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Anotace 

Závěrečná práce popisuje vybrané problémy dětí mladšího školního věku a předkládá 

moţnost jejich eliminace pomocí léčivých příběhů. Představuje narativní přístup 

učitele k ţákům prvního stupně základní školy, zdůrazňuje schopnost mentalizace 

v procesu utváření subjektivní reality, která umoţňuje pochopení a řešení zátěţových 

situací, otevírá tak cestu k individuálnímu osobnostnímu růstu kaţdého ţáka a 

následně celého třídního kolektivu včetně učitele samotného. 

Práce na konkrétních příkladech demonstruje nabídku řešení vybraného problému 

skrze léčivý příběh utvářený pro individuální těţkou situaci. 

 

Klíčová slova 

Narativní přístup, narace, mentalizace, zrcadlení, subjektivní narativní realita, 

konstrukcionismus, terapeutický postmodernismus, dekonstruktivní naslouchání. 

 



 
 

 

Annotations 

Final thesis describes selected problems of younger school age children and offers 

options of their elimination by using healing stories. It introduces the narrative 

approach of a teacher to first grade students by emphasizing the ability of 

mentalization in a process of creation of subjective reality that enables understanding 

and resolution of stressful situations. Such approach reveals a path to individual 

personal growth of every student and consequently the whole class 

collective including the teacher. 

Thesis demonstrates in specific cases potential solutions through healing stories 

created for specific uneasy situations. 

 

Keywords 

Narrative approach, narration, mentalization, mirroring, subjective narrative 

reality, constructionism, therapeutic postmodernism, deconstructive listening. 
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ÚVOD 
 

„Vůbec ne zoufalstvím, ale úţasnou nadějí, silou a pocitem sounáleţitosti mě 

naplňuje myšlenka, ţe kaţdý z nás znovu vytváří realitu při kaţdém setkání. Jestliţe 

neexistuje ţádná absolutní pravda „tam venku“, z níţ by vznikaly čistě expertní 

systémy, jeţ by nějak dokázaly vyřešit naše problémy matematicky…jestliţe uznáme, 

ţe kdyţ vstoupíme do dialogu, tak se měníme oba, jestliţe je pravda, ţe společně 

utváříme realitu, která naopak utváří nás-pak jsme povoláni do nového druhu 

společenství. Jestliţe mohu vůbec nějak být součástí stvoření, pak se musím chovat 

pokorně. Toto bych brala raději, neţ být bohyní…“ 

                                                                                             MaureenO´Harová, 1995 

 

Učitel je se svými ţáky v trvalé interakci, je krásné, pokud si uvědomuje, ţe tato 

interakce utváří okamţitou realitu, mění kaţdého jednotlivého ţáka i jeho-učitele 

samotného. 
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TEORETICKÁ ČÁST 
1 Narativní psychologie 

1.1 Narativní psychologie, jako disciplína 

Pojmem narativní psychologie se označuje poměrně mladá disciplína 

psychologie, která se mj. zabývá problémem utváření identity ve vyprávění. Stěţejním 

pojmem v narativní psychologii je tzv. „ţivotní příběh“, který je následně s ohledem 

na konkrétního jedince a jeho psychiku následně analyzován z různých hledisek či 

úhlů pohledu. Zájem o individuální ţivotní příběh máme moţnost sledovat uţ na 

počátku 20. Století např. v psychoanalytických kazuistikách avšak za základní kameny 

této disciplíny jsou povaţována díla Sarbina či Brunera z r. 1990. Narativní 

psychologie se zrodila koncem 20. století, jako směr zkoumající vztah mezi osobními 

a sociálními zkušenostmi. 

            „Narativní psychologie se snaţí pomoci člověku nalézt nové, pozitivnější a růst 

podporující způsoby narace negativních událostí. Symptomy poté ustupují a duševní 

zdraví se posiluje. Nahrazení nekoherentních či dezorganizovaných narací těmi 

smysluplnými není ničím samozřejmým, jelikoţ všichni ţijeme v přemíře 

protichůdných sociálních konstrukcí a diskurzů, kterou současný globalizovaný ţivot 

obnáší“ (Nišponská, 2020). 

             Vyprávění příběhu je zde prostředkem k postupnému uzdravení, vnitřnímu 

vyřešení problému. Narativní psychologie je zaměřena na lidské ţivoty, proţité 

zkušenosti a primárně pak na jejich interpretaci. Vychází z předpokladu, ţe své ţivoty 

lidé ţijí, jako příběhy, které dále předávají a předkládají ostatním lidem ze svého 

pohledu vnímání a proţívání, tedy ve vlastní subjektivní verzi. 

 

1.2 Proč právě příběh 

Uchopovat svět jako příběh je lidskou hlubinnou přirozeností. „ Vyprávění se 

rodí se samým počátkem dějin lidstva; není a nikde nebyla ţádná lidská pospolitost 

bez vyprávění; všechny třídy, všechny lidské skupiny mají svá vyprávění, a ta jsou 

velmi často přijímána lidmi odlišného, či dokonce protichůdného vzdělání. Vyprávění 

je mezinárodní, nadčasové, transkulturní. Vyprávění je prostě zde jako sám ţivot.“ 

(Barthes, 2002).  
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„Vypravování je významný prostředek, který nám pomáhá porozumět okolnímu světu 

a předává informace, znalosti a moudrost z generace na generaci ve všech etnických 

skupinách po celém světě“ (Bremsová, 2008). Báje, mýty, pohádky a legendy byly 

vytvářeny za účelem předávání hodnot a poznání (Renner, 2006). Pomocí příběhů 

předávají rodiče a prarodiče svým dětem rodinné tradice a hodnoty a tím jim umoţňují 

zrát a rozumět světu, ve kterém ţijí. Děti se pak sami učí vypravování a vyuţívají je 

k tomu, aby svým blízkým prozradili nepřímo své vnitřní potřeby a emoce a zapojili se 

tak do řešení problémů. Lze říci, ţe příběhy předávají informace, moudrost, usnadňují 

vztahy, dovolí bezprostřední sebeodkrytí a způsobí katarzi a osobnostní růst 

(Bremsová, 2008). 

            Mýty a báje se často vyprávěly, aby se v dané kultuře vyjádřily náboţenské a 

morální hodnoty. Byly vyprávěny stařešinami tak, aby pomohly směrovat chování dětí 

a mladistvých v dané skupině. Vychovávaly k ţádoucím hodnotám a kodexu chování. 

Demonstrovaly typické situace, se kterými by se mohly děti v budoucnu setkat, a 

obsahovaly moţná řešení. Posluchači tím mohli získat porozumění problémům daného 

společenství a pocit sounáleţitosti. Příběhy jim poskytovaly moţnost individuální 

identifikace s hrdiny příběhu a dávaly návod k ţádoucímu rozhodování. Pro danou 

skupinu byl příběh také prostředkem pro vyjádření postojů, přesvědčení a 

emocionálních potřeb. Vyprávění příběhů však také poskytuje danému společenství 

zábavu a vnímání vlastního a rozvíjení vlastního jazyka. Společná zábava spojuje 

jednotlivce skupin dohromady, umoţňuje společně sdílet stejné dědictví. Mýty a 

legendy tedy byly pro danou skupinu ve své době velmi důleţité a v současné době 

jsou stále důleţité pro nás, protoţe nám předkládají cenné informace, umoţňují nám 

vnímat tehdejší atmosféru, kulturu, hodnoty, postoje, vlastní humor. Usnadňují nám 

vhled do kulturních odlišností a podobností (Bremsová, 2008). 

           Důleţitost vyprávěných příběhů pro společnost a jedince ve společnosti je tedy 

zřejmá. Stejně důleţitou roli hrají příběhy v rámci menších uskupení, tj. rodin. Příběhy 

vyprávěné v rodinách předávají z generace na generaci mladším členům rodiny 

rodinné tradice, rodinná poznání, hodnotový rodinný systém a rozvíjí vztah prarodičů 

a rodičů s dítětem. Vyprávění v rodinách rozvíjí jazyk a následně myšlení. Dítě, které 

příběhy poslouchá, lépe zvládne později oddělit fantazii od reality, učí se také příběhy 

vypravovat, coţ mu poskytne moţnost sdělovat své potřeby, emoce, obavy svým 

blízkým a pomůţe překonat problémy, se kterými se v dětství a dospívání můţe 
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potýkat. Dítě, které se prostřednictvím rodinných příběhů naučí vypravovat, získá 

významnou pomůcku v procesu socializace (Engel, 1999). 

 

1.3 Pozice vyprávění v humanitních vědách 

Zájem o téma retrospektivní narativity a výzkum narativních reprezentací a 

interpretací sociální reality často vzbuzuje současně zájem vědců o kolektivní paměť. 

Vyprávění a kolektivní paměť jsou úzce svázány. Do obsahu kolektivní paměti jsou 

ukládány zkušenosti prostřednictvím příběhů sdílených vyprávěním, z čehoţ vyplývá 

jednoznačný vztah s uţíváním jazyka jako takového. Jde o vztah obousměrný, 

vzájemně se ovlivňující. Kolektivní paměť vzniká kaţdodenní konverzací, vyprávěním 

a předáváním malých denních záţitků a zkušeností. Jazykovou strukturou se proces 

posouvá do další úrovně kolektivních vzpomínek, vznikají vzorce kolektivní paměti, 

které následně ovlivňují jazyková schémata, kulturní vzorce dané skupiny (Mlynář, 

2014). 

            Individuální „autobiografie“ se stává středem zájmu v sociálních vědách v 90. 

letech. „ Narativní obrat ve společenských vědách, je zřejmou skutečností a můţeme 

jej bez nadsázky povaţovat za hotovou věc.“ (Denzin, 2000) Michael Murray, který 

označil současnou společnost za „vyprávějící společnost“ jiţ o něco dříve, měl stejný 

názor. Usuzuje, ţe rozhodujícím impulsem k narativnímu obratu ve vědách o člověku 

byl náhled na lidský ţivot, jako na příběh (Murray, 1998). 

            V českém prostředí se však jedná o ještě stále relativně mladou a rozvíjející se 

oblastí vědy. Vzhledem k dějinným okolnostem, dochází k určitému zpoţdění oproti 

prostředí angloamerickému. V českém prostředí se sociální vědy v tomto ohledu 

mohly začít rozvíjet aţ po roce 1989. Rozvoji napomáhá technologická úroveň 

masových médií. Prostředí internetu a sociálních sítí otvírá velké pole působnosti 

právě pro individuální lidský příběh. 

Naratologie, jako věda se utváří na přelomu 60. A 70. let minulého století (Mlynář, 

2014). Zpočátku byla pozornost v naratologii zaměřena na strukturu příběhu, tedy 

analýzu syntaxe, sémantiky, diskursu a pragmatiky. Později (v 80. letech), se 

pozornost přelévá k interpretaci příběhů. Jak stoupá zájem o naraci z dalších 

humanitních a společenskovědních disciplín, štěpí se naratologie na různé koncepce a 

směry, které jsou pak charakterizovány podle toho, z jakého hlediska se na vyprávění 

dívají. Východiskem pro paralelní směry naratologie je pak rozdělení na příběh a 

diskurs. Přičemţ příběh je to, co je vyprávěno a diskurs to, jak je vyprávěno (Barthes, 
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2002). V trojitém modelu koncepce, který je představován dalšími autory je pak 

diskurs ještě rozdělen na text a naraci. V tomto konceptuálním modelu se tedy pracuje 

s příběhem, textem a narací. Kdy příběh je vyjádřením obsahové části, text označuje 

výrazovou rovinu a narace umoţňuje uchopit vztah mezi vypravěčem a vyprávěním. 

Toto trojité pojetí je pro sociologii výhodné proto, ţe kromě obsahu má vysokou 

vypovídající hodnotu ze sociologického hlediska právě to, jak a v jakém 

mikrosociálním kontextu narace probíhá a jaký vztah má k vypravěči (Mlynář, 2014). 

 

1.4 Příběh jako pochopení sebe sama 

V narativní psychologii je vyprávění vnímáno jako celistvý obraz osobní 

identity. Náhled na osobní minulost z pozice přítomnosti umoţňuje identitu plně 

uvědomit a uchopit tak sebe sama. V souvislosti s identitou je představen další koncept 

naratologie. Vychází ze tří pojmů autor, vypravěč, postava. Vzájemný vztah mezi 

těmito prvky pak určuje rozdíl mezi autobiografií a biografií. O autobiografii se jedná, 

pokud je autor, vypravěč i postava (hrdina příběhu) jedna osoba. Pokud naopak hrdina 

příběhu, tedy postava není ve shodě s autorem a vypravěčem jedná se o biografii 

(historickou naraci), (Mlynář, 2014). Autobiografické vyprávění, které upevňuje 

identitu, je reflexivním procesem, ve kterém je autor a vypravěč zároveň hlavním 

hrdinou příběhu. Postava je však v rámci vyprávění od-osobněna, při vyprávění 

pohlíţíme na postavu – sebe sama očima druhých a těmi také ony události hodnotíme 

(Mlynář, 2014). Autobiografické vyprávění je v tomto pojetí jedním ze základních 

kamenů osobní identity. 

            Výzkum vztahů identit k sociálním skupinám, událostem a situacím vyuţívá od 

90. let narativní analýza, která se objevuje současně s tématem konstrukce a 

interpretace autobiografických vyprávění. V narativní analýze není jedinec vytaţen ze 

svého sociálního kontextu, je jeho nedílnou součástí (Mlynář, 2014).  Tento přístup 

nemá univerzální metodiku, vychází však ze zaměření na to, jak jedinec svůj ţivotní 

příběh v celém kontextu socio-kulturního prostředí interpretuje. Vyprávění je do určité 

míry selektivní, obsahuje jen určité prvky historie a představuje tak specifickou 

subjektivně pravdivou verzi reality. Kaţdý jednotlivec stejnou historickou událost 

v různých kontextech a různých okamţicích ţivota vypráví odlišně. Na toto téma 

představuje D. P. Spence pojem narativní pravda. „ Pravdivost vyprávění se řídí 

jinými kritérii, neţ historická pravda proţité skutečnosti“ (Spence, 1982). Určité 
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rozdíly mezi subjektivní a objektivní realitou v naraci je proto zřejmé, pro pochopení 

sebe sama, utváření či upevňování identity nejsou tyto rozdíly důleţité. Pro identitu 

není rozhodující objektivní proţitá realita, ale její podoba uchování v paměti jedince, 

způsob reflexe a ukotvení v rámci osobní identity (Mlynář, 2014).  

 

1.5 Malý a velký příběh 

Na individuální úrovni sociologického zkoumání narace lze rozlišit dva 

základní typy vyprávění, jeţ jsou předmětem narativní analýzy. Jde o tzv. „velké“ a 

„malé“ příběhy. Velkým příběhem je chronologicky strukturovaný ucelený příběh 

dosavadního individuálního ţivota jednotlivce nebo příběh o zlomových událostech 

jedince. Malými příběhy jsou pak označována krátká kaţdodenní vyprávění, příběhy 

vznikající na základě běţné sociální interakce, osobní reflexe na denní záţitky a 

zkušenosti. V souvislosti s identitou mají důleţitou roli příběhy velké i malé. Kaţdý 

však z jiného důvodu. Velké příběhy jsou prezentací vnitřního světa jedince, zaujímají 

určité místo v rámci osobní identity. Malé příběhy dobře vystihují a pojímají přímý 

proces utváření identity. Malý příběh identitu modeluje, vytváří, vyuţívá vyhodnocení 

a zároveň zprostředkuje testování a vyhodnocení (Bremsová, 2008).  

            Vzhledem ke skutečnosti ţe vyprávěný příběh má nejen vypravěče, ale také 

posluchače, vyvstává otázka jakým způsobem a v jaké míře posluchač ovlivňuje 

výslednou formu narativu, míru detailu v konkrétním vyprávění a jeho celkový 

rétorický styl. Akceptované role vypravěče a posluchače a jejich vzájemný vztah 

podléhají kulturní proměnlivosti. Jazyková a stylistická sloţka vyprávění je 

přizpůsobována v očekávání konkrétního publika. Např. jsou-li nablízku posluchači, 

kterým primárně není příběh určen, nebo pokud je ve hře imaginární publikum, 

posluchači, kteří budou příběh poslouchat v budoucnu. Jazyk a stylistika příběhu můţe 

být také měněna a přizpůsobena na základě různých aspektů vlastní zkušenosti 

vypravěče, při čemţ pozadí těchto zkušeností můţe být různé (etnické, profesní, 

politické…). Provázanost jednotlivce a společnosti a současně selektivita paměti, 

rozpomínání a sociologický kontext zde značně komplikuje metodologii narativního 

výzkumu. Biografický narativ je nutné vnímat jako směs fikce a faktů, nesoulad 

vzpomínek a různé pojetí stejné události různými jedinci či různé příběhy jednoho 

jedince (Mlynář, 2014). S tímto faktem je nutno při práci s příběhem počítat. Nicméně 

pro účely utváření identity a konstrukce vlastního „já“ v rámci pochopení, případně 
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uzdravení sebe sama, není tento fakt klíčovým. Zde hraje hlavní roli jiţ zmíněná 

subjektivní narativní realita. 

 

2 Narativní psychoterapie 

2.1 Sociálně-konstruktivistický pohled na realitu 

            „Nejdůleţitějším rysem světového názoru, jenţ stojí za narativní terapií, je 

určitý postoj k realitě.“ (Freedman, Combs, 2009)Velmi výstiţně změnu v paradigmatu 

a v náhledu na něj popsal David Paré: „…věci se vyvíjely od zaměřenosti na 

pozorovaný svět jako objekt k zaměřenosti na pozorujícího člověka jako subjekt a dále 

na prostor mezi subjektem a objektem, tj. na intersubjektivní oblast, kde se interpretace 

odehrává ve společenství s ostatními lidmi“ (Paré, 1995). Tento Parého vývoj lze podle 

Freedmanové a Combse vyloţit tak, ţe existují tři pohledy. První nahlíţí realitu jako 

poznatelnou, jejíţ prvky a funkce mohou být přesně a aplikovatelně odhaleny, popsány 

a vyuţity. Druhým pohledem jsme vnímáni jako zajatci svých smyslových vjemů, kdy 

popis reality řekne mnoho o zkoumajícím člověku, nikoli však o vnější skutečnosti. 

Třetí pohled vychází z toho, ţe vědění povstává v rámci komunity vědoucích lidí, tedy, 

ţe realita, kterou obýváme, je realitou, kterou si vzájemně dojednáme s druhými lidmi 

(Freedman, Combs, 2009). První pohled, často nazýván modernismem, si vynucuje 

neustálou snahu objevit podstatné a objektivní skutečnosti, které je moţné shrnout do 

pouţitelných teorií, které se mohou aplikovat obecně a způsobují tak přesnější 

pochopení a porozumění světu. To však vede k postoji autoritativní pravdy 

(Freedmanová, Combs, 2009). 

            Naopak přístup postmoderní vychází z domnění, ţe lidská schopnost měřit a 

přesně popsat, je do jisté míry omezena a nelze proto určit absolutní pravdu 

s univerzální platností. Postmoderní přístup sleduje daleko více konkrétní detaily 

v kontextu, snaţí se oprostit od generalizace. 

           Postmoderní pohled na realitu je tzv. sociálně-konstruktivistický. Hlavními 

myšlenkami tohoto konstruktivismu jsou:  

 Realita je sociálně konstruována 

 Realita je vytvářena prostřednictvím jazyka 

 Realita je strukturována a udrţována prostřednictvím vyprávění 

 Neexistují ţádné neměnné pravdy 
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Myšlenka, ţe realita je sociálně konstruována vychází z názoru, ţe, zákony, komunitní 

a kulturní zvyklosti, styl oblékání, gastronomie, vše, co vytváří psychologickou 

strukturu skutečnosti v určitém společenství, se utváří prostřednictvím sociální 

interakce v průběhu času. „Konstrukty se formují, kdyţ se organismus vyvíjí ve shodě 

se svým prostředím“ (Hoffmanová, 1990). 

         K myšlence, ţe realita je vytvářena prostřednictvím jazyka se postmodernisté 

vztahují skrze míru formování našeho světa a našich názorů pouţívaným jazykem. 

Pohled na realitu je ve společnosti budován právě pouţíváním stejného jazyka. Pokud 

ve společnosti existuje shoda ve vztahu k jednotlivým významům slov, existuje v ní 

také shoda týkající se popisu a tento popis formuje následné utváření reality. Význam 

slova se však nepřenáší slovem samotným, ale právě slovem vyřčeným v kontextu, 

přičemţ neexistují ani dva naprosto stejné kontexty. Tedy přesný význam slova je 

proměnlivý. Ke shodě významu musí dojít vţdy mezi dvěma nebo více zúčastněnými 

lidmi, nebo mezi čtenářem a autorem textu (Freedmanová, Combs, 2009). Právě tato 

proměnlivost slov dává v psychoterapii moţnost náhledu na klientův problém 

postmodernistickým přístupem aktivní spolupráce. 

        Strukturování a udrţování reality prostřednictvím vyprávění dává ţivotu smysl. 

Umoţní uspořádat proţité události do časových posloupností a tím poskytne ucelený 

pohled na sebe samé a okolní svět. Začlení proţité zkušenosti do příběhu, který je 

předáván do následných generací a je základem pro uspořádávání proţitků z běţného 

kaţdodenního ţivota. Postmoderní terapeutický přístup vycházející z příběhu, je dán 

nehledáním podstaty, nevyhodnocováním, v příběhu není skryt předem daný význam, 

coţ umoţní spontaneitu rozhovoru. Vzniká tím příběh v interakci, jehoţ autorem není 

terapeut, ale samotný rozhovor mezi terapeutem a klientem (Freedmanová, Combs, 

2009). 

        Zmíněné tři základní myšlenky postmodernistického pohledu nutně ústí k 

myšlence čtvrté, tedy, ţe neexistují ţádné neměnné pravdy. Jelikoţ je realita 

proměnlivá a nelze ji jednoznačně a objektivně poznat, nelze stanovit ani spolehlivý 

výklad pro interpretaci proţité zkušenosti (Freedmanová, Combs, 2009). 

 

2.2  Postmoderní terapeutický přístup 

         Základní myšlenky postmodernismu motivují ke zkoumání příběhů a 

konstrukcí, jeví se zde jako klíčové poznání vzniku příběhů a vlivu na druhé lidi. 

