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1. ÚVOD
Následující materiál si klade za cíl poskytnou nahlédnutí do problematiky traumatu 

u dětí. Jelikož se jedná o téma velmi rozsáhlé, o kterém se v odborných kruzích mluví 

stále častěji a prochází v posledních letech mnohými změnami, není možné ho

v tomto rozsahu pojmout celistvě. 

Práce se nejprve věnuje definici traumatu a jeho různým typům. Dále tomu, jak 

vypadá aktuální situace a přístup k práci s traumatem v České republice na různých 

pracovištích. Následně přibližuje trauma a práci s ním z hlediska časového odstupu 

od samotné události. V kapitole čtvrté pak zásadním principům terapeutické práce

a jejím obecným cílům. V poslední kapitole jsou popsány některé z konkrétních 

technik.
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2. DEFINICE TRAUMATU
Téměř každý den se setkáváme s náročnými a stresujícími situacemi, konflikty

a drobnými frustracemi. Pokud je můžeme aktivně řešit, nehrozí větší nebezpečí,

a naopak nás mohou posilovat. V případě chronického stresu a situací, na jejichž 

řešení se nemůžeme aktivně podílet, velmi záleží na individuální odolnosti,

tzv. resilienci, každého jedince a dalších faktorech, které ovlivní to, jaké následky

si s sebou poneseme a zda se rozvine trauma. 

Traumatická událost je taková, při níž dochází k prožitku intenzivního strachu, pocitu 

ohrožení života, jak vlastního, tak někoho blízkého, prožitku bezmoci a neschopnosti 

do situace aktivně zasáhnout. Důležitá je též neočekávanost a náhlost těchto 

momentů a s nimi související zahlcení organismu. Může vznikat závažná fyzická

i psychická újma a dlouhodobé nebo až nevratné obtíže, přičemž významnou roli 

hraje věk a odolnost nervové soustavy, kontext a typ události v době vzniku 

traumatu. 

Po poměrně dlouho dobu panovalo všeobecné přesvědčení, že děti na rozdíl

od dospělých prožívají traumatické události pouze přechodně, rychleji je 

zapomenou, a tedy se z nich i rychleji vzpamatují. Nicméně postupem dalšího 

zkoumání se ukázalo, že reakce dětí je srovnatelná a stejně závažná s reakcí 

dospělých. Přínos má v této oblasti zejména oblast pokroku neurobiologie

a zpřesnění diagnostiky v závislosti na věku, resp. vývojové úrovni, tím pádem

větší propracování terapeutických intervencí.



Z časového hlediska se po traumatické události objevuje šoková reakce, která může 

nastat bezprostředně nebo do 3 dnů. Dále pak akutní reakce na stres přicházející až 

do doby 6 týdnů po události. Při nezpracování či nevhodné integraci traumatického 

zážitku se může do 6 měsíců rozvinout posttraumatická stresová porucha (PTSD). 

Jednotlivým kategoriím se věnujeme v následujících kapitolách.

Mezi respektované světové odborníky, kteří se věnují traumatu a píší odborné 

publikace, patří například Peter A. Levine, Bessel Van der Kolk, Daniel A. Hughes,

a Maggie Klineová nebo Babette Rothschildová. Z českých lze jmenovat Janu 

Kocourkovou, Jiřího Koutka, Jána Praška, Danielu Vizinovou, Daniela Preisse,

Leonu Jochmannovou a další. 
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2.1    Dělení traumatu dle kategorií

Aby bylo možné porozumět následkům traumatických událostí a stanovit optimální 

postupy jejich řešení, je nezbytné oddělit jejich jednotlivé kategorie. Vždy je zároveň 

důležité vzít v potaz věk dítěte, resp. jeho vývojovou úroveň a dostupnost péče 

rodičů. Existují pak zvláště zranitelné děti, které se nacházejí v pěstounské či ústavní 

péči, kde je nutno počítat s větší mírou traumatizace. Dělení může probíhat 

například dle četnosti traumatizace či dle způsobu, jakým bylo dítě traumatizováno.

Monotraumata

Jedná se o jednorázové události, kterých je dítě účastné nebo je jejich svědkem. 

Například jde o autonehody, živelní katastrofy, znásilnění, přepadení či fyzická 

poranění…

Kumulovaná traumata

Do této kategorie spadají nesouvisející monotraumata, kdy opakovaná expozice, 

zejména pak u dětí, snižuje odolnost nervové soustavy a s každým další zážitkem

se mohou zhoršovat i obtíže. Neplatí zde tedy známé „co tě nezabije, to tě posílí“. 

