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Anotace 

Bakalářská práce „Rozbor vlivu psychoterapeutických škol na sociální práci“ pojednává 

o možnostech, jak sociální pracovníci znají psychoterapeutické směry a jak je využívají 

ve své práci.  

V teoretické části bakalářská práce stručně představuje zastupitele významných 

psychoterapeutických škol Zaměřuje se na teorie a techniky, jaké mohou sociální 

pracovníci využít ve své praxi. Vždy popisuje příklad jednoho psychoterapeutického 

výcviku ke každé škole. Dále uvádí, jak metody sociální práce  s výše uvedenými 

psychoterapeutickými školami souvisejí. Práce se zaměřuje na  prvky sociální práce 

inspirované psychoterapeutickými školami, které  sociální pracovník vědomě užívá.  

Ve výzkumné části práce předkládá závěry  dotazníkového šetření a polořízeného 

rozhovoru.  

 

 Annotation 

 This Bachelor Thesis  „An analysis of  the influence of the psychotherapeutic schools 

on social work“ is about the ways the social workers know the particular 

psychotherapeutic schools and how they use them for their work. 

The teoretical part briefly introduces the most important personalities of 

psychoterapeutic schools and deals with theories and technics which can be used by 

social workers in their profession. There is also a description of one training with each 

school. This Thesis concerns the connections between the methods of social working 

and the mentioned psychotherapetic schools.  It  is especially intent on the ways of 

social working which are used by the social worker on purpose as well as those they are 

inspired by the particular psychotherapeutic school. 

The practical part contents the results of the survey and interview which are evaluated 

and recommendations for practise are drawn in the conclusion. 
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Úvod 

Téma diplomové práce  Rozbor vlivu psychoterapeutických škol na sociální 

práci jsem si vybrala na základě svého profesního kontaktu s psychology, sociálními 

pracovníky  a vyučujícími. Při různých příležitostech jsem si povšimla odlišných 

postojů, filozofie   i postupů práce. V odlišnostech postojů v některých případech, jsem 

zaznamenala veliké rozdíly a právě o těchto rozdílech chci ve své práci pojednat.  

Pracuji s mládeží v hokejovém oddíle. Před lety jsem se rozhodla doplnit si vzdělání 

studiem systemického psychoterapeutického výcviku. Jelikož ve smluvních podmínkách 

výcviku bylo pracovat s klienty, zahájila jsem svoji profesní činnost v pozici 

konzultantky telefonické krizové intervence Občanského sdružení Linka bezpečí,       

kde jsem absolvovala výcvik v telefonické  krizové intervenci. Posléze jsem začala 

studovat nynější obor sociální práce a seznamovala jsem se, v rámci školních praxí, 

s přístupy sociálních pracovníků ke klientům. Moje profesní zkušenosti plynou právě   

ze zmíněných pracovišť.  

Nyní se pokusím  popsat odlišnosti, které jsem zaznamenala a které mi 

posloužily jako východiska. 

V hokejovém oddíle jsou pracovníci různých profesí, pracující v přímém kontaktu 

s mládeží. Jsou to vedoucí mužstev, školení trenéři a asistenti trenérů. Rozdělila jsem je 

do dvou kategorií.  První kategorií tvoří  ti, které  baví práce s dětmi v hokejovém 

prostředí a činnost vykonávají pro hokejový klub, neočekávají zisk a vlastní prospěch. 

Druhou kategorií jsou ti, které baví hokej nebo mají své dítě v klubu a činnost proto 

vykonávají pro sebe. Z toho pro mě vyplývá  odůvodnění  jejich chování vůči 

svěřencům, kolegům i klubu. Jelikož finanční odměny nejsou vysoké,  jsou ve výši 

osobních nákladů,  nemá klub prostor na výběr pracovníků. Tím vzniká velká personální 

fluktuace, což se odráží v mužstvu (např. v pátém ročníku mají už třetího trenéra).  Klub 

také z nedostatku informovanosti nevyužívá možné prostředky a přístupy  seberozvoje 

těchto pracovníků. Klub sice do odvětví sociální práce nespadá,  je však nositelem  

volnočasové aktivity, má výrazný výchovný potenciál a může ovlivnit děti                   

od předškolního věku až po dospělé. Proto se pro mě oddíl stal určitým odrazovým 

můstkem, jak se na věci dívat.  

V občanském sdružení Linka bezpečí se klade důraz na velkou profesionalitu 

konzultantů a na důležitost přístupu ke klientovi. Pracovníci se řídí manuály                    
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a metodickými pokyny.  Linka bezpečí vyžaduje  precizní dodržování pracovních 

postupů ve vedení hovoru.                                                         

Pracovníci jsou vedeni k reflexi své práce a k sebereflexi. Dostávají  zpětnou 

vazbu      po každém závažném hovoru a po každé ukončené směně. Linka přispívá 

k rozvoji pracovníků soustavou nabídkou tematických seminářů  přednášených  

vlastními i smluvními lektory. Finanční odměna konzultantů  není sice vysoká,            

ale sdružení má stále dost zájemců o pracovní pozice, zřejmě pro svou velkou profesní 

prestiž.  Mám  však  pocit, že propracovaný systém Sdružení Linky bezpečí je až příliš 

vypracovaný a že se vytrácí pružnost k individualitám jednotlivých konzultantů. 

Srovnám – li s tím hokejový oddíl, musím nutně poukázat na hrubé chyby při práci         

s dětmi – mocenský přístup, „řvaní na děti“, urážky a tzv. „motivující tresty“ = fyzická 

činnost navíc, často překračující aktuální hranice možností dětí. Trenéři se nezamýšlejí 

nad vhodností svého počínání. Mnohdy deklarují něco jiného, nežli potom skutečně 

dělají. To, že mohou dětskou duši zraňovat, je nenapadá, myslí si, že tím děti motivují.  

V rámci svých školních praxí jsem navštívila tři pracoviště, kam jsem nastupovala 

s určitým očekáváním ohledně svého seberozvoje. Velmi rychle jsem zaregistrovala 

řady nedostatků. Nevím, zda  by to zaměstnavatel také za nedostatky označil,               

ale pro mne to nebylo dobře. To, co jsem se učila v rámci výcviku i ve škole zde bylo 

hrubým způsobem opomenuto. Postrádala jsem převážně práci s neverbální komunikací 

klienta, dodržování pravidel vedení hovoru, pravidel jakéhokoli promyšlenějšího rámce 

a jak  přistupovat ke klientům. Dále jsem postrádala reflexi  pracovníků, pokud sami 

prožili silné emoce.  

Na základě všech uvedených zkušeností, jsem se rozhodla prozkoumat vliv 

psychoterapeutických škol  na pracovníky sociální práce. Zjistit, které terapeutické 

směry pracovníci upřednostňují, zda prošli některými výcviky nebo o nich uvažují 

alespoň v teoretické rovině. Dále mne zajímalo, co ovlivňuje pracovníky sociální práce 

v rozhodnutí,  kterou terapeutickou školu si zvolí i to, jaké je k tomu vedou důvody.  

Zajímalo mě, zda pracovníci, kteří absolvovali výcvik v některém 

z psychoterapeutických směrů vědomě užívají určité postupy anebo jak obecně sociální 

pracovníci vědomě postupují ve své práci.  

Zajímalo mě, jaká témata klientů jsou pro pracovníky v konzultacích obtížná, kterým se 

vyhýbají a která jsou pro něj bezproblémová.  

Přála bych si, aby moje zjištění byla užitečná i přínosná pro tyto pracovníky                    

a aby posloužila jako inspirace. 
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Teoretická část 

1. Psychoterapeutické školy 

 

Do první části práce jsem zařadila popis jednotlivých vybraných 

psychoterapeutických škol.  Popis zahrnuje také informaci o výcvicích.  Při výběru 

jednotlivých směrů a škol jsem se řídila několika předpoklady:  

Jde o hlavní směry v psychoterapii a je pravděpodobné, že sociální pracovníci 

v rámci svého dalšího vzdělávání absolvují nějakou formu výcviku, či jiné formy 

vzdělávání spojeného s některým z níže uvedených směrů. Výcviky v hlubinné 

psychoterapii a komunikační psychoterapii jsem nezmiňovala, protože jsem 

předpokládala, že sociální pracovníci nemají tento typ vzdělání. 

Výukové plány konkrétního psychoterapeutického směru se ve velké míře shodují. 

Výuka probíhá vždy v předem určených blocích buď ve výukovém centru nebo           

na výjezdním místě. Pokaždé  uvádím nabídku pouze jednoho náhodně vybraného 

výcvikového centra. Cena za pětiletý výcvik se pohybuje od 90 tisíc do 100 tisíc. Mým 

záměrem v této části je předložit čtenáři, jaký osobitý přístup má každý směr a co může 

frekventantovi nabídnout. Co z určitých nabízených možností může sociální pracovník 

využít ve své praxi, uvedu později. 

 

1.1 Psychoterapie 

Podle Matouška (2008) je psychoterapie léčbou psychologickými prostředky      

a půdou na níž se pracuje, je terapeutický vztah mezi klientem a terapeutem. Formy 

provádění terapie jsou individuální, skupinové a komunitní. Autor terapii popisuje        

ve smyslu léčebného programu,  jehož cílem je zmírnění nebo odstranění nežádoucího 

stavu jedince či rodiny. Původní význam slova je odvozen z řečtiny a v překladu 

znamená dva významy: „Psýché, z řeč. duše. Therapeia, z řeč., therapeuein (sloveso), 

léčit, doprovázet, sloužit, pečovat“ (Rejzek, 2001 in Vodáčková, 2011, str. 20). 

