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Vanesa, 30 let

Komunikační techniky

Dva rozhovory s komentáři

Podklady ke 
stažení

Dvě děti, žije se svým třetím manželem, podezření 
na domácí násilí



04.02.2022

2

Dialog A – Jak to NEDĚLAT

Jak se máte?

Otevřená otázka

Mám se dobře.

Rozpor mezi slovy 
a mimikou
Řepík
Agrimony?

Nucený úsměv
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Ne, vidím, že nejste v pořádku. Něco je špatně.

Hádání se 
s pacientem

Ne, všechno je v pořádku.

Konflikt 
pokračuje

Ale ne … ta modřina na vaší paži! Váš manžel vás zase udeřil!

Násilně 
odkrývá 
pacientčino 
tajemství
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To byla nehoda, nechtěl mi ublížit.

Konflikt 
pokračuje

Ne, to nebyla nehoda. Je to pořád dokola. Řeknu vám, musíte od něj odejít, jinak vám 
může opravdu ublížit.

Dávání 
nevyžádaných 
rad, 
Nařizování,

Vyhrožování

Je to dobrý člověk, jen když má hodně práce, potřebuje to napětí uvolnit. Dá si nějaké to pivo 
a občas mě udeří. Ale už mi slíbil, že s pitím přestane.
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Moje zkušenost je, že se takový člověk nikdy nezmění. A určitě ne kvůli vám.

Podávání 
informací bez 
souhlasu
pacientky

Věřte mi, znám ho. Vždycky se mi mnohokrát omlouvá, když se něco takového stane.

Obhajuje 
manžela

Je to typický příběh zneužívaných žen. Manžel je bije, pak slíbí, že se polepší, a pak je bije 
znovu a to bití je čím dál horší.
Mimochodem, co děti?  Ty nejsou jeho, že ano? Také je bije?

Interpretace
Uzavřené 
otázky
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Ne, je na ně milý. Jenom jednou, když syn byl trochu hlučný a manžel chtěl spát, dal mu 
pohlavek, ale jinak je nebije.

Obhajuje
manžela

Takže už vašeho syna udeřil. Jestli jste zodpovědná matka, která své děti miluje, odejdete od 
něj. Jinak je nebezpečí, že jim také ublíží.

Citové vydírání

Vyvolávání 
výčitek svědomí

Dialog B
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Jak se máte?

Otevřená otázka

Mám se dobře

Rozpor mezi slovy 
a mimikou
Řepík
Agrimony?

Nucený úsměv

Všechno je v naprostém pořádku.

Zesílená 
reflexe



04.02.2022

8

No … většina věcí je v pořádku.

Jsou věci, které jsou v pořádku, a jsou věci, které nejsou.

Dvoustranná
reflexe

(po chvíli váhání, s třesoucím s hlasem) Včera jsem měla hádku s manželem.
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Nemáte ráda konflikty.

Reflexe zkoumající
Související emoce, 
zkoumající téma
Řepíku 
Agrimony

NE, nemám ráda hádky. A jsou stále častější.

Potvrzuje 
téma
Řepíku
Agrimony

Je už toho moc.

Reflexe 
zkoumající 
emoce
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On je to jinak dobrý člověk, ale občas vybuchne.

Připouští 
existenci 
problému

Je to dobrý člověk a občas vás praští.

Dvoustranná 
reflexe

Hm. Občas dokonce váhám, jestli s ním vůbec zůstat.

Zvažuje 
změnu
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Vaše pocity kolísají, někdy chcete být s ním a někdy z něj máte trochu strach.

Dvoustranná 
reflexe

Strach ne … no možná trochu. Víte, děti jsou jenom moje, mají jiného tatínka. A on se na ně 
někdy zlobí. Dokonce jednou mého syna udeřil. Jiřík tomu nerozuměl a začal plakat.

Připouští možné 
nebezpečí

Jste dobrá matka a nesnesete se dívat, jak vaše dítě pláče.

Afirmace
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Kdyby mlátil jenom mě, tak bych to nějak překousla, někdy ho i trochu provokuju. Ale když 
udeří děti, cítím se hrozně.

Děti jsou 
motivací
ke změně

Máte opravdu obavu, že by jim mohl ublížit.

Směřující 
reflexe

Už bych od něj odešla, ale víte, je to můj třetí manžel. Předchozí manželé byli také násilníci 
a mám strach, že by to skončilo s příštím manželem stejně.

Zvažuje 
změnu

Poupě kaštanu
Chestnut Bud?
Kejklířka
Mimulus?
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V příštím videu uvidíte …

Každý má své specifické poslání v životě, každý
má určitý úkol, který vyžaduje splnění. Plnění
tohoto úkolu nemůže převzít nikdo jiný ani život se
nemůže opakovat. Proto je úkol každého z nás
jedinečný a jedinečný je i způsob, jak jej může
naplnit.

Viktor Frankl


