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Anotace 

Předložená závěrečná práce se zabývá zlepšením klimatu ve třídě pomocí léčivých příběhů. 
Teoretická část pojednává o léčivých příbězích, klimatu ve třídě a práci s traumatem u dětí. 
Praktická část se zabývá vlastní praxí ve škole, která byla realizována ve druhé třídě základní 
školy. Cílem bylo vytvoření, realizace a vyhodnocení reedukačního programu zaměřeného na 
zlepšení třídního klimatu. Program byl rozdělen na dvě části. Část obecná se zaměřila na 
rozvíjení kompetencí napomáhajících k udržení dobrého třídního klimatu v obecné rovině. 
Druhá část byla zacílena na podporu dětí, které si prošly nějakou traumatickou zkušeností. Pro 
ně byly vytvořeny příběhy, ve kterých jsou skryta vhodná řešení k inspirování dítěte 
v reálném životě. 

 

Klíčová slova 

léčivý příběh, klima třídy, trauma, narativní přístup, reedukace, komunikace, násilí, 
spolupráce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Annotation 

The presented final work addresses the improvement of the classroom climate through healing 
stories. The theoretical part is devoted to healing stories, classroom climate and work with 
children´s trauma. The practical part comprises own school practice, which was realized in the 
second class of a primary school. Its aim was to create, implement and evaluate a 
reeducational programme focused on a classroom climate improvement. The programme was 
divided into two parts. The general part concentrated on development of abilities contributing 
to keep a good classroom climate on a standard level. The second part aimed at supporting 
children who experienced trauma. Healing stories, offering hidden appropriate solutions to 
inspire children in real life, were therefore invented. 
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healing story, classroom climate, trauma, narrative therapy, reeducation, communication, 
violence, cooperation 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

 

ADHD – „Attention Deficit Hyperactivity Disorder“ – porucha pozornosti s hyperaktivitou 

CAN – „Child Abuse and Neglect“ - syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte 

ČR – Česká republika 

OMJ – odlišný mateřský jazyk 

OSPOD – orgán sociálně-právní ochrany dětí 

Ph.D. – „philosophiae doctor“ – akademický titul doktor filozofie 

PhDr. – „philosophiae doctor“ – vysokoškolský titul doktor filozofie 

PTSD – posttraumatická stresová porucha 

ZŠ – základní škola 
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ÚVOD 

Škola má být příjemným místem, kam chodí všichni rádi, učitelé i studenti. Tráví v ní 

spoustu času, poznávají nové kamarády, mnohdy se zde vytvoří přátelství na celý život. 

Pokud je pro někoho jen zlem v jeho každodenním životě, je to špatně. Proto je důležité 

vytvořit ve škole takové prostředí, aby se tam všichni cítili bezpečně. Sestavení kolektivu je 

velmi snadná záležitost, vezme se seznam nově přijatých žáků a rozdělí se do tříd. Ale 

vybudovat třídní kolektiv, který bude fungovat tak, aby se do něj všichni těšili, je velmi 

náročná práce. O třídní kolektiv je potřeba neustále pečovat, je to záležitost na celou dobu 

školní docházky. Na začátku to bývají buď nadšení a natěšení nebo vyplašení a uplakaní 

prvňáčci. Někteří z nich nevědí, co je čeká, jiní, poučeni staršími sourozenci, prohlašují, jaká 

to bude hrůza, co všechno přijde. Na konci povinné školní docházky opouštějí lavice 

ve většině případů sebevědomí mladí lidé, kteří mají spoustu plánů, snů a odhodlání něco 

dokázat.  Většina učitelů, kteří na prvním stupni ZŠ učí, jsou zkušení pedagogové, kteří 

dokáží z té „smečky“ prvňáčků vybudovat výborný kolektiv stojící na pevných základech.  

Téma závěrečné práce jsem si vybrala hned na začátku školního roku, kdy jsem „byla 

hozena do vody a musela jsem se hodně rychle naučit plavat“. Kolikrát jsem měla orosené 

čelo, chuť to vzdát, ale nevzdala jsem to. Druhá třída, kam jsem od září nastoupila, měla 

na škole pověst jako velmi problematická už od první třídy. Učitelé do ní nechtěli chodit ani 

suplovat, děti tam byly ukřičené, nikdo pro ně nebyl dostatečná autorita, rvačky byly 

na denním pořádku. Hodně mi pomohlo objevení léčivých příběhů, které jsem začala ve své 

pedagogické praxi využívat. O jejich potenciálu pro zlepšení klimatu ve třídě je tato práce. 

Počty dětí s různými vývojovými a psychickými poruchami nebo poruchami učení neustále 

narůstají. Pokud se takových dětí ve třídě sejde víc, nebývá to pro nikoho snadná situace. Jak 

to vymyslet a skloubit vše dohromady je úkolem pro učitele. Ale je tu nutná spolupráce všech 

tří subjektů, učitele, žáka a rodičů. Bohužel se učitel v dnešní době často setká i s přístupem 

rodičů: „My můžeme všechno, vy nesmíte vůbec nic.“ A tento přístup pak používá 

i při komunikaci se svými dětmi. Má to nějaké řešení? V několika výjimkách ne, ale většinou 

ano, je to však zdlouhavá, náročná, mravenčí práce, pro učitele často velmi vysilující, proto 

tak často v dnešní době dochází k vyhoření učitelů. 

Svou závěrečnou práci jsem rozdělila na teoretickou a praktickou. V teoretické části 

pojednávám o klíčových tématech – léčivých příbězích, klimatu ve třídě a práce s traumatem 

u dětí. V praktické části jsem vytvářela, realizovala a vyhodnocovala program zaměřený 
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na zlepšení klimatu ve zmíněné druhé třídě základní školy. Pro tento účel jsem vytvořila sérií 

příběhů, z nichž tři byly zacílené na žáky, kteří prokazatelně prožili traumatickou zkušenost, 

akutní nebo chronickou. Doufám, že aspoň částečně přispěju k rozšíření této metody 

do vyučovacího procesu na základních školách. 
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Teoretická část 

1  LÉČIVÉ PŘÍBĚHY PRO ŽÁKY NA PRVNÍM STUPNI 

O léčivých příbězích, které vycházejí z narativního přístupu, jsem poprvé slyšela 

na přednášce PhDr. Magdy Nišponské, Ph.D. Rozhodla jsem se tento přístup využít ve třídě, 

kde jsem v té době působila, v rámci reedukačního programu, protože ve třídě byly 

i traumatizované děti.  

Narativní terapii popsali Michael White a David Epston. Je to forma psychoterapie, 

kde se předpokládá, že klient, označovaný jako spoluautor, ne terapeut, je odborníkem 

v historii svého života. Klienti vyprávějí příběhy ze svého života a zároveň je při vyprávění 

znovu prožívají. Tuto metodu však můžou aplikovat pouze akreditovaní odborníci. 

V pedagogické praxi můžeme využít metodu léčivých příběhů v rámci narativní 

reedukace. Reedukace patří mezi základní opatření vedoucí ke zkvalitnění školního výkonu 

jednotlivých dětí a k jejich lepšímu školnímu fungování. Tato metoda funguje jak u dětí 

s různými poruchami učení, tak i u dětí traumatizovaných nebo citově labilních, kterých se 

v dnešní uspěchané době nachází ve školní třídě čím dál tím více. Učitelé, především ti 

začínající, si často nevědí rady, jak s těmito dětmi pracovat. Tyto děti navíc dost často 

nezapadnou do třídního kolektivu, což se pak odráží na klimatu třídy. 

Pro dítě je už od raného věku velmi důležitá citová vazba s matkou a konverzace se 

členy rodiny. Jsou položeny základy pro dobrý vývoj v oblasti citové a v oblasti vytváření 

správného sebevědomí a sebehodnocení. Od narození jsou dětem vyprávěny příběhy 

a pohádky, které pomáhají utvářet pohled dítěte na svět.  

Na konci 90. let minulého století se zrodila myšlenka vytvořit pro dítě příběh 

s terapeutickým potenciálem. V příběhu by byla ukryta přirovnání asociovaná se skutečným 

životem dítěte. Tato přirovnání by pro dítě byla zdrojem inspirace a poučení k lepšímu 

pochopení a zvládání náročných situací. Tyto příběhy by potom rodiče nebo prarodiče 

vyprávěli svým dětem. Léčivé příběhy se podobají pohádce, můžou je vytvořit rodiče, může 

je napsat učitel. Při vyprávění příběhů rodiči dochází zároveň ke zpevnění pouta mezi nimi. 

Pro všechny je důležitým faktem to, že rodiče sami mohou pomoci dítěti zbavit se 

nepříjemných problémů.  
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U dospělých můžeme problémy odstranit pomocí abstraktního, logického myšlení. 

U dětí se však toto myšlení vyvíjí až kolem desátého roku, takže je potřeba použít jinou 

strategii. Na rozdíl od dospělých mají děti mezi dvěma až deseti lety velkou schopnost vcítění 

se a identifikace. Velmi se ztotožňují se svým okolím a napodobují to, co se v něm odehrává. 

Zapojením smyslů se děti učí od začátku svého života.  

Ve školním prostředí je „smyslem léčivých příběhů podporovat zdravý vývoj narativní 

identity dětí učitelem, jenž je v životě dítěte dalším důležitým dospělým, který na dítě 

socializačně působí“ (Nišponská, Routková 2017, s. 298). V léčivých příbězích se objevují 

problémy, se kterými se dítě potýká, jsou v nich uvedeny i možnosti řešení. Hlavními 

protagonisty příběhů jsou zvířátka nebo oblíbené pohádkové postavičky dítěte, se kterými se 

dítě identifikuje, a dokáže se jejich prostřednictvím podívat na své problémy i z jiného úhlu 

pohledu. Příběhy můžeme použít u jednotlivých dětí, ale můžeme je aplikovat i třídní 

kolektiv, kdy potřebujeme zlepšit třídní klima. Častokrát začnou o svých pocitech vyprávět 

i děti, které jsou jindy zamlklé a introvertní.  

„V reedukaci pomocí léčivých příběhů vede učitel žáky k osvojování žádoucích 

sociálně osobnostních kompetencí. … Dítě může zažívat uspokojení z toho, že protagonista 

zažívá stejné pocity, a tím pádem mu někdo rozumí. Neočekává se od něj reakce, nemusí plnit 

nikoho očekávání, obraz z příběhu působí uvnitř dětské duše.“ (Nišponská, Routková 2017, 

s. 300). 

V běžném životě je moc důležité nezaměňovat rovinu identity s rovinou chování, 

protože pro děti to může mít katastrofální následky. Když dítěti řekneme, že je hloupé, dítě si 

to přebere tak, že už nikdy nemůže udělat nic moudrého, protože je přece hloupé. Stačí jen 

pozměnit větu, kdy sdělíme, že dítě udělalo teď něco hloupého, má možnost další den udělat 

zase něco chytrého. Je dobré do příběhu zasadit i element času, protože malé děti nemají 

zřetelné povědomí o čase. „Když jsi byl malý, na kole jsi jezdit neuměl. Ale teď už je to jinak, 

protože jsi zesílil a vyrostl a půjde ti to mnohem lépe.“ (Liekens, Delnoy  2007, s. 11-29). 

Léčivé příběhy jsou výborným reedukačním nástrojem v případech, kdy vidíme, že 

žák je zcela uvězněn ve svých emocích a vnitřních obrazech, nedokáže se s nimi vypořádat 

a nerozumí jim. Dítě nechápe sebe samotné, nechápe reakce okolí, okolí není schopné 

porozumět jemu. Příběh mu pomůže lépe svým problémům a emocím porozumět, zároveň mu 

ukáže možnosti, jakými se dají problémy řešit. Díky příběhům si začnou více důvěřovat, 
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posílí své sebevědomí, začnou se hodnotit kladně. To vše pak má i pozitivní dopad na celkové 

klima třídy. 

1.1 Narativní přístupy 

Od pradávna se lidé snažili dozvědět o světě, o životě a jich samotných co nejvíce 

informací a proniknout do tajů světa. Odpovědi na otázky hledali ve vyprávění příběhů. 

Příběh je vždycky něco víc než jen přímá popsání události. Narativní poznávání je silné 

a přesvědčivé tím, že souzní s našimi životy, příběhy se podobají tomu, co žijeme 

ve skutečnosti, postavy v nich mají podobné problémy jako my.  

Lidé vždy znali osvobozující moc příběhů nad lidskými životy, ale také sílu, která 

vycházela z negativních příběhů. Příběhy o tom, jak někdo mocný dokáže někoho proměnit 

v ohavné zvíře na mnoho let, ale i jak se díky kouzelnému slovu může zase netvor proměnit 

zpátky v prince, kolovaly po staletí od vesnice k vesnici, od města k městu. I netvor 

v pohádce věděl, že není tak odporný, že přece jen v sobě ukrývá i dobré lidské vlastnosti, ale 

i když si tohle uvědomí, tak se sám osvobodit nemůže a musí čekat na slovo záchrany. Slovo 

má ohromnou moc, vyslovit je může každý, někoho slovo může zachránit a někoho může 

i zabít. Až do konce 20. století tento způsob poznávání nebyl uznaný ve vědeckém světě 

a nemohl být používán pro odbornou praxi. Teprve před koncem minulého století začali 

odborníci hledat inspiraci v narativním modu poznávání.  

Pod název narativní terapie zahrnujeme různorodé terapeutické praxe, které se 

rozvíjejí od konce 80. let minulého století. Zaměřují se hlavně na vyprávění životního příběhu 

a jeho převyprávění. Nezabývají se odkrýváním pravdy o událostech, ale jejich významy.  

Vyprávěním se vzpomínky nevybavují, ale vytvářejí se. Terapie tak určitý proces 

začíná, nezakončuje jej. Při prvním setkání s rodinou se terapeut snaží rozumět tomu, jaký 

význam má jejich příběh pro ně samé, naslouchá jim a sděluje jim zpět, jak tomu porozuměl. 

Dotazováním se na nová hlediska příběhu pomáhá klientům tím, že příběhy začnou zkoumat 

z jiného úhlu pohledu. Terapeuti si během celého rozhovoru ověřují, jestli nová podoba 

příběhu odpovídá tomu, jak by to klient chtěl, jak by se rád vnímal a chtěl být vnímán 

okolním světem. Pomáhají klientům příběh vytvořit a aktivně prožít. Tvoření příběhu otevírá 

možnost jeho terapeutické proměny. Tím, že se osvobodí z moci negativních příběhů, se mu 

otevře cesta k tvoření nových příběhů, jejichž autorem je on sám. Účinnou metaforou v rámci 

narativního přístupu je externalizace, kde se člověk oddělí od svého problému. U dětí by 
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případná záporná postava měla souviset se zkušeností dítěte a jeho blízkých. Takovýto 

rozhovor je možné už vést s dětmi ve věku kolem čtyř let, ale velmi důležité je pro tuto formu 

terapie získat rodiče, kteří se zároveň do příběhu i zapojí. Jakmile však dojde k přijetí této 

personifikované metafory, můžeme s dítětem přejít k dalšímu bodu, kdy dítěti nastíníme tuto 

postavu jako vychytralého protivníka, který chce často v dítěti probouzet úzkostné nebo 

zlostné stavy, ovládat jej, nutit ho k činnostem, které samo dělat nechce, škodit mu 

(Gjuričová, Kubička 2003, s. 31-33).  

U starších dětí lze využít i formu psaní, kdy se v průběhu psaní může začít příběh 

odvíjet jiným směrem, než bylo původně zamýšleno, a postavy mohou začít žít zčásti 

po svém, což může vést k tomu, že objevíme nové nečekané souvislosti (Gjuričová, Kubička 

2003, s. 31-33). Každý příběh je jako nějaká záhada a terapeut může přispět k odhalení jejích 

příčin, klient si pak může vybrat, čemu dá přednost při dalším řešení své situace.  

Pro některé může být pomocí, když s nimi někdo sdílí příběh ze svého života. 

Například Milton Erickson při svém působení na univerzitě dodával pozitivní smysl tomu, co 

by jiní mohli považovat za neštěstí. V jeho příbězích se často objevovalo téma celoživotního 

boje s dětskou obrnou a jejími důsledky.  Následky své nemoci nechápal jako své nedostatky, 

ale naopak jako své přednosti, na kterých vystavěl své příběhy, čímž inspiroval mnohé jiné, 

kteří do té doby byli zahaleni vlnou smutku, nechtěli být součástí společnosti a nevěřili si. 

Erickson dokonce ve své terapii a učení používal zásadu alternativních prožitkových realit, 

například vyprávěl o indiánech nebo domorodcích z různých koutů světa, aby upozornil na to, 

že člověk nemusí být svázán názory prostředí, ve kterém vyrostl, může se od nich i oprostit, 

pokud mu jeho život dělají těžším, než by chtěl (Freedman, Combs 2009, s. 27-35).  

Michael White zase v narativní metafoře spatřoval tu výhodu, že příběh je mapa, která 

se rozvíjí v čase. Doporučoval nezaměřovat se na konkrétní problémy a cíle, nesnažit se 

problémy řešit, ale upřednostnit ty příběhy, které tyto problémy nepodporují. Jakmile lidé 

začali prožívat alternativní příběhy, mohli v nich najít nové sebepojetí, nové možnosti 

mezilidských vztahů a novou budoucnost (Freedman, Combs 2009, s. 29-35). V životě 

každého člověka existuje mnohem více událostí, které se do vyprávěných příběhů nedostanou. 

Pokud životní příběh obsahuje něco bolestného nebo nepříjemného, může být změněn tím, že 

se do něj zahrnou události, které tam dosud nebyly, a tím se změní směr příběhu, příběh 

dostane nový význam a vytvoří se nový příběh. Při naslouchání příběhu jsme vedeni tím, že 

může mít více významů, ale posluchač může mít klidně na mysli jiný význam než mluvčí. 
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Proto je důležité si při naslouchání průběžně dělat shrnutí toho, co dosud bylo řečeno, jestli 

tomu správně rozumíme. Při kladení našich otázek a poznámek už se většinou lidé začnou 

dívat na své příběhy novýma očima a začnou tvořit příběhy nové. Pokud nemají zájem o nové 

konstrukce příběhu, nijak je k tomu nenutíme (Freedman, Combs 2009, s. 53-68).  

Někdy může dojít i k tomu, že se člověk do vyprávění příběhu tak položí, že ho 

současně prožívá, a díky tomu ho vnímá jako smysluplný. Příběhy slouží jako prostředky 

na utváření smyslu, které umisťují přítomnost mezi hypotetickou minulost a očekávanou 

budoucnost (Bruner in Freedman, Combs, 2009). Potřebujeme dát události do souvislostí 

s dalšími událostmi v čase, aby přetrval jejich význam, pomohly zpevnit vyprávění podle 

přání mluvčího a pomohly mu řešit problémové situace (Freedman, Combs 2009, s. 119-121).  

