 
agresory, takže to bych řekla že je silná její stránka a taková ta, že je hodně, to nevím, jestli je silná 
stránka, že je emotivní a citlivá, nevím, jestli je to vhodné úplně pro život. Dokáže být hodně 
empatická. Záleží, s kým se setká no. Pro nějaké povolání třeba si myslím že by byla vhodná nějaké 
i sociální věci. 

1. Tak já Vám moc děkuji, to bude asi vše z mojí strany.  
2. Tak super, tak nevím, jestli jsem byla úplně ideální kandidát, protože mi jsme se vším spokojení. 
1. Určitě, každá ta Vaše zkušenost je moc cenná. Moc děkuji. 
2. Tak na shledanou.  
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Příloha 2: Rozhovor s matkou Martina  
V rozhovoru je označena osoba, která klade otázky, číslem 1 a respondent číslem 2. 

1. Tak na úvod jestli by jste mohla říct takový příběh Vašeho dítěte, jak se sem vlastně Martin dostal? 
Co tomu předcházelo? 

2. Předcházelo tomu takový jakoby ublížení spolužákovi při přesunu na atletiku, kdy vlastně skočil 
zezadu na spolužáka a zlomil mu ruku. Ale bylo to takový, že se pošťuchovali mezi sebou, že to 
nebylo cílený vyloženě, že mu chtěl ublížit. 

1. Takže to byla nehoda? 
2. Takový neovladatelný chování občas jakoby. Jinak to chování se s ním táhne od 1. třídy, taková 

jakoby nezvladatelný občas. 
1. A vám tedy někdo tenhle program doporučil, nebo jak jste ho zvolili?  
2. Ano, školní psycholožka nám ho doporučila. 
1. Máte pocit, že je nějaká oblast, ve které se Martin posunul za to trvání té skupiny? Jestli v té oblasti 

nastala nějaká změna? Samozřejmě může a nemusí být, prosím, hodně nám záleží na objektivitě. 
2. Myslím, že teď je to chování takový jako, že si to víc uvědomil, co udělal, že se snaží víc kontrolovat 

to svoje chování, tu impulzivitu. No, tak asi tak, no.  
1. A v čem se to třeba projevuje?  
2. Že teď nejsou vlastně stížnosti na něj, že nemá nějaké problémy ,co měl, i doma jako myslím, vůči 

bratrovi měl, dřív měli spolu třeba výstupy různý a tak, takže tam nastala změna. Nějaká tolerance 
možná větší z jeho strany vůči ostatním. 

1. Máte pocit, že byl ten program pro Martina něčím užitečný? Podle Vás?  
2. Takže si třeba uvědomil některý věci, zamyslel se nad něčím, nad čím předtím moc nepřemýšlel. 

Třeba to, že je víc schopný té kontroly. 
1. A máte pocit, že se splnila nějaká Vaše očekávání, něco, s čím jste sem na tu skupinu vstupovala. Od 

začátku toho roku nebo vlastně od toho pololetí ve Vašem případě.  
2. Jo, jo, myslím, že to bylo i pro mě důležitý, že jsem zjistila, že v tom nejsem sama, že jsou i jiné 

problematické děti, že nejenom Martin vybočuje z nějakých těch norem toho chování jakoby 
pomyslně normálního…a…že třeba jak on to cítí jsem se dozvěděla některý věci, jak on vlastně, i 
vůči já jemu, jak mám vystupovat, nebo co třeba dělám špatně nebo tak… 

1. Na těch rodičovských skupinách?  
2. No, ano. 
1. Co se odehrávalo z Vašeho pohledu na těch dětských skupinách? Co tam ty děti dělaly dle Vás? Jak 

to jako vnímáte, co si pod tím představujete? 
2. Já to vnímám jako pozitivně, takový jako společný různý projekty, že se zamyslely nad různýma 

svýma věcma, že ty svoje představy nějak řekly o něčem. A i takový ty vztahy, že se naučily fungovat 
mezi sebou jako ty děti no. Nevím úplně přesně. 

1. To je právě o tom, jak jste to vnímala, co jste si pod tím programem pro ně představovala. A mluvíte 
někdy s Martinem doma o programu doma, vypráví o tom?  

2. Jo, vždycky v autě, když jedeme ze skupiny, tak se mě vždycky ptá, co jsme dělali my, což já 
samozřejmě mu nemůžu, neříkám. Jenom říkám, že jsme se bavili, nemůžu mu říkat co jsme říkali o 
jiných dětech a on mi jakoby říká, co dělali, že něco malovali a nebo, že se snažili jako povídat o sobě 
třeba a tak. 

1. Myslíte, že se ten program mohl nějak promítnout do vztahu Martina ke škole, jestli se tam třeba něco 
změnilo?  

2. To myslím spíš tak to chování jako víc se zlepšilo (smích). To je asi tak všechno no. Možná jako, on 
má teď takový ty výkyvy v té škole, někdy se učí líp, někdy hůř. Takže teď bych řekla, že si víc jako 
uvědomuje, že to může být pro něco jako víc důležitý, že je třeba zabrat v tý škole. 

1. On je v tý osmičce, že? 
2. No, jo (smích). 
1. Teďka bych měla otázku konkrétně k té škole. Co Vám třeba pomáhá v tom vztahu k té škole, co třeba 

vnímáte jako pozitivní ze strany té školy a naopak, co třeba vnímáte negativně. Co od té školy jako 
rodič potřebujete? 

2.  Já mám spíš ke škole důvěru, teď přemýšlím nad tou nedůvěrou, v čem mám nedůvěru. Myslím si, 
že tam nemám nějaký takový, že bych měla nedůvěru ke škole. Třídní učitelé řeší prostě okamžitě 
věci, které je potřeba. Vím, že tam byl nějaký náznak šikany mezi děvčaty a že se to tam okamžitě 
jako by řešilo. 
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1. Takže ta důvěra ve školu u vás pramení hodně z toho, jak třeba přistupují k problémům, co tam 
nastanou? 

2. Ano, ano.  
1. A co by vás třeba vedlo k tomu, abyste dala Martina pryč ze školy? 
2. Tak školu jsme změnili předtím jakoby složení té třídy, proto šel na tu školu, na které je teď. Že tam 

byly takový špatný vztahy mezi dětmi. Tady je ta třída poskládaná, že je tam víc dětí, je méně 
problematická. 

1. A na té předchozí škole se to nějak řešilo? 
2. Spíš jako ne právě. 
1. Jak vnímáte vztah Martina k programu, s jakými pocity byste řekla, že se chod í? 
2. Já si myslím, že sem chodí rád. První to teda pral jako oprus a teď že sem chodí rád. Že to má jako 

takový…takový světlý okamžik pondělní (smích). Nemá s tím problém. 
1. Jak se Martin projevuje ve vztahu s vrstevníky? Máte třeba pocit, že tam nastala nějaká změna, nebo 

je to stejné… 
2. To nevím, jestli tam nastala změna, vím, že tím, jak je takový impulzivní, že nevím, jak ho úplně 

berou v tý třídě. Spíš se myslí si myslím, že na to, jak je vlastně problematický dítě, že tam jako docela 
dobře zapad v tý třídě. Je spíš vedoucí osobnost jakoby při různých věcech. 

1. To je třeba změna oproti té předchozí škole? 
2. No to určitě. Tam si myslím, že si žádnou pozici jako by nevypěstoval. 
1. A tam ho braly děti normálně, nebo tam třeba byl nějaký náznak šikany…? 
2. Tam ho asi braly normálně, akorát byly stejně impulzivní jako on a docházelo mnohem víc k těm 

konfliktům, takže tam to ani nebylo, že by byla nějaká šikana. A mnohem větší nezájem té školy to 
řešit jakoby, ty problémy, co tam mezi těmi spolužáky byly. 

1. Jak se Martin projevuje ve vztahu s dospělými, nastalo třeba tam nějaká změna?  
2. No to myslím, že teď je, jako by víc dospěl bych řekla, že má občas takový rozumný, občas mi přijde 

že je jakoby takový…že přemýšlí jako dospělý. 
1. Teď na Vás, jak se vnímáte jako rodič, kdybyste se měla popsat?  
2. Taková všekontrolující, nesnesitelná osoba (smích). Ne tam myslím, že se snažím, že jsem jakoby 

tolerantní, někdy bych měla být více přísná možná jako, možná dělám chybu. Snažím se ty jeho 
průšvihy pochopit i z té druhé strany jakoby a nesnažím se dělat třeba ze špatných známek nějaký 
jako třeba závěry jo. Říkám, že už nějaká pětka mě nevzruší jo, protože prostě jsem ráda, že Martin 
chodí do tý školy rád jako. To je pro mě důležitější jak ty známky jo. Asi tak. 

1. A jak si myslíte, že Vás Martin vnímá jako rodiče?  
2. Myslím si že dobře, jako nevím, co říká Martin, to nevím. Ale myslím si že dobře. Někdy má možná 

pocit, že jsem méně spravedlivá, že třeba těch zákazů je moc, že třeba jsou spolužáci, kteří hrají běžně 
na mobilním telefonu dlouho, nebo na počítačích a u nás se to dost kontroluje, a to mi jako dost vyčítá, 
že mu jako nedovolím volný přístup k těmhle těm médiím jo. To je u nás velký jako kdyby rozpor 
vždycky. Musím mu to zabavit, mobilní telefon nebo třeba tablet, sebrat ovladač do televize, aby dělal 
něco jinýho. 

1. Ve Vašem vztahu s Martinem, nastala nějaká změna za dobu toho trvání programu? Bylo třeba něco 
užitečného pro Váš vztah? Nebo také nemuselo samozřejmě. 

2. Asi jo, že jsme si tak jako vždycky povykládaly, že jsme měli vlastně takový časový prostor vlastně i 
před tou poradnou, kdy vlastně tím, že jezdíme spolu tam a zpátky společně autem, což je vlastně jiné, 
tak jsme si tak jako víc spolu promluvili, tak jsme měli mnohem víc toho času a možná jsem se i víc 
zamyslela nad některými věcmi, který jsme si řekli jakoby na skupině mezi maminkama, třeba že 
bych měla dělat něco jinak vůči němu. Myslím, že snad i viděl, že se mu snažím pomoct, snažím se 
to pochopit... 

1. Chtěla jsem se ještě zeptat, jestli se Vám stalo, že jste za dobu toho programu třeba přehodnotila 
nějaké své výchovné postupy, už jste vlastně něco říkala teď…tak jestli to nechcete ještě nějak rozvést, 
třeba jestli bylo něco konkrétního? 

2. Spíš jsem se tak jako utvrdila, že postupuju jakoby dobrý. Nebylo něco, že bych jako něco novýho 
aplikovala jako. 

1. A dozvěděla jste se třeba o Martinovi něco nového na skupinách, co Vás třeba překvapilo? 
2. Ano, že konečně jednou je hodnocenej jakoby pozitivně a že slyším, že to jako není jenom špatný, 

protože to slyším ve škole pořád…co Martin, co bylo špatný, jakou dostal špatnou známku, že 
vykřikoval, že se nehlásil, že něco… 

1. Jak třeba funguje komunikace mezi Vámi a Martinem? Změnilo se tam třeba něco?  
2. Já myslím, že spolu komunikujeme pořád jakoby dobře. To jsme neměli ani předtím problém jakoby 

v té komunikaci, před tou skupinou. 
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1. Jak tráví Martin volný čas? 
2. On dělá atletiku, takže to mu vyplňuje hodně času a pak škola a víkendy jsou tak jako, že různě 

jezdíme. To je takový hlavní naše. Tu atletiku tu má opravdu hodně, tu má 3* týdně, takže jako moc 
prostoru jinde nemá. Ve volném čase třeba jezdíme na kole a chodíme různě. 

1. A třeba tu elektroniku, jak jste říkala, že je často na těch počítačích…. 
2. No tak jasný, tak to taky, ve volných chvílích, když teda mu vybyde a povolíme mu to, tak jo. U nás 

jsou takový víkendy, což on je z toho hrozně rozezlenej, protože u nás se nehraje a nechodí se na 
počítač, tak to on bere velmi …jako kdyby mu to vadí. Ale máme to tak všichni, jako ani mi 
nechodíme. Je to teda náročný, to musím opravdu všechno zamknout trezoru, nebo vypnout wifinu… 
ale jako je to takové, aspoň na sebe máme víc času. 

1. Jaké to bylo pro Vás, sem na ten program chodit? 
2. Jako nějak mi to nevadí, už jsem si zvykla, protože těch sezení v poradnách jsem absolvovala víc, 

spíš časově, že je to pro mě náročný. 
1. Je něco, co jste se tady na té skupině dozvěděla, naučila…a pak jste to třeba použila v reálném životě? 

V nějaké situaci třeba? Jestli něco takového vůbec bylo. 
2. No to si teď nemůžu vzpomenout. 
1. A je něco, čím ten program byl pro vás osobně důležitý, když byste měla říct?  
2. To určitě ano, takový jakoby zamyšlení se nad tím chováním toho Martina a nějaká taková jakoby 

zpětná odezva toho jeho jeho chování, nebo toho, jo není to úplně ještě tak hrozný, jak to vypadá někdy 
jako. Zamyšlení se nad sebou i, nad tou výchovou celkově. 

1. Jak jste třeba vnímala ty ostatní rodiče, co jste se od nich dozvěděla? 
2. No, že maj taky starosti s těma dětmi a že to není jednoduchý, že třeba někdy ty děti mají i větší 

poruchy, než má třeba Martin a že to berou jakoby sportovně a že je některý vážně třeba obdivuju, jak 
to zvládají. 

1. A jak vnímáte ta společná setkání rodiče a dítěte, přináší Vám to něco? 
2. To jsem absolvovala teda jen dvě a myslím si, že to bylo jako fajn, že třeba tak jsme si kreslili nějakou 

tu časovou osu života, tak tam mi přišlo takový fajn, že jsme se jako zamysleli, že jsem se střetli 
v nějakém tom bodu. I to druhé, co jsem absolvovala, tak tam bylo takové to dotýkání se sebe, tak tam 
to relaxační, tak jsme měla i obavy, jako že se Martin ani nenechá masírovat nebo na sebe šahat, a ještě 
přece jenom není tak vyspělej, že by mu to vadilo, tak to bylo takový jako fajn no. Ještě je pořád 
takovej pro mě jako malej, že není ještě tam moc velkej, jakože bych na něj nemohla šahnout. 

1. A je třeba něco, co Vám na těch skupinách chybělo, vadilo, co byste třeba poradně doporučila, aby 
změnili, zavedli? 

2. Možná ještě kdyby víc jako ty sezení těch rodičů s těma, co pracujou s těma dětma. Víc rozebrat, to, 
jak to jakoby cítí, ty, co mají ty problémy. 

1. Jak ten program probíhal z Vašeho pohledu, kdybyste měla říct, co jste za celou tu dobu, co sem chodíte 
dělali, Vašima slovy? 

2. Vyhodnocovali jsme to, co dělají naše děti. Zamýšleli jsme se nad tím, jako jaký mi bychom třeba 
mohli změnit věci vůči nim a jak bychom se třeba dozvěděli, jak se oni cítí v tom svém kolektivu a 
tak…A my taky, my jsme měli napsat, jak jsme se cítili, když jsme byli malý a taky se nad tím 
zamyslet…zamyslet se i nad sebou, jestli třeba něco nedělám špatně a tak. 

1. A kdybyste měla říci, jaké jsou cíle toho programu, jak to vnímáte, vlastními slovy? 
2. Myslím si, že takový to jakoby, aby to dítě se naučilo víc vlastně fungovat mezi těma ostatníma dětma, 

a tak nějak si jako uvědomit nějaký věci, který třeba dělá i špatně a zkusit je aplikovat vlastně v tý 
škole jakoby zlepšit se, dozvědět se něco o sobě taky. Jakže kolikrát není ani tak špatný, jak to třeba 
v té škole kolikrát vypadá, že třeba v něčem je dobrý, nebo by mohl něco zlepšit. 

1. A kdybyste se měla vrátit k těm rodičovským skupinám, jaká témata se tam dle Vás nejvíce objevují, 
s čím tak rodiče přicházejí? 

2. Všechno možný, co kdo potřeboval řešit. Takový ty, jestli změnit školu, nezměnit školu, to jsou taková 
nejčastější témata. Taková ta volba toho povolání, toho, co to dítě taky bude pak dál dělat, taky tyhle 
věci. A potom hodně ty problémy v tý škole, jako třeba s učiteli a přístupy různých těch škola a tak. 

1. Jaká témata se nejčastěji objevovala na těch dětských skupinách, podle Vás? 
2. No, to teda úplně nevím. On mi Martin řekl, co jako by dělali, ale nevím, jaký to mělo úplně průběh.  

Spíš ty jejich pocity se tam řešili, jejich ve vztahu ke škole, potom myslím ve vztahu k rodičům. 
1. Co s terapeuty, kteří tu skupinu vedli, jak se vám s nimi pracovalo? 
2. Dobře. 
1. Jak jste vnímala třeba jejich roli? 
2. Jako pozitivně, mají takovou velkou trpělivost, že když to srovnám třeba s učiteli, tak je to jako velkej 

rozdíl jo. Oni mají takový to, takový to pochopení větší pro ty děti, víc kamarádi než třeba normální 
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pedagog ve škole. Že i k těm dětem, který jsou jako takový ty problematický, tak mají takový ten 
vstřícný přístup a snaží se najít na tom jakoby i něco pozitivního v tom jeho chování. 

1. A v těch rodičovských skupinách, jak jste vnímala tam roli toho terapeuta? 
2. Taky, tak oni nám třeba poradili různý věci, co by se dalo dělat i s dětma, nebo nás třeba utvrdili v tom, 

že něco děláme i dobře, a tak no. 
1. Já se ještě vrátím k Martinovi, před tou skupinou, byla u něj něco, co jste třeba vnímala jako nežádoucí 

chování? A jestli ano, změnilo se to nějak během těch skupin? 
2. Myslím si že, vyloženě nic takového tam nebylo. 
1. Na tom vašem vztahu s Martinem, je třeba něco, co byste chtěla ještě změnit, zapracovat na tom ještě? 
2. Já si myslím, že máme dobrý vztah, to by teď už bylo takový jednostranný, aby třeba víc vnímal i mé 

potřeby on jakoby. On je takovej někdy jakoby sobeckej, to ale asi souvisí s věkem, to se asi ještě musí 
naučit, možná až bude starší, že je teď takovej jakoby sobec. Někdy mu prostě musím dát najevo, že 
není jen já, já, já, ale že jsou tam i ostatní, i já, že mám třeba nějaké potřeby. 

1. To je super, že s Martinem máte jinak dobrý vztah, je něco, co byste na něm třeba dokázala 
vyzdvihnout? 

2. No, že máme takovou tu důvěru, že se nebojí přijít, i když má průšvih a že většinou ví přesně, co se 
stalo v té škole, jakou dostal známku...nejsem si úplně jistá, jak ten vztah mezi spolužáky, jaký mají, 
to mě teda moc neříká, vypadá to, že jako dobrý, ale tam to nevím úplně, i z toho mám takový trošku 
obavy, aby ten vztah byl dobrej s nima. 

1. Vy jste říkala, že má takovou tu vůdčí pozici, že? 
2. No, jak v kterých předmětech, nebo víceméně jo, snaží se o ni, ale nevím, jestli je to tak i doopravdy, 

jak ho oni berou úplně jo, jak ho vnímají. I když učitel mi taky říká, že on je spíš takovej jako vedoucí. 
1. A on má v různých předmětech různý kolektivy? 
2. Ne, jako myslím jakoby učitele, jak to třeba vidí oni tam. 
1. Já se ještě zeptám k Martinovi, je nějaká oblast, ve které má vážnější problémy? Vy jste mluvila o tom, 

že má potíže v té kontrole chování občas. 
2. On má ještě poruchu soustředění, takže on má to soustředění hrozně krátký. Je těžký ho zaujmout tak, 

aby si z toho něco odnesl. Má takový svoje problémy s tím. 
1. A má nějakou naopak silnou stránku, která mu třeba kompenzuje nějaké jeho problémy? 
2. Že je takový hodně sportovně založený, že vlastně vyniká v těhle věcech, takže je jakoby v něčem fakt 

dobrej. I teď třeba v tom vaření ve škole, je dobrý, že v tom jako vyniká nad ostatními. V tom sportu 
taky, že výborně skáče o tyčce. 

1. Jak třeba přistupujete k tomu, když má Martin problém, máte třeba nějaký svůj nejčastější způsob, 
nějakou vaší strategii, když by mě problém? 

2. No já se to snažím prostě hned řešit no, s tím, že hned jdu do tý školy, prudím tam, jako když má třeba 
pocit, že on dostal nespravedlivě a oni mi tohle tvrdí, třeba dostane poznámku, tak píšu ty maily a 
otravuju ty učitele, takže tohle jakoby se snažím řešit takhle, když nějaký ty problémy vyvstanou tahle. 
Nemám ráda i takovou tu nespravedlnost, když se děje, tak to hned řeším, jako snažím se to i důsledně, 
když už třeba někdo by to neřešil. 

1. Já se ještě zeptám, vy jste vyplňovala takový ten dotazník, když jste sem přišli? 
2. Ano, to jsme vyplňovala myslím. 
1. Tak jestli byste mohla nějak zhodnotit, jak jste se za dobu té skupiny posunuly. Já Vám ho zase dám 

vyplnit pro tuhle aktuální situaci, je to jen ta škála. Kdybyste to mohla třeba i okomentovat, jak jste se 
posunula. 

2. Teď si nejsem úplně jistá, v jakém to bylo stavu, jako pocitově, když jsem to vyplňovala, ale určitě 
jsme se posunuli. Jako doma máme problém, teď je to ve škole lepší jak doma, nevím, jestli se v tom 
podepisuje teď ta puberta trošku víc. 

1. Doma máte větší problém? 
2. No v takový tý poslušnosti, jakože řeknu Martinovi je večeře, tak to musím říct pětkrát, takový jako 

hrozně unavující občas. Jako Martine pojď, budeme se učit fyziku, než on s tím přijde, tak já už jsem 
hrozně unavená z toho, asi nejsem naladěná na stejnou vlnu jako on, tak to možná pak plodí ty 
problémy, ale asi by mohl jít teda hned když řeknu. 

1. Tak já Vám mockrát děkuji, my už budeme muset končit. Moc děkuji za pomoc a přeji ať se Vám 
s Martinem a vůbec všechno daří. 

2. Jo, děkuju, snad vám to k něčemu bude.  
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Příloha 3: Rozhovor s matkou Dominika 
V rozhovoru je označena osoba, která klade otázky, číslem 1 a respondent číslem 2. 

1. Takže jestli byste mohla zkusit na začátek popsat takový příběh Dominika. Jak se sem vlastně dostal, 
co tomu předcházelo? 

2. První bylo to, že jsem se vlastně přestěhovali, přestěhovali jsme se sem na Řepy a vlastně šel do nový 
školy. První co, tak začátek, jak nastoupit se cítil dobře, protože měl učitelku, která ho jako přijala 
perfektně, i navíc mu jako dávala úkoly, že jí pomáhal dělat prezentace a takovýhle věci a tak. 
Jenomže paní učitelku pak odvolali po půl roce a tím on ztratil nějakej ten kontakt, protože tam už ti 
kamarádi, všechno tohle bylo zaběhlý, takže měl problém si najít jakoby kamarády. Takže pak začala 
i šikana do toho a už se uzavřel, nechtěl mi do školy chodit, brečel doma, že tam nepůjde, že ho nikdo 
nemá rád, že to. Začalo se mu stýskat po starý škole a to, takže jsem s tím jako by pak šla do školy za 
poradkyní, co s tím dál a ta nás vlastně odkázala, doporučila, sem. To bylo vlastně na konci páté třídy 
a když té třídě vlastně úplně změnili kolektiv, protože zjistili, že ten kolektiv v tý předchozí třídě, v tý 
pátý, byl opravdu rozbouranej, ani to nebylo tou učitelkou, že prostě tam byl problém v tom kolektivu. 
Takže, a do 6. třídy už nastoupil úplně do jiného kolektivu a tam si sedli, tam si našel kamarády, 
protože tam…on taky trošičku, to IQ, co jsme měli, tak maličko je vyšší, tak proto i on má jinak 
komunikaci, takovou tu složitou, já nevím, jestli jste si všimla, on řekne všechno tak obalen než aby 
to řekl na rovinu, takže mu děti v tomhle tom…a teďko tam má jako hošíka, kterej je víceméně to 
samý, takže si jako sedli, takže si rozuměj, jeden druhýho se chápou, co vlastně on povídá. Takže teď 
se to jako už uklidnilo jako. 

1. A on teda měnil školu jen jednou, když jste se stěhovali? 
2. Jenom jednou, jenom jednou měnil no. 
1. A máte třeba pocit, že je nějaká oblast, ve které se Dominik posunul za dobu trvání té skupiny?  
2. Jo, určitě jako, určitě, to si myslím, že se naučil jakoby na něco asi reagovat. Zase dostal tady rady 

zase od těch starších podle mě, tak se asi naučil na něco reagovat, když je něco negativního. 
1. Jako když mu třeba někdo něco řekne a tak? 
2. Jo, jo. On byl hrozně výbušnej, tak jako potom, když se mu něco stalo, tak jako hrozně výbušnej. Teď 

už jakoby, teď už to řekne, stalo se tohle a tohle, takže už jsem se naučili tak nějak těm konfliktům 
vyhýbat jako. 

1. A kdybyste měla říct, zda byl ten program užitečný ještě něčím pro Dominika?  
2. Tak určitě informace. Informace třeba o tom, jak se chovají tihle starší kluci k tomuhle problému, 

tohle bylo pozitivní pro něj. A že zjistil, že vlastně není v tom sám, že je víc dětí, co maj jakoby 
problém. 

1. A kdybyste měla říct, jestli se splnila nějaká vaše očekávání ze začátku téhle skupiny?  
2. Určitě jako si myslím, že to nastartování bylo dobrý. Jako pravej okamžik, že on už se sice lepšil tím, 

že i ten kolektiv jako byl lepší, když to přišlo, ale stejnak, tak komunikace se pro něj jako stala 
snadnější. Že on pochopil, on se pak i uzavíral, šel třeba i na počítač a na tohle a pochopil, že potřebuje 
komunikovat i osobně. Jo, že ten osobní kontakt je důležitej. Proto třeba, když teďka byl týden 
nemocnej nebo tak, tak první „když já se zas po tejdnu vrátím a co když“ jo, že se třeba už bojí i že 
vypadne z toho kolektivu jo. Že se jako bojí, že ztratí tu komunikaci i na chvíli jo, takže už přemýšlí 
i takhle, to předtím nebylo, on se předtím bál furt chodit do té školy, to se bál. Teď se to otočilo, že 
by vypadl.  