Z terapeutického hlediska to znamená vyvíjet snahu o porozumění názorům klienta, 
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které vedou k jeho problémům. Je důleţité prozkoumat, odkud tyto klientovy názory 

pocházejí, jak se k nim dostal, jakými sociálními konstrukty, jeţ utvářely jeho názory, 

prošel. A současně je nutné transparentně, partnersky objasňovat své hodnoty, ţivotní 

zkušenosti, coţ umoţní klientům vnímat terapeuta, jako člověka s proţitými 

zkušenostmi nikoli jako odborný dohled odtrţený od reality (Freedmanová, Combs, 

2009). 

        Pro postmoderní přístup v terapii je důleţité si stále uvědomovat hlavní myšlenky 

narativně – konstruktivistického stanoviska. Fredmanová s Combsem si ku pomoci 

sestavili sadu otázek, jeţ je udrţuje v pozici narativního a sociálně-

konstruktivistického nastavení: 

1. Ţádám o popis více neţ jedné reality? 

2. Naslouchám tak, abych pochopil, jak proţitková realita tohoto člověka byla 

sociálně utvářena? 

3. Čí jazyk zde dostává privilegium? Snaţím se přijmout a pochopit jazykový popis 

tohoto člověka? Jestliţe předkládám rozdíl nebo typizaci ve svém jazyce, proč to 

dělám? Jaké jsou důsledky různých jazykových rozdílů, které se objevují při 

terapeutickém rozhovoru? 

4. Jaké příběhy sytí problémy tohoto člověka? Jsou nějaké dominantní příběhy, které 

ţivot tohoto člověka utlačují nebo omezují? Které příběhy jsou odstrčeny na okraj? 

Existují nějaké náznaky utiskovaných příběhů, které nebyly dosud vysloveny? Jak 

bych mohl vybídnout tohoto člověka k tomu, aby uskutečnil „vzpouru vědomostí“ 

v těchto okrajových příbězích? 

5. Zaměřuji se na význam, a ne fakta? 

6. Hodnotím tohoto člověka, nebo jej vybízím, aby on sám vyhodnotil širokou škálu 

věcí (např. jak se mu daří v terapii, preferované směry v ţivotě)? 

7. Začleňuji své názory do své osobní zkušenosti? Jsem čitelný, co se týče mého 

kontextu, mých hodnot a mých záměrů, tak aby tento člověk mohl zhodnotit 

rozsah mých předsudků? 

8. Jsem zapojen do patologizování nebo normativního myšlení? Definujeme 

problémy společně, v závislosti na tom, co je v osobní zkušenosti tohoto člověka 

problémové? Distancuji se od odborných hypotéz a teorií? (Freedmanová, Combs, 

2009). 
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2.3  Vytváření prostoru pro vznik příběhu 

         „Lidé se rodí do příběhů, jejich společenský a historický kontext je neustále 

vybízí k tomu, aby vyprávěli a připomínali příběhy určitých událostí, zatímco jiné, aby 

ponechali nezaznamenané“ (Freedman, Combs, 2009). Ve vyprávění, diskuzích a 

rozpravách sdílejí lidé společně nějaký názor a to ţe o něm hovoří, utváří celkový 

obraz převládajících sociální i politické struktury společnosti. Rozpravy tedy formují 

názor kaţdého člověka, protoţe kaţdý člověk se společenských rozprava diskuzí do 

určité míry účastní. Terapeuty nevyjímaje. 

        Terapeuti však byli ve svém výcviku vystaveni obecně sdílenému názoru, kde je 

terapeut společensky vnímán, jako odborník. Většina terapeutů je proto v nastavení 

naslouchat příběhům klienta uchem, které je připraveno okamţitě vyhledat, 

diagnostikovat a vyhodnotit patologický problém. Narativní sociálně-

konstruktivistický přístup však vyţaduje vyhledávání smyslu, který něčemu přisuzuje 

vypravěč příběhu, tedy klient. Pod vlivem obecně platných normativů, které vznikaly 

současně s Freudovými „hlubokými, nevědomými pravdami“, není pouhé naslouchání 

bez patologizování a diagnostikování zcela jednoduché. Je třeba si uvědomit, ţe příběh 

ke svému vzniku potřebuje prostor. Je úkolem terapeuta tento prostor vytvořit. Tedy 

naslouchat, hledat porozumění významu příběhů klienta pro něj samotného. Dívat se 

klientovýma očima, z jeho perspektivy a jeho jazykem. Navázat kontakt, vztah, jeţ 

nasměruje ke konkrétní realitě tak, jak ji klient proţívá. Terapeutický rozhovor vedený 

postmodernistickým přístupem se „neustále rozvolňuje a otevírá, aniţ by se stahoval a 

uzavíral. Prostřednictvím takového rozhovoru dostávají dané významy a 

chování…prostor, rozšiřují se a mění. Pouhé naslouchání a kladení ulehčujících a 

doplňujících otázek z pozice zvědavosti, můţe být samo o sobě velmi 

terapeutické“(Andersonová, Goolishian, 1988). Vytvořit prostor pro příběh však 

neznamená naslouchat pasivně. Interpretaci se není moţné vyhnout, avšak je důleţité 

si klást otázky: „Rozumím tomu, jaké to je, být tímto člověkem, v této situaci?“ 

„Nezaplňuji mezery v jeho příběhu vlastními předpoklady“? Vnitřním odmítnutím 

názoru, ţe terapeut ví o ţivotní zkušenosti člověka více, neţ on sám, je moţné zajistit, 

aby příběh dostal svůj prostor a aby jeho vypravěč byl prvořadým interpretem své 

vlastní zkušenosti (Freedmanová, Combs, 2009). 

       Aby mohl mít v rozhovoru vznikající příběh terapeutický účinek, je potřebné nejen 

pozorně, trpělivě, soustředěně a se zájmem naslouchat. Freedmanová a Combs v této 

souvislosti předkládají zvláštní druh naslouchání. Hovoří o naslouchání 
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dekonstruktivním. „Pomocí tohoto naslouchání se snaţíme otevřít prostor pro ty 

stránky ţivotních příběhů, které nebyly doposud zaznamenány. Naše sociálně-

konstruktivistické stanovisko nás vede k takové komunikaci s lidmi, která je vybízí 

k vyprávění ţivotních příběhů nikoli jako pasivně přijímaných faktů, ale jako aktivně 

vytvářených příběhů. Domníváme se, ţe tento postoj pomáhá zrušit fakticitu lidských 

vyprávění a ţe takováto dekonstrukce uvolňuje ţelezné sevření restriktivních příběhů.“ 

(Freedmanová, Combs, 2009). Vysvětlují, ţe jde o vybízení lidí, aby ignorovali nebo 

se přizpůsobovali nespravedlnosti. Soustřeďují se na události, které se dají pojmout 

jako boj proti nespravedlnosti, nevyzdvihují naopak události, kde je člověk zachycen 

v roli oběti, čímţ vytváří moţnost hrát aktivní roli při dekonstrukci patologizujících 

příběhů. Častým přerušováním doplňujícími otázkami, aktivním přístupem terapeuta 

ke klientovu příběhu, pravidelným shrnutím předkládá terapeut klientovi, jak rozumí 

tomu, co klient vypráví a zpětně sděluje, zda pochopení terapeuta souhlasí s tím, co 

zamýšlel klient sdělit. Touto interakcí se v průběhu času objevují nové významy a 

konstrukce a forma příběhu se tímto mění. Klient také můţe zjistit, ţe jeho zkušenost 

vnímá někdo jinak a to mu poskytne moţnost své stanovisko přehodnotit, pozměnit. 

V tomto procesu tak vznikají nové konstrukce a terapeut pozorně sleduje, zda jsou pro 

klienta uţitečné a ţádoucí (Freedmanová, Combs, 2009). 

 

2.4  Mentalizace 

  Jak jiţ bylo zmíněno, narativní sociálně-konstruktivistický přístup v terapii 

vyţaduje vyhledávání smyslu a významu, který událostem přisuzuje vypravěč příběhu, 

tedy klient. Toto vyhledávání je moţné za předpokladu, ţe se terapeut dívá na 

vyprávěné příběhy očima klienta a v kontextu s jeho ţivotními zkušenostmi, sociálními 

konstrukty a prostřednictvím jeho jazyka. Tento náhled však není moţný bez 

mentalizace. Terapeut, který nemá schopnost mentalizovat, nevidí souvislost problémů 

klienta s jeho vnímáním reality. Nelze tvořit příběh, není narativní interakce bez 

mentalizace. 

        „Mentalizace je funkcí, díky níţ jedinec dokáţe chápat a interpretovat vlastní 

chování i chování druhých lidí jako smysluplné, na základě vnímání záměrných 

mentálních stavů - tuţeb, potřeb, pocitů, přesvědčení a zdůvodnění. Jde o chápání 

pozadí chování - tedy chápání mentálních stavů, které jedince vedly k určitému 

chování. Mentalizace se vyvíjí díky zrcadlení“ (Nišponská, 2020). 
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         Doposud byl zmiňován terapeut, avšak mentalizace je ţádoucí a nutnou 

dovedností nejen terapeutů. Nementalizující vychovatel či učitel (nebo jakýkoliv 

pracovník pomáhajících profesí) se velmi ochuzuje o porozumění a pochopení svým 

ţákům. Při čemţ toto nepochopení a neporozumění zpětně blokuje vznik vztahu mezi 

ţáky a učitelem a znemoţňuje vzájemnou konstruktivní interakci mezi nimi. A tudíţ je 

blokován rozvoj jedné z klíčových kompetencí stanovených  RVP. Jedná se o rozvoj 

kompetencí sociálně personálních, které pomáhají iniciovat, udrţovat a rozvíjet vztahy. 

Jedná se např. o empatii, zdravé vymezování hranic, formulaci svých potřeb, 

respektování odlišného pohledu (Nišponská, Routková, 2018). 

Mentalizace se vyvíjí na základě zrcadlení, kdy dostává dítě přes matku zrcadlový 

odraz svých potřeb. Matka, která téměř přesně čte na základě dětských komunikačních 

signálů potřeby svého dítěte a současně podle nich reaguje a mění své chování, 

poskytuje dítěti bezpečnou vztahovou vazbu, zrcadlí dítěti realistický obraz jeho 

samého. Z tohoto zrcadlení sebe v očích rodiče se postupně vyvíjí vnímání a chápání 

vlastních emocí, které se učí dítě po vzoru svých rodičů adekvátně řešit a stává se 

schopným sebereflexe (Nišponská, 2017). Lze říci, ţe podle současných poznatků je 

schopnost mentalizace výsledkem vztahové vazby v prvních dvou letech ţivota. 

Mentalizace se vyvíjí v průběhu celého ţivota, ale pokud dojde k deficitu stimulace 

v prvních dvou letech, dochází k deficitům v oblasti v porozumění vlastnímu vnitřnímu 

světu i v porozumění vnitřnímu světu druhých lidí. Rodinné prostředí je emočně silné a 

jako takové můţe potenciálně metalizaci vytvářet, ale také způsobovat její ztrátu 

(Nišponská 2017). Zrcadlový systém pečovatelů dítěte je pro rozvoj jeho schopností 

rozumět druhým lidem a jejich záměrům zásadní. Správné fungování zrcadlového 

systému u rodičů podmiňuje správný vývoj zrcadlového systému dítěte. Jestliţe v rané 

komunikaci trvale nedochází k přiměřené reflexi signálů dítěte, zvnitřňují se skrze 

neuronální zrcadlový systém nekoherentní a neitegrované aspekty osobnosti rodiče 

(Bateman,&Fonagy, 2013). 

„Naše chápání sebe a druhých lidí je jak kognitivním, tak afektivním procesem. 

Vývojově začíná “objevením” afektů díky zrcadlení emocí primárním pečovatelem, 

tedy v kontextu vztahů. Pro zdravý vývoj Já je tedy nezbytná vývojová zkušenost s 

vnímavým primárním pečovatelem. Nemusí jít o biologickou matku, avšak je nutné, 

aby se dítě setkalo ve svém raném dětství s pečovatelem, který jeho projevy citlivě 

zrcadlí“ (Nišponská, 2020). Uvědomování si provázanosti mezi vlastními emocemi a 

myšlením je pokročilý stav mentalizace. Člověk na této úrovni mentalizace je schopen 
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uvaţovat o svých emocích, rozumět tomu, co je způsobilo a tímto způsobem dokáţe 

uvaţovat a promýšlet komplexně chování, myšlenky a pocity člověka, se kterým je 

v interakci (Nišponská, Routková, 2018). 

Číst, chápat a interpretovat jednání a záměry druhých lidí, neboli metalizovat, nám 

umoţňují zrcadlové neurony (Rizzoleti et al., 1998, Kaplan & Iacoboni, 2006). 

Mentalizace je formou kognitivní aktivity, při níţ vnímáme a interpretujeme lidské 

chování jako intencionální, tedy plynoucí z určitých potřeb, tuţeb, emocí, přesvědčení 

a důvodů, stojících v pozadí tohoto chování (Bateman, &Fonagy, 2013). S pochopením 

a soucitem jsme schopni smýšlet o druhých lidech i o sobě samých, jestliţe zmíněnou 

záměrnost zvládneme nahlíţet správně. Mentalizovat  tedy znamená vidět sebe 

“zvenčí” a druhé lidi “zevnitř” (Bateman, &Fonagy, 2013). 

         Pro pocit smysluplnosti ţivota je zásadní právě pochopení důvodů, které nás 

přivedly do určité situace. Jde o pochopení konfliktu a nedorozumění tím, ţe se 

snaţíme vcítit do pozice druhých lidí a jsme schopni do jisté míry ve své mysli 

obsáhnout mysl druhého (Nišponská, Routková, 2018). 

         Mentalizace tedy umoţňuje chápat situaci z pohledu druhého člověka a tím 

pomáhá budovat, udrţovat a stabilizovat vztahy. Tato schopnost se jeví jako klíčová 

nejen pro terapii. Jeví se jako klíčová také pro vychovatelskou a učitelskou praxi. Jak 

rodinné prostředí, tak celý edukačně vzdělávací proces jsou pro dítě důleţitým 

faktorem (kromě faktorů genetických, vnějších, sociálních, náboţenských) pro rozvoj 

mentalizace, tedy pro pochopení druhých skrze pochopení sebe sama. Nementalizující 

učitel můţe proto svým nesprávným čtením a interpretací vnitřních stavů dítěte toto 

dítě frustrovat, mást a stresovat.  Jeho působení je dlouhodobé a téměř kaţdodenní. 

Schopnost učitele metalizovat zaručuje moţnost budovat s dětmi vztah a prostor pro 

vytváření jejich kaţdodenních malých ţivotních příběhů, na jejichţ základě je 

postaveno vnímání vlastní identity, vyhodnocování zkušeností a pohled na realitu. 

Schopnost mentalizovat učiteli dává moţnost pracovat s dětským příběhem tak, aby 

vytvořil ve své třídě fungující a zdravé vztahy, aby umoţnil jednotlivým ţákům 

pozitivní změnu postojů, aby se v dětech rozvíjely klíčové sociálně personální 

kompetence dané rámcově vzdělávacím plánem (Nišponská, Routková, 2018). 

        Příběh přispívá k vytváření smysluplnosti ţivota vypravěče, vnáší řád, 

sekvenčnost a smysl celku do souboru dílčích zkušeností, nabízí řešení problému tím, 

ţe poskytuje kauzální výklad, umoţňuje vývoj smyslu v perspektivě umístění dílčí 
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události do širokého kontextu (Chomsky, 2005). A jako takový je pro metalizujícího 

učitele drahocenným nástrojem a pomocníkem. 

 

2.5  Užitečnost dětských příběhů v praxi učitele 

Tvorba léčivých příběhů učitelem můţe vhodným způsobem podporovat 

vhodný vývoj narativní identity dětí.  Svým narativním přístupem poskytne učitel 

dítěti moţnost uvědomovat si podstatu jeho proţitých zkušeností s ohledem na 

chronologickou genezi a důsledky, přičemţ zároveň v příběhu nabízí potenciální 

řešení ve formě smysluplných narativ. Pokud příběh učitel individualizuje, zakóduje 

do něj konkrétní problémy dítěte, s nimiţ se potýká a děj příběhu vede směrem 

k moţnostem vhodných řešení. Tento proces vyuţívá dětské přirozenosti a touhy po 

identifikaci se svými hrdiny, hrdiny příběhů.  Individualizovaný příběh tak podporuje 

osobnostní růst dítěte jako jednotlivce avšak současně kolektivu, kterého je dítě 

součástí. (Nišponská, Routková, 2018). Taktéţ je moţné vyuţití práce s příběhem pro 

celý třídní kolektiv, kde učitel svým narativním přístupem, tvorbou vhodného příběhu 

utváří zdravé klima ve své třídě a podporuje kolektivní dynamiku a růst (Nišponská, 

Routková, 2018). 

„Tvořivá narativita a její symbolika vede k pozitivním změnám v proţívání dítěte tím, 

ţe mentální obsahy, které si dítě nedokáţe uvědomit a verbalizovat, se stávají 

vědomými skrze příběh, díky němuţ nabývají nový smysl. Proti nesrozumitelnosti a 

znejistění učitel staví smysluplnost tím, ţe objasňuje původ situací a intencionalitu 

aktérů metalizujícím způsobem. Příběhy o pohádkových bytostech potýkajících se 

s podobnými problémy, jakými dítě trpí, mu umoţňují získat odstup od konfliktu a 

nahlédnout jej z jiné perspektivy“ (Nišponská, Routková, 2018). 

 

2.6   Limity pomáhání 

Z toho, co jiţ bylo zmíněno, je zřejmé, ţe problém dítěte v třídním kolektivu ať 

jiţ se týká chování, motivace, učení či kompetencí vzniká neuspokojením potřeb 

v rodině. Mentalizující učitel můţe pomocí děje v příběhu nejen metaforicky 

symbolizovat problém dítěte, ale také podpořit nasměrování dítěte k vhodnému řešení 

problému bez veřejného „pranýřování“ před ostatními ţáky. Dítě si můţe ze 

symboliky příběhu vzít to, co potřebuje bez přímé konfrontace, čímţ je chráněna jeho 

důstojnost a vnitřní soukromí. Učitel mu tím pomáhá nalézt to, co v rodině nezískalo, 
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či ztratilo, tedy, jak jiţ bylo zmíněno-rodinné prostředí je emočně natolik silné, ţe 

můţe potenciálně vytvářet schopnost mentalizace či naopak způsobovat její ztrátu. 

Učitel by si však měl v této souvislosti uvědomovat určité limity. Někdy můţe být 

zátěţ v rodině značná (o traumatech v rodinném prostředí se podrobněji zmiňuje např. 

Matoušek, 1997 a 2017) a není v moţnostech učitele tuto skutečnost změnit. Můţe 

však být chápavým, uznalým a respektujícím. Není moţné stavět se do pozice 

zachránce a spasitele. Snadno bychom se tím dostali za hranice respektu k rodině, jako 

primární instituci (Matoušek, 2017). Není vhodné zasahovat za kaţdou cenu. Je 

důleţité chápat a situaci přijmout takovou, jaká je. Můţeme se snaţit pomoci dítěti 

zmírnit dopady neutěšeného rodinného prostředí, tím, ţe mu vneseme do ţivota řád, 

jednáme s ním s respektem a úctou a to stejné očekáváme od něj. Lze shrnout, ţe 

pomáhání má svoje limity. 

 

2.7  Tvorba příběhů v praxi učitele 

Mentalizující učitel je schopen dítě vnímat takovým způsobem, aby chápal 

důvody jeho reakcí, rozlišil a porozuměl problému dítěte, protoţe se o dítě zajímá, 

pozoruje ho, respektuje a snaţí se na realitu dívat jeho očima. Takový učitel je také 

schopný vytvořit pro dítě, které potřebuje pomoc, individualizovaný příběh, kam 

citlivě zakóduje nejen symbolický popis problému, ale také nabídku jeho řešení. 

Přesto je však dobré dodrţet při tvorbě příběhu několik doporučených principů, které 

uvádějí autorky metody léčivých příběhů Nišponská, Routková (2018). 

 „Příběh je zaměřen na svět aktérů - ačkoli příběh detailně vykresluje 

pozorovatelné chování postav, jeho smyslem je dopracovat se k popisu jejich 

moţných vnitřních stavů, myšlenek a pocitů, abychom dítěti umoţnili vidět za 

určitými projevy velmi specifické záměry a vnitřní pohnutky a aby si 

uvědomilo spojitost mezi vnitřním a vnějším. Poukazujeme na to, ţe za 

vnějšími projevy postav existuje také jejich vnitřní svět, který je poznatelný 

pomocí empatického naslouchání a všímavosti. Díky mentalizujícímu příběhu 

pomáháme dítěti pochopit, jak na jeho přemýšlení o druhých a o sobě záleţí, 

jak například malvolentní přemýšlení spouští zdánlivě nesouvisející nepříjemné 

a obranné reakce okolí a jak chyby v porozumění sobě a jiným vedou k 

nepřiměřenému jednání. 



24 
 

 Příběh je zaměřen na aktuální dění  – vztahuje se k současnému problému, 

odzrcadluje reálnou situaci dítěte. Můţeme změnit dobu či epochu, kdy se děj 

odehrává, antropomorfizovat pohádkové bytosti se zachováním veškerých 

atributů problémové situace.  

 V příběhu figuruje zosobněná léčivá funkce, která u dítěte absentuje - do 

příběhu je zakomponována reflektivní, moudrá postava jako model porozumění 

a mentalizace. Jde o někoho, kdo svým vhledem vnáší světlo do situace, 

rozkrývá neautentičnost a obnovuje metalizaci. Identifikuje pre a post-normální 

situaci a vnáší je do příběhu. Pokud je v ţivotě dítěte někdo duševně zdravý, 

citlivý, metalizující, učitelům doporučujeme imaginovat, co by tato postava 

udělala nebo řekla. Můţe se také jednat o vnitřní funkci, kterou Satirová 

označuje jako inherentní směřování k růstu, a která je zosobněná jako moudrá, 

vnímavá, chápavá a vlídná bytost, která objasňuje a napravuje status quo. Tato 

funkce je rovněţ v příběhu prezentována jako aktivní a smysluplně jednající 

postava, hledající východisko. V této osobě je ztělesněná mentalizace takovým 

způsobem, aby bylo jasné, ţe tato schopnost za kaţdých okolností přispívá k 

uklidnění napětí, společnému hledání východiska, toleranci a porozumění. 

