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Projekt Terapie a mediace pro rodiny CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010183 je spolufinancován z Evropského fondu 
prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 
 

Úvodem bychom chtěli informovat o tom, že tato metodika vznikla díky projektu Terapie 

a mediace pro rodiny, registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010183, který je 

spolufinancován z Evropského fondu prostřednictvím Operačního programu 

zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Projekt trvá od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2022. Cílovou 

skupinou projektu jsou osoby ohrožené vícenásobnými riziky, Rodiče samoživitelé. Projekt 

reaguje na poptávku cílové skupiny a dalších institucí po dostupné systematické pomoci a 

podpoře rodiny v krizové a rizikové situaci. Projekt je zaměřen na podporu zdravého 

fungování rodiny. V rámci projektu bude nejdříve vytvořena a následně ověřována metodika 

mediace a terapie.  Klíčovými aktivitami projektu jsou: Metodika terapeutické a mediační 

práce, Mediace, Terapie, Skupinová terapie. 
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1. Rodina 

 

Rodina má za úkol fungovat a plnit své povinnosti a funkce. To můžeme nazvat jako rodinné 

fungování, které probíhá ve čtyřech oblastech:  

 

1. První oblastí je osobní fungování, jde o to, aby členové rodiny byli spokojení s tím, 

jakou mají roli a pozici v rodině.  

 

2. Druhou oblastí je manželské a partnerské fungování. Je důležitý soulad partnerů a 

jejich sexuální uspokojení.  

 

3. Třetí oblastí je rodičovské fungování. Rodiče mají odpovědnost za výchovu dětí a 

péči o ně. Měli by pociťovat uspokojení a obohacení v roli rodiče, cítit se dobře a 

požehnaně, že mohou být rodiči.  

 

4. Poslední oblastí je socioekonomické fungování, kde jde především o ekonomickou 

situaci celé rodiny. Finanční zajištění je základním kamenem k pohodlí rodiny. 

Nesmíme zapomenout ani na sociální začlenění. Rodina by se měla cítit dobře po 

finanční i sociální stránce. (Sobotková, 2012) 

 

Pro naši práci ať mediační či terapeutickou jsou stěžejní všechny oblasti. Jejich uspokojující 

naplňování je totiž zásadní proto, aby jednotliví členové rodiny byli schopni řešit případné 

neshody a problémy, které mohou rodinu potkat. Při selhávání či nenaplňování zmíněných 

oblastí může dojít až k rozvodu, rozchodu partnerů a tím rozpadu rodiny. 

 

„Rozvod či rozchod partnerů představuje akt ukončení vztahu a je často složitým etickým, 

právnickým a psychologickým problémem. Dotýká se nejen života manželů a jejich 

majetkových poměrů, ale především dětí. Rozpad manželství, kde jsou děti, je ztrátou pro 

všechny. Je spojen se strádáním či ztrátou a nic na tom nemění fakt, že rozvod bývá provázen 

pocity úlevy a nabízí partnerů, šanci osvobodit se od strastiplného soužití. Rozvod proto není 

akt, který naším životem jen tak bezbolestně projde. Je součástí naší životní cesty.“ (Boková, 

2011, str. 37-38) 
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Rozvod se zpravidla řeší soudně, ale rodiny můžou využít i rodinnou mediaci, která je oproti 

soudu levnější a méně psychicky náročná. Strany se mohou dohodnout na dohodě, kterou u 

soudu předloží jako výsledek jejich jednání.  

 

Rozvod či rozpad rodiny je traumatem pro všechny v rodině. Každý člen někoho ztrácí. Žena 

ztrácí manžela a mužskou oporu, naproti tomu muž ztrácí ženu jako pečovatelku a přítelkyni. 

Děti již nebudou bydlet s oběma rodiči. Vytratí se společné zážitky, dovolené a chvíle sdílení. 

Hrozí, že jeden z manželů bude mít potíže s finanční stránkou chodu domácnosti. Vztahy 

mezi dětmi a rodiči se mohou měnit v závislosti na návštěvách a volbě péče. (Matoušek, 

1993) 

 

„Poradenské zkušenosti dovolují předpokládat, že v naprosté většině případů jsou děti přímo 

nebo nepřímo vmanévrovány do manželské krize. A je jedním z cílů odborné intervence 

oddělit manželskou krizi od rodinné, jmenovitě pokusit se eliminovat nebo alespoň mírnit 

zahrnování dětí do manželských konfliktů.“ (Plaňava, 2000, str. 150 - 151)  

 

Rozvod či rozpad rodiny je velmi emotivní a těžký zážitek, proto existuje několik druhů 

služeb, které může rodina navštívit a využít. Jsou to například poradny pro rodiny, manželské 

poradny, rozvodové poradenství, anebo mediace. Rozvodům a rozpadu rodiny se věnuje i 

oddělení sociálně právní ochrany dětí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

2. Mediace 

 

Mediace je metoda založená na mezioborovém přístupu a spojuje v sobě poznatky a 

dovednosti z oblasti práva, psychologie a managementu. 

 

Nejdříve se mediace v našich podmínkách využívala dle Zákona o probační a mediační službě 

(č. 257/ 2000 Sb.), zejména v trestních věcech a k tomuto účelu byla zřízena instituce s 

názvem probační a mediační služba. V netrestních věcech, kam patří opatrovnická řízení, se 

začala mediace využívat zpočátku jako metoda práce a v souvislosti s platností Zákona o 

mediaci (č. 202/2012 Sb.) došlo k významnému posunu jednak seznamem zapsaných 

mediátorů, přerušením řízení na tři měsíce z důvodu nařízeného setkání se zapsaným 

mediátorem. To je mediátor, který složil státní zkoušky z mediace, případně také rodinné 

mediace, a je zapsaným na oficiálním seznamu Ministerstva spravedlnosti ČR. 

 

2.1  Definice a cíle mediace 

 

V literatuře se setkáváme s různými definicemi mediace. Někteří autoři vymezují mediaci 

jako zásah či formu intervence do konfliktu. Jiní ji považují za určitý způsob zvládání 

konfliktu. Tato vymezení jsou si podle našeho názoru velmi blízká a při práci s klientem 

v rámci mediace určitým způsobem zasahujeme do konfliktu klientů a zároveň je naší snahou, 

aby klienti konflikt zvládli.  

 

„Mediace je způsob zvládání sporů – tedy těch konfliktů, které mají významnou emotivní, 

resp. Vztahovou složku – za pomoci neutrálního procesního odborníka.“ (Plamínek, 2013, str. 

50) 

 

„Mediace je metodou řešení mezilidských konfliktů, při níž neutrální kvalifikovaná osoba – 

mediátor – pomáhá účastníkům konfliktu ve vzájemné komunikaci a dorozumění. Jejím cílem 

je dosažení spokojenosti s výsledkem i průběhem řešení tohoto konfliktu. Je to komunikační 

metoda, která využívá poznatků různých vědních disciplín, zejména sociální psychologie, 

sociologie a práva, obecnější teoretické ukotvení má ve filozofii. Hranice těchto disciplín 

překračuje a vzájemně propojuje“ (Holá, 2011, str. 9) 
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Jinou definici mediace můžeme najít také v zákoně č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně 

některých zákonů. Pro účely tohoto zákona se mediací rozumí „ postup při řešení konfliktu za 

účasti jednoho nebo více mediátorů, kteří podporují komunikaci mezi osobami na konfliktu 

zúčastněnými tak, aby jim pomohli dosáhnout smírného řešení jejich konfliktu uzavřením 

mediační dohody“. (Plamínek, 2013, str. 51) 

 

Pro lepší pochopení klientů: 

 

Mediace je: 

- způsob řešení konfliktů za pomoci nestranné osoby (nestranných osob) – mediátora 

(popř. mediátorů) 

- neformální a dobrovolný proces 

- mediace je způsob párové, resp. skupinové komunikace, kdy přítomné sporné strany 

hledají řešení pro svoje záležitosti a jejich vyjednávání usnadňuje prostředník – 

mediátor.  