Kratochvíl (2006) o psychoterapii uvádí: Odborná psychoterapie prováděná 

mimo oblast zdravotnictví zasahuje do oblastí manželství, rodiny, mezilidských vztahů, 

školy a pracovní oblasti. Podle účinných faktorů a používaných metod můžeme 
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psychoterapii dělit na racionální, sugestivní, empatická, abreaktivní, tréninková, 

psychoanalytická a interpersonální.  

 

Mezi současné směry řadíme: 

o hlubinnou psychoterapii   

o dynamickou psychoterapii 

o rogersovskou psychoterapii 

o behaviorální psychoterapii 

o kognitivní psychoterapii 

o komunikační psychoterapii   

o Gestalt terapii 

o existenční a humanistickou psychoterapii 

o eklektická a intergrativní pojetí 

o jiné přístupy 

 

 Poskytovatelem psychoterapie je, podle Matouška (2008)  terapeut, který nejen 

službu poskytuje, ale bere i na sebe tíhu  péče. Psychoterapeutická péče má tyto 

základní znaky:   

o Terapeutický vztah mezi klientem a pomáhajícím,  

o  užívání  psychologických nebo sociálně terapeutických metod, 

o  oprávnění k provádění terapie. 

 

1.2 Rogersovká škola 

Rogersovskou školou je nazýván psychoterapeutický směr založený C. R. Rogersem. 

Svým filozoficko-psychologickým pojetím se  přibližuje zejména k humanistické 

psychoterapii. Tvoří teoretický i metodologický základ pro psychoterapii a vymezuje ji 

jako vědu o duševním životě,  projevech člověka a jeho chování. Podle Vymětala 

(2001). 

 

Podle Kratochvíla (2006) Američan Carl Ransom Rogers (1902 – 1987) žil 

ve fundamentalistické rodině s protestantskými názory. Přísné náboženské učení nutilo 

Rogerse žít podle světového názoru jiných a ne podle vlastního. Nesmělo se tančit, hrát 

karty, chodit do kina, pít, kouřit. Rodiče se přestěhovali na venkov mimo nástrahy 
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velkoměsta. Carl se věnoval hospodaření a několikrát změnil volbu studia                    

od zemědělství, kněžství, učitelství až po klinickou psychologii. Postupně se 

propracoval k liberálním názorům a došel k přesvědčení, že lidé se mají opírat o vlastní 

zkušenosti, poznání a city. Vlastní prožívání se pro něj stalo nejvyšší autoritou.  Měl 

dvě děti.  

Dvanáct let pracoval s delikventními a týranými dětmi. Byl profesorem                

na univerzitě v Ohiu. V Kalifornii měl vlastní ústav, zde se věnoval rozvoji duševního 

růstu a tvůrčích možností u normálních osob. Dále podle Kratochvíla (2006): 

Rogers své učení vyvíjel postupně a dá se rozdělit do čtyř etap: 

o  (1940 – 1950) nedirektivní – terapeut zajišťoval pouze vhodnou atmosféru, 

podporující klientovo sebeobjasňování, 

o (1950 – 1957) reflektivní – terapeut se stal aktivnějším, začal se snažit co 

nejvíce  se vciťovat do klientových citů a co nejpřesněji zrcadlit, 

o (1957 – 1970) prožitková, experienciální – terapeut už jen nezrcadlí klientovy 

pocity, ale projevuje své vlastní, které v něm klient vyvolává. Je empatický, 

vřelý, upřímný, 

o ( od 1970) setkání - zaměřuje se k dosažením  intenzivním prožitkům s klientem 

nebo klienty, zaměřuje se na rozvoj a duševní růst zdravých lidí.  

1.2.1 Charakteristické znaky Rogersova přístupu 

Dále Kratochvíl (2006) popisuje přístup vytvořený a rozvíjený jako „terapii 

zaměřenou na klienta“ nebo „terapii zaměřenou na člověka“. Vychází z osobnosti, 

podněcuje její samostatný rozvoj. Terapie je otevřeným rozhovorem, kdy se terapeut 

vciťuje do klienta, respektuje, podporuje jeho sebeprojevování a současně sám 

projevuje své pocity (v některých přístupech terapeut na klienta působí spíše 

zmírňujícím nebo usměrňujícím přístupem).  

 

Rogersovský přístup se rozděluje podle  tendencí a principů: 

Tendence sebeuskutečňování – sebeaktualizační: zahrnuje snahu uspokojování 

fyziologických potřeb, duchovního růstu, rozvíjení vztahu k lidem, tvořivosti a vnitřní 

sebeřízení. Člověk je vrozeně dobrý, vlivem zkušeností a vnějších tlaků se projevuje 

nepřátelsky, egoisticky až neuroticky. Při poskytnutí přátelských podmínek se bude 

rozvíjet kladným zdravým směrem.  
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Záporné sebehodnocení: souvisí s neurotickým vývojem. Do rozporu se dostává  

klientova představa o tom, jaký by měl být nebo jaký by chtěl být.  

Základní principy rogersovské terapii:  Reinhard Taush (1990) in Kratochvíl (2006) 

o Klient má schopnost pochopit stránky  své vlastní osoby nebo života, které 

způsobují jeho neuspokojení, strach nebo trápení. Má tendenci přetvářet sebe 

sama i vztahy k životu sebeuskutečňováním a zráním, aby rostlo jeho 

uspokojení. 

o Tato schopnost se může uplatnit, když terapeut zajistí atmosféru: 

a). citlivě chápe myšlenky, city a projevy klienta tak jak existují, 

nediagnostikuje je ani  je mění. 

b). snaží se vyjadřovat to, co pochopil z výroků nebo chování klienta. 

o V této akceptující, neohrožující a chápající atmosféře se klient vyrovnává se 

svými životními situacemi konstruktivnějším způsobem. Sám si začne lépe 

rozumět, stává se tvořivějším, zralejším a přizpůsobivějším. 

 

Podmínky terapie: 

o Empatie vcítění: terapeut pociťuje a chápe stejně to, co cítí klient. 

o Akceptování klienta: terapeut kladně a vřele hodnotí klienta bez ohledu na to, 

zda chování lze považovat za hodnotné nebo politování hodné. Přistupuje 

pozitivně,  s úctou, bez podmínek a až s nesobeckou vřelostí. 

o Kongruence: soulad mezi terapeutovým chováním a prožíváním. Terapeut 

reaguje, jako skutečná osoba podle toho jaký je, nepoužívá přetvářky, neskrývá 

své reakce a nemusí se jich bát je opravdový. 

Na tomto základě se tvoří vztah, který klient prožívá jako bezpečný, který umožňuje 

a podporuje  klienta v pokračujícím  procesu sebeexplorace. V tomto vztahu si může 

připustit své různé zážitky, přání i pocity a tím  je integrovat do svého „JÁ“. Přestat být 

závislým na mínění druhých a uplatnit sebeakceptaci i  sebeaktualizaci.  

1.2.2 Příklad výcviku v Rogersovské terapii 

Podle Vymětala (2001) vzdělávání v rogersovské terapii probíhá současně 

formou  individuálního a skupinového výcviku, který se skládá  ze vzájemně se 

prolínajících čtyř částí: 
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Teoretické znalosti. V rámci přednášek, seminářů i samostudia si adept promyslí          

a osvojí otevřené poznatky z různých psychoterapeutických škol i  psychopatologie. 

Seznámí se s teorií zaměřenou na osobu. 

    

Zážitek psychoterapeutického procesu na sobě samém je nenahraditelným a nosným 

těžištěm pro vzdělávání. Adept zde pozná z vlastní zkušenosti, jak terapie probíhá         

a jak na člověka působí. Přínosem je zejména prohloubení a rozšíření sebepoznání, 

neboť člověk zjistí, jakým způsobem určité situace prožívá, jak v nich reaguje a jak on 

sám působí na druhé. Uvědomí si širší souvislosti o svém osobním životě. Osobní 

orientace je potřebná, protože umožní  rozpoznat své vlastní problémy a vede k jejich 

řešení. Tím se zmenší nebezpečí, že je bude terapeut vnášet do konzultace. Adept 

výcviku zjistí,  že každý člověk je individualita a vyvíjí se svým vlastním tempem,  

které nelze urychlit a dále, že svět se neřídí našimi přáními a představami. 

 

Získání základních psychoterapeutických dovedností  spočívá v osvojení 

psychoterapeutických technik, postupů a zejména vedení rozhovoru. Adept se aktivně  

učí vlastním zkoušením a nácvikem nejčastěji formou hraní rolí. V této části se také učí 

kontaktu s druhým empaticky reagovat a terapeuticky odpovídat. 

 

Supervize vlastní práce má těžiště v závěrečné části základního vzdělávání. Adept již 

pracuje s klienty a jejich rozhovory zaznamenává. Pravidelně konzultuje                        

v rámci supervize, jak individuálně tak i skupinově. Smyslem supervize je odborná 

pomoc začínajícímu kolegovi ve výcviku v uvedení do praxe, v poskytování podpory    

a  překonávání prvních překážek. 

 

1.3 Škola Systemické terapie 

„Systemický přístup je v současnosti jedním z hlavních trendů v humanistických 

vědách, zejména psychoterapii, psychologii, sociální práci, pedagogice, sociologii apod. 