 Dítě vedeme k malým, ale přiměřeným změnám - v příběhu je popsán zdravější 

stav a je zde logicky, v chronologickém sledu propojená minulost, přítomnost a 

budoucnost. Můţe zde být zachycen i stav před vznikem problému - pokud dítě 

mělo před tím, neţ nastaly problémy, psychicky zdravého a vnitřně přítomného 

blízkého člověka (např. babička, která zemřela), tak by tento stav měl být v 

příběhu zachycen. Dále vykreslíme vizi budoucí situace, ke které dospějeme, 

jestliţe se léčivý zásah podaří.  

 Příběh je komplexní a koherentní - podle Habermase a Blucka (2000) před 

obdobím adolescence nedokáţeme konstruovat příběhy o vlastních ţivotech, 

vyznačující se kauzální koherencí (jak předešlé události formovaly následující) 

a tematickou koherenci (abstrahování nosných a organizujících ţivotních 

témat), ale je důleţité, abychom byli takovému působení vystaveni. Habermas 

(2006) se také domnívá, ţe málo komplexní příběhy tíhnoucí k 

zjednodušujícím perspektivám, bez ohledu na koherenci, jsou příliš simplexní 

na to, aby pravdivě odzrcadlily ţitou zkušenost. 
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 Příběhy časem obměňujeme - to, kým jsme, dnes se rozvíjí a rekonstruuje, 

proto poselství ukryté v příběhu působí pouze po určitou dobu, po jejímţ 

uplynutí se jeho léčivá síla pozvolna vytrácí. Děti se obvykle doţadují 

opakovaného čtení původního příběhu beze změny po určitou dobu. Učitel by 

měl intuitivně vystihnout moment, kdy je síla příběhu vyčerpána (děti ztrácejí o 

téma zájem) a začít pracovat na příběhu dalším, podle individuálních 

potřebţáků“ (Nišponská, Routková, 2018). 

 

2.8  Význam léčivých příběhů v edukačně vzdělávacím procesu 

Vyprávění příběhů pomáhá učitelům naplňovat vzdělávací cíle v souladu 

s RVP, protoţe teprve po tom, kdy dítě nalezne smysl ve své subjektivní realitě, 

otevírá se mu prostor pro další osobnostní růst, je lépe motivované a soustředěné, 

otevřené poznání. Učitel má tak jedinečnou příleţitost předávat nové, vhodné vzorce 

chování, vnímání, empatii v jednání v interpersonálních vztazích, zprostředkovat 

pomocí příběhu dětem ve své třídě lidskost, charakter, společensky uznávané morální 

hodnoty (Nišponská, Routková 2018).  

Vyprávění příběhů pomáhá sniţovat u dětí projevy agrese a úzkosti a zvyšuje 

jejich školní úspěšnost, navozuje pocity štěstí, zlepšuje sebedůvěru a tvořivost, rozvíjí 

jazykové dovednosti a jazykový cit, paměť, strategie pro zvládnutí náročných 

ţivotních situací, rostou sociální kompetence, coţ celkově podporuje zdravý 

osobnostní a sociální vývoj (Goncalves et al., 2017). 
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PRAKTICKÁ ČÁST 
Cíl: 

Eliminovat problémy (v sociálně-psychologické oblasti) vybraných ţáků 

pomoci léčivých příběhů vytvořených podle individuálních potřeb ţáka. 

 

3 Anamnézy a popis vybraných problémů 

3.1  Jan, zvaný Jenoušek 

Chlapec, 12 let, pochází z rodiny s niţším sociálním statutem. Matka je doma, 

nepracuje, pobírá sociální dávky, otec zemřel. Matka se od té doby potýká s problémy 

s alkoholem, s existenčními problémy, novými partnerskými problémy, s problémy 

s bydlením apod. V rodině jsou další čtyři děti. Pětiletá dvojčata, sedmnáctiletá a 

čtrnáctiletá sestra. Nejstarší sestra byla umístěna do výchovného ústavu, starší sestra 

spolu s Jenouškem byli umístění do dětského domova, protoţe matka péči o všechny 

děti nezvládala. Ponechány jí byly pouze dvě nejmladší děti. Jenoušek umístění 

v dětském domově těţce nese. Je problémový v kolektivu dětí ve skupině i ve školní 

třídě. Viditelně touţí po přátelství, jeho chování však ostatní děti spíše odrazuje. Jde 

z extrému do extrému. Chvílemi je velmi servilní, snaţí se vyhovět za kaţdou cenu 

tomu, od koho by si přál náklonnost či pochvalu a zájem. Pokud však dojde ke 

zklamání a chlapec má pocit neuznání, projevuje frustraci agresí, svaluje vinnu na 

ostatní, je velmi vulgární, vzteklý, schopen fyzického napadení. V domově zůstává 

celoročně, matka si bere na víkendové a prázdninové pobyty obě sestry, nejstarší 

z výchovného ústavu a starší z dětského domova, kde ţije Jenoušek. O Jenouška 

z neznámých důvodů zájem nejeví, domů si ho vzít odmítá. Libor se evidentně cítí 

vykořeněný a osamělý. Během individuálních pohovorů projevuje náboţenské 

potřeby. Má otázky typu: Kde se vzala tráva? Teď tu je, někdo jí poseká, mráz spálí, 

znovu vyroste…kde se vzala ta první? Kdo jí sem dal? A kdo je matka všech lidí? Já 

mám matku, vy taky, naše matky mají matky, a oni taky měli matky, která byla ta první, 

kde se vzala? 

Chlapec nerozumí nezájmu své matky o svou osobu, nedokáţe se s tímto 

nezájmem smířit, hledá smysl ţivota a ukotvení. Proto si přeje nějakou hlavní matku. 

Matku všech lidí, která je má všechny stejně ráda, a která by tedy byla i jeho a měla ho 

ráda. 
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3.2  Andělka 

Andělka, 8 let, je křehké děvče touţící po přátelství vrstevníků, jako kaţdé jiné 

dítě. V třídním kolektivu však příliš oblíbená není. Má potíţe s komunikací 

v kolektivu, hovoří mnoho, často, má potřebu se ke všemu vyjádřit avšak její řeč bývá 

bezobsaţná, netýká se často tématu, který děti probírají. Viditelně touţí zapojit se za 

kaţdou cenu, přestoţe mnohdy nerozumí a nemá čím přispět. 

Dívka ţije ve velmi početné rodině s mnoha sourozenci, nezná svého otce. Ze 

všech sourozenců je jen jeden bratr vlastní, ostatních pět je polorodých, z několika 

různých otců. Ţádný z nich s rodinou neţije. Matka je s dětmi doma, do zaměstnání 

nechodí, pobírá sociální dávky a částečný invalidní důchod. Rodina je pod dohledem 

okresní státní sociální správy, odboru péče o dítě. V rodině nejsou výrazné výchovné 

problémy, děti mezi sebou pociťují vysokou soudrţnost, vzájemně se brání a pomáhají 

si. Jsou zvyklé starat se jeden o druhého a velkou měrou se podílejí na chodu 

domácnosti. Děti chodí do školy čisté, se svačinou, byť jednoduchou. Příjem matky je 

omezený a výţivné otců nepravidelné. Vzdělávání však není v rodině prioritní. Děti do 

školy chodí pravidelně, mají minimální nemocnost, avšak na výuku se nepřipravují, 

často chybí nějaké pomůcky, domácí úkoly bývají nepodepsané, někdy na poslední 

chvíli opsané od spoluţáků. Andělka v učení značně pokulhává za ostatními, patří 

mezi velmi slabé ţáky. Na otázky k vyučovanému tématu zásadně neodpovídá, mlčí se 

skloněnou hlavou, čeká na přenesení pozornosti na jiného ţáka. O to víc se pak snaţí 

projevit, kdyţ je téma volnější, či se učiva týká skrytě. 

Úroveň přirozeného intelektu spolu s málo podnětným rodinným prostředím, 

nízkou rodinnou motivací ke vzdělávání a nulové přípravě na vyučování Andělce 

brání porozumění řeči vrstevníků, a jejich vztahovým vazbám.  

        Andělka však má přirozenou touhu na spoluţáky zapůsobit a kamarády si 

získat, z čehoţ plyne hlavní problém.  Andělka krade a kradenými věcmi si „kupuje“ 

kamarády. Krade bonbony v obchodě, drobné finanční obnosy dětem v šatně, drobné 

hračky ve školní druţině. Nic z ukradených věcí si neponechá ani neodnese domů, 

vţdy obdaruje nějakého spoluţáka a doufá, ţe ji za to bude mít rád. Ostatní děti tím 

však od kamarádství odrazuje, vyjadřují se o ní často hanlivě jako o „zlodějce“, 

posmívají se jí a Andělka se o to více snaţí udobřit si alespoň někoho nějakým 

úplatkem, obvykle opět kradeným. Pohybuje se čím dál, tím víc v začarovaném kruhu. 
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3.3  Alek 

Alekovi je dvanáct let. Do pěti let vyrůstal u babičky, která mu poskytovala 

potřebnou péči, pak však náhle zemřela a chlapec byl umístěn nejprve v Klokánku a 

po té v dětském domově. V současné době jde však jiţ o třetí dětský domov. Včetně 

Klokánku tedy chlapec pobýval od pěti do dvanácti let ve čtyřech zařízeních. Častá 

změna, nové okolnosti a nové zvykání na nová pravidla, nové lidi, nové hledání 

důvěry, nové prosazování se v nových a nových kolektivech. Otce Alek nezná, dědu 

nikdy neměl, sourozence nemá, babička zemřela náhle a příliš brzy, matka se zdrţuje 

neznámo kde. 

        Tyto ţivotní okolnosti udělaly z Aleka bojovníka. Mnohdy velmi zatvrzelého. 

Je v kaţdém kolektivu velmi dominantní. Nikoli však silou. Nikdy se nepere. Je velmi 

bystrý, zdatný v odhadu lidských povah a jejich slabin. Na základě dobré orientace 

v daných sociálních vazbách velmi dobře manipuluje s jednotlivci i celým kolektivem 

vţdy ke svému prospěchu. Děti vţdy baví, co baví Aleka, nasazení vkládají do toho, 

do čeho Alek. Ve třídě, o přestávkách, ve výuce, v tělocvičně, stejné zkušenosti má 

s tímto jevem i trenér fotbalového týmu, ve kterém chlapec trénuje a po rozhovoru 

s jeho vychovatelkou v dětském domově je zřejmé, ţe stejně ovlivňuje i dětské 

skupiny v rámci zařízení, do kterého byl umístěn. Aleku, proč jíš Pepíčkovo svačinu? 

On mi jí dal, uţ prý nechce. Aleku, proč jsi vzal Rozárce nové pero? Ona musí teď psát 

tvým okousaným. Já jí ho nevzal, dala mi ho sama, bylo mi líto, ţe pak nebude mít čím 

psát, tak jsem jí dal to své. A takto by se dalo pokračovat. Pokud učitel ve třídě, trenér 

na tréninku nebo vychovatel na skupině potřebuje, aby děti pracovali s nasazením, je 

nutné pro danou věc nejprve nadchnout Aleka. Tento přístup však nejen ţe způsobuje 

různé problémy při výuce i výchově, ale zároveň Aleka nepřímo utvrzuje v tom, ţe 

jeho naučené vzorce chování k vrstevníkům jsou správné. Alekova skrytá vnitřní síla a 

jeho sebevědomé vystupování stále roste. Má sklony vyhledávat slabá místa u 

ostatních a vyuţívat situace. Mnohdy jen tak v rámci kolektivní legrace někoho 

zesměšní. Vysmívá se strachu slabších spoluţáků, nebo nemotornosti, má sklon 

k poniţování svého okolí a vyvyšování se nad ostatní. Všichni, kdo se podílí na 

Alekově edukaci a vzdělávání a také rodiče dětí, které jsou s ním ve třídě či 

fotbalovém týmu vnímají toto chování jako silný problém. Shodují se však v tom, ţe 

represe zde nemají ţádný smysl.  
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3.4       Mydlinka 

Paní učitelko, přišla jsem vám říct, ţe jsem s touto školou velmi nespokojena a 

s vaší prací zejména. Naše Mydlinka je ve škole nešťastná. V noci se často budí a 

pláče. Ráno nechce vstávat, a kdyţ má jít do školy, běţí na záchod, ţe musí zvracet. 

Myslela jsem, ţe ještě potřebuje čas na adaptaci a nechtěla jsem si hned ztěţovat, ale 

půlrok je skoro pryč a situace s Mydlinkou je spíše horší neţ lepší. 

       Mydlinka je desetiletá dívka, která přišla do nové třídy v prvním čtvrtletí 

školního roku. Působí trochu křehce, ale v kolektivu dětí si běţně poradí, po adaptační 

fázi si velmi zdatně našla své místo v kolektivu, přičemţ evidentně drţí roli spíše 

vedoucí. Je šikovná, má nadprůměrný všeobecný přehled vzhledem ke svému věku. 

Maminka pracuje jako výzkumný pracovník, tatínek je lékař neurolog. Pro dívky ze 

třídy představuje Mydlinka velmi zajímavou osobnost, u chlapců naopak vzbuzuje 

němý obdiv a úctu.  

       Během adaptačního období ani v současnosti neobjevila paní učitelka absolutně 

ţádné potíţe, které by mohly vysvětlit tento nenadálý matčin výstup. Rozuzlení 

nepřinesl ani další rozhovor, spíše naopak. Matka Mydlinky byla přesvědčena, ţe se 

její dceři ve škole dějí hrozná příkoří, protoţe Mydlinka často v noci tiše pláče a kaţdé 

ráno před odchodem do školy zvrací. Paní učitelku toto zjištění naprosto šokovalo, 

protoţe Mydlinka absolutně ve škole nevykazovala známky nepohody či 

nespokojenosti. Její školní výsledky byly pěkné a mezi ostatní spoluţáky zapadla 

dobře, v kolektivu patří mezi děti oblíbené. Je kamarádská a šikovná, takţe s ní ţáci 

rádi bývají i v pracovní skupině nebo sportovním týmu. Vlastně bezproblémové dítě. 

Jedinou výhradu, kterou by snad paní učitelka mohla mít, byla ta, ţe Mydlinčiny 

školní výsledky a to přesto, ţe byly pěkné, úplně neodpovídaly jejím schopnostem a 

jejímu nadprůměrnému všeobecnému přehledu. Dívka patřila mezi ţáky nejlepší, 

avšak hodnocením se výrazně nevymykala.  

        Paní učitelka s matkou se domluvili, ţe budou společně úzce spolupracovat, 

denně komunikovat a situaci nadále pozorně sledovat. Přibliţně po dvou týdnech 

kaţdodenních telefonických rozhovorů a konzultací se rozhodla matka navštívit školu 

znovu. Její výstup byl tentokrát mnohem pokornější. Přiznala, ţe si neví rady. 

Mydlinka stále v noci pláče a stále před odchodem do školy zvrací. Kdyţ s ní matka 

mluví, co se jí ve škole nelíbí, zarytě mlčí. Kaţdodenní spolupráce s třídní učitelkou 

matku přesvědčila, ţe problém není ve škole, ale v rodině. Postupným popisováním 

situace jí náhle svitlo. Mydlinka se cítí osamělá. Je jediným dítětem velmi 
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zaměstnaných rodičů. Navíc velmi šikovná samostatná a spolehlivá. Rodiče často 

pracují i doma, nebo spolu probírají odborné věci. Mydlinka stojí často stranou, nemá 

moţnost se doma projevit, zapojit do rodinného dění. Rodiče jsou sice na ni pyšní, 

mají ji velmi rádi, ale její bezproblémovost berou jako naprostou samozřejmost. 

Mydlince nezbývá, neţ volat o pomoc. V rodině je vzdělání jasnou prioritou a 

vysokou hodnotou. Mydlinka podvědomě ví, ţe problémem ve škole vzbudí u rodičů 

pozornost.  

 

3.5 Liběnka 

Liběnce je sedm let. Navštěvuje druhou třídu základní školy. Všechny děti ve 

třídě se během prvního roku školní docházky nějakým způsobem v třídním kolektivu 

vyprofilovaly. Liběnka stále zůstává stranou. V hodinách je pracovitá, pozorná, ale 

nikdy se nehlásí. Pokud je vyvolána, dlouho mlčí, neţ tichým hláskem „zapípá“ 

odpověď. Při skupinové práci viditelně trpí. S dětmi se neškádlí, nebaví, neprosazuje 

se mezi nimi. Kdyţ ji některý z chlapců provokuje, usedne do lavice a snaţí se být 

neviditelná. Nebrání se. Pokud ji osloví jedna z velmi klidných dívek ve třídě, Liběnka 

se hezky usměje, odpoví, ale nemá snahu v rozhovoru pokračovat. Nijak nenaváţe, 

rozhovor sama nerozvíjí. 

Liběnka má o dva roky mladšího bratra, který navštěvuje speciální mateřskou 

školu pro děti s hlubokým mentálním postiţením a těţkými kombinovanými vadami. 

Jeho zdravotní stav je velmi špatný v důsledku poporodní infekce. Otec s rodinou 

neţije, na děti platí výţivné, Liběnku si bere na prázdniny a některé víkendy, mladšího 

bratra doprovází s matkou k lékaři, někdy ho vyzvedává ze školky, ale jiným 

způsobem se mu nevěnuje. Matka pobírá na mladšího bratra Liběnky sociální 

příspěvek na celodenní péči a pracuje na částečný úvazek. Z rozhovoru s matkou je 

patrné, ţe Liběnka se původně na příchod miminka do rodiny vůbec netěšila, křičela, 

ţe ţádného bratra nechce, ţe si s ním nebude hrát, ţe mu nebude půjčovat hračky a 

nebude s ním chodit na písek. Teď je však situace naprosto jiná. Liběnka si po 

příchodu ze školy splní samostatně přípravu na vyučování a po té je jen s bratrem. 

Stále na něj mluví, ačkoli on jí nerozumí, má ale rád její hlas, usmívá se, je spokojený. 

Ona mu věnuje všechen volný čas. Kdyţ se naučila trochu číst, začala mu číst 

pohádky. Večer s ním leţí v jeho posteli, dokud neusne. Kdyţ jdou společně s matkou 

na dětské hřiště, postaví bratrův vozík, co nejblíţe k pískovišti, podepře ho polštářem, 

který nikdy nezapomene vzít s sebou, aby dobře viděl, a staví hrady a silnice jen pro 
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něj. Vše mu ukazuje a stále na něj mluví, jako by jiné děti neexistovaly.Liběnka 

v podstatě ţije jen pro bratra, ke svému ţivotu se staví, jako by nebyl důleţitý, své 

obyčejné dětské potřeby naprosto vytěsnila. 

 

3.6 Borek 

Borkovi je jedenáct let. V třídním kolektivu není přijímaný spoluţáky dobře 

kvůli svému problémovému chování. Je ţákem lehce podprůměrným. Jeho výkon 

odpovídá intelektu. Jeho chování nebo spíše reakce na konkrétní situace jsou 

neadekvátní. Chlapec se snadno dostává do afektu. Ničí věci kolem sebe, hází ţidlemi, 

květináčem, vyhroţuje spoluţákům verbálně a často také své výhruţky fyzickým 

napadením splní. Děti ve třídě se ho spíše bojí a kontaktu s ním se raději vyhýbají, 

protoţe je pro ně nečitelný a nevyzpytatelný. Více méně od něj nic dobrého nečekají. 

Tato situace však Borka pochopitelně silně frustruje a jeho vztek a agrese se stále 

stupňuje. 

        Chlapec je ve stejné třídě od začátku školní docházky. Dříve takto agresivní 

nebyl. Měl občasné výkyvy nálad a někdy vykazoval známky rozladěnosti, v kolektivu 

dětí se choval celkem běţně a spoluţáci ho přijímali s občasnými výkyvy, které se 

však nijak nevymykaly běţným potyčkám a hádanicím dětského věku. Agrese se u něj 

začala projevovat koncem loňského školního roku. Po prázdninách nepřišel do školy o 

mnoho klidnější, spíše naopak. Dá se říci, ţe v posledním půlroce došlo k rapidnímu 

poklesu jak školní výkonnosti, tak sociální způsobilosti. 

        Borek do deseti let ţil sám s matkou. O otce přišel při autonehodě ještě 

v prenatálním období. Matka chlapci věnuje veškerý volný čas. Často jezdí na výlety 

do hor, Borek lyţuje, bruslí, věnuje se s matkou turistice. Je členem florbalového 

týmu, kde ho matka velmi podporuje. Učení ve škole nevěnuje Borek tolik úsilí, ale 

sbírá dobré hodnocení v hodinách vlastivědy a prvouky, protoţe si pamatuje spoustu 

věcí z výletů s matkou. Matka se evidentně snaţí volný čas propojit nenápadně 

s výukou. Nyní však z chlapce nespokojenost velmi vyzařuje, samostatnou školní 

práci odmítá, v pracovních školních skupinách dochází často k potyčkám, kdyţ je 

individuálně vyvolán mnohdy teprve zjišťuje, co se vlastně probírá. Hodnocení 

z prvního čtvrtletí tohoto školního roku je o mnoho procent horší neţ hodnocení 

posledního čtvrtletí loňského školního roku. A hlavně jeho výrazné změny v chování 

ukazují na velmi výrazný problém, či výraznou změnu v domácím prostředí. 
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        Matka se školou vţdy přiměřeně spolupracovala. Účastnila se pravidelně třídních 

schůzek a školních či třídních akcí. Tato spoluúčast se jevila jako dostačující. 

V současné situaci bylo však nutné pokusit se řešit situaci individuálním pohovorem, 

ve kterém matka popisuje změnu v rodinném prostředí Borka. Před koncem loňského 

školního roku se matka rozhodla Borka seznámit se svým přítelem, se kterým udrţuje 

vztah jiţ delší dobu. Chlapec však matčina přítele nepřijal. O prázdninách na 

společných výletech a při společných hrách se zdálo, ţe se Borek s novou situací nejen 

vyrovná, ale ţe nakonec bude rád, ţe je v blízkosti muţ připravený být mu kamarádem 

i oporou. Matka neví proč, ale přiznává, ţe se začátkem školního roku se tato 

představa zhroutila a Borek je často nepřiměřeně vzteklý a agresivní i doma. Přítel do 

výchovy chlapce nijak nezasahuje, nechce být pro chlapce hrozbou. 