1. A kdybyste z Vašeho pohledu měla říct, co se na těch dětských skupinách odehrávalo? Co tam vlastně 
ty děti dělaly? Ten váš pohled čistě. 

2. No, my jsme to moc spolu jako neprobírali. Jako on se moc o tom ani nezmiňoval, ale jako vím, že 
byl spokojenej, že šel s náladou. Tak asi jako co tam dělal, tak ten náladoměr a ty otázky z toho, když 
tam byl nějakej problém, tak si myslím, že se to tam nějak probíralo. Že dostávaly ty informace. 

1. A mluvili jste o tom doma někdy tedy? 
2. Ne, moc ne, já jsem se ho ptala, co jste dělali o on „to je tajný, to se nemá říkat“. Takže on striktně 

dodržoval, neřekl. 
1. A když byste měla říct, jak se ten program promítl do vztahu ke škole, nebo spíš, zda se tam nějak 

promítl, jestli máte pocit? Vy jste sice říkala už o tom kolektivu… 
2. No ten kolektiv a myslím si, že…no, on, když šel do týhletý třídy, tak jsme tam šli s podmínkou, že 

se musí jako tyhlety děti snažit, že když nebudou, ona je to ta jazyková, tak že půjdou do té vedlejší 
třídy. A v tý vedlejší třídě jsou právě ty kluci, se kterýma on měl problém, takže on se bojí i toho, 
takže ve škole se snaží chovat, aby nemusel jít do tamtý třídy. Takže si to uvědomuje i takhle, prostě 
se chce tomu vyvarovat, tak chce držet tu basu. Jinač ono mi přijde on je takovej i jako předvádívej 
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někdy i jo, že potřebuje někdy i tu pozornost, že to…ale někdy zase naopak je takovej, chci svůj klid, 
chci svoje to, takže on je takovej náladovej. 

1. Konkrétně vy jako rodič, kdybyste měla říct, co u vás vzbuzuje důvěru a čím ve vás třeba škola 
vyvolává nedůvěru? 

2. Já jako když Dominik nastoupil, tak tam byla ta učitelka paní K., tak ta mi vysloveně psala emaily, 
volala mi a tohle. Dávala mi jako hodně informace a tohle o Dominikovi, takže jsem měla jako, mě 
přijde, že to byla paní, která tím žila. Jako tou třídou, ona i sobotu, neděli, ale svým způsobem byla i 
přísná, ale zároveň uměla dát, jako by tomu Dominikovi dávala jistotu, jo? A tím, že ona odešla, tak 
se to tam jako by zlomilo strašně a něž se vůbec naběhlo, půl roku byli, že měli každýho třídního 
jinýho, jo? A třeba i na jeden předmět je najednou měli dva učitelé, jo? Takže tam se to strašně mlelo, 
ten konec byl prostě byl zoufalej jako. Tam to bylo prostě, ale semlelo se to až když jim pak zase dali 
řád, tu šestou třídu, dostal ten pocit, že má najednou třídní učitelku, za kterou může jít, jo. I když 
Dominik, co se týče vztahů jako učitelů a tohle, tak on je rád navazuje, se staršíma to jako. Takže on 
kolikrát třeba i zůstává i tam a že jde panu dějepisáři učiteli pomoct tohle dělat, že tohle...takže on rád 
s nimi komunikuje i normálně, takže si myslím, že s nima má takovej nějakej jako dobrej vztah. Co 
ho teďko jako by smetlo, tak on chodil a hlásil vždycky v rozhlase pro školu, asi 4 takhle chodili. No 
a ta paní učitelka mu umřela, se kterou jako to dělal, tak to ho jako by smetlo, ale co se týče…myslím, 
že se teďka zlepšila i ta komunikace tý školy, že tam byl prostě problém a neřešilo se to, nechávalo 
se to bejt až to došlo vlastně jako v týhletý pátý třídě až jako takovej, když už tam přišla ta inspekce 
na tu školu a začlo se to prostě řešit, začla si to ta škola hlídat, tak se začaly dělat i tyhlety jako 
semináře, co tam dělá tenhle problém a tak. 

1. Jako na základě té šikany? 
2. Já si myslím, že na základě té šikany, protože si jako stěžovalo víc dětí. Ten špatnej kolektiv, to jako 

zjistila na základě z tý, jak přišla jakoby ta inspekce. 
1. A kdybyste třeba měla říct, co by Vás vedlo k tomu, abyste změnila školu? 
2. My jsme s Dominikem, tu školu jsem měnila tím, že jsem se stěhovala. My jsme bydleli na Praze 3, 

teď jsem se odstěhovali na 6, takže to byla jakoby jeho nová, když začal brečet, tak jsem pak jako 
uvažovala zkusit jinou školu, ale…nejdřív jsem teda zašla za tou psycholožkou, co s tím dělat a pak 
když jsem zjistila, že ten problém je vlastně v celý tý třídě, že není jenom Dominik sám, že tam jako 
má plno… Tak jsem říkala, to nemá cenu, ale co jsem se jako bavili s tím jeho učitelem, tak on sám 
mi říkal „Vy, trvejte na tom, aby se nedostal do kolektivu těhle těch kluků“. Protože on se začal bránit 
tak, že začal s nima potom dělat blbosti, tak on říkal, že ho ty kluci hrozně stahujou, že on je chytrej 
kluk, ale že by ho ti kluci prostě stáhli, jo? Takže tam byla jako i rada od těch učitelů, aby on se dostal 
do jinýho kolektivu. 

1. A kdybyste měla popsat Dominikův vztah k tomu programu, jestli sem chodil rád nebo ne? 
2. Jo, jako von šel, ale pak už ten konec, už to bylo na něj dlouhý a hlavně pro něj bylo špatný to, že to 

bylo ty pondělky potom, kdy ten jeho nejlepší jakoby kamarád má hlavně volno v pondělí. 
1. Jo, jo, to vlastně zmiňoval. 
2. No, že ten jako kamarád má volno, tak chtěl jít radši ven nebo tak a musel jít sem, tak proto ho to jako 

brzdilo sem, ale když už sem šel, já nevím, tak to už byl zase spokojenej, jak tady blbli a jako v pohodě, 
ale ten první okamžik, že si musel volit mezi kamarádem a tou skupinou, tak to bylo pro něj úplně 
jasný. 

1. A kdybyste měla říct, jestli jste třeba pozorovala nějakou změnu ve vztahu s dospělými, jestli tam 
nastala nějaká změna třeba? 

2. On měl od malička hodně, spíš komunikoval s těma učitelema, už ve školce on vždycky vyhledával 
ty starší jakoby, takže tam jako si myslím, že je komunikativní, on se snaží, v tom nebyl problém ani 
předtím. 

1. Kdybyste se měla popsat jako rodič, jak se vnímáte jako rodič? 
2. Já jako rodič, no tím, že jsem s ním jak žila sama, vlastně Dominikův tatínek odešel, když mi bylo 

rok a půl a vlastně já jsem teď partnera poznala před dvouma rukama, takže vlastně po celou tu dobu 
mi jsem žili sami, takže to měl možná takový trošičku těžší tím, že tam neměl tu chlapskou, to mu 
vlastně dával jako občas jen děda, jo. Ale mám rodiče v Liberci, takže jen jako o víkendu a to, že jo, 
takže to bylo takový složitější. Ale já si myslím jako, že jsem z něj vychovala dobrýho jinakž kluka, 
myslím, že někdy, on někdy třeba má ty svoje výbuchy, tohle, ale když třeba přijde okamžik jakoby 
těžkej jakoby, když to řeknu, nějaká krize nebo tak, tak on se začne chovat opravdu jako kluk jo, že 
on se tomu postaví, že dokáže třeba přijít, řeknu příklad, partner má taky, z předchozího vztahu má 
dvě děti, který k nám choděj co 14 dní a teďkon oni byli zase a když odcházeli, začali brečet, že od 
nás zase nechtěj. A Dominik v tu chvíli k němu jako by nastoupil, jako na ty kluky a povídá „Hele, 
buď rád, že můžeš každých 14 dní chodit za tím taťkou, že se tě bere. Podívej se na mě, já vidím tátu 



 14 

jednou za dva roky…“ a začal mu to tímhle způsobem vysvětlovat, že se zase uviděj, a to a ten Luboš 
úplně koukal, že vlastně ty kluky úplně zklidnil, úplně. Já říkám, a to jsou ty okamžiky, kdy on dokáže 
jakoby se nastartovat jakoby kluk rozumnej, jako kdy si říkám, jo, tak je tam nějaký tam je, ale jinakž 
jako vyvádí jako ostatní kluci, ale jako jsou tyhle okamžiky. Nebo když mě bylo špatně, tak to bylo 
mami tohle, okamžitě nastoupil. Jo, tak to si zase říkám jo, když je potřeba, tak on funguje. 

1. A kdybyste měla říct, jak on Vás vnímá jako rodiče? 
2. Já si myslím, že mě má rád, že jo, my tam spolu umíme komunikovat, že tam máme tu komunikaci 

dobrou jako. Evidentně pro něj, jako já se nesnažím nějak křičet, nebo takovýhle, ale třeba někdy, 
když to pro něj je horší, když něco třeba provede, tak já se s ním přestanu bavit. Tak to je pro něj 
prostě větší trest, protože on pak přijde a omluví se a tohle jako, že nechce, že ví, jakože mě nechce 
ztratit, takže tím si myslím, že on si toho váží na druhou stránku. On vnímá mě a on mě má jako 
hlavního, protože tam ten táta nefunguje, takže tam si myslím, že je to cenný. 

1. A kdybyste měla říci, jestli třeba nastala nějaká změna v tom vašem vztahu za ten program? Nebo 
byla pro vás tady ta společná setkání nějak užitečná? 

2. Jako pro mě bylo taky, já jsem vlastně pochopila, já jsem se furt bála, jestli jako nemá tadyhle ty 
problémy a tak, když jsem na něj byla sama a jestli jsem dávala správnou výchovu a jestli tak… A 
zjistila jsem vlastně, že i tyhlety samý problémy mají i tam, když jsou obadva ti partneři jo. Že to není 
o tom, že jsem s ním byla sama. Takže mi to dalo jako takový uklidnění, že tahle situace může nastat 
kdykoliv, kdekoliv prostě, že tam jako by byl problém, že ten kluk má jakoby jiný myšlení, to jsem 
těžko mohla ovlivnit, nebo to že od nás odešel ten táta, to to asi nezpůsobilo, z toho jsem měla strach, 
že se mi to tady potvrdí. 

1. Já teď myslím konkrétně pro Váš vztah z Dominikem také, jestli máte pocit, že ten program byl nějak 
užitečný třeba? 

2. Pro náš vztah s Dominikem. Já si myslím, že jemu to dalo, že líp se soustředí na nějaký povinnosti. 
Já jsem se naučila, že ho musím nechat víc jakoby, aby začal sám vstávat, aby sám tohle a on obecně 
začíná víc jakoby tu zodpovědnost. 

1. A stalo se Vám třeba za dobu toho programu, že jste třeba přehodnotila nějaké výchovné postoje či 
podobně?  

2. No tohleto, tohle, že jsem jakoby začla mít víc nároků, že už nehlídám jako tam, že ho probudím, 
prostě to, že už chci učit, aby se jako by sám fungoval. 

1. Kdybyste měla říct, jestli jste se třeba o Dominikovi dozvěděla něco nového na těch skupinách tady, 
jestli Vás něco překvapilo? 

2. Když jsem se jako bavili, doma jakoby ten názor, tak jakoby, že umí, že je citlivej, že umí jako vnímat 
tyhle ostatní děti, že on se umí vcítitit i do těch ostatních dětí, že…já jsem si myslela právě, že on jako 
sám do sebe je jakoby zapadlej, že řeší ten svůj problém, že prostě a kope okolo sebe, ale teď mi 
přišlo, jako že ne, že jede. 

1. A když má třeba Dominik problém, tak jak se to snažíte řešit, jestli třeba máte nějakou strategii 
takovou… 

2. Bavíme se o tom, já chci prostě aby mi to řekl, jo. Já chci prostě s ním komunikovat jo. Já právě, 
partner ten je jako takovej víc výbušnější, já říkám „Nerozčiluj se, já si to s ním vyřeším.“ a snažíme 
se komunikovat. 

1. A ta komunikace teda mezi Vámi funguje dobře? 
2. Dá se říct, že jo. 
1. Jak třeba tráví Dominik volný čas? 
2. No, počítač, že jo? To je jeho. A když teda teď jsou ty kamarádi, tak jde teď jako ven a tak, na 

koloběžkách jezděj. 
1. Jaké bylo konkrétně pro Vás na ten program chodit?  
2. Tak já chtěla hlavně, aby Dominik byl, abych věděla, co k němu, jak to tady třeba viděj jako... Pro 

mě to bylo uvolňující, pro mě to bylo vždycky uvolňující. Takový, že jsem si vždycky popovídali, 
jako vhodná terapie, opravdu, že jo. Po tom se mi bude stýskat (smích). 

1. A vybavila byste si třeba něco, co jste se na těch skupinách naučila a potom jste to využila mimo tu 
skupinu, jako v běžném životě?  

2. Když jsem se bavili? Možná právě to, že jsem slyšela právě, že ty děti, že se nebát toho víc jako na 
ně zatlačit, aby se staraly, víc mu dát povinnosti, jo, prostě že aby ten koš vynášel, aby tohle. Víc ho 
zapracovat do tohohle běžnýho to, já jsem si furt říkala, já ho nechám bejt, hlavně ať se mi učí, jo? 
Ale teď už chci prostě i tohle to, nastartovat, aby měl nějaký tyhle povinnosti. 

1. A kdybyste měla říci, jestli pro Vás byl ten program něčím užitečný, vy už jste něco říkala, jestli k tomu 
ještě nemáte co říct? Čím konkrétně pro Vás? 

2. No říkám, to uvolnění a ten pocit, že nejsem v tom sama. 
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1. Jak jste třeba vnímala ostatní rodiče na těch skupinách? 
2. Já jsem si říkala v jednu chvíli, že my nejsme tady s tak strašným problémem, jako tady maj ty 

ostatní.jo, že ty to maj ještě horší, Dominik zas až tak tolik doma nevyváděl, nebo jako nedělal takové 
problémy. 

1. Jak jste vnímala ty společná setkání děti-rodiče?  
2. Ty byly super, ale když mi jsme jich pár neměli, že jsme byly nějak nemocný nebo bylo něco, takže 

ale to, co bylo společný, tak jako fajn, dobrej pocit, užila jsem si to. 
1. A je třeba něco, co vám na té skupině chybělo, vadilo? Tahle zpětná vazba je také velice důležitá. 

Nebo jestli byste něco doporučila, co by se mělo/mohlo změnit? 
2. No, my, když jsme byly jako sami a to, tak možná slyšet víc názor jakoby vlastně vedoucích té skupiny 

a tohle, když nějakej ten problém. protože my jsme většinou říkali názor, ale co bychom udělali mi 
ostatní v tý situaci a tohle, maminky, když jsme slyšely každá jednu druhou, ale ten pocit co by na to 
řekl ten pedagog jo, když to tak řeknu.  

1. Jo, takže jestli to dobře chápu, na té skupině, že se terapeuti třeba málo vyjadřovali?  
2. Hmm, jo jo. Ale pak, když jsme to jako probíraly s nima, tak ona říkala, že k tomu maj taky trošku 

svoje důvody, takže jako pak jsme to pochopily no.  
1. Dobře, tak děkuju za tuhle zpětnou vazbu.  
2. A možná bylo trochu škoda, že bylo tak málo času na to povídání na vyměněných skupinách, to bylo 

hodně zajímavý slyšet, jak Dominika vidí. 
1. Kdybyste měla říci jako z Vašeho pohledu, co jste tady celý rok dělali, co se tady dělo, jak ten program 

probíhal? Nějak to shrnout třeba? 
2. Řešily se vlastně, když teda vezmu tu skupinu, kde jsme samostatně, tam jsme jako by řešily ty 

problémy všedního života, co jsme měly každá. Jo, že prostě jak zareagovat, jak pomoct, jak 
to…nastaly tam prostě situace, nebo když se spolužačka holčičky svěřila, že uteče apod. tak taky jsem 
vlastně byla zvědavá, co bych vlastně udělala v tý situaci já jako že jo, takže naučili jsem se fakt jako 
jinej život jakoby že se to může kdykoliv stát mě, kdykoliv to. Zase potom přijímačka jo, jak volit 
školu, jak tohle, tak zase naučili jsem se, takhle do života rady, když to řeknu, jo že… 

1. A kdybyste měla popsat jaké jsou cíle toho programu, vlastními slovy? 
2. Já si myslím, najít tam klid prostě, aby našel každý v sobě ten klid, toho, aby tak to dítě našlo ten klid 

a nebálo se jít vstříc těm problémů tak jako ti rodiče. Naučit se komunikovat, naučit se ty problémy 
řešit. Nějakým způsobem a tak. 

1. A kdybyste ten program třeba měla někomu doporučit, tak napadlo by vás konkrétně třeba komu by 
se hodil… 

2. Určitě, určitě. 
1. A třeba konkrétně jakým lidem, s jakým problémem, typu? 
2. Já bych to taky i bývalý manželce mého přítele doporučila, aby zkusila tam a začala chodit, protože 

tam vím, že ta komunikace není taková a je to z toho prostě, že ty kluky, jako z jejich chování…jako 
i ona sama říkala, že by měli třeba víc pobýt s námi. 

1. Takže těm klukům a jejich mamce, protože mají problémy s chováním a komunikací tam, chápu to?  
2. No, naučit se tu komunikace prostě dítě-máma. To je důležitý. 
1. Jaká témata se podle Vás nejčastěji objevovala na té rodičovské skupině? Vy už jste tady něco říkala… 
2. Určitě ta škola, hodně tyhle ty problémy, co se tam probíralo. Pak jsme tady probírali, jak třeba pomoct 

a co, jestli je tam třeba pejsek, jestli to, tak jsme se jako radili a tak, takže jako ty témata běžnýho 
života, jak postupovat, poradit a tak. 

1. A na té dětské skupině? Třeba ta témata, která se tam podle Vás nejvíce objevovala?  
2. Já jsem byla na takový tý uvolňující, jo, že jsme škrábali jeden druhého. To byla taková ta uvolňující 

skupina a pak jsme byly zrovna, když byla ještě taková ta besídková. Tu jsme zrovna chytli, takže mi 
jsme neměli, my tu výtvarnou jsme zrovna nechytli s Dominikem. Ale podle vyprávění si myslím, že 
to byly, ty maminky si to chválily ty společný skupiny. 

1. A konkrétně ty dětské skupiny, podle Vašich slov, co tam podle Vás probíhalo třeba za témata? Je 
jasné, že jste tam nechodila, ale jak jste to vnímala by mě zajímalo… 

2. No, tak myslím, že tam ty děti hlavně mohly třeba říct nějakej svůj problém a dostat třeba i radu od 
někoho, jo? Nebo se tam jako tak celkově uvolnit, být tam s těma dětma. Jako přesně nevím, co tam 
kdo řešil. 

1. A jak se Vám pracovalo s těmi terapeuty, kteří ty skupiny vedli? 
2. Jo v pořádku, tam jako dobrý, komunikace, všechno dobrý. Líbilo se mi i, že jako dali tu hodinu, kdy 

jsme se jako vyměnili a že jsem mohla dostat i jakoby informace od těch, který s nima v tý skupině 
jsou. Tak to se mi líbilo, ta zpětná vazba jako že jsem se dozvěděla. 

1. A jak jste vnímala roli těch terapeutů ve skupině?  
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2. Takový prostě přátelský, na jednu stranu lidský na jednu stranu přátelský, ale ty děti, bylo vidět že 
maj tenhle styl, že je vnímaj, že jim chtěj pomoct, že jsou tady pro ně no. 

1. A na těch rodičovských skupinách? 
2. Na těch rodičovských skupinách, tam jsme si jsme se jako, taky, když to řeknu babinec, podrbal potom 

a každá jsme řekly takovej ten svůj (smích), ale jako příjemný. 
1. A ještě se tedy vrátím k Dominikovi, kdybyste měla říci v čem měl, nebo má, největší problémy? 
2. Já si myslím, že nejvíc vnímal hrozně toho Otakara, s tím Otakarem měl tady...co tady měl, tak problém 

s tím Otakarem. 
1. A to po celou tu dobu té skupiny nebo? 
2. Já bych řekla až ke konci té skupiny, on se mu chtěl vyhýbat a nechápal proč se tak chová, tak s tím 

měl jako problém, ale jinak jako... 
1. A třeba obecně jako?  
2. Já si nemyslím, že ho tam trápila ta jedna myšlenka, spíš jako v té skupině a vybrat si kamarády v té 

skupině. 
1. A třeba mimo skupinu? Vy jste říkala, že měl problémy s tou šikanou... 
2. Jo takhle, co měl předtím, to tady neměl jako pocit ten, já si myslím, že do té skupiny zapadl dobře, 

jako že tady se cítil dobře. 
1. A ještě kdybyste měla říct nějakou silnou stránku Dominika, jestli je třeba něco, co mu kompenzuje 

nějaké jeho problémy třeba co má? 
2. Já si myslím, že jedna věc je právě s tím počítačem, tak tam jakoby vím, že za ním chodí starší žáci a 

z vyšších tříd a učitelé i a poraď nám a tohle a tohle, tímhle tím je on známej na škole jako ajťák, jo. 
On si tam udělal tuhle vizitku na celý tý škole, takže to je jako jeho domina, že tomu rozumí, že…on 
je svým způsobem samouk. Já jsem jako na tohle téma vůbec, jo, takže jako vůbec, jako on i 
programuje ve svým věku, takže tam jako, tohle je jeho to. 

1. Tak vy jste ještě na začátku vyplňovala takový dotazník, kde byla stupnice, jak je to v různých oblastech 
teď a jak do budoucna, koukám, že mi to trochu zmuchlalo, tak se omlouvám. Tak jestli byste se nad 
tím teď tady mohla zamyslet a vyplnit to pro aktuální situaci, jestli jste se třeba nějakým směrem 
posunuli od začátku, něco se změnilo... 

2. Já si myslím, jako že s učitelkou super teďko jedu, že se naučil už to, taky někdy jako to, tak bych dala 
devítku. V budoucnu můžu dát jedině tu desítku, aby se to zlepšilo, že jo. Chování doma, říkám, tak 
tam je tak na tu osmičku, tam rezervy jsou, ve vstávání a aby... Tak desítka by byla dobře. Chování ve 
škole, tak tam se hodně zlepšil, takže tam bych dala devět a desítku chci, protože tam na začátku byla 
poznámky a tak, teď už je dokonce 1 a půl bodu k dobru, že získal, takže tam jako. Vlastně u kamarádů 
a spolužáků, vlastně tam se to taky hodně změnilo, jo, jako tam taky bych asi řekla devět, můžu mu 
přát jenom tu desítku. Učení, učení se, tam trošičku jako polevil v jednu chvíli, no dám tu sedmičku, 
abych to tak...a můžu mu přát desítku.  

1. Tak jo, já vám mockrát děkuju za rozhovor a přeju hodně štěstí. A ta svatba ať Vám krásně vyjde. 
2. Děkuju. Není vůbec zač. 
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Příloha 4: Rozhovor s matkou Aleše 
V rozhovoru je označena osoba, která klade otázky, číslem 1 a respondent číslem 2. 

1. Tak pro začátek, jestli byste mohla zkusit říct takový příběh Aleše, jak se sem vlastně dostal, v čem 
měl ty problémy? 

2. No, tak, že má Aleš nějakej problém se začalo ukazovat v poslední třídě ve školce bych řekla, kdy 
vlastně byl takovej úzkostnej hodně. Dělalo mu problém, než jsme se rozloučili, tak to bylo třeba 15 
minut, takže pořád ještě něco, ještě něco…člověk musel do práce…No a my už jsme vlastně měli paní 
psycholožku, protože už jsme řešili některé tyhle věci. No, nicméně to jsem ještě nevěděla, co nás 
čeká, a když nastoupil do první třídy, tak tam se to projevilo naplno. Pořád mi volala učitelka, abych 
si pro něj přišla, že se chová, jak ona to tenkrát řekla, nestandardně, což spočívalo v tom, že on byl 
takovej hodně nervní, třeba říkala, že šel 30 x na záchod za to dopoledne jo, pořád ty nervy a pořád 
kontroloval ty hodiny, kdy už bude jako konec a ptal se jí třeba během hodiny, jak to bude ještě dlouho 
a kdy už bude přestávka, no prostě….No, a tak jsme to teda nějak začali s Alešem řešit a našla jsem, 
vlastně nám dali ještě kontakt ve školce, psycholožka nám dala kontakt na nějaký poradny a tak. A já 
jsem…mě napadlo, že bych byla ráda, kdyby se na něj podíval i dětský psychiatr z toho důvodu, a 
bych něco nezanedbala jo? Věděla jsem, že je trošku nešťastnej z něčeho, že se něco děje, prostě 
nějaký úzkosti, tak abych něco nezanedbala, dostali jsem kontakt na paní doktorku a tam jsme to 
probírali a ona říká „no, tohle jsou prostě typické projevy ADHD. To znamená teda, že...on teda to 
má spojený ještě jednak teda to impulzivní chování, špatně, prostě krátkodobě se soustředí na něco, 
ale k tomu má ještě úzkosti jakoby prostě  a někdy i takový prostě znaky tý kompulzivní poruchy, že 
třeba si meje ruce pořád, se dívá jestli za ním něco není, ty kontroly takový…no to se střídalo třeba 
každej měsíc si něco vymyslel, teda v uvozovkách vymyslel, něco a pak zase něco a tak. No, takže 
takhle vlastně to začalo jako no, jako by ve škole dostal individuální studijní plán právě s tím, že teda 
se má přihlížet té jeho impulzivitě, že fakt jako nevydrží se hlásit a čekat až ho učitelka vyvolá a 
vykřikuje, to má do dneška a že třeba má pět minut dýl na písemky a tak, protože prostě potřebuje. 
No, tak takhle asi v kostce. 