 Podle Brunera (Bruner in Strnad, Nejedlá 2014, s. 34) máme dva světy. V prvním jde 

o jistotu, každodenní myšlení, ve druhém světě se neopíráme o logiku přírodních zákonů, ale 

o naše představy a touhy, které nám umožňují volbu i v situacích, které my považujeme 

za jasně dané.  Pohled na fakta můžeme také vnímat jako příběh, metaforu. V narativním 

přístupu je velmi důležitý jazyk, kterým zpracováváme své životní zkušenosti do příběhu. To 

už funguje i u malých dětí, které začínají slova spojovat do vět a díky tomu začnou vytvářet 

příběhy, do kterých promítají své zážitky a vytváří tak děj, zápletku. Důležité je, aby 

i na druhé straně byl někdo, kdo mu naslouchá a příběh s ním prožívá, nebo ho do nějakého 

svého příběhu také vtáhne. A děti většinou chtějí prožívat tu samou zápletku znovu a znovu 

a tím ji začlenit do svých zkušeností, do svého světa. S narůstající zkušeností narůstá i počet 

a rozmanitost pojmenování zážitků (Strnad, Nejedlá 2014, s. 34-38). 
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2  KLIMA TŘÍDY 

Tento termín najdeme v mnoha odborných textech, ale ne vždy se dozvíme, co 

všechno pod něj spadá. Každý učitel by dokázal říct pár základních údajů, co si pod pojmem 

klima třídy představuje, ale určitě by se všichni neshodli na tom, co všechno zahrnuje a co ho 

ovlivňuje. Odborná literatura rozlišuje tři pojmy: prostředí třídy, klima třídy a atmosféru třídy. 

Termín prostředí třídy je nejobecnější. Týká se hlavně aspektů, které ovlivňují každodenní 

práci učitelů a žáků. Zahrnuje především aspekty architektonické, hygienické, technické, 

ergonomické, akustické a estetické (Mareš 2013, s. 588-589).  

Pojem klima třídy bývá dost často nahrazován termínem atmosféra třídy, to však je 

trochu něco jiného. Klima třídy je stabilní, dlouhodobý jev, který trvá několik měsíců či let. Je 

typický pro žáky dané třídy a pro ty učitele, kteří v ní vyučují. Klima třídy je skupinová, 

ne pouze individuální záležitost, podílejí se na něm všichni spolutvůrci. Je sociálně 

konstruované, zahrnuje zkušenosti žáků, učitelů a rodičů a také jejich vzájemné debaty. Je 

sociálně sdílené a je ovlivňováno širším sociálním kontextem, v němž školní třída funguje. 

Klima má velký vliv na to, jak se žáci ve třídě chovají, jakou mají motivaci a chuť něco se 

naučit, jak se žáci a učitelé ve třídě cítí, co v ní prožívají. Ovlivňuje i výchovné a vzdělávací 

výsledky žáků a výsledky snažení učitele (Mareš 2013, s. 592-593).  

Na rozdíl od klimatu je atmosféra třídy proměnlivá a krátkodobá. Mění se během 

vyučování, dokonce se může změnit i během jedné vyučovací hodiny či přestávky (Mareš 

2013, s. 590). Pokud například dojde ve třídě k řešení nějakého problému způsobeného 

nepatřičným chováním žáka, může u některých žáků dočasně klesnout oblíbenost konkrétního 

učitele. Ale nemůže to narušit klima třídy, pokud je klima třídy stabilní a dlouhodobě funkční. 

Dojde pouze ke krátkodobému výkyvu a vše se pak zase vrátí do zajetých kolejí. 

Čapek uvádí ve své knize svou definici: „Třídní klima je souhrn subjektivních 

hodnocení a sebehodnocení vnímání, prožitků, emocí a vzájemného působení všech 

účastníků, které v nich jako ve spolutvůrcích a konzumentech vyvolávají edukační i jiné 

činnosti v daném prostředí.“ (Čapek 2010, s. 13) 

Jaké klima panuje v nějaké třídě, těžko zjistíme jen z pár hospitací během roku nebo 

různých dotazníků. Proč? Žáci se vždy budou chovat úplně jinak, pokud přijde na hodinu 

nějaká kontrola. Na prvním stupni budou většinou i ti největší „zlobilové“ pilně pracovat 

po celou dobu. Vždyť se přece přišla podívat paní zástupkyně nebo pan ředitel, a to je pro ně 
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velká událost. Na druhém stupni záleží na tom, jestli zrovna učí oblíbený nebo neoblíbený 

učitel. U té druhé varianty může dojít k tomu, že dotyčného v tom nechají pěkně „vykoupat“.  

Takže nejlepším způsobem, jak zjistit klima ve třídě, je zeptat se přímo účastníků, to znamená 

učitelů a žáků. Ti vědí nejlépe, jak to u nich ve třídě probíhá. 

Někteří odborníci zastávají názor, že hlavním zdrojem, který utváří klima třídy, jsou 

žáci. Jiní zase poukazují na to, že nejdůležitější je role učitele, jestli dokáže ve třídě vytvořit 

pozitivní klima. Nicméně je třeba zdůraznit, že ve třídě nemůže být dobré klima, pokud 

všichni, kdo se na něm podílejí, nespolupracují. Role učitele je však velmi důležitá, on má 

možnosti, jak klima třídy ovlivnit. Je potřeba se neustále snažit o zlepšení i v případech, kdy 

má učitel pocit, že se třídou už nic jiného dělat nelze. Vždy existuje nějaké řešení, jen pro tuto 

chvíli ho učitel nenašel, proto se nesmí bát požádat o pomoc i další subjekty. 

Již jsem zmínila, že na vytváření třídního klimatu se podílejí jak učitelé, tak žáci. Je 

však třeba k těmto tvůrcům přidat i třetího. A to jsou rodiče. 

2.1 Učitel 

Je velmi důležitou součástí při vytváření klimatu ve třídě. Na prvním stupni je to 

především třídní učitel, který ve své třídě učí většinu předmětů a se svými žáky tráví většinu 

času. Jeho hlavní úlohou není dozorovat a soudit, ale naslouchat, komunikovat, být vzorem. 

Musí žáky poznat, vědět, jak s nimi mluvit, co na ně platí, co je tíží, proč se chovají zrovna 

tímto způsobem. Musí jim umožnit vyjádřit své názory a postoje, probudit v nich zaujetí 

pro nějakou činnost, zároveň je však umět brzdit. Starší žáci na svých učitelích oceňují to, že 

dokáží být spravedliví, nikoho nezesměšňují, snaží se jim porozumět, dokáží s nimi 

komunikovat a mají smysl pro humor. Pro učitele je velmi důležitá empatie, umění vcítit se 

do pocitů druhých, nebrat na lehkou váhu obavy žáků v různých situacích. O své žáky se musí 

neustále starat, pečovat o pozitivní klima ve třídě, být neustále ve střehu.  

Podle Čapka (Čapek 2010, s. 15-75) by se pedagog měl především zaměřit na tyto 

aspekty: 

 Vyučovací metody a edukační aktivity 

Nejen na 1. stupni by to měla být škola hrou, vytvořit takové aktivity, aby se do nich 

aktivně zapojili všichni žáci. Děti do školy sice chodit musí, ale nemají přikázáno, ani 

důvod, tam i pracovat. Je potřeba je něčím zaujmout, což pak berou jako odměnu 

za svou práci. Pracovat s pozitivním přístupem, kdy chyba není strašákem, ale naopak 
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nás může posunout blíže k cíli. Spolupracovat při úkolech a projektech, zaměřit výuku 

na život a realitu. 

 Komunikace ve třídě 

Vzájemná komunikace je jedním z důležitých aspektů klimatu ve třídě. Měla by být 

přátelská, bez ironie, nestresující. Zároveň by měla být vyvážená, což znamená, že 

každý má právo na svůj názor, všichni musí dostat prostor svobodně se vyjádřit. 

O komunikaci se více zmiňuji v následující kapitole. 

 Hodnocení ve třídě 

Je dobré kromě známek využívat i formativní hodnocení, vytvářet různá portfolia, 

naučit žáky sebehodnocení. 

 Kázeňské vedení třídy 

Sem můžeme zařadit odměny a tresty. Pro některé žáky může být trestem i to, že se 

na ně pedagog neusmívá, ale tváří se přísně. Nejlepší odměnou není jednička, ale 

pochvala, ocenění, povzbuzení, že třeba žák to tentokrát zvládl zcela sám, bez pomoci 

pedagoga nebo spolužáků. 

 Vztahy mezi žáky ve třídě 

Pedagog stále pozoruje dění ve třídě, hodnotí je a vyvozuje z toho poznatky pro svou 

další činnost. 

 Participace žáků 

Rozumí se tím aktivní účast žáků ve výuce a také zapojení do činnosti školy, možnost 

účastnit se rozhodování o záležitostech školy. V nižších ročnících prvního stupně jde 

třeba o společné vytvoření třídních pravidel, ve vyšších ročnících je to pak účast 

ve školní samosprávě. 

 Prostředí třídy 

Učitelé by se měli snažit vytvořit takové prostředí, ve kterém se všichni cítí příjemně 

a bezpečně, kde se nebojí trávit větší část dne. 

(Čapek 2010, s. 15-75). 

Mnohem náročnější, ale daleko důležitější, je vytvořit pozitivní třídní klima ve třídě, 

kde jsou traumatizovaní žáci. Pokud učitel není seznámen s tím, jak pracovat s takovými 

dětmi, můžou to být pro něj velmi stresující okamžiky, dokonce se nemusí ve třídě cítit 

bezpečně. Bohužel ani v dnešní době nejsou začínající učitelé na tyto situace náležitě 

připraveni ze školy, přitom těchto dětí ve třídách na běžných základních školách stále přibývá. 
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2.2 Žák 

V období mladšího školního věku závisí klima třídy a vzájemné vztahy mezi 

spolužáky především na učiteli. Učitel je pro děti především v 1. a 2. třídě vzorem, spontánně 

přijímají jeho autoritu, je pro ně skoro jako rodič. Žáci se seznamují s fungováním třídy 

a školy, učí se vytvářet pravidla pro chod třídy a dodržovat je, učí se spolupracovat. Spolužáci 

jsou ostatními většinou hodnoceni podle toho, jak je hodnotí učitel. Buď je kolektiv přijme 

bez problémů, nebo jsou odsunuti na okraj. Pro některé žáky pak bývá velmi těžké začít 

s takovým žákem spolupracovat. A je na učiteli, jak se s tím vypořádá, jaké řešení třídě 

navrhne. Velmi důležité je, aby ze strany učitele nedošlo ke zneužití vlivu své moci. Vnímavý 

učitel vede žáky k citlivému vnímání spolužáků, ke vzájemné komunikaci mezi nimi 

a ke spolupráci v rámci třídy, snaží se aktivně zapojit všechny žáky, i ty v nevýhodné pozici 

ve třídě. Protože u těchto dětí by při jejich neustálém odmítání kolektivem mohlo dojít až 

k různým projevům apatie, negativismu, agresivity, útěkem do nemoci.  

V každé třídě postupně vzniká žákovské klima dané třídy. Velmi záleží na tom, jací 

žáci se v dané třídě sejdou, kolik je celkem dětí ve třídě, v jakém zastoupení jsou chlapci 

a dívky, jaký je věk žáků.  Podstatné jsou i jejich dosavadní znalosti a ochota učit se, protože 

děti přicházejí z různých prostředí, některé navštěvovaly pravidelně předškolní zařízení, 

někteří přicházejí z domova a jiní už mají zkušenost s prostředím velké školy, protože 

navštěvovali přípravnou třídu. Nesmíme zapomenout ani na zvláštnosti vůdčích žákovských 

osobností v dané třídě, které velmi mohou ovlivnit budoucí klima třídy (Mareš 2013, s. 588).  

Mezi osmi až deseti lety si žáci začínají vytvářet různé sociální útvary, takzvané party. 

Tyto party bývají v tomto věku krátkodobé, záleží většinou na tom, zda je to pro daného člena 

výhodné, nebo ne. K trvalejším poutům v partách dochází až v pozdějším věku (Čapek 2010, 

s. 13-15). 

2.3 Rodiče 

Nedají se považovat za přímé účastníky vytváření klimatu ve třídě, přesto však do něj 

často zasahují. Ideálně školu pozorují, vznáší své názory a připomínky, aktivně se zapojují 

do chodu třídy nebo školy. Můžou však přes své dítě na klima třídy působit i negativním 

způsobem. Například tím, že před dítětem špatně mluví o učiteli nebo o škole, nebo mají 

velké ambice, vyvíjejí tlak na dítě, které je pak přetíženo. Můžou na děti přenášet obavy 

a strach ze školních povinností, na chování dětí v třídním kolektivu se odrážejí i problémy 

v rodině. 
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Pro učitele je velmi důležité získat si rodiče na svou stranu a zároveň získat je 

ke spolupráci. V tom mu může pomoci profesionalita, kdy rodiče respektují jeho pedagogické 

dovednosti. Zároveň mu pomáhá i při zapojení rodičů do chodu třídy, kdy rodičům vysvětlí 

jejich možnosti zapojení, pravidla, povinnosti a práva. Dále je dobré umět vhodně 

komunikovat s rodiči, obzvlášť při sdělování údajů a poznatků o žákovi. Mělo by to vést 

ke vzájemné oboustranné spolupráci ve prospěch dítěte. Informace by měly být podávány 

v průběhu celého školního roku, ne jen na třídních schůzkách. Rozhovory s rodiči by měly být 

v optimistickém duchu, dávat najevo pozitivní vztah k žákovi, ocenit jeho úspěchy, ale 

zároveň se s nimi domluvit na vzájemné spolupráci při pomoci s učením. V tomto 

nestresujícím prostředí se někdy i rodiče zmíní o problémech v rodině, které negativním 

způsobem ovlivňují postavení dítěte v kolektivu, a tím ovlivňují i klima celé třídy (Čapek 

2010, s. 16-28). 

2.4 Komunikace 

Hodně rodičů tráví spoustu času v práci, buď dělají kariéru, nebo jsou to třeba matky 

samoživitelky a potřebují uživit rodinu. Děti jsou od rána do odpoledne ve škole nebo 

v různých mimoškolních kroužcích, protože rodiče se je bojí pustit samotné ven, ale zároveň 

mají pocit, že dítě potřebuje mít každý den naplánovaný od rána do večera, aby mělo spoustu 

různých zájmů. Večer se všichni sejdou doma a na vzájemnou komunikaci už mezi nimi dost 

často nezbývá čas. Proč? Musí se přece cestou domů nakoupit, uvařit večeři, napsat úkoly a je 

čas jít spát. V hodně rodinách se komunikace omezí na informace o tom, co bylo ve škole, co 

mají za úkol, co bylo k obědu, jaké kroužky máš zítra. Rodiče jsou unaveni z práce, nejraději 

by si lehli na gauč a byli potichu, dítěti dají do ruky mobil nebo tablet a zabav se samo. 

Dneska děti už v první třídě bravurně ovládají všechny možné přístroje. A jsou zvyklé 

komunikovat spíše pomocí přístrojů než mezi sebou z očí do očí.  Pokud se pak navíc ve třídě 

sejdou děti z různých etnik, je potřeba komunikaci ve třídě věnovat hodně času, aby se třída 

sžila do jednoho celku, který bude v důležitých momentech držet při sobě.  

Gjuričová s Kubičkou (Gjuričová, Kubička 2009, s. 75-80) definují komunikaci tak, že 

to není druh lidského chování, kterému by se lidé věnovali po určitou dobu mezi jinými 

činnostmi. Každé chování má svou komunikační stránku a není možné nekomunikovat. 

I mlčení a neutrální výraz obličeje něco vyjadřují, což je ostatními kolem nějak chápáno 

a interpretováno. Veškerá komunikace má více rovin. To, co se jeví jako naprosto neřešitelné 

v jedné rovině, lze třeba jednoduchým způsobem vyřešit v rovině jiné. A rozpory mezi 
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různými rovinami jsou zdrojem komunikačních obtíží. Autoři rozlišují ve své knize tyto druhy 

komunikace: 

 Komunikace o věcech – komunikace o vztazích 

Některé komunikace mezi lidmi vyjadřují jen vztahové významy, například úsměv 

znamená pozitivní vztah a zlehčení situace. Ale vztahový význam má i ta komunikace, 

která se týká věcí. Pro terapeuta je daleko důležitější vztahový význam než věcný. 

Těm, co spolu komunikují, často uniká, co ten druhý má na mysli, co vlastně chce 

sdělit. Je to dáno tím, že u věcné komunikace se očekává, že se dozvíme něco nového, 

ale ve vztazích je potřeba mluvit i o tom, co zůstává stejné, nemění se. Navíc vztahový 

význam závisí i na souvislostech, a ty ne vždy vnímají všichni stejně. 

 Text – kontext 

Text je něco ohraničeného a uceleného, kdežto kontext je nekonečný, nemá žádné 

hranice. A patří k němu všechno, co nějakým způsobem souvisí s textem. Text je 

konečný, ale vzhledem ke kontextu má nekonečné množství významů. 

 Komunikace – metakomunikace 

Metakomunikace je komunikace o komunikaci. Patří ke každé lidské komunikaci. 

Pro nás je velmi důležité, že ostatní, se kterými komunikujeme, nám dají najevo, že 

naslouchají a chápou, co jim chceme sdělit. Pokud něčemu nerozumí nebo si nejsou 

jisti, zda to pochopili správně, zeptají se, nebo vyšlou směrem k nám nějaký signál 

neporozumění. V rodinách, kde metakomunikace vázne, často členové rodiny netuší, 

jestli je vůbec někdo poslouchá, když k nim mluví. Nenaučí se rozlišovat mezi tím, co 

je myšleno v legraci a co je myšleno vážně. Nastává tam často situace, kdy nepoznají, 

zda všichni mluví o tom samém nebo každý o něčem jiném. 

 Verbální komunikace – nonverbální komunikace 

K nonverbální komunikaci patří kromě mimiky a pantomimiky i signály, které se mění 

pomalu, například oblečení, tetování, zařízení pokoje. Pokud se nonverbální 

komunikace vztahuje k mluvené řeči, nazývá se paraverbální. Ta je často spojená 

s mluvou vlastní nebo někoho jiného, dítě se usmívá, pokyvuje hlavou atd. Pokud děti 

nemají rytmicky synchronizované pohyby s jejich řečí, bývají vnímány jako neklidné 
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a hyperaktivní, i když se nehýbou o nic víc než děti, u kterých je řeč s pohyby 

v souladu. 

 Explicitní komunikace – implicitní komunikace 

V každé komunikaci musejí být splněny určité předpoklady, aby byla pochopena 

správně. Předpoklady jsou implicitním sdělením pro posluchače. Každý předpoklad 

může být pro jiného účastníka komunikace novým sdělením. A ne vždy se na všech 

předpokladech všichni shodnou, pro každého to může být vnímáno jinak. 

 Rozhovor – diskurz 

Diskurz sice znamená rozprava, ale v terapeutické praxi je vnímán jako rozprava 

o obecně závažných tématech. Důležité je i to, o čem se nemluví, patří do něj 

i neverbální emoční projevy. V rozhovorech o maličkostech všedního dne se objevují 

i obecná témata, ale i detailní a konkrétní problémy. 

(Gjuričová, Kubička 2009, s. 75-80). 