 

3.7   Běluška 

   Devítiletá Běluška byla od první třídy vţdy středem dění. Zvídavá, 

komunikativní, řešící, aktivní. S intelektem lehce nadprůměrným, s vyvinutou sociální 

zdatností. Přirozený vůdce třídy. Organizátor společných her ve škole i mimo ni. 

Velmi snadno dovedla odkázat do patřičných mezí i provokující chlapce, kteří se 

občas snaţili z dětské zlomyslnosti hru pokazit. Lpěla na spravedlnosti a tak to měla 

s ostatními dětmi snadné.  

        Náhle však začala být Běluška podivně tichá aţ apatická. Přestala řešit obvyklé 

dohady mezi dětmi a soudcovat jejich pravdy, přestala organizovat hry a ani se do 

ţádných nezapojovala. Začala sice navštěvovat čtenářský krouţek po vyučování, ale 

do společné činnosti členů a do diskuzí o přečteném příběhu se vtáhnout nenechala. 

Z klubu čtenářů odcházela vţdy poslední, aniţ by tam promluvila jediné slovo. 

Kdyţ rodiče přišli do školy, byli ztrápení stejně, jako Běluška. Byla jejich jediným 

dítětem, navíc jiţ v pozdějším věku. Kdyţ se přistěhovali do města, byla tehdy 

Běluška na světě necelý rok. S dětmi prošla místní mateřskou školu a začala školu 

základní. Cítila se mezi nimi, jako ryba ve vodě. Bohuţel do doby, kdy Bělušce někdo 

z mnohých návštěv u sousedů naprosto nešetrně sdělil skutečnost, ţe její rodiče nejsou 

jejími vlastními rodiči. Běluška byla adoptovaná. Zhroutil se její dosavadní svět. Cítila 

se podvedená, zrazená, ztratila důvěru ve své adoptivní rodiče, téměř nekomunikovala, 

přestoţe jí v hlavě vířilo tisíce otázek. Dlouhodobě pečlivě budované vztahy byly 

náhle v naprostém ohroţení. Rodiče si uvědomovali nutnost odborného vedení, 

vyhledali dětského psychologa a začali docházet na rodinnou terapii. 
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3.8  Drobek 

Drobek je smutný osmiletý chlapec. Svou školní třídu navštěvuje teprve krátce, 

matka se s chlapcem často stěhuje a tak Drobek jiţ poněkolikáté hledá nové kamarády 

a pokouší se adaptovat v novém prostředí. Nemá to však jednoduché. Jeho otec je 

Jihoafričan a z Drobkovy vizáţe je tato skutečnost jasně patrná. Při úvodním 

seznamovacím rozhovoru třídní učitelky s matkou vyplynulo, ţe Drobkův otec ţije 

momentálně ve své rodné zemi a s chlapcem udrţuje pouze písemný kontakt. Drobek 

navštěvoval mateřskou školu pouze poslední rok jako předškolák, do první třídy 

nastoupil uţ v jiném městě, ve třetím čtvrtletí první třídy se přestěhovali do jiného 

města. Tam chodil Drobek do konce druhé třídy. Teď je opět v nové třídě a čeká ho 

opětovné hledání svého místa v novém prostředí. Matka tvrdí, ţe by ráda s chlapcem 

našla trvalý domov, aby někam patřil, zatím se jí to prý nedaří. 

        Se svou vizáţí po otci to však v dětském kolektivu nemá jednoduché. Vypadá 

výrazně jinak a to děti lehce neodpouští. Je bohuţel zvyklý na různé jízlivosti, 

provokace, drobné naschvály a posměšky. Drobek se nijak nebrání. Je smutný, spíše 

uzavřený. V české společnosti je ještě bohuţel stále zakořeněný strach z odlišnosti, 

děti to od svých rodičů stále podvědomě přejímají a svým dětsky krutě upřímným 

způsobem na tuto skutečnost reagují. 

        Je zřejmé, ţe pokud má být Drobek v kolektivu spokojený, je nutné pracovat 

s celou třídou a vytvořit postupně zdravé klima ve třídě, kde jsou odlišnosti všech 

známé všem ostatním a zároveň jsou mezi všemi ceněné, nikoli zatracované. Vytvořit 

takové prostředí ve své třídě by však měla být výzva pro kaţdého učitele, nejen pro 

toho, kde je problém evidentní. 
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4 Formulace cílů 

4.1 Cíl pro Jenouška 

Jenoušek se cítí velmi osamělý, svým nepřiměřeným chováním volá o pomoc, 

touţí někam a k někomu patřit. Nerozumí nezájmu své matky, a proto nemůţe rozumět 

neochotě spoluţáků s ním kamarádit a navázat s nimi bliţší kontakt. Svými otázkami 

(viz. anamnéza) dává najevo touhu po ukotvení, po ochranných křídlech někoho, kdo 

tu vţdycky je, na koho je spolehnutí. My mu nemůţeme poskytnout vysvětlení 

ohledně nezájmu matky, ale pokusíme se mu imaginárně dát ochranu v podobě 

vědomí, ţe není na světě sám, ţe existuje někdo, kdo ho provede potíţemi, kdo mu dá 

sílu naučit se zvládat problémy a spoléhat v ţivotě sám na sebe. 

       Pokud by si Jenoušek ze své pohádky vzal tolik potřebné uklidnění, ţe i on 

někoho má a ţe bude mít sílu se poprat se svou situací, otevřou se mu dveře do světa 

víry v sebe, víry ve svůj ţivot a tím také dveře do světa přátelství, po kterém prahne. 

 

4.2 Cíl pro Andělku 

Andělka potřebuje přátelství s vrstevníky. Cítí svou nedostačivost vzhledem 

k ostatním, ale vlivem rodinného prostředí není správně motivována k učení a tedy ke 

zmírnění intelektového deficitu. Snaţí se proto poradit si a získat kamarády po svém 

(viz. anamnéza). Nemůţeme změnit priority rodiny a docílit přestavění rodinného 

ţebříčku hodnot, kde by bylo vzdělání na předním místě. Můţeme však docílit toho, 

aby Andělka nechtěla své spoluţáky „umluvit“ bezobsaţným vykládáním z důvodu 

neporozumění tím, ţe se naučí zeptat, co dělají, co chystají, o čem právě mluví. Je 

potřebné, aby si ze své pohádky odnesla přesvědčení, ţe kdyţ se bude ptát, bude mít 

kamarády, které si není potřeba kupovat neustálými dárky. Čímţ by následně mohla 

ustoupit nutkavost k drobným krádeţím. 

 

4.3 Cíl pro Aleka 

        Alek si velmi věří a má k tomu důvod. Dokázal překonat jiţ spoustu obtíţí a 

také jistě spoustu smutku. To jej však velmi zatvrdilo. Chová se jako malý lidský 

predátor. Vyuţívá slabostí a obav ostatních, aby získal, co chce. Je přirozeně vůdčí typ 

a svým chováním velmi ovlivňuje vrstevníky (viz. anamnéza). Pro práci ve třídě, 

dětské skupině i sportovním týmu a zároveň pro moţnost jeho osobního růstu je 
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potřeba, aby pochopil, ţe opravdový vůdce nerozkazuje a nemanipuluje. Potřebuje mít 

zkušenost s tím, ţe opravdový vůdce vede, chrání a pomáhá získat sílu i ostatním, aby 

skupina, ke které patří, kterou vede, dosáhla společné prosperity. 

 

4.4 Cíl pro Mydlinku 

        Mydlinka ve školním prostředí prakticky problém nemá, avšak po rozhovoru 

s matkou (viz. anamnéza) je zřejmé, ţe trpí a volá o pomoc. Zde je nutná spíše 

intervence směrem k rodičům, coţ naštěstí jejich inteligence, láska k dceři a ochota 

spolupracovat. Po několika osobních rozhovorech s matkou a mnoha telefonických 

rozhovorech s oběma rodiči Mydlinky je moţné sestavit příběh, který zaneprázdněným 

rodičům, nevnímajícím dětský svět transparentně přiblíţí Mydlinčiny pocity, pomůţe 

k uvědomění, ţe dítě, jakkoliv zralé a šikovné má stále dětské potřeby a touhy a otevře 

moţnost začlenit Mydlinku do rodinného dění. 

 

4.5 Cíl pro Liběnku 

Liběnka vytěsnila své dětské potřeby a touhy (viz. anamnéza) a zahleděla se do 

potřeb bratra. Trestá sebe sama za to, ţe bratra nechtěla, ţe se bála o pozornost rodičů, 

své hračky a své soukromí. Cítí pocit viny a myslí si, ţe kdyby bývala byla hodná, 

narodil by se její bratr zdravý. Snaţí se mu vynahradit jeho tělesné i duševní postiţení 

na svůj vlastní úkor a ţije jen proto, aby bratrovi zprostředkovala radost a náplň 

ţivota. Potřebuje vědět, ţe není vina dětskou touhou a dětskými potřebami, ţe ty 

rozhodně nezpůsobily bratrův stav – zde by byla vhodná intervence směrem k matce. 

Dále Liběnka musí zjistit, ţe se bratr můţe i přes své postiţení účastnit různých 

společenských událostí, včetně těch, kde se realizuje Liběnka a ţe její vlastní realizace 

ve společnosti není překáţkou bratrovy radosti, kterou je schopen silně proţívat. Spíše 

naopak.  

 

4.6 Cíl pro Borka 

        Také zde by byla vhodná rodinná intervence a především zapojení matčina 

přítele. Borek by dle prázdninového chování (viz. anamnéza zmiňující rozhovor 

s matkou) pravděpodobně kamaráda a ochránce do rodiny chtěl. V prázdninovém 

reţimu, kdy jsou všichni společně, nebo, kdy je Borek jen s matkou, protoţe matčin 

přítel je v práci, je situace o mnoho jiná, neţ kdyţ je Borek ve škole a matčinu 
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pozornost má přítel půl dne pro sebe. Je moţné, ţe Borek má jednoduše potřebu situaci 

kontrolovat, ujistit se, ţe o nic nepřijde. Potřebuje získat důvěru v matčina přítele. 

Nabídneme mu příběh, ve kterém bude Borek mít moţnost poznat, ţe muţ v rodině 

neznamená ohroţení, ţe z dobře fungujícího vztahu plynou výhody pro všechny 

zúčastněné. 

 

4.7 Cíl pro Bělušku 

        Bělušce se zhroutil celý svět (viz. anamnéza), je potřeba komplexní péče a 

kooperace mezi dětským psychologem, rodiči a učitelem. My, jako učitelé nejsme 

kompetentní k řešení situace v rodině, která momentálně potřebuje odbornou péči, 

nicméně je v našich silách společnou práci odborníků a rodičů podpořit. Předloţíme 

Bělušce příběh,kde se pokusíme zachytit její protichůdné pocity, ukázat pochopení pro 

zmatek v její duši a naopak zprostředkovat strach, lásku a smutek jejích adoptivních 

rodičů. Cílem je podpořit práci dětského psychologa. 

 

4.8 Cíl pro Drobka 

        Drobek potřebuje naši podporu (viz. anamnéza). Tento příběh je proto nutný 

předloţit celému třídnímu kolektivu. Vyvstalý problém není Drobkův. Problém je 

celospolečenský a přejatý. Celospolečenský jev jako učitelé neovlivníme s okamţitým 

účinkem, avšak trpělivou a vhodnou intervencí ve svých třídách se můţeme, či spíše 

musíme podílet na změnách myšlení celé společnosti. V konkrétní situaci dáme 

příběhem Drobkovi najevo, ţe má naši plnou podporu a pochopení a ostatním ţákům 

dáme příleţitost pomocí příběhu nebát se nového, nezatracovat odlišné a otevřít se 

různorodosti. 
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5 Individuální vliv příběhů 

5.1  Vliv na Jenouška 

Jenoušek se po přečtení příběhu choval velmi spontánně. Věděl jsem, ţe je! 

Igor byl smutný, ale statečný. Taky budu statečný. Oči mu zářily odhodláním. Bylo mu 

ještě dodatečně poskytnuto upřesnění, ţe matka Země, je ukrytá v kaţdém z nás a i 

kdyţ ji nevidíme, můţeme s ní rozmlouvat nejlépe na klidném místě. Jenoušek se 

viditelně zklidnil a opakovaným pouţíváním postav z příběhu v různých situacích 

jsme si ve třídě velmi pomáhali. 

 

5.2  Vliv na Andělku 

Pro Andělku bylo těţké příběh pochopit. Musel být předkládán po částech a 

aplikován do konkrétních situací ve třídě. Hrdina příběhu skřítek Tydlík nás 

neopouštěl  při vyučování i volné komunikaci několik týdnů. Andělce však pomalu a 

postupně začalo docházet to hlavní, tedy, ţe kamarádství se nedá koupit a ničím 

zaplatit. Zda to pomůţe s její potřebou drobných krádeţí pro kamarády, teprve ukáţe 

čas. 

 

5.3  Vliv na Aleka 

Alek se působení příběhu velmi brání. Chápe velmi dobře, o co v příběhu jde, 

je však pro něj velmi těţké změnit svůj postoj, cítil by se ohroţen, ztratil by svou tvář. 

Byla mu proto vytvořena modelová situace, kde byl hlavním strůjcem při záchraně 

kamaráda. Alek si roli pomocníka uţíval. Bude nadále třeba vytvářet mu příleţitosti 

k pomáhání a „záchraně“ různého druhu. 

 

5.4  Vliv na Mydlinku 

Mydlinka jen září. Rodiče velmi dobře spolupracovali. Zejména matka si jasně 

uvědomila, jak se Mydlinka trápí. Věnuje se Mydlince tak, jak dítě v jejím věku 

potřebuje a na individuálních třídních konzultacích pravidelně porovnává své vidění 

s viděním třídní učitelky. 

 

5.5  Vliv na Liběnku 

Liběnka si našla ve třídě kamarádku. Je stále spíše tichá a v kolektivu se příliš 

neprosazuje, ale se stejně klidnou dívkou se baví, doprovázejí se vzájemně ze školy a 
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někdy spolu chodí ven na procházku a na hřiště a berou s sebou Liběnčina bratra. Po 

domluvě s matkou začala Liběnka navštěvovat ve škole čtenářskou dílnu, kam matka 

také bratra přiveze. Jde o malé krůčky, Liběnka ještě musí postupně zvládnout 

okamţiky své vlastní seberealizace bez bratrovy přítomnosti, ale i tak lze říci, ţe 

udělala pokrok. 

 

5.6  Vliv na Borka 

Borek četl příběh doma a společně s matkou i jejím přítelem o něm rozmlouvali. Zdá 

se, ţe Borek pochopil, jak je pro matku důleţité, aby tvořili rodinu. Vnímá momentálně situaci 

tak, ţe v matčině srdci je dost místa pro oba. 

 

5.7  Vliv na Bělušku 

Bělušky rodina je v opravdu velmi zátěţové situaci, pracují s dětským psychologem, 

navštěvují rodinnou terapii. Běluška je stále velmi zamlklá, potřebují všichni čas. Příběh pro ni 

je vyjádřením podpory a pochopení. 

 

5.8  Vliv na Drobka 

Drobek má ve třídě své místo, kolektiv třídy ho přijal, má zde kamarády a nestává se, 

ţe by někdo ze spoluţáků měl nevhodné poznámky k jeho odlišnosti. Drobek i jeho matka 

jsou spokojeni.  
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6 Léčivé příběhy pro děti s popsanými problémy 

6.1 Veveřák Igor a Matka Země – příběh pro Jenouška 

         Ve velkém hustém lese, nedaleko lesní tůně s kapradím stál velký smrk a na 

něm ţila veverčí rodinka. Maminka veverka, tatínek veveřák a spousta malých 

drobných veverek. Všechny malé veverky byli dívky, jen jeden jediný uprostřed by 

malý veveřáček. Jmenoval se Igor a doma na velkém smrku se mu tuze líbilo. Škádlil 

malé veverušky, dělal lotroviny s většími veveruškami, všelijak dováděl a skotačil a 

také chodil často s tatínkem veveřákem sbírat pro všechny oříšky, které rostly na kraji 

lesa na lísce. Sbíral s tatínkem oříšky a rozhlíţel se po kraji za lesem. Byla tam louka, 

pole, lidská stavení a také další les. Byl zvědavý a ptával se tatínka, kdo v tom druhém 

lese bydlí a zda je stejný,jako ten jejich. Tatínek vţdy odpovídal, ţe se nemá ptát a 

raději se snaţit nejprve poznat les, ve kterém ţije. A tak se o to veveřáček Igor snaţil. 

Při odpoledních hrách se občas hodně vzdálil od rodného smrku a při skotačení a 

dovádění si ani nevšiml, jak uţ je daleko. Často se kvůli tomu opozdil při návratu 

k večeři a maminka veveřice ho pak hubovala. 

         Jednoho dne se však stalo něco, co změnilo celý jeho ţivot. Skotačili, dováděli 

se sestřičkami, závodili, předháněli se v různých dovednostech. Igor chtěl být nejlepší, 

nerad byl, kdyţ ho některá ze sester v čemkoli předhonila. Byl přece jediný chlapec, 

musel být nejlepší. A tak se stalo, ţe své síly toho dne přecenil. Chtěl dokázat všem 

svým sestřičkám, ţe právě on je jediný ze všech, kdo přeskočí nedalekou lesní tůňku. 

Nedoskočil však a začal se v tůňce topit. Sestřičky spustily velký povyk a tatínek jiţ 

podle jejich hlasů poznal, ţe je něco ve velkém nepořádku. Přiběhl k tůňce, kde si děti 

hrály a hned viděl, co se děje. Bez váhání skočil do vody a malého veveřáčka Igora 

vytáhl z tůně ven. Ihned mu také vyčinil, ţe je nezodpovědný a ţe síly si je třeba měřit 

s rozumem. Veveřáček se moc styděl. Bylo mu tatínka líto, protoţe přišel 

z dřevorubecké práce velmi, velmi unavený a nemohl si ani odpočinout. 

        Na tuto příhodu by Igor jistě brzy zapomněl, pro jiné další příhody, které děti 

obvykle mají. Jenţe druhý den tatínek z té velké únavy v práci, z nedostatku 

odpočinku, z vypětí sil, i ze strachu při záchraně malého Igora a z prochladnutí, které 

ve studené tůňce utrpěl, z toho všeho dohromady se zkrátka tatínek velmi těţce 

rozstonal. Rozstonal se tak, ţe i přes veškerou péči rodinného lékaře bobra a přes 

všechny moudrá doporučení doktorky sovy, tatínek svou nemoc nepřeţil. 
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Od té doby, co tatínek veveřák umřel, se vedlo veverčí rodince zle. Avšak 

malému veveřákovi Igorovi snad nejhůř. Všichni byli velmi smutní, z jejich domova 

zmizela radost. Maminka byla tak smutná a cítila se tak opuštěná a bezradná, ţe stále 

plakala. Malé veverky neměly nic k jídlu, v domečku byl nepořádek a čisté prádlo 

nepamatovali. Malý Igor chodil na oříšky a sbíral je i pro malé sestřičky, velké 

sestřičky pomáhaly, naučily se starat o domeček a o prádlo. Ale maminku to stejně 

nepotěšilo. Byla stále smutnější a zlostnější. Nejvíc na Igora, snad proto, ţe byl 

jediným chlapcem a velmi připomínal tatínka. Maminka se na něj stále zlobila, stále 

k němu měla nějaké připomínky, stále ho trestala. Igor uţ vůbec ničemu nerozuměl. 

Byl velmi smutný, kaţdou noc tajně plakal a z celého srdce si přál, aby býval nebyl tak 

chvástavý a nepředváděl sestrám své umění. Aby tenkrát nepřeskakoval tůňku a aby 

ho tatínek nemusel zachraňovat. Snad by pak tu ošklivou nemoc nedostal a byl by 

pořád s nimi. A všichni by se měli rádi. I maminka by ho měla ráda.  

Postupem času byl v domečku malý veveřák tak nešťastný, aţ se rozhodl 

odejít. Chtěl najít v tom druhém lese za loukou a za polem jiný domov. Domov, kde je 

láska a radost. A tak se vydal na cestu. Věděl, ţe se mu bude stýskat po sestrách, ale se 

smutkem a zlobou maminky uţ dál ţít nedokázal. Snadno doběhl na kraj lesa k lískám, 

kde sbírali s tatínkem oříšky a pak se opatrně vydal přes louku a přes pole aţ doběhl 

k dalšímu lesu.  

Vstoupil. Les byl skoro stejný, jako ten jejich. Ţili tam také veverky a jiné zvířecí 

rodinky. Ve dne se malý veveřák skamarádil s některými z nich. Ale byly to rodinky, 

měly své starosti i radosti a tak večer zůstával Igor sám. A tuze se mu stýskalo. Našel 

si úkryt ve starém dubu, kde nikdo nepřebýval. Kaţdý večer plakal a prosil v duchu 

maminku o odpuštění a tatínka také. Přemýšlel, jak se ţije sestřičkám, kdyţ jim teď 

nesbírá oříšky a srdce ho bolelo. 

  Jednoho večera mu bylo opravdu velmi těţko. Přišla veliká bouře. Celý les se 

kýval ze strany na stranu, hučel, vítr lámal větve, déšť bičoval zem, blesky 

rozsvěcovaly oblohu, ve starém dubu to jen dunělo. Malý veveřák Igor se krčil 

vyděšený ve svém úkrytu a myslel, ţe své sestry a maminku uţ nikdy neuvidí. Třásl se 

hrůzou a zoufale plakal. V tom se však před starým dubem rozzářilo krásné světlo a 

bouře utichla. Veveřák bledý strachy, ale zvědavý vylezl z úkrytu dubu do zvláštního 

světla. A oněměl úţasem.  