1. A sem Vás tedy někdo doporučil nebo jste si to nějak našli? 
2. Ne, my jsme, my jsme vlastně vloni...on teda s touhle poruchou jdou ruku v ruce problémy ve škole 

s kamarádama, který teda ztrácel postupně a tak, s některýma učitelkama, který třeba neměly nervy. 
Vyústilo to teda v nepříjemný situace, který jsme museli řešit tak, že jsme změnili školu, po čtvrté 
třídě. Takže vlastně jsem se dostali do školy, začal chodit od září do školy do Suchdola a tam je vlastně 
školní psycholožka paní doktorka Pavlas Martanová a ona říká, oni nám vlastně chtěli nějak 
aktualizovat jeho zprávu, protože jsem zase chtěli nějakou úlevu, aby měl, tak jsme vlastně šli za ní a 
já jsem jí popisovala ten příběh Alešův a proč vlastně potřebujeme ten studijní plán a ona právě říká 
„no, my tady máme takovou skupinu a vy byste se tam perfektně hodili“. Takže přímo to byla taková 
náhoda dobrá, že ona vlastně v té škole zrovna dělala psycholožku, nebo dělá vlastně. 

1. A on tedy měnil školu jen jednou? 
2. Jednou, a teď vlastně nám paní Martanová jako by vznesla takovej návrh, protože v tom Suchdole se 

to…já jsem věděla, že bude mít problémy asi vždycky, protože on vlastně má ty problémy sám se 
sebou, tak že bude mít ten problém vždycky a tady prostě nastala taková situace, že tam je takovej 
nešťastnej kolektiv prostě. No ta třída je taková, jak to…no, není tam prostě pořádně kolektiv, je tam 
hodně takových problematických dětí, jako jiné typy, než je Aleš a tak…. Takže on tam vůbec nezapad 
a jako myslím si, že teď už si tam zvyknul jo, ale chodil tam ze začátku s takovejma jakoby nervama, 
že to protrpěl jo…no a paní doktorka nám říkala teda, jestli teda nechceme změnit, já jsem říkala ale, 
že mi už jsme měnili školu vloni jo, takže mě to nenapadlo, ale ona říkala vlastně, že existuje tady ta 
škola u těch Boroviček, že jestli by to nebylo pro Aleše nějaký východisko jako, protože to je od 6. 
třídy, takže se tam vlastně scházej jakoby nový děti, který se neznaj, takže se tam začíná tvořit kolektiv 
a všechny děti jsou tam prostě…si tam nesou nějakou svojí…ten batoh na zádech, takže to asi zkusíme 
no. Půjdeme se tam podívat na den otevřených dveří a asi to zkusím, asi udělám všechno pro to, aby 
prostě…strašně by potřeboval cítit nějakou sounáležitost s někým…strašně rád chodí sem, ze začátku 
se teda bál, ale třeba dneska jsme šli ze školy a říkal „proč až do pěti hodin, já už tam chci“. Prostě 
asi tady se fakt cítí jakoby dobře no. 

1. A chodí sem rád od začátku? 
2. No já myslím, že jo, že neproběhlo ani takový jako, že by se sem třeba bál chodit nebo tak. Ale asi 

teda čím ty děti zná líp, tím sem chodí radši. 
1. A máte pocit, že je nějaká oblast, ve které se třeba Aleš posunul za dobu toho trvání té skupiny, jestli 

tam nastala nějaká změna? 
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2. Já nevím, to asi nedokážu posoudit, asi ne. 
1. A kdybyste měla třeba říct, jestli byl ten program pro Aleše nějak užitečný? Případně teda v čem? 
2. No právě si myslím tím, že tady našel ty děti, který ho jakoby berou takovýho, jaký je, a to je pro něj 

prostě strašně podstatný. Když ho vidím, jakej je tady veselej, tak si říkám, kdyby to takhle šlo i v té 
škole jako každej den, aby neměl jen jednu hodinu týdně kdy je mu dobře tady s dětmi. takže v tomhle 
tom si myslím že určitě a třeba mi i říkal, co tady se třeba probíralo a říkal, že třeba Kamil mi poradil 
tohle…jako si myslím, že je to pro něj fakt dobrý, když vidí, že i ostatní děti mají i nějaký svoje 
problémy a že se mu třeba neposmívaj, ale že mu i poradí, protože některý maj ty samý zkušenosti ze 
situací. 

1. Splnila se nějaká Vaše očekávání od začátku té skupiny? 
2. No, já jsem neměla nějaký očekávání kromě toho, že jsem právě si říkala, že je možný, že tady se 

Aleš setká s dětma, který jsou podobný a že by tady mohl najít nějakou spřízněnou duši nebo tak, aby 
byl šťastnější, a v tom se mi to splnilo. 

1. Co se z Vašeho pohledu na té dětské skupině odehrávalo, co tam ty děti dělaly? 
2. No já nevím, já si představuju, že děti říkaly teda jak se maj, a tak a že třeba někdy někdo začal mluvit 

o nějaké situaci, o něčem, že se to třeba pak rozebíralo, že ty děti k tomu říkaly nějaký názory. Takhle 
bych si to představovala, možná nějaký hry. 

1. A mluvíte o tom programu někdy doma třeba, vypráví Aleš třeba? 
2. Jo, jo, jo, já se ho ptám samozřejmě, vždycky se ho ptám, když jedeme domů autem, někdy o tom 

nechce mluvit a někdy jo, někdy mi řekne, právě mi říkal, že minule, nebo předminule „no dneska 
právě jsem se něco bavili o šikaně a Karel mi poradil něco tohle a bylo to jakože to tak jako bere 
vážně, asi mi to přišlo dobrý no. 

1. A promítl se ten program do Alešova vztahu ke škole, jestli třeba tam nastala nějaká změna?  
2. Myslím, že to ne. 
1. Co vám konkrétně jako rodiči pomáhá ve vztahu ke škole, co je pro Vás důležité, aby pro vás škola 

byla důvěryhodná a v čem je už na vás působí třeba nedůvěryhodně? Co vy od té školy potřebujete? 
2. Jako tadyty konkrétní školy? 
1. Obecně, co vy jako rodič očekáváte od školy, v čem by pro vás byla třeba důvěryhodná, v čem 

nedůvěryhodná. 
2. To je těžká otázka… 
1. Tak třeba kdybyste měla vyzdvihnout ty důvody, proč byste Aleše dala na jinou školu. 
2. No, tak já vám můžu říct úplně konkrétní příklad, že jo? My jsem tu školu měnili, my jsme ji měnili 

kvůli tomu, že prostě postupem času se mi zdálo, že se kumuluje…on chodil do Emy Destinový, což 
je škola, oni teda si říkají excelentní jazyková škola…jako pro nás to není důležitý, protože moji 
kluci…můj manžel je prostě anglickej rodilej mluvčí, takže kluci prostě maj angličtinu jak češtinu, 
takže mi jsme tam šli hlavně kvůli tomu, že jsme tam bydleli, prostě za rohem, byla to nejbližší škola, 
jako jestli byla jazyková, to nám bylo jedno. No, ale pak postupem času jsem začala zjišťovat, jsem 
se dočetla i někde, že je to snad největší škola v Praze a že je taková, je to taková škola…taková jako 
bych řekla hodně orientovaná jako na výkon a taková, mi to připomínalo třeba moje školní léta jo. 
Prostě taková trošku…já nevím, jak to říct no…jako třeba moderní školu v roce 2016 bych si třeba 
představovala trochu jinak jo, ale jako já tam mám staršího syna, kterej je naprosto bez problémů, ale 
on je úplně prostě jinej než Aleš, takže možná pro Aleše to nebylo…i když tam teda taky chodily děti, 
který měly ADHD, měly třeba i asistentku ve třídě kvůli jednomu chlapečkovi, kterej byl autista. 
Nicméně mi stále přišlo, že ta učitelka…Aleš měl problémy a učitelka se mi zdálo, že nerespektuje 
to, že Aleš má prostě problém sám se sebou, že prostě má nějakou poruchu, že když něco jako dělá, 
tak ne vždycky to udělá schválně. Nějak tak no, a to se pořád kupilo a kupilo a jednou mi prostě 
volala…Aleš přišel domů ze školy úplně vyřízenej a já jsem viděla, že se tam něco stalo. Popisoval 
mi nějakou situaci a ona mi pak volala, že Aleš krad a z toho prostě vznikl pak takovej velkej problém, 
že já jsem prostě s tou učitelkou už nemohla dál ani komunikovat, takže to bylo taková spíš jako…já 
nevím. Sešla se tam pak celá komise, která řešila, jestli teda Aleš když si něco vzal, jestli to vzal 
protože je vlastně impulzivní, že si teda něco půjčil a pak to tam zase dal nebo jestli si to vzal 
s úmyslem, aby to ukrad a to už mi teda jako přišlo prostě hodně. Už jsem nemohla dál s tou učitelkou 
komunikovat. Jako viděla jsem, že Aleš z ní byl taky dost vyřízenej…už tam vázla ta komunikace a 
já už jsem nechtěla, aby Aleš konkrétně k týhle učitelce prostě chodil, nechtěla to pochopit…Říkám, 
byla to veliká škola, prostě jako tam asi pro normální, v uvozovkách normální děti, který nemaj 
nějakej problém s chováním a učením tak asi fajn, ale přestože oni si pořád jako zakládali, pořád to 
zdůrazňovali, ta inkluse a tak, tak bych teda jako řekla, že v Alešově případě se inkluse prostě 
nezdařila, tak to nešlo dál prostě. Tak jak jste se mě ptala, co bych si já představovala, tak já si 
představuju jako pro Aleše, já se teď jako konkrétně bavím o Alešových potřebách, takže bych si 
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představovala asi nějakou menší školu, která je prostě tolerantní k těmhle těm dětem, víc 
komunikovat. Protože já jako vím, že on zlobí někdy, prostě jako já se ho nechci zastávat, abych ho 
chránila prostě jako, ale vím to, a vím to vlastně i z konverzace s tou lékařkou Alešovou, že jsou 
prostě některý situace, za který on fakt nemůže a třeba si je pak zpětně uvědomí, že udělal něco blbě, 
ale v tu chvíli si nemohl pomoct jo. Takže tak vznikaly takovýhle ty problémy no a pan učitel, kterej 
je s tadytímhle obeznámenej, tak by to měl pochopit jo a nějakým způsobem se snažit pomoct. 

1. A jak se třeba Aleš projevuje ve vztahu s vrstevníky, jestli třeba tam nastala nějaká změna? V kolektivu 
třeba? 

2. No já to nedokážu úplně posoudit moc jak…jako samotnou by mě zajímalo prostě, jak se projevuje 
třeba ve škole. Jako samy učitelky mi prostě říkaj, že tam Aleš prostě nezapad. 

1. A třeba doma, jestli má nějaké kamarády, tak tam v tom kolektivu případně? 
2. Ne, von vůbec nemá prostě nikoho. Von má bratra...o dva roky starší, ale ten je tak jinej. Oni jsou 

prostě úplně jiný ty kluci jo, že Rostík je takovej předčasně takovej až dospělej. Aleš je zase hrozně 
dětinskej jo. Oni jsou úplně každej někde jinde. Spolu nic jak moc nědělaj. On má svoje zájmy a Aleš 
je pro něj nějakej prcek, kterej dělá blbosti. Takže fakt nemá no.  

1. A třeba s dospělýma, jak tam Aleš funguje? 
2. No jako líp, líp si s dospělýma jako rozumí…anebo ještě s mladšíma dětma, to jo, bych řekla, že se 

kamarádí, v uvozovkách jo, s nějakýma třeťákama. Asi si myslím, že mezi vrstevníkama ňák mu to 
nejde no. 

1. Teď bych měla otázku na Vás, jak se vnímáte jako rodič, jak byste se popsala jako rodič? Já vím, že 
to není jednoduché… 

2. No, teď nevím z jakýho konce mám začít. Tak já jsem měla děti jako docela pozdě celkem. Jako 
prvního jsem měla, když mi bylo 37 a Aleše ve 39, takže asi to byly moje jako vysněný děti, takže 
tomu asi odpovídá to, že prostě nechci říct, že jsem si je rozmazlila, ale tak asi jsem se jim i věnovala 
někdy víc třeba, než bylo zdrávo nebo tak. Tím, že já sama jsem z rodiny, jako že moje máma je 
hrozně autoritativní člověk a tím, že mi to hrozně vadilo, že bych se jím stala taky, tak jsem to jako 
v žádném případě nechtěla. Jo, takže tadyty dva vlivy, jako starší rodič a úplně jsem chtěla jinou 
výchovu, než jsem já měla, takže jsem hrozně si myslím jako benevolentní a nedůsledná a chtěla jsem 
jako vždycky kamarádství s těma dětma, nemám ráda konflikty…no asi nejsem jako úplně ten rodič 
z těch učebnic no. 

1. A jak myslíte, že Vás vnímá Aleš? 
2. Ježííš, já nevím, jak mě může vnímat? 
1. Myslím to tak, jak si myslíte, že na něj jako máma působíte? Třeba i vztah, co k vám má… 
2. No, my máme krásnej vztah jako. Někdy jako až mi přijde, teď už možná ne, jak je starší, hodně 

jakoby na mě závislej. Tak jsme tak jako byly spjatí a nevím no…asi si jako myslím, že jsem dobrá 
matka (smích). Někdy říká, že by se mnou mohla být větší legrace no, já si myslím, že se mnou docela 
je. Jo, pardon, to, když dělá právě takový ty blbosti, co dělá třeba i při vyučování jo, tak taková jeho 
odpověď na všechno je, že prostě nemá smysl pro humor, nerozumíš legraci, takže on si tím omlouvá 
takový ty svoje, ty všechny svoje legrácky jo.  

1. A v tom Vašem vztahu s Alešem, máte pocit, že nastala nějaká změna za ten program, třeba bylo to 
nějak užitečné něčím pro Váš vztah mezi vámi dvěma? Nebo také ne samozřejmě. 

2. Nevím, jako tak třeba je hezký, že jsme vlastně každý pondělí sedli do auta, jedeme spolu někam něco 
jakoby si v dobrým prožít, užít asi. Já to pokládám jako plus, že třeba bychom nikam nejeli no. No, 
že ten čas jsme spolu, že to sdílíme no, že se i ptá, co ty maminky a tak. 

1. A stalo se Vám třeba, že jste někam za dobu toho programu nějak přehodnotila svoji výchovu, svoje 
výchovné postoje k Alešovi? 

2. Ježiš, to já přehodnocuju, to já nad tím přemýšlím jako pořád jo…a…no, to já nad tím denně jako 
přemýšlím. Já nevím, tak to asi každej rodič, jestli dělá tohle dobře nebo nedělá. Třeba bylo zajímavý 
poslouchat ty příběhy některých těch ostatních maminek, třeba když se vyjadřovaly k nějakejm těm 
situacím, tak třeba mě napadlo že asi třeba jsou některý rodiče přísnější, ale zase jestli to bylo špatně, 
to jako nevím. 

1. Dozvěděla jste se během skupin třeba něco nového o Alešovi? 
2. To si myslím, že ani ne, ani nevím…já si myslím, že ho znám tak dobře, že opravdu ani ne.  
1. Když má třeba Aleš nějaký problém, tak jak se mu snažíte pomáhat, když třeba přijde s nějakým 

problémem, jestli jste třeba zastáncem nějaké strategie, kterou máte apod. 
2. No my o tom mluvíme a on většinou chce radu nějakou, kolikrát přijde „mami poraď mi“ „mami a co 

bys řekla“, takže mluvíme prostě.  
1. To je zase hezké, že si jde pro tu radu… 
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2. No on je hrozně sdílecí, tím vlastně taky ten náš vztah je takovej hodně intenzivní jo. Že on nasedne 
do auta, já pro něj jezdím, no možná by se taky mohl už naučit jezdit autobusem, zase si v duchu 
říkám, já ho nechám…co když udělá nějakou blbost jo…no tak pro něj prostě jezdím zatím a…on 
prostě mi začne okamžitě říkat, co se stalo. Někdy třeba i ne jo, já se třeba sama zeptám a on řekne 
„já teď o tom nechci mluvit“, to jako někdy a někdy jako hned nasedneme a začne mi říkat co proved 
a tak. Jako je hodně sdílnej. Možná jako s věkem teďka, že to je míň jak na tom prvním stupni, ale 
pořád je to prostě všechno jako, všechno. 

1. Jak třeba Aleš tráví volný čas?  
2. No, tak on má zvířata. On je prostě ochránce přírody a teďkom se mi zdá, že to přehání na můj vkus 

(smích). Když je urputnej tak nám říká prostě, jak to všechno děláme špatně a jak je úzkostlivej, tak 
přemýšlí třeba o zvířátkách, co měl dělat líp…a furt to řešíme, furt prostě. Jaká klec je pro křečka 
lepší, pro morče, jestli má tohle krmivo nebo tamto. My se ho musíme s manželem ptát, jestli mu 
můžeme tadytu mrkev dát nebo nemůžeme jo, prostě hrozně úzkostnej až. No, hraje na klavír, což mu 
jde a což jsem strašně ráda, že jsme sehnali paní učitelku, takovou mladou, trpělivou, prostě fakt 
chápající…jako takovou trpělivost prostě…než on se soustředí, než to všechno prostě jako prozkoumá 
a pak teda si sedle a vyšvihne to nádherně. A potom teda počítače taky no…no a to je všechno. 

1. Jinak třeba koníček v kolektivu s někým třeba nemá? 
2. No zkoušeli jsme spoustu tenhle ten rok, ale von prostě, prostě vždycky mu tam někdo vadí jo. To je 

vždycky kvůli nějakým dětem jo, teď jsme začali…my jsme se vlastně přestěhovali před dvěma lety 
z Dejvic do Roztok, tak tam jsem našla prostě nějakej klub, takový jako žonglování s takovejma jako, 
já nevím, jak se to jmenuje, s těmahle věcma a on říká „tak jo“. Tam měli zrovna volný místo pro 
tyhlety děti, já jsem ho přihlásila, nadšenej. No a jako párkrát tam byl, byly tam tak děti v jeho věku 
a pak nějak to vyšumělo, že jo, no prostě. Jako nenašel si tam žádnýho kamaráda, tak ho to tam asi 
nějak nelákalo no. Takže vyloženě on s tímhle má problém no. Teď máme psa vlastně, takže taky 
právě chci, aby teda chodil se mnou na cvičák. On ten pes je takovej hodně aktivní a tak, takže jsem 
myslela třeba takový ty sporty s těma psama, takový ty překážkový, kdyby ho to chytlo, tak bych byla 
ráda no. 

1. A jaké bylo pro Vás na ten program chodit, na tu skupinu? 
2. No, tak já jsem ze začátku jako ani moc nechtěla. Já jsem říkala na začátku paní doktorce „jako já jo, 

já jsem taky těžkej introvert, nedovedu si představit, že jako budu před cizíma lidma něco vykládat a 
řešit jo“ a ona mi tak nějak říkala „to jsou všichni, to se nebojte“. Tak kvůli Alešovi jsem to nějak 
jako překousla, ale nakonec to bylo jakoby fajn jo, tak samozřejmě jo, ty první hodiny jsem tak nějak 
jako poslouchala, než jsem se tak nějak rozkoukala, to jo, ale teďka zpětně jsem za to ráda. 

1. A je třeba něco, co si vybavíte, že jste se tam naučila a pak to třeba i použila, nebo nějak aplikovala 
pak v běžném životě, mimo tu skupinku? 

2. No, asi ani ne, já si myslím, že ono to spíš bylo takový o tom to sezení, my jsme o tom mluvili i 
minule vlastně…že tak se jako ani nijak nerozdávaj jako rady, to bylo takový spíš jako by takový 
povídací a poslouchací jako že, a ony právě to říkaly, ty psycholožky jo, že z jejich pozice, že to zase, 
že nevědí u koho si mohou dovolit jako jít víc do hloubky, jestli někdo chce nechce před lidma to 
řešit, že to bylo takový, že se tam tak jako povídalo o těch různých věcech a poslouchalo, ale jako 
nějaký návody nebo tak, tak to si myslím, že tam k tomu jako ani nedocházelo. 

1. A třeba osobně pro Vás, byl ten program něčím užitečnej, tím, že jste chodila na ty skupiny? 
2. No, tak užitečnej nevím, ale byl příjemnej určitě…a užitečnej asi taky, pokud se to tak dá říct, v tom, 

že jsem vlastně si uvědomila, že tam jsou ostatní maminky, inteligentní ženy, normální rodiny, který 
prostě maj taky problémy, který já řeším s těma dětma. Že taky nevědí jestli moje dítě má nějaký 
problém, nevím, dělám to dobře, špatně, co pro něj budu nejlepší…Že vlastně je hodně  rodin, který 
vlastně řešej takovýhle věci jako já, takže pro mě to bylo takový jako plus, že jsem si říkala, nejsme 
sami, prostě jako nic se neděje, je akorát živější dítě. 

1. A ty společná setkání rodičů a dětí, jak ty jste vnímala, přineslo Vám to něco? 
2. No, tak to bylo hezký, to jsme si s Alešem užili, takový společný aktivity. Bylo to příjemný no. 
1. A je třeba něco, co vám na té skupině chybělo, nebo vadilo? Co byste třeba poradila nebo doporučila, 

aby se tady ještě změnilo. Tahle zpětná vazba je hrozně důležitá pro ty další skupinky a práci tady... 
2. Vůbec nic. 
1. A jak ten program probíhal z Vašeho pohledu, kdybyste třeba měla říct svými slovy, co jste tady celý 

ten rok dělali? 
2. Jako na těch skupinách s těma maminkama? 
1. Myslím kompletně, vy a Aleš, co jste tady společně rok dělali podle Vás? Třeba jak jste vnímala ty 

cíle toho programu, k čemu to směřovalo, co vám to poskytlo třeba… 
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2. No, já si myslím, pro mě tu hodnotu a pro Aleše to má v tom, v takový tý sounáležitosti. V tý 
sounáležitosti dostat se mezi lidi, který jsou prostě na stejný nebo podobný vlně, který prostě řešej 
podobný problémy v životě. Taková ta sounáležitost, ta komunikace s lidma, se kterýma máte prostě 
něco společnýho lidsky, to je příjemný. Tak to prostě pro mě je a myslím, že pro Aleše taky. 

1. A komu byste třeba ten program doporučila? 
2. Jako obecně? 
1. Klidně obecně, jako příklad, pro koho si myslíte, že by byl vhodný, že by mohl třeba pomoci? 
2. No já můžu hodnotit jenom jako Aleše, já nevím, jaké mají ty další děti problémy, tak jak říkají ty 

maminky, tak asi podobný, že jo. Takže já si myslím, že tyhle děti, co tady jsou s těmahle problémama, 
tak ty jsou tady správně. Takže si myslím, že to je vlastně pro nějaký rodiny, myslím si, že je dobře, 
že ta podmínky, co mi vlastně říkala paní doktorka, že sem musí prostě chodit i ten rodič, protože se 
ukazuje vlastně jakoby, že ta rodina má zájem na tom, aby se něco dělalo, a to je důležitý, protože to 
tomu dítěti taky pomáhá. 

1. Jaká témata se podle Vás nejvíce objevovala v té rodičovské skupině? 
2. No, tak určitě to bylo třeba, že dítě se nemůže zařadit do kolektivu, prostě, že něčím je jiný jo, vyrušuje 

nebo si hledá kamaráda jo, takový vyloženě věci, co má i Aleš no. Ty rodiče ty jejich problémy 
prožívají jako s nima i no. 

1. A na té dětské skupině, co byste řekla, že se tam tak nejvíce řešilo? 
2. Jako co já třeba vím od Aleše jedině, že mluvil třeba o šikaně, různý problémy, já si jako ty konktrétní 

témata nevybavuju. 
1. To není jako, co si vybavíte, to je o té vaší představě, je jasné, že vy na ty dětské skupiny nechodíte, 

tak co si představuje že se tam děje. Vaše očekávání takové. 
2. Já si představuju, že to dítě, že tam třeba říkaj, co se jim událo, já třeba nevím ztratilo kamarádku, 

nebo že ji nikdo nerozumí nebože prostě ty běžný problémy, který tyhle děti maj. 
1. A jak se vám pracovalo s těmi terapeuty, kteří ty skupiny vedli? 
2. Dobře, moc dobře. 
1. Jak jste vnímala jejich roli v té skupině? 
2. No, jak jsem řekla, jako posluchačky. My jsme to vlastně s paní, jsme tam byly minule také taky 

jenom dvě vlastně a ta paní ředitelka a další, tak jsme to tak jako nakously, jsme si vysvětlily ten 
důvod, že to není vlastně terapie, kde by byly běžně nějaké rady, jako z jejich pohledu. Takže ony 
tam měli tu roli posluchaček, takových chápajících posluchaček. 

1. Ještě se zeptám. Má Aleš třeba nějaké své silnější stránky, kterými si třeba ty své problémy 
kompenzuje? 

2. Tak jestli myslíte třeba navenek, tak pro něj je hodně dobrý, že umí na piano, že umí anglicky dobře 
a z mýho pohledu ty kladný stránky, tak on je hrozně empatickej, jako hrozně, jako opravdu. Jako on 
pomůže všem a zajímá se prostě o lidi, zvířata jako je citlivej, opravdu empatickej, což nevím, jestli 
mu pomáhá, ale je to jeho krásná vlastnost. 

1. Tak já jenom ještě na závěr, jestli si vzpomínáte, vy jste na začátku vyplňovala takový dotazník? 
2. To si nevzpomínám. 
1. Dobře, tak když bych Vám ho teď dala na připomenutí, tady byly takové škály, tak jestli byste se mohla 

zamyslet, kam se Aleš posunul za dobu té skupiny. Jestli byste mi to mohla vyplnit. 
2. No s paní učitelkou, jak jsem říkala, on má pořád samý poznámky, a to o ní říkal, že je moc hodná. 

Jaký bych si přála, aby měl vztah s paní učitelkou…tak asi ten nejlepší. Chování doma, no, on se 
strašně zhoršil ten březen a duben a co začal brát Strattelu se mi zdá, že je to lepší, a tak já dám osm, 
nic hroznýho doma. Tak chování ve škole, asi 5. 

1. Tak já Vám moc děkuji. 
2. Nemáte vůbec za co. 
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Příloha 5: Rozhovor s matkou Františka 
V rozhovoru je označena osoba, která klade otázky, číslem 1 a respondent číslem 2. 