 

Podstatou mediace (a to nejen v opatrovnických řízeních) je slogan: normální je se domluvit. 

Etablování multidisciplinární spolupráce dle cochemského modelu do procesu opatrovnických 

řízení vřazuje mediaci jako nástroj, který umožňuje rodičům najít shodu v podstatných 

záležitostech týkajících se jejich dítěte. Cílem je rozumná, proveditelná a vyvážená dohoda 

rodičů ve prospěch jejich dítěte. 

 

Mediace je jedna z metod používaných v řešení sporných otázek. Dokonce je vymezena jak v 

novém občanském zákoníku, v zákoně o mediaci, tak v zákoně o sociálně právní ochraně dětí 

jako způsob, který má pomoci rodičům najít shodu v zájmu dětí a v plnění společné 

rodičovské odpovědnosti za děti a vůči dětem. V naší metodice se zaměřujeme na tři skupiny 

rodičů: 

 

a) rodiče, kteří dobrovolně vyhledají mediátora, mají snahu se dohodnout a chybí jim 

informace ohledně náležitostí dohody, anebo neví, jak dohodu formulovat  

 

b) rodiče, kterým je doporučena mediace OSPOD nebo soudem a toto doporučení 

realizují  
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c) rodiče, kterým byla mediace nařízena, jejich komunikace je vážně narušena nebo 

setrvávají ve svých pozicích. V těchto případech je vhodné postupovat od úkonů, u 

nichž je patrné, že je rodiče naplňují, případně netvoří problém a směřovat postupně k 

tomu, kde je složité najít shodu. Důvodem je upevnění rodičovských kompetencí a 

potvrzení, že jejich shoda a následná dohoda je možná.  

 

Cíle mediace: 

- zvládnout konfliktní situace 

- umožnit pochopit podstatu a různé aspekty konfliktu a redukovat jej na úroveň, která 

je pro klienty řešitelná 

- pomoci pochopit klientům vlastní situaci, zájmy a uspokojit je 

- poskytnout klientům model pro řešení případných konfliktů v budoucnosti (naučit je 

konflikty řešit) 

- podporovat kooperativnost a slušnost při řešení konfliktů a tím zlepšit vzájemné 

vztahy 

- mobilizovat síly a schopnosti klientů 

- nastolit otevřenou komunikaci danou pokojným vyjadřováním a vzájemným 

nasloucháním 

- vytvořit a přijmout dohodu, která je přijatelná pro všechny zúčastněné 

 

Mediace je založena na komunikaci, vyjednávání, facilitaci a metodách a technikách řešení 

problémů.  

 

Mediace klade důraz na: 

- potřeby a zájmy stran sporu 

- poctivost a slušnost 

- flexibilitu procesu 

- soukromí a důvěrnost 

- naprostou otevřenost 

- právo na sebeurčení 

 

 

Mediace je založena na dobrovolné volbě stran, které se účastní mediace z vlastní vůle. Je 

třeba tento předpoklad považovat za zcela zásadní. Jsou to výhradně strany mediace, které 
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sdělují mediátorovi informace důležité pro nalezení řešení, na základě jejich potřeb a zájmů 

jsou definována témata mediačního jednání a jsou to výhradně strany, kdo uzavírá a následně 

se zavazuje plnit dohodu, ke které dospějí. 

 

Případná dohoda by měla vycházet z opravdových zájmů a cílů klientů. 

 

V mediaci považujeme také za klíčový bod celého procesu důvěrnost. Ta má podpořit 

otevřenost a konstruktivnost stran konfliktu, eliminovat obavy ze zneužití informací, chránit 

účastníky mediace. 

 

Pokud jsou k nám posíláni klienti ze soudu či OSPODu seznamujeme je s tím, že těmto 

subjektům bude z mediace poskytnuta zpráva. 

 

 

2.2  Typy mediace 

 

V průběhu praxe se vyvinulo několik typů mediace:  

 

• klasická facilitativní mediace  

 

• evaluativní mediace, hodnotící, kdy mediátor nejenže řídí proces, ale vyslovuje se i ke 

sdělením stran, analyzuje dopady jejich rozhodnutí  

 

• transformativní mediace, kdy v průběhu procesu dochází ke změnám postojů, ke 

vzájemnému porozumění potřebám stran. Tento typ mediace se používá obvykle v rodinných 

sporech, a obvyklým přívlastkem pro tuto formu mediace je poradenská. 

 

V našem případě se jedná o facilitativní a poradenskou mediaci, kterou poskytujeme klientům. 
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2.3  Mediátor  

 

Mediátor vystupuje v mediaci jako průvodce, zprostředkovatel a podporovatel. Velmi důležité 

je jeho nestranné postavení.  

 

Mediátor nemá možnost závazně posuzovat, hodnotit ani direktivně rozhodovat, kdo má 

právo, případně povinnosti, a kdo nikoli. Mediátor není v postavení soudce, rozhodce ani 

jakéhokoli jiného rozhodujícího orgánu, a jeho případná rozhodnutí v mediaci jsou pouze 

doporučením s nezávazným charakterem. 

 

Mediátor 

- Je školený profesionál, expert na proces mediace 

- Pomáhá nápravě komunikace, podporuje porozumění a zaměřuje účastníky na jejich 

individuální a společné zájmy, 

- Zprostředkovává komunikaci mezi účastníky mediace 

- Pracuje s účastníky tak, aby objevili nové možnosti, učinili rozhodnutí a dosáhli 

vlastní dohody 

- Vede mediaci v souladu s procesem – je zodpovědný za dodržení procesu 

- Analyzuje a strukturuje informace 

- Pojmenovává emoce 

- Definuje předměty jednání 

- Pomáhá tvořit nový kontext, do kterého zasazuje sporné problémy 

- Podporuje klienty v tom, aby objevili další způsoby, jak se postavit k problému 

- Vede strany k hledání řešení, pomáhá s formulacemi 

- Nachází vhodné prostředky řešení a vzájemně je propojuje 

- Dbá na to, aby klienti při hledání řešení vycházeli z reálných možností 

- Oceňuje strany za práci, podporuje je v budoucí spolupráci 

- Chrání a potvrzuje sebevědomí klientů 

- Zodpovídá za zachování principů mediace (Mediace I., str. 42-46) 
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Jinými slovy můžeme také říct, že mediátor: 

 

Pomáhá ostatním, ne sobě. Jeho posláním je být k dispozici účastníkům konfliktu, sloužit 

jim jako procesní expert a pomoci jim k řešení či dohodě a především ke spokojenosti. 

Zprostředkuje komunikaci. V rámci mediace pomáhá k tomu, aby si lidí (klienti) navzájem 

rozuměli. Dalo by se říci, že je „tlumočníkem z češtiny do čestiny“. Pro lepší komunikaci 

může mediátor instruovat sporné strany, aby se zpočátku neoslovovaly přímo, ale mluvily 

pouze s mediátory a oslovovaly tak komunikační partnery jen nepřímo.  

Určuje proces. Je plně odpovědný za proces mediace, který určuje a reguluje.  

Je nestranný. Nestrannost je považována za jeho podstatnou charakteristiku. V rámci 

nestrannosti musí řešit rozdílnou míru péče o klienty (každý klient potřebuje rozdílnou míru 

péče), reagovat na vývoj situace (mediátor by měl bít v každém okamžiku nejblíže tomu 

nejslabšímu účastníkovi, ale jen tak blízko, aby tím neodradil ostatní strany konfliktu). 