Ve světle stála nádherná víla, zářila z ní láska, laskavost a porozumění. Dívala 

se na Igora s opravdovým pochopením, usmívala se a nabízela mu svou náruč. Igor ani 
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vteřinu neváhal. Stulil se do jejího tepla a pečlivě naslouchal jejímu pokojnému hlasu: 

Vím, ţe jsi smutný Igorku, ţe jsi vyděšený a bezradný. Proto jsem za tebou přišla. Jsem 

ochránkyně všech osamocených duší, dávám jim sílu a pomáhám jim najít zpět své 

štěstí a pořádek v ţivotě. Jsem tu pořád, jen se nesmím často ukazovat. Ale dávám na 

vás pozor a přináším vám sílu, i kdyţ mě nevidíte. Pamatuj si to. Dnes jsem tě přišla 

pochovat a potěšit, ale i kdyţ mě neuvidíš, měj na paměti, ţe jsem pořád s tebou a 

kdykoliv budeš potřebovat, můţeš cítit mou přítomnost a dostat ode mne znovu sílu a 

porozumění. Stačí najít, kterýkoliv silný dub, pohladit jeho kůru, přitisknout se k jeho 

kmeni a zašeptat mu své trápení do jeho listoví. A uvidíš, jsem tu pro tebe a ihned se ti 

uleví. Pošlu ti přes něj pohlazení, pochopení, náruč lásky a sílu jít ţivotem dál. 

Neboj se, budeš ve svém ţivotě šťastný, postupem času se vše urovná a tvé bolavé 

srdce se zase bude smát. Jen musíš věřit, ţe tu pro tebe jsem a přijít za mnou, k dubu 

pro radu, kdyţ bude potřeba. Teď se vrať domů, ke svým sestrám a mamince, provedu 

tě. 

Malému Igorovi bylo krásně, najednou všemu rozuměl, cítil se milovaný a 

silný, věřil, ţe všechno dokáţe zvládnout. Jak se jmenuješ, vílo? Jak na tebe zavolám? 

Víla mu odpověděla.  Jmenuji se Matka Země a starám se, aby se lidé měli rádi, aby 

ţádný z nich nestrádal, aby nikdo nikomu neubliţoval, a také aby se všichni lidé dobře 

starali o svou zem. 

Igor se cítil šťastný poprvé od tatínkovy smrti. Poděkoval víle, Matce Země a 

pelášil domů, co mu nohy stačily. Těšil se, ţe vše řekne svým sestrám a své mamince. 

Existuje někdo, kdo na ně na všechny dává pozor a pomůţe jim dát všechno do 

pořádku a vrátit do jejich domečku zase lásku a trochu radosti. Nemohl se dočkat, aţ 

jim to vše poví. 

Kdyţ doběhl domů, celý udýchaný, sestřičky na něj naskákaly samou radostí. 

Maminka byla sice stále smutná, ale Igorkovi se zdálo, ţe uţ se snad na něj tolik 

nezlobí. A hlavně – věděl, kam má jít, kdyţ mu bude smutno nebo kdyţ bude 

potřebovat poradit. Matka Země je tam. V lese. Pro všechny lidi na světě, kteří ji 

potřebují. Igor ví, jak ji najde a jak ji pomocí dubu osloví… 

 

6.2 Skřítek Tydlík - příběh pro Andělku 

Skřítek Tydlík bydlí s ostatními skřítky v kouzelném lese, kterému se říká 

Duhové království. Skřítci se o své království starají moc dobře. Les je opravdu 

kouzelný. Stromy jsou vzrostlé do velké výšky, silné a zdravé, tráva tak zelená, ţe 
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zelenější uţ nemůţe být, květiny zde září všemi barvami a lesní kapradí zde roste ve 

velkých trsech. Lesem protéká potůček a jeho voda zvoní, zurčí a zpívá zvesela. A 

v celém lese vládne radost. Lidé sem chodí odpočívat a čerpat sílu pro jejich různé 

lidské snaţení, kterému skřítci nerozumí. Jen ví, ţe Duhový les lidem pomáhá uklidnit 

duši. A tak les udrţují krásný a kouzelný pro ně k odpočinku a pro sebe k ţití. 

        Jen v období loučení se zimou, na začátku jara je les lidem nepřístupný. 

Roztaje sníh, jsou prudké deště, lesní potůček se rozvodní, protoţe tolik vody neunese 

a spodní louka pod lesem, přes kterou se do něj vstupuje, je celá promáčená, 

rozblácená a plná komárů. Skřítci vědí, ţe louka vodu potřebuje, ale ne tolik. Jenţe jak 

to udělat?  

        Skřítci, stejně jako lidé, jsou různí. Kaţdý umí něco jiného, kaţdý jinak 

přemýšlí a kaţdý se umí jinak prosadit. Skřítci neměli ţádného krále. Domlouvali se 

vţdy mezi sebou, co je potřeba a kaţdý skřítek dělal, co uměl podle toho, jak se mezi 

ostatními prosadil. Vše fungovalo, jak má a nikdo neměl ţádný problém. 

       Jenţe skřítek Tydlík se vůbec prosadit neuměl. Často, kdyţ ostatní skřítci 

diskutovali, on nepoznal, co plánují. Ale chtěl se zapojit a tak začal povídat, co ho 

právě napadlo. Vyslouţil si od ostatních skřítků udivené pohledy a obvykle pak zůstal 

stranou od veškerého dění. 

        Tentokráte se Tydlík do diskuze ostatních ani nezapojil, zůstal ve své zahrádce 

a věnoval se kytičkám. Měl je rád a rozuměl jim, ze všech nejlépe věděl, co která 

kytička potřebuje a kde se jí bude líbit. Jedna má ráda sluníčko, jiné se líbí ve stínu, 

další potřebuje hodně vody a líbí se jí v trávě, a některá by se zas ve vodě topila, ale 

dobře poroste mezi kameny. Tydlík to poznal, jeho zahrádka byla v Duhovém lese tou 

nejkrásnější. Ale bylo mu smutno, kdyţ koukal ze své zahrádky na ostatní skřítky a na 

jejich společné snaţení, povídání a rejdění. Jak bych si je jenom získal? Co mám 

udělat, aby mě měli také rádi? Přemýšlel, zatímco seděl u svých kytiček ve své 

barevné zahrádce. Uţ to mám! Daruji jim své kytičky. Budou mít radost a budou mě 

mít za to rádi. A začal své krásné dílo ničit. Otrhal všechny kytičky ve své zahrádce, 

uvázal z nich velikou barevnou kytici, našel v domku obrovský skleněný dţbán, nalil 

do něj čerstvou vodu a do ní dal svou kytici. Na dţbán byl opravdu krásný pohled, na 

zahrádku však ţalostný, nezůstala v ní jediná kytička. Tydlíkova zahrádka posmutněla. 

To nevadí, říkal si Tydlík, hlavně, ţe budou mít radost ostatní, určitě mě za to budou 

mít rádi, a budu s nimi také moct povídat. Běţel za nimi s kyticí ve dţbánu. Přiběhl 

celý udýchaný a přesvědčený, ţe právě jeho kytice je pro ně tou nejdůleţitější na 
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světě. Jenţe ostatní skřítci řešili vodní kolotoč a kytice ve dţbánu, jakkoliv krásná jim 

právě moc důleţitá nepřipadala. Je krásná Tydlíku, děkujeme. Postavili dţbán s tou 

barevnou nádherou na zem a vrátili se k řešení vodního kolotoče. Tydlík moc nevěděl, 

o čem ţe se to všichni baví, ale chtěl být s nimi a také si povídat. Tyhle kytičky jsem 

pěstoval dlouho, otrhal jsem je pro vás. S kytičkami je spousta práce, musí se jim 

rozumět. Jedna potřebuje…. Vůbec nikdo ho neposlouchal. Tydlík sklopil hlavu a 

vrátil se domů. Do své spustošené zahrádky. Byla teď stejně smutná, jako on. Tolik by 

si přál být s ostatními skřítky u všeho, co dělají.  

        Začal svou zahrádku zase zvelebovat. Zasadil nová semínka a nové kytičky, 

vše potrhané přistřihnul, přidal tu kamínek, tu trošek hlíny a tu trošek hnojiva, vše 

pořádně zalil čerstvou vodou z potoka a pomalu přicházela tma. Byl čas mytí, večeře a 

nočního odpočinku. Také ostatní skřítci uţ byli ve svých domečcích a chystali se 

ulehnout.  

Tydlíkovi se špatně usínalo. Věděl, ţe neudělal dobře. Daroval celou svou zahrádku 

ostatním, aby ho měli rádi a bylo to zbytečné. Stejně si s ním nepovídají a dělají vše 

bez něj. Zahrádka se zase rozveselí, při Tydlíkově péči bude zase krásně barevná, ale 

jak se rozveselí Tydlík? Jak si získám kamarády, jak to udělám, aby mě měli rádi? Co 

jim jenom dám? Ze samého přemýšlení za chvíli usnul. 

        Ale ráno mu nebylo lépe. Věnoval se své zahrádce, aby si ji udobřil a potajmu 

smutně koukal k potoku, kde se ostatní skřítkové snaţili o něco, čemu Tydlík 

nerozuměl. Povídali, štěbetali, rejdili a pracovali. Všichni spolu. A Tydlík byl sám a 

chtěl být s nimi. Musí být něco, co chtějí. Musím na to přijít. Musím jim dát něco, za 

co mě budou mít rádi. Ale co? 

       Blíţila se doba oběda, ale skřítci byli společným dějem tak zaujatí, ţe na oběd 

nešli do svých domečků, ale společně si vyndali z tašky svačinu a zůstali na místě. 

Chleba místo oběda? Říkal si Tydlík. To já se mám tedy lépe. Pečené kuřátko 

s voňavými brambory, sypanými čerstvou paţitkou. A u krásného stolu, ne na 

kamenech… Ale se všemi pohromadě by chutnalo mnohem víc. Kdyby mě měli rádi, 

klidně bych jim svůj oběd dal.!!! To je nápad! Připravím jim parádní odpolední 

svačinu. Upeču jim ten největší a nejsladší dort. Ti budou koukat! Za takový dort mě 

určitě uţ budou mít rádi. 

Tydlík se pustil do práce. Na dort pro ostatní skřítky pouţil spoustu dobrých a 

drahých surovin.  Velkou čokoládu, pravý med, marcipán a šlehačku a ještě spoustu 

dalších věcí. Takový dort není ţádná legrace. Práce to byla náramná. Trvalo spoustu 



44 
 

hodin, neţ měl překrásný dort hotový. Tydlík však nelitoval ani surovin ani času ani 

práce. Věřil, ţe teď si kamarády určitě získá. V jeho jindy útulné kuchyňce to teď 

vypadalo, jako po výbuchu. Nádobí, rozsypaná mouka, zbytky čokolády, různé 

cákance a všechny moţné obaly byly po celé kuchyni. To nevadí, říkal si Tydlík. 

Kuchyni zas dám do pořádku, ale nejdřív musím dát svůj krásný dort ostatním 

skřítkům k svačině. Budou mít takovou radost, ţe mě jistě vezmou mezi sebe. Tydlík 

dal dort na svůj největší a nejkrásnější tác a běţel jej dát ostatním skřítkům. Měli 

radost. Velikou. Taková svačina jim přišla velmi vhod. A Tydlík měl taky radost. Ale 

jen chvíli. Sotva začal povídat o tom, jak se krásný dort peče, jak velkou to dá práci a 

co všechno se musí, aby…. Zas uţ ho nikdo neposlouchal. Skřítci dort snědli, pěkně 

poděkovali a s plnými bříšky se pustili znovu do práce. A zas štěbetali, diskutovali a 

řešili. Společně. Bez něj. Bez Tydlíka. A tak sklonil hlavu a vrátil se smutně do své 

zaneřáděné kuchyně.  

        A stejně jako včera i dnes si říkal: proč je mé snaţení tak zbytečné? Proč mě 

ostatní nemají rádi? Proč se mnou nikdo nemluví? Jak si je mám získat? Při 

přemýšlení pomalu uklidil svou kuchyňku, která uţ zas byla čistá a útulná. A pomalu 

přišel čas k ulehnutí. Tydlíkovi se usínalo stejně těţce, jako včera. Stejně se ve své 

voňavé postýlce všelijak vrtěl a převaloval a vymýšlel, jak si získat kamarády. 

Nakonec usnul.  

        Druhý den vstával později neţ ostatní a byl celý rozladěný. O to více, kdyţ se 

podíval z okna své chaloupky k potoku a viděl tam všechny ostatní skřítky. Štěbetají, 

diskutují, rejdí a pracují. Po Tydlíkovi se nikdo z nich neshání. Tydlík se od okna 

smutně otočí, ale uţ nepřemýšlí, jak získat kamarády. Neví, co by jim dal, aby ho měli 

rádi. Je bezradný. 

        Najednou se ozve zaklepání na dveře. Tydlík jde nejistě otevřít.  

Tydlíku, prosím tě nemáš vázací drát? Za dveřmi stojí Frýdo, jeden ze skřítků, kterého 

mají rádi všichni. Nemá problém se prosadit. Jeho nápady kaţdý vítá. 

Vázací drát? Jistěţe mám vázací drát. Odpoví udivený Tydlík a naprosto nechápe, 

k čemu ho ostatní potřebují. 

Vyvazuji s ním květiny, které to potřebují, protoţe…. A uţ mu zase pusa jede. 

Povídal by a povídal o svých kytičkách. Frýdo ho však přeruší. 

Já vím, já vím. Půjčíš nám ho? Myslíme, ţe by nám to velmi pomohlo, ale nikdo z nás 

ho doma nemá. 
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Tydlík samozřejmě neváhal ani minutu a běţel pro tu vzácnost, kterou on má a ostatní 

ne. Tak obyčejný vázací drát potřebují, kdyţ jim ho dám, určitě mě budou mít konečně 

rádi, říkal si zase. Vzal ve své upravené kůlně celé klubko vázacího drátu a běţel 

s ním za ostatními k potoku. Kdyţ ho skřítkům podával, znejistěl. Co kdyţ jim ho dám, 

oni ho pouţijí a budou mít radost, ale stejně mě mezi sebe zase nevezmou? Tydlík uţ 

byl zase smutný, ale nevěděl, co má jiného dělat a tak jim klubko vázacího drátu přes 

svou nejistotu podal. Tentokrát nemluvil. Věděl, ţe ho stejně nikdo poslouchat 

nebude. Jen zůstal stát a díval se. Pak se opatrně a tiše zeptal: k čemu vám tu bude 

dobrý vázací drát? Odpovědělo hned několik z nich: Potřebujeme přichytit na vodní 

kolotoč dřevěné lopatky, kdyţ bude v potoce hodně vody, kolotoč lopatkami odvede 

vodu do několika různých míst a ona se pak nebude hromadit na louce pod lesem.  

Tydlík ničemu nerozuměl. Skřítci na něj mluví. Tolik se snaţil, aby s ním mluvili a 

úplně zbytečně. Dával jim to nejcennější, co měl, dělal jim pomyšlení, povídal a běhal 

za nimi a nikdo ho neposlouchal a nikdo se s ním nebavil. A najednou s ním mluví 

všichni kvůli obyčejnému drátu. Tydlík sice jako obvykle nerozuměl, co chtějí udělat. 

Neuměl si vodní kolotoč představit a jeho funkci uţ vůbec ne, ale cítil, ţe se zde 

odehrává náramně důleţitá věc a tak sám nic neříkal a dění pozoroval. A najednou 

znovu: Tydlíku, zahákni drát na tvé straně, zavolal na něj Frýdo. Coţe já…? Já přece 

nevím…? Koktal překvapený Tydlík. Ale no tak, ozval se znovu Frýdo. Víš, nevíš, 

s vázacím drátem to umíš. Zahákni ho na druhé straně, ať nám ty lopatičky neuletí. A 

pak uţ to šlo, ráz naráz. Podej, podrţ chvilku, zvedni, pohlídej. Tydlík se nestačil divit 

a nestačil mluvit, jen věděl, ţe je mezi ostatními a byl moc rád. Trochu ho trápilo, ţe 

vlastně neví, co to bude, aţ to bude, ale rozhodl se na to nemyslet. Hlavní věc, ţe 

pracuje s ostatními a oni s ním mluví. A při tom jim vlastně nic nedal.  

Tydlíksice ještě úplně přesně nevěděl, jak ţe to kamarádství vlastně funguje, ale 

rozhodně uţ věděl, ţe za dárky ani peníze se nekupuje. Srdce mu zpívalo radostí 

stejně, jako zpíval radostí celý kouzelný les, celé jejich Duhové království. 

 

6.3 Vlčí chlapec – příběh pro Aleka 

       Před mnoha lety, za dávných časů ţil ve stepích indiánský chlapec. Byl sám, ţil 

s vlky. Nevěděl, jak se to stalo a proč. A ani o tom nepřemýšlel, prostě to tak bylo. 

        Vlky měl rád a vlci měli rádi jeho. Chlapec se od vlků naučil přeţít. Byl silný, 

bystrý, šikovný, věřil si. Ve vlčí smečce se také naučil, ţe hlavní slovo má vlk 

nejsilnější a nejchytřejší. Naučil se vlkům rozumět, znal velmi dobře roli ve smečce 
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kaţdého z nich. Přijal od nich pravidlo, ţe kaţdá smečka má svého silného vůdce a 

ostatní s ním spolupracují a podřizují se jeho vedení.  Jiný způsob ţivota neznal. 

        V těchto dávných dobách bylo ještě na zemi málo lidí a mnoho místa. Stepi 

byly rozsáhlé, ze země do země a z území do území trvala cesta dlouhé týdny. Kdo šel 

stepí, nenarazil dlouhou dobu na nic jiného, neţ step a zase step, natoţ aby se zde 

potkali lidé. V různých koutech stepi ţili malé indiánské kmeny. Z některého z nich 

pocházel pravděpodobně i náš Vlčí chlapec. Sám o tom však neměl tušení. Ţil s vlky, 

co si pamatoval. Chodil s nimi stepí z místa na místo. Měnili loviště podle ročního 

období a podle pohybu ostatních zvířat stepí. Nikdy nepotkali jiné lidi. Aţ jednou. Při 

pohybu zvířat na zimování.  

        Vlčí smečka, s Vlčím chlapcem kopírovala pohyb ostatních zvířat při přípravě 

na zimu. Blízkost ostatních zvířat jim zajišťovala vlastní přeţití. Něco bylo najednou 

jinak, chlapec nevěděl přesně co, ale bylo to zvláštní. Nikde nic zvláštního nevidí, ale 

ty zvuky… odkud asi pocházejí a co znamenají? 

        Rozhlédl se po smečce, byli ve střehu, jako vţdy, ale jinak naprosto klidní. 

Chlapec poznal, ţe vlci zvuky, jemu dosud neznámé, znají dobře. Přikrčil se, jeho 

svaly se napjaly, všechny jeho smysly zbystřily, jeho pozornost se soustředila pouze 

na jediné – neznámé zvuky. Začal jim pomalu postupovat vstříc, vzdalujíc se od 

smečky vlků. Ti zůstali na vybraném místě a klidně odpočívali po dlouhé cestě. 

        Chlapec slyšel zvuky stále blíţ a blíţ, nevěděl proč, ale chvílemi mu úplně 

neznámé nepřipadaly. Dobře slyšel, ţe zvuků je hodně a ţe se vzájemně překrývají a 

za chvíli zazní jiný zvuk samostatně a mnohem jasněji. Znal to. Ale odkud? Nevěděl. 

Byl přitahován mocnou vnitřní silou, kterou v sobě doposud nepoznal. Byl uţ velmi 

blízko, ale stále nic neviděl. Zvědavost ho nutila k rychlejšímu pohybu, ale moc dobře 

věděl, ţe rychlý pohyb teď znamená neopatrnost. A neopatrnost se ve stepi krutě 

nevyplácí. A tak vydrţel. Stále ve střehu, s napjatými svaly, soustředěnou myslí a 

zapojenými všemi smysly. A vyplatilo se. 

        Země jako by náhle skončila. Před ním se otevřela veliká strţ. Stál na okraji 

skály a na jejím úpatí se mu otevřel zvláštní obraz. Tolik pohybu na jednom místě a 

tolik hluku! Chlapec si sedl a ten neuvěřitelný rej pozoroval. Zůstal na místě několik 

dní. Ze souţití s vlky měl mozek zvyklý vnímat všechny detaily a důkladně je 

vyhodnocovat. Jeho pozorovací a vyhodnocovací schopnosti byli výjimečné. Naučil se 

oddělit od sebe a rozlišit všechny zvuky, které lidé vydávali. Zjistil, ţe jim rozumí. 

Brzy poznal role všech lidí, které hrají ve svém společenství, stejně dobře, jako je znal 
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u vlků. Viděl bojovníky, viděl mláďata, viděl ţeny, jak se o ně starají, jako vlčice a 

viděl vůdce – náčelníka kmene. 

        Jak postupně vše vyhodnocoval, jeho tělo přestávalo být napjaté, svaly i mysl 

se uvolňovala, smysly uklidňovaly. Byl čas se vrátit ke své smečce. Opravdu ke své? 

Uţ věděl, ţe to tak není. 

        Vlky našel na stejném místě, kde se od nich odpojil. Čekali. Chlapec stál mezi 

nimi a cítil k nim silné pouto. Jako vţdy. Nezmizelo a nikdy nezmizí. Teď však cítil 

ještě mnoho dalšího. Cítil k nim hlubokou úctu a obdiv. A také vděk. Musel být 

opravdu malé mládě, kdyţ se ho ujali. Místo aby ho roztrhali, přijali ho mezi sebe, 

naučili ho ţít a přeţít v drsných podmínkách v srdci přírody a nechali ho s nimi vyrůst. 

Ano byl tehdy mládě. Lidské, ne vlčí. Patří k lidem. Vlci jako by sledovali jeho 

myšlenkovou cestu. Dívali se navzájem dlouhým a hlubokým pohledem do svých 

duší. Chlapec i vlci věděli, ţe je tu s nimi dnes naposled. 

        Ráno se vydal chlapec do indiánské vesnice. Vlci zůstali na místě, stejně jako 

před tím. Chlapec se s nimi rozloučil dlouhým, klidným pohledem a odešel. 

Kdyţ přišel do vesnice, seběhli se kolem něj s křikem děti, muţi a ţeny ho obstoupili. 

Zůstal stát. Odkud jsi a z jakého kmene přicházíš? Ozval se jeden z nejsilnějších a 

nejuznávanějších bojovníků kmene. Vlčí chlapec však věděl, ţe hlavní slovo má zde 

někdo úplně jiný. A tak se za jeho hlasem ani neotočil. Kdyţ odpovídal na otázku 

bojovníka, díval se při tom do očí vůdci smečky – náčelníkovi kmene. Přicházím ze 

stepi a nemám ţádný kmen. Ţil jsem s vlky. Ozval se vzrušený šum. Chlapec v něm 

slyšel nedůvěru a částečně zlobu. Lţeš! Dokaţ to! Nikdo neţije s vlky. Chlapec vydal 

tichý vlčí zvuk, kterým se ve smečce svolávali. Do vzduchu vystřelila spolu 

s výkřikem ruka jednoho z indiánských chlapců. Ukazovala směrem k okraji vesnice. 