 

Všechny tyto metody komunikace jsou využívány především v odborné praxi 

terapeutů, ale samozřejmě lze z nich vycházet i při vyučování, kdy zjistíme, že je potřeba 

nějakému žákovi pomoci hned, ještě dřív, než se dostane do poradny, protože čekací lhůty 

jsou velmi dlouhé. 
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3  DĚTSKÁ VÝVOJOVÁ A PSYCHICKÁ TRAUMATA 

Řada studií poukazuje na narůstající problémy v oblasti duševního zdraví u dětí 

a mládeže, jež souvisí s prožitím traumatu během dětství. A pedagogové ve škole jsou stále 

více nuceni řešit problematiku rizikového chování, jehož příčina je spjata s nějakým druhem 

traumatu. Jak vůbec mozek zpracuje informace z vnějšího světa? Proč dochází k traumatu 

při působení nějakých událostí? Ačkoli existuje jedna nervová soustava, můžeme ji rozdělit 

na několik větví z hlediska jejich struktury a funkce. Ze strukturálního hlediska se nervová 

soustava dělí na dvě oblasti: centrální nervovou soustavu a periferní nervovou soustavu. 

Z funkčního hlediska plní tři základní funkce: zaznamenává informace, které přijaly naše 

smysly a vnitřní orgány, vyhodnocuje a uspořádává tyto informace a následně aktivuje 

vhodnou reakci. Každý vjem je sestavován z jednotlivých stavebních prvků individuálních 

senzorických klíčů a je ovlivňován a usměrňován našimi emocemi, motivací a předchozími 

životními zkušenostmi. Prostřednictvím procesu, který je označován jako „nový vstup“, 

mozek propojuje informace, jež vstupují do jeho odlišných oblastí, aby si vytvořil celkový 

obraz toho, co se děje. Jedním z poznávacích znamení traumatu je neschopnost integrovat 

jednotlivé senzorické otisky, jež se pojí s konkrétní událostí, v jeden souvislý celek. 

Traumatizovaný mozek se velmi rázně snaží co nejdříve odhalit jakékoli shody mezi 

současnou zkušeností a traumatickými zkušenostmi z minulosti, a to ještě před tím, než 

shromáždí všechny potřebné údaje. Proto traumatizovaní lidé reagují na situace, které jim 

připomínají minulé traumatické události, stejně intenzivně, jako by byli znovu vystaveni 

tomuto původnímu traumatu. Úzkostné poruchy (úzkosti, panické záchvaty, fobie), poruchy 

afektivní regulace (bipolární porucha, dystymie, hraniční porucha osobnosti a mnoho dalších 

duševních poruch) mají podle čím dál více odborníků své příčiny v neurobiologicky 

způsobeném afektivním chaosu, který může být způsoben ranými překážkami při utváření 

citového pouta s pečující osobou anebo selháním okolního prostředí při péči o dítě. Toto 

narušení vnitřní rovnováhy v těle upoutává pozornost jedince k jeho vnitřnímu světu 

a přehlušuje – někdy velmi nebezpečně – jeho schopnost věnovat pozornost vnějšímu světu.  

Proč je pro miminka a malé děti tak důležité mít milující rodiče a vytvořit si pevné 

citové pouto se svou matkou? Pro každé narozené dítě znamená matka tu nejbližší osobu 

v jeho světě, osobu, na kterou se může spolehnout, ve které má oporu, díky tomu se učí 

reagovat na různé formy rozrušení a zpracovávat je tak, aby to zvládla jeho zranitelná nervová 

soustava. V podstatě se jeho nervová soustava potřebuje průběžně posilovat pro budoucí 

náročné životní situace. Pro malé dítě je moc důležité, aby matka byla v souznění s dítětem 
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a kladně reagovala na jeho emoce a prožitky, aby pro ni doba strávená se svým dítětem byla 

velmi radostná. To vše vede k tomu, že je dítě dobře připraveno překonávat v dospělosti těžké 

životní situace a vyrovnat se s traumaty, které život přináší. (Heller, LaPierre 2016, s. 123-

170). 

3.1 Druhy traumat 

Trauma celkově ovlivňuje osobnost v období dětství a adolescence. Velmi působí 

i na to, jak se dítě dívá na svět, jestli si vytvoří ke světu důvěrný vztah, jak přijme samo sebe 

a jestli je schopné si věřit a hodnotit se pozitivně. Trauma je spojeno s obdobím, kdy se 

odehrálo (v jakém věku jedince), a s jeho rodinným, sociálním a historickým kontextem. 

Někdy přichází z vnějších podnětů, ale mnohem častěji se odehrává v rodinném kruhu. 

Rozlišujeme několik typů traumat (Trauma v dětství a adolescenci 2017, str. 8-15): 

 Jednorázové (šokové trauma) 

Může být způsobeno například závažným úrazem, nehodou, bolestivým lékařským 

zákrokem, ohrožením života. Nebo může dítě zažít extrémní strach třeba jako svědek 

přírodní katastrofy, teroristického nebo násilného útoku, může být přepadeno, 

uneseno. 

 Chronické dlouhodobé a vývojové trauma  

Může jedinec zažívat nejčastěji v blízkém sociálním prostředí. Dítě může být obětí 

zneužívání, fyzického nebo psychického násilí, svědkem rizikového užívání drog 

a alkoholu či domácího násilí, anebo může být dlouhodobě zanedbáváno. K rozvoji 

traumatu může dojít po zveřejnění tabuizované informace, vlivem rozvodových 

komplikací a separace od rodinných příslušníků nebo v důsledku poruchy citové vazby 

k nejbližším či rizika jejího vzniku. 

 Posttraumatická stresová porucha (PTSD)  

Je to zpožděná reakce na trauma. Je provázena neurobiologickou nevyvážeností a má 

vliv na psychické funkce. Jedinec se může v různém sociálním prostředí chovat 

nestandardně.  

Rané trauma v dětství, které se odehraje před šestým rokem života, má vliv na rizika 

v duševním zdraví. Zejména se stává zdrojem úzkosti, deprese, ADHD, PTSD. Kromě velmi 
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traumatizujících událostí, jako jsou smrt blízkého člověka, rozvod rodičů či psychické, 

fyzické a sexuální zneužívání, mohou mít traumatizující dopady i extrémní chudoba rodiny, 

uvěznění rodiče nebo zneužívání drog a alkoholu u rodičů. Rovněž pokus o sebevraždu 

v rodině nebo u někoho blízkého. Příčinou traumatu můžou být i bolestivé lékařské zákroky 

prováděné v dětství v oblasti hlavy, například trhání mandlí nebo ušní zákroky. Reakce dětí 

po prožití traumatu se mění v čase, symptomy se mohou vracet, případně se mohou projevit 

až v pozdějším věku nebo v dospělosti. Může to dojít až k prožívání hlubokého traumatického 

smutku a rizikovému chování. Nicméně spousta dětí dokáže reagovat na ztrátu běžným 

smutkem a žalem, který časem vymizí nebo se upozadí tak, že dítěti nezpůsobuje žádné vážné 

problémy. Tyto děti si umí se svým smutkem poradit samy, dokáží ho zvládnout a překonat 

(Trauma v dětství a adolescenci 2017, str. 8-15).  

Vývojové trauma způsobuje trvalou aktivaci autonomního nervového systému, jež 

vyvolává způsoby chování, které mají za následek narušení fyziologického a psychologického 

vývoje. Obvykle se zde nevyskytuje jediná samostatná traumatizující událost, ale dlouhodobé 

zkušenosti zanedbávání, týrání a špatné péče ze strany rodičů. Současné studie potvrzují, že 

kumulativní účinky chronického týrání a zanedbávání v raném dětství negativně ovlivňují 

vývoj mozku dítěte a mají negativní dopad také na celou jeho nervovou soustavu, endokrinní 

systém a paměť. Vztahové trauma má mnohem ničivější dopady než trauma, jehož původcem 

nebyl žádný člověk. Vztahové trauma může být tak intenzivní, že naruší všechny oblasti 

života jedince, které by mu jinak mohly pomoci se s daným traumatem vypořádat (Heller, 

LaPierre 2016, s. 150-151) 

Co může vést ke vzniku traumatu u dětí?  Pro děti je velmi důležité rodinné zázemí, 

v němž získává zkušenosti pro svůj budoucí život. Každý člen rodiny má určitou roli, mezi 

jednotlivými členy rodiny se utvářejí vzájemné vztahy, dítě má možnost poznat různé formy 

chování a styly komunikace. V každé rodině jsou stanovena určitá hodnotová pravidla, které 

ovlivňují myšlení a chování jednotlivých členů. Pokud je rodina v nějakém směru dysfunkční 

a není schopna uspokojit všechny potřeby svých členů, stane se pro všechny spíš zdrojem 

zátěže. A může přispět ke vzniku psychických problémů. Rodiče svým chováním prezentují 

dítěti, jaký je svět, dítě se naučí rozpoznávat, co je dobré a co zlé, získává tak potřebný pocit 

důvěry. Rodina podporuje u dítěte rozvoj jeho poznávacích procesů a socializace, zároveň 

vytváří základy pro jeho sebepojetí a dalšího směřování dítěte. Také by rodina měla dítěti 

poskytnout bezpečí a jistotu, dítě zde má možnost navázat spolehlivý citový vztah, který je 

pro něj velmi důležitý pro budoucí navazování mezilidských vztahů. Jedinec, který měl 
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možnost potvrdit svůj význam pro jiného člověka, získá dostatečnou sebejistotu a nemá 

problém s navazováním vyrovnaných vztahů s jinými lidmi a zároveň akceptovat jejich 

různost. Vytvořit dětem správné rodinné zázemí není jednoduché pro nikoho, každý si 

z rodiny přináší své pojetí výchovných opatření, každý z nás chybuje. Ale pokud je člověk 

dostatečně vyrovnaný a sebejistý, není pro něj problém poskytnout dítěti tuto jistotu a bezpečí 

tak, aby si mohlo vytvořit správné základy pro chování v lidském světě. Pokud rodiče dítě 

citově nepřijmou, zvýší tak u něj jeho nejistotu, že je svět bezpečný. Dítě bude vnímat svět 

jako místo, kde mu pokaždé hrozí nějaké nebezpečí, bude se cítit ohrožené spoustou věcí 

a bude očekávat od všech lidí odmítavé reakce, protože se do nich nebude umět vcítit. Svou 

nejistotu pak může začít maskovat neadekvátním chováním, například agresivitou a útočností 

(Vágnerová 2014, s. 537-9). 

3.2 Syndrom CAN 

„Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte je definován jako tělesné či 

duševní poškození nebo narušení vývoje dítěte, které vznikne v důsledku nenáhodného 

jednání rodičů nebo jiné dospělé osoby, jež je v dané společnosti považování za nepřijatelné. 

Jde o soubor negativních důsledků špatného zacházení s dítětem. Může vzniknout následkem 

aktivního ubližování nebo nedostatečné péče a zanedbávání důležitých potřeb dítěte.“ 

(Vágnerová 2014, s. 539). Tímto syndromem v současné době trpí 5% dětí, ale řada případů 

není zachycena, takže není možné zjistit přesné číslo. Z větší části se to týká dětí do šesti let, 

není velký rozdíl mezi počtem chlapců a dívek. Fyzickému týrání je podle odhadu různých 

studií vystaveno 5-10 % dětí, zanedbávání a psychickému týrání asi 6-10 % dětí (Jones in 

Vágnerová 2014, s. 539). 

3.2.1 Týrání  

Týrání je úmyslné ubližování tělesné i psychické nebo bezohledné zacházení 

s dítětem. Častěji se k němu uchylují lidé, kteří jsou výbušní, nedokážou ovládat své emoce, 

někteří z nich byli sami v dětství týraní a neznají jiný způsob řešení situací. Většina těchto 

dospělých má autoritativní přístup ke všemu, má jasně nalinkované, jak to má být. Pokud to 

není dodrženo, nebyly splněny dané požadavky, následuje trest. U některých rodičů je tím 

zakrývána méněcennost a pocit nejistoty, kterou si kompenzují zvýšenou potřebou moci 

nad svým dítětem. Týrající rodiče většinou hodnotí své děti velmi negativně, vše, co dítě 

udělá, je špatně. Některé děti jsou fyzicky či psychicky trestány i proto, že je rodiče příliš 

zatěžují a vyčerpávají a ony nejsou schopny dostát jejich nadměrným očekáváním. Matky 
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dost často bývají pouze tichými účastnicemi, týrání buď tolerují, protože se manžela bojí, 

nebo jsou přímo týrány také. Čím je týrané dítě mladší, tím je více ohroženo, protože u něj 

dochází k narušení jeho psychického a citového vývoje. Dostává se mu pouze jednostranného 

pohledu na chování lidí, není schopné rozlišovat jiné projevy. Pokud dokáže citově prožívat 

skutečnost, může se u něj objevit úzkost a strach, přecitlivělost, může docházet k agresivním 

výbuchům. Dost často bývají tyto děti nedůvěřivé ke všem lidem, k celému světu, nedokáží si 

poradit s některými životními situacemi, protože nikdy nepoznaly, že se to dá řešit i jinak než 

bitím a výhrůžkami. Hodně týraných dětí si nevěří, podceňují se, mají pocit, že všechno dělají 

špatně, že nic nedokáží udělat tak, jak je očekáváno, můžou se stát objektem šikany. Jejich 

chování v kolektivu se může projevovat dvěma různými způsoby. Buď jsou tiché, zakřiknuté, 

pasivní, nezajímají se o okolí a odmítají jakýkoli kontakt. Jako relativně bezpečný zdroj 

podnětů je pro ně autostimulace, která může vést až k sebepoškozování. Nebo u nich 

převažuje neklid a hyperaktivita, bývá u nich diagnostikována porucha ADHD. U těchto dětí 

se mnohem častěji objevuje destruktivní a agresivní chování vůči okolí, což je velmi složité 

obzvláště v dětském kolektivu, kdy nelze dopředu určit, jak se dítě zachová a komu by mohlo 

ublížit. Pro týrané děti není situace v rodině jednoduchá. Děti jsou na rodičích závislé 

a přesto, že jim některý z rodičů fyzicky ubližuje, chce si ponechat iluzi, že je rodiči 

milováno, protože jiné rodiče nemá. Proto většinou tyto děti nedokáží rodiče násilníka 

odsoudit a pořád k němu mají citový vztah. Někdy se i vžijí do role špatného dítěte, protože 

rodiče přece vědí, jak to má být správně, a ono není schopné vyhovět přesně jejich 

požadavkům. A i když je pak třeba dítě umístěno do náhradní péče, tak trpí odloučením 

od své rodiny, protože za to, jak se k němu rodiče chovali, může jen ono samotné, protože jim 

nedokázalo vyhovět. Rodiče se tak pro něj vlastně chovali správně, špatně to bylo pouze 

z jeho strany (Vágnerová 2014, s. 556-562). 

3.2.2 Sexuální zneužívání  

Sexuální zneužívání je využívání dítěte pro sexuální uspokojení dospělého. Častěji 

k němu dochází v rodinách, kde jsou narušeny vztahy mezi jednotlivými členy, nebo v rodině, 

kde žije ve společné domácnosti například nový partner matky, který k dítěti nemá klasický 

rodičovský vztah. Většinou se ho dopouštějí muži. Sexuální obtěžování není nic nového, píše 

se o něm už v Chammurabiho zákoníku. Proč je toto obtěžování v rámci rodiny pro dítě tak 

nebezpečné? Pro dítě jsou rodiče někým, kdo je má ochránit, ukázat mu jak se má vyrovnávat 

s různými nástrahami světa, má mít pocit, že budou stát na jeho straně a pokud mu bude 

ublíženo, tak se na ně může s důvěrou obrátit. V tomto případě je to však naopak, dítě je 



29 
 

vystaveno nebezpečí ze strany někoho, komu bezděčně důvěřuje. Tím, že sexuální zneužívání 

bývá opakované, jsou jeho důsledky mnohem závažnější. Zde bývá velmi důležitá role matky, 

buď se přikloní na stranu dítěte, poskytne mu jasnou ochranu i za cenu, že se rodina rozpadne, 

budou muset opustit domov a hledat ho někde jinde, třeba u příbuzných nebo v azylovém 

domě. Nebo toto zneužívání přehlížejí, dítěti nevěří, protože mají pocit, že byly poníženy 

ve své ženské roli. Dokonce můžou dítěti vyhrožovat, aby nic neprozradilo, protože jinak dítě 

dopustí rozpad rodiny, což přece nikdo nechce. Dítě pak trpí nejen tím, že je zneužíváno, ale 

navíc má pocit viny, že díky němu může dojít k rozpadu rodiny a existenciálním problémům. 

I u těchto dětí při dlouhodobé traumatizaci může dojít k pozitivnímu zkreslení reality, s níž se 

dítě nedokáže vyrovnat jinak. Nebo může dojít ke vzniku disociační poruchy, kdy nastane 

změna prožívání vlastního těla jako něčeho, co k dítěti nepatří. Pod vlivem silného stresu 

může nastat až amnézie, kdy dítě zcela ze své mysli toto zneužívání vytěsnilo a nechce o něm 

mluvit. Takto zneužívané děti se chovají buď nápadně pasivně, nebo mohou afektivně 

reagovat na různé situace, mají tendenci k izolaci od společnosti, čímž si vytvářejí obranu 

sebe sama, neboť okolí není schopné problémy dítěte chápat a sdílet (Vágnerová 2014, s. 563-

573). 

3.2.3 Zanedbávání  

Zanedbávání je nedostatečné uspokojování potřeb dítěte, kdy dochází k omezení 

klasického vztahu mezi rodičem a dítětem. Zanedbávajícími rodiči bývají lidé, kteří nemají 

dostatečné kompetence, nejsou schopni nebo se aktuálně nemohou o dítě přijatelným 

způsobem starat. Jedná se například o lidi, kteří mají problémy s alkoholem nebo drogami, 

mentálně postižené lidi nebo lidi, kteří nenašli v péči o děti dostatečnou motivaci a mají 

starosti sami se sebou, se svými problémy. Nebo jsou to lidé, kteří mají zcela jiné zájmy 

a k otěhotnění a porození dítěte došlo zcela neplánovaně a nechtěně, takže si k dítěti vytvořili 

záporný vztah, protože jim narušilo jejich plány, a dítě považují za viníka toho všeho. Více 

ohrožené zanedbáváním ze strany rodičů jsou děti pasivní, které nedokáží zaujmout své 

rodiče, nebo děti, které zklamaly jejich očekávání (Vágnerová 2014, s. 541). 