1. Tak na začátek, jestli byste mohla říct takový příběh Vašeho dítěte, jak se sem vlastně Franta dostal? Co 
vás sem dovelo… 

2. My jsme, on měl vlastně takový těžký období, František vlastně. Nám se rozpadlo rodina, odešel mi 
manžel, pak byl těžce nemocný, ono to možná s tím souviselo, měl zánět mozkových blan a obrnu lícního 
nervu, takže si prošel svým a do toho, tím to vlastně začalo, a do toho odešel ten táta a on potom v tý škole 
strašně dlouho chyběl a když přišel, tak tam měl špatnou pozici a on tam narážel prostě s jedním chlapcem, 
který postupně dokázal, opravdu už to byla fáze, bych řekla šikany, dokázal zmanipulovat hodně dětí z tý 
třídy, takže se celkově, a on právě jak bych řekla, byl ještě psychicky oslabený tím, co se s ním dělo kolem, 
tak to strašně špatně nes a byl na tom opravdu nedobře, takže jsme to řešili. Řešili jsme šikanu s paní 
psycholožkou školní. Řešili jsme, co a jak, a přitom vlastně padl tady ten návrh i na základě sociometrie 
a šetření v té třídě, že by možná by mu to pomohlo. 

1. A to se stalo v kolikáté třídě?  
2. To se stalo v páté třídě. On s tím chlapce narážel už předtím a pak to tak v pátý třídě vygradovalo. Taky 

to bylo tím, že se tam různě měnily třídní učitelky, během jednoho roku byly tři, pak dostali tuhle paní 
učitelku, ale už to bylo to bylo, tak jako bych řekla rozjetý, už tam nebylo to jádro vytvořený dobrý a bylo 
to prostě souhra okolností a myslím, že byl prostě psychicky oslabenej a kdyby možná byl v pohodě a 
neprošel si tím, čím si prošel, tak že by to zvládal líp, ale nesli jsme to špatně oba tím hůř. Takže jsem moc 
ráda, protože i se teda udělaly opatření, že toho chlapce dali do jiný třídy, to jsem už myslím říkala, a letos 
je to teda úplně o něčem jiným, celkově. Takže mám velkou radost. 

1. Tak to je moc dobře. A kdybyste měla říct, jestli máte pocit, že je tady nějaká oblast. Ve které se Franta za 
dobu toho trvání skupiny někam posunul? Jestli tam třeba nastala nějaká změna? 

2. Já bych řekla, že trošku už se naučil, on byl takový, že se ho všechno hodně hned dotklo, že prostě hned 
to bral jako útok proti svý osobě, i když to třeba byla legrace, tak tam myslím jako že je evidentní ten 
posun, že už jako umí si ze sebe, i když to je samozřejmě na dlouhou dobu, ale že už si jako umí ze sebe 
udělat legraci, umí mít trošku nadhled, nevadí mu všechno, protože to bylo samozřejmě všechno o něm, o 
jeho povaze  a jakmile to ty děti vycítí, o to víc do toho jdou, to si myslím, že si tohleto uvědomil, že si to 
hodně vylepšil. 

1. A když byste měla říct, jestli byl ten program pro Frantu něčím užitečný. Mluvila jste teď o téhle 
změně...tak čím to případně mohlo být?  

2. Jemu hodně pomohlo, on ze začátku samozřejmě nechtěl, asi jako většina dětí, sem chodit, protože to bylo 
večer a jezdíme ještě za Prahu a tohle, takže ty první dva měsíce jsme spolu jako docela bojovali. A potom 
najednou někdy březen sem jedem a on na mě povídá „víš, že už se tam docela těším“? myslím si, že to 
bylo hodně, že co mi vyprávěl, tak hodně si tam ty děti řekly ten svůj problém a teď se k tomu vyjadřovaly 
všichni a on najednou viděl, že v tom není sám, že všechny ty děti mají nějaký problémy a i prostě, že se 
tím někdo reálně zabýval. Já ano, ale já jsem z pozice toho rodiče, kdyžto tam to bylo v té skupině. Hodně 
mu pomohl i ten Karel teda, no to mi říkal. On přece jako k velkýmu klukovi k němu vzhlíží, i když 
vzrůstově jsou stejný, ale je to ten velkej kluk, kterej…když to řekne maminka, tak je to jiný, ale když to 
řekne někdo takový, tak to pro něj má jako větší cenu 

1. On o něm teda doma mluvit tahle jo? 
2. Jo, jo. 
1.  A na začátku roku měla jste nějaká očekávání od té skupiny, splnila se třeba? 
2. Určitě, já jsem právě od toho očekávala, že to dítě bude spokojenější, ono to je určitě souhra všeho, ale 

myslím si, že to mělo svojí roli, určitě tohle. A i pro mě, pro nás dva si myslím, že to bylo dobrý. Ty 
společný skupiny, on je neměl rád moc, protože tam se musel před těma dospělýma nějak vyjadřovat. Ale 
mě se moc líbilo, že ten program byl vedený tak, že nikdy, že jako bylo něco daný, ale nebylo určený, tak 
teď si tady z toho máte vzít tohle, teď tohle, že to bylo tak pokojně nastavený a každej si mohl dojít k tomu 
svýmu a proč to tak bylo a na co to bylo. Tak to mi bylo hodně příjemný.  

1. A z Vašeho pohledu, co si myslíte, že děti na těch skupinách dělaly, co si myslíte, že tam probíhalo? 
Z Vašeho pohledu čistě? 

2. Tak on tam měl možnost říct ten svůj problém. Pak jsem měla pocit, že dělaly něco, co je právě mělo vést 
k tý spolupráci, k toleranci, k nějaký prostě společný činnosti, aby se naučily sebekomunikovat, aby se 
naučili se vzájemně respektovat, spolupracovat, takže pokud vím, tak dělaly různý příběhy, malovaly, 
malovaly portréty učitele, takže asi něco podobného to co jsme dělali na těch společných, ale nabylo to na 
spolupráci rodič dítě, ale prostě spolupráci těch dětí navzájem. 
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1. Mluvíte doma někdy o tom programu? Jestli o tom třeba doma Franta vypráví? Vy jste říkala vlastně, že 
vyprávěl o tom Karlovi… 

2. Já se snažím to z něj…kluci jsou v tomhle horší než holčičky, ty jsou sdílnější, ale vždycky se ptám a 
někdy prostě po delší době z něj něco vypadne, že sám si vzpomene něco. Sám od sebe. 

1. A zaznamenala jste třeba, že by se ten program nějak promítl do vztahu Franty ke škole? Jestli se třeba za 
poslední rok něco změnilo?  

2. Určitě, to si myslím, to vnímání těch spolužáků, ty vztahy na skupinách s těma dětma, ale celkově si 
myslím, že ta je víc těch faktorů. Že on prostě má novou paní učitelku, tenhleten kolektiv se změnil, takže 
celkově dobrý. 

1. Má třeba kamaráda v té škole?  
2. Má, teďko má, teď se to zlepšilo tyhlety vztahy. Určitě. Předtím to bylo takový, že to bylo opravdu i 

zmanipulovaný tím chlapce, že opravdu jsme se báli, že jsem teda měla pocit…neměl kamarády. Teď má, 
každou chvíli je někde, někdo přijde k nám. Takže tam se to zlepšilo, to jsem ráda. 

1. Takže když byste se třeba zamyslela, jestli se i tady ty skupiny nějak promítly do toho vztahu s těmi dětmi. 
Právě jak jste říkala, že dostal i ty rady třeba a tak, myslíte, že by to na to mohlo mít třeba i vliv, nebo taky 
ne... 

2. Určitě, myslím, že tahle ta spolupráce mu tu cestu otevřela.  
1. Teď konkrétně k Vám. Vy jako rodič ve vztahu ke škole, co by Vám třeba pomohlo, co by u Vás vytvořilo 

důvěru k to škole, a co naopak ve Vás třeba vytváří nedůvěru. 
2. (smích) To je strašně těžký, protože já na tý škole učím. 
1. Jo, tahle… 
2. Tak to asi nemůžu takhle… 
1. Tak se nad tím zamyslete jako rodič, třeba v rámci jiné školy, v čem by ve vás vzbuzovala jakoby důvěru, 

anebo naopak. 
2. Čeho já si tam cením je ta spolupráce, že většinou teda když ten problém nastal, tak to nikdo 

nebagatelizoval a všichni se snažili to řešit, šlo to přes výchovnou poradkyni, přes paní doktorku, teď s tou 
paní učitelkou novou já se opravdu snažím, je to nepříjemná situace, jak pro Frantu, tak pro mě, že jo, 
matka ve škole, takže já se snažím a já si myslím, že se to i proto tak rozjelo v tý pátý třídě, protože jsem 
se dlouho snažila do toho nezasahovat, protože tam je pozice učitele a ne tý maminky, možná to byla 
chyba, ale teď teda to taky moc nedělám. Paní učitelka nová ví o tom, co bylo a ten Franta k ní má důvěru, 
takže jakmile tam něco nastalo, tak, ten kluk i když je v jiný třídě, tak tam něco zkoušel a ona okamžitě, 
on to napsal někam do nějakýho sebehodnocení a ona okamžitě na to zareagovala a řešila ten problém, 
takže to jsem byla moc ráda. 

1. A tedy naopak obecně, jak by vypadala škola, která by ve Vás tu důvěru nevyvolávala? Co by Vás třeba 
donutilo ke změně školy s dítětem?  

2. No právě ta nekomunikace a neřešení takovýhle problémů, protože vím, že existují takovéhle školy, které 
tyhle problémy bagatelizují. 

1. A Franta teda školu nikdy neměnil? 
2. Měnil, on chodil do 1. a 2. třídy v Unhošti, pak šel vlastně sem, tam mi právě některý tyhle věci vadili. 
1. To byla tedy, promiňte, já jsem přeslechla, kolikátá třída?  
2. 1. a 2. 
1. Tak já se ještě zeptám, máte pocit, že se ten program nějak promítl do vztahu s dospělými? Jestli třeba 

tam pozorujete nějakou změnu? 
2. Neumím posoudit, jestli ten program, protože Franta se teď dostává tvrdě do puberty, takže je to náročný 

ve vztahu k dospělým. Všechno, co řeknou dospělí je špatně, všichni mi chtěj ubližovat. Pořád teda se 
dohadujeme, takže to nemůžu říct úplně jestli, protože to je samozřejmě daný jeho momentální situací. 
Někdy samozřejmě si uvědomuje, někdy zareaguje a řekne, že já jsem přestřelil. Prostě teď je to náročný, 
protože cokoliv řeknu, cokoliv vytknu, tak je oheň na střeše, všechno je špatně.  

1. Kdybych se Vás zeptala, jak se vnímáte jako rodič, kdybyste se měla popsat jako rodič?  
2. To je težký... 
1. Já si to uvědomuji, že je tohle složitá otázka... 
2. Já jsem vždycky chtěla se těm dětem hodně věnovat, mít na ně čas.  Co se týkalo i toho povolání, vždycky 

jsem byla v rodině ten, kdo i měl víc času, si to povolání byl schopnej uzpůsobit. Snažila jsem se, aby měli 
svůj prostor. Nikdy jsem neměla úplně ten autoritativní způsob výchovy, ale asi někdy teda jsem v rámci 
tohohle nebyla někdy úplně důsledná, což teda vidím v rámci tohohle, že vidím teda, že nebylo vždycky 
úplně dobře. Táta, ten má tu autoritativní část, ale i tu důslednost, takže se to tak doplňovalo a vlastně i 
doplňuje, protože byť s námi nebydlí, tak má pořád čas, tak 2 x, 3x do týdne. My jsme to řešili střídavou 
péčí, ale tak, že ten táta dochází k nám domů. Takže to si tak myslím, že tam je to doplňování vzájemná 
tam tak nějak funguje a hlavně teda máme společně ty požadavky a nějakou tu linii, že prostě nejdeme 
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proti sobě. Takovou tu jednotnou výchovu. Byť teda máme odlišný názory, ale vždycky jsme se dokázali 
nějak domluvit. 

1. A rovnou se zeptám, další složitá otázka, jak Vás třeba Franta vnímá jako rodiče, jak vy si myslíte?  
2. Tak on má pocit, že pořád po něm něco chci, že jako uklízet si pokoje a tak, že to je zbytečný a že to je 

jeho prostor a že já jsme někdo, kdo mu tam zasahuje. Já asi vnímám ty negativní stránky, to by asi měl 
říct on, ale vím, že já se snažím, aby pořád neseděl u počítače. To je dnešní bolest, ty ostatní děti sedí dýl 
a chodí dýl spát a takhle. Ale nevím nakolik je to, prostě v tý jeho opozici a nakolik to vnímá úplně špatně, 
to nedokážu posoudit a pak taky si myslím že je takový momentální, já nejsem z rodičů, který by úplně 
všechno povolili a hlavně se ho snažím vést k takový určitý skromnosti, byť na to nejsme tak úplně, že 
bychom na tom byli špatně a musela jsem strašně šetřit, ale nemám ráda takovýto tady máš pětistovku a 
běž si něco koupit a tohle je na tý škole, kde je taková koncentrace dětí z takových asi líp situovaných 
rodin a to on vnímá špatně. Že prostě on má tu stovku kapesnýho, některý děti maj tisíc, dva tisíce, tak to 
nevím, to myslím, že asi momentálně mu trochu vadí. 

1. A jemu to ty děti třeba nějak dávají najevo tohle to?  
2. Teď už si myslím, že se to trošičku srovnalo. Já to taky vnímám u těch starších synů, tam to taky v tomhle 

věku bylo a pak najednou si našli tu svojí skupinu, že zjistili, že ne všichni jsou takový a teď v podstatě 
jsou za to rádi. Jeden čas ano, to právě s tou šikanou, mobil a já nevím tohle. 

1. Tak vy jste vlastně říkala, že vám ta společná setkání prospěla nějak v tom vašem vztahu s Frantou. 
Vnímáte třeba, že by za dobu toho programu nastala nějaká změna vašeho vztahu s Frantou? Jestli 
v tomhle ohledu to bylo nějak užitečné, jestli k tomu třeba nechcete ještě něco říct? Pro ten vztah konkrétně.  

2. Tam bylo třeba dobré, že se vzpomnělo, bylo tam, že se vzpomínalo na ty zážitky z mého dětství, z jeho 
dětství, a to jsou věci, já si myslím, že je dobře, že se mluvilo o tom. On když tak někdy o tom mluvím, 
tak jak je v té pubertální pozici, tak „aaaaa, to jsou nějaký povídačky“, a tady bylo hrozně dobře, že 
najednou jsme si museli společně na to vzpomenout a že na to byl čas. To si myslím, že tohleto společný, 
byť se tomu bránil, nebo to plácání tý hlíny, tak si myslím, že v něm zůstanou. Teď to třeba jako nevnímá 
úplně jako pozitivní, ale že to v něm něco zanechá. 

1. A ještě něco k tomu vztahu Vás napadá, kromě těch společných skupin, měli třeba nějaký efekt i ty 
rodičovské skupiny nebo tak?  

2. Tak my jsme nikdy neměli úplně, myslím si, že ten vztah byl dobrý, ale myslím si, že to, co tam může 
hodně ovlivnit je to, že vidí tu snahu mu tam pomoct. Že já jsem ho donutila, i když ze začátku nechtěl, to 
si myslím, že jako je dobře. Pracujeme na nějaký společný věci, aby jemu se dařilo líp. 

1. Ta podpora… A stalo se Vám třeba během toho programu, že jste nějak přehodnotila svoje výchovné 
postoje? 

2. Trošku, když jsme tam tak seděly s těma maminkama a povídaly si, tak jsem si říkala, že někdy zbytečně 
lpím na některých věcech, který nejsou zas až tak důležitý. Takže trošku nadhled. 

1. Dozvěděla jste se třeba během těch skupin o Frantovi něco nového, co Vás třeba překvapilo?  
2. Úplně mě to…překvapilo ne, tak to, jak reaguje, že všecko nový mu chvíli trvá než si zvykne, na těch 

společných skupinách…zezačátku jsem z toho trošku byla zaražená, jak on nechtěl a pak najednou se to 
v druhý půlce přehouplo a on byl schopnej komunikovat a prezentovat, když už vlastně viděl ty ostatní, 
tak to mě potěšilo, protože nejdřív odpor a pak byl schopný se i jako vyjádřit, a docela trefně vyjádřit, co 
si myslí. 

1. Třeba v minulosti, když měl třeba Franta nějaký problém, jaké byla třeba strategie, jak jste se mu snažila 
pomoct? Nebo takový váš přístup, jestli něco takového bylo? 

2. Prostě se snažím o tom s ním mluvit, aby věděl, že kdykoliv s tím může, to snažím jim dát najevo, že 
vždycky můžou kdykoliv přijít, ať provedou cokoliv, ať je prostě problém jakejkoliv, tak aby mi to řekli, 
že prostě když jim mám pomoct, tak to prostě musím vědět. Pak se snažíme to rozebrat, snažíme se teda 
vždycky, aby tam vnesl trošku tý sebekritiky, jestli opravdu je to problém jenom z jedný strany, jestli 
prostě to nějakým způsobem nezáleží taky na něm a jakým způsobem to může on změnit. No a potom, 
když teda vidím, že je potřeba, tak se snažím zasáhnout, což teda s tou šikanou, tak už jsem viděla, že je 
potřeba můj zásah. 

1. A jak funguje ta komunikace mezi Vámi a Frantou? Vy už jste o tom trošku mluvila, myslíte si, že třeba 
tam nastala nějaká změna za dobu trvání té skupiny?  

2. Komunikace si myslím že, protože jsme spolu hodně času, jezdíme do tý školy společně, tam je to trošku 
ovlivněný těma staršíma bratrama, on má hodně starší bratry o deset a osm let, oba studují vysokou školu 
a mají takovou tu pozici, jak oni ho dlouho brali jako miminko opečovávaný, tak najednou teď maj pocit, 
že se z něj vyloupl drzej kluk, kterej…takže mu dávaj tímhletím trochu jako za uši a taky je to v rámci 
jako rodiny, ale trošku cítí tu jako jeho nedůtklivost, prostě si každou chvíli šťouchnout, rejpnout. Já už 
jsem tuhle říkala „už mu dejte pokoj“ a oni „mi ho připravujeme na život“ (smích), takže tak je to na jednu 
stranu dobrý, na jednu stranu je to někdy náročný, že tam je vždycky nějakej boj „dejte mi pokoj!“, ale to 
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není úplně ta otázka, kterou jsme měla zodpovědět. Komunikace mezi náma. No takže komunikace je 
takhle často společná a potom se snažím vždycky, ale je pravda, a to jsem si uvědomila i tady na skupině, 
že přeci jenom na mě to učitelství zanechává už určitý stopy, takže občas se snažím omezit otázky prvního 
typu, když se sejdem, tak co bylo ve škole, jaký byly známky, vždycky si to uvědomuju, že je to špatně a 
snažím se a to on mi dal taky najevo, že vždycky říká „ty vidíš to špatný, když je něco, ty vidíš to špatný, 
ale ty dobrý známky taky, nebo to dobrý, tak to bereš tak víceméně samozřejmě“. Takže jsem viděla, že 
na tom asi něco je, takže se teď snažím. Teď nedávno, co jsem se bavili, tak říkal „no, ty už to uznáš, ty 
už vidíš i to dobrý a táta vidí pořád to špatný“. Takže se snažím i to slyšet jeho, někdy se to samozřejmě 
musí přefiltrovat, snažím se i ty jeho poznámky nějak respektovat, to, co on by si přál. Ale říkám, teď je 
ta komunikace taky hodně o dohadování. 

1. Jak tráví Franta volný čas mimo školu?  
2. Tak má docela náročný ten program. Má, sportuje, florbal, teď ještě hraje lakros, má vlastně turistický 

oddíl akorát, že má název pionýr, to je tam u nás, tak to jsem moc ráda, že má kontakt ještě s těmi místními 
dětmi, že tam tráví většinu času, takže tam má kontakt. Hraje na trubku, hraje na hudební nástroj, a protože 
tatínek je hodně sportovní, nebo vůbec jsme sportovní, takže jezdíme na kolo, lyžujeme, jezdíme na 
chalupu, chodíme na výlety, takže si myslím, že někdy, ale pak, když to nemá tohle, tak je u počítače. 
Snažím se to, protože přece jenom už si myslím, že je čas a už jsem starší, tak jsem ho taky pořád brala 
jako malý dítě, tak se snažím, aby měl povinnosti, nějakou práci, já nevím, na zahradě. 

1. A na těch koníčkách, jak jste říkala, že toho má docela hodně, tam má třeba kamarády. 
2. Ehm, myslím si, že tenhle ten rok už je to opravdu velký skok, že najednou ty kamarády opravdu má. 

Myslím si, že na to má vliv asi i ta skupina, že si uvědomil jako co se dělo minulý rok, že na sobě 
zapracoval a tady asi jste mu asi tročku i nastavili zrcadlo. Já se pak taky zeptám, ale až tady skončíme, já 
jak jsem tak pak byla, tak byl takovej press, takže jsme toho moc neprobrali. 

1. Jaké bylo konkrétně pro vás na ten program chodit?  
2. Tak já jsem sem chodila s vidinou, že mu chci pomoc a že to k něčemu bude a že jsem tomu věřila, takže 

jsem se se snažila mu to ze začátku jako to zpříjemnit, ale opravdu jsem sem chodila ráda, protože jsem 
byla zezačátku zvědavá, co od toho mohu čekat a pak i mě třeba osobně byly příjemný ty skupinky s těma 
maminkama, kdy jsme opravdu i byla schopná hovořit a mluvit o svých problémech, který já moc jako 
neprezentuju, tak najednou to tam tak jako vyplynulo přirozeně, že to tam byla taková ta atmosféra, že si 
každý něco řek a každý k to respektoval a něco k tomu řek, to bylo pro mě dobrý. Takže jsem sem chodila 
taky ráda.  

1. A je něco, co si vybavíte, že jste se třeba na té skupině naučila a pak jste to třeba využila v reálné situaci. 
Jestli něco takového vůbec bylo… 

2. Takovej ten míň učitelskej přístup, protože to pro mě bylo trochu těžký, že hodně si třeba na tý skupině ty 
maminky stěžovaly na ty učitele. Jo, že ta druhá pozice, ony si z toho dělaly legraci a tak. Říkala jsem si, 
že i trošku musím být taková míň…já nejsem důsledná, to jsem říkala, ale taková jakoby pedantská 
v určitých věcech, že prostě i k těm dětem a celkově. 

1. A je něco, čím ten program byl nějak osobně pro Vás užitečný? Vy už jste toho hodně říkala vlastně. 
2. No, to už tam hodně zaznělo… 
1. Jak jste vnímala ta společná setkání rodiče a děti, to jste vlastně už také říkala (smích)… 
2. Jo, tam to bylo moc fajn. 
1. Je něco, co Vám na těch skupinách vadilo nebo třeba chybělo? Co byste třeba doporučila poradně, aby 

udělala jinak. 
2. Já nějaký výtky nemám, já jediný, co bych možná, zpětnou vazbu trochu z tý dětský skupiny, ale tam 

chápu, že už tam pak bylo málo času, tam bych asi byla ráda, kdyby se tomu věnovalo víc času. 
1. Té zpětné vazbě tedy? 
2. Ano no. 
1. Jak probíhal ten program z Vašeho pohledu, kdybyste měla říct, co se tady celý ten rok vlastně dělalo? 

Vlastně vlasními slovy. 
2. No, vedení těch dětí vlastně ke spolupráci, k schopnosti vnímat, poslouchat názory jiných, respektovat je 

a vydobýt si nějakej svůj, svý určitý místo na tý skupině, svůj prostor, umět se bránit, umět říct ne, ale 
taky pracovat na sobě. 

1. Komu byste ten program třeba doporučila? 
2. Já jsem ho teď doporučovala několika dětem u nás na škole, myslím, že už jsou tady i napsaný. Právě děti, 

který se třeba neuměj prosadit. Teď je bohužel spousta i takových dětí, že si ani neuvědomujou tu 
agresivitu. My řešíme ve třídě „my ale na sebe nejsme ošklivý, my jsme v pohodě třída“, ale nemůžeš se 
chovat ke všem prostě stejně, jsou děti, který jsou citlivější, vnímavější, vadí jim, takže těmhle dětem jsme 
potom doporučovali tuhle skupinu. 

1. Jaká témata se dle Vás nejčastěji objevovala na té skupině, co ty děti třeba nejčastěji otvíraly?  
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2. Asi to, co je nejvíc trápilo. Vztahy, komunikace, tolerance 
1. Jaká témata se nejvíce objevovala na té rodičovské skupině, co se tam tak nejvíc objevovalo podle Vás? 
2. Jo, ještě u těch dělí řešení problémů, způsob řešení problémů, a to se objevovalo i na tý rodičovský skupině. 

Nějaký problémy, jak to řešit. A samozřejmě děti, že jo. 
1. A jak se Vám pracovalo s těmi terapeuty, kteří tu skupinu vedli?  
2. Velmi dobře. Velmi dobře, protože tam byl takovej nenásilný přístup, taková otevřená ta volnost. Když 

nechcete, nemusíte, nikdo nikoho do ničeho nenutí, kdo chce, může říct a pokud se vám nechce, tak ne, a 
to si myslím, že je hodně dobře, a to i bych řekla, že mě hodně ovlivnilo, jak jste se ptala, co mi to dalo, 
tak to si myslím, že tenhle přístup se mi moc líbil a na tom se snažím pracovat.  

1. A jak jste vnímala tu roli těch terapeutů na té skupině?  
2. Tak oni, jestli to tak bylo, tak jsem vnímala, že to dělají s velkou chutí s velkou radostí nebo, no s chutí, 

to tak vyznívalo. Tak buď jsou tak výborní profesionálové, že to oni navodí, anebo to opravdu dělají tak, 
ale to asi, to se nedá úplně simulovat. Tam bylo vidět, prostě bylo vidět, že to dělají rádi a že to bylo i pro 
nás, a to bylo takový moc hezký. 

1. Já se ještě zeptám na Frantu, my jsme tady už mluvily o tom, v čem měl ty problémy s tou šikanou, že v tom 
kolektivu měl problém se prosadit. Napadají vás nějaké jeho silné stránky, které mu třeba pomáhají, 
kompenzují ten jeho problém?  