Jeho přínos spočívá zejména v tom, že je ucelenou a vědecky podloženou variantou      

na člověka a společnost, která nabízí nové možnosti, jak zacházet se sociálními              

a psychosociálními jevy v éře, která je charakterizována jako pozdně moderní               

či postmoderní. Systemický přístup se formoval v druhé polovině 20. století jako 

výsledek postupující změny paradigmatu jak v přírodních, tak společenských vědách. 
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Termín systemický se začal užívat v sedmdesátých letech, a to zejména jako označení 

specifické psychoterapeutické školy, nazývané systemická  rodinná terapie.“ (Macek, 

2001, str. 222)   

 

Podle Parmy (2006) systemická terapie vychází z konstruktivizmu, nového 

filozofického pojetí světa, které se odklonilo od objektivní reality. Člověka vnímá jako 

bytost uvězněnou ve vlastním mozku, která o okolním světě může hovořit pouze tak     

co jeho mozek vytvoří. Znamená to, že přistupuje jen ke konstruktům vlastního mozku. 

Mozek používá jako hlavní nástroj jazyk a člověk prostřednictvím slov sděluje, popisuje 

a potvrzuje, vytváří smysl  svým  konstruktům. Jazykem se vyrovnáváme s komplexitou 

světa, konstruujeme jím to co nazýváme realitou.  

 

Parma (2006) pokračuje: Konstruktivizmus není opozicí objektivizmu. 

Objektivizmus je jádrem konstruktivizmu a přijímá jej jako nástroj Skrze něj  lze 

uchopovat svět.  Člověk ovládá schopnost redukovat komplexitu světa jazykem            

na zážitek objektivní reality. Čili využívá všech  radostí i starostí světa, ale není v nich 

uvězněn. Jen se neomezuje do jedné své víry  vnímání  jako správné a jediné 

skutečnosti, ale  je na ní nezávislý a dává větší předpoklady toleranci i respektu. 

Využívá schopnosti dávat stejné hodnoty, co má pro svůj svět i světy druhých.  

 

Základní Ludewigovy (2007) teze systemického myšlení:   

 

o Vše  řečené je řečeno pozorovatelem,  

o pozorovatel je jazykující živá bytost,  

o vše řečené je vytvořeno jazykováním, 

o reality jsou argumenty v konverzování, 

o systémy jsou komplexní jednotky vytvořené jazykováním, 

o systemicky myslet znamená soustředit se na systémy. 

 

Vycházejí z epistemologické teorie Humberta Maturany a biologických                     

i ekologickývh systémech Gregoryho Batesona. „Systém není Něco, co se pozoruje 

pozorovateli, je to Něco, co pozorovatel rozpoznává.“ (Maturana, 1982, str. 175) Jenž je 



Bakalářská  práce                                   Vliv psychoterapeutických škol na sociální práci 

- 13 - 

základní tezí kybernetiky druhého řádu k čemuž se vztahuje i autopoetický systém se 

svými základy: 

o Živé systémy jsou operacionálně uzavřené, 

o živé systémy fungují v každém okamžiku optimálně, 

o stabilitu systému zajišťuje neustálá změna. 

1.3.1 Charakteristický model systemického přístupu – Hamburský 

model 

Takzvaná systemická Hamburská škola, v čele s Kurtem Ludewigem dochází          

k novému pojetí.  V  roce 1984 je založen Institut pro systemické studie.   

Ve svém pojetí dostávají termíny koncept a sociální systém, nový přístup               

a význam. 

„Sociální systémy lze v souladu s popsaným konceptem definovat jako 

komplexy členů, které uskutečňují smysl nesený tématem. Bez lidí neexistují ani 

členové, ani sociální systémy. Člověk jako komplexnější jednotka, avšak v každém 

okamžiku může své členství změnit nebo dokonce „vypovědět“. (Ludewig, 2007,       

str. 61)  Podle Ludewiga (2007) je konceptem takzvané členství, které vytvářejí lidé ve 

své komunikaci, uskutečněné neseným tématem.  Jakmile je komunikace ukončena, 

členství zaniká. Při nové komunikaci vzniká nové členství. Ve vzniklém komunikačním 

procesu se vytváří existující systém, který je smysluplně a tematicky ohraničený. 

Současně vznikají členové, komunikace a hranice smyslu, tím si uchovávají svůj 

podmět. V komunikaci může být i více členství. Vzniklá členství vytváří podle tématu 

určitý sociální systém. Sociální systém lze zrušit aniž by se ukončily mezilidské vztahy. 

V problémových systémech členství přináší nespokojenost. 

 … „kolem tohoto tématu se pak vytváří zvláštní sociální systém. V tomto 

smyslu je to problém, který vytváří sociální systém, nikoliv že by sociální systém (např. 

manželství, rodina, skupina) „měly“ problém. (Ludewig, 2007, str. 62) 

Zajímavý je tento přístup k sociálnímu systému, který je bezproblémový. 

Problém vznikne až při komunikaci, kdy pro příjemce začne být zajímavý a musí se 

dotýkat jeho struktury vnímání. Mohou být i sociální systémy, které vzniklé problémy 

udržují.  
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 „Problémem“ rozumím každé téma v komunikaci, které něco hodnotí jako 

nežádoucí (obtížné, překážející, špatné, narušující, nevhodné atd.), a současně jako 

změnitelné – to znamená žádoucí změny a schopné změny.“ (Ludewig, 2007, str. 62) 

Důležité je zde odlišit problémy od obtíží. Člověk, který má obtíže např. 

zdravotní nebo potíže ovlivněné podmínkami prostředí, je může do určité míry ovlivnit 

kvalitu svého života, ale obtíže změnit úplně nemůže. Problém je však vždy změnitelný, 

pokud je takto formulovaný klientem. 

Chápání důvodů klientova trápení se vyvíjí a spolu s tímto posunem se obměňuje 

i volba způsobu poskytování pomoci.  

 

Ludewig rozlišuje tyto systémy profesionální pomoci: 

o Návody a poskytování poučení  spočívají v doplnění některé informace, 

znalosti či návodu, jak se co dělá.                                      

o Poradenství.  Terapeut používá  v situaci zablokovaného systému, podporuje 

struktury, které jsou k dispozici, ale poskytuje přitom dostatečný prostor 

k vlastní klientově aktivitě. 

o Doprovázení. Terapeut volí při nezměnitelné problémové situaci, stabilizuje 

systém klienta pomocí vnější podpůrné struktury.      

o Terapie je možná ve chvíli, kdy klient hodnotí svou situaci jako měnitelný 

problém.   

 

Takové rozdělení do skupin pomáhá terapeutovi se lépe  orientovat v tom, kde se 

klient v chápání své situace nachází a podle jeho očekávání  volí některý  ze způsobů 

poskytování pomoci.  

 

Přebírání kontroly a nabízení pomoci 

„Z hlediska klienta je nabízení pomoci přizváním ke spolupráci rovných, přebírání 

kontroly je posunutím do podřízené pozice. Z hlediska pracovníka je rozlišení pomoci    

a kontroly zásadní tím, že nelze obojí dělat současně. V každé chvíli pracovník buď 

kontroluje, nebo pomáhá. Nelze pomáhat kontrolou.“ (Úlehla, 2007, str. 23)  

Kontrolu přebírá pracovník , aniž by si ověřil, zda o to klient  stojí.  Přebírání 

kontroly je ve společnosti vážené, má tak vysokou hodnotu v očích lidí,                 

protože naplňuje očekávání kontrolovat normy Nabízení pomoci spočívá ve spolupráci 
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rovnocenných partnerů, pracovníka a klienta. Pracovník se zabývá  tím, co klient chce, 

dojednává s klientovým jeho  přání a cíle. 

Každý pracovník má výběr, jak s klientem pracovat. Kontrola je z pohledu 

pracovníka jednoduší a kratší. Dojednávání pomoci, na čem se bude pracovat nebo co 

klient potřebuje, může trvat i celou dobu setkávání. Pracovník musí umět obojí a být 

schopen jasného rozlišení ve které variantě právě pracuje.  

Jedním z důležitých nástrojů systemické terapie je konstruktivní dotazování.  

Podstata konstruktivních otázek spočívá v možnosti vnést na vlastní klientův problém 

nový úhel pohledu prostým faktem, že si odpoví na otázku, která je formulována 

otevřeně a nelineárně, což vede k zážitku reflexe. Z osobní konzultace  PhDr. Danielou 

Vodáčkovou, 23. 4. 2012. 

1.3.2 Charakteristický model systemického přístupu – Krátká terapie 

zaměřená na řešení 

Krátká terapie zaměřená na řešení je reprezentována Steve de Shazerem a Insso Kim 

Bergrovou,  z USA. Autoři  navrhli okruhy otázek  jako  základnu  pro konstrukci řešení 

problému, podle Schlippeho (1998). 

 

Autoři rozdělují typy klientů na základní charakteristiky:  

Návštěvník -  přichází často nedobrovolně, nemá potíže ani objednávku, neví co chce 

změnit. 

Stěžovatel - očekává změny hlavně od druhých. 

Zákazník – s ním je možné uzavřít kontrakt o změně, má představu, že může aktivně 

něco dělat.  

 

Charakteristické techniky: 

Užitečné otázky:  na změny před setkáním,  na výjimky z problému,  na zvládání          

a dosažené úspěchy,  na cíle, na zázrak,  měřící otázky. 