3.3 Psychická deprivace  

Psychická deprivace je vlastně strádání v důsledku nedostatečného uspokojování 

potřeb, především potřeby citové jistoty a bezpečí. U dětí dochází ke změně způsobu vnímání 

a prožívání událostí, mnohdy zcela běžných, a k odlišnému způsobu vyhodnocování. Platí to 

hlavně u dětí, u kterých nedošlo k navázání citového pouta ze strany matky v raném dětství. U 
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těchto dětí je neustále přítomen pocit ohrožení, jsou plni obav a ohrožení, nedokáží se 

orientovat ve svých pocitech, protože jim chybí zpětná citová vazba od matky v dobách 

raného dětství. V zátěžových situacích se chovají neobvykle, lidé často nechápou jejich 

pocity, což může vyvolat u těchto jedinců výbušnější reakce. Zlostně, až agresivně jsou 

schopni reagovat i na běžné situace, protože si s nimi neví rady, nedokáží se orientovat 

v pocitech jiných lidí. Nechápou, že lidé můžou mít na něco i jiný názor, přejí si něco jiného, 

nechtějí se třeba podílet na nějaké činnosti. Tyto obtíže mohou přetrvávat až do dospělosti. 

V chování některých dětí lze pozorovat typický infantilní stereotyp, kterým dávají najevo 

svou bezradnost. Může se projevit i snaha o dosažení náhradního uspokojení, což může 

působit na ostatní jako „vlezlost“, a bohužel to vede spíš k jejich odmítnutí. Pro někoho může 

být takovým náhradním uspokojením jídlo, nebo ve škole se objektem může stát paní učitelka, 

na kterou se dítě silně citově zafixuje (Vágnerová 2014, s. 544-554). 

3.4 Rozvod rodičů, smrt někoho blízkého v rodině  

Jak rozvod rodičů, tak smrt někoho blízkého je pro dítě v každém případě stresovou 

záležitostí. Některé děti se s tím vyrovnají dobře, postupně jejich smutek a žal vymizí a jsou 

schopné naplněně prožívat svůj život. U jiných dětí můžou tyto události vyvolat trauma, které 

se může začít zhoršovat, děti se stávají úzkostnými, vystresovanými, plačtivými, někdy to 

dojde tak daleko, že je potřeba to řešit návštěvami u psychologa. V případě rozvodu má 

na dítě velmi pozitivní dopad, když se rodiče v klidu o všem dokáží dohodnout, aniž by 

do svých sporů zatahovali děti. K sobě navzájem se obzvlášť před dětmi chovají s úctou 

a neházejí na toho druhého žádné špinavosti. Je dobře, když rodiče dětem vysvětlí, že tohle se 

může přihodit každému z nás, že jejich cesty se rozešly, ale oba dva jsou stále pro dítě jeho 

milující rodiče a na tom se nic nemění. Horší variantou jsou případy, kdy rodiče tuto situaci 

sami neustojí, nejsou schopni ji adekvátně posoudit a navrch mají negativní pocity jako 

nenávist, ublížení, zrada. Dítě je často bráno jako předmět, přes který se rodiče dohadují 

a házejí na sebe špínu, obviňují jeden druhého, nebo dokonce před dítětem dávají najevo, jak 

se kvůli němu obětovali pro toho druhého partnera. Dítě si pak všechnu vinu vztahuje na sebe, 

cítí se zodpovědné za rozchod rodičů, nedokáže rozlišit, kdo komu ublížil a kdo je na té 

správné straně. Pro něj jsou oba dva ti, které miluje nejvíce na světě a se kterými chce mít 

trvalý láskyplný vztah, i když se rodiče rozejdou. Takoví jedinci můžou upadat do úzkostných 

stavů, které se můžou zhoršovat, čím déle probíhá rozvodové řízení, ve kterém dochází 

k neustálým tahanicím o dítě. U dítěte se tyto úzkostné stavy můžou rozvinout až 

do sebepoškozování, což před ostatními skrývá, jelikož se za to stydí, ale bohužel cítí se 
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viníkem této situace. Nebo se dítě stává agresivním, protože touží na sebe nějak upozornit, 

chce docílit toho, aby už tato stresující situace byla ukončena. Třetí kategorií jsou děti, které 

se z toho snaží vytěžit co nejvíce a jsou vždy na té straně, která to zrovna potřebuje. Situace 

bývá zkomplikována v případě, pokud jeden z rodičů si najde nového partnera, se kterým pak 

má další dítě. Děti, které procházejí stresující rozvodovou záležitostí svých rodičů, bývají 

ve škole nesoustředěné, plačtivé, často s agresivními výbuchy kvůli zcela běžným věcem, 

mají pocit, že si na ně ostatní děti ukazují prstem, že jsou to oni, kdo jsou vinni. Pokud navíc 

neprobíhá střídavá péče, ale u druhého rodiče bývají třeba pouze jeden den v týdnu 

a o víkendech, u některých dětí dochází zcela k odlišnému chování než v ostatních dnech, buď 

bývají více zamlklejší, nebo naopak rozdováděnější. 

Úmrtí v rodině bývá pro dítě obrovským šokem, hlavně tehdy, když třeba rodič umře 

zcela nečekaně. Velmi těžká situace nastane v případě, když se s úmrtím nedokáže vyrovnat 

druhý z rodičů, nebo pokud má dítě pouze jednoho rodiče, který zemřel, a péči o nezletilého 

musí převzít buď prarodiče, příbuzní, nebo dokonce dětský domov. Tuto situaci zvládají 

mnohem hůře děti školního věku, protože si s rodičem stihly vytvořit láskyplný vztah, mohly 

se na něj kdykoliv spolehnout, že tu pro ně vždy bude, byl pro ně jistota v jakékoliv době, 

a teď tu najednou není. Pro malé děti není tak velkým problémem se začít citově vázat 

na někoho jiného. Někdy může dojít k tomu, že malé dítě tuto situaci zcela vytěsní, že si na ni 

nevzpomíná, ale v pozdějším věku může nějakou událostí dojít k jejímu obnovení v mysli 

a způsobit změny v chování dítěte nebo i dospělého člověka. 

3.5 Migrace 

V současné době dochází v naší republice vlivem migrace ke stále většímu přílivu 

rodin z jiných zemí, mnohdy sociálně a kulturně zcela odlišných. Je to velmi stresující 

pro celou rodinu, kdy musejí opustit svůj rodný domov, své příbuzné, své jistoty a uchýlit se 

do jiné země, kde neznají jazyk, nemají nikoho jiného jen sami sebe, musejí si najít nové 

zaměstnání. Pro děti bývá náročný přechod do zcela jiné země, kde nikoho neznají, nikomu 

nerozumí, opouštějí vše, na co byly zvyklé, všechny jistoty jsou najednou pryč a ony se 

musejí vyrovnávat se zcela novými pocity. Ve svém domově zanechaly své kamarády, své 

blízké, mnohdy s nimi odjel do nové země pouze jeden rodič, druhý musel zůstat doma, 

protože třeba neměl vyřízené všechny dokumenty. Dítě se trápí, má strach, jestli obstojí 

v nové zemi, jestli si najde nové kamarády, jak se s nimi bude domlouvat, přijmou ho, nebo se 

na něj budou dívat skrz prsty? U úzkostnějších dětí může dojít až k traumatu, stávají se hodně 
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plačtivými a uzavírají se do sebe. V jiných případech se zase dítě může začít stavět ke všemu 

negativně, odmítavě, protože všechno je nudné, trapné a dělat nic nebude. V těchto případech 

je potřeba velká pomoc ze strany učitelů i dětí ve třídě, aby žáka přijali a byli mu nápomocni 

v této těžké situaci pro něj. 
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Praktická část 

4  PŘEDSTAVENÍ PROGRAMU 

4.1 Úvod 

Pro svou závěrečnou práci jsem si vybrala téma možnosti zlepšení klimatu ve třídě 

pomo í narativní reedukace a léčivých příběhů. Moje volba byla jednoduchá a rychlá ze zcela 

jasného důvodu. Převzala jsem po kolegyni třídu. Jednalo se o druhou třídu základní školy 

ve velkém městě. Tato třída byla téměř hned od začátku zahájení školní docházky dětí 

označena za velmi problematickou, někteří učitelé tam dokonce i odmítali suplovat. Část žáků 

se znala už ze školky nebo přípravné třídy, další část byly většinou děti, které dojížděly 

z nově vybudovaných satelitů za městem, a poslední část tvořily děti s odlišným mateřským 

jazykem. Hodně žáků bylo z rozvedených rodin. Třída byla velice hlučná, děti nebyly ochotné 

vzájemně spolupracovat, dost často obviňovaly jeden druhého z různých prohřešků. 

V kolektivu byly i dvě děti s diagnostikovanou poruchou ADHD, týrané dítě a na začátku 

školního roku přišla do třídy žákyně, která o týden dříve přijela z Ukrajiny a neuměla vůbec 

česky. Navíc ani rodiče dětí, na které byly největší stížnosti ze strany ostatních spolužáků 

a rodičů, nebyli ochotni se nijak zapojit do společného řešení situace. Někteří žáci nechtěli 

akceptovat určená pravidla pro vzájemné soužití ve třídě, překřikovali se i v průběhu hodiny, 

nebyli schopni vyslechnout názory druhých a podřídit se a spolupracovat v rámci skupiny. 

Části dětí se takovéto chování nelíbilo, bylo na nich vidět, že by velmi ocenily, kdyby se 

atmosféru ve třídě podařilo aspoň částečně změnit, aby se třída semkla jako celek. To je velmi 

náročný úkol nejen pro učitele a vychovatele, ale i pro rodiče, a hlavně pro žáky. Pokud 

dokáže učitel na svou stranu získat většinu rodičů, má z poloviny vyhráno. V klíčových 

kompetencích je to hezky naformulováno, co všechno by měl žák na konci základního 

vzdělávání zvládat – naslouchat promluvám druhých lidí, umět na ně vhodně  reagovat, umět 

obhájit svůj názor, ale vhodnou argumentací, svými komunikativními dovednostmi pomáhat 

k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními 

lidmi, podílet se na utváření příjemné atmosféry v týmu, přispívat s ohleduplností a úctou 

k upevňování dobrých mezilidských vztahů, vytvářet si pozitivní představu o sobě samém, 

která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj, respektovat přesvědčení druhých lidí, 

vážit si jejich vnitřních hodnot, odmítat útlak a hrubé zacházení, uvědomit si povinnost 

postavit se proti fyzickému i psychickému násilí. Jak toho všeho docílit v dnešní době 
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inkluze, kdy je v třídním kolektivu spousta dětí s různými poruchami jak vývojovými tak 

poruchami učení?  Není to vůbec nic snadného. Záleží na každém z nás, jak se k tomu 

postavíme. Já se pro začátek rozhodla pro využití principů narativní terapie a léčivých 

příběhů. Já, jako učitelka, samozřejmě nemůžu s dětmi provádět terapeutická sezení, protože 

k tomu nemám požadovanou kvalifikaci. Ale využití narativního přístupu k reedukaci u dětí 

v rámci upevnění vztahů ve třídě je velmi prospěšné. V současnosti, kdy se díky inkluzi 

a migraci národů ve třídách sejdou dost často velmi odlišní jedinci, a je pak pouze na učiteli 

(a pokud to jde, tak s pomocí rodičů) vytvořit ve třídě takové prostředí, ve kterém se budou 

všichni cítit dobře a bezpečně a budou tam rádi chodit. Protože v prostředí, ze kterého jde 

strach nebo neochota ke všemu, co se tam děje, se velmi špatně učí a nikomu to neprospívá. 

A nechtějí tam chodit ani učitelé, pro všechny bývá taková třída za trest a snaží se jí co 

nejrychleji zbavit.  

 

4.2 Program – část obecná 

V průběhu října až prosince jsem se rozhodla do vyučování zařadit program Jsme 

na jedné lodi. Cílem praktické části bylo vytvoření, realizace a vyhodnocení reedukačního 

programu zaměřeného na zlepšení třídního klimatu prostřednictvím léčivých příběhů. 

Z didaktického hlediska byly v programu využity inovativní a aktivizační výukové metody – 

projektové vyučování, práce s pracovními listy, dramatizace pohádky, vytváření kulis 

k divadelnímu představení. Jednotlivé části programu jsem se rozhodla realizovat průběžně 

během tří měsíců, protože vytvoření dobrého třídního klimatu je dlouhodobý jev, klima má 

velkou setrvačnost v čase a pro navození stabilních změn je zapotřebí delšího cíleného 

působení.  

Program byl rozčleněn na část obecnou, v níž se jednalo o rozvíjení kompetencí 

napomáhajících k udržení dobrých vztahů a dobrého klimatu v obecné rovině. Druhá část byla 

specificky zacílena na podporu dětí, které prožily traumatickou zkušenost. V této části jsem 

vytvářela příběhy, ve kterých se protagonisté potýkali s náročnými událostmi. V příbězích 

jsou zakódována vhodná řešení, kterými se dítě může inspirovat ve svém vlastním reálném 

životě. 
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Časové období říjen – prosinec, průběžné zařazování do vyučování 

Ročník 2. třída ZŠ 

Průřezová témata  Osobnostní a sociální výchova – snaží se porozumět sobě 

samému a druhým; zvládá vlastní chování; přispívá k utváření 

dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni; rozvíjí 

základní dovednosti dobré komunikace a k tomu příslušné 

vědomosti; utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci 

 

Během měsíce září jsme se dohodli na jménu naší třídy Námořníci a stanovili palubní 

řád, ve kterém byla určena pravidla pro fungování na naší palubě. Důležitým bodem bylo, aby 

pravidla byla schválena celou třídou, protože pak můžeme očekávat, že většina dětí bude 

sledovat a hodnotit, zda jsou pravidla dodržována, nebo je někdo stále porušuje. Musím říct, 

že to nebylo vůbec jednoduché, nejvíc práce dalo sjednotit se na konečných pěti pravidlech. 

Pro začátek bylo lepší dát menší počet pravidel, aby se v tom děti neztrácely. Palubní řád byl 

sepsán na „pergamen“ a nalepen na dveře třídy. Každý dostal o výtvarné výchově za úkol 

pomalovat svou dlaň temperou, obtisknout ji na papír a po zaschnutí se na dlaň podepsat 

křestním jménem. Obtisky dlaní jsem zalaminovala a nalepila na dveře pod palubní řád. 

Téma projektu Jsme na jedné lodi 

Informační zdroje pohádky Velká pohádka o řepě, O třech prasátkách, Budka, knížka 

Jak myška hledala kamarády 

Pomůcky kniha Špalíček veršů a pohádek (O veliké řepě), upravená verze 

pohádky O třech prasátkách, pohádka Budka, nakopírované části 

kapitol z knihy Jak myška hledala kamarády + pracovní listy 

Albatrosu, velké archy balicího papíru, barevné papíry, špejle, 

šablony postav a zvířátek, temperové barvy, voskovky, pastelky, 

nůžky, lepidlo 

Cíl programu vytvoření, realizace a vyhodnocení reedukačního programu 

zaměřeného na zlepšení třídního klimatu 

Kompetenční cíle  kompetence k řešení problémů - vnímá nejrůznější 

problémové situace ve třídě i mimo ni, učí se problém 

popsat a navrhnout jeho řešení 

 kompetence komunikativní – naučí se komunikovat se 
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spolužáky, dokáže vyslechnout názor spolužáka a vhodně 

na něj reagovat, zapojuje se do diskuze, dokáže říct svůj 

názor 

 kompetence sociální a personální – učí se spolupracovat 

ve skupině, respektovat ostatní spolužáky a pravidla 

skupiny, učí se pozitivně myslet o sobě samém, učí se 

sebehodnotit a podporovat svou sebedůvěru a samostatný 

rozvoj 

 kompetence občanské – učí se vciťovat do situací 

spolužáků, učí se rozhodovat zodpovědně a postavit se 

fyzickému a psychickému násilí  

Činnosti žáků ranní kruhy, diskuse, poslech, čtení, plánování, ilustrace, 

samostatné čtení, vypracování pracovních listů, vytvoření 

domečků z přírodních materiálů, vytvoření papírových postaviček 

z pohádky O veliké řepě, vytvoření komiksu k pohádce Budka, 

vyrobení kulis, nastudování pohádky Jak myška hledala kamarády 

jako divadelního představení a předvedení rodičům na besídce 

Produkt velké papírové krabice na kulisy 

 

4.2.1 Říjen – téma spolupráce 

Pomůcky Kniha Špalíček veršů a pohádek (Velká pohádka o řepě), 

nakopírovaná upravená verze pohádky O třech prasátkách, 

pracovní listy, čtvrtky, špejle, šablony postav a zvířátek, pastelky, 

nůžky, lepidlo 

Cíl Naučit se spolupracovat ve skupině, i v náhodně sestavené, naučit 

se vyslechnout si názory druhých a diskutovat o nich, naučit se 

rozdělit si role ve skupině a zapojit do činnosti skupiny všechny 

členy 

 

Na říjen jsme si stanovili, že všichni budou chodit ráno do třídy o 15 minut dříve, 

abychom stihli ranní kruh, kde si řekneme, co jsme dělali předchozí den po skončení školy, co 

nás čeká ten den, popřípadě oslavili narozeniny některého z námořníků. Na komunitní kruhy 
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děti nebyly vůbec zvyklé, bylo to pro ně ze začátku hodně náročně, neustále měly tendenci se 

překřikovat, zasahovat do promluvy někoho jiného, urážet se, pokud nebyly vyvolány, když 

chtěly. Musela jsem každou chvíli přerušit kruh, uklidnit situaci, znovu vysvětlit pravidla 

kruhu, abychom mohli pokračovat. Po kruhu jsme si posílali ručně ušitý míček naplněný rýží, 

takže i děti, které byly neklidné a neustále potřebovaly pohybovat tělem, se zklidnily tím, že 

v ruce mačkaly míček. Ze začátku bylo pro některé velmi těžké říci cokoliv, protože se 

styděly, nebo nevěděly, co by řekly. Někteří pouze opakovali věty, které už řekl někdo 

před nimi. Ale postupem času se situace lepšila a na konci měsíce už žáci vydrželi být skoro 

celých 15 minut potichu, když zrovna nebyli na řadě. Každé ráno jsme si v kruhu sdělili, co 

kdo dělal předchozí den nebo o víkendu, jestli zažil něco hezkého nebo ošklivého. Každé 

pondělí ráno jsme si nejdříve zopakovali palubní řád, pak si představili plán na celý týden, 

v jednotlivých dnech už jsme jen upřesňovali, co nás ten daný den čeká. Vše samozřejmě 

záviselo i na tom, jestli jsme z předchozích dní vše stihli. Pro projekt jsem neměla vyhrazené 

zvláštní hodiny, zařazovala jsem činnosti do průběhu celého vyučování. Na konci každého 

týdne byl závěrečný kruh pro vyhodnocení. Každý žák měl možnost jednou větou zhodnotit 

chování některého z námořníků. Zároveň mohl říct, jestli ho něco v rámci naší třídy potěšilo 

nebo se mu nelíbilo. Pokud se objevilo negativní hodnocení chování některého z žáků, snažili 

jsme se společně rozebrat, proč se spolužák zachoval tímto způsobem, co ho k tomu vedlo, 

jestli byl v právu. A jak by se zachovali ostatní, kdyby se ocitli v dané situaci. I daný 

námořník měl možnost se ke svému chování vyjádřit. Mohl i navrhnout lepší řešení situace. 

Pokud si nevěděl rady, bylo na celé třídě, aby společnými silami došla k lepšímu řešení, které 

by se dalo použít příště.  