2. On si myslím, že je hodně, hodně empatický a hodně vstřícný, on, asi trošičku máme společný, že on, když 
někdo má problém, tak se snaží pomoct. To si myslím, že právě ty děti i oceňujou teď konečně, že tohleto 
si myslím, že jeho silná stránka, ta empatie, vstřícnost a ochota. 

1. Třeba z těch problémů přetrvává něco dál ještě? Jestli k tomu ještě něco chcete dodat? 
2. Tak určitě tam je, prostě taková ta jeho nedůtklivost, ta nejde změnit úplně, že. Vylepšilo se to, ale určitě 

někdy je, že se ho někdo dotkne a je zle, někdo něco na škole v přírodě říkal, ale v podstatě z tý školy 
v přírodě přijel nadšený, až poslední jsem se ptala paní učitelky, říkala, že se tam nějak pohádali a takhle. 
Samozřejmě, že prostě se to dítě úplně nedá změnit, ale myslím si, že hodně na sobě i zapracoval ten 
Franta. Já se teda ještě zeptám, ještě jsem chtěla říct, že on měl takovou, co jsem u těch starších teda 
nepozorovala, že on vlastně, když se necítil komfortně, že když měl pocit, že prostě mu někdo ubližuje 
nebo tak, tak se snažil to přehrát a začal neúměrně šaškovat. Začal na sebe upozorňovat jiným způsobem, 
asi chtěl si ty děti nějakým způsobem jako jim zalíbit, ale bylo to více méně proti němu, že on ale, to si 
myslím, že on tohleto taky dostal, že si uvědomil, že tímhletím si jako nepomůže, a to jsem se chtěla zeptat, 
jestli někdy třeba takhle se na té skupině neprojevoval, jestli na sebe nějak vyloženě násilně upozorňoval. 

1. Já jsem popravdě nic takového ani myslím nepozorovala u něj. Ono určitě bude dobré se domluvit a dát 
si třeba tu zpětnou vazbu ještě s paní doktorkou, pokud máte potřebu to víc probrat... 

2. Já jsem to tak vnímala, že on to byl takovej jako zoufalej výkřik, tak mi to i vysvětlovala ta psycholožka, 
říkala, on to dělá, aby na sebe, musí nějak upozornit, když to nejde v tom dobrým vlastně, tak v nějakým 
negativním a pak se to obracelo, že i ty učitelé si stěžovali, že jo, nosil poznámky a to vnímám, že opravdu 
se to vylepšilo, tak si říkám, jestli opravdu tam nějak na skupině. 

1. Já si to teď takhle specifiky nevybavuji, že by se třeba pokoušel šaškovat a pak se s tím nějak pracovalo, 
on se podle mě často zapojoval, jako zamýšlel se nad tím, jak ty svoje problémy s tou šikanou třeba řešit, 
uměl si poslechnou názor druhého, jako od toho Karla, jak jste sama vnímala, ale také jsem nebyla na 
všech těch skupinách jako paní doktorka a její kolegyně, tak určitě, pokud máte potřebu si tohle víc 
probrat, to téma s tím šaškováním, tak bude nejlepší se opravdu domluvit s těmi terapeuty, co tam s dětmi 
pracovali…ty vám asi dají tu nejlepší zpětnou vazbu.  

2. Dobře, děkuji.  
1. My už musíme končit bohužel. Já ještě, vy jste na začátku vyplňovala takový dotazník, jenom tuhle škálu 

jestli byste mi mohla vyplnit ještě jednou pro aktuální stav. 
2. A to si mám vzít teda domu? 
1. Ideálně jestli byste mi to prosím vyplnila tady, to zabere jen chvilku. Vlastně kam jste se posunuli, nebo 

také ne, od té doby, co jste vyplňovala ten dotazník. 
2. Doma.Tak je to náročný, tak je líto mu tam dát…on není zlej, akorát prostě no…chování ve škole…hodně 

se to posunulo, už si dá říct, funguje tam taková ta vazba, že když to někdo napíše, že se nechoval dobře, 
tak je to docela dobrý… 

1. Oni na té škole teda mají ještě nějakou aktivitu, že když někdo napíše, že se nechoval někdo k někomu 
dobře, tak se to pak může řešit… 

2. Oni mají takový sebehodnocení, vždycky za půl roku, kde mají sebe hodnotit ve vztahu k učiteli, k dětem, 
pak tam můžou napsat vlastně cokoliv, co je trápí a tam třeba ta paní učitelka zachytila, že ho tam věčně 
někdo ponižuje třeba z druhý třídy a okamžitě prostě fungovala a řešila. Ne každej to teda takhle umí, ale 
tam teda ty děti jí mají alespoň rády. Měly jí na škole v přírodě a mají k ní důvěru…tak učení, no. 

1. Tak já vám moc děkuji za ten rozhovor, a to budu asi všechno, co jsem na vás měla. 
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2. A můžu se ještě teda zeptat na to vaše vnímání toho Franty? Jestli byl aktivní teda… 
1. Tak za mě, mě se zdál docela aktivní, on tam vlastně, když dostal ten svůj prostor, tak tam i několikrát 

otevřel ten svůj problém, tu šikanu, ty kamarády. Třeba s tím Karlem tam byla hezká ta interakce, jak on 
mu jako poskytoval ten svůj pohled a Franta o tom přemýšlel… 

2. Jo, oni na sebe mají i kontakt, vyměnili si mobily. Já jsem to nějak mamince říkala, že na sebe dobře 
reagovali, tam ona ať si daj na sebe číslo, že oni bydlí vlastně tam ve vesnici vedle nás. Nevím, jak moc 
jsou spolu v kontaktu přes ten telefon, ale je to hezký, že prostě, že on si asi něco podobnýho zažil taky a 
on to takhle vnímá. Tak jo... 

1. Já Vám tedy moc děkuji za Váš čas a přeji hodně štěstí. 
2. Děkuji.  
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Příloha 6: Rozhovor s terapeutkou 1 (rodičovské skupiny) 
V rozhovoru je označena osoba, která klade otázky, číslem 1 a respondent číslem 2. 

1. Tak jestli byste na začátek mohla zkusit popsat takové ty hlavní cíle toho programu, který tady vlastně 
děláte.  

2. Hlavní cíle programu. To, řekla bych, že to je tradice u nás v poradně už opravdu nedovedu říct od kdy, 
ale tady to děláme, v těchto prostorách to děláme 13. Rokem a jinak předtím jsme ještě pracovali skupinově 
s dětma i na minulých pracovištích a bylo to vždycky jenom. Víceméně jsme byli zaměření na ty děti 
s ADHD, teďka to máme víc namíchaný, máme tam i děti úzkostný, jak jste viděla, nebo s Aspergerem a 
tak dále. Děti s problémama ve vztazích a nebyli, dřív jsme teda nepracovali s rodiči, ten impulz pracovat 
s rodiči vlastně myslím vzešel od Veroniky a vlastně opravdu si myslím, že to je dobře, dokonce bych 
řekla, že to tam je jakoby rovnocenné, že jestliže to dítě nějakým způsobem má mít efekt z těch skupin, 
tak si myslím, že se musí změnit, jak to dítě, tak ty rodiče. Respektive, ty rodiče asi ne, ale přístup těch 
rodičů k těm dětem. Tak řekněme, že to je nějaký služba, kterou se snažíme v rámci teda našich 
poradenských služeb jako mít jako nějaký takový nadstandard, aby teda rodiče a učitelé prostě věděli, jak 
zhruba mají pracovat s dětmi, které mají nějaké neúspěchy. Většinou z důvodu nějakých osobnostních, 
většinou teda, ať už z důvodu porucha chování nebo porucha učení nebo prostě nějaké osobnostní 
problémy, ve vztahu ke škole, ale i ke vztahu k rodině. Jo, takže, domníváme se, že tyhlety věci, které 
souvisí se vztahama je potřeba řešit jako komplexněji a je je potřeba řešit i skupinově, že jo, protože 
individuálně, když pracujete s dítětem individuálně tam většinou, tak je to trošičku něco jiného a tam ty 
děti většinou jako třeba problémy nemají nebo jako minimálně. 

1. Jako, že to není tak vidět? 
2. No. 
1. A kdybyste nějak měla popsat tu strukturu toho programu, jak to vlastně probíhá? 
2. Strukturu programu, tak je zde vždycky nějaký takový rámec, co se bude dělat s dětma čili kolegyně mají 

tak zhruba představu nebo výběr různých metod, co budou s dětmi dělat. Je pravda, že už jsou určité věci, 
které jsou zažité a které jsou u těch dětí oblíbené, takže ten program má svojí strukturu a jak jste viděla, 
tak určité věci jsou prostě stabilní. Stabilní je to, že vypracovávají děti nějaký svůj, prostě to, jak se budou 
chovat, pravidla, jak se budou prostě navzájem chovat pro tu skupinu. Ta jsou vždycky teda nastavená a 
nastavují to společně a potom tam bývá vždy na začátek ten náladoměr. To jsou takové stále věci, které 
tam bývají a pak se mění různé formy her podle toho, na co se teda kolegyně chtějí zaměřit a podle toho, 
právě vybírají ty hry a my jsme začali v poslední době, vlastně teď už druhým rokem s kolegyní, Jitkou, 
pracovat na tom, že s těmi rodiči, což je v podstatě podpůrná skupina, tam se nedělají žádný hry, ale 
pracuje se formou Bálinta, je pravda ale že ty rodiče někdy chtějí třeba vědět, co se dělalo na skupině, 
takže někdy opravdu to, co se dělalo na skupině, zkoušíme i s těmi rodiči. Jsou to většinou nějaké takové 
dotazníčky, nebo něco takového, ale v poslední době pracujeme teda tou formou nějakých bálintovských 
skupin, kdy máme taky tady strukturu, jak má ten Bálint vypadat a rodiče prostě povídají o svých 
problémech a ostatní se k tomu nějakým způsobem jednak vyptávají a jednak vyjadřují a co nás velmi těší 
a to se vlastě opakuje už delší dobu, vždycky máme nějaké skupiny rodičů, kde vlastně dojde k tak dobré 
atmosféře a tak dobré důvěrnosti, že si jako ty rodiče jako v uvozovkách, nebo i bez uvozovek, radí. Jo, 
že vlastně, dřív to bylo tak, že se radili, že prostě povídali o svých problémech a radili se jako v uvozovkách 
nevědomě. Nyní je to formou toho Bálinta, že vlastně oni v určité fázi toho Bálinta mají říct, co by dělali 
oni, kdyby byli v takové situaci. Takže je to ve své podstatě, opravdu si radí a je to moc fajn, když vidíte, 
že ty rodiče prostě jako jsou spontánní, ono ze začátku jsou trošičku ostražití, protože něvědí, co je čeká 
tady že jo v té skupině rodičovské. A my taky máme svojí skupinu u těch rodičovských skupin, čili teďka 
teda hovořím o Bálintovi, ale vždycky to má ještě nějaký antré, to znamená, že chceme, aby nám rodiče 
řekli něco o tom dítěti, jak se sem dostali, jaký má problém, co vlastně je přivádí. To je jedna věc.  Další 
věc, mluvíme o výchovných stylech a o tom, jak oni asi vychovávají a jak byli oni vychováváni jako 
rodiče. Co jim utkvělo vlastně z výchovy jejich rodičů a co dělají jinak, jo? Takže v podstatě hodně taky 
hovoříme o té výchově. Někteří rodiče dokonce chtěli, abychom mluvili i, někdy se tady střídají tady 
otcové a matky, což velmi kvitujeme, protože třeba u dětí, který jsou ve střídavý péči je velmi fajn, když 
teda přicházejí jednou matka, jednou otec. Že chtěli, aby se taky hovořilo o tom, jaký výchovny styl má 
jeho partner, jo? To znamená, to se vždycky skládá, třeba maminka tady hovoří o tom, jak ona byla 
vychovávaná, co ona používá ve výchově, co se jí osvědčilo, co se jí neosvědčilo. Pak, myslím, že to bylo 
při té loňské skupině, říkali, no, a ještě bychom mohli mluvit o tom, jak byli vychováváni naši partneři, 
protože to se taky do té výchovy promítá, takže o tom jsme taky mluvili. Jo, to si myslím, že je důležité, 
když se prostě jakoby ta výchova rozebere takhle na ty jednotlivé součástky, kdy se řekne, z čeho vycházím 
já, z čeho vychází můj partner, co bych si představovala já. 
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1. Vy tam teda máte ještě ty společné skupiny rodičů a dětí, tak jaký tohle má záměr, co to přináší? 
2. No, společné skupiny jsou zajímavé pro nás, protože tam vidíme, mě osobně je vždycky líto, že nevidím 

ty děti, ono to nejde, že jo. Takže pro nás je to důležité, vidíme interakci rodičů a dětí. Máme možnost 
vidět ty děti v akci, jo. Což pro nás je prostě fajn a pro ty kolegyně co mají zase jenom děti, je to zase 
zpětná vazba, takže rozhodně nějaká reflexe, zpětná vazba, vidíme, jak to probíhá v té rodině. Dělali jsme 
i mužské skupiny, že tam museli přijít, no museli, tatínkové nebo nějaký mužský z té rodiny, tatínkové 
nebo bratr, strýc, dědeček, bylo to velmi vždycky přínosné. Vím, že v jednom případě tam přišel dědeček 
a to dítě se nějakým způsobem ztotožnilo s tím dědečkem a mělo to fakt jako posun potom v jeho v vývoji. 
Takže společné skupiny zase na nějakou takovou akceleraci toho procesu. 

1. Jak byste poznala, že se ten program třeba míjí účinkem, že to třeba nemá takový efekt. 
2. Ano, může to být. Někdy třeba takhle, někdy je to tím, že ty rodiče a děti nechodí pravidelně, když je 

prostě špatná docházka tak samozřejmě tam nejde prostě, tam to neprobíhá, nejde to kontinuálně a pak se 
to míjí účinkem. Tohleto je taky ten důvod nebo když prostě to dítě je nějak tak uzavřené, že se nedovede 
opravdu třeba v tý skupině, necítí se tam třeba tak dobře, že by se mohlo otevřít, to je další věc. Potom 
ještě když to dítě nějakým způsobem opravdu nezvládá ty podmínky, nezvládá ty pravidla. Když pak 
nezvládá ty pravidla a nějakým způsobem si tam dělá co chce, tak pak samozřejmě je to obtížné, což se se 
nám myslím stalo jednou, že jsme, jak je to už dlouho, možná 4 roky, kdy jsme se s dítětem a s tím rodičem 
rozloučili proto, že jsme zjistili, že to fakt asi na něho efekt nemá. Že teda prostě, to bylo těžké ADHD, a 
mě to bylo líto, kolegyni taky a opravdu to byl takový případ, že to dítě to tam narušovalo a nemělo z toho 
jako nic. Kdy jsme se po nějakém, nebylo to hned, po nějakém procesu zvažování a rozhodování, rozhodli 
jako, že to ukončíme mi z naší strany. 

1. A ta přítomnost toho druhého terapeuta na té skupině, co to pro vás znamená? 
2. No, je to velká plus. Jsme vždycky většinou dva a je to samozřejmě velké plus. Já jsem dřív pracovala 

s jinou kolegyní a není pracuju s Jitkou, která má stejnej výcvik jako já, takže v podstat jsme jakoby 
naladěny na jednu notu, nevím, jestli se to tak dá říct. Nicméně cítíme určité věci stejně. Takže ta Jitka 
hodně prostě třeba i z těch rodičů vyciťuje co se asi děje, reaguje na to. Je to taková nějaká podpora, že 
prostě to vidíme jako ze dvou úhlů pohledu jednak a na druhou stranu, že se můžeme navzájem prostě si 
to pak zkonfrontovat, navzájem říct si co jsme každá v tomhle směru cítily, jestli jsme to cítily stejně, jo, 
takže rozhodně podpora a rozhodně je to prostě lepší a myslím si, že i efektivnější pro ty rodiče. 

1. A jak vnímáte svoji roli vůči těm rodičům? Jak vystupujete? 
2. To by spíš bylo zajímavější zeptat se těch rodičů. Já teda osobně jsem, takhle. Já se sama vnímám jako 

spíš direktivnější, ale užívám si taky když prostě to nechávám plynout a zase Jitka třeba něco má a něco 
povídá, nicméně, cítím se tam jako ten, kdo už má nějakou životní roli za sebou, takže vlastně z hlediska 
jednak životní role a z hlediska toho, co jsem tady poznala jakoby klienty, můžu nějakým způsobem ty 
rodiče podpořit. Nějakým způsobem je někam navést, ale samozřejmě, že nemůžu to nějak změnit, určitý 
věci prostě změnit nejdou, a když třeba se třeba rodiče rozhodnou, teďka myslím na jeden případ, když se 
rozhodnou, že odejdou, že mají pocit, že by bylo lépe, aby dítě chodilo do individuálu, tak to prostě se 
nedá nic dělat, takže jsem tady takhle takovej, já nevím, jak to říct? Nechci říct rádce, ale ten, co je provází 
a ten, co...jestli říct mediátor nebo... Samozřejmě, že někdy prostě to z člověka vyjde samo, že třeba udělíte 
nějakou radu, ale zároveň upozorňujeme, že když každý můžeme dát svoji radu, že si to každý musí přebrat 
sám. To je strašně důležitý, co teda ten člověk přijme za svý a co jako. Jo a pak to teda může přijmou, 
když teda s tím souhlasí a pak mu to nejde třeba, tak to stejně neudělá no. Takže ten, co provází, mediátor. 

1. A v čem teda vnímáte hlavní význam té skupiny pro ty děti?  
2. Oni často nevědí, proč sem chodí a často sem nechodí rádi někteří, takže různé jsou teda v takový opozici 

a prostě, co to je vlastně, je to kroužek, nebo co to je? Myslím si, že bychom tomu měli říkat kroužek, aby 
to pro ty děti bylo přijatelnější. Protože vlastně tady se učí, jak spolu vycházet, tady se učí komunikace, 
takže si myslím, že kdyby aspoň něco z toho nějakým způsobem si zapamatovaly, že je důležitý vyjadřovat 
se , jak se cítím a nechat toho druhého prostě mluvit, což je pro ty děti někdy ohromně obtížný, takže učí 
se tady nějakým základním způsobům komunikace a základním způsobům, jak vycházet s ostatními, ale 
samozřejmě to, co se tady naučí, tak je to opravdu jenom střípek jo, byli bychom rádi, kdyby toho bylo 
víc, ale určitě to je prostě jenom nějaká část a aspoň teda, pokud si něco tady z toho zapamatují, tak by to 
bylo fajn.  Říct ten problém svůj nějak, nechat druhého, aby mu řekl názor, možná se zamyslet, to by bylo 
fajn. 

1. A ten vztah těch dětí teda vnímáte tak, že sem chodí velká část většinou nerada?  
2. No, většinou ne, to nemůžu říct, ony totiž mají, jak kteří, někteří neradi, jako ze začátku, ale potom se ten 

jejich vztah se změní. To jsem řekla, protože jsem si vzpomněla už na nějaký případ dítěte teda už staršího, 
myslím, že v osmé nebo deváté třídě, který sem chodil, protože já jsem ho vedla v individuálu a pak jsme 
chtěla, aby teda ještě šel sem, tak teda sem chodil kvůli mně, ale děti ho měly jako strašně rády, protože 
on byl takovej jako mluvil velice málo, ale když mluvil, tak mluvil k věci. Takže ony ho jako obdivovaly, 
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tak myslím, že i pro něho to byl jako přínos, myslím, že ač teda nerad, že teda jako musel, tak to pro něho 
byl přínos. Jinak ty děti si tady potom nějakým způsobem většinou zvyknou, najdou si kamarády. To je 
taky jako fajn a ony potom ten názor časem taky změní, pro ně je to takové prostě trošku neuchopitelné. 
Skupina, jak to říct, budem to muset nějak asi nazvat nějak jako kroužek dobrých vztahů, nebo něčeho 
takového, nevím, ale ta forma chodit do poradny, kde teda většinou předtím byly na nějakým vyšetření 
psychologickým a pak teda ještě s rodičem, tak věřím, že je to pro ně nějaké takové trochu nepochopitelné. 
Většinou se ten jejich názor změní no. 

1. A v čem vnímáte ten význam té skupiny pro ty rodiče největší?  
2. No protože, oni teda takhle, jednak to, že oni tady zjistí ty rodiče, že na tom nejsou úplně špatně, že jsou 

na tom mnozí ještě daleko hůř, což je teda opravdu podpůrnej efekt. Takže tady rodiče tady, důležité je 
sdílení problému, zjištění, že na tom nejsem tak špatně a ti, co na tom jsou špatně, v uvozovkách, tak taky 
sdílí a dostávaj od těch rodičů nějakou podporu. Potom to, potom ti rodiče vidí taky na těch společných 
setkáních, skupinách, jak prostě to probíhá, jednak u nich a jednak teda i u těch ostatních členů. Takže si 
myslím, že to je pro ně taky nějaká zpětná vazba, rozhodně to má ten efekt v tom, že dostávají zpětnou 
vazbu, protože to dítě je v rodině a nějak je vychovávaný a maj tam nějaký teda styly výchovy, ale už 
nedostanou zpětnou vazbu, většinou, třeba od prarodičů, ale to není úplně ono. Pak to dítě je ve škole, tam 
je ta zpětná vazba od toho učitele a ten rodič tomu nemusí úplně věřit třeba. Takže řekněme, že tohle je 
nějaká, v uvozovkách neutrálnější zpětná vazba, jak to dítě se chová, jak prostě v tom životě, jak se sebou 
zachází, jak zachází s ostatními. Takže je to opravdu nějaká zpětná vazba k tomu chování ať už k rodiči 
nebo k učiteli, a to si myslím, že je důležitý, sdílení a ta zpětná vazba. Plus zažití něčeho tady, zážitky, co 
pro ty děti může být prostě hezké, přijatelné, že teda jsou nějak dohromady a že něco zažijou, že mají 
nějakou společnou hru. Nějaké to kreslení společné, třeba ty ostrovy, hru, jo, nějakou tu specifickou věc. 
Takže sdílení zážitků, zpětná vazba. 

1. Jaký ty rodiče mývají vztah k té skupině, jestli se to třeba taky mění. 
2. No, tak zpočátku jsou vždycky ostražití. Někdy i jako vidíme v jejich tvářích takový jako že teda je to moc 

ani jako nebaví, nebo že nejsou třeba ani moc dobře naladění. O to víc nás třeba potom potěší, když oni 
jako roztávají, protože ta maminka jedna, si vzpomínám, jak zase byla taková, říkali jsme si, jéžíš, tu to tu 
nebaví, ta je taková jako, nebyla příjemně naladěná a potom jsme tady povídali ty příběhy a ona úplně 
roztála a říkala, no to mě bavilo, jak se tady říkali ty příběhy těch dětí a toho všeho. Najednou prostě cítila 
tu důvěru těch ostatních a tím pádem vlastně ona sama jako by roztála, taky jako mohla začít sdílet a cítit 
důvěru. 

1. Co vnímáte vlastně jako největší témata těch rodičů na těch skupinách? 
2. No, že to dítě je nějaké jiné no (smích), že prostě se nezačlení do tý společnosti, jako do té třídy třeba, že 

já nevím, ta nesoustředěnost, neklid, neporozumění si se spolužáky šikana, ať už šikana normálně nebo 
šikana v uvozovkách, že jo prostě to, že to dítě je nějakým způsobem odlišné, jo. Čili charakteristiky dítěte, 
jeho odlišnost a to, že ten rodič, často ani učitel, nějak s tímto neumějí zacházet. 

1. A co největší témata těch dětí na druhou stranu? 
2. Já si myslím, že dětem nevadí, že jsou neklidní, nesoustředění. Myslím si, že jim vadí, když nemají 

kamarády a když si se spolužáky nerozumí a když třeba ze strany té školy mají nějaké neúspěchy a nezdary 
jo. Eventuálně, když třeba je poukazováno na jejich chování a ony tomu nerozumí. 

1. A v rámci tohoto programu, v čem by měl být ideálně takový největší posun, když to tak řeknu?  
2. No, ony by, maj na začátku nějaký ten dotazníček, kde se vidí teď a pak na konci maj dotazníček, kde jsou 

zase tady na konci, že jo. Čili, měl by tam bý, ale měly by tam i ony samy nějak znázornit nějaký ten 
posun, je tam nějaká škála, jak se cítím, jak jsem se cítil a jak se cítím teď, že by tam jako měl být nějaký 
ten posun k lepšímu, k horšímu. Nicméně teda někdy je to půl roku, někdy je to celý rok, já si myslím, že 
je teda lepší, když chodí celý rok, aby teda k nějakému posunu mohlo dojít. Že je přímo nutné, aby chodily 
celý rok, protože jsou tam do toho nějaké prázdniny, nějaké nemoci a aby to mělo ten efekt, ten posun, 
k uvozovkách, k lepšímu čili k tomu, aby to dítě se cítilo líp jak doma, tak v škole s těma spolužákama, 
tak to si myslím, že to jsou asi nejdůležitější věci, tak že to chce nějakou dobu. Ono stejně je to subjektivní 
to měření, byť tam teda je nějaká ta škála, tak stejně je to nějaký subjektivní pocit, ale myslím si, že je 
důležitý aspoň to, že ty děti tady mají nějaké zážitky, které jsou jiné než ve škole a jiné než doma. Myslím 
si, že o to taky jde.  

1. Já bych se ještě zeptala na vliv té skupiny na vztah toho rodiče a dítěte? 
2. To dítě by se tady mělo naučit nějaké té sebereflexi trošičku řekněme, větší sebereflexi a ten rodič by to 

teda měl nějakým způsobem poznat. To znamená, že jako by to dítě by se mělo více uvědomovat, 
uvědomovat si svoje chování, jo? Bylo by to důležité, možná bychom se na to měli víc zaměřit. Ono je to 
velmi těžké, to je těžké i pro dospělého. Uvědomovat si, co vlastně právě říkám, co dělám, to chování, jak 
to jako působí. Takže tohle si myslím, že je důležité, sebereflexe, uvědomování a že ty rodiče vidí, myslím 
si, že to je pro ně taky důležité, že je vidí při těch společných skupinách, ty děti v tý akci. Že třeba mají 
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nějakou společnou představu, jak to dítě působí, někdy to tak jako je a někdy je tem třeba i nějaké 
překvapení, třeba se dítě chová jinak, než ten rodič třeba předpokládá. Může to vidět na těch společných 
skupinách, nebo to prostě může vidět časem, že jo, jestli to dítě tady je nějakým způsobem nastavené a 
chce něco zažít, tak to se pak může v tom jeho chování odrazit. 