Domácí úkoly: Klienti dostanou takové zadání, aby si například všímali určitých změn 

v tom, jak druzí na ně reagují. 
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1.3.3 Charakteristický model systemického přístupu – Narativní 

pojetí 

Hlavním představitelem tohoto směru je Michael White z Austrálie. Zachází 

s jazykem a zkouší  oddělit problém od osobní identity klienta. Rozrušuje    vzorce 

popisů problému, které udržuji a stabilizují problém, dle Schlippeho (1998).  

V narativním  konstruktivistickém pohledu platí podle Freedmanové (2009),          

že nemůžeme objektivně poznat realitu, a tak přinejmenším interpretujeme zkušenost. 

To znamená, že existuje mnoho možností, jak se dá interpretovat každá konkrétní 

zkušenost, ale zároveň žádná interpretace není skutečně pravdivá.     

Charakteristické techniky: 

Dekonstrukce problému. Převyprávěním příběhu se postupně v rozhovoru mění, 

původní význam jednotlivých událostí zakotvených v zdánlivě nevyvratitelném 

přesvědčení.  

Rekonstrukce problému spočívá v hledání nových souvislostí a významů jednotlivých 

událostí  umožňuje překonat problém definovaný v systému.  

Externalizace problému. Pokud klient označil, že problém nepatří k jeho bytosti, je 

možné navodit podmínky, aby problém vyjmul ze svého vnitřního světa.  

1.3.4 Charakteristický model systemického přístupu – Reflektující 

tým 

Norský terapeut Tom Andersen, vytvořil nové aranžmá modelu terapie (Schlippe, 

1998).  

Reflektující tým  spočívá v spolupráci týmu terapeutů za jednocestným zrcadlem. 

Reflexivní tým sleduje terapii a terapeuta. V určitých chvílích se jeho členové mohou 

vyjádřit k tomu, co viděli a slyšeli při práci terapeuta s klientem či rodinou. Dávají 

pozitivní zpětnou vazbu,  zachycují obsahy, které by mohly zůstat opomenuty,            

ale neříkají to přímo klientovi ani terapeutovi,  jen jim umožní, aby byli přítomni jejich 

diskuse.. Velmi užitečné jsou paradoxní komentáře i závěrečné intervence reflexivní 

týmu. 
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Andersenovy metodické otázky připojování se ke klientovi a otevírání rozhovoru: 

o Jaký je příběh Vaší cesty ke mně? 

o Jak využijeme našeho setkání? 

o Je to, co spolu děláme, to, proč jste přišel? 

o Když nám to nejde, jak mám zařídit, aby to šlo?  

 

1.3.5 Příklad výcviku v systemické terapii 

Úlehla (2007) popisuje důležitost směřovat výcvik na navození spolupráce, 

dojednávání společných cílů, stanovení zakázky a disciplinovaného reflektování. 

Zahrnuje je do třech zdrojů: 

o Učitel, o němž lze říci, ví víc než já a chci se od něj učit, 

o kolega, o němž lze říci , ví stejně jako já a chci s ním hovořit o naší společné 

situaci, případu, nápadech či potížích, 

o supervizor, o němž lze říci, to je ten, kterého požádám o pomoc. 

Základní zaměření výcviku 

Komplexní psychoterapeutický výcvik v systemickém přístupu zahrnuje teorii, 

metodologii, praxi a sebezkušenost v uceleném a provázaném programu - v průběhu 

pěti let, 750 hodin výuky,  podle nabídky obecně prospěšné společnosti GI projekt, viz. 

http://g-i.cz/cz/.   

  Výcvik navazuje na tradici systemické rodinné terapie a konstruktivně ji rozvíjí. 

Zaměřuje se na dojednávání spolupráce, přináší přístupy zaměřené na řešení a narativní 

přístupy a další současná témata. 

Poskytuje účastníkům ověřené nástroje efektivní komunikace a vhled                

do systémové dynamiky v pozadí životních problémů či psychických obtíží i účinné 

terapeutické techniky.  

http://g-i.cz/cz/


Bakalářská  práce                                   Vliv psychoterapeutických škol na sociální práci 

- 18 - 

Podporuje profesionální růst založený na pravidelné intenzivní sebereflexi 

vlastní praxe, metodologických a teoretických předpokladech a   na sebezkušenosti. 

     Supervize skupinové a individuální pro další rozvoj vlastní psychoterapeutické 

praxe účastníků.  

Obsahová náplň výcviku 

Teorie: Systemická a rodinná terapie, jejich místo v systému psychoterapie                    

a psychosociálních věd. Konstruktivismus, epistemologie, obrat k jazyku. Biologická 

teorie poznání (Maturana, Varela).  Teorie sociálních systémů (Luhmann). Na řešení 

zaměřený přístup (Berg, de Shazer).  Komunikační terapie (Erickson). Klinická teorie 

systemické terapie (Ludewig). Narativní přístup (Epston, White). 

Sebezkušenost: Nabízení spolupráce a přebírání starosti. Profesionální postupy. Práce   

s předpoklady a sebedefinice terapeuta. Dovednost reflektovat  a práci v reflektujícím 

týmu. Práce s neúspěchem a selháním. Rozvoj respektu.  

Supervize a praxe: Kazuistické analýzy, práce s vlastní profesionalitou. Rozbory 

videozáznamů konzultací. Práce v regionálních skupinách. Přímá práce s klientem. 

Počet setkání : 24 výcvikových setkání, 20 krát regionální skupiny, 20 hodin samostatné 

práce a pěti individuálních supervizí. 

 

1.4 Škola Kognitivně – behaviorální terapie  

Kognitivně – behaviorální terapie (KBT) vychází podle Kratochvíla (2006)            

ze sloučení dvou terapeutických směrů, z Kognitivní terapie a Behaviorální terapie. 

  

Kognitivní terapii formuloval Američan Aaron Těmkin Beck jehož rodiče pocházeli 

z Ukrajiny. Terapie se zaměřuje na poznávací procesy a to především na myšlení. Beck 

vyšel z předpokladu, že za emoční poruchy odpovídá nesprávné myšlení.  

Terapeut se proto zaměřuje na klientovu interpretaci skutečnosti a vede ho 

k přezkoumání názorů. Učí ho rozlišovat objektivní skutečnost a subjektivní hodnocení 

(negativní předsudky a závěry v myšlení). 

Behaviorální terapii formulovali Angličan Hans J. Eysenck a Američan Josef Wolpe 

původem z Německa. Terapie se zabývá  studiem procesů učení a aplikuje je                 

na poruchy lidského chování.  
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Vychází z pozorování a experimentálně zachytitelných vztahů mezi podnětem     

a reakcí. Má vztah k Pavlovovým, Bachtěrevovým a Skinnerovým koncepcím. Odmítá 

spekulaci a staví na pozorovatelných a registrovatelných faktech a na jejich popisu. 

Behaviorální terapie má své předsvědčení, že poruchy chování jsou naučenými 

reakcemi. Například: naučené neurotické chování se řídí experimentálně zjištěnými 

zákony, které podléhá přecvičování a odučování.  Žádoucí je změna v jednání a ne        

v myšlení. Vhodně zajištěnými podmínkami probíhá učení nebo odnaučování 

automaticky, proto  člověk může ignorovat pudové tendence a děje odehrávající se 

v podvědomí. 

 

Racionalistické přístupy přinášejí možnost nesprávné, narušené, iracionální názory 

přetvořit  v správnější, pomocí objektivnějšího pohledu na skutečnost. 

1.4.1 Charakteristické znaky KBT 

Terapie je převážně direktivní a strukturovaná. Terapeut, je zpočátku  více 

aktivní a v roli experta, postupně však přenáší odpovědnost za průběh terapie na klienta 

a snižuje svou aktivitu. Vztah mezi terapeutem a klientem je vztahem vzájemné 

spolupráce. Od klienta se očekává, že bude k řešení svých problémů přistupovat 

aktivně. Bude otevřeně sdělovat a zaznamenávat své myšlenky, emoce a zážitky, dále  

bude ochoten zkoušet nové způsoby myšlení i chování i za cenu přechodného zvýšení 

emoční nepohody, uvádí Kratochvíl (2006) a pokračuje: 

Hlavní rysy přístupu: 

o Krátkodobost (20 sezení), 

o otevřená aktivní spolupráce mezi terapeutem a klientem, 

o východisko z teorií učení, 

o zaměření na přítomnost, 

o zaměření na konkrétní ohraničené problémy, 

o zaměření na to co je pozorovatelné a vědomé, 

o stanovení konkrétních funkčních cílů, 

o směřování k soběstačnosti klienta na principu opakování a učení. Procvičováním 

dovedností a zvládáním situací se zvyšuje klientův vlastí pocit zdatnosti. 

o důkaz vědeckosti na konkrétních faktech, měření frekvencí a prověřováním, 

hypotéz. 
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Přisuzování dimenze: 

o Vnitřní – vnější,  přisuzuje událost vlivům (manžel mi nechtěl pomoci s úklidem 

– manžel neměl čas pomoci). 

o Stálé – přechodné, označuje jev za trvalé tendence nebo vlastnosti, záležitost 

okamžitá (nemám ne to, nemohu to nikdy zvládnout – tentokrát se to nepodařilo, 

byl jsem unaven). 

o Všeobecné – specifické, událost je vnímána jako v mnoha situacích nebo 

v daném případě (co si člověk neudělá, sám to nemá – někdy mi nepomůžou, 

jindy ano).  

 

Sebeinstrukční trénink: terapeut naučí klienta říkat tvrzení, která ovlivňují jeho 

prožívání a chování.  