Dbá o orientaci. V procesu mediace je totiž poměrně snadné se ztratit, a to nejen pro 

mediátory, ale především pro strany konfliktu. Mediátor se tedy musí v procesu vracet nebo 

ujasňovat, ve které fázi procesu se osoby sporu právě nachází. 

Nerozhoduje o věci.  

Analyzuje kauzu. Měl by dobře rozumět tomu, co se v průběhu mediace děje z pohledu 

procesu, vztahů a komunikace a také z pohledu myšlenek, pocitů a hodnot jednotlivých 

účastníků.  

 

2.4  Proces mediace 

 

Proces mediace má své postupy. Základním principem je, že hlavními aktéry jsou právě 

rodiče. Oni jsou kompetentní k vyjadřování vlastních postojů, stanovisek a názorů. Mediátor 

zde slouží jako ten, kdo celý proces komunikace řídí, kdo nabízí neutralitu, aby skutečně bylo 

dosaženo cíle ve prospěch dětí (např. při rodinné mediaci), doprovází a poskytuje podporu při 

emočně vypjatých situacích, nabízí porozumění potřebám obou stran. A odpovědností 

mediátora je udržet proces v respektujícím modelu komunikace.  
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Proces má své standardizované postupy, které představují osnovu procesu: (jak to děláme) 

 

• Strany vyhledají a osloví mediátora a sjednají termín prvního setkání. Při prvním 

setkání jsou strany seznámeny s podmínkami a pravidly mediace, s orientačním 

rozsahem jednání, s úhradou mediace (nyní je mediace hrazena z projektu Terapie  a 

mediace pro rodiny CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010183, který je financován 

Evropskou unií). Závěrem prvního setkání je podpis smlouvy o poskytnutí mediace. 

Toto setkání může proběhnout společně či individuálně. Pro urychlení celého procesu 

je lépe, aby strany od počátku pracovaly společně. 

První setkání, neboli úvodní není ještě samotnou mediací. Jde spíše o vyjasnění 

procesu, podmínek a pravidel, seznámení se s prostředím a mediátorem a zajištění 

administrativní stránky procesu. Z praxe však dochází často k tomu, že se mediátor 

seznámí s příběhem klienta již na tomto prvním setkání a klient se seznámí se 

způsobem práce mediátora a může se tak lépe rozhodnout, zda chce spolupracovat 

takto dále a stanoví se termín, případně termíny další mediace. 

 

• Následně se uskuteční společné setkání stran, kdy mediátor poskytuje vyvážený 

prostor každé ze stran k představení náhledu na stávající situaci. Mediátor uděluje 

slovo a strany jsou vázány jeho roli respektovat, volit vhodné oslovení stran, neskákat 

do řeči bez udělení slova a případně si dělat poznámky v čase, kdy má prostor 

protistrana.  

 

• V případě potřeby může mediátor zvolit tzv. separátní setkání, oddělená, kdy dle 

potřeby jedná s každou stranou zvlášť a obvykle se jedná o důkladnější orientaci v 

náhledu stran na danou problematiku. K tomuto v rámci naší práce přistupujeme 

výjimečně, obvykle se snažíme vytvářet podmínky a motivovat strany, aby pracovaly 

společně, viz výše. 

Významnou pomůckou mediace je velkoplošné zachycení témat a návrhů stran 

(návrhy zapisujeme na „flipčart“ a motivujeme klienty, aby jich bylo více než dva, se 

kterými přišli, případně přidáváme sami nějaký návrh), protože obě strany mají rovný 
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přístup k informacím a jednání probíhá v duchu: „mluvíme o tom, co oba máme na 

očích“.  

 

• Jelikož jsou strany pravděpodobně v konfliktu, rolí a úkolem mediátora je zvládat 

emoce, které proces vyjednávání doprovázejí. Využívá k tomu zejména techniky 

aktivního naslouchání, které aplikuje nejen mediátor, ale jsou k nim instruovány i 

strany.  

 

• Podstatou mediace je smírčí řešení, které zohledňuje potřeby objektu – v 

opatrovnických řízeních jde zejména o potřeby nezletilého dítěte, ale zároveň 

respektují vůli a potřeby stran. Jedině tak jsou pak dohody trvalé a proveditelné.  

 

• Výstupem mediace je mediační dohoda, která je opatřena základními údaji o 

stranách a zahrnuje body jejich nalezeného konsenzu, je konkretizovaná a 

proveditelná. Dohoda je datována a opatřena podpisy stran. 

 

Příprava k mediaci, úvodní setkání k mediaci 

K porozumění potřebám jednotlivých stran slouží někdy tzv. příprava k mediaci probíhající v 

separátních setkáních. Obsahem těchto separátních setkání je zjištění zájmů rodičů v kontextu 

zájmu dítěte, porozumění chování a komunikaci v krizových situacích, seznámení s dopadem 

rodičovského konfliktu na děti a hledání základních východisek pro plnění společné 

rodičovské odpovědnosti. Cílem je zplnomocnění klientů – rodičů k řešení jejich životní 

situace v nejlepším zájmu dítěte. V našem zařízení využíváme tzv. úvodní setkání k mediaci a 

snažíme se o to, aby už na toto setkání přišly strany společně. Je však možné, aby v případě 

zájmu či nějakých osobních důvodů absolvovaly toto setkání individuálně. Obsah setkání je 

totožný. 

 

Rámcová struktura přípravy k mediaci  

Jako podporu máme list, který slouží jako osnova pro úvodní setkání. Jsou zde uvedeny 

základní body, ke kterým má pracovník možnost se vracet, aby zvláště na začátku zjistil 

potřebné informace, aby si ověřil, že se drží dané struktury. 

 

Cíl:  
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• zohlednění zájmu a potřeb dítěte • potvrzení podpory a zájmu rodiče vůči dítěti • potvrzení 

role rodiče a jeho potřeb • je nutné vycházet z toho, co funguje (práce s minimem) • 

vybudování důvěry k doprovázejícímu/mediátorovi  

Při vyjasnění cíle, který obvykle obsahuje výše uvedené prvky, lze postupovat dle zkušenosti 

a potřeb pracovníka s ohledem na definovaný předmět rodičovského sporu.  

 

 

Rámcová struktura prvního setkání:  

1. přivítání  

2. představení se, představení vlastní role  

3. zjištění kontraktu – co je předmětem a co cílem setkání  

4. základní anamnestické údaje (o rodičích, o dítěti, o aktuální situaci)  

5. popis klientovy „pravdy“ a aktuální situace (poté pracovník parafrázuje a upřesňuje 

slyšené),  

6. zjištění očekávání, potřeb – otázky, rozhovor  » co by usnadnilo?  » co brání?  » kým by se 

musel stát, aby se cíl podařil?  

7. Jaká je situace dítěte?  » Jak vnímá jeho projevy?  » Kdo je dítěti nablízku a jak?  » Jak dítě 

prožívá rozchod či spory rodičů vzhledem ke svým potřebám?  

8. Cílem je klientovo svobodné vyjádření potřeby domluvit se v zájmu dítěte!!!  » Jak můžete 

přispět k naplnění potřeb dítěte konkrétně vy za sebe?  » Jak společně s druhým rodičem?  » 

Co by usnadnilo vaši domluvu?  

9. Základní pozitivní charakteristiky sebe  

10. Základní pozitivní charakteristiky druhého rodiče  

11. Dohodnutí termínu/ů dalšího setkání a body vlastní přípravy (kalendář aj.)  

12. Rozloučení  

 

V případě, že dojde k separátnímu setkání, je nutné si ověřit a zajistit souhlas se sdělením 

informací druhému partnerovi, případně s jakými informacemi můžeme pracovat při dalším 

už společném setkání. 