Příklad – dítě zažije předčasný či komplikovaný porod, rodiče se rozvedou ještě

v jeho předškolním věku a v dospívání je účastníkem dopravní nehody. Dohromady 

tyto zážitky tvoří specifické symptomy a ty mohou mít závažnější charakter, než by 

měla například samotná autonehoda.

Vývojová a komplexní traumata

Jedná se o traumata vícečetná, opakovaná a dlouhodobá. Vývojová nejčastěji vznikají 

v souvislosti s nejbližšími pečujícími osobami v dětství a komplexní bývají právě 

dlouhodobá a velice závažného charakteru. 

2.2  Dělení traumat podle četnosti



POCIT OHROŽENÍŽIVOTANÁHLOST
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Závažná emoční traumata a zanedbávání zejména do 6 let věku

Speciální podkategorii vývojových a komplexních traumat tvoří právě kategorie 

závažných emočních traumat a zanedbávání, zejm. do 6 let věku, kdy je dítě a jeho 

nervová soustava nejzranitelnější. Patří sem např. ztráta blízké osoby v raném věku 

či nepřítomnost vztahové osoby, týrání, domácí násilí, nepřiměřené trestání, 

sexuální zneužívání či dlouhodobá šikana.

Fyzická traumata

Patří sem veškeré nehody a úrazy (pády, topení se, autonehody a další), při nichž 

dochází k fyzickému zranění, často v kombinaci s psychickými příznaky. Speciální 

kategorií jsou také opakované bolestivé lékařské zákroky.

Raná traumata

Jedná se o monotraumata, která dítě zažije v raném věku, kdy má nezralý

a zranitelný nervový systém. Lze jmenovat perinatální komplikace související

s předčasným porodem, císařským řezem či dušení při porodu a dále pak zdravotní 

komplikace v raném věku jako jsou opakované hospitalizace a lékařské zákroky, 

dušení jídlem…

Poruchy attachmentu a předčasné odloučení od pečující osoby

Tato kategorie odpovídá vývojovým traumatům dle předchozího dělení. Je oddělena, 

protože přináší vývojová specifika z hlediska vývoje struktury mozku u dětí do 3 let 

věku.

Rodinná a psychosociální problematika

Sem řadíme např. komplikovaný rozvod rodičů, nevhodně nastavenou péči, závislost 

rodičů na návykových látkách. Dále pak traumatické zážitky související s jinými 

sociálními skupinami, ve kterých se dítě nachází, např. izolaci od vrstevníků, časté 

stěhování a s tím související změna školy apod.

2.3  Dělení dle způsobu traumatizace

BEZMOC
ZAHLCENÍ

NESCHOPNOST
OVLIVNIT SITUACI
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3. SYSTÉM ODBORNÉ PÉČE V ČR
Péče o dětské klienty je v rámci současné praxe v České republice realizována

v rámci různých pracovišť spadajících pod různé resorty – konkrétně Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo 

zdravotnictví. Jednotlivá pracoviště mají odlišné zřizovatele, kterými jsou buď kraje, 

obce, nebo neziskový sektor. Celková péče o dítě a rodinu, včetně diagnostiky

a následné péče dětí traumatizovaných, je tedy nejednotná a často nepropojená, 

každý resort se zaměřuje „na to své“, a nedochází tak k tolik potřebné spolupráci,

jež tato problematika vyžaduje. Jednotlivá pracoviště se řídí svými metodikami, 

standardy, vyhláškami a etickými pravidly. Navíc jsou často služby kapacitně i místně 

nedostupné.

V resortu zdravotnictví připadají v úvahu lůžková či ambulantní zdravotnická 

pracoviště. S akutními traumaty se setkávají například na pracovištích urgentního 

příjmu, chirurgické ambulance, dětské neurologie nebo pediatrie. Ministerstvo 

zdravotnictví může být dále zřizovatelem pracovišť krizové intervence pro děti

a mládež. První kontakt s traumatizovaným dítětem často probíhá v ordinaci 

praktického lékaře pro děti a dorost, který jej může poslat dále k dětskému 

psychiatrovi či klinickému psychologovi. Péče odborníků je nicméně často 

nedostupná a objednací doby jsou i několik měsíců. V roce 2017 působilo v ČR 

pouze 70 dětských psychiatrů. Situace s klinickými psychology je velmi obdobná.