Trénink očkování proti stresu při nímž se klient učí zvládat obtížné situace                  

i neplánované. 

Trénink řešení problémů je rozčleněn na několik kroků. 

o Vymýšlí různá řešení,  

o vybírá vhodné řešení,  

o rozhoduje mezi možnými řešeními. 

1.4.2 Příklad výcviku v KBT 

Výcvik v KBT uvedených na http://www.kbt-odyssea.cz/index.php, trvá podle 

Odyssea mezinárodního institutu KBT,  pět výcvikových roků. V průběhu každého 

výcvikového roku se uskuteční  čtyři studijní bloky. V průběhu výcviku tak frekventant 

pod vedením lektorů absolvuje 120 hodin teorie, 350 hodin praktického výcviku a 100 

hodin supervize (celkem 570 hodin). 

 

Program výcviku 

Základní modul (4 roky).  Teorie v behaviorální a kognitivní terapie 100 hodin a jiné 

psychoterapeutické směry 20 hodin. Praktický výcvik nácvik terapeutických dovedností 

200 hodin, sebezkušenostní výcvik 150 hodin. 

Tematické okruhy základního modulu: 

terapeutický vztah, přenos, protipřenos,  základní psychoterapeutické směry,  teorie 

učení, základy behaviorální terapie, základy kognitivní terapie,  KBT vyšetření               

http://www.kbt-odyssea.cz/index.php
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a hodnocení stavu klienta, vedení rozhovoru s klientem, plánování aktivity a relaxace,  

expoziční léčba, kognitivní restrukturalizace, léčba specifických fobií,  léčba agorafobie 

a panické poruchy, 

motivační rozhovor, práce s kognitivními schématy, behaviorální experimenty, použití 

imaginativních technik a techniky sebeuvědomování v KBT, strategie řešení problémů, 

nácvik sociálních dovedností, KBT u dětí, léčba sociální fobie, léčba generalizované 

úzkostné poruchy, léčba deprese, léčba obsedantně kompulzivní poruchy, supervize 

v KBT,  

terapie zaměřená na schémata, KBT nízkého sebevědomí, léčba posttraumatické 

stresové poruchy, léčba poruch spánku, léčba poruch osobnosti, léčba sexuálních 

dysfunkcí, manželské problémy, léčba somatoformních poruch, léčba závislostí, léčba 

psychóz, KBT mentální retardace, 

zvládání impulzivního chování, léčba poruch příjmu potravy, behaviorální medicína, 

léčba bipolární poruchy, KBT ve skupině, obtížný a rezistentní pacient, KBT přístupy   

k léčbě komorbidity, rodinná KBT. 

Supervizní modul (1 rok). Nácvik supervizních dovedností 50 hodin, supervize            

50 hodin. 

Supervize ve výcviku probíhá několika způsoby: Individuální supervize: případ 

pacienta je podrobně probrán se supervizorem. Účastník si přináší dokumentaci 

pacienta, vhodný je audio nebo video záznam sezení. Skupinová supervize: Účastník 

sděluje svojí kazuistiku a skupina se k ní vyjadřuje. Bálintovské skupiny. Účastník 

během kurzu pod supervizí vypracuje 12 kazuistik, které by měly pokrývat co nejširší 

diagnostické spektrum. 

 

 

1.5 Škola Gestalt terapie 

Podle Kratochvíla (2006) expresivní tvarová terapie je zaměřená na přítomnost 

prožívání a vyjadřování emocí. Tvůrcem Gestalt terapie je  Frederik Perls (1894 – 1970) 

původem z Německa.  Perls terapeutický přístup nazval tvarovou terapií, domníval se, 

že problémy lidí vznikají nedostatečným uvědomováním si pocitů. Klienti mají špatný 

kontakt s vnějším světem a  se svým tělem, proto se nedovedou otevřeně projevit. 

Zdůrazňoval, že psychické zážitky je nutno chápat v celé jejich celistvosti. Klade důraz 
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na čin, projev, dotek a emoční vyjádření u klientů s vnitřními konflikty a u klientů kteří 

nemají dostatek zábran doporučuje výcvik v ovládání svých  projevů.  

1.5.1 Charakteristické znaky Gestalt terapie 

Kratochvíl (2006) uvádí tyto znaky.  

Uvědomování kdy se klient učí intenzivně vnímat a cítit bezprostřední zážitky. 

(uvědomování si ihned chuť, vzhled žvýkání při jídle). 

Princip přítomnosti věnuje se vztahu já, ty. (oko mrká / já mrkám). 

Zůstaňte s tím! Učí se rozvinout nepříjemný pocit a představy s tím spojené. 

Přizpůsobování různým konvencím a vnímání různých polarit. Pán a otrok (Část pán 

nutí mít pravdu, naléhá, žádá, nařizuje. Část otrok se navenek podrobuje, ovšem uvnitř 

je v pasivním odporu, jedná proto neschopně, líně a hloupě.), klienti se vyhýbají přijetí 

opačného pólu, že jsou slabí i silní, páni i otroci, krutí i laskaví, učí se tomuto 

uvědomění.     

Vyjadřovat pocity namísto odtažitého popisování skutečnosti.  

Odpovědnost klienta za vlastní myšlenky, emoce a činy. (formulace: nemohu být 

otevřený / nechci být otevřený)  

Doprožívání tzv. nedokončených záležitostí. (nevyjádřené pocity strachu, zlosti 

zklamání, viny dokončuje pomocí terapeuta či skupiny) 

 

V terapii odhaluje a objevuje tyto nežádoucí procesy :       

Projekci – připisuje části sebe, které nechce vlastnit, jiným 

Introjekci – do sebe přijímá vnější svět, pasivně a nediferencovaně 

Retroflexi – dělá sám sobě, co by rád udělal jiným nebo co by si přál dělat jinému 

Deflexi – vyhýbá se přímému kontaktu, že mluví nekonkrétně a nejasně 

Konfluenci – konformně souhlasí se vším, místo, aby jednal podle sebe  

Slepou uličku – spoléhá na pomoc druhých, ta nepřichází, nehledá svoje zdroje, 

projevuje bezmocnost a pokouší se manipulovat druhými. 

Technika prázdné židle: 

Využívá se při práci se skupinou, kdy terapeut pracuje pouze s jedním členem, který je 

na tak zvavé horké židli a před ním je židle prázdná.  Ostatní přihlížejí nebo jsou 

vyzvání ke spolupráci terapeutem. Na prázdnou židli imaginárně posadí  své já nebo 

toho s nímž si potřebuje něco vyřídit. Střídavě mluví k židli a střídavě mění místa  podle 
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toho za koho mluví. Terapeut klienta motivuje a podporuje, opakováním stejné otázky   

i vybízí k hlasitosti. Klient se učí brát za své emoce i za svá rozhodnutí plnou 

odpovědnost. 

1.5.2 Příklad výcviku Gestalt terapie 

Výcvikový program  Českého institutu  pro výcvik v Gestalt terapii je uveden        

na stránkách  http://www.gestalt-dialog.cz/. 

Cílem výcvikového programu o rozsahu 620 výcvikových hodin je zprostředkovat 

komplexní teoretické, experienciální a supervizní psychoterapeutické vzdělání. Základní 

filozofii tohoto přístupu a také vnést do terapeutické práce vysoký standart 

psychoterapeutické kompetence a etiky.  

Program  obsahuje složku sebezkušenostní, teoretickou i supervizní, je rozložen 

do pěti let, uskutečňuje se čtyři krát za rok – vždy čtyřdenní setkání celé výcvikové 

skupiny.  

Výcvikový program se realizuje ve  vzájemně propojených skupinových 

formátech:  velké skupině, třech malých skupinách stálého složení (přibližně 12 členů) 

a menších nácvikových skupinkách (o 5-6 členech) určených nácviku pod supervizí. 

Během výcviku se pak účastníci do terapeutické práce postupně sami zapojují. 

Vzdělávací a výcvikový program, teorie a praxe Gestalt psychoterapie: 

Historie Gestalt psychoterapie, její intelektuální a filozofické kořeny, vztah k jiným 

psychoterapeutickým směrům, zejména k psychoanalýze, základní pojmy Gestalt 

psychologie, figura a pozadí, teorie pole, holismus, organismická self-regulace, 

homeostáza, potřeby a chtění, kreativní přizpůsobování, povaha uvědomování, 

soustředěnost na přítomnost, terapie jako fenomenologická explorace, kontaktová 

hranice, kontakt, vztah já-ty/já-ono, existenciální dialog, pojetí self, cyklus 

uvědomování a jeho narušování, narušení organismicko-environmentálních transakcí: 

introjekce, projekce, retroflexe, deflexe, konfluence, egotismus, desenzitizace, proflexe, 

podpora a sebepodpora, odpor a přenos, nedokončené záležitosti, fixovaný gestalt, práce 

s nimi, paradoxní teorie změny, teorie vývoje, stádia vývoje uvědomování, polarity, 

zodpovědnost experiment, tvorba experimentů, rozvoj témat, tělový proces, práce 

s tělem, práce se snem, použití fantazie, skupinový proces, Gestalt v systémech (pár, 

http://www.gestalt-dialog.cz/
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rodina, organizace), Gestalt diagnóza a vztah k diagnostickým systémům (DSM-IV, 

MKN-1O), psychopatologie – vývojové a strukturální aspekty, GPT – vztah k jiným 

psychoterapeutickým přístupům, etické otázky v Gestalt psychoterapii.  