Vlčí chlapec se nemusel otáčet, věděl, ţe tam stojí jeho smečka. Vůdce smečky seděl 

před skupinou ostatních vlků, nejblíţe k vesnici. Vůdce smečky i vlčí chlapec se 

společně dívali do očí náčelníkovi. Mezi lidmi teď bylo ticho. Nedůvěru a zlobu 

vystřídal úţas a obdiv. Vlčí chlapec se otočil a došel k vlkům. Sedl si k nim na zem a 

čekal. Mezi muţi indiánského kmene se strhla vzrušená diskuse. Náčelník poslouchal 

diskusi svých bojovníků. Díval se na Vlčího chlapce a na jeho smečku vlků, oni se 

dívali na něj. Zvedl ruku a bojovníci utichli. Můţeš zůstat, pronesl hlubokým, pevným 

hlasem a kývl na chlapce hlavou. Chlapec kývnutím poděkoval a vstal. Ještě jednou, 

naposled se zadíval na vlky.Je čas, řekl si a vstoupil znovu do vesnice. 
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        Chlapcův ţivot byl náhle jiný. Brzy si získal velkou úctu mezi bojovníky. Pro 

svou šikovnost, statečnost, sílu a bystrost se těšil velkému uznání. Cítil se mezi lidmi 

dobře, věděl, ţe mezi ně patří. Ale něco zvláštního chybělo. Náčelník kmene nebyl 

spokojený. Vlčímu chlapci se líbila jeho dcera Nerona. Nikdy mu však nebylo 

dovoleno s ní hovořit ani se k ní přiblíţit.  Náčelník tomu stále bránil. Vlčí chlapec 

věděl, ţe si ho náčelník váţí jako svého bojovníka, nedokázal pochopit, proč před ním 

schovává Neronu. Byl přece silný, rychlý, bystrý v úsudku, odváţný. Tak proč by 

nemohl být tím, kdo vychová pokračovatele rodu? Náčelník byl moudrý muţ. Stejně 

jako tenkrát vlci, jako by sledoval chlapcovu myšlenkovou cestu. Jednoho večera 

pozval chlapce do svého domu. 

        Čekal však na chlapce sám a chlapec v tu chvíli rozpoznal důleţitost 

rozhovoru. Mírně se přikrčil, svaly se napjaly, smysly zaostřily, mysl soustředěně 

vnímala kaţdý detail. 

Jsi velký bojovník, začal náčelník. Ale chybí ti lidskost. Vyrostl jsi s vlky. Naučili tě 

ţít a přeţít. Podmínky ve stepi jsou tvrdé, ty jsi v nich vyrostl a jsi také tvrdý. Jsi 

dravec, predátor. Jako oni. Mezi lidmi je potřeba i jiného umění. Vyuţíváš své síly, 

zdatnosti a bystrosti stále hlavně pro sebe, ostatní z ní mají jen tvé zbytky. 

Spolupracuješ, protoţe víš, ţe je to nutné i pro tvé přeţití. Ale nic víc. Nevidíš, ţe si 

lidé mezi sebou pomáhají, nejen pro společný úspěch a vlastní zisk. Pomáhají si, 

protoţe jedni jsou silní, druzí slabí. Slabí potřebují sílu těch, kdo ji mají. Silní chrání 

slabé, pečují o ně, nepouţívají jejich slabosti ku svému prospěchu a nehází jim jen své 

zbytky. Chlapec vnímal kaţdé náčelníkovo slovo. Jeho tělo bylo vypjaté, jako struna. 

Čekal. 

Ţena je slabá, dítě je slabé, stařec je slabý. Chceš mou dceru Neronu. Nedám ti 

ji, dokud ve své duši neprobudíš ztracenou lidskost. Nesnesl bych pomyšlení, ţe má 

dcera a její děti budou mít jen zbytky z tvého zisku, kterého navíc docílíš vyuţíváním 

ostatních členů kmene. Manţel mé dcery, bude i následný náčelník kmene. Máš pro 

vedení lidu spoustu dobrých předpokladů, ale ten nejdůleţitější jsi ještě nenašel. 

Neroně se vyhýbej, dokud se tak nestane. Pokud bys neposlechl, musel bys z našeho 

kmene odejít. Máš dvě moţnosti. Chceš být tím nejsilnějším, nejuznávanějším 

bojovníkem? Pak jdi a ţij s vlky. Chceš ţít ve svém kmeni? Pak jdi a hledej ve své duši 

lidskost. Aţ se tak stane a ty pochopíš, přijď si pro Neronu.  

        Chlapec poslouchal pozorně. To je to, co mi stále uniká, to, co mi samotnému 

chybí a co vlastně uţ hledám, ale nevím o tom. Jeho bystrá mysl, naučená rychle a 
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přesně vyhodnotit situaci, vstřebávala vše, co právě slyšel. Náčelník má pravdu, cítil 

to. Jen to nechtěl, neuměl to zachytit. Je mnohem snadnější být silný, kdyţ se síly 

dostává. A mnohem těţší být lidský, kdyţ se lidskosti nedostává. Ale někde tam je, 

uvnitř něj ukrytá. Jinak by to přece necítil. Ano vlci jsou lovci, predátoři, přesto se 

ujali lidského mláděte a neroztrhali ho. Poskytli mu útočiště, nevyuţili jeho 

bezbrannosti a slabosti. Nikdo neví proč. Ale tím vlastně museli potlačit své 

predátorství. Jinak by tu dnes neseděl. Je v tom poselství. Musí ho naplnit, jinak ho 

zachránili zbytečně. Patří k lidem. Bude ţít s nimi. Najde své lidství. Věří si. 

        Dívá se na náčelníka, myšlenky plynou, svaly se uvolňují, mysl uklidňuje. 

Náčelník se dívá na chlapce, vidí hluboko. Sleduje myšlenkovou cestu. A ví. Ještě to 

potrvá, ale jednou mu dá svou dceru Neronu, nechá ho vychovat pokračovatele rodu a 

předá vládu nad svým kmenem. Věřím ti, kývne hlavou chlapci na rozloučenou. 

 

6.4 Princezna Ariana – příběh pro Mydlinku 

V Zemi krále Matyáše se mnoho pracovalo. Usilovně pracovali všichni lidé, 

ševci, mlynáři, bednáři, sedláci, kováři, zednáři. Zkrátka kaţdý se snaţil přiloţit ruku 

k dílu. Království, kterému se dřív přezdívalo Slunné, bylo třeba dát do pořádku. Lidé 

tu teď byli chudí, unavení, ale šťastní. Byli moc rádi za svého krále Matyáše. Král 

Matyáš po převzetí trůnu vyjednal podmínky k ukončení dlouholeté války, kterou 

začal vést v mládí z nerozváţnosti jeho otec, král Baraban. Po letech zbytečných bojů 

kaţdý věděl, ţe ve válce nikdo nevyhrává. Ztráty jsou veliké a země spustošené. Ale 

ani jeden z králů, kteří se do bojů pustili, nechtěl ustoupit. Král Matyáš byl však velmi 

moudrý, vzdělaný a mírné, dobrotivé povahy. A tak po nástupu na trůn boje ukončil. 

Lidé si oddechli. A začali pracovat. Přáli si, aby jejich země zase kvetla, voněla 

zrajícím obilím, aby si zde děti radostně hráli, zkrátka aby se jejich království mohlo 

zase přezdívat Slunné. 

       Přál si to moc i král Matyáš. A protoţe byl moudrý, věděl, ţe svým lidem musí 

pomáhat a jít příkladem. Nechal otevřít královskou klenotnici a vyjíţděl i s královnou 

často na obchodní cesty. Prodat klenoty, získat peníze a suroviny pro svou zem. Pro 

své usilovně pracující občany. Kdyţ se vrátil z cest po krajinách vzdálených, cestoval 

po krajinách svých. Pomáhal svým lidem s dodáváním materiálu, plánoval s nimi nové 

projekty, opravy mlýnů, pivovarů, pohostinství i drobných řemeslných provozoven. A 

protoţe do všeho investoval královské peníze, bylo třeba pak náleţitě kontrolovat 

jejich pouţívání.  
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        A tak se stalo, ţe byli ve svém královském sídle velmi málo. A pokud ano, 

často i tam společně plánovali obnovu své země a pracovali dlouho do noci. Činnost to 

byla velmi důleţitá a chvályhodná. A celý národ je za to miloval. Kdyby však při tom 

na něco důleţitého nezapomněli. 

        Milovala je však také jejich malá dcerka, princeznička Ariana. Byla velmi 

šikovná, samostatná, ráda malovala různé obrázky a také velmi ráda četla a učila se. 

Moţnost k tomu měla velikou. Sídlo krále Matyáše bylo plné různých knih. Knihy 

nakupovali a sbírali předci krále Matyáše i královny Alběny od nepaměti. Princezna 

Ariana v nich velmi ráda listovala uţ jako maličká, kdyţ ještě ani neuměla číst. Král 

s královnou proto usoudili, ţe malou Arianu na své cesty brát nebudou. Chtěli jí 

poskytnout pohodlí domova, dobré vychování a kvalitní vzdělání. A to by na jejich 

cestách při obnově jejich země bylo příliš obtíţné zajistit. Pořídili tedy Arianě milou 

chůvu, vzdělaného učitele, obklopili ji vším, coby mohla potřebovat a na cesty za prací 

vyjíţděli bez ní. Ariana rostla. Byla velmi hodným, milým a bystým děvčátkem. Se 

svým učitelem se pilně učila, ve volných chvílích malovala krásné obrázky a četla 

knihy z královské knihovny. A těšila se na své rodiče, aţ se zase vrátí z cest, co 

všechno jim poví, jaké obrázky předvede a příběhy přečte. 

Čas plynul a chůva princezny Ariany si začala všímat, ţe Arianě něco schází. 

Byla sice stále moc hodná a milá, pilně se učila, četla a malovala. Její obrázky byly 

krásné. Představovaly většinou to, co slýchávala od rodičů, kdyţ byli doma a probírali 

spolu obnovu království. Na obrázcích byli pracující lidé, rozestavěné mlýny, 

obnovená pole se zrajícím obilím, hrající si děti. Chůvu srdce zabolelo. Arianě bylo 

moc smutno. Protoţe byla příliš rozumná a měla spoustu pochopení pro ostatní ani 

slůvkem si nepostěţovala. Začala však pomalu chřadnout. Ztratila chuť k jídlu, bylo jí 

po něm často špatně a v noci, kdyţ bylo všude ticho a Ariana ve svém pokoji osaměla, 

často potají tiše plakala. 

        Chůva měla princeznu Arianu moc ráda a chtěla jí pomoct. A tak začala zvát 

do zámku děti z okolí. Bylo hned veseleji. Děti si hráli v zámecké zahradě, běhali a 

štěbetali a Ariana mezi nimi byla jako ryba ve vodě. Ale kdyţ děti odešli, bylo Arianě 

ještě hůř, aţ se úplně rozstonala. Chůva dala poslat pro královské rodiče. Nedalo se nic 

dělat. Budování země je věc důleţitá, ale princezna Ariana má také své potřeby. Musí 

být více se svými rodiči. 

        Král Matyáš s královnou Alběnou přispěchali domů rychle. Na jejich malé 

dcerce jim velmi záleţelo. Kdyţ uviděli Arianiny malované obrázky, ucítili náhle 
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velkou bolest. Byly krásné, ale byla z nich cítit osamělost a velký smutek. Dívali se na 

sebe a na obrázky, poslouchali povídání chůvy o tom, jak Ariana postupně chřadla a 

neměla chuť jíst a jak v noci tiše pláče. A najednou oba věděli, ţe udělali velkou 

chybu. Pro samou práci si vůbec nevšimli, jak Ariana trpí. Ani na obrázky se nikdy 

nedívali tak pozorně, jako dnes. Byly vţdycky pěkné, a tak za ně pokaţdé Arianu 

pochválili, poslechli si, co všechno se naučila a brzy se zas ponořili společně do své 

práce. Ariana byla tak hodná, rozumná a šikovná, ţe jí ani nenapadlo si postěţovat. 

Věděla, ţe jejich práce je moc důleţitá a tak jen tiše trpěla. Jenţe trápení se nedá unést 

dlouho. Kdyţ se neřeší ani se o něm nemluví, tělo z něj dříve nebo později onemocní. 

Mysleli jsme, jak jsme vzdělaní a pracovití a jak vše děláme, jak nejlépe dovedeme. 

Řekl král Matyáš. A při tom jsme úplně zapomněli, ţe nejdůleţitější v lidských ţivotech 

je láska. Mysleli jsme, ţe kdyţ Arianě zařídíme dobrou výchovu, vzdělání, krásný 

domov v pohodlí a přepychu a v její dospělosti jí předáme krásnou, bohatou zem, takţe 

pro ni děláme to nejlepší. Zmlknul. Nebylo třeba uţ nic vysvětlovat. Bylo nad slunce 

jasné, proč je teď Arina nemocná. Jejich ţivot se musí změnit. Pro Arianu není 

důleţitý přepych a pohodlí, je pro ni důleţitá pozornost krále a královny, společné 

sdílení práce, učení i hry. Na cestách s rodiči bude mít Arina trochu nepohodlí, ale 

budou si stále všichni na blízku. 

        Kdyţ se Ariana dozvěděla, ţe smí jet na pracovní cestu s rodiči, zotavila se 

velmi rychle. Byl pryč její tichý noční pláč, její smutek v očích se přeměnil na dva 

ţivé hořící plamínky a její obrázky byly teď ještě krásnější. Zobrazovali stále jejich 

zem, jejich království, ale byly veselé, plné radosti a nadšení. Královna Alběna se 

nikdy nezapomněla na sklonku těţkého pracovního dne na nové a nové Arianiny 

obrázky velmi pozorně podívat a král Matyáš si nikdy před spaním nenechal ujít 

Arianino vyprávění. 

  A Ariana byla jako rozkvetlá růţe. Nejen hodná, šikovná a samostatná, ale také 

veselá a spokojená. Věděla uţ totiţ, ţe ţádné trápení nelze ukrýt nadlouho. Věděla, ţe 

o kaţdém trápení je potřebné se svými rodiči mluvit. Věděla, ţe kdyţ jim o něm řekne, 

vţdy najdou správné řešení. 

  

6.5 Tanec motýlů – příběh pro Liběnku 

Motýlka Letulka a motýlek Emílek byli bratr a sestra. Narodili se své motýlí 

mamince a svému motýlímu tatínkovi na krásné motýlí louce. Louka to byla převeliká 

a překrásná. Rostlo zde mnoho různých trav a květin, které kdyţ kvetly, zářila louka 
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všemi různými barvami a voněla mnohými vůněmi. Nektar z rostlin byl sladký jako 

med a motýli nad loukou plnou barevných květů rejdili celé letní prosluněné dny. 

Svědomitě opylovali kaţdou kytičku na jejich louce, aby hezky kvetla i další léto a 

doplňovali svými duhovými křídly celé to přírodní kouzlo.  

Na okrajích louky rostly různé keře, kde měli motýli své domovy a kde ţili se 

svými rodinami.  A také motýlí školy a školky, kde si motýlí děti hráli a učili se, jak 

správně opylovat který květ. Večer po celodenní práci se motýlí rodiny doma sešli a u 

společné večeře si povídali, co je potkalo za den zajímavého.  

A ještě jedno zvláštní místo měla louka. Bylo to místo v jejím středu. Místo, 

kde rostl velmi vzácný druh rostlin. Květy těchto rostlin se směly opylovat jen v pravé 

poledne, kdyţ se vítr utišil, a jen ten den, kdy byl následující noc měsíc v úplňku. Tyto 

květiny se pyšnily nádhernými křehkými duhovými květy a jejich opylování muselo 

být velmi jemné a šetrné. Mezi motýly na louce se tomuto něţnému opylení říkalo 

Motýlí tanec a všichni motýli na louce se na něj kaţdý měsíc velmi těšili. Byla to 

vzácná událost a velmi krásná podívaná.  

Motýlí tanec se blíţil a tentokrát šlo ještě o mnohem větší událost neţ jindy. 

Jejich loukou se nesla zpráva, ţe se na tu nádheru přijede podívat Motýlí královna. Na 

louce kromě kaţdodenní práce probíhaly velké přípravy na její příjezd. Malí motýlci 

cvičily ve školách a školkách taneční vystoupení pro královnu, velcí motýli všude 

uklízeli, zdobili, pekli cukroví a vařili lahodné sirupy k pohoštění. Příjezd královny na 

Motýlí tanec je zkrátka velká událost.  

Motýlka Letulka se na tento Motýlí tanec těšila stejně jako všichni ostatní. Její 

těšení mělo však ještě jiný důvod. Maminka s tatínkem jí poprvé dovolí vzít na tu 

nádhernou podívanou svého bratra motýlka Emílka. Letulka měla Emílka moc ráda. 

Byla vlastně pořád s ním. Ona sice musela chodit do školy a Emílek ještě chodil do 

školky, ale hned po vyučování běţela Letulka za Emílkem a celé odpoledne si s ním 

hrála, četla mu pohádky, ukazovala mu barevné květiny v okolí jejich domu a neustále 

mu něco vyprávěla. Emílek měl Letulku také rád. Rád poslouchal její povídání, její 

čtení, rád pozoroval barevné květiny, které mu ukazovala, a rád se díval na ostatní 

motýly, jak pracují. Sám pracovat nikdy nebude, to Letulku moc trápilo. Bylo jí 

Emílka velmi líto a proto byla stále u něj, aby mu všechno vynahradila, věnovala mu 

všechen svůj volný čas. Nechodila po vyučování s ostatními dětmi na hřiště, nechodila 

na cvičení ani do hudební školy nebo do čtenářské dílny. Chtěla být s Emílkem. 

Rodiče musí dlouho pracovat a Emílkovi by se určitě stýskalo, kdybych byla někde 
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s kamarády, myslela si Letulka. Bála se myslet na sebe, uţ se jí to jednou nevyplatilo. 

To se stalo, kdyţ se měl Emílek narodit. Letulkase na své rodiče zlobila, ţe jí chtějí 

dát bratra. Vţdyť takhle byli všichni spokojení. Letulka o ţádného bratra nestála, 

chtěla mít své rodiče pro sebe, a svůj pokoj také. Myslela na sebe. Pak se Emílek 

narodil. Byl krásný, jeho křídla jsou ta nejduhovější na celé louce. Ale Emílek má tak 

slaboučké svaly, ţe těmi krásně duhovými křídly nedokáţe pohnout. Motýlek Emílek 

nemůţe létat. Tatínek mu vyrobil malé dřevěné autíčko, na kterém ho Letulka všude 

vozí. A je moc smutná. Radost má, jen kdyţ je Emílek spokojený, kdyţ se na ní 

usmívá. A uţ se bojí myslet na sebe. Kdyby tenkrát nebyla tak ošklivá, moţná, ţe by 

se Emílek narodil zdravý a dokázal by svá krásná duhová křídla uzvednout.Letulka by 

si tolik přála, aby svá slova bývala nikdy neřekla. Ale nedalo se nic dělat. Emílek uţ je 

tu takový, jaký je a Letulka ho má moc ráda a moc ráda mu dělá radost.  

A teď, kdyţ bude krásný Motýlí tanec a ještě s návštěvou Motýlí královny se 

vším tím vystoupením a pohoštěním, to bude Emílek koukat! To se mu bude určitě 

moc líbit! Letulka se moc těšila na jeho zvonivý smích a šťastné plamínky v očích. Uţ 

zítra. 

Tento vzácný den se vyučování nekonalo ve školách a školkách. Motýlí děti 

měly sice na starost paní učitelky, protoţe velcí motýli ještě museli připravit spoustu 

věcí, ale všichni uţ byli na místě společně od rána a kaţdý dělal, co bylo třeba. Motýlí 

děti s paní učitelkou ještě opakovaly nacvičené vystoupení a pravé poledne se pomalu 

blíţilo. 

Motýlek Emílek byl šťastný. Pozorně sledoval dění kolem sebe, ze svého 

autíčka měl hezký výhled na všechno to rejdění kolem. A Letulka se postarala, aby 

stále dobře viděl na ni, aby pořád věděl, ţe je mu na blízku. Nenacvičovala s ostatními 

ţádné vystoupení. Nechtěla, protoţe to by musela chodit na cvičení po vyučování a to 

nejde. Po vyučování patří její čas Emílkovi. A tak se stalo, ţe jediná ze všech motýlích 

dětí neměla pro královnu ţádné vystoupení. Ale jí to nevadilo. Emílek ho také nemá. 

A teď spolu uvidí tu krásu i tak. 

        Jen několik minut před polednem, kdyţ uţ bylo nachystané vše, jak se patří, 

přijel na louku královský kočár. Motýlí královna se přivítala s jejími obyvateli. 

Zdravím vás mí přátelé. Dlouho jsme se neviděli. Velmi se těším na váš krásný tanec. 

Poledne je tu, začněme prosím. Společná slavnost bude vaším krásným a při tom 

uţitečným Motýlím tancem zahájena. 
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Louka utichla. Opylování křehkých vzácných květů začalo. Dospělí motýli tančili 

lehoučce kolem dokola, sotva se jich svými jemnými chodidly dotýkali. Byla to krása. 

Všechny motýlí děti a s nimi královna se bez dechu dívaly, jak je Motýlí tanec krásný. 

Kdyţ byly květy opylované, tanec skončil a byla zahájena slavnost. Všechny motýlí 

děti postupně předvedli královně motýlů svá taneční vystoupení. Královna měla 

radost, ţe se mladá motýlí generace učí motýlímu tanečnímu umění, všem tleskala a 

chválila je. Letulka tleskala také. Měla velkou radost, ţe se Emílkovi líbí všechny ty 

nádherné barvy kolem, které vytvářely nejen luční květiny, ale také pohyb všech 

krásných motýlích křídel. Kdyţ děti ohlásili konec vystoupení, slavnost se blíţila 

pomalu ke konci, královna všem znovu zatleskala, poděkovala a přistoupila k Letulce 

a Emílkovi. Pročpak jste netančili s ostatními dětmi. Vám se tanec nelíbí? Oslovila je. 