V průběhu měsíce října jsme se v rámci projektu věnovali dvěma pohádkám, Velká 

pohádka o řepě a O třech prasátkách. Obě pohádky se týkají vzájemné spolupráce, v pohádce 

o prasátkách se navíc objevuje téma násilí. 

Velká pohádka o řepě 

Motivace:  V ranním pondělním kruhu jsem námořníkům nejdříve ukázala pouze 

obrázky postav – babičky a dědečka. Snažili se uhodnout, čemu bychom se mohli v průběhu 

následujících dvou týdnů věnovat. Mnozí navrhovali téma rodina, někteří zabrousili 

i do oblasti pohádek. Obě varianty byly správně, ale u pohádek jsme zůstali chvilku déle. Děti 

hádaly, o jakou pohádku by se mohlo jednat. Když jsem přidala i obrázky zvířátek, bylo 
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jasno. Tématem bude pohádka o řepě. Klasickou pohádku o řepě děti znaly ze školky, 

dovedly ji odvyprávět. Ve Špalíčku je trošku pozměněná verze.  

Mapování: V rámci prvouky jsme si povídali o rodině. Zopakovali jsme si členy 

rodiny, kdo všechno patří do užší části a koho můžeme považovat za širší rodinu. Kteří 

členové můžou tvořit rodinu? Je vždy pravidlem, že nejužší rodinu tvoří máma, táta a děti? 

Může to být jinak? Děti samy přišly na to, že to může být klidně i babička s dědou a vnoučata, 

nebo jen samotná maminka nebo tatínek s dětmi. Že to pro někoho může být i teta se strýcem, 

protože rodiče jsou buď někde pracovně v cizině, nebo umřeli. Povídali jsme si, co je důležité 

pro to, aby rodina fungovala dobře, jak je pro všechny důležité vzájemně spolupracovat, 

pomáhat si a respektovat názory druhých. Žáci vyprávěli, jak to u nich v rodině funguje, jestli 

je pro všechny členy rodiny snadné při nějakém konfliktu ustoupit, uznat chybu a omluvit se. 

Jak je to s pomáháním doma? Nechají všechnu práci na rodičích? Nebo mají stanovené 

povinnosti? Anebo jdou sami od sebe a pomůžou, když vidí, že je to potřeba. Také jsem se 

snažila zjistit, jestli si myslí, že i třídní kolektiv by se dal považovat za rodinu a jestli by tam 

měla platit podobná pravidla pro fungování třídy jako celku. Samy děti se většinou shodly 

na tom, že lze i třídu brát jako rodinu, protože tam tráví spoustu času. Že i ve třídě je potřeba 

dodržovat pravidla, aby vše mohlo fungovat tak, jak má.  

Při dalších hodinách prvouky jsme se zaměřily na zvířátka. Zkusili jsme dát 

dohromady názvy jednotlivých členů u hospodářských zvířat. Pak jsem děti rozdělila 

do skupin, každá skupina dostala obrázky dvou zvířat, která mohou žít na statku. Děti měly 

zapsat z druhé strany obrázku členy dané rodiny, kde na statku bydlí a co jedí. Pak měly 

společně vymyslet, jestli tato dvě zvířátka mohou být kamarády a můžou si spolu hrát tak, aby 

si vzájemně neublížila. Na přípravu dostali všichni patnáct minut, pak měli zjištěné informace 

a názor celé skupiny prezentovat ostatním. Již na začátku týdne jsme si v rámci českého 

jazyka představili jednotlivé role v rámci skupiny při skupinové práci, ukázali jsme si, co je 

úkolem každého z nich a vyzkoušeli jsme si to. Pro děti to bylo něco nového, teprve se s tím 

začínaly učit pracovat. Charakteristiky jednotlivých členů skupin jsem vyvěsila ve třídě, takže 

děti měly kdykoliv možnost se podívat, co všechno má daný člen na starosti. Námořníkům 

jsem při rozdělování rolí v rámci skupiny tentokrát ještě pomohla, aby každý věděl, co má 

dělat. Po odprezentování každé skupiny se mohly k jejímu názoru vyjádřit i ostatní skupiny, 

zda-li s ní souhlasí, nebo na to mají jiný názor. 
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V rámci hodin českého jazyka a literatury jsem dětem přečetla pohádku o řepě. 

Pohádka je ve verších a vzhledem k tomu, že mám ve třídě cizince, museli jsme si vysvětlovat 

slova a větná spojení, která neznali. Po přečtení jsem zjišťovala, jak děti porozuměly textu, 

krátce měly převyprávět, co se v pohádce stalo. Jak by dokázaly vysvětlit, že autor v pohádce 

mluví o bábě a dědkovi, proč jim neříká babička s dědečkem? Ptala jsem se jich, v čem se 

lišila pohádka od té klasické, kterou znaly ze školky. Zachoval se dědek správně v první 

polovině pohádky? A co bába s vnučkou, proč přišly tak pozdě na pole? Co je mohlo zdržet? 

Jak by to asi dopadlo, kdyby dědkovi nepřišli na pomoc při vytahování řepy? Jak byste 

popsali úlohu myšky? V čem byla myška, i přesto, že byla malinká a z nich nejslabší, 

důležitá? Co by se stalo, kdyby jeden z členů přestal spolupracovat a třeba se urazil, že ho 

někdo nechtěně kopnul? 

V rámci hodin výtvarné výchovy a pracovních činností si žáci vyrobili podle šablonek 

všechny postavičky z příběhu, připevnili je na špejli a zkusili si ve skupinkách s jejich pomocí 

převyprávět pohádku. Opět bylo potřeba si rozdělit role, tentokrát si museli zvolit postavu. 

Dětí bylo 24, krásně šly rozdělit do tří skupinek po osmi dětech, každý z nich představoval 

jednu postavičku, jeden z nich byl řepa. I tentokrát se v některých skupinách nebyli schopni 

dohodnout. Někde byli nerozhodní, nechtěl nikdo říct poslední slovo, v jedné skupince se 

pohádali o jednu konkrétní postavu takovým způsobem, že došlo na hrubé výrazy a slzy, 

takže jsem zbylé role musela určit já, jinak bychom nemohli pokračovat. A měli jsme námět 

na ranní kruh následující den. Do každé skupinky jsem dala krabici s hlínou, do které zasadili 

řepu. Postavičky na špejlích jsme si po ukončení nechali zapíchnuté v krabicích, trénovali 

jsme na nich matematické pojmy před, za, hned před, hned za, vedle, mezi. Děti si to stále 

pletly, pro žáky s OMJ to bylo taky složité, díky této pomůcce to šlo lépe. Používali jsme to 

i na násobilku. 

Pohádka O třech prasátkách 

V říjnu jsem se rozhodla začít i s pohádkou O třech prasátkách, protože se tam též 

objevuje téma spolupráce a komunikace. Zároveň je tam i motiv násilí, ale to jsem nechala až 

do následujícího měsíce. Námořníci tuto pohádku neznali vůbec, já jsem ji trochu upravila, 

aby tam byl zdůrazněn ten moment vzájemné spolupráce. Dětem jsem rozdala okopírovaný 

text pohádky spolu s pracovním listem. Pohádku jsme si přečetli všichni společně. Pomocí 

jednoduchých dotazů mi děti převyprávěly obsah pohádky. Zjišťovali jsme, proč šla prasátka 

do světa, proč chtělo každé prasátko mít svůj domeček, proč nechtěla bydlet spolu. Jak 
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prasátka věděla, jak se staví dům? Kde se mohla dozvědět informace? Co prasátkům nedošlo 

na začátku pohádky a přišla na to až skoro na konci? Co měla prasátka udělat hned 

na začátku? Jak mohla pohádka probíhat jinak? Jak bydlí prasátka ve skutečném světě? 

Tentokrát jsem děti nerozdělila do skupin, ale sedli jsme si do kroužku a snažili se přijít 

na odpovědi všichni společně. Opět byl zapojen do akce míček plněný rýží. Musím uznat, že 

děti tento kruh zvládly výborně, nikdo nikomu neskákal do řeči, všichni se zapojili, každý 

přispěl svým názorem do diskuze. Nakonec si děti vyplnily v lavici pracovní list. Kdo 

potřeboval napovědět, měl možnost zjistit si informace od kamaráda, ale mohl pouze šeptat. 

Kdo porušil toto pravidlo, musel jít zpátky do své lavice a odpověď musel vymyslet sám. 

Celý měsíc jsme zakončili procházkou do nedalekého lesa, aby si námořníci vyzkoušeli 

postavit malý domeček pro skřítky z materiálů, které venku najdou. Každý si vytáhl z váčku 

číslo a podle něj byly rozděleny do skupin. Jedinou podmínkou bylo, že můžou použít pouze 

materiál, který najdou v lese, nesmí lámat větve a domeček musí mít nějakou střechu, aby tam 

nepršelo. Na vytvoření domečku dostali stavitelé celou hodinu. A protože jsme byli v lese, 

nesměli při domlouvání se křičet, aby nevyplašili lesní zvířátka. K mému překvapení se 

tentokrát nikdo nepohádal a všechny domečky byly krásné. 

Vyhodnocení a reflexe: Po prvním měsíci jsme zhodnotili naše společné snažení 

v rámci komunitního kruhu. Tentokrát se nejednalo o ranní kruh, ale proběhl před podzimními 

prázdninami v rámci jedné vyučovací hodiny. Žáky jsem musela pochválit, opravdu se snažili 

dodržovat palubní řád i pracovat podle pokynů ve skupině. Samozřejmě pořád jsou ve třídě 

nějací narušitelé, ale je to práce na dlouhou dobu. Námořníci si chválili, že si můžou 

promluvit o jakémkoliv problému v rámci ranního kruhu a společně s ostatními najít dobré 

řešení, nebo se o to aspoň pokusit. A taky si uvědomili, že už dokáží skoro všichni vydržet 

v klidu a potichu, než někdo jiný domluví a sdělí svoje myšlenky. Práce ve skupinách se jim 

líbí, ale často nejsou spokojeni s tím, koho do skupiny dostanou. Ale vědí, že je potřeba umět 

spolupracovat i s tím, kdo zrovna není jejich oblíbenec. Protože i on může být pro skupinu 

přínosem, protože třeba umí něco, co nikdo jiný ne. Dokonce se do práce ve skupině podařilo 

zapojit i novou žákyni, která jinak stojí stranou, často si stěžuje na bolesti břicha a hlavy, 

někdy i pláče. Při stavění lesních domečků však ožila a dokonce se stala tahounem 

ve skupině. Při hodnocení ji děti pochválily, ocenily, jak dokázala zorganizovat činnost, 

a nakonec jí zatleskaly. Pro tuto žákyni to byl velmi cenný moment, protože viděla, že nemusí 

být na vše sama. 
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4.2.2 Listopad – téma násilí 

Pomůcky nakopírovaná upravená verze pohádky 

O třech prasátkách, nakopírovaná pohádka 

Budka, pracovní list, čtvrtky, pastelky, fixy  

Cíl žák se naučí rozpoznat násilí, snaží se 

pochopit, proč se tak někdo může chovat, 

snaží se přijít na správné řešení, jak se 

v daných situacích zachovat 

 

Vzhledem k tomu, že je ve třídě týraný chlapec a někteří žáci se dokáží docela 

brutálně porvat kvůli čemukoli (patří mezi ně i holčičky), zařadila jsem toto téma 

i do projektu. Pro tohoto žáka jsem vypracovala i léčivý příběh, který je uveden v další 

kapitole. Téma násilí se objevuje jak v pohádce O třech prasátkách, tak v pohádce Budka. 

Zaměřila jsem se hlavně na špatné násilné chování ve společnosti, aby si žáci uvědomili, že 

není potřeba vše řešit rovnou pěstí, ale je důležité spolu komunikovat a vyslechnout si toho 

druhého. Pravidelné ranní kruhy se dětem zalíbily, takže jsme se rozhodli pokračovat v nich 

i další měsíce. 

Pohádka O třech prasátkách 

Motivace: Pohádku o prasátkách už znali z minulého měsíce, tak jsme si v rámci 

kruhu jen zopakovali, co se v pohádce stalo, kde tam můžeme objevit násilí, jak pohádka 

skončila.  

Mapování: Pak opět probíhaly odpovědi na dotazy za pomoci míčku plněného rýží. Co 

si myslíte o vlkovi? Z jakého důvodu chtěl prasátka sežrat? Měl k tomu skutečný důvod, nebo 

prostě prasátka neměl rád? Kdyby byl v domečku někdo jiný, chtěl by ho vlk taky sežrat? 

Kdyby byl najedený, měl plné břicho, jednal by jinak nebo by se choval stejně? Dokázali 

byste najít ještě jiná zvířátka, která se v pohádkách chovají zle? Co vám přišlo v té pohádce 

nejhorší? Ptala jsem se, jestli znají ještě nějakou jinou pohádku, kde by bylo násilí. A jak je to 

v přírodě? Opravdu jsou některá zvířata zlá, protože se nedokáží jinak chovat? Nebo je to 

jinak? Setkali už jste se někdy s násilím ve vašem okolí? Použili už jste proti někomu násilí?  
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Pohádka Budka 

Motivace: Další týden jsem jim dala nakopírované listy s pohádkou Budka. Většina 

dětí tuto pohádku znala ze školky. Přečetli jsme si ji, společně doplnili pracovní list.  

Mapování: Po přečtení pohádky jsme si sesedli do kruhu, abychom si řekli, co nás 

na pohádce zaujalo. Zde děti hned vykřikovaly, že tady není vlk, ale je tu medvěd. Samy 

přišly s tím, že asi nezáleží na tom, jaké je to zvíře, ale na tom, jak se kdo chová. Chová se 

v této pohádce medvěd stejně jako vlk? Nebo je jeho chování trochu jiné, ale pořád jde 

o násilí? Zbořil medvěd chaloupku schválně, nebo to byla jen jeho nešikovnost, díky které 

chaloupka spadla? Chtěl se taky jen schovat před deštěm a být uvnitř s jinými zvířátky? Nebo 

chtěl mít chaloupku jen sám pro sebe, a protože se mu to nepovedlo, tak ji radši zboural? 

Nakonec jsem děti rozdělila do skupinek a měly nakreslit tuto pohádku jako komiks.  

Vyhodnocení a reflexe: Námořníci nejvíc jmenovali pohádky O Červené Karkulce a 

O neposlušných kůzlátkách. Mluvili i o pohádkách, ve kterých vystupuje zlý drak. Pak si také 

vzpomněli na pohádku O Smolíčkovi a na Perníkovou chaloupku, kde nebyla zlá zvířátka, ale 

pohádkové postavičky. Někteří uvedli, že si myslí, že kdyby neměl vlk hlad, tak by se takhle 

nezachoval. A možná by se s ním mohli ostatní i kamarádit. Jiní byli přesvědčeni o tom, že 

s vlkem se kamarádit nedá, i kdyby byl najedený. Protože prostě to má tak dané, že chce 

všechny sežrat. Připomněli i večerníček Jen počkej, zajíci, kde vlk naslibuje zajíci hory doly 

a stejně mu jde jen o to, aby ho snědl. Snažili se i vymyslet, jestli by šlo vlkovi nějak pomoci, 

aby se začal chovat jinak. Nakonec dostali námořníci za úkol zjistit z různých donesených 

knih, jak se vlastně vlk chová v přírodě doopravdy. U medvěda už se začali námořníci 

rozdělovat do několika skupinek. Jedna skupinka byla přesvědčená o tom, že medvěd chtěl 

ostatním zvířátkům ublížit, další si myslela, že medvěda rozčílilo, že venku prší, chtěl se 

schovat a nebylo kam, protože jediná chaloupka široko daleko byla tahle a už byla obsazená. 

A on se nechtěl o chaloupku s nikým dělit a schválně ji rozbil. A třetí skupina zastávala názor, 

že medvěd tu chaloupku zbourat nechtěl, že to byla jen jeho nešikovnost, protože se 

do chaloupky chtěl taky nasoukat a chaloupka to nevydržela. A ještě přidali, že medvěd se 

zároveň nezachoval zrovna nejlépe, navíc ho zvířátka upozorňovala, že už se tam nevejde. 

Ale medvěd měl svou hlavu a chtěl to prostě zkusit, protože mu třeba zvířátka neříkala 

pravdu, protože se ho bojí. Každá skupinka dostala čas na to, aby si svůj názor připravila 

a předvedla ostatním jako krátké představení, abychom to pak mohli společně vyhodnotit. Co 
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se týká týraného chlapce ve třídě, připojil se ke skupince druhé, že to medvěd udělal schválně. 

Ale nechtěl sdělit nahlas třídě žádné další poznatky.  

Při probírání tématu násilí jsem do jedné hodiny výtvarné výchovy zařadila vytvoření 

obrázků zlosti. Každý námořník si měl vzpomenout na nějakou situaci, která ho rozčílila 

a pociťoval vztek a zlost. Pak měl namalovat svůj zlostný obrázek, na kterém bude všechno, 

co ho nejvíc rozčílilo. Na konci výtvarného bloku jsme si sesedli do kruhu a každý námořník 

svůj obrázek ukázal ostatním, řekl, co mu dosud pomáhalo, aby tu zlost překonal. Pak měli 

možnost se vyjádřit ostatní, jak by tu situaci řešili oni. Řešení jsme si napsali na kartičky, ty 

jsme rozložili po třídě a každý námořník se mohl postavit ke kartičce s řešením, které mu 

nejvíc vyhovovalo. 

4.2.3 Prosinec – kamarádi 

Pomůcky nakopírované části pohádky Jak myška 

hledala kamarády s přípravou na divadelní 

představení 

Cíl žák se učí, jak se chovat ke kamarádům, 

spolužákům, umí vyhodnotit, co je 

na chování daného jedince špatně, dokáže 

spolupracovat na společném projektu 

 

Pohádka Jak myška hledala kamarády 

Na prosinec jsem si nechala pohádku Jak myška hledala kamarády. Myška má pocit, 

že ji nemá nikdo rád, chce si najít kamarády, ale chová se k nim ošklivě. 

Motivace: S dětmi jsme si sedli do kruhu a povídali si o lese, co všechno můžeme 

v lese vidět. 

Mapování: V rámci hodin prvouky jsme se snažili dát dohromady většinu zvířátek, 

která v lese žijí. A také v jakých domečcích bydlí. Budují si pelíšky sama zvířátka, nebo se 

snaží najít nějaká už hotová, ale opuštěná? Mohlo by nějaké zvířátko obývat pelíšek i s úplně 

cizím zvířátkem? Ke zjišťování informací jsme si půjčili ze školní knihovny různé 

encyklopedie a knížky o přírodě. Dál jsme pátrali po tom, jestli je možné, aby se některá 

zvířátka ve skutečném světě kamarádila, nebo je to jen v pohádkách. Přečetla jsem dětem 
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pohádku a povídali si, jak se myška zachovala. Proč asi hledala kamarády? Proč kamarády 

nemohla najít? Proč nejdřív přijala pomoc a byla ráda, že nějakou pomoc v nouzi našla, a pak 

byla tak ošklivá a nepříjemná na toho, kdo jí pomohl? Bylo to tím, že se třeba špatně vyspala? 