 

Zajímavé jsou otázky devět a deset – pozitivní charakteristiky. Motivování klienta ke sdělení 

a hledání odpovědi vychází z toho, že dítě je skutečně „produktem“ obou rodičů a ke své 

zdravé identitě potřebuje alespoň pár pozitivních znaků, které lze u každého z rodičů vnímat. 
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Je to i přerámcování náhledu na druhého rodiče jako nositele doposud výhradně negativních 

vlastností a dovedností a uznání druhého rodiče.  

 

K tomuto bodu mohou sloužit otázky: • Na jakých dobrých vlastnostech druhého rodiče lze 

stavět vaši další rodičovskou komunikaci a společnou odpovědnost za vaše dítě? Vlastnosti, 

dovednosti, vzhled… zkrátka jedná se o něco pozitivního, co se týká druhého rodiče. • Co 

myslíte, že by druhý rodič rád o sobě slyšel dobrého od vás nebo od dítěte na svoji adresu? • 

Co z toho mu při setkání s ním mohu sdělit? • Co byste vy sám/sama rád/a, aby zaznělo z úst 

vašeho expartnera, rodiče vašeho dítěte o vašich kladných stránkách?  

Toto považujeme za jeden ze zásadních prvků, které usnadňují další jednání a otevírají 

možnost kultivované komunikace. Je to totiž důležitý základ společného přístupu, protože 

hodně často v době před rozvodem se lidé spíše napadají, vyčítají či shazují.  

 

Separátní setkání  

Separátní setkání je určeno především k potvrzení důležitosti každého z rodičů a pracovníkovi 

slouží k porozumění potřeb každé ze stran. Poskytuje bezpečný prostor pro představení svého 

vnímání aktuální situace, příčin a obav, ale i potřeb i cíle jednání. Mohou být autentičtí, mimo 

pozornost druhého partnera. 

Při společném jednání dochází častěji k dokazování moci a zvýšené neústupnosti. Separátní 

setkání má za cíl toto soupeření minimalizovat právě individuálně projeveným zájmem o 

názor obou stran v bezpečném prostředí s požadavkem na zachování neutrality pro společné 

jednání.  

 

2.4.1 Struktura jednotlivých fází mediace  

 

1. úvodní fáze mediace  

2. fáze získávání informací 

3. porozumění zájmům 

4. hledání řešení  

5. sepsání dohody, případné závěrečné slovo 

 

Vzhledem k inovacím v přístupu v opatrovnickém řízení je i časová linka přizpůsobena 

urychlení celého procesu. Cílem mnohdy není konečné řešení, ale nalezení alespoň minimální 

společné dohody rodičů. To obvykle přispívá ke smyslu nově pojatého modelu, a totiž, že 
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rodiče jsou schopni komunikovat, plnit rodičovské povinnosti a s podporou interdisciplinární 

spolupráce i snáze zvládnout případné obtíže, které jim bránily nalézat vhodná řešení.  

 

Obvyklá praxe v procesu mediace, resp. mediační kauzy je rozdělená na dvě části. Přípravná 

separátní setkání s rodiči, případně s dětmi a následně moderované setkání. Při spolupráci 

OSPOD a poskytovatele takto pojaté mediace dochází obvykle ke dvěma až třem separátním 

setkáním a následnému jednomu až dvěma moderovaným setkáním v průběhu šesti týdnů. 

Výsledkem je dohoda, která je rodiči předaná OSPODu a následně soudu ke schválení. Pokud 

je uzavřena alespoň dílčí dohoda, lze s rodinou, resp. s rodiči pokračovat v dalších setkáních 

při řešení dalších oblastí, které vycházejí jak z předmětu řízení, tak z rodičovského plánu, 

který je přílohou této metodiky.  

 

2.5  Nástroje mediátora 

 

a) otázky 

- jsou v mediaci především nástrojem zjišťujícím, tedy sloužícím k získání informací, 

pochopení situace a nalézání nových souvislostí 

- umožňují podporovat a regulovat dynamiku mediačního procesu 

- otevírají nová témata a diskusní bloky 

 

př.: otevřené otázky: 

„Co byste k tomu mohl říci?“ – „Jaké byly vaše pocity v té situaci?“ – „Co všechno bychom 

měli probrat?“ – „Jak bychom toho mohli dosáhnout?“ – „Co si o tom myslíte?“ – „Kdo by 

nám mohl pomoci?“  

 

př.: uzavřené otázky: 

„Budeme se tím tedy zabývat?“ – Souhlasíte s tímto návrhem?“ – Které z těchto tří možností 

byste dala přednost?“ – „Máme dost informací?“ – „Chcete pokračovat?“  

 

b) aktivní naslouchání 

- zahrnuje povzbuzování klienta, reflexi, shrnování, oceňování 

- mediátor dává najevo „že slyší“ 

- projevuje se verbálně i neverbálně 
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- používá parafrázování, zrcadlení pocitů, apod. 

 

př.:  

„Dá se tedy říci, že byste potřeboval především klid a jistotu?“ – „Slyšela jsem, že se 

potřebujete cítit ve vašem vztahu jistý. Navíc toužíte po klidu. Pochopila jsem to správně?“ – 

„Děkuji za nový pohled na situaci.“ – Vážím si vaší ochoty se tím zabývat.“ – „Vaše 

otevřenost mi pomohla pochopit, jak situaci vnímáte.“ 

 

 

c) transformace sdělení 

- technika přerámování (přerámcování) 

- technika bumerangu 

- technika pojmenování (problému) 

- technika racionalizace 

 

př.: přerámování 

původní sdělení: „Pořád jenom nadává a remcá, nic mu není vhod, všechno, co udělám, je 

špatně, ale on sám žádné chyby nedělá, vidí je jenom ve mně. Já vím, že se mi občas něco 

nepovede, ale přece to není vždycky. Už jsem si zvykla ty jeho věci nevnímat, ale ono to 

někdy nejde a musím říct, že když odejde, často si i pobrečím.“ 

Přerámování původního sdělení: „ Pro vás je tedy důležité, abyste o své práci slyšela něco 

pozitivního. Uznání, že je důležitá a vesměs i kvalitní.“ 

 

př.: bumerang 

účastník sporu: „Jak bychom měli postupovat?“ – mediátor: „Co navrhujete?“ 

př.: pojmenování (problému) 

„Upřímně, teď mi není jasné, o čem kdo z vás mluví. Myslím, že probíráme víc věcí 

najednou. Mohli bychom si v tom udělat pořádek?“ 

 

př.: racionalizace 

„Když odhlédnu od formy toho, co říkáte, připadá mi důležité se vás zeptat. Co je tedy pro 

vás důležité, aby váš manžel prokázal, abyste mu mohla důvěřovat?“ 

 

d) techniky a pomůcky pro další práci s rodiči 
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- Rodičovský plán (Cochem),  

- Židličková metoda (originální filmové zpracování tzv. židličkové metody dle scénáře 

Mileny Mikulkové),  

- individuální setkání  - rozhovor s pracovníkem (vždy informujeme druhého rodiče, 

nabízíme oběma),  

- možnost zapojení rodiče do individuální terapeutické práce v rodinné poradně,  

- metodické listy (M. Mikulková – metodika) 

 

Většina technik směřuje k aktivnímu zapojení klienta. Vycházíme z předpokladu, že klient je 

odborník na svůj život, na své dítě i na řešení vlastní situace. Také, že je odpovědný za řešení 

a doprovázející ho mají směřovat k jeho vlastním zdrojům.  

 

V rámci mediace mají své zvláštní místo děti. Jsme zastánci citlivého přístupu v zapojování 

dětí do rozhodovacích procesů. S tím souvisí i zacílení práce s dítětem, kdy se snažíme vnímat 

jeho potřeby a ptát se rodičů na jeho potřeby a názor (co si myslí jejich dítě, jak situaci podle 

nich vnímá), ale ne jej zatížit rozhodováním a odpovědností za vývoj a řešení. Prozatím 

neuvažujeme reálně zapojit samo dítě do procesu mediace. 