Pro resort školství mohou být prvními osobami, které přijdou do kontaktu s dítětem, 

zejména pak na základních školách, výchovní poradci, školní metodici prevence

či školní psychologové. Dále MŠMT zřizuje školská poradenská pracoviště 

Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) a Střediska výchovné péče (SVP),

ve kterých působí psychologové, speciální pedagogové a sociální pracovníci.

▪ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

▪ Ministerstvo práce a sociálních věcí

▪ Ministerstvo zdravotnictví
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OSPOD

PORADNY NÍZKOPRAHOVÉ

Do kompetence Ministerstva práce a sociálních věcí spadají především státem 

zřizovaná pracoviště Orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD). V rámci 

jednotlivých krajů fungují některé sociální služby zajišťované především neziskovými 

organizacemi, které poskytují přímou pomoc ohroženým dětem a rodinám.

Jde o sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, odborné sociální poradenství, 

krizovou pomoc a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (tzv. ZDVOP). 

Nabídka těchto služeb není státem koordinovaná, dostupnost těchto služeb

v krajích a obcích je tedy různá. V poslední době se velmi diskutuje potřebnost 

mezioborové spolupráce zainteresovaných institucí. V některých regionech má 

spolupráce subjektů tradici, jinde je naopak velmi roztříštěná. Velmi cenné je 

vytváření odborných platforem, kde se kolegové mohou setkávat např. v rámci 

společného vzdělávání a navazují užší kontakty. Zajímavým nástrojem sociálně 

právní ochrany dětí jsou případové konference, které jsou v gesci OSPOD. 

V některých evropských státech existují specializované traumatické ambulantní 

kliniky nabízející specifickou léčbu pro symptomy traumatu, avšak i tam chybí 

propojení s klinickými psychoterapeuty. Lépe na tom jsou dle zahraničních 

zkušeností modely kombinovaných a systémově zaměřených rodinných center

s psychoterapeutickým působením. 

K proměně situace u nás by mohla napomoci reforma péče o duševní zdraví, která

v rámci center duševního zdraví (CDZ) prosazuje multioborovou spolupráci 

pracovníků různých profesí. V CDZ by součástí týmu měl být dětský psychiatr, 

klinický psycholog, sociální pracovník a střední zdravotnický personál.

PRO RODINU KLUBYŠKOLNÍ
PSYCHOLOG
ODBORNÁ PÉČE
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4. PRÁCE S KLIENTEM Z HLEDISKA

Vždy je důležité vzít v potaz to, že se běžně můžeme setkat s klienty v různých fázích 

po traumatické události, v závislosti právě na pracovišti, poskytované službě

a kontextu. Dle toho se samozřejmě liší i postupy techniky a práce. S klientem těšně 

po traumatické události jde spíše o stabilizaci a zmírnění akutních symptomů než

o systematickou práci a naopak. Jedná se o následující fáze:

a) ŠOKOVÁ REAKCE

Jde nejčastěji o období bezprostředně po události, ale může se objevit až do 3 dnů 

po ní. Dochází k narušení víry o kontrole, předvídatelnosti, spravedlnosti, 

smysluplnosti a nezranitelnosti, objevují se pocity bezmoci. Dochází k automatické 

reakci organismu, která je buď aktivní – příprava na boj nebo útěk, či pasivní

– zamrznutí. Aktivní reakce se může projevovat nekontrolovatelným pláčem,

třesem, neklidem, vztekem, úzkostí, zastřeným vědomím, neadekvátním smíchem, 

mnohomluvností atd. Pasivní reakce naopak otupělostí, stereotypním chováním, 

výpadky paměti, zmateností, zpomalením dechu a tepu. Při této pasivní reakci hrozí 

nebezpečí, že jedinci nebude poskytnuta odborná pomoc, protože navenek vypadá, 

že situaci zvládnul. Při prvním kontaktu s klientem v šokové reakci poskytujeme 

první psychickou pomoc – zajišťujeme „5T“ – teplo, ticho, tekutiny, transport a tišení 

bolesti. Snažíme se obnovit bezpečí, klienta informovat a zajistit kontakt s blízkými.

V normálním, ideálním stavu je propojeno naše myšlení s emocemi a chováním. 

Klientům v šoku se často stává, že se jejich prožívání zúží pouze na jednu z těchto 

oblastí. Někteří klienti mají tendenci ponořit se do emocí (pláče, vzteku…), další do 

chování a tělo poté vykonává stereotypní činnosti (jedinec přechází sem tam, uteče 

do pole…) a poslední typ do myšlení, kdy stále opakuje události jako „ohraná deska“ 

(co se stalo, proč se stalo…).

