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Vedl jsem kurz o na řešení orientovaný přístupu pro šest učitelů speciální školy. Většina žáků 
této školy měla mnohočetné problémy, a hodně z nich bydlelo v nedalekém dětském domově. 
Popíjeli jsme kávu ve sborovně a diskutovali, co bychom měli dělat. Jeden z učitelů navrhl 
jemně provokativním způsobem, že bych si měl zkusit odučit jednu hodinu v jedné z jejich 
tříd. Zeptal jsem se, jaký předmět. Odpověděl ještě provokativnějším způsobem: „přece 
musíte mít něco, co byste mohl vyučovat“. Zeptal jsem se ho: „Bylo by v pořádku, pokud 
bych dělal cokoli, co by potěšilo děti?“ Ochotně souhlasil. Celá naše skupina se tedy vydala 
do vybrané třídy, kde bylo osm třináctiletých kluků. Začal jsem tím, že jsem se chlapcům 
představil a řekl, proč jsem tady. Vytvořil jsem si kontakt s chlapci tím, že jsem se učil jejich 
jména a trochu s nimi žertoval.  
Poté jsem pošeptal chlapcům, že jsem slyšel od jejich učitele, že na jaře udělali velký pokrok. 
Chlapci se začali po sobě dívat a usmívat jeden na druhého.   
Poté jsem vybral jednoho kluka a zeptal jsem se ostatních, jakého pokroku si u něj všimli. 
Řekli, že se zklidnil, že už nenapadá ostatní jako předtím, a že je více potichu během 
vyučování.  
Zeptal jsem se: „Myslíte tím, že už nevybuchuje tak lehce, jako předtím?“  
Všichni souhlasili, že to je přesně ono. Poté jsem se zeptal chlapce, aby nám vysvětlil, co 
způsobilo tuto změnu.  
„Protože Steve se do mě přestal navážet“, řekl.   
„Myslíš tím, že se stal tvým kamarádem?“ 
„Ano, Steve mi dokonce pomáhá s matikou.“ 
Pak jsem se přesunul k dalšímu chlapci a dověděl se, že začal chodit do školy pravidelněji než 
v minulosti. Zeptal jsem se, čím to, a on mi vysvětlil, že před tím neviděl smysl v chození do 
školy.  
„A co tě přimělo změnit názor?“ 
„Potřebuji výstupní osvědčení.“ 
„K čemu jej potřebuješ?“ 
„Potřebuji si najít dobrou práci. Chci se stát kuchařem.“ 
„Tak to je velký úspěch. Mnohokrát jsem si všiml, že když lidé začnou mít plány do 
budoucna, je to znak velkého pokroku. Komu by si za to připsal zásluhy?  
„Nevím.“  
„Hmm, asi jsi toho musel hodně udělat ty sám, aby si tohle dosáhl… A jak ti v tom pomohl 
tvůj učitel? “ 
„Je to zábavnější být v jeho třídě.“ 
„Jak to?“ 
„Je snadnější tady věci pochopit.“ 
„Jak je to možné?“ 
„Náš učitel nám vysvětlí věci třikrát, když nechápeme.“  
„A co když i tak nechápete, znervózní ho to?“ 
„Ne, když se to stane, jde k tabuli a vysvětlí to ještě jednou, kreslí na tabuli.“ 
„Fíha, to znamená, že to je opravdu trpělivý člověk.“ 
Všichni kluci jednohlasně odpověděli, „ano, to je.“ 
„A co tvoji rodiče, co oni udělali, aby ti pomohli?“ 
„Více ode mě požadovali.“  
„Bylo to pro tebe dobré?“ 
„Na začátku to nebylo to hezké, ale později to bylo v  pohodě“. 
Učitel dodal: „Myslím, že to byla velmi dobrá věc!“ 
Tímto způsobem jsem promluvil s každým chlapcem. Jedna hodina nám nestačila, tak jsme se 
rozhodli pokračovat po přestávce. Později, za mnou přišel učitel a poděkoval mi, řekl, že byl 



 

 

udiven, že kluci nejenom že mluvili, ale že dokonce mluvili otevřeně. Řekl jsem mu, že podle 
mé zkušenosti je většina lidí ochotná mluvil i o velmi osobních věcech, pokud se diskuse 
zaměřuje spíše na jejich úspěchy než na problémy.  
 
 
Příklady otázek: 
• Jak by se dala tahle změna vysvětlit? Co si udělal/a sám/a? Jak k tomu přispěla tvoje 

rodina? Co udělali profesionálové, aby vám pomohli?  
• Vaše dítě udělalo velký pokrok od doby co je tady na léčení. Co jste udělal/a, co by 

vysvětlilo tuto změnu?  
• Představte si, že byste chtěl/a poděkovat všem lidem, kteří vám byli doposud nápomocní. 

Co byste každému z nich řekl/a?  
• Představte si, že někdy v budoucnosti, až je problém nějaký čas pryč, se rozhodnete oslavit 

tuto změnu. Koho byste na oslavu pozval/a?  Jak byste ty lidi za to ocenil/a? Jak byste jim 
poděkovala?  

• Existuje někdo, o kom si myslíte, že vám nijak nepomohl v řešení vašeho problému? Je 
možné se na to podívat takovým způsobem, že i ta osoba nějako přispěla k vyřešení vašeho 
problému? Jak by si to jí nebo jemu řekl/a?  

 