Letulka se vyděsila. Coţpak královna nevidí, ţe Emílek nemůţe tančit? Nevidí, ţe svá 

krásná duhová křídla svými slabými svaly neuzvedne? Říkala si.  

        Královna se na Letulku i Emílka hezky usmála. Vím, ţe má tvůj bratr slabé 

svaly a ţe neuzvedne svá krásná křídla. Ale to víš ty, ţe mu něco schází. Protoţe jsi 

zdravá a silná a on slabý, myslíš si, ţe mu něco schází. Ale on to neví, nepoznal to a 

můţe být spokojenýi se slabými svaly. Dopřej mu radovat se ze ţivota a raduj se s ním. 

Z jeho ţivota i z toho svého.Letulce se chtělo plakat. Tolik by si přála, aby se Emílek 

radoval ze ţivota stejně bezstarostně jako všechny ostatní děti, ale copak to jde? Vím, 

na co myslíš. Ale podívej. Promluvila znovu královna. Vzala Emílka i s autíčkem a 

začala s ním tančit.Emílkův smích zvonil celou loukou. Všichni se znovu utišili a 

všichni na Emílkův tanec s královnou hleděli se stejnou úctou, jako před tím děti na 

Motýlí tanec k opylování vzácných květin. Emílek se smál a smál a jeho tanec 

v autíčku byl nádherný. Přidejte se k nám, zavolala královna a ostatní motýli se 

postupně přidávali, aţ se nakonec přidala i Letulka. S Emílkem v autíčku tančili 

všichni. A Letulka si uvědomila, ţe se také raduje. Jako ostatní. Z Emílkovy radosti, 

ale i ze své. Byl to zvláštní pocit, Letulka ho ještě neznala, ale bylo jí moc hezky. 

Věděla najednou, ţe královna motýlů má pravdu. Ţe Emílek můţe mít ţivot krásný a 

radostný i se slabými svaly a Letulkataké. Slavnost trvala aţ do soumraku a byla tou 

nejkrásnější ze všech, které tu na motýlí louce měli. 

 

6.6 Egon, správce parku – příběh pro Borka 

Egon je dlouholetým správcem národního parku Virunga, který se rozkládá 

v rozsáhlé oblasti mezi africkými zeměmi Rwanda, Republika Kongo a Uganda. 
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Kaţdé zemi patří část tohoto území, kde ţije 800 goril.  Na jihu parku v blízkosti 

sopky Mikeno se zdrţují gorily nejčastěji. Toto místo je také Egonovým domovem. 

Jako správce se pohybuje po parku celé dny, pozoruje své oblíbené gorily a park velmi 

dobře zná. Jeho hlavním úkolem je chránit gorily před pytláky, sledovat zdraví a 

pohodu v gorilích skupinách a nahlásit vše, co se mu zdá podezřelé. Někdy Egon 

doprovází málopočetné turistické skupiny, které jsou do parku za poplatek vpuštěny, 

aby se dozvěděly něco o ţivotě těchto vzácných ohroţených zvířat. To je pak jeho 

úkolem zajistit vhodné chování kaţdého turisty ve skupině, tak, aby nebyly v ohroţení 

ani turisté ani samotné gorily. 

Pro samé pozorování goril, hlídání pytláků a cestování parkem však Egon 

neměl nikdy moţnost najít si ţenu a pořídit si rodinu. Vţdycky si moc přál syna. 

Malého přítele, kterému by byl oporou, učitelem a pomocníkem na jeho cestě ţivotem. 

Ale ţivot mu k tomu nedal zatím příleţitost. Egon byl se svým ţivotem v národním 

parku spokojený, jen se mu občas zastesklo po blízkosti milého člověka. Gorily měl 

rád, rád pečoval o jejich dobro, ale chtěl mít také rád někoho jiného. Ţenu a syna.  

        Nebylo to pro něj však jednoduché. Zatímco gorily dobře znal, věděl o nich téměř 

všechno a dokázal jim zajistit prostředí přesně takové, jaké potřebují, u lidí si tak jistý 

nebyl. Neměl se souţitím s lidmi mnoho zkušeností. Zkušenosti, které nasbíral při 

doprovodu turistických skupin, k pouţití nebyly a zkušenosti, které měl ze setkání 

s pytláky, byly ještě horší. A tak se Egon pomalu smiřoval s tím, ţe mezi svými 

gorilami zůstane sám. 

Pohyboval se celé dny parkem a znal všechny jednotlivé gorilí rodiny, jejich 

hlavní vedoucí samce, věděl kolik má kaţdá rodina samic a kolik která z nich porodila 

mláďat, kde se která gorilí rodina zdrţuje ráda, jak jejich mláďata rostou i kdy mladí 

samci odcházejí, aby zaloţili rodinu svou na jiném místě. Věděl dobře, ţe gorily neţijí 

osamocené, ţijí ve skupinách, kde má přesně kaţdý jedinec své místo. 

Proto ho velmi překvapil jednoho dne pohled na osamocenou samici s malým 

mládětem. Nejdřív si Egon myslel, ţe se jen nějakým nedopatřením vzdálili od své 

skupiny. Zůstal stát a dvojici tiše pozoroval. Po nějaké době pozorného sledování 

chování gorilí matky, začal mít Egon nepříjemné tušení. 

Matka s mládětem před něčím ze svého domova, ze své gorilí rodiny utekla, 

aby ochránila své mládě. Egon gorily na svém střeţeném území znal a tak věděl, kde 

má hledat ostatní členy skupiny, ze které byla matka s mládětem. Zavolal proto 

vysílačkou na pomoc další stráţce parku, aby vyděšenou samici s mládětem odchytili 
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a zajistili jim prozatímní bezpečí na jejich stanici, která byla několik kilometrů 

vzdálená.  

Kdyţ ostatní muţi přijeli, věděli uţ, co mají dělat, aby mládě i matku šetrně 

odchytli a odvezli do bezpečí. Odchyt zvířat byla jejich častá práce, kdyţ v parku našli 

zvíře nemocné nebo raněné, kterému bylo třeba pomoci, protoţe jinak by nepřeţilo. 

Národní park je národním parkem mimo jiné proto, ţe v něm ţijí ohroţené druhy 

zvířat, zvířat, kterých je na světě příliš málo a hrozí jejich vyhynutí. Proto se tato 

zvířata musí tak často sledovat, pozorovat, hlídat a chránit. Je nutné zachránit kaţdý 

jednotlivý kus. Správci proto dočasně odváţejí na stanici zvířata raněná nebo nemocná 

a po jejich zotavení je vypouští zpět do přírody na území národního parku, ve kterém 

zajišťují podmínky pro jejich přeţití a pokud moţno přirozené rozmnoţování. 

Po tom, co chlapci se zvířaty odjeli, vydal se Egon na obhlídku území, které 

vţdy obývala rodina mladé gorilí matky s mládětem. Kdyţ dorazil na místo, jeho 

tušení se bohuţel potvrdilo. Našel zde jasné známky boje goril s pytláky. Kdo neutekl, 

byl pytláky zastřelen a odvezen. Mladí samečci, všechny samice staré i mladé 

s mláďaty byly pryč, na místě to vypadalo jako po opravdovém boji. Hlavní gorilí 

samec svou rodinu bránil, ale pytláků bylo asi moc. Přesto se musel bránit velmi 

dlouho, pytláci spěchali a byli nucení ho na místě nechat raněného, Egon chtěl volat 

znovu na stanici o pomoc, třeba by se podařilo gorilího samce ještě zachránit. Kdyţ 

však přišel blíţ, viděl, ţe je pozdě. Samec jiţ umíral. Egon cítil v srdci hrozný smutek 

a zároveň zlost. Nikdy nedokázal pochopit, jak můţe někdo páchat takové zlo, vlastně 

jen ze záliby nebo pro peníze. Mládě, které zachránila mladá gorilí matka svým 

útěkem je mladý gorilí sameček, syn právě zemřelého hlavního samce. Bude 

potřebovat společnost. Jeho matka i on. Stejně jako lidé, jsou gorily tvorové 

společenští a ţijí ve skupinách. Potřebují toto uspořádání ke svému ţivotu, je to 

důleţité pro jejich přeţití. Egona a jeho spolupracovníky bude v nejbliţších dnech 

čekat spousta důleţité práce.  

Egon se svými přáteli potřebovali dostat gorilí matku s mládětem do jiné 

skupiny. Věděli však, ţe se to ještě nikdy nikomu nepodařilo. V gorilích rodinách měl 

kaţdý své místo a nestávalo se, ţe by ho přenechal nově příchozím. A tak správci 

přemýšleli, jak by se to dalo udělat. Po několika neúspěšných pokusech se zdálo, ţe 

matka i s mládětem budou odsouzeni k ţivotu v zajetí. Samostatně v pralese ţít 

nemohou. A čím déle budou spolu sami dva, tím hůře je prales s ostatními gorilami 

přijme zpět. Byli z toho velmi smutní, ale uţ to vypadalo, ţe jiná moţnost není. 
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         Pak se však Egonovi na jedné ze svých kaţdodenních prohlídek lesa ukázala 

jiná moţnost. V jedné z gorilích rodin, dorostl mladý samec a nastal jeho čas odejít ze 

své skupiny a zaloţit si svou vlastní. To bylo přesně to, co Egon potřeboval pro gorilí 

matku se svým malým zachráněným mládětem. Seznámí je, třeba tu je moţnost, ţe 

spolu zaloţí novou gorilí skupinu a mladý zachráněný sameček se svou statečnou 

matkou budou mít nového silného samce, který jim poskytne ochranu před nástrahami 

ţivota v pralese. Mládě bude mít nejen péči matky, ale i ochranu a podporu nového 

gorilího otce.  

         Zavolal tedy vysílačkou správce na stanici a dal matku s mládětem přivézt na 

místo. Teď nebo nikdy. Musí se to podařit. Kdyţ se to nepodaří, bude muset matka i 

mládě doţít svůj ţivot v zajetí a to pro ně nejsou ideální podmínky pro rozmnoţování, 

znamená to automaticky o několik goril na světě méně, říkal si Egon. Sledoval 

mladého silného gorilího samce, kdyţ se odloučil od své tlupy a navigoval chlapce ze 

stanice, kam mají přivézt mladou matku s malým mládětem. Ti sice ještě takovou věc 

také nezkoušeli, ale uvědomovali si, jak moc je úspěch takové akce důleţitý, proto byli 

stejně napjatí, jako Egon, kdyţ k mladému začínajícímu samci pouštěli z klece auta 

mladou matku s jejím mládětem. 

         Chovali se všichni velmi tiše a klidně a skoro nedýchali, kdyţ sledovali jejich 

společné seznámení. Počáteční očichávání a osahávání přešlo k vydávání různých 

zvuků, kterými se dorozumívají gorily. Egon pozorně poslouchal. Poznal, ţe ţádný 

z vydaných zvuků není zlobný. A kdyţ došlo na vzájemné probírání koţichu, věděli 

všichni, ţe se podařila neuvěřitelně těţká věc. Příroda má zkrátka své záhady.  

         Egon a jeho přátelé byli velmi šťastní, ze záchrany gorilího chlapce s matkou 

měli upřímnou radost. Povedlo se jim porazit zlou bandu pytláků tím, ţe našli pro 

matku s mládětem nového samce pro zaloţení celé velké gorilí skupiny, kde kaţdý má 

své místo a kde hlavní gorilí samec plní úkol nejtěţší – ochranu ostatních. A kdo ví, 

třeba i Egon brzy najde svou matku s mládětem a zaloţí svou lidskou skupinu, kde 

bude moct plnit roli společníka, rádce a ochránce. 

 

6.7 Micka – příběh pro Bělušku 

            Micka je kočka. Je miláčkem svého pána, který je lesníkem a ţije, na okraji 

lesa v malé dřevěné hájence, jen kousek od vsi. Pan lesník si Micku pořídil, kdyţ byla 

ještě malým koťátkem, aby měl v hájence milou společnost, aby se měl o koho starat, 

aby se těšil z lesa domů a věděl, ţe na něj někdo čeká. A také proto, aby mu v hájence 
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neběhaly myši. A ţe je Micka uměla prohnat! Nestrpěla kolem domu ani jednu myšku 

a v domě uţ vůbec ne. Za to jí lesník odměňoval kočičími lahůdkami a zahrnoval 

pozorností nejen ji, ale i její koťata, která kolem ní stále běhala.  

V hájence a kolem hájenky bylo díky koťatům stále ţivo. Koťata jsou velmi, 

velmi zvědavá a mají spoustu energie. Micka má koťat osm. Kdyţ zkoumají svět, učí 

se lovit myši, hrají si, piští a všelijak se doţadují pozornosti, je to pěkný cvrkot. Micka 

je velmi zodpovědná maminka. Stará se o svá koťata příkladně. Ukazuje jim, co je 

dobré, co špatné, učí je dobře naslouchat, poznávat blíţící se nebezpečí a dbá na to, 

aby jednou, aţ vyrostou, byla všechna koťata šikovná a samostatná. Má s nimi spoustu 

práce, ale má je moc ráda. Večer, kdyţ jsou uţ koťata ze zkoumání světa a 

celodenního učení unavená, všechny je dobře nakrmí, kaţdé z nich pečlivě umyje a 

přitulí, aby i to nejmenší a nejslabší cítilo mámino teplo a bylo v bezpečí. Všichni 

společně pak spokojeně předou a odpočívají. 

Jak kočičí děti pomalu rostou a znají uţ spoustu věcí, ukazuje se, ţe je kaţdý 

jiný. Někdy se kvůli tomu i trochu poškorpí. Jeden kocourek je divoký a do všeho se 

vrhá po hlavě, druhý je rozváţný a neţ něco zkusí, dlouho pozoruje, jak na to jdou 

ostatní a třetí je maličký a bojácný. Micka ho musí do všeho trochu postrkovat. Jinak 

by se toho moc nenaučil. A kočičky, těch je pět, to samé. Jedna by všechny dirigovala, 

druhá vleze úplně všude, protoţe chce všechno vidět, třetí by si stále hrála, čtvrtá by 

zas raději spala a poslední stále číhá na vše, co se hýbe, bude dobrým lovcem. 

       Koťata jsou jiná i na pohled, jejich zbarvení je lesníkovi záhadou. Ví, který 

kocour ze vsi je kočičím tátou, chodil za Mickou do hájovny. Tři koťata mají stejnou 

barvu, jako on, jen po Micce mají bílou náprsenku a tři jsou zbarvené kombinací barev 

od něj i od Micky. Ale dvě kočičky jsou úplně jiné, jako by ani Micce nepatřily. Jejich 

barvu nemá ani kočičí táta ani máma. A tahle barevnost nevrtala hlavou jen hajnému, 

ale i samotným koťatům. Často se kvůli tomu škádlila a dohadovala. Aţ se tomu 

jednou Barča, kočička, která ráda vše dirigovala, rozhodla přijít na kloub.  

        A šla na věc přímo. Maminko, bratři se stále vadí s Terkou a Larou kvůli 

tomu, ţe jsou jinak strakaté, neţ my všichni ostatní. Micka to věděla, uţ několikrát 

chlapce slyšela, jak se sestrám trochu posmívají. Čekala, aţ maličko odrostou a budou 

rozumní, aby jim povyprávěla, proč jsou sestry jiné. Ten čas právě nadešel. 

Micka si své kočičí děti svolala všechny k sobě, a kdyţ se společně pohodlně 

usadili, začala vyprávět: Stalo se to, kdyţ jste byli všichni ještě skoro slepí, neţ se vám 

malá očka otevřela. Narodilo se ve vsi v tu dobu hodně koťat. Všechny kočičí maminky 
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měly spoustu práce a starostí. Mnohdy byly moc unavené. A najednou se tu objevil 

veliký lišák. Byl velmi lstivý a vychytralý. Obcházel kočky a snaţil se jim vlichotit. 

Nejdřív se všechny kočičí mámy měly před ním na pozoru, ale lišák uměl hezky a 

zajímavě mluvit a hezky se choval a tak mu některé začaly naslouchat. Vyprávěl o 

záhadné rostlině, která dokáţe zbavit únavy, zbystří smysly a zlepší rychlost. To se 

líbilo i kocourům. Slíbil, ţe jí přinese a všem dá kousek zadarmo. Byly jsme na ten 

zázrak všichni zvědaví a tak kdyţ znovu přišel se záhadnou rostlinou, nemusel nás ani 

obcházet. Čekali jsme na něj společně tady u nás v hájence. Lišák znovu rostlinu 

vychválil do nebes a pak kaţdému kousek opravdu dal. Kdyţ prozatím odcházel, 

nezapomněl všem říct, aby ji vyzkoušeli co nejdřív. Já jsem si svůj kousek rostliny 

schovala na pozdější dobu a nakonec ji nikdy nepouţila, to bylo moje velké štěstí. 

Některé kočky si svůj kousek snědli hned. A bylo to opravdu, jako nějaké kouzlo. 

Opravdu najednou necítily ţádnou únavu, měly spoustu energie, byly bystré a rychlé 

při lovu. A tak se stalo, ţe rostlinu chtěly znovu. A zase a znovu. Lišák přestal být 

hodný, ukázalo se, jak to s tou rostlinou je. Kdyţ ji někdo zkusil, líbili se mu její účinky 

tolik, ţe ji chtěl znovu. A kdyţ ji znovu měl, chtěl ji zase. A ona zprvu naoko pomáhala 

z únavy, ale únavu cítíme proto, abychom věděli, ţe máme odpočívat. Ti, kteří jedli 

zázračnou rostlinu, únavu necítili. Tedy neodpočívali, a proto byli brzy velmi slabí a 

nemocní. Neměli uţ sílu na nic jiného, neţ na to, aby sehnali kousek rostliny. A lišák je 

měl všechny v hrsti. Všechny je někam odvedl a ve vsi tak zůstalo několik koťat 

samotných. Jejich mámy a tátové se z lesa od lišáka uţ nevrátili. Nejspíš někde 

uhynuly vysílením. Nebo bůh ví, co s nimi lišák udělal. 

Uţ víte, proč jsou vaše sestry Terka s Larou jiné, neţ vy ostatní? Zeptala se 

koťat Micka. 

Jindy upovídaná a divoká koťata teď všechna seděla a skoro nedýchala a Micka 

přemýšlela, jak dlouho jim asi bude trvat, neţ takovou novinu zpracují. Bála se, jestli 

ji vůbec zpracují, jestli jsou uţ dost velká a rozumná na to, aby takovou sloţitou věc 

pochopila. Největší obavy měla právě o Terku s Larou. Kdyţ je tenkrát našla ve vsi 

hladové a nešťastné, okamţitě si je zamilovala. Nejdřív si do hájenky ke svým 

koťatům odnesla Laru a pak se rychle vrátila pro Terezu. Od té doby ţijí spolu. Je 

jejich máma. Učí je vše, co budou v ţivotě potřebovat stejně jako svá koťata, pečuje o 

ně stejně, ochraňuje je stejně a miluje je stejně, ale má o ně větší strach. Dobře si 

pamatuje na dva malé zuboţené, osamocené uzlíčky, kterým se rozhodla dát vše, jen 

aby se nasytily, uzdravily, spokojeně vyrostly a staly se z nich silné kočky. A celou tu 
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dobu přemýšlela o tom, kdy a jak jim vše poví, vţdycky se bála, aby jim taková zpráva 

neublíţila.  

Takţe my nejsme tvoje? Nejsi naše máma? A vy nejste naši bratři a sestry? 

Nepatříme k vám… Terka s Larou se rozplakaly. A Micka velmi zesmutněla, kdyţ 

uslyšela jejich slova. Copak to tak musí být? Jakpak mohou říct, ţe nejsem jejich 

máma? Kdopak by jí mohl být jiný, kdyţ já jsem přece udělala všechno pro jejich růst, 

spokojené dětství a budoucí samostatné ţití. Všechno tak, jako kaţdá správná máma. A 

teď mě uţ za mámu nechtějí…, myslela si v duchu Micka a srdce ji bolelo. 

I Barča byla smutná. Proč já se vůbec na to ptala. Kdybych mlčela…, ale za to 

můţete vy, ukázala na bratry. Kdybyste se Terce a Laře pořád neposmívaly, neptala 

bych se a všechno mohlo být v pořádku. Zlobila se na své bratry. 

Ale ono přece je všechno v pořádku. Ozval se nejmenší nejbojácnější kocourek 

a ostatní zpozorněli. Samozřejmě, ţe k nám patříte. My všichni k sobě patříme. Vyrostli 

jsme spolu. Od narození jsme se společně krmili mlékem od jedné mámy a k ní jsme se 

všichni tulili a za ní jsme všichni běhali s kaţdou bolístkou a u ní se všichni schovávali 

před nebezpečím. Všichni jsme na jednu mámu vţdy spoléhali, na naši mámu. Je naše 

pro nás pro všechny a my jsme všichni bratři a sestry.  

 Kdyţ malý kocourek domluvil, podíval se rozhodně a nebojácně do všech 

kočičích očí, aby potvrdil, ţe si za svou řečí stojí a ţe je o ní skálopevně přesvědčen. 

Nejprve hleděl na Terku s Larou, ujišťoval je svým pohledem, ţe je má rád a ţe jsou 

pro něj sestrami a hledal v jejich pohledech to samé. Pak se díval na ostatní bratry a 

sestry. V jejich očích hledal pochopení a sám k nim vysílal rozhodné přesvědčení. A 

nakonec se zadíval do očí jeho milované mámě. Mísil se v nich smutek s obavami, ale 

také radost z projevené podpory svého nejmenšího mláděte. Kaţdý si vše promýšlel po 

svém a napětí v kočičí rodince začalo pomalu ustupovat. Úlek, smutek, lítost, obavy, 

zmatek… všechny podivné pocity pomalu odcházely. Micka se na všechna svá koťata 

zadívala s obrovskou láskou a něhou, roztáhla svou kočičí náruč a všechna koťata se 

do ní rychle přiběhla schovat. Dnes potřebovala cítit její teplo a blízkost ještě více, neţ 

jindy. Micka je jemně tiskla k sobě a všichni spokojeně předli. Ještě to bude chtít čas, 

ale vše se urovná. Věděla teď Micka a cítila radost a velikou úlevu, ţe o svá mláďata 

nepřišla. Ţe je má všechna u sebe, protoţe všechna jsou zkrátka její. 
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6.8 Mravenčí dovolená – příběh pro Drobka 

        V mraveništi je pořád spousta práce, to se ví. Mravenců v jednom mraveništi 

ţije třeba i milion, to je sice trochu výhoda, protoţe si všichni práci rozdělí a nikdo jí 

nemá moc ani málo. Ale znamená to také, ţe kaţdý, kdo je v mraveništi doma se musí 

postarat svým dílem o to, aby se všem ţilo dobře. 