ČASOVÁNÍ TRAUMATU

EMOCE

CHOVÁNÍMYŠLENÍ

Krizovému interventovi by pak mělo jít

o obnovení trojúhelníku a propojení všech jeho 

tří vrcholů – emocí, myšlení i chování. Pokud je 

klient v silných emocích, je důležité „probourat“ 

se do jeho tunelu, např. hlasitým projevem, 

převzít kompetence a spíše direktivním vedením 

pracovat s technikami groundingu, centeringu, 

pracovat s dechem, normalizovat, 

pojmenovávat, zajistit bezpečí a podporu. 
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S klientem v pólu myšlení nechat prostor pro ventilaci, zdůraznit základní fakta 

nebo popř. dát racionální úkol. S někým, kdo je v pólu chování, je důležité 

„zachovat krok“, nezastavovat ho, chodit s ním, postupně na něj hovořit, 

převést pozornost k pocitům a myšlení.

b) AKUTNÍ REAKCE NA STRES 

Může se objevit až do 6 týdnů po události. Dříve byla akutní reakce na stres 

diagnostikována jako přechodná porucha významné závažnosti. Dnes je,

dle 11. verze Mezinárodní klasifikace nemocí (ICD-11), pro níž se teprve připravuje 

vydání v ČR, považována za běžnou reakci. Klient v této fázi může mít rozmanité 

příznaky jako jsou poruchy spánku, myšlení, výkonu, jídla… Na pracovníkovi je poté, 

aby ošetřil akutní emoce (paniku, úzkost, agresi, pláč…), respektoval aktuální 

stav a potřeby klienta, zmapoval jeho bezpečí, poskytl dostatek prostoru pro 

ventilaci pocitů, hledal další drobné kroky a nabídl další návaznou pomoc

v psychosociální síti.

c) POSTTRAUMATICKÁ STRESOVÁ REAKCE

Může se rozvinout až do 6 měsíců od události. Z hlediska diagnostiky a klasifikace 

prochází PTSD vývojem. Dříve byla tato diagnostická kategorie spojována zejména

s mimořádnými událostmi, jako jsou válečné konflikty či přírodní katastrofy.

V současné době nicméně pojímá mnohem širší kontext. Hovoří se o událostech, 

které jsou mimo obvyklou lidskou zkušenost a ohrožují život nebo fyzickou integritu 

vlastní či jiných osob. Mezi nejčastější symptomy patří: 

§  flashbacky – znovuvybavování a znovuprožívání traumatické události

§ amnézie

§ zvýšená citlivost, vzrušivost

§ obtíže se spánkem

§ podrážděnost, návaly hněvu, paniky, agrese

§ problémy s koncentrací

§ hypervigilita (zvýšená aktivace a nadměrná bdělost)

§ úlekové reakce a vyhýbavé chování

§ somatické obtíže

§ disociace

§ úzkosti anebo deprese

§ zneužívání návykových látek

§ sebevražedné myšlenky a tendence

§ u dětí se typicky rušivé vzpomínky

projevují zejména v podobě nutkavé

hry či ve snech
a) ŠOKOVÁ REAKCE

b) AKUTNÍ REAKCE
NA STRES

c) POSTRAUMATICKÁ
STRESOVÁ PORUCHA
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5. OBECNÉ PRINCIPY TERAPEUTICKÉ

Péče o osoby traumatizované vyžaduje zkušeného terapeuta se znalostí specifik 

terapie traumatu. Důležité jsou zejména odborné kompetence a odborné vzdělání, 

konkrétněji i v oblasti symptomů spojených s emoční regulací, hranicemi a specifiky 

terapeutického vztahu (přenosu a protipřenosu). Důležité je, aby i další osoby z okolí 

traumatizovaného dítěte byly edukovány a dokázaly nabídnout podporu a znaly 

základní principy péče, a nedocházelo tak k retraumatizaci. Jedná se zejména

o rodiče a další blízké příbuzné či pěstouny, sociální pracovníky, učitele ve škole 

apod. Platí, že pouze klidný a stabilizovaný dospělý může být traumatizovanému 

dítěti oporou. Retraumatizací je míněna opakovaná aktivace nervové soustavy

a znovuprožívání emocí i tělesných prožitků, které mohou nastat např. při necitlivém 

jednání s dítětem nebo pokud je nuceno či nutkavě vypráví okolnosti traumatické 

události. stále opakuje události jako „ohraná deska“ (co se stalo, proč se stalo…).
 