Taky se vám to někdy stane? Nebo jí bylo trapně, že jí někdo musel pomoci, přitom ona 

chtěla zvládnout všechno sama? Stalo se vám někdy, že jste někomu pomohli, a on byl pak 

na vás ošklivý? Když se dostanete do situace, kdy někdo potřebuje pomoci, pomůžete, nebo 

děláte, že to nevidíte a necháte to být? Když se sami dostanete do situace, kdy potřebujete 

pomoci, řeknete si o pomoc, nebo jste smutní, nešťastní, ale nechcete se o své trápení podělit? 

Nebo dokonce reagujete protivně, až agresivně, protože máte pocit, že vás nemá nikdo rád 

a jste na světě úplně sami? Nakonec jsme se rozhodli, že pohádku nastudujeme jako divadelní 

představení a předvedeme ho rodičům na vánoční besídce.  

Vyhodnocení a reflexe: Všechny děti potvrdily, že už se s takovou situací setkaly. 

Některé přiznaly, že se bály někomu pomoci, takže dělaly, že to nevidí. Jedna žákyně 

dokonce přiznala, že jednou se kamarádce hrozně posmívala, i když věděla, že potřebuje 

pomoci. Hodně málo z nich uvedlo, že by si o pomoc samy řekly, když by ji potřebovaly. 

Ostatní se s tím neztotožnily, bály by se, že se jim ostatní děti budou smát. Možná by si 

dokázaly říct o pomoc dospělému, ale ne ve škole, protože by je ostatní mohli označit za ty, 

co donáší. K tomu je třeba dobrá schránka důvěry, která se na škole nachází, ale samozřejmě 

záleží pak na tom, jak se k řešení problému postaví ti, kteří to mají na starosti. U myšky jsme 

se víceméně všichni shodli na tom, že asi nebyla zlá, ale nechtěla si připustit, že tu pomoc 

potřebovala, a proto to maskovala ošklivým chováním. Všechny nadchla představa, že to 

budou hrát jako divadelní představení pro rodiče. Akorát žákyně z Ukrajiny byla smutná, že 

se představení nezúčastní její babička. Slíbila jsem jí, že představení natočíme na mobil 

a babičce pošleme. S kostýmy nám pomohli žáci druhého stupně v rámci pracovních činností 

a někteří rodiče, na nás zbyly akorát dekorace. Bohužel u většiny dětí rodiče nedali souhlas se 

zveřejňováním v rámci GDPR, takže zde nemohu nic zveřejnit. Do pohádky jsme začlenili 

i spoustu jiných zvířátek, která ani neměla žádný text, jen v lese žila. Toto řešení jsem zvolila 

z důvodu, aby se mohly představení zúčastnit všechny děti, zároveň to bylo pro některé z nich 

výborné řešení, protože se styděly a nechtěly se vůbec zapojovat. Děti mne velmi překvapily 

a musela jsem je velmi pochválit, protože představení dopadlo výborně. Děti dovedly i ocenit 

ostatní za to, co se jim povedlo, i za to, že kolikrát někdo musel zachraňovat situaci, když 

někomu vypadl text. I rodiče byli spokojeni, někteří z nich nedokázali pochopit, kde se to 

v jejich dětech vzalo. 
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4.3 Program – část druhá, jednotlivé příběhy  

Pro svou práci jsem si vybrala tři příběhy, i když by se jich dalo popsat mnohem více. 

Vezměme v úvahu, že trauma může velmi ovlivnit jak školní výkonnost žáka, tak i ostatní 

oblasti jeho života, tudíž je velmi náročné pro učitele s takovýmto dítětem pracovat, aniž by 

tím dítě nějak utrpělo a jeho trauma se dále prohlubovalo. Pro učitele může být signálem, že 

dítě často chybí, nebo je nesoustředěné, má problém udržet pozornost, trpí různými tiky. 

Jiným projevem může být časté vyrušování, upoutávání pozornosti na sebe, vysmívání se 

ostatním dětem a ubližování jim. V některých případech může dojít až k sebepoškozování. 

Nebo na druhou stranu se objevuje velká plačtivost, bolesti břicha, hlavy, stranění se 

kolektivu. Učitel musí jednat velmi opatrně jak s dítětem, tak s rodiči, protože většinou netuší, 

co je příčinou traumatu, a jestli náhodou stále nedochází v rodině k situacím, které trauma 

neustále oživují. Pokud jde o školní výkonnost, trauma ji může ovlivnit v mnoha oblastech. 

Například se může jednat o nárůst počtu absencí ve škole, vyšší nemocnost nebo předčasné 

ukončení školní docházky. Dále o snížení intelektuálních dovedností a problémy s pamětí 

a udržením pozornosti. Také se objevují potíže s chováním, jako je časté vyrušování ve výuce, 

upoutávání pozornosti, anebo naopak stranění se kolektivu a osamocenost. Proto je velmi 

důležité zapojit do řešení problémů i pomoc psychologického poradenství. To nepředstavuje 

jen úřední, administrativní řešení případu. Jeho smyslem je zaměřená, cílevědomá pomoc těm, 

kteří s dítětem žijí a pečují o něj. „Poradenský pracovník ví, co se dá v rámci platných 

úředních směrnic a předpisů pro dítě udělat.“ (Matějček 2011, s. 21) Rodič se může obrátit 

i na Policii ČR nebo OSPOD. 

4.3.1 Lukáš 

Přes třídu letí pravítko, k tomu se ozývá zpěv, který občas vystřídá výkřik některého 

z dětí, je slyšet hlasitý smích a bušení nohou do země. To všechno zvládne obstarat Lukáš, 

nejčastěji v hodině, protože vydrží klidně sedět v lavici nebo na koberci maximálně deset 

minut. Všechno má hned hotové, že to má skoro celé špatně, je mu fuk, kontrolovat si nic 

nebude. Proč má čekat, až úkol dokončí i spolužáci, když může do něčeho bušit, nebo třeba 

počmárat perem a fixami věci někomu, kdo sedí za ním. Lukáš je z dvojvaječných dvojčat, 

má ještě starší sestru. Odmala to bylo velmi živé dítě, sportovně docela nadané, ale neustále 

potřebovalo, aby mu byla věnována soustavná pozornost. Podle rodičů s ním nebylo 

k vydržení, navíc odmítal jakékoliv rozvíjející kroužky, které navštěvoval spolu se svým 

bratrem. Na kroužcích trvala jejich matka, protože už odmalinka měla jasně stanovené, jak 

bude jejich vzdělávání probíhat. A Lukáš jí zcela tento plán narušil. Kroužky ho nebavily, 
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nevydržel hodinu kreslit nějaký obrázek, nebo se učit angličtinu, na kterou docházeli 

s bratrem už od tří let. Jeho bratr dvojče byl úplně jiný, klidný, přemýšlivý typ, nedělalo mu 

problém cokoliv si zapamatovat. Jeho starší sestra na tom byla podobně, v té době byla v páté 

třídě a chystala se na přijímací zkoušky na velmi prestižní osmileté gymnázium. Neustále byli 

Lukášovi dáváni za příklad, matka často obviňovala chlapce ze lží, protože si vymýšlel 

důvody, proč nemůže jít na daný kroužek. I přesto, že rodičům bylo při zápise do školy 

doporučeno, aby každého z chlapců dali do jiné třídy, rodiče trvali na svém, že je nemohou 

rozdělit, protože Lukáš by to bez svého bratra nezvládl. I když Lukášovi by nejspíš prospěl 

i odklad školní docházky. Předchozí paní učitelka říkala, že Lukáš byl první tři měsíce 

zaražený, moc toho nenamluvil, všechno řešil přes svého bratra, který za něj odpovídal. Pak 

ale došlo k velké změně. Po období počáteční nejistoty se Lukáš adaptoval na nové prostředí 

způsobem, který narušoval klima a projevoval se v určitých poruchách chování. U Lukáše se 

projevovala impulzivita, reaktivita, hostilita, agrese. Začal všemožně škodit ostatním 

spolužákům.  

Ve druhé třídě se Lukáš do školy sice těšil, ale pouze na přestávky, protože učení ho 

vůbec nebavilo, mnohem raději by někde běhal venku a kopal do balónu. Pokud seděl vedle 

svého bratra, tak se jeho negativní pozornost včetně agresivních projevů daleko méně 

obracela ke spolužákům, a tudíž jeho projevy nepůsobily rušivě na celou třídu. Avšak Lukáš 

svého bratra neustále vyrušoval, a bratr se nebyl schopen soustředit na vyučování, což ho 

velmi rozčilovalo, takže docházelo k bitkám v lavici a hádkám. Pokud jsem posadila Lukáše 

vedle nějakého jiného spolužáka, situace byla stejná, někdy si i rodiče stěžovali, že Lukáš 

ubližuje jejich dětem a ničí jim věci. Ve třídě jsem proto vyčlenila jednu lavici jen pro něj, to 

se mu nelíbilo, takže do všeho mlátil, vykřikoval, chodil po třídě. Jeho bratr s ním dost často 

nechtěl mít nic společného, dokonce na něj i doma žaloval.  

Oba rodiče mají vysokoškolské vzdělání. Otec podniká, matka pracuje v soukromé 

firmě na vyšší pozici, takže nemají tolik času se dětem věnovat, domácnost s nimi sdílí 

babička, která děti vyzvedává ze školy, dělá s nimi domácí úkoly a odpoledne je hlídá. 

Maminka je velmi ctižádostivá a chce, aby všechny její děti šly v páté třídě na prestižní 

osmileté gymnázium a pak pokračovaly nejlépe na vysoké škole někde v cizině. Proto také 

děti chodí na soukromé hodiny angličtiny, kam Lukáš chodí velmi nerad, protože mu to nejde 

a nebaví ho to. Vzhledem k tomu, že starší sestra patří mezi premianty třídy, u bratra dvojčete 

je to stejné, je na Lukáše vyvíjen obrovský tlak hlavně ze strany matky, která z něj chce mít 

také premianta. Bohužel Lukáš má k evidentní poruše ADHD  i poruchu dyslexie a dysgrafie, 
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plete si písmena, psací písmena si nepamatuje. V matematice mu nedělá velký problém 

numerické počítání, ale protože má vždy velmi rychle hotovo a nezkontroluje si to, dopouští 

se často chyb, i když mnohdy zbytečných. Horší je to s logickým uvažováním a slovními 

úlohami, protože má problém s pochopením zadání, nedokáže si dát věci do souvislostí.  

Rodiče vůbec nechtěli slyšet o tom, že by navštívili poradnu, protože za jejich dětství 

nic takového nebylo, tudíž není potřeba, aby tam chodili. Ovšem pokud nemá Lukáš 

diagnostikovanou žádnou poruchu, tak nemůže pracovat podle individuálního plánu a nemůže 

mít tudíž ani žádné úlevy. Nosí pak domů špatné známky, což matka velmi nelibě nese. 

Přístup Lukáše ke všemu hodnocení je takový, že ho to nezajímá, je mu to jedno, veškeré 

opravené psané testy hned roztrhá a hodí do koše. To, že škodí ostatním spolužákům, 

považuje za super zábavu, nikdy nepřizná svou vinu a všechno se snaží svalit na ostatní s tím, 

že naopak ubližují oni jemu. Většinu přestávek tráví tím, že neustále někoho pošťuchuje nebo 

se s někým rve. Děti mají ve třídě různé stolní hry a stavebnice. Lukáš se chce pokaždé 

zapojit, ale děti s ním hrát moc nechtějí, protože to vždy skončí stejně. Lukáš se naštve, 

protože třeba prohrál, všechno zboří, začne dětem nadávat, a na toho, kdo mu odporuje, 

fyzicky zaútočí. V podstatě touží na sebe neustále upozorňovat tím, že dělá všechno zlé. Toto 

jeho chování bych interpretovala tak, že je důsledkem neustálého srovnávání se svými 

vzornými sourozenci. Protože trpí poruchami učení a jeho vrozené dispozice mu neumožňují 

dosahovat vynikajících výkonů, může to mít pochopitelně za následek, že neustále prožívá 

neúspěch, což musí být pro tak malé dítě velmi stresující, ba až traumatizující. Chlapec z této 

nepříjemné situace hledá východisko, snaží se ji zvládnout. Je celkem možné, že řešení 

nachází v tom, že chce být vnímán jako „špatný“, možná je to pro něho jediná oblast, ve které 

může vynikat. Možná je „špatnost“ a „zlobení“ jediným prostorem, kde se může uplatnit 

a kde si ho všimnou. Jinak si rodiče všímají vynikajících výsledků sourozenců, ty posilují, 

chválí a vyzdvihují. Ve srovnání s „úspěšnými“ sourozenci, podle toho, co úspěch značí 

pro rodiče, je Lukáš vždy na posledním místě, což musí být pro něj nesnesitelné a neúnosné. 

Vynikat ve špatnosti mu může na druhou stranu přinášet mnoho uspokojení. Může mít pocit, 

že má situaci pod kontrolou – on je tím, kdo rozhoduje, komu a jakým způsobem ublíží, jak 

bude ostatní provokovat a možná se jim i mstít (za to, že jsou úspěšnější). Zároveň si těmito 

projevy zaručeně získá pozornost. Empatii vůči ostatním necítí, protože ani ostatní vůči němu 

empatii neměli.  

Myslím, že jeho rodiče se nevcítili dostatečně do jeho slabostí a skutečných potřeb, 

vnímali ho zkresleně, idealizovali si ho, přehlíželi jeho negativní emoce, když nejvíce 
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potřeboval podporu, aby se je naučil zvládat. Nepovšimli si, do jaké míry strádá a trpí. Tudíž 

on sám nepociťuje potřebu jednat s ostatními empaticky. Do skupinové práce se vždy hrne 

mezi prvními, ale po chvíli se začne se všemi hádat, že to dělají špatně, že s nimi ve skupině 

nebude, a odchází pryč. Ze začátku odmítal jakkoliv řešit situace, i ranní kruhy pro něj byly 

náročné, protože hodně spolužáků si na něj stěžovalo, že se k nim nechová hezky. Všem se 

smál do očí, ale bylo na něm vidět, že ho to velmi zasáhlo, několikrát se i rozbrečel. Okamžik, 

kdy celý ranní kruh vydržel poslouchat ostatní, aniž by na někoho křičel, nebo někomu něco 

sebral, považuji za velkou výhru. V prosinci se matka konečně rozhodla pro vyšetření 

v poradně, kde jí zároveň pomohli, jak si k Lukášovi najít cestu, protože opravdu nebude 

stejný jako sourozenci. Lukáše fascinují záchranáři, hlavně hasiči, možná by bylo dobré, 

přihlásit ho do nějakého podobně zaměřeného kroužku. 

4.3.2 Léčivý příběh pro Lukáše 

Na okraji jednoho menšího města se nacházel velký statek se spoustou zvířat. Mezi 

nimi žila i jedna psí rodina. Rodiče pocházeli ze slavného rodu, u obou byli v rodokmenech 

samí úspěšní šampioni. Všichni dospělí byli často pryč, účastnili se různých výstav a soutěží, 

ze kterých pravidelně přiváželi nejvyšší ocenění. Na jaře došlo k velké události, přišla na svět 

psí miminka a měla se pěkně k světu. Byla tři, dva kluci a jedna holka. Od chvíle, co začala 

vidět a pozorovat svět, měla maminka co dělat, aby je uhlídala. Tatínek byl neustále někde 

ve světě a reprezentoval rodinu a maminka byla na všechno sama. Holčička se jmenovala 

Dina, jeden kluk Dany a druhý Dag. Dina s Danym si spolu rozuměli, snažili se hned 

poslechnout a naučit se dovednostem, co po nich chtěla maminka. S Dagem už to bylo horší, 

nevydržel chvilku na místě, pořád někde poskakoval, neposlouchal, zlobil sourozence, bral 

jim věci. Maminka se na něj často zlobila, on nasliboval, jak už bude poslouchat a učit se, ale 

dlouho to nevydržel. Ještě než se štěňátka narodila, domluvili se rodiče, že budou své děti 

také připravovat na výstavy a soutěže, aby měli pokračovatele. Protože pejsci rostou mnohem 

rychleji než děti, brzy nastal čas, kdy štěňátka čekal nástup do psí školy. Ve škole se měla 

naučit všechno, co budou potřebovat na reprezentaci. Všichni tři se do školy těšili, ale Dag 

brzy poznal, že by raději dělal spoustu jiných věcí, než se učil různé povely, postoje 

a dovednosti pro soutěže. Ve škole ho to nebavilo, a aby mu nějak uběhl čas, začal 

spolužákům dělat naschvály, schovával jim věci, strkal do nich, když měli předvést, co se 

naučili, nedával pozor. Jediné, co ho bavilo, bylo cvičení na překážkách a různé bojovky. 

Problém nastal, když Dag v nějaké třídní soutěži nevyhrál, to se začal hned se všemi hádat, že 

je to jejich vina. Zato Dina s Danym si to ve škole náramně užívali. Maminka je každý den 
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chválila, jak jsou šikovní, co už se toho naučili, jak pojedou brzy reprezentovat na nějakou 

soutěž. Z Daga naopak nadšená nebyla vůbec, ze školy nosil neustále poznámky, že nedává 

pozor, dokonce se k ní doneslo, že si začínají stěžovat i rodiče spolužáků. Doma Dagovi 

zakázala úplně všechno, uložila mu spoustu úkolů, přesto nic nepomáhalo. Dag začal být 

smutný, i když to dokázal dobře skrývat. Jeho psí srdíčko bylo kvůli tomu, že se cítil neustále 

horší a odmítaný, jakoby ani nikam nepatřil, plné žalu. Pan učitel mamince nabízel, aby 

přemístila Daga do školy s jiným zaměřením, protože z Daga nebude nikdy pes, kterému by 

se líbilo předvádět se na dlouhých, pro něj nudných, výstavách. Ale maminka o tom nechtěla 

ani slyšet, protože toužila mít ze všech svých dětí úspěšné psy, a myslela si, že tato škola je 

úplně nejlepší ze všech škol. Dag si chtěl ale hrát a skotačit, nechtěl pořád jen pracovat, 

s ostatními se srovnávat, protože, ať už se snažil jakkoliv, stejně si nepřipadal dost dobrý. Jak 

Dag rostl a sílil, učení se mu líbilo čím dál tím méně, spolužáci si s ním ani nechtěli hrát, když 

jim neustále bral a ničil věci, tak začal Dag vyvolávat o přestávkách pranice, dokonce se 

od jednoho spolužáka z vedlejší třídy naučil pár ošklivých slov, která s oblibou začal 

používat. Když si ho ostatní nevšímali, začal se jim posmívat, když ve rvačce prohrál, dal se 

do usedavého pláče. Maminka si s Dagem nevěděla rady, často po večerech plakala, synovi 

vyčítala, že je ostudou jejich rodiny, že se musí zlepšit, protože se od něj očekává, že bude 

vzorně reprezentovat rodinu, ale tomu to bylo jedno. Jednou, když Dag přinesl poznámku, že 

rozbil hlavu spolužákovi tím, že po něm hodil školní pomůckou, rozhodla se, že se situace 

musí už nějak vyřešit. Poradili se s tatínkem a domluvili se, že Daga od dalšího pololetí 

pošlou do přísné internátní školy. Dag rodiče slyšel, zalekl se a vyběhl ven na zahradu, kde se 

dal do breku. Vtom zdálky zaslechl volání o pomoc. Co se to děje? Chvilku váhal, měl 

zakázáno vzdalovat se za plot, ale pak vyběhl směrem, odkud se ozýval křik. Přiběhl 

k rybníku a viděl, že se ve vodě někdo plácá, něco křičí a každou chvíli se mu hlava ztratí 

pod vodou. Dag už vypadal jako dospělý pes, tělo i nohy mu zesílily, v zubech měl sílu, což 

poznal každý, kdo se s ním přetahoval o klacek. Neváhal ani vteřinu a rozběhl se do vody. 