 

Řada technik v mediaci samotné je inspirována koučovacími technikami, kde dochází k 

povzbuzení klientů a využití jejich potenciálu. Jak je známo, otázky v koučování jsou 

nástrojem vedení klienta k jeho vlastním zdrojům, k vizualizaci cíle a k nastavení konkrétních 

kroků postupu. 
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Vybrané mediační nástroje  
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RODIČOVSKÝ PLÁN PÉČE O DÍTĚ V POROZVODOVÉ SITUACI 

(http://portal.justice.cz) 

 

Při sestavování rodičovského plánu je dobré mít na paměti, že ze zákona rodičovská 

odpovědnost náleží stejně oběma rodičům, je přitom lhostejné, který z nich má dítě v péči (ať 

již na základě jejich dohody nebo rozhodnutí soudu). Rodičovskou odpovědnost mají rodiče 

vykonávat ve shodě (jejich postavení je rovnocenné) a v souladu se zájmy dítěte. V zájmu 

dítěte přitom je, aby se na jeho výchově podíleli oba rodiče, neboť potřebuje jejich lásku a 

přízeň, a to bez ohledu na skutečnost, že rodiče společně nežijí. 

 

Vstupní otázky:  

1. Co konkrétně je v současné době největší potřebou vašich dětí? Vyberte max. 3 

potřeby. 2. Které vlastní pozitivní vlastnosti můžete nabídnout pro následnou 

porozvodovou komunikaci s druhým rodičem v zájmu vašich dětí? 3. Vyjmenujte, na 

kterých pozitivních vlastnostech lze stavět následnou komunikaci s expartnerem, 

druhým rodičem? 4. Co považujete za nejsnáze řešitelné? Na čem se shodnete? 5. Jste 

schopni o následujících oblastech komunikovat spolu? Každý zvlášť a poté si vyměnit 

své komentáře? Za účasti mediátora? 6. Co považujete ve vaší následné komunikaci za 

minimální, skutečně minimální cíl? 7. Co by uvítali vaše děti jako váš minimální, 

skutečně minimální porozvodový cíl ve společné odpovědnosti vůči nim?  

 

I. Potřeby dítěte (konkrétně pro každé dítě)  

1. Co považujete v současné době za aktuální potřeby dítěte? 2. Jak tyto potřeby můžete 

zajistit vy? 3. Jak druhý rodič? 4. Kdo další, jak a proč? 5. Ve kterých oblastech výchovy 

máte jako rodiče dítěte shodné postoje? 6. Jak je realizujete vy? 7. Jak je realizuje druhý 

rodič? 8. V jaké míře se o těchto skutečnostech vzájemně informujete? 9. Ve kterých 

oblastech výchovy máte rozdílné postoje? 10. V jaké míře se o těchto skutečnostech vzájemně 

http://portal.justice.cz/
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informujete? 11. Jak se tyto rozdílné postoje promítají do života vašeho dítěte? 12. Mluví dítě 

před vámi o druhém rodiči? 13. Pokud ano, jak či o čem? 14. Pokud ne, jaký má k tomu 

důvod? 15. Jak se vzájemně informujete o sděleních dítěte? 16. Mluvíte před dítětem či s 

dítětem o druhém rodiči? 17. Pokud ano, v jakých oblastech? Co z toho vyplývá pro dítě? 18. 

Pokud ne, co vás k tomu vede? Co z toho vyplývá pro dítě?  

 

 

II. Bydliště  

1. Máte-li více než jedno dítě, je pro vás důležité, aby vyrůstaly společně? 2. Preferujete 

střídavou péči? Pokud ano, jaké předpoklady k tomuto kroku máte vy, jaké druhý rodič? 

Případně, na čem se ještě potřebujete dohodnout? 3. Nebo si myslíte, že děti by v první řadě 

měly žít s vámi nebo s druhým rodičem? 4. Pokud by měly žít s vámi, jak zajistíte, aby jim 

zůstal zachovaný vztah i s druhým rodičem a aby s ním mohly trávit čas? 5. Pokud by děti 

měly žít v první řadě s druhým rodičem, jak byste očekával/a, že zajistí, aby dětem zůstal 

zachovaný vztah s vámi, a že děti s vámi budou trávit čas? 6. Než budou děti dospělé, plánuje 

žít na stejném místě? 7. Kdybyste se chtěli odstěhovat, tak kam?  

 

III. Kontakt a komunikace dětí a rodičů  

1. Budou-li děti ve vaší péči, kdy by měly trávit čas s druhým rodičem? O víkendech? V 

pracovních dnech? I přes noc? Jindy? 2. Budou-li děti v péči druhého rodiče, kdy by měly 

trávit čas s vámi? O víkendech? V pracovních dnech? I přes noc? Jindy? 3. Jakým způsobem 

bude zajištěno předávání dětí? 4. Jakým způsobem zajistit klidný průběh předávání? 5. Kolik 

času by děti měly trávit komunikací (telefon, SMS, e-mail, videohovor, chat…) s druhým 

rodičem, když jsou s vámi? 6. Jaká by měla být frekvence a délka takové komunikace? 7. 

Chcete, aby pro komunikaci s druhým rodičem bylo nastaveno pevné pravidlo, nebo může být 

spontánní? 8. Kdo bude dítěti platit náklady na telefon? 9. Pokud bude nutné pohlídat děti v 

době, kdy budou u vás, budete s žádostí nejdříve oslovovat druhého rodiče? 10. Pokud ano, 

jakou formou o pohlídání požádáte a jak dlouho předem?  

 

 

IV. Komunikace rodičů  

1. Je pravděpodobné, že váš rozchod nebo rozvod je doprovázen partnerským konfliktem (s 

různou mírou intenzity), se kterým často souvisí komunikační problémy; existují podle vás 

problémy, které brání nebo ztěžují vypracování rodičovského plánu? 2. Pokud ano, v čem je 
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spatřujete? 3. Jakým způsobem chcete být nejraději s druhým rodičem v kontaktu? 4. Osobní 

kontakt? Telefon doma? Telefon v práci? E-mail? Prostřednictvím třetí osoby? Jiným? 5. 

Napadají vás nějaká omezení, která by měla být dodržována při komunikaci s druhým 

rodičem? 6. Napadají vás témata, kterým se při komunikaci s druhým rodičem chcete 

vyhnout? 7. Souhlasíte s tím, že nebudete druhého rodiče kritizovat před dětmi? 8. Souhlasíte 

s tím, že nebudete vaše děti využívat jako prostředníky při komunikaci s druhým rodičem?  

 

V. Přání dítěte  

1. Jak budete informovat druhého rodiče o přáních dítěte? 2. Pokud jsou vůči druhému rodiči 

odmítavé, jak budete o této otázce komunikovat? 3. Pokud bude dítě odmítat kontakt s 

druhým rodičem, jak budete postupovat? 4. Pokud bude dítě odmítat kontakt s vámi, jak 

budete postupovat? 5. Jak budete reagovat na protichůdná přání či sdělení dítěte (u otce ve 

prospěch otce, u matky ve prospěch matky)? 6. Jak budete druhého rodiče informovat o tzv. 

nesplnitelných přáních dítěte? 7. Co považujete jako rodiče u dítěte za ohrožení a jak dáte 

druhému rodiči o této skutečnosti (nebo signálech) vědět? (např. odmítání příjmu potravy, 

šikana (agresor i oběť), deprese, závadná parta, předčasný sexuální život, promiskuita, 

experimentování s drogami, kouření, alkohol, sebepoškozování, příp. co jiného?)  