Terapeut by se měl chovat předvídatelně, být transparentní a pojmenovávat veškeré 

kroky a cíle srozumitelným způsobem pro dítě a jeho vývojovou úroveň. Seznámit ho 

s plánovanou dobou a intenzitou setkávání, s místy, postupy i technikami.
 

Základními kroky terapie traumatu 

§ stabilizace dítěte a zajištění pocitu bezpečí, pomalé tempo, dostatečné pauzy

§ pravidelné podávání informací i o těch nejmenších krocích, stanovování reálných 

cílů

§ pomoc v orientaci a struktuře

§ pomoc pečujícím osobám s péčí o děti, hledání zdrojů v rodině i mimo ni

§ nehodnotící přístup

§ koordinace všech klíčových osob i institucí tak, aby se minimalizovalo riziko 

retraumatizace

§ vytvoření sociálních opor, právní a psychologické poradenství

§ integrace traumatických prožitků

§ adaptace na nový životní kontext a budoucnost
 

Cíle terapie 

§ budování zdrojů v životě

§ pomoc s regulací emočních stavů

§ zmírnění akutních symptomů, schopnost sebezklidnění pro dítě i rodiče

§ úpravy v chování a přístupech sociálního okolí s ohledem na specifické potřeby

a bezpečí dítěte

§ práce na tématech spojených se sociálními vztahy, hranicemi, sebepojetím

a studem

PRÁCE S TRAUMATIZOVANÝM KLIENTEM
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6. UKÁZKY NĚKTERÝCH TECHNIK
Vhodnými metodami práce s traumatem jsou krizová intervence, psychoterapie, 

farmakoterapie, relaxační a dechové techniky či jejich kombinace v rámci 

multidisciplinárního přístupu. 

Neboli uzemnění a vycentrování (nalezení tělesného středu) je technika vhodná pro 

využití zejména v krizové intervenci. Někdy, když je člověk pod tlakem silných emocí, 

nemá dostatek opěrných bodů, je roztříštěn. V tom případě potřebuje nalézt 

strukturu, o kterou by se mohl opřít. Potřebuje zastavit tok myšlenek a obnovit svoji 

pozornost.

Nejprve se klient potřebuje uzemnit, dostat se do kontaktu se zemí, stabilizovat se

a obnovit subjektivní pocit středu těla. K tomu je důležité zklidnit se i za pomoci 

dechu. Pracovník tedy klienta spíše vede, nejprve se připojí k jeho tempu a postupně 

zpomaluje, aby společně s ním mohl zpomalit i klient.

Vedení může vypadat např. takto:

6.1  GROUNDING A CENTERING

,,

Zastavte se! Posaďte se (na židli, na zem)! Oběma chodidly se dotýkejte

země, ruce si položte na opěrátka/ opřete o stehna.

Uvědomte si, kde se dotýkají vaše záda a sledujte, jak dýcháte.

Projděte si v mysli své tělo a najděte jeho pomyslný střed.

Zkuste do svého tělesného středu dýchat.“ 

,,

Někdy, když klient nereaguje na náš hlas, může být užitečné uchopit ho, nejlépe za 

ramena, protože dotek může fungovat stabilizačně. Nicméně je na pracovníkovi, aby 

dobře zvážil, zda si dotek může dovolit.
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Pod návalem emocí máme často tendenci k rychlému a mělkému dýchání

až hyperventilaci, aby bylo možné se uklidnit, musí se nejprve uklidnit i dýchání. 

Klienta tedy směřujeme a vedeme ho, aby se na svůj dech soustředil a postupně ho 

zpomalil a prohloubil. V případě, že klient hyperventiluje a hrozí kolaps, můžeme 

zprvu využít sáček, do kterého necháme klienta dýchat.

Jeden ze způsobů je např.:

6.2  PRÁCE S DECHEM

,,

,,
Všimněte si, jak dýcháte, váš dech je zrychlený, nadechujete se málo a hodně 

vydechujete. Zkuste zpomalit. Udělejte hluboký nádech a vnímejte, jak se 

rozpíná vaše břicho a bránice. Pomalu vydechněte. Teď spolu provedeme 

pár nádechů a výdechů. Já budu nahlas počítat. Nádech na 3, pauza na

3, výdech na 3 a pauza na 3. (1, 2, 3, …. můžeme libovolně opakovat, 3x, 5x, 

10x… podle toho, jak se klientovi daří uvolnit.). Už dýcháte klidněji, pojďme 

tedy ještě chvíli dýchat jen tak volně. Dýchejte do břicha a hlídejte, aby se 

vám nezvedala ramena. Pokuste se věnovat se jenom svému dechu.