 

1.6 Škola Logoterapie 

Kratochvíl (2006) uvádí, že Vídeňan, Viktor E. Frank zakladatel Logoterapie 

postavil, vedle Freudovy touhy po slasti  a Adlerovy touhy po moci, třetí základní 

touhu, touhu po smyslu. 

Existenciální frustrace vzniká, když člověk začne pochybovat o smyslu své 

existence a tím nenaplňuje základní touhu po smyslu. 

Logoterapie klientovi nevnucuje nějaký životní smysl, ale pomáhá najít vlastní 

životní smysl v souladu s osobností. Smysl lze nalézt uskutečňováním hodnot. Terapie 

mu pomáhá rozšířit obzor pro tyto hodnoty. Objevováním potřebnosti i užitečnosti      

ve vlastním životě pro jiné a nadosobnění cílů, získává předpoklady i pro snášení útrap. 

Učí se přijímat odpovědnost za sebe a za uskutečňování svých hodnot tím, že aktivně 

reaguje na požadavky a úkoly, které mu život přináší. Důrazně směřuje k budoucnosti.  

1.6.1 Charakteristické znaky Logoterapie 

Rozdělení hodnot:  tvůrčí, zážitkové, postojové  

Klient uskutečňuje tyto hodnoty a bere je jako osudové utrpení a tím je příkladně nese. 

Konečný smysl utrpení se hledá právě mezi těmito hodnotami.  

Základní atributy bytí: svoboda a odpovědnost 

Svoboda je určitý stupeň indeterminismu a má možnost rozhodování nad různými 

možnostmi ve svém životě. Je orientován na úsilí ke svému cíli. Už není produktem 

prostředí. 

Odpovědnost je sebetranscendencí, kdy klient už není úzce zaměřen na sebe, ale je 

otevřen hodnotám, které ho přesahují. 
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Paradoxní intence spočívá v manévru zvýraznit to, čeho se klient se právě bojí a tím se 

zbavit očekávaného strachu. 

Dereflexe se zaměřuje na škodlivé sebepozorování, které   nahrazuje   odpoutáním 

pozornosti a  směřováním k jinému směru. 

1.6.2 Příklad výcviku Logoterapie 

  Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu, o.s., podle http://slea.cz/, 

poskytuje výcvik v  psychoterapeutickém vzdělání v existenciální analýze a logoterapii.   

Existenciální analýza je fenomenologicko-osobní psychoterapeutickou metodou, 

která pracuje s duševními poruchami (úzkosti, strach, deprese, závislosti, psychózy, 

psychosomatické nemoci aj.). Směřuje k existenci, kterou  smysluplný  svobodný          

a zodpovědně utvářený život může přinášet. Vede klienta k emocionálně svobodnému 

prožívání, k autentickému zaujímání postojů a k vlastnímu svobodnému                         

a zodpovědnému zacházení se životem, jak  se sebou tak s okolním světem. Takto 

pojatá psychoterapeutická metoda není omezena jen na vnější požadavky smyslu,        

ale i na vnitřní prožívání subjektu. Snaží se mobilizovat všechny podmínky k plné 

osobní existenci. Základní metodou je fenomenologická analýza převážně verbálně 

vyvolaných procesů. 

Struktura výcviku:  

Výcvik tvoří seminární a supervizní část. 

 Seminární část výcviku trvá čtyři roky, probíhá formou třídenních bloků: 

Základní vzdělávání jehož těžištěm je zprostředkování teorie existenciální analýzy       

a logoterapie na základě sebezkušenosti (individuální i skupinové). Trvá dva a čtvrt 

roku  v šestnácti blocích. 

Klinická část klinického vzdělávání přibližuje fenomenologické obrazy jednotlivých 

klinických poruch, jejich diagnostiku a terapii. Tato část trvá  jeden a tři čtvrtě roku      

ve dvanácti blocích. 

http://slea.cz/
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Po úspěšném zvládnutí obou částí získává frekventant statut psychoterapeuta 

pracujícího pod supervizí. 

Supervizní část výcviku je v rozsahu 150-ti hodin.  Frekventant výcviku musí doložit 

šest set hodin vlastní psychoterapeutické práce s klientem. Délka celé supervizní části 

závisí na aktivitě a možnostech frekventantů. 

 

1.7 Eklektické a integrativní pojetí – škola výcvikového systému 

SUR 

Kratochvíl (2006) zařazuje model SUR k základu v dynamické psychoterapii         

pro její pojetí eklektické a integrativní. Pokračuje, že dynamická psychoterapie 

odvozuje svůj vznik od psychoanalýzy s důrazem na sociální faktory a na současné 

interpersonální vztahy. 

Klientovo porozumění rozděluje: 

o Vlastní podíl na opakujících se problémech, 

o souvislost mezi nežádoucím současným chováním či postojem a dřívějšími 

významnými zážitky, 

o směřuje k dosažení nadhledu prožitím korekční zkušenosti, 

o přezkoušením nových názorů na základě opravených postojů, 

o dosažení úplné sociální adaptace. 

 

Eklektická terapie využívá různé kombinace metod bez ohledu na její původní 

teoretický pohled. Prakticky orientovaný terapeut se rozhoduje podle toho, jak mu daný 

okamžik připadá vhodnější. 

Integrativní terapie se pokouší vytvořit nadřazenou teorii na základě sjednocení 

různých teoretických přístupů. Na základě elektického a integrativního přístupu se 

v Čechách vytváří mezičlánek syntetická terapie, která se pokouší integrovat někdy 

protichůdné metody i teorie v harmonický celek.  

   

Podle Pavelkové (2009) je systém výcviku SUR v psychoterapii pojmenován dle 

počátečních písmen příjmení Doc. MUDr. Jaroslava Skály, PhDr. Eduarda Urbana        

a MUDr. Jaromíra Rubeše, kteří jsou jeho zakladateli. Zakladatelé vycházejí z inspirace 

psychoterapeutických výcviků v tehdejší SRN. Rokem založení je pokládán  rok 1967.  
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Originalita systému SUR spočívá v propojení výcviku a skupinové psychoterapie. 

„Výcvikový model SUR je svým způsobem jedinečný a není známa žádná jeho 

zahraniční obdoba. Je uznáván Evropskou psychoterapeutickou asociací (EPA) a řazen 

do kategorie psychodynamických psychoterapií. Není chápán pouze jako výcvik           

ve skupinové psychoterapii a předpokládá se, že na jeho neobvyklém rozsahu a intenzitě 

lze založit i kvalifikaci pro psychoterapii individuální.“ (Pavelková, 2009, str. 14) 

A dále uvádí hlavní tři pilíře: 

o Sebezkušenostní výcvik ve výcvikové komunitě a skupině v rozsahu minimálně 

500 hodin, 

o teoretické vzdělání distanční formou v rozsahu 200 hodin, 

o supervize  po ukončení výcviku v rozsahu minimálně 100 hodin. 

 

Charakteristické znaky modelu SUR 

Základní charakteristiky výcvikového modelu, podle Kaliny (2001)                   

in Kratochvíl (2006). Principem výcviku jsou výcvikové práce probíhající souběžně       

v komunitě a v malé skupině. V komunitě jsou nejčastěji tři skupiny, které mají 8-12 

frekventantů. Při sestavování skupin  se zohledňuje, aby v jedné skupině nebyli 

společně kolegové  a známí, a je zde také snaha o rovnoměrný počet mužů a žen. 

Během setkání celé komunity v tak zvaném komunitním týdnu se přes den střídají 

aktivity v celé komunitě. Jsou rozděleny na ranní komunitní setkání, tematické 

workshopy, kluby a na oddělená sezení jednotlivých skupin. 

Vedoucí komunity  dochází do jednotlivých skupin jako pozorovatel a poskytuje 

interní supervizi vedoucím skupin.  

Výcvikový tým tvoří vedoucí komunity a vedoucí skupin kteří se denně 

setkávají, probírají záležitosti komunity a skupin a poskytuje si vzájemnou intervizi. 

1.7.1 Příklad výcvikového modelu SUR 

Podle Občanského sdružení pro vzdělávání v psychoterapii, viz. 

http://www.sur.cz/index.htm, výcvik probíhá ve 3 modulech: sebezkušenostním, 

teoretickém  a  supervizním. Obecné podmínky pro přijetí   do výcviku jsou:  minimální 

věk 22 let,  dokončené středoškolské  vzdělání a  perspektiva budoucí práce 

v pomáhající profesi. 

 Sebezkušenostní výcvik probíhá v rámci výcvikové komunity, je rozložený do pěti let 

(500 hodin, v jednom roce se uskuteční 1 týdenní setkání a několik víkendových).          

http://www.sur.cz/index.htm
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V systému SUR pracuje několik výcvikových komunit. (Jakmile některá  komunita 

zahájí výběr nových frekventantů, objeví se tato informace na našich stránkách 

spolu termínem odevzdání přihlášek). 

Teoretický modul (tzv. Školička SUR) poskytuje teoretické vzdělání frekventantům     

a absolventům sebezkušenostního výcviku. Studium trvá tři a půl roku (200 hod) a je 

organizováno do sedmi konzultačních víkendů.  Požadavek je absolvování minimálně 

jednoho roku sebezkušenosti. Zájemci mimo systém komunit SUR mohou být přijati jen 

výjimečně.   

Supervizní modul je otevřen absolventům sebezkušenosti a školičky. Pro úspěšné 

dokončení celého výcviku je nezbytné absolvování alespoň jedno sto hodin supervize. 