 

VI. Školská zařízení  

1. Navštěvují již vaše děti nějaké školské zařízení? 2. Pokud ano, mají ve stávajícím školském 

zařízení zůstat? 3. Pokud ne, jaké školské zařízení a v jakém místě by měly navštěvovat (MŠ, 

ZŠ, LŠU)? 4. Budou-li děti ve vaší péči, jak zajistíte, aby měl druhý rodič informace o jejich 

prospěchu, školních aktivitách, třídních schůzkách a případných výchovných problémech? 5. 

Existuje-li online komunikace mezi školou a rodiči, budou do ní mít přístup oba rodiče? 6. 

Budou-li děti v péči druhého rodiče, jakým způsobem a jak často byste měl být informován o 

jejich prospěchu, školních aktivitách, třídních schůzkách a případných výchovných 

problémech? 7. Jakým způsobem bude zajištěna účast rodičů na třídních schůzkách? 8. Pokud 

se jich bude účastnit pouze jeden z rodičů, jakým způsobem bude druhého informovat o jejich 

průběhu?  

 

VII. Mimoškolní aktivity  

1. Jsou nějaké sporty nebo jiné zájmové činnosti (aktivity), kterým se věnují vaše děti? 2. Má 

některý z rodičů blíže k těmto sportům nebo aktivitám než rodič druhý? 3. Máte za to, že 

počet sportů a aktivit, kterých se budou vaše děti účastnit, by měl být omezen? 4. Pokud ano, 
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jakým způsobem? 5. Jsou dle vašeho mínění konkrétní sporty nebo aktivity, kterých by se 

neměly vaše děti účastnit nebo by se jich měly účastnit až po dosažení určitého věku? 6. 

Pokud ano, tak o které sporty či aktivity se jedná a proč? 7. Jakým způsobem bude zajištěna 

účast vašich dětí na mimoškolních aktivitách?  

 

 

 

VIII. Lékařská péče  

1. Jakým způsobem bude rozhodnuto o výběru zdravotní pojišťovny pro vaše děti? 2. Jakým 

způsobem bude vybírán poskytovatel lékařské a další zdravotní (např. dentální) péče? 3. 

Jakým způsobem bude zajištěno placení lékařské a další zdravotní péče (např. rovnátka na 

zuby), která není krytá zdravotním pojištěním? 4. Budou-li děti ve vaší péči, jak zajistíte, aby 

měl druhý rodič informace o jejich zdravotním stavu?  

 

IX. Prázdniny a svátky  

1.Jakým způsobem bude zajištěna péče o vaše děti po dobu prázdnin ve školním roce? 2. 

Bude péče o vaše děti v průběhu letních prázdnin probíhat jinak než ve zbývající části roku? 

Pokud ano, jak? 3. Jakým způsobem budou vaše děti trávit „Mikuláše“, vánoční svátky, 

Silvestr a Nový rok, Velikonoce? 4. Jakým způsobem budou děti slavit své narozeniny a 

svátky s vámi a jakým způsobem s druhým rodičem?  

 

X. Finanční otázky  

1. Jakým způsobem bude zajištěná úhrada běžných výdajů vašich dětí? 2. Co považujete za 

mimořádné výdaje, které pravděpodobně vaše děti budou mít? 3. Jakým způsobem bude 

zajištěná úhrada mimořádných výdajů vašich dětí? 4. V jakém předstihu bude druhý rodič 

informován o možném mimořádném výdaji? 5. Jakým způsobem budou prováděné daňové 

odpočty na děti?  

 

XI. Kontakty s širší rodinou a dalšími lidmi  

1. S kterými příbuznými nebo přáteli je pro vaše děti důležité trávit čas a udržovat vztahy? 2. 

S kterými ne a proč? 3. Pokud je dítě ve vaší péči, jak zajistíte kontakt s prarodiči, případně 

dalšími příbuznými ze strany druhého rodiče? Jak často? 4. Existují osoby, se kterými by vaše 

děti čas trávit neměly a proč? 5. O kterých osobách dítě mluví a nemá možnost být s nimi v 
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kontaktu? 6. Kdy a jak oznámí a seznámí dítě s novým partnerem rodiče? Jaký zvolíte postup 

při odmítání partnera dítětem?  

 

V  ...................................................................... dne  ...............................................  

Podpisy stran  

.................................................................................  

................................................................................. 

 

Smlouva o mediaci 

SMLOUVA O PROVEDENÍ MEDIACE 

 

uzavřená mezi  

 ………….. nar. …………. 

bytem: ……………………… 

a 

 …………… nar. ……………….. 

bytem ………. 

  jako stranami konfliktu (dále jen „strany“) 

a 

Agenturou pro občany, při Kroku Kyjov, z.ú. 

se sídlem Sídliště za Stadionem 1358, 697 01 Kyjov 

jako mediátoři jsou pověřeni výkonem mediace Mgr. Martina Chovancová a Mgr. Zuzana 

Hrbotická 

 

I. Předmět smlouvy 

 

1. Mezi stranami vznikl konflikt ve věci ……………….. (dále jen „konflikt“).  

2. Mediace je zahájena uzavřením této smlouvy. Zahájením mediace není dotčeno právo 

stran domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou. 

 

II. Místo a průběh mediace 

 

1. Mediace bude probíhat do doby uzavření dohody, kterou se konflikt vyřeší (dále jen 

„mediační dohoda“), případně do doby jednostranného ukončení mediace kteroukoliv ze 
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smluvních stran nebo mediátory. Mediace může být ukončena také dohodou všech 

účastníků. 

2. Mediační jednání se bude vést ústně a nebude o něm sepisován žádný formální písemný 

záznam. Účastníci jsou oprávněni si při jednáních pořizovat poznámky. Poznámky 

mediátorů podléhají mlčenlivosti. 

3. Pořizování zvukových a/nebo obrazových záznamů z mediačního jednání je možné 

pouze s předchozím písemným souhlasem všech účastníků. 

4. Mediátoři jsou oprávněni v průběhu mediace vyzvat strany k oddělenému jednání bez 

účasti druhé strany. Oddělené jednání může navrhnout i kterákoliv ze stran. Takové 

jednání je možné, pokud s ním vysloví obě strany souhlas. 

5. Strany konfliktu berou výslovně na vědomí, že za znění a obsah případné mediační 

dohody jsou odpovědné pouze strany. 

 

III. Odměna mediátora 

Klientům jsou poskytovány mediace v rámci projektu Terapie a mediace pro rodiny zdarma 

v maximálním rozsahu 4 2h setkání. 

 

IV. Práva a povinnosti stran 

 

1. Mediace je dobrovolná a každá ze stran je oprávněna kdykoliv a bez udání důvodu 

mediaci v jejím průběhu ukončit.  

2. Po uzavření této smlouvy nebudou strany jednostranně kontaktovat mediátory 

s informacemi ohledně konfliktu nebo ohledně druhé strany.  

 

V. Práva a povinnosti mediátorů 

 

1. Strany berou na vědomí, že mediátoři nemají oprávnění konflikt jakkoliv pravomocně 

rozhodnout. 

2. Mediátoři se zavazují, že budou mediaci vést a řídit s odbornou péčí a že budou nestranně 

oběma stranám pomáhat v nalézání možných prostředků k vyřešení konfliktu. 

3. Mediátoři nebudou jakkoliv právně hodnotit konflikt. Zároveň mediátoři nebudou 

vystupovat jako svědek v jakémkoliv formálním řízení nebo jiném vyjednávání týkajícím 

se konfliktu. 
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4. Mediátoři jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se během 

mediačních jednání nebo v přímo souvislosti s nimi dozví.  