1. Tak já bych se ještě zeptala, proč je ten program nastavený zrovna takto, jako skupinově a paralelně, 
v čem vnímáte ten efekt takto nastaveného programu? Vy už jste něco říkala tedy na začátku... 

2. Já nedovedu říct, jak by to mělo být nastavený jinak. Co známe, jaké modely známe, tak jsou modely, 
které dělají v jiných poradnách, že to mají jako většinou skupiny jenom pro děti a pak mají, nevím, jestli 
někde mají snad jenom rodičovský skupiny. Mě osobně přijde paralelní jako že to je efektivní, protože ten 
rodič sem přijde s dítětem, to dítě vidí a uvědomí si, že ten rodič pro něj prostě něco dělá, že ho sem 
zavede, že tady je a dokonce, když to dítě tady nějak zlobí, mají tam systém tří výtek, tak to dítě je prostě 
pak odvedeno k tomu rodiči a ten rodič vidí, že to teda fakt s ním jako nejde jo. Takže myslím si, že jsou 
v tom oba dva. To si myslím, že je hrozně důležitý, neodložit dítě někam do skupiny, ale tu zodpovědnost, 
že by měli mít oba dva, jak ten rodič, tak to dítě jo. Čili, to dítě zlobí, v uvozovkách, řekněme úplně 
obecně, to dítě zlobí z nějakých důvodů a ty důvody jsou jak v tom dítěti, tak i v celé té rodině. Že se 
prostě, že ty rodiče třeba k němu obtížně hledají cestu, nebo to neumí, nebo nemají s tím zkušenost nebo 
prostě se tomu dítěti dostatečně nevěnují. Těch důvodů je hodně, ale je to prostě v tom širším systému, 
není to jen to dítě, ale to dítě a rodič a dítě a celá rodina, jo. Tak proto se nám líbí, že to je paralelní, že 
jsou v tom oba dva, že na skupinu jdou oba dva. A každej z toho něco má. Že se vzájemně ovlivňují.  

1. Tak já moc děkuji, ať vás nezdržuji už, to bude asi všechno. 
2. Dobře. Tak jo.  
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Příloha 7: Rozhovor s terapeutkou 2 (rodičovské skupiny) 
V rozhovoru je označena osoba, která klade otázky, číslem 1 a respondent číslem 2. 

1. Tak já jsem chtěla začít nějak o tom programu, tou strukturou programu a tak. Jestli byste mi třeba 
mohla popsat z Vašeho pohledu, co tam s těmi klienty vlastně děláte? 

2. Tak vlastně první máme, první ty sezení jsou seznamovací. Vlastně na začátku rodiče mluví o tom, 
co je přivádí a mluví o tom, jak oni byli vychovávaní a jak to vnímali jako děti a jak je to ovlivňovalo 
v jejich výchově. Trvá to jako delší dobu, protože než se dostane každý ke slovu, tak  to chvilku trvá 
a rodiče pak dostanou i k tomu, že to třeba ovlivňuje i jak byl vychovávaný partner a jak to ovlivňuje 
tu výchovu. A pak se vlastně pokračuje bálintovskýma skupinama s těm rodičema. Že někdo přišel 
s nějakým problémem a ostatní pomáhají nějak k řešení. 

1. A kdybyste měla říct nějaké hlavní cíle toho programu 
2. Cíle toho programu, poznat, vlastně asi hovořit o tom, co je trápí a najít nějaké řešení pro ty svoje 

problémy. 
1. A vy vlastně jako terapeut, nebo ta skupina terapeutů, máte třeba nějaké zásady, podle kterých 

pracujete?  
2. Ty zásady jsme měli určitě u tý bálintovský skupiny, kde ta struktura jako je daná. A teď nevím, jestli 

myslíte... 
1. Ne, myslím jako vy terapeuti, jak přistupujete k tomu programu, i v tom vytváření, jako ho vedete? 

Jestli máte máte nějaké svoje zásady, nebo něco, podle čeho takhle pracujete? 
2. Teď teda úplně nevím, asi se jako domlouváme, teda jak to vedeme mi s Kateřinou tu rodičovskou 

skupinu. A my jsme teda obě jako gestalt terapeuti, takže mi obě máme výcvik jakoby v gestaltu, 
takže možná jakoby se řídíme tím nějak, na nějaký úrovni, ne že bychom to měly jako vědomě to 
dělaly, ale asi k tomu tak přistupujeme obě. 

1. A vy vlastně v tomto programu, tam jsou ty paralelní procesy, že? Ty děti a ty rodiče, tak pracujete i 
nějak s tím celkem? S těma dětskýma skupinama taky nějak? Jako jestli je tam propojení nějak.... 

2. Tak mi to máme, že se sejdeme jednou za ty, jak jsou ty samotná setkání, tak jsou pak ty společná 
setkání, ty jsou ale spíš zážitkový pro ty vlastní, aby si zažili tu svoji spolupráci bejt spolu, jako rodiče 
s těma dětma. Ale jako ptali jsme se rodičů potom, vždycky po týhletý hodině se ptáme těch rodičů, 
jako jak to vnímali, jestli tam pro ně něco bylo zajímavý. 

1. Po tý společný skupině? 
2. Po tý společný. My to reflektujem, teda snažili jsme se nějakou reflexi.  
1. A kdybyste měla říct pro koho je ten program vlastně určený? 
2. Jo, je určený asi pro všechny ty rodiče, který maj nějaký starosti s těma dětma anebo nemaj, a to asi 

jakýkoliv, když maj potíže výchovný, nebo když maj potíže v těch školách, když maj potíže ve 
vztazích s těma vrstevníkama, vlastně letos se sešlo hodně dětí, vlastně že všichni měly potíže ve 
vrstevnických vztazích. Ve vztahu ke třídě, ve vztahu k dětem. 

1. Já se ještě možná vrátím k tomu celku toho programu, vy když ho vlastně vytváříte, vlastně skupina 
těch terapeutů, ty pro děti, ty pro rodiče, tak já jen jestli třeba využíváte těch dětských skupin v těch 
rodičovských, jak to kombinujete? 

2. No, oni to teda někdy vnáší rodiče, jakože třeba něco dítě, ale někdy o tom to dítě ani s rodičema 
nemluví. že ty děti nemluví o těch svých zážitcích na těch skupinách. Tudíž mi to tam jako nevnášíme 
jako za ně. Jo, že když ty děti o tom samotné nemluví a ten rodič s tím nepřijde, tak to za ně jako 
nevnášíme. 

1. Takže vlastně to, s čím přijde ten rodič, tak s tím tam pak jako pracujete?  
2. No, jo. 
1. Kdybyste třeba měla rozvést ta společná setkání v tom programu, jaký to má vlastně účel? 
2. No, já bych řekla, že maj společný nějaký zážitek, o kterým se potom dá mluvit zvášť a že vlastně ten 

zážitek může vést k nějakému tomu poznání nebo uvědomění. A taky asi je tu ještě to, že maj 
společnýho něco. Nějakou činnost, že jsou tam jenom oni dva, protože samo o sobě to je příjemná, 
ten čas pro sebe, setkání. Asi taky to ukazuje, že je dobrý si najít čas pro sebe. 

1. Jak se připravujete na ta jednotlivá skupinová setkání, třeba od čeho se odvíjí ty aktivity, který tam 
pak volíte?  

2. No, my jsme vlastně to měli vmyšlený dopředu, že budeme dělat ty, že vlastně na začátku se budeme 
bavit o těch rodičích a pak ty bálintovský skupiny se ukázaly bejt jako přínosný, takže to bylo fajn a 
rodiče to bavilo, tak se v tom pokračovalo. 

1. Takže to nemáte jako na začátku nějak pevně strukturovaný a podle toho jedete, je to teda podle toho 
jak se to vyvíjí. 
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2. Je to podle toho, jak se to vyvíjí. 
1. Co pro vás znamená přítomnost toho druhého terapeuta ve skupině? Jak společně třeba 

spolupracujete? 
2. Je to příjemné, já jsem teda ráda, že jsme tam dvě. Protože asi každá jsme taky jinak věkově, protože 

já jsem mladší, Kateřina starší než já. Přijde mi to fajn, že jsme teda každá jako věkově jiná, máme 
asi každá jinou zkušenost a že je možný těm lidem naslouchat a nebýt aktivní, že se můžeme střídat 
v tý aktivitě, že to není na tom jednom člověku. Vlastně ten druhej vždycky může vnímat, jak se ta 
situace vyvíjí, může k tomu něco říct, nějak to strukturovat, že se doplníme no. 

1. A kdybyste měla popsat svoji roli jako terapeuta, jak fungujete v té skupině nebo jak jí vnímáte? 
2. Svojí roli, jak jí vnímám? No já svoji roli vnímám, jakože se snažím držet tu strukturu asi. Jako 

ohraničení, dodržet to. 
1. Já teď úplně nerozumím, jak to vypadá? Jako hlídáte pravidla?  
2. No právě, jako kdy začínáme, kdy končíme, jak ten průběh probíhá, jestli jako se nerozplyzávalo. 
1. Já jsem teďka myslela, jak vás třeba vnímají ty rodiče v tý skupině, jako role terapeuta? 
2. Já myslím, že takhle mě vnímaj, že je trošku omezuju (smích). 
1. A v čem vnímáte hlavní efektivitu tohohle programu, toho, jak je vlastně nastavený? 
2. No, myslím, že to vnímám v tom, že vlastně ty rodiče o tom mohou nahlas mluvit prostě, že si to 

vlastně řeknou, že v tom nejsou sami, že jsou teda i jiný rodiče, že o tom teda vlastně můžou s někým 
mluvit a jaký starosti s tím a vlastně to, že vznikaj mezi některejma docela dobrý vztahy, takže je to 
taková komunita pak trošku nakonec. 

1. A proč jste vlastně zvolili ten paralelní proces těch terapií takhle? 
2. Mě přijde mi to vlastně fajn, protože jsou spolu propojený ty rodiče a ty děti a ten rodič má taky 

nějaký problém, proč to dítě přivádí, kdyby se řešilo jenom to dítě, tak ten rodič z toho vlastně úplně 
vypadne a vlastně nemá možnost mít nějakou oporu. Takhle je to takový mi to přijde, že ty obě strany, 
který jsou jinak spojený, tak obě dvě se nějak tím zabývají. Asi se taky na to líp soustředěj, že to chtěj 
vyřešit, nejen, že to chce vyřešit to dítě, není to opravte mi to dítě, my vám ho opravíme a pak si ho 
převezmem. Takhle o tom budeme mluvit a budem přemýšlet o tom, jak to můžem propojit. 

1. A v čem si myslíte, že spočívá hlavní význam pro děti, v jakých oblastech je to pro ně významné?  
2. Myslím si, že mají ten význam v tom, že mají někoho trochu dospělýho, ke komu se můžou chovat 

jako dospělí a že s ním maj vlastně zážitek takovej jakoby partnerskej, že můžou mít teda pocit jako, 
že teda je dospělej, ale je vlastně takovej nějak jim blízko a není to z tý rodičovský role. Není to 
takový to ty ty, jestli budeš zlobit, nebo jako. Je tam zajímavý, že je tam někdo, kdo se zabývá jima 
jako dospělej, ale nehubuje je nebo nenadává jim a vlastně jakoby se zajímá o ty jejich starosti, ale 
taky, že se můžou cítit kompetentně i voni, že si myslím, že jako maj pocit kompetence, že na něco 
přijdou, že zjistěj, že něco jako uměj, jako že se uměj poradit, že si uměj poradit navzájem, to si 
myslím, že musí bejt pro ty děti hrozně jako objemný jo, že tam nejsou těma, kdo jsou jako 
umravňovaný, ale že si na něco můžou přijít a na něco si, jo a že to je vzájemný. Myslím si, že je to 
fajn. 

1. A pro rodiče, v čem myslíte, že spočívá ten hlavní význam, v jakých oblastech tedy? 
2. No, já jsem si myslela, že by mohly díky tomu, že o tom budou mluvit nahlas, si na něco přijít buď 

teda samotný. Na nějaký řešení, nebo teda, že by ty rodiče ostatní jim řekli, jako teda co by dělali. O 
tom můžou přemýšlet, což asi jo, to my přijde že vlastně možná, jako od nás od psychologů je to víc 
v obraně, když jim řekneme nedělejte tohle a tohle, ale když jim to řekne jinej rodič nebo řekne já 
dělám tohle a vono se mi to jako daří, tak si myslím, že ten druhej rodič to jako spíš přijme, než když 
prostě mi řekneme dělejte to, i kdyby to bylo vlastně stejný, takže od toho druhýho rodiče je to vlastně 
trochu jako, že jsou tomu přístupný. 

1. A v tomhle tom programu, co tedy teď probíhal, v čem vnímáte největší největší posun u těch dětí nebo 
možnost toho posunu vlastně? 

2. No jako jak se moc posunou nebo v čem? 
1. Možná obecně, v čem je tam ten prostor pro ty děti se někam posunout v tom reálném životě, jak by 

to mohlo vypadat. 
2. Já si myslí, že se mohly naučit o těch věcech líp mluvit, díky tomu, že se o tom jako opakovaně mluví, 

takže vlastně se můžou naučit o sobě sdělovat ty informace těm druhejm, že už to maj tak natrénovaný, 
že už to uměj o tom mluvit s druhejma dětma nebo s jinýma dospělejma, že by to mohly tak mít. No 
a taky asi ta dobrá zkušenost, že maj tu dobou zkušenost určitě to jako, no korektivní emoční a jiná 
zkušenost by to mohla bejt no. Nevím, jestli to stačí, ten rok je dostatečně dlouhá doba, ale tak třeba 
jo, aspoň v něčem. 

1. A pro rodiče, v čem by to mohlo mít takový největší posun potom?  
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2. No, že možná vyzkouší udělat něco, čím se nechali možná inspirovat a třeba to vyzkouší a bude jim 
to fungovat. Ale to nevím, ale minimálně, že slyšej jako, buďto to zkusej anebo najdou dost odvahy. 
Vyzkoušet něco, co třeba slyšeli, ale asi taky myslím, že to, že jsou takový jako smířenější, větší 
kompetence k sobě, jsou s tím smířenější možná.  

1. Jak si myslíte, že děti vnímaly svojí účast na skupině, jaký myslíte, že vlastně měly vztah k tomu 
programu? 

2. Myslím, že měly dobrý, ale myslím, že se to vyvíjí jako počty docházek, když moc nechoděj, tak 
moc ne a přijdou jednou za čas, tak ten vztah není dobrej, ale když choděj jako pravidelně, tak že jo, 
tak že se jim tam líbí. Záleží taky, jak rodič donutí to dítě jít. 

1. A vztah rodičů k tomu programu, k té skupině, jak vnímáte? 
2. No, vztah rodičů, myslím, že rodiče, tak já myslím, že se to mění asi, že to třeba na začátku vnímaj 

jako že je sem někdo poslal a teď se jim se třeba ani nechce a možná některý děti to maj stejně jako 
ty rodiče a že se to možná jako může měnit a že se to jako mění u někoho rychlejc a u někoho 
pomalejc. A taky asi jako záleží, jak tomu dítěti se v tý skupině jako líbí nebo co jim říká, když jim 
bude říkat, že se mu tam nelíbí, no tak třeba nechtěj ho tam vodit, když říká, že se mu tam nelíbí, že 
tam je nuda, no prostě, ale nepřijde mi, že jak moc to děti prezentujou, že to tak v reálu musí být, ale 
prostě se jim nechce oblíkat nebo se jim nechce jako sem jet, že tam jsou třeba jiný důvody, než jako 
v reálu, ale tam záleží na tom rodiči, jak moc na tom trvá. Vlastně je to tam, že když to vidí ten rodič, 
tak on to může pojistit, že on tam chce chodit, tak ho sebou teda vezme, ale jako někdy ty rodiče, ty 
děti si taky řeknou a chodí rádi. 

1. A co vnímáte jako největší témata těch dětí? 
2. No já na těch dětských moc nejsem.  
1. Tak z toho druhého pohledu?  
2. Ty rodiče, co si myslí? No myslím, že to budou ty vrstevnický vztahy s těma spolužákama. 
1. A vy vlastně jako terapeut spolupracujete na celé tom programu? Jako i v rámci toho dětského? 
2. No to víme od Veroniky s Lenkou, co tam tak asi řešej, to si po té skupině říkáme... A tak oni to maj 

tak jakoby tématicky. Tak kdybych měla říct, co oni tam, oni to maj pokaždý zaměřený na nějaký 
téma. To znamená, že pokaždý řešej nějaký téma a každý to dítě se tam teda ukáže nějak, ale jakoby 
myslím, že rodiče tam nevědí úplně, co tam dělaj, nebo záleží na tom, jak to dítě je sdílný jo. 

1. A teda, ta největší, nejčastější témata rodičů na skupině? 
2. No asi jak se chovám jako rodič, no oni asi často jako, jak bejt důsledný, mam bejt taková, jestli bejt 

tvrdý nebo měkký, jestli přidat nebo ubrat. Jak vychovávat to dítě a někdy jsou dost špatný z toho, 
že jim nemůžou pomoct v těch vrstevnických vztazích, že to za něj neudělá, že ty kamarády za něj 
nikdo nenajde, tak že oni nemaj kamarády, to je pak těžký. 

1. A jak byste popsala přínos toho programu pro vztah dítěte a rodiče? 
2. Myslím, že právě to, jak oni tam musí chodit spolu, tak vlastně je to vlastně taky spolu čas strávenej 

a vlastně jako a můžou si o tom povídat nebo nemusej samozřejmě. Já si myslím, že to může být 
docela dobrý nebo přínosný pro ně. 

1. Jaký efekt vnímáte v tom programu na to, jak dítě funguje ve škole?  
2. Jako mezi vrstevníkama nebo v ní jako? 
1. Jako ve škole celkově, v různých oblastech té školy... 
2. Myslím, že mezi vrstevníkama jo, ale nevím. jestli výukově. To by mohlo mýt dobrej vliv 

s vrstevníka, že se nějak naučej, že se trošku uvolněj v těch vztazích, možná taky, že si tady najdou 
třeba kamarády a netlačej tak na pilu tam, nebo že o tom trochu mluvej a uvolněj se v těch vztazích 
a tak jako nejsou takový sklíčený. Že to to může mít vliv na tu partu v tý třídě, že jo, na to chování 
toho, dítěte ve třídě, ale třeba výukově nevím, jestli si zlepšej známky. Možný je, že třeba ten rodič 
si řekne, že bude přísnější a že s ním pravidelně začne se učit. Tohle rozhodnutí taky rodič třeba 
může udělat a třeba jo, třeba to bude mít výukový přínos. 

1. Ještě se zeptám, jak poznáte, že ten program je efektivní, že to plní svůj účel. 
2. No, tak asi když ty rodiče nebo ty děti to hodnotěj dobře, jakože co udělali nebo co zkusili, mělo to 

nějaký vliv. Zpětná vazba, povedlo se to. Stačí, když o tom jenom uvažuje, pak to třeba zkusí, 
minimálně ta myšlenka se tam zasela. Třeba to nebude v reálu efektivní, ale přemýšlí o tom. 

1. A jak byste poznala, že se ten program naopak míjí účinkem? 
2. No asi, že by přestali chodit, nebo nechtěli chodit. No anebo, že by to řekli. Oni, když končí, tak 

většinou na začátku, na konci moc ne. Tam většinou tvrděj, že to bylo fajn a tak, ale tak ty 
pochybnosti maj na začátku víc než ne konci. Ale vlastně mi chceme, aby nám pak dali vědět ještě, 
jak se ta situace vyvíjí, protože mi pak nevíme. My víme, že skončej a tam to třeba bylo nějaký, ale 
co se stane za půl roku, nevíme. Tak některý to dělaj, jako psychoterapeutický, že si zvou, oni by asi 
nepřišli no, ale dá se poslat dotazník. 
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1. Tak jo, to bude asi všechno, moc děkuji. 
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Příloha 8: Rozhovor s terapeutkou 3 (dětské skupiny) 
V rozhovoru je označena osoba, která klade otázky, číslem 1 a respondent číslem 2. 

1. Tak na začátek vlastně jestli byste mi mohla popsat nějaké ty cíle toho programu, který tady vlastně děláte? 
2. Tak k nám se do skupiny dostávaj děti, my, když tu skupinu nabízíme, tak říkáme, že je to skupina pro 

děti s problematickou adaptací ve škole. To znamená děti, který maj často výchovný problémy, buď jsou 
samy agresory, nebo jsou obětí šikany, neumějí si najít kamarády, jsou takový jako sociálně nezdatný. Což 
často, to je taková obecká charakteristika jako, což často znamená, že jsou to děti, dokonce to máme nějak 
změřený, z 80 % mají diagnózu ADHD, teď se nám tam množej děti s poruchama autistickýho spektra, 
Aspergerův syndrom v každý skupině je, teď třeba 2 dětí máme a samozřejmě poruchy chování a začíná 
to být čím dál komplikovanější, že nám fakt přibývají děti, který jsou jako těžce psychiatrický. Letos třeba 
oproti loňsku fakt, tam máme několik dětí, který že opravdu bez péče psychiatra se to neobejde a jsou i 
hodně zamedikovaný a stejně to jako není dobrý. Takže z toho pak vlastně vyplívají ty cíle, že...co my 
bychom chtěli. Tak my bychom chtěli, aby ty děti se naučily vlastně lepším sociálním, jako hodně to stojí 
na nácviku sociálních dovedností a tím i odpreventovat, že se vyvine nějaký rizikový chování. Takže 
nácvik sociálních dovedností, to znamená základní věci jako komunikace, naslouchat druhým, vyjádřit 
svoje, vyjádřit svoje pocity, umět naslouchat pocitům druhých, poskytnou druhýmu radu, respektovat 
pravidla a chovat se podle nich a udržet se v těch pravidlech. Zároveň ty děti, protože je tam hodně ADHD 
a hodně impulzivity a tak, tak se vlastně snažíme naučit je nějakým způsobem relaxovat, takže se snažíme 
vždycky na konci zařadit nějaký relaxační cvičení, takže větší kontakt s tělem, relaxace, lepší sociální 
kontakty, hodně teda jak si najít kamarády, jak si udržet kamarády, jak to dělat nějakým šikovným 
způsobem, jak vysázet s druhýma a hodně je tématem, jak se nenechat vyprovokovat, jak odolat agresi, 
jak získat takovej ten čas, než ty děti vybouchnou. Spousta z nich přichází, protože někoho napadly, nebo 
udělaly nějaký agresivní výpad. Takže podle mě ten cíl je prostě sociální dovednosti, kontakt sám se sebou 
a samozřejmě k těm rodičům, tak já samozřejmě jak pracuju s těma dětma, ale co u těch rodičů, jako že 
moje dítě fakt není to nejstrašnější na světě, jsou i jiný děti, který maj podobný problémy, ale zároveň jim 
dát i jako trošku náhled, co oni s tím můžou dělat i na tý rodinný straně i tu informaci, že je dobrý s tou 
školou spolupracovat, protože jinak to půjde jako celý do háje, školy mají tendenci se těch dětí prostě 
zbavovat, když je nejhůř, aby teda skončily aspoň v tý spádový škole, která je jako musí vzít. 

1. Když byste ze svého pohledu měla popsat strukturu toho programu v pár bodech vlastně. 
2. Ty dětský skupiny chcete? 
1. No, no, no. 
2. V průběhu roku, nebo jednotlivou hodinu? 
1. Můžete obojí. 
2. Jo, kdybych měla v průběhu roku, tak je to tak, že my na začátku budujeme, na začátku se seznamujeme. 

Takže první dvě setkání jsou vždy ve společnosti rodičů, to je ta společná, že jo, máme ten režim 2 skupiny 
paralelní zvlášť rodiče, děti, vždycky začínáme 2 společnýma setkáníma, který jsou s rodiči, aby jsme si 
nějak zafixovali, který dítě patří ke kterýmu rodičovi, jak se spolu, abychom vlastně i diagnostiky viděli, 
jak se spolu ta dvojice chová, abychom se seznámili a na druhý skupině vždycky děláme kontrakty, to 
znamená, ptáme se co potřebujou, co by chtěli změnit, jak se sem dostali, že sem přišli a 
zakontraktovávámě. Takže děláme nějakou smlouvu na straně dítěte, na straně rodiče, děláme to 
pohromadě, protože děti často něvěděj coby jako mělo být jejich zakázkou, tak s nimi nějak pracujeme. 
Pak s nima budujeme nějaký bezpečí v těch dalších setkáních, to znamená, víc se poznáváme, tvoříme 
pravidla s dětmi vždycky na třetím setkání, pak tvoříme takovou techniku, která se jmenuje ostrovy a 
souostroví, která je na skupinovou dynamiku. Jednak děti sami říkají něco o sobě, jednak pak si budují 
souostroví s nějakejma vztahama a už v tom respektujou ty pravidla a pak vlastně se rozvíjíme podle toho, 
jak ta skupina pracuje jo. Vlastně vytvoříme skupinu, zajistíme bezpečí a pak začínáme pracovat na tom, 
co oni přinášejí v tom náladoměru, kterým vždycky začínáme, takže hodně pak už jdeme do, děláme třeba 
bálintovskou strukturu s dětma, nebo dramaterapii s dětma, přehrávání situací, kdy vlastně nacvičujeme, 
jak je vlastně možný, buď si ty děti radí v tom maléru, v tom drama, nebo nacvičujou, jak můžou reagovat 
jinak přesně na ty situace jako provokace, někdo se na mě vytahuje, já z toho mám pak průšvih. Jo, někdo 
mi ubližuje, jak se můžu bránit, jak nepodlehnou tý touze udělat zase nějakou kravinu, to že s toho bude 
průšvih, jak vycházet líp s učitelema, jak mu říct, když mi něco vadí, jak, tomu učiteli. Jo vlastně protože 
pak už jdeme do těch nácviků. V pololetí, protože v pololetí nás některý děti opouštěj, tak vždycky děláme 
hodnocení, někdy nějaký děti přibereme, tak když tak, tak zase zpevníme pravidla, zařadíme to dítě a pak 
jedeme vlastně to druhý kolo, jo, když je to bezpečí, tak pak pracujeme na těch nácvicích, samozřejmě 
sem tam vložíme nějakou hodinu, která jako je vodpočinkovější, že třeba relaxace a třeba i řízená, práce 
s imaginací. Nebo tam dáme práci s hlínou, to ty děti maj strašně rádi jo, prostě ten kontakt a hňoucat a 
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tak. A tak, a zase jedeme konec ruku, kdy prostě ukončujeme, evaluujeme, s většinou lidí se loučíme, 
málokterý pokračuje do druhýho roku, ale může to tak být. 
Co se týká pak tý jednotlivý hodiny, začíná vždycky náladoměrem, jak se ty děti maj a jak se to stalo, 
takže přinášejí ty témata, jak bylo ve škole, co bylo o víkendu, jestli  jako je něco k řešení z domova nebo 
ze školy a pak nějaký činnosti, kterou podle tý fáze školního roku máme naplánovanou a na konci je 
motivační prvek, relaxační pufíci, někdy je to řízená relaxace, někdy je to volná relaxace, někdy je to 
taková ta meditační relaxační pohádka, a to je to, proč ty děti se na to jako hrozně těšej jo. My jsme 
nakoupily nová matrace, takže tam máme fakt takový jako obr letiště a na tom ty pufíky právě ještě, jako 
aby, loni, voni, když jsou v pufíkách a byly jenom na zemi, tak různě po sobě lezly a tak, teď se fakt 
snažíme, aby každej měl svý místečko a měly dost prostoru, aby opravdu se mohly víc uvolnit, protože 
pro ně je to těžký ta relaxace, jako mlčet celou tu dobu. Ale pufíci jsou strašně oblíbený. No, takže takhle 
jednoduše ta struktura. 