Supervizi je možné absolvovat v několika variantách v rámci výcvikové komunity, 

individuálně a na konkrétních pracovištích. 
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2. Charakteristika metod Sociální práce 

 

V druhé části bakalářské práce uvádím metody a přístupy, které může pracovník 

sociální práce uplatňovat ve své praxi.  Postupy a metody  se prolínají 

s psychoterapeutickými směry, proto se zaměřím na vyhledávání jejich společných 

kořenů.  U metod, které si pracovníci osvojují formou kurzů a výcviků, připojím 

příslušné informace.  

Do svého výčtu jsem zařadila takové metody sociální práce, které jsou určeny 

k přímé práci s klientem.  U každé z uvedených metod se krátce věnuji jejímu vzniku  

na podloží psychoterapeutických škol.  V závěru kapitoly se budu zabývat metodou 

supervize a  zákonnou úpravou o dalším vzdělávání sociálních pracovníků.  

 

2.1 Metody práce sociálního pracovníka – případová práce 

…  „ je to  přístup náročný z hlediska profesionální vybavenosti i osobních 

dispozic pracovníka, nevyžaduje žádné zvláštní aranžmá a umožňuje operativní 

rozhodování, pružnost i tvořivost, jež mohou významně přispět k rozpoznání                  

a uskutečnění  právě toho postupu, kterým klient vystoupí z nepříznivé situace.“     

(Havránková, 2003, str. 67)  

Vliv psychoterapeutických škol a teorií: 

Dále dle Havránkové (2003): Základ případové práce spočívá v pochopení 

jedince, rodiny, skupiny, komunity, kultury. Podmínkou případové práce je znalost 

sociálně-zdravotních služeb, které nabízejí možnost zbavit se nedůstojných podmínek.  

Teoretickou základnou případové práce jsou vědy o člověku, jako je  dynamická            

a sociální psychologie, ego psychologie, sociologie, psychiatrie a kulturní antropologie. 

Dále případovou práci rozšiřují teorie: učení, poznání, systémů, rolí, socializace a teorie  

malých skupin.  

Pochopení klientova problému podle reprezentantky systemického přístupu 

J.Freedmanové (2009) spočívá  v naslouchání a snahy se vžít do klientovy situace          

a dovednosti chápat věci z klientovy perspektivy, jeho jazyka, aby pracovník dokázal 

spolu s klientem konstruovat alternativní řešení. 
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2.1.1 Rozhovor s klientem 

Podle Havránkové (2003) je nejdůležitějším prvkem případové práce umění  

rozhovoru. 

Rozhovor vede k odkrývání a formulování stavu věcí. Jeho smysl spočívá 

v pojmenovávání, informování, k strukturování a nalézání nových cest.  

Vliv psychoterapeutických škol a teorií  

Dá se konstatovat, že techniky vedení hovoru mají kořeny v psychoterapeutických 

směrech: Rogersovské terapii a systemické terapii. 

Technika provázení a vedení hovoru  

Používal ji M. H. Ericson  k navození a rozvíjení, bezpečného kontaktu s klientem 

za účelem navození transu a dalším terapeutickým efektům. Poznatek o provázení         

a vedení inspiroval autory různých směrů a  metod - systemická terapie (Úlehla, 2008), 

krizová intervence (Vodáčková, 2007).  Provázení a vedení „vychází z předpokladu,    

že vše potřebné je obsaženo v klientovi, i změna vychází z něj. Při provázení jde 

pracovník obrazně vedle klienta jeho rytmem, drží s ním krok, aby navázal dobrý 

kontakt a důvěru. Používá podobného jazyka jako klient“ … (Havránková, 2003,   

strana 78)   

Dále Vodáčková (2007), uvádí, že provázení a vedení hovoru vede k navození 

dobrého kontaktu a bezpečné změny u klienta.  

o Provázení – empatické naslouchání, připojování se a zrcadlení. 

o Vedení – rekapitulace, parafráze a kotvení.   

Přístup podle Rogerse 

Přístup vychází z východisek humanistického autora  Carla R. Rogerse. Nejsilněji 

ovlivnil oblast poradenství (kapitolu uvádím později)  v zajištění podmínek vztahu 

pracovník – klient. 

Pracovník vystupuje nedirektivně a zaujímá nehodnotící postoj ke klientovi. Jeho 

součástí je aktivní naslouchání a autentické přátelství (opravdovost, kongruence, 
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empatie). Cílem je pomoci odstranit bloky, které brání sebeaktualizačním tendencím 

klientovy osobnosti. 

Aktivní naslouchání  

Tento pojem byl formulován v rámci Rogersovské terapie. 

Komunikace je podporována  technikami: objasňování, parafrázování, reflektování, 

zrcadlení a shrnování. Aktivní naslouchání je charakterizováno pravidly podle Sheafora, 

Horejsi, Horejsi (1988) in Havránková (2003). 

o Pracovník je  pozorně soustředěn na to, co klient říká, je plně přítomen u toho, 

co se rozhovoru děje s klientem i s ním samotným. 

o Pracovník se zaměřuje na to, co klient prožívá a co má v jeho sdělení zásadní 

význam. 

o Pracovník vnímá klientovu neverbální komunikaci a udržuje oční kontakt. 

o Pracovník si ujasňuje otázkami, co bylo řečeno za účelem, aby se ujistil,         

zda to správně chápe a také aby dal klientovi zpětnou vazbu, jak jeho situaci 

chápe  a prožívá. 

o Pracovník prostřednictvím hovoru má příležitost klientovi porozumět, aniž by 

ovlivňoval nežádoucím způsobem svými názory a hypotézami. Uchovává si 

otevřenost, a to i v situaci, kdy klient žádné nové možnosti nenachází.  

o Pracovník zrcadlí klientovi, jak sdělení rozumí a ověřuje si, zda to pochopil 

správně a pokud ne, klient má možnost pracovníka usměrnit. 

Vlivy systemické terapie na práci s rozhovorem: 

Terapeutický dialog podle Ludewiga (2007) není pouhou komunikací, při níž je 

sdělováno a chápáno. V silnějším významu se jedná o nalézání pravdy a poukazuje       

na společný myšlenkový pohyb, v němž „dopředu není jisté, co vyplyne na konci, co se   

na konci bude jevit jako správné nebo pravdivé“ Horkheimer (1985) in Ludewig (2007), 

str. 73. Systemické dialogy jsou pevně orientované na cíl a na dojednávání zakázky. 
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Schlippe (1998) uvádí, že kladení otázek není pouze zdrojem informací, ale otázkou 

se informace rovněž vytvářejí.   

Otázky rozděluje:  

o Otázky ojasňující rozdíly,  

o otázky na konstruování skutečnosti a možnosti, 

o  otázky úvodní a závěrečné.  

Úlehla (2007) rozlišuje typologii užitečných otázek: na změny před setkáním, 

výjimky z problému, na dosažené úspěchy, na zvládání, cirkulární otázky, co s tím mám 

dělat, jak to dokázal, nevhodné, otevírající, stvrzující   a konstruktivní otázky  sloužící 

k dojednání zakázky:  

na minulost, na řešení, na průběh, otázka na zázrak, měřící otázky a otázka co ještě.  

Dále Úlehla (2007),  pojednává, že dojednáváním pracovník směřuje k zakázce, 

která je oblastí a cílem spolupráce na které pracovník a klient kooperují. Zakázka má 

tyto následující kroky: 

o Objednávka – jímž jsou všechna klientova přání, návrhy a očekávání, 

o objasňování a nabídka – zahrnuje jaké jsou pracovníkovi možnosti        

a jaká jsou klientova přání, 

o dojednávání – zapojuje klienta do rozhodování na společné činnosti, 

která je vytýčením prostoru a cíle spolupráce, vytvořením společných 

měřítek k posouzení změn. 

 

2.2 Poradenství 

Podle Hartla (2003) se sociální poradenství dělí do dvou skupin: 
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Základní sociální poradenství poskytuje informace o nárocích a službách                     

i možnostech, které mohou zmírnit tíživou  situaci klienta. Informace vyplývají             

ze  systému sociální ochrany člověka zajišťující podporu, pomoc.  

Odborné sociální poradenství poskytuje konkrétní pomoc  a praktické řešení 

sociálních problémů. Zejména v oblasti mezilidských vztahů a péči pro různě 

znevýhodněné osoby. Používá se odborných postupů, jejichž cílem je ovlivnit 

uvažování a jednání člověka, který se ocitl v tíživé situaci buď svým nebo jiným 

zaviněním a nezvládá ji řešit svými silami. Znamená to pomoci tak, aby si dokázal 

pomoci sám. „Naproti tomu ti, kdo kárají, přesvědčují a nutí druhé, aby se přizpůsobili 

nebo podřídili systému, v domnění, že poskytují poradenství, dělají ve skutečnosti věci, 

které jsou poradenství na hony vzdálené.“ (Hartl, 2003, strana 84) 

2.2.1 Modely v poradenství, vliv psychoterapeutických škol a teorií 

Pro poradenské modely, je dle Hartla (2003),  důležité, aby si každý poradce byl 

vědom hodnot, ze kterých vyrůstá jeho chování a filozofická podpora. „Rozhodne-li se 

někdo, že se stane profesionálním poradcem, musí podstoupit výcvik. Při pohledu       

do literatury zjistí, že existují tucty modelů pro řešení nebo vedení problémů; některé 

z nich přetrvávají téměř celé století. Posléze zjistí, že pokud chce pomáhat, ať již 

jednotlivcům, institucím, nebo celým organizačním systémům, musí některý z modelů 

přijmout.“ (Hartl, 2003, strana 88)  

McMahon (1990) in Hartl (2003),  klade poradenský proces do pěti kroků: 

o Navázání vztahu, 

o shromažďování informací, hodnocení a popis problému, 

o stanovování cílů, od plánů intervencí a jednání na oslabení tíživosti 

situace, 

o průběh řešení, uskutečňování intervencí a smiřování se s okolnostmi, 

které nelze oslabit či ovlivnit, 

o zpětná vazba, závěr práce a zhodnocení průběhu. 
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Poradce klientovi pomáhá tím, že ho přijímá takového jaký je, poskytuje 

podporu a empatické porozumění, má možnost zaměřit klientovu pozornost 

k nesrovnalostem. Využívá dalších metod, například modelování, hraní rolí, nácviku 

žádoucího chování, mohou nacvičovat různé dovednosti jak se efektivně rozhodnout 

nebo zvládat stres. 