Ve vodě se topilo lišče. Zuby ho chytil za srst a táhnul ke břehu. Lišče bylo těžké, packami 

kopalo na všechny strany, ale Dag si s tím dokázal poradit a lišče vytáhl na břeh. Rychle 

doběhl na statek pro rodiče, aby mu pomohli lišče donést domů a zahřát ho. Sestra doběhla 

pro maminku liščete. Ta Dagovi strašně moc děkovala za záchranu svého syna a všem říkala, 

jaký je Dag hodný pes. Rodiče Daga pochválili a byli na něj pyšní. Příští týden si Daga 

i rodiče zavolal ředitel školy a spolu s velitelem záchranářů mu předal diplom a poděkoval mu 

před celou třídou za to, jak se statečně zachoval. Zároveň rodičům oznámil, že od příštího 

školního roku se ve škole otevírá v rámci Dagovy třídy studium záchranářství a že by byl 
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velmi rád, kdyby Daga do této skupiny přihlásili. Ovšem pouze pod podmínkou, že Dag 

zdárně dokončí letošní ročník a zlepší svůj přístup ke spolužákům. Celá třída i s rodiči byla 

pozvaná do záchranářské stanice, aby se mohli podívat, jak to tam funguje a co všechno Daga 

čeká příští rok. Dag byl nadšený, zjistil, že to je přesně to, co by ho bavilo, a rozhodl se, že 

udělá všechno pro to, aby se do záchranářské skupiny dostal. Maminka poznala, že každý je 

dobrý v něčem jiném a že nutit někoho do věcí, ke kterým nemá žádné vlohy, je zbytečné. 

Naopak pochopila, v čem Dag vyniká, a snažila se mu pomoct, aby co nejlépe zvládnul školní 

povinnosti a dostal se do vysněné skupiny. Dag se částečně zklidnil, ve škole se začal snažit 

a téměř i spolužákům přestal dělat naschvály. Ostatní spolužáci se na Daga přestali zlobit 

a velmi ocenili jeho statečnost a šikovnost, v jejich očích velmi vyrostl. I oni se mu snažili 

pomoct se školními úkoly. 

Vyhodnocení a reflexe: Lukášovým nejoblíbenějším zvířetem je pes, proto jsem se 

rozhodla vytvořit příběh, ve kterém bude hlavní postavou štěně. Příběh jsem nejdřív přečetla 

Lukášovi bez přítomnosti ostatních dětí, aby se s ním co nejlépe mohl ztotožnit. Domluvili 

jsme se, že pokud bude mít pocit, že si potřebuje příběh znovu poslechnout, že mu ho přečtu. 

Tato varianta pro něj byla mnohem přijatelnější, protože se nedokázal delší dobu soustředit 

na text, navíc díky jeho dys poruchám se soustředil na čtená slova, ale dělalo mu problém 

porozumět textu. Ze začátku za mnou přicházel často, abych mu třeba o přestávce příběh 

přečetla. Pak už si příběh pamatoval, stačilo mu, že za mnou přišel a o příběhu jsme si 

povídali. Před vánočními prázdninami jsme se dohodli, že příběh přečteme i třídě na ranním 

kruhu. Před přečtením příběhu měli spolužáci možnost říct, jestli si všimli nějaké změny 

na Lukášově chování ve třídě. Téměř všichni se shodli na tom, že Lukášův přístup k nim se 

změnil, už jim nebral tak často věci, dokázal si vyslechnout i názory někoho jiného, snažil se 

spolupracovat při práci ve skupině, přesto však někdy došlo k ostré výměně názorů. 

O přestávkách se snažil zapojit se do společných her ve třídě, třeba stavění z kostek. 

Po přečtení příběhu měli spolužáci říct, jestli si myslí, že mu příběh pomohl a v čem, čím by 

Lukášovi mohli pomoci ostatní, aby byl v kolektivu spokojený. 

Po dohodě s Lukášem jsem příběh v prosinci poslala i jeho rodičům, aby měli možnost 

si příběh přečíst a popovídat si o něm se svým synem. Maminka s Lukášem dokonce začala 

chodit pravidelně k dětské psycholožce a do poradny. 
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4.3.3 Matěj 

Učitelka přichází na konci přestávky ke dveřím třídy. Ze třídy jsou slyšet výkřiky, 

mezi kterými lze identifikovat výrazy, při kterých se červená i zeď. Dívá se, jestli si nespletla 

dveře. Ne, opravdu stojí před třídou žáků druhé třídy základní školy. Chvíli přemýšlí, jestli se 

nemá otočit a rychle prchat co nejdále. Nakonec sebere odvahu, vkročí do třídy a doufá, že 

přežije do konce hodiny. Ve třídě se jí naskytne děsivý obrázek. Jeden chlapec drží druhého 

pod krkem, mlátí mu hlavou o zeď a sype na něj jednu nadávku za druhou. Ten druhý křičí 

podobná slova a sotva popadá dech. Z očí toho prvního srší blesky a nenávist. To je Matěj. 

Klučina s velkýma očima a krásným úsměvem. Ale když se naštve, tak se jeho pohledu bojí 

všichni. Ve škole mu to jde, je to chytrý kluk, ale na první pohled je vidět jeho neklid, tiky 

v očích a častá nesoustředěnost. Když sedí v lavici, potřebuje mít zaměstnané ruce, i když má 

jen poslouchat, takže neustále u sebe má blok a maluje. Musí sedět sám v lavici, protože stačí 

málo a začne sousedovi shazovat věci a bušit do něj. Při chůzi spíš poskakuje, nevydrží být 

chvíli v klidu. Některé dny je s ním skvělá spolupráce, je nadšený za jakoukoliv pochvalu, 

jindy stačí pouze kolem něj projít a už je zle. Dovolí si klidně i na kluka o hlavu vyššího, než 

je on sám. Matěj má starší sestru, která chodí šesté třídy, ale na jinou základní školu.  

Otec je vojákem z povolání, matka pracuje ve státní správě. Podle vyprávění Matěje 

jsem pochopila, že otec toužil po holčičce, místo ní se narodil kluk. A ten musí dodržovat 

všechna stanovená pravidla, jinak hrozí trest. Když se maminka Matěje snaží bránit, zbije otec 

i ji, na starší sestru zatím násilí nepoužil. Matěj říká, že doma mají přesný časový 

harmonogram, kde je stanovena doba jídla, plnění domácích úkolů, úklidu a dalších věcí. 

Na třídní schůzky chodí maminka, vypadá plaše, až zakřiknutě, otce jsem viděla jen jednou 

a působí velmi autoritativně. To, že je chlapec fyzicky týraný, bylo zjištěno úplnou náhodou, 

když ho jiný spolužák chtěl poplácat po zádech a Matěj začal brečet, že ho to bolí. Vše bylo 

předáno na OSPOD a policii. Ze začátku byl Matěj ochotný o tom částečně mluvit, ale pak se 

zasekl a odmítá říct cokoliv dalšího. Z jeho slov jsme pochopili, že pokud provedl něco 

špatného, třeba nevydržel sedět v klidu při úkolech nebo nechával otevřené dveře do pokojů či 

oblečení ve skříni nebylo srovnané v komínkách, otec ho zavřel do sklepa, tam ho přivázal 

k noze od stolu a ještě ho někdy seřezal obuškem. Matka tvrdí, že k žádnému týrání 

nedochází, že u nich doma je vše v pořádku. Je tam podezření na základě vyprávění syna, že 

otec týrá i matku. Matěje vyzvedával spíš otec, pokud pro něj přišla maminka, měl obrovskou 

radost. Kolikrát mi hlásil už od rána, že dneska ho vyzvedává maminka. Ten den většinou 

nedošlo ani k žádnému konfliktu ve třídě.  
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V první třídě se takto násilnicky neprojevoval, vše začalo až ve druhé. Možná to bylo 

způsobeno tím, že na něj byly kladeny větší nároky, co se týká školy, které nebyl schopný 

splnit přesně podle představ otce, takže týrání zintenzivnilo. Poté, co bylo vše oznámeno, otec 

s fyzickým týráním téměř přestal, aby se nedalo nic dokázat, a přešel na týrání psychické. 

Ve třídě byl Matěj oblíbený, ale po jeho fyzických útocích se ho někteří začali bát, jiní 

spolužáci se ho snažili vyprovokovat k něčemu dalšímu. Navíc jeho slovník byl opravdu 

peprný a přejala ho i děvčata, možná, aby stoupla v jeho očích. Co se týká informací o situaci 

doma, Matěj se uzavřel a nechce už o ničem mluvit, nejspíš i díky výslechům u příslušných 

orgánů. Při ranních kruzích se zapojoval do diskuze, neměl problém se k něčemu vyjádřit. 

Akorát u povídání o agresivitě v příbězích spíše mlčel. Snažila jsem se mu vysvětlit, že pokud 

bude mít nějaký problém, může za mnou kdykoliv přijít s tím, že nikomu dalšímu o tom 

nepovím. Často však u něj převážilo obvinění, že jsem si na něj zasedla a viním ze všeho jen 

jeho samotného, i když pokaždé jsem mluvila se všemi účastníky konfliktu, každý měl 

možnost se k tomu vyjádřit a ohodnotit své chování.  

S Matějem je to práce na dlouhý čas, nevěří moc dospělým, jeho reakce jsou často 

neočekávané, nelze se na ně připravit. Potřeboval by pomoc od terapeuta, ale rodiče to 

odmítají s tím, že je vše v pořádku. 

4.3.4 Léčivý příběh pro Matěje 

Felix je zajíc, který bydlí se svými rodiči a sestrou na okraji lesa. Chodí do druhé třídy 

v lesní škole. Je hodně neposedný, ale do školy chodí rád a rád se učí nové věci. Nejradši 

ze všeho má kreslení a tělocvik. Rád si vymýšlí příběhy, které kreslí jako komiksy. 

K narozeninám dostal mobil, aby mohl ze školy chodit sám a maminka o něj neměla strach. 

Ve třídě měl spoustu kamarádů, ale v poslední době si s ním spolužáci moc hrát nechtějí. 

Felix z toho bývá smutný, možná tuší, jaký k tomu mají spolužáci důvod, ale nechce se jich 

na to zeptat. Svoje obavy skrývá za ošklivá slova, která o přestávkách vykřikuje směrem 

ke skupinkám spolužáků. Občas taky vyskočí a začne se pro nic za nic prát, vůbec mu nevadí, 

že se pere s o hlavu větším soupeřem. Má spoustu síly a většinu z nich přepere. I paní učitelka 

jednou zaslechla, jak o přestávce Felix nadává svým kamarádům. Felixe si vzala stranou 

a snažila se zjistit, proč se tak ošklivě začal chovat. „Co se s tebou děje, Felixi? Dřív jsi 

takový nebýval. Kdepak jsi slyšel tahle ošklivá slova?“ Felix neodpovídá, má sklopenou 

hlavu a neustále mrká. Pak z něj vypadne, že občas slyší taková slova doma, když tatínek křičí 

na maminku. A pak si taky rád pouští zaječí youtubery na svém mobilu, když si doma zaleze 
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do pokojíčku, nasadí si sluchátka a chce být sám. „Proč bych takhle nemohl mluvit s holkami 

ze třídy? Vždyť ti velcí youtubeři tak běžně  mluví, nikdo jim neříká, že je to špatně. Já bych 

chtěl být jako oni.“ „A proč se, Felixi, každou chvíli pereš? Vyřešíš tím něco?“ „Když oni mi 

říkají, že jsem na ně ošklivý, že se mnou už nebudou kamarádit. A když jim dám facku nebo 

se s nimi začnu prát, skoro vždycky vyhraju a mám od nich pokoj.“ Blížil se květen a s tím 

i odjezd na několikadenní výlet. Bylo potřeba vytvořit rozdělení dětí do pokojů. Zvířátka už 

měla předem domluveno mezi sebou, kdo s kým chce být na pokoji, a hlásila to paní učitelce. 

Akorát s Felixem být nikdo nechtěl. Všichni se báli, že by byl na ně Felix ošklivý. Felix to 

nevydržel a začal na spolužáky křičet. „Všechno je to vaše vina, pořád na mně vidíte nějaké 

chyby, já jsem pro vás ten špatný. I paní učitelka je na mě zlá, protože ze všeho obviní 

vždycky jen mě. Nikoho jiného.“ A rozplakal se a do konce vyučování už nepromluvil. Druhý 

den Felix nepřišel do školy. Maminka paní učitelce napsala, že Felixe omlouvá, že si ho nechá 

jeden doma, protože dostala v práci volno. Paní učitelka se s dětmi domluvila, že Felixovi 

pomůžou. Se dvěma ježčími kluky se dohodla, že s ním budou na výletě na pokoji. A do té 

doby se všichni dohromady pokusí Felixe přesvědčit, že ošklivými slovy nic nevyřeší 

a rvačkami už vůbec ne. Do odjezdu na výlet zbýval měsíc. Celá třída se začala každé ráno 

před začátkem vyučování scházet ve třídě k ranním kruhům. Povídali si o tom, co dělali 

předchozí den, co je čeká nového v učení, co se jim líbí nebo nelíbí na chování jiných 

spolužáků. Při jednom ranním kruhu povídá veverka Barka: „ Každý z nás se někdy dostane 

do situace, kdy se mu něco nepovede a začne se kvůli tomu rozčilovat, někdy se i vztekat. I já 

jsem se už mnohokrát vztekala kvůli nějaké blbosti. Ale stejně mi to nepomohlo. Naopak, čím 

víc jsem se vztekala a byla ošklivá na kamarády, kteří mi chtěli pomoct, bylo to horší a horší, 

nic jsem tím nevyřešila. Teď si vždycky začnu potichu, jen tak v hlavě, zpívat nějakou hezkou 

písničku, která mi pomůže se trošku uklidnit. A už se mi občas povedlo, že jsem na ostatní 

nezačala křičet a dokázala jsem si poslechnout jejich rady. Možná bys, Felixi, taky někdy 

mohl zkusit zpívat, klidně i nahlas. Třeba tu písničku budeme znát a přidáme se k tobě.“ Felix 

se tentokrát nezamračil, ale usmál. „Tak já to někdy zkusím, až na mě půjde velký vztek.“  

Liška Zubajda zase navrhla, že by mohli začít malovat obrázky zlosti. „A jak se to dělá?“ 

zeptali se spolužáci. „To si musí každý představit nějakou situaci, kdy měl velký vztek, pak 

namaluje zlostný obrázek, kde bude všechno, co ho nejvíc rozčílilo. A pak ukáže obrázek 

ostatním a řekne, co bylo důvodem vzteku a co udělal pro to, aby se toho vzteku zbavil. 

A tuhle hru jsme hráli na táboře a všem se líbila.“ Paní učitelka dodala, že je to výborný 

nápad. A spolužáci to můžou doplnit ještě tím, že řeknou, jak by to řešili oni. Felix se 

s nadšením do této hry zapojil, ze začátku měl problém s tím, že přesně nedokázal říct, proč 
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ho někdy ten vztek popadl, ale postupně se zlepšoval. A jeho obrázky byly velmi výstižné. 

Na ranních kruzích také bylo potřeba vymyslet hru pro vedlejší třídu, která bude probíhat 

po celou dobu výletu. Všichni se shodli na tom, že sestaví hru Cesta za pokladem, který 

hlídají piráti. A všichni jednohlasně rozhodli o tom, že obrázky ke hře namaluje Felix, protože 

jeho obrázky jsou nádherné. Felixe to moc potěšilo a spolužákům poděkoval za to, že mu to 

umožnili. A taky poděkoval Zubajdě a Barce za to, že mu ukázaly možnosti, jak by mohl 

bojovat se svým vztekem. Miloval kreslení a obrázky zlosti kreslil často, částečně mu 

pomáhaly se uklidnit. Snažil se i nemluvit sprostě, navíc mu na youtubery nezbýval čas, 

protože musel přece malovat obrázky ke hře. Při posledním ranním kruhu před odjezdem 

na výlet ukázal třídě to, co nakreslil. Bylo to nádherné, všichni mu zatleskali a poděkovali mu. 

Jedním hlasem dodali: „Jsme rádi, že tě mezi sebou máme. Nikdo jiný by to takhle krásně 

nenakreslil. Myslíme, že vedlejší třída bude z naší hry nadšená.“ 

Vyhodnocení a reflexe: Matěj nejdřív odmítal jakékoli snažení z mé strany. Příběh 

jsem mu založila do jeho šanonu s tím, že pokud bude chtít, může si ho kdykoliv přečíst sám, 

nebo za mnou s ním může přijít a přečtu mu ho. Trvalo to měsíc, než se odhodlal k tomu, aby 

za mnou přišel a vyslechl si příběh. Vracel se často, pak už si ho občas četl sám. Dokonce si 

Felixe vyrobil z papíru a nechával si ho na lavici. Když později došlo ve třídě k nějaké 

vyhrocené situaci, do které byl Matěj zapletený, byl už ochotný si o tom v klidu promluvit, 

byl schopný říct, proč to řešil daným způsobem, co ho k tomu vedlo.  Hru Obrázky zlosti jsme 

zařazovali i do našich ranních kruhů, ale až po pár týdnech, kdy jsem příběh Matějovi 

častokrát četla. Kreslení mu začalo pomáhat, myslím, že je i velmi talentovaný, třeba 

v budoucnu zkusí nějakou umělecky zaměřenou školu. Velmi mu i pomohly návrhy řešení 

různých situací od spolužáků. Spolužáci se i shodli na tom, že kulisy pro naše divadelní 

představení navrhne Matěj a sám dohlédne na jejich výrobu. 

Odstranění, nebo aspoň zmírnění traumatu u Matěje, je velmi náročný proces, který 

bude trvat léta, ne-li celý život. Rodiče svůj názor nezměnili, trvali na svém, že u nich doma 

je vše v pořádku, tudíž není potřeba absolvovat návštěvy u psychologa. 