        Mravenci se musí o mraveniště starat, hloubí chodbičky, aby se do mraveniště 

dostával vzduch, budují komůrky pro mravenčí larvy, nosí stavební materiál na různé 

opravy, někdy musí nosit do mraveniště i vodu a kropit stěny, aby jim mraveniště 

nevysychalo, mraveniště se musí i pravidelně desinfikovat proti plísním speciálním 

mravenčím nástřikem, aby se z mravenčích larev mohli líhnout malí, zdraví mravenci. 

A někdy je mraveniště potřeba vytápět. To mravence dělníky baví. Musí totiţ ven na 

sluníčko, kde se pěkně vyhřívají a do mraveniště se vrací, aţ kdyţ jsou pěkně prohřátí 

a z jejich tělíček sálá teplo do mravenčích komůrek. No, a ještě se taky musí shánět 

jídlo. Mravenci sbírají uhynulý hmyz, loví ţivý a nosí ho pro všechny do mraveniště. 

Kromě toho mají také uvnitř mraveniště například houbové plantáţe, o které se starají. 

Zkrátka pořád mají napilno. 

   Mravenci musí při plnění úkolů všichni dobře spolupracovat, protoţe jinak by 

se v tom mnoţství stále postrkovali a zasekávali, brzy by se unavili a práce by hotová 

nebyla včas. Spolupráce mezi nimi a vzájemné porozumění je důleţité, pro jejich 

přeţití. Je jasné, ţe ţivot v mraveništi je velká věc. A velkou věc musí někdo řídit a 

organizovat. A pak také hodnotit.  Pro tak těţký úkol mají mravenci svou královnu 

matku.  

        Královna matka má úkol nejhlavnější. Klást vajíčka, ze kterých se líhnou další 

mravenci. A při tom organizuje celý chod mraveniště. Kaţdý mravenec v mraveništi ví 

přesně, co je třeba pro královnu udělat. Všichni se o ni pečlivě starají, protoţe ví, ţe 

kdyţ bude dobře postaráno o královnu, bude dobře postaráno o jejich mraveniště a jim 

se bude dobře ţít. 

Mravenec Lojzík měl své mraveniště rád a všechny, kdo v něm spolu s ním 

ţili. Rád pracoval pro správné fungování mraveniště. Byl pilný, šikovný a se všemi 

příkladně spolupracoval. Nejednou si vyslouţil pochvalu od královny matky. Jejich 

královna matka byla moudrá a spravedlivá. Věděla, ţe kaţdý, kdo dlouho a pilně 

pracuje, si zaslouţí nejen pochvalu, ale také řádný odpočinek, aby načerpal nové síly a 

mohl znovu dobře pracovat. A tak kaţdý rok svolala do královského sálu všechny 

obyvatele mraveniště, aby jim za práci uctivě poděkovala a pochválila je. V tento den, 
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jednou v roce vţdy vyhlásila jedné dělnické skupině dovolenou. Postupně všechny své 

dělnické skupiny spravedlivě střídala a tak kaţdý věděl, ţe se své dovolené dočká a 

kaţdý dny dovolené přál všem ostatním. Všechny dělnické skupiny nemohli jít na 

dovolenou současně, protoţe by se o mraveniště v tu chvíli nikdo nestaral, a to by 

nebylo dobré. Na dovolenou mohla vţdy jedna dělnická skupina a ty ostatní si mezi 

sebe na čas rozdělili jejich práci.  

Lojzík uţ pracoval usilovně dlouho a královna matka mu mnohokrát dala 

najevo, ţe o jeho poctivé práci dobře ví. Lojzík si v duchu začal svou dovolenou 

plánovat. Věděl, ţe někteří jiní mravenci byli na dovolené v nedalekém kempu u 

rybníka, ale to se mu nezdálo moc dobré. Snil o dalekých zemích. Chtěl poznat, jak 

ţijí mravenci jinde, a přál si vidět moře. Je prý opravdu veliké. Slyšel o tom vyprávět 

jednoho lidského kluka, kdyţ měl na starost vytápění mravenčích komůrek a nabíral 

do sebe na louce u lesa teplo ze slunečních paprsků.  

Kdyţ tenkrát svou práci s vytápěním komůrek skončil, běţel do mravenčí 

knihovny, aby se podíval do atlasu světa. Chtěl vědět, které země mají moře. Četl, 

prohlíţel knihy a plánoval cestu k moři. U nich v mraveništi měli velikou knihovnu. A 

všichni malí mravenci chodili nejdřív do školy, museli se naučit spoustu věcí, aby se 

mohli o své mraveniště dobře v dospělosti starat. Studovali architekturu, stavebnictví, 

zemědělství, potravinářství a ještě další obory, protoţe znalosti potřebovali ke své 

práci v mraveništi. V mravenčí škole se však nestudoval zeměpis. Mravenci dobře 

znají své mraveniště a jeho blízké okolí, protoţe je to důleţité pro jejich přeţití, ale 

daleké země znát nepotřebují a tak, kdyţ se některý mravenec chtěl dozvědět něco 

zajímavého ze zeměpisu, musel studiu věnovat svůj volný čas po splnění svých 

zadaných úkolů. Lojzík se od té doby, co slyšel lidského kluka vyprávět o moři,do 

studia zeměpisu zamiloval. Večery často trávil v knihovně a tak měl svou dovolenou 

pečlivě naplánovanou a těšil se na den vyhlašování, který uţ se blíţil.  

Královna matka svolala všechny obyvatele mraveniště do mravenčího sálu, aby 

jim jako kaţdý rok poděkovala za jejich provedenou práci. A jako kaţdý rok vyhlásila 

jednu dělnickou skupinu, která odjede na dovolenou, aby nabrala nové síly. Ve 

vyhlášené dovolenkové skupině byl také Lojzík. Měl obrovskou radost. Pojede do 

Bulharska. Uvidí moře! Dovolenková skupina poděkovala královně matce za ocenění 

a její členové se rozběhli balit zavazadla. Lojzík také. Měl vše dávno rozmyšleno a tak 

mu přípravy nezabraly mnoho času. Všichni se rozloučili a Lojzík vyrazil. Věděl, ţe 

ostatní se budou zdrţovat na dovolené poblíţ. Mravenčí dělníci ze skupiny jdou 
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k rybníku do kempu a mravenčí dělnice jdou do zdejších lázní. Jen Lojzík je 

odhodlaný dojet aţ do Bulharska a vidět moře. 

Cesta k moři byla sice dlouhá a docela obtíţná, ale vyplatilo se. Kdyţ Lojzík 

dorazil k moři, byl nadšený. Moře bylo opravdu veliké a krásné. Přesně takové, jak si 

ho vysnil podle vyprávění lidského kluka. A slunce krásně hřálo. Zdejší mravenci se 

asi o vytápění komůrek starat nemusí, uvaţoval Lojzík. Ale to je škoda, to je zrovna 

hezká práce. Musím zjistit, jak se tu mravencům ţije a něco se od nich přiučit. Rozhodl 

se Lojzík a opravdu se skoro celou dovolenou zajímal o architekturu bulharských 

mravenišť, o jejich zemědělské plodiny a vůbec o jejich způsob ţivota. Vše si pečlivě 

zapisoval, aby mohl doma vyprávět. A slunce hřálo, aţ pálilo.  

Lojzík měl slunce vţdycky rád. Cítil z něj příval energie. A teď na dovolené si 

ho opravdu uţíval. Všiml si najednou, ţe se mu děje něco s kůţí. Aby tak nějaká divná 

nemoc. Polekal se Lojzík. Ale kdepak nemoc. Smáli se mu bulharští mravenci. To je 

přeci jen opálená kůţe ze sluníčka. Podívej, všichni jsme hnědí. U vás doma slunce 

nehřeje takovou silou a tak často jako tady, proto jste světlí. Tady jsme zas tmaví, 

hnědá kůţe nás chrání před pálivostí slunečních paprsků a umoţňuje nám pracovat na 

sluníčku celé dny. 

Lojzíkovi se ulevilo. Uvědomil si, ţe jsou tady mravenci skutečně tmaví, 

původně si toho vůbec nevšimnul, protoţe byl natěšený, ţe pozná jejich ţivot a jejich 

způsoby a ţe se od nich něco naučí. Tolik se soustředil na nové poznatky, ţe ho ani 

nenapadlo všímat si jejich barvy kůţe. Bulharští mravenci měli pravdu, opravdu se mu 

zdálo, ţe ho slunce s jeho novou tmavou kůţí tolik nepálí. A tak se rozhodl, ţe si jeho 

paprsků před návratem domů ještě hezky uţije. Poslední den leţel na pláţi u moře, 

poslouchal zvuk vln naráţejících na pobřeţí, vstřebával sluneční energii a nechal se 

lechtat mírným mořským vánkem. Kdyţ odjíţděl z dovolené domů, byl od 

bulharských hnědých mravenců k nerozeznání. A stejně jako se těšil na dovolenou, 

těšil se teď domů, aţ se uvidí se všemi ostatními a bude jim všechno vyprávět.       

Doma ho však čekalo obrovské zklamání. Lojzíka před jeho rodným mraveništěm 

zatkli jejich obranáři, svázali ho a uklidili do cely pro zvědy a nepřátele. Vůbec ho 

nepoznali! Kvůli jeho barvě kůţe se ho báli a vůbec mu nedali šanci, aby se prokázal a 

vše vysvětlil.  

        Lojzík byl v cele zavřený uţ několik dní. A byl strašně smutný. Byl sám, nikdo 

s ním nechtěl mluvit, báli se ho, zlobili se na něj a on nechápal proč. Vţdyť jsem přeci 

jejich pracovitý Lojzík, jsem pořád stejný. Stejný jako oni, jen mi zhnědla kůţe od 
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sluníčka, ale oni to ani nechtějí slyšet. Kdyby mě chvíli poslouchali, kdyby mě nechali, 

abych jim ukázal své dovednosti a pracovitost, kdyby se mnou mluvili, poznali by, ţe 

jsem kamarád a ne nepřítel. Poznali by, ţe jsem to pořád já, jejich starý dobrý Lojzík, 

jen s hnědou kůţí. Lojzík si zoufal. Co kdyţ mě teď nikdy mezi sebe nepřijmou? Za 

bulharskými kamarády sice můţu na návštěvu, ale do jejich ţivota nepatřím. Můj 

domov je tady. Jak budu ţít, kdyţ mě nechtějí? Sám, bez přátel. Chtělo se mu plakat. 

Jedinou jeho nadějí byla královna matka. Lojzík, věděl, ţe si jednou za týden nechává 

do královského sálu přivést vězně, aby je vyslechla před tím, neţ jsou potrestáni za 

výzvědy a ohroţování jejich mraveniště. Doufal, ţe alespoň ona mu dá šanci prokázat, 

ţe je jejich, ţe k nim patří, ţe je tu doma. 

A opravdu. Královna matka byla velmi moudrá a spravedlivá. Nejdříve s nedůvěrou, 

ale se zájmem Lojzíka poslouchala. A jak Lojzík vyprávěl a vše předváděl a mluvil o 

tom, kde u nich v mraveništi mohou toto a toto vyuţít, poznala královna, ţe je to 

skutečně Lojzík. Nestojí před ní ţádný nepřítel, zvěd a ohroţovatel jejich domova, ale 

jejich pracovitý, šikovný a přátelský mravenec Lojzík, stejný jako dřív, stejný, jako 

oni. Jen s hnědou kůţí.  

Královna matka dala svolat všechny obyvatele mraveniště a vyzvala je, aby se 

dobře dívali a dobře naslouchali. Pak pokynula Lojzíkovi a nechala ho, aby se stejně 

jako jí, prokázal i ostatním. Mravenci, stejně jako zpočátku královna, poslouchali 

s nedůvěrou. Ale neuposlechnout královnu by si nedovolili. Brzy bylo jasné, jak moc 

se spletli. Velmi se styděli a všichni se Lojzíkovi omlouvali a prosili o odpuštění. 

Dobře si svou chybu pamatujte a předávejte ji dál mezi naše nové malé mravence. 

Kaţdý si zaslouţí šanci prokázat kým je. Bez ohledu na to, jak se vám zdá jiný. Řekla 

svým mravencům královna, kdyţ se všichni uklidnili. 

Lojzík byl šťastný. Velmi se mu ulevilo. Má kamarády, můţe s nimi pracovat, 

starat se společně s nimi o dobrý ţivot v mraveništi. Je doma. 
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7 Vyhodnocení 

7.1  Jenouškův příběh 

        Příběh pro Jenouška byl vytvořen tak, aby poskytl potřebné vnitřní uklidnění, 

ţe je moţné s potíţemi bojovat, ţe je moţné naučit se spoléhat sám na sebe a získat 

vnitřní sílu pro změnu ve svém ţivotě. Chlapec si proţil odmítnutí matkou po smrti 

svého otce z neznámých důvodů, zatímco jeho sourozenci odmítnuti matkou zcela 

nebyli. To samé v příběhu proţívá veverčák Igor, který nejprve reaguje na svou těţko 

snesitelnou situaci útěkem. Na útěku však pozná, ţe nic nevyřešil, potká matku Země, 

která mu poskytne útěchu a nabídne nepřímou avšak trvalou podporu.  

       Popis Jenouškových problémů vychází z pozorování, rozhovoru 

s vychovatelkou dětského domova v roli zástupce rodičů, ze spontánně vzniklého 

rozhovoru s Jenouškem při vyučování v přírodě a příběh samotný pak z učitelčiny 

mentalizace. 

 

7.2 Andělčin příběh 

       Příběh pro Andělku byl vytvořen tak, aby nabízel moţnost zařazení do 

kolektivu dětí i přes jistá nedorozumění. Vyzdvihuje důleţitost správné komunikace a 

kladení otázek, apeluje na hodnotu nezištného přátelství, po kterém Andělka prahne. 

      Popis Andělčiných problémů vychází z pozorování dítěte ve školním kolektivu 

a rozhovorů s matkou při běţných návštěvách školy v rámci třídních schůzek. Příběh 

pro Andělku je výsledkem mentalizace učitelky. 

 

7.3 Alekův příběh 

       Příběh pro Aleka byl vytvořen tak, aby mohl chlapec v příběhu najít silného a 

statečného vůdce, do kterého se sám stylizuje ve skutečnosti avšak s tím rozdílem, ţe 

příběhový vůdce, náčelník kmene, je nejen silný, statečný, bystrý, ale také velmi 

lidský. Alek zde můţe vidět, ţe predátorství, manipulace a osobní prospěch není ve 

fungující skupině ţádoucí. 

        Alek byl ze všech dětí pozorován nejkratší dobu (jedno čtvrtletí). Jeho vzorce 

chování jsou však na tolik výrazné i vzhledem k jeho šikovnosti, bystrosti a sociální 

zdatnosti, ţe bylo nutné pokusit se situaci flexibilně řešit. Proběhlo proto několik 

rozhovorů s vychovateli dětského domova, trenérem fotbalového týmu, rodiči 
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ostatních ţáků v rámci běţné třídní schůzky, z čehoţ se dal vyvodit potřebný společný 

cíl a vytvořit Alekovi představu síly ochranitelské a pečující, nikoli uzurpátorské. 

 

7.4 Mydlinčin příběh 

Příběh pro Mydlinku, není tvořen primárně pro ni. Vznikal na základě 

rozhovoru s matkou, která byla rozhořčena Mydlinčinými problémy ve škole, ačkoli 

ţádné neexistovaly. Vzhledem k inteligenci rodičů a ochotě řešit vše otevřeně s cílem 

pomoci jejich dceři, došlo k dobré spolupráci za účelem vyřešení celé situace. Vznikl 

příběh, který rodičům, velmi vzdělaným a velmi časově zatíţeným, přibliţuje dětský 

svět včetně dětských pocitů, tuţeb a přání. K takové otevřenosti a spolupráci mezi 

rodiči a učitelem však dochází velmi zřídka. Rodiče se často při potíţích s dítětem 

staví do obrany, cítí se učitelem ohroţení a spolupráce nebývá takto otevřená. Zde si 

matka povšimla, ţe při její stíţnosti je učitelka šokována a to jí nekorespondovalo 

s tím, co Mydlinka při odchodu do školy předvádí. Její „vědecký“ přístup k ţivotu jí 

nabádal celou situaci prozkoumat ze všech stran, coţ otevřelo moţnost pro správné 

řešení. 

 

7.5 Liběnčin příběh 

Liběnčin příběh je komplikovaný. Dívka suţovaná pocitem viny, který matka 

nerozpoznala. V pohádkovém příběhu, který pro ni vznikl, je moţné najít souvislost 

chování Liběnky před narozením bratra a podobným chováním motýlí slečny Letulky. 

Podobnost je i ve způsobu řešení následného pocitu viny, které však v příběhu není 

podpořeno hlavním „mentorem“ – Královnou motýlů. Tou je naopak vyzdviţeno úsilí 

o bratrovu radost skrze vlastní seberealizaci a jejich společné začlenění do 

všeobecného dění. 

        Popis problému Liběnky vychází z dlouhodobého pozorování (1. třída a 

polovina 2. třídy), a vzhledem k dívčině nízké spontaneitě bylo zde pozorování 

hlavním nástrojem. Rozhovory se samotnou dívkou jsou pro její plachost obtíţné, 

zbytečně by ji zatěţovaly, šlo o skládání drobných střípků od Liběnky a její matky, 

která se účastní v rámci moţností třídních schůzek a konzultačních dnů. 
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7.6 Borkův příběh 

Pro Borka byl vytvořen příběh o gorilí matce s mládětem, kteří se sice 

zachránili před pytláky, ale sami nemohli ţít v přirozeném prostředí, protoţe bez 

silného gorilího samce neměli pro ţivot v dţungli potřebnou ochranu. Příběh 

vyzdvihuje potřebu společného souţití muţe a ţeny pro správný vývoj mláděte a 

poukazuje na výhody takto postaveného společenství. Borkovi tak dává moţnost 

zbavit se strachu, ţe přijetím matčina přítele o něco přijde, zmírňuje jeho pocit 

ohroţení. 

        Popis problému vychází z pozorování dítěte ve školním kolektivu a 

z rozhovoru s matkou v rámci individuální konzultace. 

 

7.7 Běluščin příběh 

Běluščin problém je velmi traumatizující, přišla o dosavadní „svět“ v jedné 

vteřině netaktního sdělení. Není v moci učitele takto poraněnou duši vyléčit. Jedná se 

zde o případ, kdy je velmi potřebné si uvědomit, ţe není dobré stavět se do role 

zachránce a spasitele. Je nutný velmi citlivý přístup ze strany učitele. Běluška 

potřebuje především pochopení, vcítění se, toleranci k její nenadálé změně a trpělivost. 

Rodiče spolupracují s dětským psychologem, je ţádoucí spolupracovat s rodiči a práci 

odborníka podpořit. Příběh pro Bělušku byl vytvořen, proto, aby bylo Bělušce dáno 

najevo pochopení jejích pocitů zmatku, zklamání, smutku. Příběh má Bělušce zároveň 

zprostředkovat pocity adoptivních rodičů a osvětlit jejich obavu, jako důvod, proč 

Bělušce tuto skutečnost tajili. Příběh také citlivě naznačuje (pouze imaginárně, 

skutečnost není známa) moţnost, pro kterou se Běluščina biologická matka nemohla o 

Bělušku starat a tím umoţňuje zmírnit pravděpodobné zklamání z toho, ţe nebyla 

matkou po narození přijata. 

       Popis problému vychází z pozorování dítěte ve školním kolektivu, řešení je 

plánováno ze spolupráce rodičů s dětským psychologem a učitelem. 

 

7.8 Drobkův příběh 

Příběh pro Drobka byl vytvořen na základě soucitu s Drobkem a popis 

problému umoţnila matka hned při přihlášení Drobka do školy (jiţ několikáté – viz. 

anamnéza), kdy při prvním pohovoru osvětlovala časté stěhování a tím změnu škol. 

Chlapec s rysy Afroameričana potřebuje v novém kolektivu jasnou podporu a třída 
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jasné vymezení chování směrem k chlapci. Příběh umoţňuje ţákům zmírnit 

společensky zakořeněný, od rodičů přejímaný odpor k odlišnostem. Naopak 

vyzdvihuje odlišný způsob ţivota jako velmi obohacující a rozvíjející zkušenost a 

odlišnou barvu pleti ve finále bagatelizuje jako naprosto nepodstatnou. 
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ZÁVĚR 

        Cílem této práce bylo vytvořit sérii léčivých příběhů, které budou odráţet 

konkrétní problémy vybraných ţáků a nabízet jim pochopení své situace a moţnost 

řešení. Realizace proběhla přímo v praxi na prvním stupni  jedné ze severočeských 

základních škol. Je zde popsán průběh realizace i vyhodnocení vlivu jednotlivých 

příběhů na kaţdého ţáka. Snahou o přiblíţení narativních přístupů a práce s příběhy 

učitelům prvního stupně základní školy vyplývá cíl další. Vzniká moţnost pro 

vytváření podmínek pro osobnostní rozvoj kaţdého ţáka. Taktéţ podmínek k 

budování zdravého třídního klimatu, jehoţ přirozeností je pochopení a kooperace. 

Takto utvářená atmosféra pak logicky ústí v plnění vzdělávacích cílů daných rámcově 

vzdělávacím programem v oblasti sociálních kompetencí. 

        Jednotlivé příběhy popisují individuální problémy a nabízejí individuální řešení 

obtíţné situace. Jedno však mají společné. Snahu rozumět, vcítit se, nabídnout pomoc. 

Tedy lidskost. Lidský učitel můţe být velmi nápomocný v rozvoji individuální 

osobnosti, třídního kolektivu, jako skupiny, potaţmo společnosti, jako celku. Lidský 

učitel si plně uvědomuje obrovskou moc slova. Lidský učitel se slovy dobře pracuje a 

dobře je váţí, neboť ví, ţe mohou velmi ublíţit a také velmi pomoci. Lidský učitel rád 

přijme moţnost pomáhat pomocí léčivých příběhů. 
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