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O čem to bude?

Přístup orientovaný na řešení

Kids´Skills a přístup Bena Furmana

Toníkův zlý sen a inspirace příběhy a pohádkami
v práci s dětmi



PROBLÉM vs ŘEŠENÍ

Solution Focused Approach

Brief Family Therapy Center (BFTC) v Millwaukee

Steve de Shazer 
(1940 - 2005)

Insoo Kim Berg 
(1934 – 2007)



Zdroje

Milton H. Erickson

Jay Haley (Strategická rodinná terapie)

Terapie zaměřená na řešení 
(Insoo Kim Berg, Steve de Shazer)

Narativní terapie 
(Michael White, David Epstein)

Ben Furman



Ben Furman



Principy

Orientace na řešení (ne na problém)
Pozitivní mód a pozitivní přístup
Nehodnotící přístup
Spolupráce a partnerství 
Paradox – koučování dětí bez dětí a 
zkompetentňování rodičů
Kreativita a prvky hry
Odlišnosti v práci s cílem
Volnější práce s otevřenými otázkami





Dovednost

Pozitivně formulovaná (něco, co má být, 
ne být nemá)

Reálná – něco, co se může dítě reálně 
naučit

Žádoucí = systémový pohled – bereme 
v potaz perspektivu klienta i významných 
druhých

Trénovatelná – lze ji předvést a tím pádem 
i procvičovat, zlepšovat, trénovat



15 kroků:

1. Dovednost
2. Dohoda
3. Přínosy
4. Pojmenování
5. Kouzelný pomocník
6. Podpora
7. Sebedůvěra
8. Plánování oslavy
9. Detailní popis 
dovednosti
10. Zveřejnění
11. Trénování dovednosti
12. Připomenutí
13. Oslava
14. Učení ostatních
15. Další dovednost





Toníkův zlý sen

Noční můry

Sen, ve kterém dítě prožívá velkou úzkost – tak silná, až se 
strachy probudí
Ojedinělé a náhodné
Opakované
• Vidělo něco strašidelného v TV

• Slyšelo nějaký děsivý příběh

• Bylo svědkem násilí

• Bylo svědkem zločinu nebo nehody

• Provedlo něco zakázaného a neodvážilo se o tom rodičům povědět

• Zažilo šikanu

Promluvit, nakreslit

Najít způsob, jak noční můru překonat nezávisle na tom, co 
je původně způsobilo.



Děsivé představy

Zlé sny nemusí souviset s ničím, co dítě zažilo, ale mohou se 
zrodit v jeho mysli, když si začne představovat různé  hrozné 
věci
• Bude odděleno od rodičů

• Rodičům se stane něco zlého

• Jemu samotnému se stane něco zlého

• Něco se stane jiné blízké osobě.

Jak roste, učí se se strašidelnými představami pracovat
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„Babiččinu metodu“ lze aplikovat na noční můry 
i obavy, které jsou produktem dětské fantazie, 
ke zmírnění strachu a úzkosti z čehokoliv.

Představy vzbuzující úzkost nahradit legračními 
nebo příjemnými.
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Jestliže má dítě noční můry nebo bujnou 
představivost:

1. Nechte dítě detailně popsat, nebo nakreslit, co se 
mu zdá, čeho se bojí.

2. Dejte dítěti najevo, že vás popis zajímá, pochvalte 
ho, že prokazuje velkou odvahu, když se se 
strašidelnými představami potýká

3. Naučte dítě, jak lze úzkost vyvolávající představy 
vědomě měnit tak, že mají vždy šťastný konec.
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Děkuji za pozornost.
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