4.3.5 Lena 

Téměř každé ráno v šatně utěšuje paní učitelka, která má dozor, holčičku. Holčička 

roní slzy, stěžuje si na bolest bříška a vysvětluje paní učitelce, že potřebuje jít domů. Po delší 

chvíli se dívka částečně uklidní a s popotahováním odchází do třídy. Tato situace se opakuje 

několikrát za den.  
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Lena je dívka, která do kolektivu přišla až na začátku druhé třídy. Přijela z Ukrajiny 

těsně na konci prázdnin, neuměla vůbec česky. Přijela s rodiči a malým bratrem, na Ukrajině 

zůstal zbytek její velké rodiny. V domě s nimi bydlela ještě babička s dědou a strýcovou 

rodinou. Leniny rodiče jsou lékaři a sem do České republiky přijeli za prací. I na Ukrajině 

byli velmi vytížení, takže o Lenu s bratrem se starala převážně babička, na kterou se Lena 

velmi upnula. Asi měsíc před odjezdem babička vážně onemocněla, lékaři nebyli schopni říct, 

jestli se jim podaří babičku vyléčit. Lenu to velmi zasáhlo, nechtěla odjet do cizí země, kde 

nikoho nezná, nemá tam žádné kamarády a nezná ani jazyk. Chtěla zůstat s babičkou. To však 

nebylo možné, protože stejně by se o ni babička nemohla starat.  

Ve škole byla Lena velmi zamlklá, každou chvíli si stěžovala na bolest hlavy nebo 

břicha, chodila několikrát za den na záchod s tím, že bude zvracet, často bezdůvodně plakala. 

Ze začátku nebyla schopna ani říct, co ji trápí, protože neuměla řeč. Pokud bylo potřeba, 

překládali její věty spolužáci, kteří také byli z Ukrajiny. Situace s babičkou se nelepšila, Lena 

ani neměla možnost s ní mluvit přes sociální sítě, protože babička byla ve stavu, kdy nemohla 

ani telefonovat, takže Leniny stavy přetrvávaly. Někdy i maminka zavolala, že se Lena necítí 

dobře a že ji nechá pár dní doma. Ve vyučování začala mít problémy s pozorností, často se 

zasnila, přenesla se do jiného světa, někdy se i rozplakala. Problémy začala mít i v družině, 

kde byla třída doplněna o rok staršími dívkami, které si Lenu velmi dobíraly, posmívaly se jí, 

že je fňukna a nic jiného neumí. Bohužel do družiny chodit musela, protože rodiče měli 

náročné povolání. Nabídla jsem jí možnost přeřazení do jiné družiny, ale to odmítla s tím, že 

tady už má své kamarádky ze třídy. Ze začátku si z ní dělali legraci i některé děti ve třídě, ale 

díky ranním kruhům se nám povedlo situaci zklidnit. Velmi jsem se obávala, až začneme 

v prvouce téma rodina, co to s Lenou udělá. Ale Lena mě překvapila a sama za mnou přišla 

s tím, že si něco připraví na další hodinu. A povídala o tom, jak vyrůstala na Ukrajině, co si 

pamatuje, když byla malá, co pro ni znamená babička. Přinesla i fotky, které si s sebou 

z Ukrajiny přivezla. A byla moc šťastná, že jí děti naslouchaly a nakonec jí i zatleskaly. 

Pro Lenu to byl velmi důležitý okamžik. Myslím, že jí velmi pomohlo, když i ostatní 

spolužáci, jejichž rodnou vlastí nebyla Česká republika, vyprávěli o své zemi, jaké jsou u nich 

tradice a zvyklosti, jak například slaví Vánoce, nebo proč u nich Vánoce vůbec nejsou. Lena 

si uvědomila, že o své vlasti může mluvit kdykoliv, nikdo jí nebrání v tom, aby vyprávěla 

o své babičce a zbytku rodiny, která zůstala daleko odsud.  

V Lenině příběhu jsem si několikrát vzpomněla na knihu Patříš k nám, kde autorka 

popisuje, jak u mnoha dětí z uprchlických rodin vnímala, jak těžce nesou smutek 
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nad ztracenou vlastí, zatímco rodiče byli šťastni díky zdařilému útěku a horlivě si hledali 

práci nebo vydělávali peníze (Franke-Gricksch 2006, s. 50). Použila jsem u ní i metodu, 

kterou právě Franke-Gricksch zmiňuje ve své knize. Tento námět jsem i využila v léčivém 

příběhu. S maminkou jsem se domluvila, aby Leně dala s sebou do školy fotku babičky. 

Maminka jí koupila medailonek, do kterého fotku babičky vložila, a Lena začala medailonek 

nosit na krku. Když bylo Leně moc smutno a nebyla schopna se téměř soustředit 

na vyučování, poradila jsem jí, aby si představila, že za ní stojí její babička a dodává jí sílu, 

aby mohla plnit své úkoly. To Leně velmi pomohlo, pak už stačilo říct jen vlevo za tebou 

a Lena hned věděla, že babička je s ní. Před vánoční besídkou se Lena dozvěděla, že babiččin 

stav se hodně zlepšil a byla propuštěna domů. Sami spolužáci vymysleli, že pro Leninu 

babičku vytvoří hromadné vánoční přání, které pošlou po Leně, protože Lena se chystala 

na Vánoce odjet s rodiči na Ukrajinu navštívit své blízké. Domluvili se, že to udělají tajně, 

aby o tom Lena nevěděla. Přislíbila jsem jim, že i natočím představení na besídce, které pak 

Leně dáme, aby ho mohla babičce pustit. Lena byla velmi dojatá, když jí poslední den 

před Vánoci třída předala dárek pro babičku. 

4.3.6 Léčivý příběh pro Lenu 

Blížil se konec léta a začal nový školní rok. Hned první den se všichni ve třídě vítali, 

jako by se neviděli roky. Ve druhé vyučovací hodině někdo zaklepal na dveře a do třídy vešla 

paní zástupkyně liška Vševědka s neznámou slečnou. „To je víla Modřenka, vaše nová 

spolužačka, přijela z daleka a zatím téměř nezná naši řeč. Buďte na ni hodní. A to je, 

Modřenko, tvoje paní učitelka.“ Paní učitelka novou žákyni přivítala a posadila ji vedle lišky 

Zubajdy, kde bylo volné místo. „Zubajdo, o přestávce provedeš Modřenku po škole, ukážeš jí, 

kde co je. Pokud by něčemu nerozuměla, tak za mnou přijďte a vyřešíme to společně.“ Šly 

dny a Modřenka byla pořád hodně smutná, skoro každé ráno v šatně brečela a ve třídě se 

s nikým moc nebavila. Některé žákyně se jí smály, že je ufňukaná, nejvíc se jí posmívala 

kukačka Zlatnice, i přesto, že sama mockrát brečela, když se třeba bouchla. Modřenka si 

i často stěžovala na to, že ji bolí bříško a že chce domů. Jediný, s kým si občas povídala, byla 

Zubajda. Jednou jí vyprávěla o své babičce, která zůstala tam, kde dřív bydleli, teď je moc 

nemocná a Modřenka se o ni strašně bojí. A taky se jí hodně stýská, chtěla by se vrátit zpátky 

k babičce. Zubajda zašla po vyučování za paní učitelkou a vše jí vyprávěla. A paní učitelka jí 

slíbila, že určitě něco vymyslí, aby Modřence pomohly. Druhý den ráno svolala paní učitelka 

všechny své žáčky ze třídy na koberec, kde si sedli do kruhu. A začala vyprávět o žáčcích, 

kteří se sem přistěhovali z jiného lesa, nebo dokonce z jiné říše, protože jejich rodiče tady 
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třeba získali práci, nebo jejich původní domeček byl zničený požárem, zemětřesením nebo 

loupežníky. Je to pro ně hodně složité, protože museli opustit své rodiny, své kamarády, svůj 

domov. Někteří měli štěstí, že s nimi mohla odejít celá rodina, včetně babiček a dědečků, 

v jiných rodinách odejít všichni nemohli. Žáčci pozorně naslouchali. Nakonec paní učitelka 

poprosila ty, kteří se přistěhovali z jiných končin, aby si na druhý den připravili vyprávění 

o své domovině, příbuzných, zvycích, klidně mohli zazpívat i oblíbenou písničku, která jim 

připomíná původní domov, a naučit ji spolužáky. „Modřenko, chtěla bys nám taky vyprávět 

o svých příbuzných, kteří sem s vámi nemohli přijet?“ Modřence se rozzářily oči a řekla ano. 

Další dny probíhalo vyprávění. Modřenka vyprávěla o tom, jak vypadal jejich domeček, kdo 

tam s nimi všechno bydlel, přinesla i fotky. Nakonec řekla, že se jí moc stýská po babičce, 

která je navíc hodně nemocná a museli ji odvézt do nemocnice. A Modřenka by chtěla jet 

za ní a být s ní, protože ví, že babička by byla ráda a třeba by jí to i pomohlo. Na konci týdne 

slíbila paní učitelka třídě výpravu do lesa. „Děti, zítra je pátek a my se vydáme na výpravu 

do lesa. V našem lese je jedno kouzelné místo, daleko až za Strašidelnou roklí. Vezmeme tam 

Modřenku, abychom jí pomohli v tom jejím trápení. Kdo chce, může si s sebou vzít malou 

lahvičku. Modřenko, ty si vezmi i fotku babičky, budeš ji potřebovat.“ Paní učitelka s sebou 

nesla košík a řekla všem, že do něj mají sbírat listy, klacíky, trávu, stébla, květy. Cesta byla 

dlouhá a náročná, ale kolem poledne se jim podařilo projít Strašidelnou roklí a ocitli se 

na malém paloučku. Na okraji paloučku, schovaná v trávě, byla malá studánka. Všichni si 

sedli okolo studánky. „A teď pomůžeme Modřence vyrobit závěsný medailonek, do kterého si 

dá fotku babičky a bude ho pořád nosit na krku. A díky tomu bude babička pořád s ní. Navíc 

v této studánce je kouzelná voda, ve které může každý uvidět toho, po kom se mu stýská. 

Když si trošku vody naberete do lahvičky, odnesete si obrázek s sebou a kdykoliv se vám 

zasteskne, můžete si ho připomenout. Studánku poprosíme, jestli nám vodu vydá.“  A řekla 

jim kouzelnou formuli, kterou po ní všichni zopakovali. Každý se nejdřív zadíval 

do studánky, pak si nabral trošku vody do své lahvičky a tu pevně zavřel. I Modřenka si 

trošku vody vzala. A navíc měla na krku i medailonek. Pak se znovu posadili kolem studánky. 

„A teď tu mám pro Modřenku ještě jedno překvapení. Tady jsem ti, Modřenko, přinesla 

kouzelné bonbóny od naší kořenářky sovy Kráčmerky. Ve tvém bříšku jsou takoví malí 

skřítci, kteří tam hlídají, aby všechno fungovalo tak, jak má. Skřítci jsou moc hodní a důležití, 

někdy se však ti skřítci pohádají, proto tě začne bolet bříško. Ale oni jen potřebují poslat 

kouzelný bonbón, ze kterého se k nim dostane uklidňující sirup, a hned je to zas dobré. 

Kráčmerka ti poslala celou krabičku, ale pozor, můžeš jen jeden bonbón denně, aby si na něj 

skřítci nezvykli. Pak by totiž přestal fungovat.“ Nakonec všichni poděkovali studánce 
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za kouzelnou vodu a vydali se zpátky do školy. Modřenka byla moc ráda za medailonek, který 

jí vyrobili spolužáci, a celou cestu do školy se usmívala a zpívala si písničku, kterou ji naučila 

babička, když byla malá. 

Vyhodnocení a reflexe: Lena má velmi ráda pohádky o vílách, čehož jsem využila 

při psaní příběhu. Napsala jsem ho jako první, protože Lenino trápení se nijak nelepšilo. 

Kolega ze školy, který vyučoval ruštinu, příběh přeložil, pokud by Lena něčemu nerozuměla. 

Díky tomu ho mohla Leně doma číst i maminka. Lena se v příběhu neustále vracela k části, 

kde paní učitelka vyprávěla o žáčcích, kteří museli opustit své domovy. Leně velmi pomohlo, 

když jsme si občas v rámci ranních kruhů začali povídat o rodině, o rozdílech v kultuře naší 

a jiných zemích. Tím, jak začala stále více rozumět češtině, se mohla lépe zapojovat například 

do skupinové práce. Postupně přestávala o přestávkách sedět sama smutně v lavici a začala si 

povídat i se spolužáky a hrát s nimi hry. Léčivý příběh měla založený v deskách v lavici, 

kdykoliv o přestávce se k němu mohla vrátit. Na konci listopadu jsem po domluvě s Lenou 

přečetla příběh před třídou. Medailonek jí koupila maminka, děti pro babičku Leny vyrobily 

přání. Úzkost, bolesti břicha a pláč se u ní objevovaly stále, ale jejich frekvence se snižovala. 

Situace se pomalu začala obracet k lepšímu poté, co se Lena dozvěděla, že babiččin stav se 

zlepšil a bude propuštěna do domácího léčení. Ke zlepšení stavu pomohla i cesta na Ukrajinu 

během Vánoc, kdy Lena mohla svou babičku navštívit, povyprávět jí o životě v jiné zemi, 

o kamarádech a ukázat jí záznam divadelního představení. Dokonce babičce vezla i léčivý 

příběh, aby jí ho mohla přečíst a říct jí, že jí velmi pomohl pokaždé, když jí bylo po babičce 

moc smutno. 
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ZÁVĚR 

V této práci jsem se věnovala praktickému zlepšení klimatu pomocí metody léčivých 

příběhů ve 2. třídě ZŠ. Ze začátku svého působení ve třídě jsem si myslela, že nikdy 

nemůžeme dojít k nějakému zlepšení. Děti se neustále překřikovaly, nadávaly si, žalovaly 

na sebe. Velmi musím vyzdvihnout ranní kruhy, které děti neznaly. Bylo vidět, že nejsou moc 

zvyklé ani normálně komunikovat, že spousta rodičů se zajímá hlavně o domácí úkoly, nebo 

o to, jestli na jejich děti nejsou kladeny zbytečně vysoké požadavky. O dění ve třídě se 

zajímali pouze ti, s jejichž dětmi nebylo potřeba nic řešit. Důležité bylo zapojit do chodu třídy 

i rodiče, na třídní schůzce byli sami překvapeni, jaká je v jejich třídě situace, že to přece není 

možné, že by se jejich děti takhle chovaly. Mohu zhodnotit, že po prvním měsíci se situace 

ve třídě částečně zklidnila, i když tam pořád docházelo ke krizovým momentům ze strany 

některých žáků. I pro ně byly tyto kruhy přínosem, protože slyšeli názor ostatních žáků, ne jen 

ten můj. Postupně si osvojovali schopnost naslouchat spolužákům, vyslechnout si, proč bylo 

jejich chování nevhodné a jaké mělo dopady na ostatní děti. Žáci mohli své pocity sdílet 

v atmosféře bezpečí a otevřenosti. Se žáky jsme i zavedli každotýdenní sebehodnocení svého 

chování, kdy měli možnost výběru ze tří smajlíků a měli možnost ke smajlíkovi přidat 

i odůvodnění, proč se pro tento týden ohodnotili takto. Pokud se rozhodli, že někoho chtějí 

pochválit nebo že se chtějí omluvit, řešili jsme to v rámci závěrečného kruhu v pátek. Měli 

na pomoc notýsek, kam si mohli zaznamenat informace, které by chtěli říct na pátečním 

kruhu, aby to nezapomněli. Bohužel jsme stále, po celou dobu projektu, bojovali 

s používáním velmi hrubých výrazů a nadávek. Děti se sice snažily, ale pořád se nám nedařilo 

eliminovat nežádoucí a rušivé projevy chování. Pak jsem zjistila, že nejvíce nadávek přinášejí 

do třídy dva žáci s ADHD, kteří na mobilu sledovali youtubery, s jejichž slovníkem se tyto 

děti zřejmě ztotožnily a převzaly ho. Nejspíš jim tyto výrazy připadaly normální, což ovšem 

nijak neprospělo situaci ve třídě, protože obzvlášť u děvčat docházelo k přejímání těchto 

výrazů. Nakonec pomohla spolupráce s rodiči a situace se začala pozvolna zlepšovat. 

Složitější situace nastala i u některých matek cizinek, které si nepřály, aby jejich děti 

vyprávěly cokoliv o rodné zemi, nechtěly, aby jejich dětem bylo dáváno za úkol zjišťování 

informací o tom, jak se třeba u nich slaví Vánoce. Maminky se zřejmě snažily splynout 

s davem, chtěly už se považovat za Češky, což ale u některých dětí bylo příčinou problémů, 

nechtěly se odstřihnout od své rodné země. Jiní zase o zvycích a zemi, ze které pocházejí 

jejich rodiče, nevěděli nic, protože rodiče se o tom s nimi doma nebavili. Navíc v učebnici 

češtiny pro druhou třídu, podle které jsme se učili, bylo hned prvním tématem Mateřský jazyk 
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a Jakými jazyky lidé mluví. Velmi pomohlo, když jsem dětem vysvětlila, že vztah ke své 

rodné zemi nemusí skrývat, že naopak ostatní žáci ocení informace, jak to třeba vypadá 

u nich, jaké jsou odlišnosti při různých oslavách a podobně.  

Velmi si cením toho, že jsem se díky tématu závěrečné práce seznámila s narativními 

přístupy v reedukaci a léčivými příběhy. Léčivé příběhy využívám dál ve své pedagogické 

praxi. Děti se s hlavními postavami příběhů velmi rychle ztotožnily a působení příběhů 

v dobrém slova smyslu mohu každý den vidět na svých žáčcích. Příběhy se dají použít pro 

jakoukoliv věkovou kategorii, takže s nimi budu určitě pracovat i nadále. Zlepšit klima 

v natolik nesourodé třídě během krátké doby je náročným, téměř nerealizovatelným úkolem. 

Je to běh na dlouhou trať, velmi náročné pro všechny účastníky, žáky, učitele i rodiče. Musí 

se postupovat systematicky, cílevědomě a citlivě, krok za krokem, skládat kamínek 

ke kamínku a rozhodně nelze vše vyřešit během jednoho školního roku. Je to práce na několik 

následujících let. Bohužel nemohu posoudit, k jakému posunu došlo ve třídě během 

následujícího roku, protože jsem na konci školního roku přešla na jinou školu. V budoucnu se 

plánuji více zaměřit i na spolupráci s rodiči. Více bych se je snažila zapojit do chodu třídy, 

například různými akcemi i mimo školu, ne jenom setkáními na třídních schůzkách. Bylo by 

to dobré pro obě strany, rodiče by viděli, jak se jejich děti chovají v kolektivu, děti by měly 

možnost rodičům ukázat, co všechno dovedou. Třeba by to i prospělo ke snížení nedůvěry, ba 

dokonce „propasti“, která se u některých rodičů ve vztahu k učitelům neustále prohlubuje. 

Pokud bych opět někdy pracovala ve třídě s natolik narušeným klimatem, pokusila bych se 

zajistit asistenta pedagoga, aby se třída dala na některé činnosti dělit na skupiny, nebo aby 

mohlo probíhat pravidelné učení venku.  

Jsem ráda, že jsem měla možnost v této třídě pracovat, protože to velmi obohatilo mé 

dosavadní pedagogické zkušenosti, ze kterých budu dále čerpat v následujících letech. 
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