1. Takže to nemáte vlastně pevně strukturovaný, ale odvíjí se to od toho, co tam vlastně přinášejí? 
2. No tak v začátku jako stejný, i metody jsou stejný, ale pak ty témata tam prostě přinášej ty děti, takže ona 

ta struktura je vlastně hrozně podobná každej rok, kdybyste se podívala na ty záznamy, tak ono je to hodně 
podobný, ale je to furt přes nějaký ty fáze a samozřejmě furt platí jednou za měsíc s rodičema, kde taky 
že, kde jsou společný a je to tam, ty společný jsou cílený nejdřív na to, abychom je poznaly  v tom kontextu, 
pak přichází vždycky třeba kresba společnou tužkou, kdy se bavíme o tom, jak to je když spolupracujou, 
kdo tam vede, kdo, jo jak spolu komunikujou a tak, pak tam bývá třeba výměna rolí, žákovská knížka, kdy 
to jako je o komunikaci se školou a vlastně přísnosti, nepřísnosti toho hodnocení, vždycky je komunitní 
setkání před Vánocema a komunitní setkání před koncem školního roku, který je takový jako nějaká 
společná slavnost 

1. Kdybych se tedy ještě konkrétněji zeptala ten cíl těch společných setkání, co to vlastně přináší těm dětem?  
2. Jo, ze začátku je to pro nás diagnostický, protože pak vidíme, jak pracovat s těma rodičema, když je vidíme 

v té interakci s tím dětem, tak vidíme, jestli ta interakce je přiměřená, nebo jestli je tam i nějaká 
nepřiměřenost a je potřeba s tím rodičem pracovat v tom, že potřebuje to dítě dát víc hranici nebo něco jo, 
že vidíte jak dítě nechá lézt po stole a neudělá nic, tak pak je potřeba pracovat s tím jeho výchovným 
postupem, ale pak samozřejmě o tom, aby spolu měli nějakej zážitek, že jo. Ať už zážitek společný tvorby 
nebo společná práce s hlínou většinou, nebo společná relaxace, aby to bylo tak, ž ety lidi, že to dítě si s tím 
rodičem výlučně zažije hodinu, něco, co dělaj spolu a pak potom společně odejdou, což může být často 
jako po dlouhý době, jako jedinej, tím, že třeba v rodině bývá víc dětí, tak na to dítě není čas a teď zažívaj 
něco jenom oni dva spolu. Samozřejmě taky je to důležitý pro rodiče, aby viděl to jeho dítě ve skupině 
jinechj dětí. To je pro něj jako hodně důležitý a někdy to je pro něj hodně smutný. Jsme tu měli maminku, 
která vlastně plakala, protože viděla, jak těžký to je. Ono, když ho máte jeden na jednoho, tak to není tak 
vidět, ale pak v tý skupině prostě vidíte, jak to dítě je jiný. Buď, jak se chová jako úplně jinak nebo…že 
to je fakt průšvih, u tohohle, já bej ta maminka, taky bych plakala 

1. Jak byste třeba poznala, že se ten program míjí účinkem, že to nefunguje?  
2. Vlastně, mi máme pravidelný supervize každý týden a vždycky se tam bavíme o tom, takhle, jednak máme 

intervize, vždycky po skupině máme půl hodinku, kdy si říkáme, co probíhalo, jak se chovaly jednotlivý 
děti, co jsme dělali, a to je vždycky po tý skupině, takže asi bych na to přišla…a pak máme supervizi, která 
je jako jednou za 2,3 měsíce, kde jako reflektujeme s kolegama, co se vlastně děje. Míjelo by se to 
účinkem, kdyby se ty děti, měla bych pocit, že se vůbec nic nenaučily, že všechny děti při evaluaci by 
říkaly, že se nic nenaučily, to by byl průšvih. Kdyby žádnej z rodičů nereflektoval, že se jim nějak ulevuje 
a asi by se to míjelo účinkem, kdyby ze školy přicházely zprávy, že to dítě se jako zhoršuje, nebo že se 
nezlepšuje, ale někdy ze školy ta zpráva přichází, že se děti zhoršujou nebo že se nezlepšujou, prostě někdy 
je to tak, že jako mi můžeme udělat kus práce a třeba největší kus práce je na tom dobrej psychiatr, dobrá 
medikace, někdy ale ani ta medikace nepomůže. Když pak, loni myslím si, loni myslím, že ty děti byly 
ještě dobrý, ale lestos prostě tam máme děti, který jsou jako těžce psychiatrický. Jako to jsou 
pravděpodobně jako poruchy osobnosti, u jednoho dítěte nevíme, jestli vlastně nehalucinuje, protože je 
tak mimo realitu, že mi nevíme, jestli je to jako fantazie nebo jestli jo… ty poruchy autistickýho spektra, 
to jsou tak těžký osobnostní vady, že vlastně neuděláme nic, můžeme jen podpořit mámu, aby to nějak 
přežila a můžeme podporovat tu školu, aby to teda s tím dítětem nevzdávala. Jako něco je naučíme, ale to 
zásadní to nezmění, takže asi bych to poznala s kolegama, kdyby jsme měli pocit, že se nám to dítě 
nezlepšuje, že fakt jako nefunguje, že jsme ho museli opakovaně jako vyhodit z tý hodiny, jako to máme 
v pravidlech, že vlastně mu to jako neprospívá, že bychom měli pocit, že to dítě se vlastně na tý skupině 
nic nenaučilo, je úplně mimo a nebo, a to je taky častej indikátor, že, u těch velkejch to tolik nebylo, ale 
občas se to objevuje třeba u malej, že  ta skupina ho vyčleňuje, že to dítě je opravdu tak jiný, že ta skupina 
po něm jde. Letos teda máme jedno dítě, kde uvažujem, že prostě budem muset, dát ho do jiný péče, 
protože ta skupina po něm jde, oni už ho nenáviděj, jo, protože je tak těžce divnej, tak jinej a jim to prostě 
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ruší, to by byl úplně opak, to bychom tomu dítěti dali znovu ten zážitek, kterej už má ale v tý škole, protože 
tam ho taky všichni nesnášej. 

1. A takhle ty těžký psychiatrický děti, to už berete s tím, že jako znáte tu diagnózu? 
2. Ne, to málokdo ví, oni třeba vůbec nejsou v psychiatrické péči. Že se to teď jako, vlastně učitelé tak nějak 

přežívali a řešili to jako problematický chování, ale až tady vidíme vlastně, jako moc je to 
1. Takže v tom případě vlastně můžete doporučit třeba jinou péči, že se to posune tak někam? 
2. No, ale ten rodič přišel třeba až po dlouhých úvahách k nám, takže než půjde do jiný péče, on taky nemusí. 

A to jsou děti, ty zkazky, který přicházejí ze školy, jsou prostě někdy hodně divoký. 
1. A vy jste teda v kontaktu i s těma učitelema takhle? 
2. Jsme v kontaktu s těma školama, skrz ty školní psychology a samozřejmě třeba, tím, že to máme z naší, 

většina dětí je z Prahy 6, tak většina, naši kolegové jsou v kontaktu s těma učitelema. Předáváme si 
informace, jak to dítě pracuje na skupině a my vlastně nevynášíme detaily z těch skupin, ale máme dohodu, 
že říkáme, jestli chodí, nebo nechodí, jako tý škole, jako to říkáme. Spolupracujeme, předáváme si ty 
informace. 

1. Možná ještě to propojení, jak vlastně pracujete s těma dětma a s těma rodičema, tak to je vlastně přes to, 
že si s těma druhýma terapeutama předáváte ty informace?  

2. Předáváme si ty informace, sledujeme že jo, na čem bysme měli pracovat s těma rodičema, nebo…a jo, 
taky jednou za čas máme vyměněnou skupinu, kdy podáváme reflexi o tom, jak to dítě pracuje, že se ty 
dětský terapeuti sejdou s rodičema a říkaj jim, jak to dítě pracuje na tý dětský skupině. V čem se mu jako 
daří a v čem se mu nedaří, na čem je třeba zapracovat. 

1. Ta zpětná vazba. Co pro Vás znamená vlastně přítomnost toho druhého terapeuta na té skupině? Třeba 
jak si pomáháte, jestli se doplňujete… 

2. No strašně moc si pomáháme. Jako, včera jsem si uvědomila, že dělat to v jednou je nemožný. My jsme 
v tuhletu chvíli v tom týmu na ty děti tři, já, Lenka a Ondra, máme hodně plnou tu prvostupňovou skupinu, 
máme asi 12 dětí a opravdu choděj. Takže ta skupina je jako fakt našlapaná, prostě bejt tam s dětma s nichž 
8 má ADHD, 2 jsou Aspergeři a 2 jsou na psychiatrii, jako bejt tam s mima sám (smích)… prostě to jsou 
jako děti, který přicházej, protože honily s nůžkama spolužáka a chtěly ho fakt zabít, protože jim něco řekl 
jako. Jako když jde to jedno dítě jako do afektu, tak potřebujete, aby s tou skupinou…no a včera jsme byli 
s Ondrou dva, ne předevčírem jsme byli dva, a byl velkej úplněk a ty děti byly strašně rozjetý, ale strašně  
a my jsme si pak právě v reflexi říkali, jestli jsme jako byly tak unavený nebo, a pak jsme říkali, že jsme 
reagovali normálně, že jsme nebyli jako nějak vyšťavený, ale ony byly prostě…a byli jsme dva a měli 
jsme toho prostě plný kecky, takže v těch třech to drží, jenom to, že si můžeme ty dospěláci sednout do 
toho kruhu mezi ty děti, nebo si můžeme to dítě posadit mezi sebe, aby to nerozjíždělo s tím dítětem vedle. 
Je to prostě jako velká koncentrace a i ty, asi u tý velký skupiny by to bylo možný ve dvou, protože ty děti 
jsou jako větší, ale třeba v jednou je to úplně nezvladatelný a prostě vždycky je tam důležitý, aby byl 
jeden, kterej s tím dítětem může odejít ven. Teď mám z pondělka, z tý skupiny, takovej přesně čerstvej 
zážitek. Ta je prostě čistě klučičí, druhej stupeň, dělali jsme relaxaci a všichni šli do relaxace, jeden kluk, 
že teda nechce jít do pufíků, že bude na židli. Zhasli jsme, začali jsme relaxaci, tenhle kluk, co byl na tý 
židli se proplížil pod stolama a v tý zešeřelý místnosti mě plácnul přes prdel, tak jsme ho teda jako vzala 
ven a prostě jsme si to vyříkali. Jako nebudu ho před ostatníma a mi jsme si to prostě vyříkali, že tohle je 
přes čáru, tohle je vážný porušení pravidel, prostě dobrý a jedeme dál jako nic se neděje jo. Nebo, když 
jde dítě prostě do agrese, taky se mi stalo, že mě prostě dítě třeba jako napadlo, jo, že prostě šlo do takový 
jako, tak to bylo jako silný, že do mě začalo třeba strkat a tahle. Je potřeba vzít ho ven, nechat ho, ale je 
potřeba, musí tam s ním někdo bejt, takže to je důležitý. Takže tohleto i jako z hlediska bezpečí. Pak 
udržení, no prostě pro udržení tý kázně, prostě s těmahle dětma je potřeba, aby tam byli aspoň dva dospělí, 
protože ony jinak začnou minimálně řvát, jinak začnou prostě jako rozjíždět to chování, který maj v tý 
třídě. Ve třídě jsou prostě ty rušiči, zlobiči, tady to taky jako zkoušej a maj spoustu nápadů, jak to udělat, 
jsou v tom nesmírně talentovaný. A pak samozřejmě držíme i ty reflexe, jestli se nám ty děti zlepšujou, 
protože jeden člověk by to nikdy neviděl, jo že víc názorů ví. Ještě že teď máme toho Ondru, protože 
spousta jsou to klučičí skupiny, my toho chlapa tam prostě strašně potřebujme. 

1. Takže je to teď znát ten rozdíl třeba, když je tam teď ten muž? 
2. Hrozně, hrozně, některý děti jsou už třeba tak navázaný, že víme, že už musí zakročit jo, že na něj ony 

slyšej. Oni ty kluci jsou často, buď sami s maminkama nebo maminka je ta, která furt řeší ty průsery, ve 
škole jsou samý ty učitelky a tady jsou zase samý ženy. Takže oni potřebujou, aby to řekl ten chlap. 

1. A tu druhou skupinu máte letos tedy jen kluky? 
2. No, ono většinou se z toho stane, nebo takhle, kluků je vždycky víc, holek je vždycky míň, třeba 8:2, ale 

často se nám stává, že se nám stane jenom klučičí, protože když je třeba jenom jedna holka, tak mi jí do 
tý skupiny nezařadíme, protože mi potřebujeme 2-3, aby jako tam nebyla sama.no a pak je, pro tu reflexi, 
kam se posouváme, jestli nám to šlape, jak to děláme a pak samozřejmě abychom si rozdělili ty aktivity a 
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taky pro tu inspiraci. Člověk...jako používáme často ty věci, který už máme zaběhlý, ale tak, abychom 
přinášeli i něco novýho. 

1. A jak vnímáte svojí roli v té skupině, jak vystupujete?  
2. V týmu, nebo k dětem? 
1. V tý skupině, jak tam působíte jako terapeut, jako máte roli? 
2. No, myslím si, že v tom nastavení jako je důležitý ta chlapsko-ženská role a něják jako terapeutická, jako 

asi hlídač těch pravidel, zároveň si myslím, že ta role je docela i jako přátelská vůči dětem, jako 
terapeutická, ale jako že je tam i dost legrace třeba, nebo že děláme forky a že já jim taky vyprávím ze 
svého života. Když máme náladoměr, tak řeknu, jak jsem se měla, co se mi stalo, myslím, že tak to mají i 
kolegové, Lenka vždycky vypráví, kde se ztratila, v kterým lese při běhu, jo, že si to prostě přinášíme i 
z toho reálnýho života. Že si tykáme s těma dětma, ale zároveň samozřejmě je to terapeutický, my chceme, 
aby se ty děti něco jako naučily, chceme aby dodržovaly pravidla a můj cíl je třeba, aby ty děti našly náhled 
na některý ty situace, aby jako, nechci jim vnucovat, ty to děláš blbě, ale snažím se, vlastně jsem radši, 
když to přinese někdo z těch dětí, ale to se naučí až v určitý fázi, takový to jako ale vopravdu stálo ti to za 
to, je to příjemný být v tý ředitelně? Chápu, že ty ses pobavil, třída se taky pobavila a ty teď máš velkej 
průser a ta škola se tě chce zbavit, jaký to jako je, není to v něčem jako blbý? A tak jako asi pomáhat jim 
najít ten náhled jako, že to chování není úplně v pohodě a že...tahle, náhled v tom, že si ty děti škoděj. 

1. Tu chlapko-ženskou roli, jak jste říkala na začátku, tu jsme úplně nepochopila, jak to prosím myslíte? 
2. Že jsem tam víc za mamku než taťku, že když jsem tam s Ondrou, tak se můžu spolehnout, že Ondra jako 

víc zakročí za chlapskou roli, já že tam můžu fungovat víc v tý ženský, opečovávající roli, zeptat se jako, 
nepotřebuješ se….umejt a tak. Myslím si, že to není cílený, že je to spíš přirozený. Já s těma dětma jsem 
tam taky vlastně jako nejstarší z těch dospělých. Ondra je mladší a je to chlap, Lenka je mladší, je to 
ženská, ale je mladší o, nevím je třeba mladší o 10 let víc než já, nevím třeba ještě víc. Takže vona je pro 
ně ještě víc holka a já už jsem ve věku jejich maminek. Jo, a jsem jediná, kdo tam v týhletý dětský má 
děti, takže možná to je pro mě i takový, jako že se k nim trochu vztahuju jako k těm svejm dětem, i třeba 
včetně fyzickýho kontaktu. 

1. Kdybyste měla říci, v čem spočívá hlavní význam té skupiny pro děti? Co jim to přináší? 
2. Mají místo, kde je někdo má rád, až na ty největší průsery, jako děti, který ve školství často bejvaj furt na 

těch výchovných komisích, furt je někdo jako prudí, tak myslím, že tady najdou místo, kde je někdo 
respektuje, kde jim nedovolí všechno, ale myslím si, že je v celku máme rádi, včetně těch jejich rodičů. 
To je, asi mi to přijde, nejdůležitější, jako samozřejmě, že je chceme něco naučit jo, ale že je to takový to 
místo, kde je bezpečí, že tady jako nedostanou tu držkovou jako na výchovný komisy, přesto, že je sem ta 
výchovná komise poslala za účelem zlepšení jejich chování. 

1. A v čem vnímáte hlavní posun u těch dětí?  
2. Sociální vztahy, to vlastně, i když jsme to před lety měřili, tak to bylo hlavní. Naučili jsme se kamarádství, 

myslím si, že i ten náhled se u někoho jako vybuduje, ale jako nevíme, jestli zůstane, jak moc zůstane, a 
to, že většina z nich tady pod těma pravidlama dobře funguje, z čehož, já samozřejmě chápu, že tady jich 
je míň, ve třídě jich je víc. Na druhou stranu tady je výběr z hroznů, ve třídě tam je 80 % dětí, který jsou 
normální a 20 %, který jsou nějaký problematický. Takže kdyby tam ty pravidla byly dobře nastavený a 
hodně dodržovaný, furt jako na ně klást důraz, furt je stopovat, teď jdeš přes pravidlo. Kdyby se jako to 
dělo v tý třídě, tak i tam by to možná líp fungovalo. 

1. Takže se jako ukazuje, že je to u nich i v tom přístupu? I té školy a tak? 
2. No, no, jako srozumitelnost pravidel si myslím, že udělá hodně. Já neříkám, že je to s nima nějaký med 

v tý třídě, vím, že je to hrozně těžká práce, ale jako usnadnil by si to ten učitel, kdyby měl srozumitelný 
pravidla. 

1. V čem vnímáte hlavní význam skupiny pro rodiče?  
2. Úleva, někdo je slyší, nenadává jim, vyslechne je, slyšej jiný příběhy, i pro rodiče těch nejstrašnějších dětí 

nějaký jiný dítě je horší než to jejich. Jakože prostě věděj, že mají dítě s ADHD, ale když pak slyšej dítě, 
který je autistický, tak jako (oddech), tohle mi nemáme, ještě že tohle nemáme zaplať pánbůh. Já myslím, 
že ta úleva, taky jako, to se nám často objevovalo, já nevím, jestli se to objeví vám, ale nám ty rodiče často 
říkali, že právě to, že jsou s tím dítětem, jenom s tím jedním, když jich mají víc, prostě po nějakou dobu a 
třeba i ta cesta jako ze skupiny a na skupinu, že si užijou nějakej čas spolu jo. Že si popovídají, některý si 
povídaj i normálně, některý se to tady tak jako učej si vykládat spolu, ale že mají nějakej zážitek spolu. 

1. To říkali skoro všichni, ano. 
2. No, to jsem ráda. Že přesně jako umožníme jim ten společný čas, někdy se nám podaří přitáhnou i tatínky 

teda, někdy jako cíleně tou taktikou, tou chlapskou skupinou teda, na to jedno setkání chceme, aby to dítě 
přišlo teda s nějakým chlapem, dědeček, strejda, brácha. Někdy se nám je teda podaří přitáhnout i do té 
rodičovské, že ty tatínkové zezačátku vždycky přijdou a maj pocit, že jako to a pak jako roztajou a viděj, 
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že jako normálně to funguje, řeknou náladoměr, tak řeknou jak se jako opravu…jo? To je dobrý, když se 
nám povede. 

1. V čem bývá takový ten největší posun u těch rodičů?  
2. No, některý dojdou k tomu, že je potřeba dojít k psychiatrovi, ta medikace, to je jako velký téma. Tam je 

vlastně cílený opracovávání toho rodiče, aby na to přistoupili, že je to fakt potřeba, ty děti jsou léta 
neošetřený a…já ani nevím, jestli se to posune no, spíš to jako přijmou a dá jim to víc síly s tím nějak 
bojovat nebo asi jim to dá třeba jako naději, že se to zlepší do budoucna, asi jim to dá i nějaký návody, 
někdy jako jsou dobrý ty rady, to by vám asi řekly víc holky, co s nima dělaj, ale myslím si, že si hodně 
ty rodiče dávaj nápady, rady, který jako je dobrý, že je to pro ně dobrý, že to slyšej od těch jiných rodičů 
víc, než od toho odborníka. 

1. Já bych se ještě zeptala, jak myslíte, že děti vnímají svojí účast na skupině, jaký k tomu mají vztah? 
2. No, myslím si, že to vnímaj jako takovej kroužek, v lepším případě. Zezačátku to vnímaj jako že jsou tady 

v blázinci, neee, ale některý jo. Některý prostě na začátku říkaj, jsem tady v tom blázinci, jsem tady jako 
za trest mě sem poslali a my jsme tady měli i dítě, který tady plakalo na prvním setkání, se bálo, že tam 
nepude, pak tam setrvalo jenom za příslibu, že mu obstaráme někde digitální hodiny, který tam bude moct 
mít s sebou a teď tam chodí s takovým plyšovým ptákem, takže když může přijít s ptákem a tak, tak tam 
s náma je a už je šťastný, těší se na pufíky jako. Tak teda jako to jsou takový bizardity, ale některý maj 
pocit, zvlášť ty druhostupňový, že jsou tam za trest a mi ze začátku myslím si pak záhy, jak se pak oddělíme 
od rodičů a začnem pracovat sami s nima, tak z toho začnou profitovat, že myslím, že je tam místo, kde je 
někdo slyší, spoustu z nich fakt hodně vypráví, my bychom třeba mohli fakt dělat celou hodinu náladoměr. 
Protože se bavěj jako co dělaj a co je baví, co je štve, co se jim stalo, oni toho maj opravdu hodně, tak 
místo, kde je někdo slyší a místo, kde se chodí do pufíků (smích).  

1. Takže se ten vztah i vyvíjí postupně? 
2. Jo. 
1. A co vnímáte jako největší témata těch dětí na skupině, vy jste toho docela dost říkala. 
2. Známky, třeba, já už léta sleduju, co ovlivňuje náladu dětí jo. Náladu dětí zásadně ovlivňujou známky, to 

je prostě téma, jako další diktát za 4, nebo jednička z matiky, jo, takže známky. Pak je jejich tématem 
takový ty situace s těma spolužákama, ať už jako šikanozní nebo šikanující. Provokace od ostatních 
spolužáků, jo, jak jsem se k někomu přichomejt a jestli paní učitelka byla spravedlivá nebo nebyla 
spravedlivá. Pak, jak nesnáším nějakýho učitele, protože je strašnej, jak bylo supr, když bylo supr, nebo 
když odpadla hodina. A sourozenci jsou jejich téma, většinou, jak jsou strašný (smích) a co jim všechno 
dělaj. A pak jsou i pozitivní témata, holčičky, jaká mají zvířátka a jak se, jo, ale i ty kluci vlastně ty zvířata 
se k nim vztahujou, vlastně v tom bývají ty zážitky dobrý, jako dostal jsem psa a budu mít křečka. Vyprávěj 
takový to pozitivní, jako zažili s rodičema o víkendu, byli jsme v aquaparku. Jako nejvíc témat jsou takový 
ty školní, buď ty známky, ale to jako spíš ovlivňuje tu náladu a pak nejvíc na čem pracujou, s čím přicházej, 
jsou takový ty situace s těma spolužákama. Holky mě nechtěj, nechtěj se se mnou kamarádit, někdo mě 
pomluvil, vzal jsem čepici, hodil jsem jí jako spolužákovi do tramvaje, já jsem myslel, že tou tramvají 
taky pojede, on s ní nejel a byl průser ve škole. Jako co mi kdo udělal, a to i ty učitelé, jako jaký jsou. 

1. A co vnímáte jako největší témata těch rodičů? 
2. Já nevím, já vlastně nevím, to jako vědí holky, já to vidím jenom na těch společných skupinách, na tom 

prožívání toho, mám dobrou náladu, protože se nic strašnýho nestalo, mám blbou náladu, protože zas 
musím jít do školy. Jo, ale často na těch společnejch skupinách říkaj, jo už dokážu říct i něco ze svýho 
života, že řeknou jako, mám dobrou náladu, protože jsem v práci udělal všechno, co bylo potřeba, měli 
jsme hezkej víkend, nebo hodně je to jako o práci, o čase, zvládat to. Ale často je to dobrá nálada, protože 
mi jí nic nepokazilo, vlastně nestalo se nic blbýho, to je důvod k radosti, to vlastně často ty rodiče maj.  

1. A v kontextu toho, proč vlastně chodí na ty skupiny? 
2. Myslím si, že je to iniciativa školy hodně, že jeho to dítě to nezvládá, vobčas jsou ty rodiče jako 

úzkostnější, když viděj, že to dítě není úplně šikovný sociálně, chtěli by mu v tom nějak pomoct. Jo, ale 
ten kanál jako jde přes školu. 