 

VI. Závěrečná ustanovení 

 

1. Změny nebo doplňky této smlouvy vyžadují písemnou formu s podpisem všech účastníků. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi účastníky a uzavírá 

se na dobu 3 měsíců, tedy do …………… nebo do okamžiku písemného ukončení 

smlouvy některým z jejích účastníků. Po tuto dobu se staví promlčecí a prekluzivní doby. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech a každý z účastníků obdrží jedno 

podepsané vyhotovení. 

4. Účastníci si tuto smlouvu přečetli a porozuměli jejímu obsahu. 

 

 

V Kyjově dne …………….. 

 

 

 

Strana 1  ………………………………………….…………………… 

 

Strana 2  ………………………….…………………………………… 

 

 

 

……………………………………………… 

Mgr. Martina Chovancová 

mediátorka 

……………………………………………… 

Mgr. Zuzana Hrbotická 

mediátorka 
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3. Terapie 

 

Terapie je léčebná metoda, při které se nevyužívají k léčbě léky. K léčbě je 

využívána komunikace mezi terapeutem a klientem a různé komunikační či pohybové metody 

– řeč, výpovědi klienta, procházení životních situací, hypnóza, hudba, relaxace atd. 

 

Terapie je vhodná pro odstranění řady problémů (nejen psychických), jakými jsou deprese, 

úzkosti, fobie nebo nezvladatelné emoce, stresy, partnerské či komunikační problémy, různé 

druhy závislostí, ale i ztráty sebevědomí a motivace . 

 

Terapie je vhodná i pro léčbu psychosomatických problémů, které stojí za některými 

zdravotními problémy (alergie a ekzémy, problémy s nadváhou, bolesti břicha, atp.). 

 

V našem zařízení je terapeutické pomoc určena pro rodiče, kteří potřebují pomoc s 

pochopením a zpracováním tíživých nebo pocitů. Příčiny obtíží některých rodičů vycházejí z 

jejich vlastního dětství, nezpracovaných minulých zážitků či traumat, které ovlivňují jejich 

postoj k okolnímu světu, k sobě samým, ale především k jejich dětem. A dále je tato 

terapeutická pomoc určena dětem, které se ocitají v situaci, se kterou si nevědí sami dobře 

poradit, řeší problémy ve školy, jejich rodiče prochází rozchodem či rozvodem, sebepoškozují 

se, mají problémy s kolektivem apod. 

 

3.1  Definice a cíle terapie (psychoterapie) 

 

V následujícím textu uvedeme několik definic (pojetí psychoterapie): 

 

„Terapie je proces, při kterém je aktivně přijímána pomoc z venčí.“ 

 

„Psychoterapie je záměrné a cílené používání psychoterapeutických prostředků 

kvalifikovaným odborníkem – psychoterapeutem v souladu s vědeckými poznatky.“ 

 

„Psychoterapie obvykle probíhá mezi psychoterapeutem a jeho klientem (individuální 

psychoterapie), klienty z jedné rodiny (rodinná terapie) nebo z 

nejbližšího společenského okolí, případně skupinou klientů (skupinová psychoterapie). Mluví 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Spole%C4%8Dnost
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o svých tématech ve snaze dostat se k jejich hlubším souvislostem, lépe je pochopit, přijmout 

a někdy i nalézt vhodná vysvětlení nebo řešení.“ 

 

„Psychoterapie je léčba psychologickými prostředky, která má za cíl odstranit nebo zmírnit 

potíže, nemoci nebo poruchy a v jejím průběhu dochází ke změnám v prožívání a chování 

klienta.“ 

 

Cíle terapie: 

- Osobní změna (je nejčastější cílem klienta a je podmíněna jeho sebepoznáním, klient 

je veden k větší sebeakceptaci, k zmírnění nebo zrušení vnitřních rozporů, korekci 

svých nepřiměřených postojů, aj.) 

- Podpora v dočasně krizové situaci 

- Pomoc s adaptací na nové podmínky 

- V některých případech je cílem změna chování 

- Orientace, pochopení a přijetí v sociálních vztazích 

 

Cíle terapie se různí podle způsobu použití psychoterapie, dále podle jednotlivých 

psychoterapeutických přístupů a škol a také podle povahy problému. 

 

3.2  Terapeut (psychoterapeut)  

 

Psychoterapeut je odborník, který má vysokoškolské vzdělání nejlépe humanitního typu a má 

také psychoterapeutické vzdělání. Nejčastěji se jedná o psychologa či lékaře – psychiatra, 

který si doplnil psychoterapeutické vzdělání, dále pedagoga či sociálního pracovníka.  

 

Psychoterapeut v našem zařízení: 

- má VŠ vzdělání humanitního typu 

- ukončený psychoterapeutický výcvik „Model růstu podle Virginie Satirové“ 

- dlouholeté zkušenosti s prací s rodinou 

- vzdělání v terapeutické technice „obrazy a sochy v písku“ – SandPlay 
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3.3  Proces terapie 

Transformační systemická terapie, která je používaná v našem zařízení při práci s klienty, 

vychází z terapeutického modelu růstu Virginie Satirové (1916–1988), rozvinutého 

následně jejími spolupracovníky, především Johnem Banmenem. Jde o zážitkovou terapii, 

zaměřenou primárně na vnitřní změnu klienta, která pak má vliv na jeho interpersonálni 

vztahy. Terapie je zážitková, systemická, pozitivně orientovaná a zaměřená na změnu. 

Důležitá je při ní osobnost terapeuta a důraz je kladen na zvýšení sebeúcty klienta, posílení 

jeho schopnosti rozhodovat, přijetí odpovědnosti a kongruenci. 

 

Základní předpoklady modelu růstu: 

 Lidské procesy jsou univerzální 

 Všichni lidé mají vnitřní zdroje, které potřebují k vypořádání se s jakoukoliv životní 

situací 

 Problémem není "problém", ale to, jak se s ním lidé vypořádávají 

 Symptom je podvědomé řešení problému 

 Terapie se musí soustředit na zdraví a možnosti, ne na problémy a patologie 

 Změna je vždy možná 

 Minulost nezměníme, ale můžeme měnit dopady minulosti na nás 

 Lidé vždy dělají to nejlepší, co v dané chvíli mohou 

 Pocity nám patří a dokážeme se naučit je ovládat 

 Celistvost, růst a vývoj jsou přirozené lidské procesy 

 Naděje je podstatným prvkem pro nastolení změny 

 Jsme duchovní bytosti v lidském těle 

Terapeutický proces probíhá následovně: 

1. Úvodní setkání, na kterém se terapeut seznámí s „problémem“ klienta, vyplní 

anamnestický dotazník 

2. Další setkání jsou věnována samotné práci s klientem, kdy každé sezení má: úvod – 

zjištění aktuální situace – věnování se definovanému problému – shrnutí – popřípadě 

zadání „domácího úkolu“ – rozloučení 

3. Závěrečné setkání – shrnutí spolupráce - výstupy 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Transforma%C4%8Dn%C3%AD_systemick%C3%A1_terapie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Transforma%C4%8Dn%C3%AD_systemick%C3%A1_terapie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Transforma%C4%8Dn%C3%AD_systemick%C3%A1_terapie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Transforma%C4%8Dn%C3%AD_systemick%C3%A1_terapie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Transforma%C4%8Dn%C3%AD_systemick%C3%A1_terapie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Transforma%C4%8Dn%C3%AD_systemick%C3%A1_terapie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Transforma%C4%8Dn%C3%AD_systemick%C3%A1_terapie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Transforma%C4%8Dn%C3%AD_systemick%C3%A1_terapie
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3.4 Nástroje terapeuta 

 

Terapeut při své práci může používat různé nástroje. V naší metodice uvedeme příklady 

některých nástrojů, které jsou používány v naší praxi. Např.: 

 

a) Osobní ledovec 

Ledovec vyjadřuje vnitřní prostor každého člověka, který zahrnuje jeho chování, copingové 

pozice, pocity, reaktivní pocity, percepce, očekávání, touhy a Self. To, co se odehrává v nitru 

každého člověka je pozorovatelné v jeho chování a copingových pozicích (Satir & Banmen, 

1983, dle Lum, 2009).  