Měl/a byste cítit, že s každým dalším nádechem je tělo více uvolněné.

Popisovat traumatické události přímo může být velmi stresující a může vrátit klienta

/ dítě do stejného stavu, jako když situaci prožívalo (může dojít k opětovné 

traumatizaci). Nicméně pokud někdo stojí o to o traumatu hovořit, může se místo 

přímého popisování pracovat s metaforami, využít symbolických předmětů – hraček, 

plyšáků, kamínků, terapeutických karet či kreslení. 

6.3  PRÁCE SE SYMBOLY A METAFORAMI

Terapie a práce s dítětem by vždy měla obsahovat zábavné prvky založené na hře, 

zvědavosti a tvořivosti. Lze například nejprve pracovat s dechem, poté střídat napětí 

a uvolnění v různých částech těla. Pro dítě je užitečné, pokud se naučí vycítit ve svém 

těle napětí a bude znát způsoby, jak dosáhnout uvolnění. Lze k tomu využít 

trampolíny, balanční podložky, tanec, rytmické říkanky, písničky, hlasové 

experimenty, různé zvuky. Vhodné je také zapojit jemnou motoriku při drobných 

ručních pracích, malování, práci s pískem, keramikou apod.

6.4  SEBEREGULACE NERVOVÉHO SYSTÉMU POMOCÍ HRAVOSTI A TVOŘIVOSTI
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Neboli práce v terapeutickém pískovišti využívá dětské tvořivosti, fantazie

a spontánní tendenci ke hře. Je vhodné mít k pískovišti různé hračky, figurky, 

kamínky atd. Terapeut nechá dítě, aby si vybralo samo, co chce, a do procesu 

nezasahuje, pouze pokud ho dítě požádá o připojení. Dítě si může pomocí hry

a symbolických předmětů traumatickou situace prožít znovu a může ji zpracovat

díky tomu, že ji prožije v klidu a bezpečí a může případně vymyslet alternativní 

konec.

6.5   SANDPLAY

Se staršími dětmi může celé cvičení probíhat pouze za pomoci představivosti

a myšlenek, s mladšími je vhodné mít pomůcky jako jsou krabičky různých velikostí, 

papír a pastelky, abychom si případně mohli namalovat krabičky vlastní. S dítětem 

mluvíme o tom, že někdy může zažívat něco, co by raději odložilo, někam uzavřelo, 

zamklo. Někdy to může být velká věc, jindy malá, někdy barevná, jindy černobílá… 

Můžeme dítěti nabídnout, že společně problém zavřeme a někam uložíme, dokud

se k němu samo nebude chtít vrátit. Domlouváme se, co s krabičkou uděláme, a kde 

jí necháme. Rozvíjíme fantazii o tom, jaké to může být, když najednou problém zmizí, 

jaký je preferovaný příběh. 

6.6   KONTEJNER VÝZNAMU

U traumatizovaných klientů/ dětí bývají často narušeny jejich osobní hranice. 

Důležité je, aby pracovník poskytl dostatek prostoru, dítě si mohlo vybrat, kde chce 

sedět a v jaké vzdálenosti od pracovníka. K obnovení vnímání vlastního těla a jeho 

hranic může být využito různých zátěžových přikrývek, předmětů, kterými si dítě 

vyznačí samo své teritorium (např. kruhové). Se staršími dětmi může toto probíhat 

opět za pomoci myšlenek a imaginace.

6.7   PRÁCE S TERITORIEM A OSOBNÍMI HRANICEMI

SEBEREGULACE

PRÁCE S DECHEM
SYMBOLY GROUNDING & CENTERING



15

7. ZÁVĚR
Závěrem může být vhodné připomenout, že pouze pracovník, který je sám klidný, 

pevný a vyrovnaný může pracovat s traumatizovaným dítětem. Proto je důležité 

myslet na sebe a svou vlastní psychohygienu a také na péči o sebe v rámci 

pravidelných supervizí či intervizí. 

Tento materiál slouží pouze jako inspirace a při hlubším zájmu o problematiku

je vhodné sáhnout po knihách autorů zmiňovaných v první kapitole, kteří se na 

mnoha stranách věnují tématu komplexněji a do hloubky. 

Závěrem přejeme všem, kteří se potkávají s traumatizovanými klienty, hodně sil!