1. Takže jako, spousta těch rodičů je jakoby donucená skrz tu školu? 
2. Hmm, myslím si že jo, že škola je pošle sem a někdo z kolegů jim nabídne, přijďte k nám na skupinu. 

Některý, že jo, to chtěj a pak z toho jako vycouvaj, některý dorazej. Vlastně ještě, ty rodiče to maj jako 
těžký, ale vlastně pracuje s tou nejlepší skupinou rodičů, kteří jsou motivovaný sem dorazit. Myslím, si že 
kdo nechce, kdo má pocit, že je jako fakt dotlačenej, tak to třeba po prvním setkání vždycky vzdá. Jo, 
vždycky nám třeba 1–2 dítě odpadne na začátku. 

1. A ještě bych se tedy zeptala, v čem vnímáte tu efektivitu tohotohle programu? Že je takhle nastavený, že je 
skupinově, paralelně? 

2. Jo, tak do školy nebo do rodiny? 
1. Já jsem to myslela celkově, do všech oblastí, které zasáhne. 
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2. Jo, do rodiny, že spolu strávěj víc času, že si můžou bejt blíž, že spolu něco zažijou že možná to teda na 
to tom jejich vztahu něco zlepší a že ten rodič si někde uleví a tím pádem pak to dítě může mít, jako dítě 
máte vždycky rád, ale některý děti mít rád je těžký, protože jsou zdrojem fakt jako permanentních průserů, 
takže ho máte rádi, ale furt chodíte a někdo vám říká, vaše dítě je strašný, vaše dítě jste nevychoval, možná 
ta úleva jako že jsem třeba neuděla tu chybu jako jenom já nebo jsem jí neudělal, protože to dítě je takový 
a jsou i jiný děti. Takže to jako může zlepšit ten vztah toho rodiče k tomu dítěti si myslím, kterej to má 
těžký. Směrem ke škole, že ta škola vidí, že ta rodina něco dělá a vždycky jako my negarantujem, že to 
dítě se úplně změní, ale ta škola, když ví, že ta rodina něco dělá, je vstřícnější a věřím, že i ty děti se prostě 
v tom sociálním kontaktu prostě zlepšej a zažijou tu kolektivní zkušenost toho vlastní pravidla, ale fakt 
přijetí, mě fakt zajímá, jak se ty děti mají, co zažily, někdo je vyslechne jo a někdy to slovo patří jenom 
jim, ostatní děti si ten zájem, že jsou někde. 

1. Ještě teda konkrétně proč je to prosím nastavený zrovna skupinově a paralelně?  
2. To je taková naše zvláštnost, já jsem jí...myslím si, že jsem jako hodně, tyhle skupiny jsou jako moje dítě, 

jedu asi 11 sezonu. Já jsem je sem zavedla, tady kdysi takový skupiny byly, ale byly jenom pro děti. 
Tahleta forma je, že se pracuje s těma dětma, a hlavně se pracuje s těma rodičema. Já jsem byla kdysi hned 
po škole v roce…když jsem ještě studovala…jsem byla rok v SVP a tam byl tenhle model paralelní, práce 
s těma dětma a s rodičema. Já jsem si to odtamtud odnesla a vlastně když jsme rozjížděli skupiny před 12 
lety jsem trvala na tom, abychom byli větší tým a někdo supportoval ty rodiče, protože jsem přesvědčená, 
že to dítě neudrží tu změnu samo, že potřebuje tu podporu toho okolí, že potřebuje, aby učitel věděl, že se 
něco děje, že na něčem se pracuje a aby věděl rodič, jo, že to jako…a čím jsou menší, že pro ty 
prvostupňový je to nezbytný jo, jako aby tam ten rodič byl. U těch druhostupňových je to vždycky lepší, 
protože pak o spoustu benefitů jako přijdou, když tam ten rodič není, takže je to lepší, když tam je a teď 
jsem se úplně ztratila. Co byla ta otázka? 

1. Proč to nastavení… 
2. Proč to nastavení? No protože, jo, a dřív když ty skupiny byly, nebo když se to dělá někde jinde, tak je to 

opravdu tady máte dítě a prosím vás, vraťte mi ho opravený, jo.  A když tam není jako, není tam, na čem 
pracujem, není tam opracování od těch rodičů, tak mi jako zjistíme, že to dítě potřebuje hlavně 
zamedikovat a vlastně to nemáte komu říct nebo není tam ten systém, jak opracovat toho rodiče. Nebo ten 
rodič nevidí to dítě nikdy ve skupině, ono, když je jeden na jednoho, to dítě s ADHD, když jste s ním sami, 
tak jako to není tak strašný, ale jak vám ho poprvé, najednou zjistíte, že je to fakt problém, ho vidíte ve 
skupině jiných dětí a nejednou vidíte, že to je úplně jiný dítě, že najednou vidíte, že ten učitel to má jako 
úplně jinak a to ještě těch dětí není tolik jak v tý jejich třídě. Takže jako vidíte, že to má jinak, něco spolu, 
i podpora toho stavu s tím dítětem je možná jenom když tady ten rodič je. Já prostě si myslím, že to má 
efekt jenom když to tomu dítěti nějak pomůže i v tý rodině, že jsme jako mohli nacvičovat jenom ty 
sociální dovednosti, ale že kdybychom to nepodpořili, tak je to normál. Myslím si, že je to kvůli tomu, aby 
to bylo efektivnější. 

1. Tak jo, moc děkuju, to bude všechno.  
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Příloha 9: Rozhovor s terapeutkou 4 (dětské skupiny) 
V rozhovoru je označena osoba, která klade otázky, číslem 1 a respondent číslem 2. 

1. Jestli byste tedy mohla pro začátek popsat hlavní cíle toho programu, který tady s těmi dětmi, s těmi většími 
děláte? Podle Vás, Vašimi slovy. 

2. No, tak určitě je jedním z cílů řešení jakoby toho problému těch dětí. To znamená, že každej ale přijde 
s jiným tématem, takový nejčastější bejvaj. A to ta skupina vlastně může poskytnout, když je takhle malá 
a ze začátku máme vlastně podporu těch rodičů na těch společnejch setkáváních, tak je vlastně menší počet 
dětí, to znamená jakoby usnadnění komunikace těm, kteří třeba s sní maj obtíž jako ve větší skupině, takže 
děti, který se třeba hůř prosazujou nebo hůř začleňujou do skupiny, nebo jsou to děti, který třeba mají 
nějaký svoje jako individuální typy chování, který nezapadaj v tý velký skupině, v tom velkým počtu dětí, 
takže tady maj jako prostor se naučit bejt i v tý menší skupině, aby to pak pro ně bylo snadnější v tý třídě 
a zároveň je to tady pro ně bezpečnější. To znamená že můžou se třeba svěřit i s něčím v čem jim třeba 
rodič nemůže úplně pomoct, protože není součástí tý školy, není součástí tý vrstevnický skupiny, takže 
takový ta rady nevšímej si ho, voplať mu to, to se jakoby pak, to není často jediným řešením. No, a tady 
se můžou s těma dětma podělit vo ty svoje starosti školní, s tím že obvykle to bývá tak, že nejsou ty 
účastníci tý skupiny ze stejný školy, takže se nemůže stát, že by jim to pak někdo, že by se jim to vymstilo, 
že oni se tady jakoby svěřej. No, zároveň tedy platí nějaký pravidlo nevynášet. Dalším cílem určitě je 
nějaká sounáležitost třeba těch rodičů, že tady běží paralelně rodičovská skupina, takže oni se můžou 
podělit o ty svoje starosti a viděj, že třeba v tom nejsou úplně sami. To je jako takovej výraznej moment. 
A taky je tam dost si myslím, že takovej cíl je, že ten rodič s tím dítětem se potkaj a že maj tu činnost, že 
k nám docházej sem na skupinu, tak to je taková nějaká jakoby společná věc, kterou dělaj. Že třeba i 
sblížení možná toho rodiče s tím dítětem, no, určitě je tam víc cílů akorát to by bylo asi nadlouho to 
vyjmenovat no. 

1. A kdybyste nějak měla popsat z vašeho pohledu strukturu toho programu, co tady děláte? 
2. Jako strukturu, to znamená jako harmonogram toho setkání nebo za celej rok?  
1. Za celý rok, jak ten program je koncipován, a i ta jednotlivá setkání, jestli to třeba připravujete, nebo se 

to uzpůsobuje ten program potřebám těch dětí a tak by mě zajímalo. 
2. Jo, no, tak na ty skupiny vlastně byla vytvořená nějaká metodika už dřív, to znamená, že máme nějakej 

soubor aktivit nebo postupů, který se daj jako aplikovat, nicméně se vždycky přizpůsobujem tý daný 
skupině, a protože po každý skupině…před každou skupinou se setkáme, domlouváme, co bude dneska a 
po každý skupině i po provo i po druhostupňový se zase setkáme vždycky tak na půl hodinky a řeknem si 
co bylo, s tím, že promýšlíme, co by mohlo být dál, kam bysme to vlastně mohli směřovat. Z toho školního 
roku to je tak, že vlastně na začátku, v tom říjnu, když začínáme, takhle, září si takhle kolegové v poradně 
si říkáme, nebo popisujem ty jednotlivý zájemce o tu skupinu, kteří v průběhu předešlýho školního roku 
tady o tohlencto projevili zájem no. Tak si říkáme, kdo třeba, bavíme se do jaký míry můžou bejt ty lidi 
motivovaný. Jestli do tý skupiny, jestli je to pro ně, nebo jestli se to pro ně nehodí a tak, podle tohodle, 
protože těch dětí je převis, tak vybereme ty nejpotřebnější a na tom prvním setkání a druhým vlastně je to 
hodně seznamovací, tam to bejvaj společný setkání, to znamená, že formulujeme s těma rodičema i dětma 
nějakou zakázku, oni se poznávaj trošku mezi sebou. My jim říkáme, jak tady pracujeme a potom dál 
v průběhu toho roku do pololetí to má vývoj podle toho, co se sejde za klienty. Hodně ze začátku je to o 
pravidlech, vytváříme tady jako nějaký bezpečí a potom většinou se obracíme a řešíme ty jejich konkrétní 
zakázky, ty jednotlivý zakázky formou třeba i bálintovskejch skupin, hraní rolí, nebo různej dalších 
technik a v pololetí pak nastává k tomu, že dáváme rodičům nějakou zpětnou vazbu a bavíme se o tom, 
jestli chtěj pokračovat dál, nebo ne, protože to je doba, kdy se vlastně ta skupina otvírá a případně když se 
uvolní místo, tak můžeme přibrat někoho dalšího a ten proces, kterej se děl v  září, tak vlastně v nějaký 
zkrácenější formě se děje znova v tom pololetí a běží to až do konce školního roku. Hodně se zaměřením 
na ty jejich konkrétní potřeby, že ty děti taky s něčím přicházej, něco nám říkaj. Na základě toho vytváříme 
ten program a na konci úplně v květnu bejvaj i individuální pohovory s těma rodičema s tím, že jím 
konkrétně dáváme nějakou zpětnou vazbu o těch dětech no. No a hodina bývá strukturována tak, že vlastně 
na začátku míváme takovej tradiční náladoměr. To znamená, že objedeme kolečko takový ladící, s tím, že 
nám každé dítě, nebo když máme společnou tak i rodič, řekne jak se dneska maj, s čím přišli, co se odehrálo 
za poslední dobu. Potom bývá nějaký konkrétní téma a na konci bývá nějaký uvolnění, třeba relaxace 
v pufíkách nebo tak. 

1. A kdybyste měla říct, v čem vidíte tu hlavní efektivitu toho programu? 
2. A jak se liší tahle otázka od tý první? Těma cílema? 
1. Já vím, že vy už jste odpověděla hodně předtím, ale já bych se ráda ještě zeptala konkrétně na tu efektivitu, 

jako ty hlavní rysy, co ten program dělají…. 
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2. Jako co je takovýho účinnýho? 
1. No, z toho, jak je to tady nastavené, jak to tady funguje? 
2. Jo, tak účinný je to, že se setkáváme v malý a uzavřený skupině. To znamená, že ten kontakt, že se jedná 

o skupinovej kontakt, ale je to snadnější než v běžný třídě školní, kde bývá třeba i okolo třiceti dětí. Potom 
hodně efektivní je, že sem docházej i rodiče a bejvaj tady i společný skupiny, a i vlastně voddělený. To 
znamená, že to není jenom o tom, že to dítě má problém, ale že to téma je třeba součástí celýho toho 
rodinnýho systému a je tam ten rodič zapojenej. To je hodně efektivní, především v tý prvostupňový 
skupině, protože v tý druhpstupňvý skupině už ty rodiče třeba pracujou na větší úvazek a nemaj tolik čas 
sem docházet, takže tam to hodně bývá u tý prvostupňový skupiny patrný no. Že tam je pravidelný 
setkávání co tejden, takže ta frekvence je dost jako účinná a že to jako, jako efekt bývá vidět pokud ty děti 
docházejí po celej školní rok především, když choděj jenom půlrok, tak ten efekt prostě bývá míň výraznej 
a děti, který nastoupěj v pololetí, tak většinou jim doporučujeme, aby pokračovaly ještě v dalším školním 
roce.  

1. Ještě se teda vrátím k těm společným setkáním těch dětí a rodiče, co vlastně v celém tom procesu přinášejí, 
nebo je jejich cílem, kdybyste ještě mohla rozvést třeba? 

2. Jako děti a rodiče? 
1. No ty společná setkávání těch dětí a rodičů. 
2. Jo takhle, co přinášejí ty setkání těch dětí a rodičů. Noo, tak to vlastně docela dost, protože tam vidíme, 

jak ty děti na ty rodiče reagujou, ale především pak, jak ty rodiče reagujou na ty děti, že ty rodiče jako 
separátně o těch dětech tam něco vyprávěj, ale pak se tady vlastně ukáže, jak to reálně je. Oni to ty rodiče, 
ne že by lhali jo, oni to taky nějak viděj, ale tady je to vlastně vidět úplně objektivně. Takže tam vidíme, 
jak to dítě dokážou motivovat k činnosti, do jaký míry mu nastavujou hranice, když to dítě se nějak třeba 
nepatřičně chová a další, jakej s ním maj vztah i co do nějaký intimity, když třeba máme kontaktní aktivity, 
že si maj třeba podrbat záda nebo kreslit na záda, tak jak to dítě se chová k tomu rodiči, takže to je hodně 
přínosný hlavně tady v tom bych řekla. 

1. A využívá se to třeba pak na těch rodičovskejch skupinách samotnejch? 
2. Že se o tom pak s nima baví? 
1. No. 
2. No já předpokládám, že jo. Já teda dělám tu dětskou skupinu, takže vlastně úplně nevím, o čem se tam 

bavěj takhle na přímo, kromě toho, co si pak sdělíme na tom setkání, ale předpokládám, že jo, že se bavěj 
pak ještě o tom, co probíhalo tady. 

1. A jak byste poznala, že se ten program třeba míjí účinkem, že to nefunguje, že to není efektivní? 
2. Jako, jak bych poznala, že to nefunguje, nebo v čem to nefunguje? 
1. Třeba jestli už máte nějaké znaky, dle kterých poznáte, že se to míjí účinkem. Jak poznáte, že to neplní svůj 

účel úplně. 
2. No, to je vždycky hodně jako sporný no. Ona i ta efektivita se vlastně těžko měří, protože často ona ta 

škola má třeba nějakou zakázku, rodiče přijdou s nějakou zakázkou, děti přijdou s nějakou a třeba je tam 
ještě nějaká skrytá, takže jako těžko říct, jestli zakázka byla naplněna. Ono už jenom proto, že ty rodiče 
sem s těma dětma přijdou, tak je to vlastně taková určitá forma takový dlouhodobější diagnostiky toho 
dítěte. Se nám třeba stalo, že sem chodilo dítě, o kterým jsme si pak říkaly, to jako není úplně pro něj, ale 
dokázaly jsme na základě nějakého pozorování a kontaktu ty lidi vlastně odeslat někam, kde se 
domníváme, že by to pro ně bylo spíš. Takže ten účinek je vždycky nějakej, ale co přímo ten léčebnej 
účinek tý skupiny, když bych to tahle jako měla nazvat, jak poznám, že to jako nefunguje, tak když to dítě 
třeba, když se hodně neposouvá. To znamená, když třeba vidíme posun u ostatních a v kontrastu to dítě je 
furt na stejným levelu, nebo když třeba když přijde s odporem, tak ten odpor nepolevuje, nebo i ty děti 
vlastně nějak hodnotěj i to pololetí. To i oni to musej poznat, jestli je to k něčemu, nebo ne. Oni vždycky 
nějak hodnotěj to pololetí a dostáváme od nich zpětnou vazbu jako o jejich pocitu. Dostáváme od nich 
třeba nějakou zpětnou vazbu o jejich situacích i v tý škole, takže jako těch indikátorů je hodně.  

1. Ještě se zeptám, co pro vás vlastně znamená přítomnost toho druhého terapeuta na té skupině, jestli se 
třeba doplňujete, rozdělujete si role a tak. 

2. No tak, teď aktuálně jsme dokonce ve třech na tý dětský, ale důležitý to je už kvůli tomu, že třeba jeden 
může zapisovat, zatímco ten druhem tam něco interaguje nebo je to i hodně dobrý v tom aspektu 
pozorování, že já jako jedinec si všimnu něčeho a pak zjistím vlastně o tý přestávce, kdy si dáváme zpětnou 
vazbu s lidma, co vedou rodičovskou skupinu, tak zjistíme, že, zjistím, že jsem si třeba něčeho nevšimla, 
a naopak kolegyně, že třeba neviděla něco, co jsem viděla já. Takže, to jsou jako další pár očí, a i ty reakce 
na ty děti, taky se v tom můžeme podporovat no, je to, kdybych to měla vést sama, tak tady vést deset, 
dvanáct dětí není nic tak zásadně obtížného, ale nedokázala bych asi tak dobře rozvolnit tu pozornost mezi 
to pozorování, sbírání informací, písemně třeba, že jo, zapisování, včetně tý reakce na ty děti. 

1. Jak vnímáte svojí roli v té skupině, jak vás třeba berou děti?  
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2. No, my to máme, já vlastně v tý skupině nejsem tak dlouho, já vlastně letos tu skupinu vedu s Veronikou 
třetím rokem a ona vlastně byla úplně u zrodu tý skupiny, to znamená, že hlavnější z tý dvojice, nebo 
taková hlavnější jako, co jako taková víc vedoucí, je určitě ona, že drží tu strukturu v nějakém jako rámci, 
ale co kdo bude dělat, to většinou, buď si to řekneme dopředu, nebo se prostě vystřídáme. Ono to často i 
logicky vychází, někdo vede náladoměr a ten druhej dělá tu další aktivitu no, jako bejvá to dost často 
spontánně, než že bysme si to říkaly dopředu. Ale taky si řeknem. 

1. A teď teda ještě k té skupině, v čem vnímáte hlavní posun těch dětí, nebo ten potenciál k tomu posunu. 
2. No, hlavní posun? Dost často se stává, že jsou ty děti spokojenější a myslím si, že je to hodně o tom, že 

tady ty svoje problémy můžou zasdílet, že ta spokojenost vyplývá už jen z toho, že si můžou prostě trošku 
tady odventilovat a můžou, někdo tady třeba může poradit, že zjistěj, že v tom nejsou samy. Já mám pocit, 
že bejvaj ty děti spokojenější jo, tady jo. Ale nevím jakej je vlastně, nemám úplně přímo zkušenost s tím, 
jestli to tak fakt je, protože oni přijdou s nějakou informací a mě nezbývá než jim to věřit, ale nevím jakej 
je reálnej dopad na tu školu, to ví třeba ten danej školní psycholog, ale já to od něj můžu zjistit, což jakoby 
děláme, ale fyzicky to nevidím no. Pak přínos hodně bejvá třeba i v tom, že ty rodiče maj od nás nějakou 
zpětnou vazbu, jako získání, nebo pomoc k získání toho náhledu na situaci, tak to bývá dost často přínosný. 
Nějaká zkušenost těch dětí tady s interakcí, se kterou někdy se v tý škole třeba nesetkaj, že tam přímo 
často bejvá z jejich strany nějaký agresivní chování, protože nevědí jak jinak, tak tady se naučej většinou 
něco jinýho a rodiče přínos si myslím je, tady, že zjistěj, že v tom nejsou úplně sami. To znamená, že taky 
jako nějaký jako odreagování no a tak. 

1. A ještě, ty děti teda tady mají nějaký vědomí, že je tady ta důvěra těch informací, nebo že ty rodiče vlastně 
všechno, co tady řeknou, tak se ty rodiče můžou dovědět. Jako jak je to nastavené? 

2. Vlastně hned při tom prvním setkání se řeknou nějaký pravidla fungování, jak to bude, takže ty děti vědí 
o tom, že mi nejdeme za rodičema, neřekneme, hele vaše dítě tady říkalo, že prostě, takhle to nechodí. A 
zároveň se tam dávaj nějaký pravidla ohledně komunikace se školou, že ty rodiče vlastně maj informaci, 
že škole můžeme sdělit, jestli ty děti s rodičema sem choděj, anebo nechoděj, a to je všechno a nic jinýho 
se sdělovat nesmí. A pokud i s tímhle by nesouhlasili, tak že nám maj dát vědět no. Takže to je vyjednaný 
vždycky na začátku. 

1. Jak si myslíte, že ty děti vlastně vnímají svoji účast na té skupině, s jakým vztahem sem třeba chodí?  
2. Noo, jak kdo, to je hodně odlišný. Teď zrovna, když rozjíždíme skupinu, tak je vidět, že někdo přijde a 

řekne fakt, že se sem těšil, že je tady rád. Často to hodně bývá spojený i s tím rodičem, že ten rodič taky 
bývá pozitivně laděnej a pak tady máme dítě, který tady sedí celou dobu se založenejma rukama a nechce 
nic. Nechce si zahrát seznamovací hru, nechce nic říkat, ještě se jako demonstrativně mračí a říká je, pokud 
něco řekne, tak říká, že je to tady hrozný, že příště nepřijde. Takže sem přijde zase takhle naladěný a zase 
se to, buď se to odráží na náladě toho rodiče nebo ten rodič taky třeba přišel takhle hůř laděnej. Pak jsou 
tady taky dvojice, kde rodič je jako děsně pozitivní a dítě je dost v odporu, taky úplně je to všechno 
různorodý. 

1. Ono se to asi taky nějak vyvíjí během toho procesu ne? 
2. No, buď se to vyvine, anebo ty, co jsou v odporu, tak opravdu zatlačej ty rodiče, to je zase o hranicích 

trošku, zatlačej ty rodiče do tý fáze, že sem taky přestanou chodit, ale to se stává hrozně minimálně. 
Vlastně vloni se to nestalo, letos trošku něco takovýho tuším, ale uvidíme no, kdo přijde dneska. 

1. A co vnímáte jako největší témata těch dětí na skupině?  
2. Jako nejčastější? 
1. Ano, ano. 
2. No, často bývá, že se k dětem, že se k nim někdo nechová ve třídě hezky, že jsou na ně jakoby ošklivý. 

Tam pak často přeloženě získáváme informaci od těch školních psychologů, že ve skutečnosti je to tak, že 
to jejich dítě je útočný, ale to je těžký říct, jestli bylo dřív slepice nebo vejce, jak to vlastně je. Ty děti taky 
kolikrát neovládaj to svoje chování, nemaj náhled no. Takže docela častý bývá tady tohlencto vyčlenění 
jako ze skupiny dětí ve třídě. Nechovaj se ke mně hezky anebo bývá i takový jako třeba zlobení, zlobivý 
děti, že sem třeba jako choděj. Ve skupině, ve třídě, to maj dobrý, nejčastější ale bývá to vyčlenění bych 
řekla. 

1. A největší témata těch rodičů z vašeho pohledu, i když vlastně děláte teda tu dětskou. 
2. No, to je obtížný, když dělám tu dětskou skupinu no, to já se dozvím vždycky už přeložený od těch kolegů. 

No, že často bývá pocit, že to svoje dítě nezvládaj nebo že nezvládaj, no, nevědí, co s ním, takže taková 
jako bezradnost v tý výchově třeba nebo nesourodost ve výchově s partnerem si myslím, že taky bývá. 

1. V čem vy vlastně vnímáte ten přínos pro ten vztah toho rodiče a dítěte v tomhle programu, jestli tam je? 
2. No, tak to už jsem vlastně taky trošku říkala, že si na sebe vymezej ten čas, to hodně často ty děti pozitivně 

hodnotěj, ale vlastně i ty rodiče, že vlastně musej si tady udělat chvíli jen pro sebe, že ty děti maj třeba 
ještě nějakýho sourozence a tady to je fakt jenom pro ně, to bych řekla, že bývá takový nejnosnější no. To 
bych v podstatě, no to určitě a to, co tady konkrétně dělaj, to už je takový podružný, že si tady ohodnotěj, 
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jo to bylo fajn, že jsme tady takhle, já nevím, že dělaj třeba společně s hlínou, takže to bylo jako pro ně 
zajímavý, ale to bych řekla, že už je takovej vedlejší produkt jako toho, že tady mají čas přímo na sebe. 

1. A ten hlavní přínos pro tu školu a ty vrstevníky u těch dětí? Vy už jste vlastně taky hodně říkala. 
2. No, pokud jako je plněna zakázka, se kterou přijdou, tak ten přínos je jasnej, to znamená, že když já přijdu 

s tím, že hůř zapadaj v kolektivu, tak je to fajn, když se to vyřeší, že jo. Taky jsme měli případ, kdy přišli 
s tím, že se k němu nechovaj, k tomu dítěti, hezky, pak vlastně z toho popisu časem jsme jako by rozpoznali 
prvky šikany a snažili jsme se s tou školou nějak spolupracovat, a když ta škola nespolupracovala, tak 
vlastně jsme to museli řešit výraznějc, že jsme poslalali i inspekci na tu školu. Tady tohlencto bylo 
v tuhlenctu chvíli nějaký řešení, že jo. Až pak ta škola začala nějak spolupracovat. To jsou různý no. Podle 
tý zakázky bývá dopad na tu školu no. Teda doufám vždycky, že nejčastějc je to pozitivní no. 

1. Tak jo, to bude asi všechno na co jsem se chtěla zeptat, moc děkuji.  

 

 

 

 

 

  

 

 