 

 

b) Sochání 

Sochání je úspěšnou technikou Modelu růstu, která využívá těla v prostoru k vyjádření 

copingových vzorců a vztahů v rodině. Účastníci procesu přijímají roli určitého člena 

rodiny a jako sochy znázorňují jeho pozici v rodině. Poté jsou vyzváni, aby znázornili 

sochu vlastních percepcí rodinných vztahů, a nakonec mají vytvořit sochu představující 

ideál. 
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c) Rodinné mapy 

Rodinná mapa je jedním z prostředků rodinné rekonstrukce. Nejzákladnější rodinný plán 

sestávající ze tří lidí (muž, žena a dítě) je postupně klientem rozšiřován o další členy 

rodiny, kteří byli její součástí během posledních tří generací života rodinného systému (do 

mapy se zobrazují i již zesnulé osoby). Rodinná mapa nás učí o vnitřní a vnější realitě tím, 

že fyzicky zachycuje osoby, které byly přítomny v raném dětství klienta. Mapa slouží jako 

podklad k obsazení herců, které se následně objeví v Rodinné rekonstrukci. 

 

d)  Obrazy a sochy v písku  

Práce s herním pískovištěm (Sandplay) je pomocný psychoterapeutický nástroj, díky 

kterému může klient vyjádřit své interní obsahy, emoce a vnímání velice nenásilnou 

formou. 27 Klient sděluje svůj příběh tím, že pomocí figurek vytváří různé scény na 

připraveném terapeutickém pískovišti. Technika je hojně využívána při práci s dětmi a s 

dospělými, kteří mají problém otevřeně hovořit o svých pocitech a prožitcích (při procesu 

není vyžadován verbální projev). V terapii dle Virginie Satirové terapeut neinterpretuje 

scénu, kterou klient vytvořil, ale zaměřuje pozornost na použité figurky. 

 

    

Využíváme také další metody terapeutické práce jako je Hrnec sebeúcty, Teploměr, metafory 

a příběhy. 
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Anamnestický dotazník používaný v terapii 

 

ANAMNESTICKÝ DOTAZNÍK (DOSPĚLÝ) 

 I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 
 

Matka dítěte:         Otec dítěte : 

Datum narození:  Datum narození: 

Adresa:      
 

Adresa: 

Kontakt:     
                                                                                  

e-mail: 

Kontakt: 
 

e-mail: 
 
Děti / jméno přímení / datum narození / školní zařízení 
 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 
 
Informace k dítěti: 

 

 

 

 

 

 
 

Další  odborné pracoviště, 

 které klient navštívil: 

OSPOD: Číslo spisu: 

Termín jednání soudu :  

Definování problému:                       

Matka 

 

Otec 

 

Cíle a očekávání/ zakázka (klienta, soudu): (vstupní zhodnocení, průběžné revize) 
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Matka 

 

 

Otec 

 

 

Anamnestická rodinná mapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁVĚR: Klient dokáže identifikovat problém v rodině (dle problémových oblastí) a po dobu terapie 

pracoval minimálně na 2 identifikovaných problémech, klient bude znát mechanismy pro řešení 

krizových situací, díky terapii budou v rodině zavedena pravidla a režim. Závěrečné zhodnocení, které 

bude obsahovat posouzení naplnění práce na cílech (problémech) rodiny, počet setkání širší rodiny, 

objevení dvou a více zdrojů v rodině pro posílení kompetencí, počet zápisů ze setkání. 

 

 

 

 

 

 

 

Datum zpracování dotazníku:                                                                   Podpis: 
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Terapeutická přesvědčení V. Satirové 

 

1. Změna je možná VŽDY. Vnitřní změna je možná, i když je omezena změna vnější. 

2. Rodiče dělají věci tak, jak v danou chvíli nejlépe dovedou. 

3. Všichni máme své vnitřní zdroje potřebné k úspěšnému „zacházení se sebou" a růstu. 

4. Máme možnost volby - především ve smyslu vědomé odpovědi na stres namísto pouhého 

reagování na situaci. 

5. Terapie se má zaměřit na zdraví a možnosti, ne na patologii. 

6. Naděje je zjevnou a nedílnou součástí procesu změny. 

7. Lidé se sjednocuji na základě podobnosti - a rostou na základě rozdílnosti. 

8. Hlavním cílem terapie je stát se tím, kdo za sebe rozhoduje. 

9. Všichni jsme projevem téže Životní síty. 

10. Většina lidí volí to, co zná, namísto pohodlí, zvláště ve stresových situacích. 

11. Problém není problém. Coping je problém. 

12. Naše pocity patří nám. Všechny. 

13. Lidé jsou od podstaty dobří. Na to, aby se spojili a ocenili svou vlastní hodnotu, musí 

nalézt svůj vnitřní poklad. 

14. Rodiče opakují rodinné vzorce, které dostali jako děti, a to i přesto, že jsou tyto vzorce 

často disfunkční. 

15. Nemůžeme změnit minulost. Můžeme změnit její dopad na nás. 

16. Přijetí a oceněni našich minulých krůčků kupředu zvyšuje naši schopnost zvládat 

přítomnost. 

17. Jedním z citů na naši cestě k celistvosti je přijmout rodiče jako lidi a setkávat se s nimi na 

úrovni lidství, nikoliv na úrovni rolí. 

18. Coping je projevem úrovně naši vlastni hodnoty. Vyšší sebehodnota znamená plnější 

coping. 

19. Vnitřní lidské procesy jsou univerzální, i když se odehrávají v různých situacích, 

kulturách a za různých okolnosti. 

20. Proces je cesta a možnost změny. Obsah formuje kontext, ve kterém se změna může 

uskutečnit. 

21. Hlavním cílem Modelu růstu je kongruence a vysoka sebeúcta. 

22. Zdravý lidský vztah stojí na rovnocennosti. 
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Terapie a mediace pro rodiny 
Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010183 

Zahájení projektu: 1. 4. 2019 

Ukončení projektu: 31. 3. 2022 

Hlavním cílem projektu je poskytnout komplexní systematickou 

pomoc rodině a posílit její zdravé fungování. 

- vytvoření stabilní odborné pomoci pro cílovou skupinu, která bude 

doplňovat nebo navazovat na poskytované sociální služby  
 

Komu je projekt určen? 

- osobám ohroženým vícenásobnými riziky 

- rodičům samoživitelům 

Na co je projekt zaměřen? 

- na dostupnou systematickou pomoc a podporu rodiny v krizové a 

rizikové situaci 

- podpora zdravého fungování rodiny 

Aktivity:  

- metodika terapeutické a mediační práce 
- mediace (pár = 3 setkání, max. 14 h) 

- terapie (1 osoba = 5 setkání) 

- skupinové terapie 

- aktivity jsou poskytovány ZDARMA 

Jak a kde se můžete objednat? 

- telefonicky: pevná linka 518 324 557 

     mobil  739 084 422 

- osobně na adrese:  Agentura pro občany 

Sídliště Za Stadionem 1358 
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697 01 Kyjov 

Další informace: www.agentura-krok.cz 

Závěrem 

 

Máme za to, že díky projektu se nám daří vytvářet stabilní odbornou pomoc pro cílovou 

skupinu, která bude doplňovat nebo navazovat na poskytované sociální služby. 

Metodika obsahuje odpovědi na otázky kdo, co, komu, proč a jak ve vztahu k mediační a 

terapeutické práci. Tato metodika je pro nás živým dokumentem a odrazovým můstkem pro 

zkvalitňování práce s klientem do budoucna 

 

 