Úlehla (2007) jako reprezentant systemického modelu zmiňuje, že společná 

práce mezi klientem, pracovníkem a zařízením musí být otevřeným  a věrohodným 

průsečíkem všech možností i zájmů, které zúčastnění spojují. Dále uvádí, že poradenství 

je spoluprací klienta s pracovníkem. Pracovník rozvíjí pomoc na základě klientova 

přání, jímž míří k rozvinutí jeho možností. Avšak klient u sebe pociťuje překážky, které 

mu brání k dosažení cílů. Na to pracovník odpovídá nabídkou rad, návodů či námětů. 

Pracovník pomáhá klientovi najít tu nejužitečnější cestu, přičemž posuzovatelem 

užitečnosti je právě klient.  

Hartl  (2003) v metodách poradenství  odhaluje psychoterapeutické kořeny,  

které se nacházejí v například v následujících směrech:    

 Rogersovská terapie:   její prvky spočívají v pomáhání v nejširším smyslu slova,      

jako nejlepší cestě naučit klienta žít, vzdělávat se a vytvářet dobré vztahy k druhým. 

Pracovník si vytváří s klientem pozitivní vztah tzv. konguencí, kdy neskrývá své pocity.  

Pracuje empaticky, upřímně a konkrétně.  

Integrovaný eklektický model spočívá  v podpoře porozumění sobě i druhým. Využívá 

metod intervencí např. modelování, hraní rolí (transakční analýza), nácvik žádoucího 

chování, efektivního myšlení nebo zvládání stresu (kognitivně behaviorální terapie).   

2.2.2 Příklad nabídky kurzu poradenství 

   I.E.S., Sdružení Podané ruce, o.s., na uvedených internetových stránkách   

http://ies.podaneruce.cz/, nabízí úvod do problematiky sociálního poradenství 

akreditovaný kurz Základy sociálního poradenství, v rozsahu 16 hodin a cen                

činí 2 550 Kč.   

http://ies.podaneruce.cz/
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Charakteristika kurzu: 

Kurz je zaměřený na základní práci s klientem v poradenství. Poskytuje teoretické 

znalosti a nácviky technik  zaměřené na komunikaci s klientem a na základy 

poradenství. 

Účastníci kurzu si osvojí efektivní komunikační prostředky , stavbu rozhovoru, základní 

práci se zakázkou a kontraktem, etické standardy a zásady poradenství. 

Kurz klade důraz na nácvik praktických technik a dovedností vedení rozhovoru, 

vytvoření bezpečné atmosféry a pracovní aliance s klientem v souladu s etickými            

a teoretickými poznatky. 

 

2.3 Krizová intervence 

Libra (2003) spojuje historický vývoj krizové intervence s traumatizujícími 

válečnými a civilizačními zážitky spojené s existenciálními proudy myšlení.   Jako další 

vliv je považován  výskyt tragických katastrof přibližně před sedmdesáti lety. Byla 

zaznamenána zkušenost, že prostředí kde problém vznikl, je důležitou součástí léčby.  

Ve Velké Británii je termín krizová intervence spojován  s označením urgentní návštěvy 

u klienta a se souborem technik selektivně a strategicky užívaných k okamžité               

a efektivní záchraně člověka, který akutně reaguje na náročné životní události. 

Ve Velké Británii byly v padesátých letech minulého století také učiněny první 

důležité kroky v rozvoji metody telefonické krizové intervence jako prevence tehdejší 

vysoké sebevražednosti. 

Definice „Krizová intervence je odborná metoda práce s klientem v situaci,     

kterou osobně prožívá jako zátěžovou, nepříznivou, ohrožující. Krizová intervence 

pomáhá zpřehlednit  a strukturovat klientovo prožívání a zastavit ohrožující či jiné 

kontraproduktivní tendence v jeho chování. Krizová intervence se zaměřuje jen na ty 

prvky klientovy minulosti či budoucnosti, které bezprostředně související  s jeho 

krizovou situací. Krizový  pracovník klienta podporuje v jeho kompetenci řešit problém 

tak, aby dokázal aktivně a konstruktivně zapojit své vlastní síly a schopnosti a využít 

potenciálu přirozených vztahů. Krizová intervence se odehrává v rovině řešení klientova 



Bakalářská  práce                                   Vliv psychoterapeutických škol na sociální práci 

- 36 - 

problému a překonávání konkrétních překážek.“ (Vodáčková, 2007, str. 60) Dále 

Vodáčková (2007). 

Proces krizové intervence a základní postupy:  

Základní postup krizové intervence, při práci s klientem tváří v tvář, Vodáčková 

(2007): 

o Příprava konzultace: kdy přichází klient na pracoviště. Laskavým                      

a srozumitelným obsahem informací pracovník zabezpečí základní potřeby 

klienta.  

o Úvod do konzultace: dříve než začne rozhovor. Vytvoření bezpečného rámce 

pracovníkem a informační dohoda s klientem.     

o Začátek rozhovoru: pracovníkova základní orientace v situaci. Vychází             

z přizpůsobení klientovu jazyku, kladení otevřených otázek a strukturování 

hovoru.       

o Zakázka: vychází z klientova očekávání a dotazovací technikou na zakázku. 

Pracovník využívá shrnujících formulací, nabízí možnosti, v průběhu hovoru se 

doptává zda se orientuje a ubírá se  s klientem správnou cestou.            

o Katastrofický scénář: dá jasné obrysy krizové situaci a umožňuje  klientovi  

hovořit i o suicidáních myšlenkách. Pracovník  vytváří bezpečný rámec            

pro otevřený hovor.             

o Klientovy zkušenosti: jsou důležitým zdrojem informací, jaké vyrovnávací 

strategie se v klientově životě osvědčily anebo také neosvědčily, osobní, ale též 

rodinné zkušenosti mohou posloužit jako opora pro budoucí řešení, 

zprostředkovat zážitek, že věci jsou řešitelné a podpořit klientovu kompetenci.    

o Závěr rozhovoru:  přichází, když klient zpozoroval úlevu. Pracovník s klientem 

se vrací k zakázce A společně mapují, co klient potřebuje k tomu, aby zakázku 

vyřešil.  

V rámci psychodynamických souvislostí je  důležité  sledovat tempo klienta         

i jeho potřebu sdělovat i nesdělovat svůj příběh.  Pracovník nekomentuje vše, co není 
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jasné a nechává průběh emocím. Nevyptávát se na souvislosti, které nejsou nyní 

podstatné. 

Podle studijních materiálů, z výcviku telefonické krizové intervence, Občanského 

sdružení Linka bezpečí (2008), struktura vedení krizového telefonického hovoru: 

o Navázání kontaktu:  získání klientovy důvěry a vyslechnutí jeho problému.  

o Mapování problému: využitím otevřených otázek, technik aktivní naslouchání 

a poskytnutí prostoru pro klientovy emoce. 

o Práce se zakázkou: to, co chce klient řešit, dojednávání kontraktu zakázky,     

při více dojednaných zakázkách, dohoda s klientem na postupu jejich naplnění. 

o Hledání řešení: korporativní činnost pracovníka a klienta, pracovník 

upřednostňuje klientovy vlastní nápady, vychází z jeho předchozích zkušenosti, 

hledají nápomocné postavy z klientova okolí, pracovník  podporuje klientova 

silná místa klienta. 

o Ukončení hovoru: pokud klient dá najevo, že je dostatečně zklidněn, následuje 

rekapitulace nalezeného řešení i nabídka další pomoci. 

V modelu telefonické krizové intervence uvádí Vodáčková (2007) výčet 

doporučení, která má  mít pracovník na zřeteli, aby neproblematizoval hovor např. 

nedávat rychlé neuvážené rady, nevnucovat vlastní řešení, neslibovat a neutěšovat, … .    

Vliv psychoterapeutických škol a teorií  

Krizová intervence využívá dvou  forem: krizové intervence tváří v tvář                  

a telefonické krizové intervence.  

Krizová intervence  podle Vodáčkové  (2007) vychází z postupů několika 

psychoterapeutických směrů: 

Systemická terapie, např. formou konstruktivního dotazování, integruje principy 

cirkulární kauzality a používá pozitivní konotaci (Špitz, 1992 in Vodáčková, 2007),   

dynamická terapie vychází z předpokladu existence psychických sil ovlivňující duševní 

pohyb jedince (Bellak, 1995 in Vodáčková, 2007),  
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rogesovská terapie,  její vliv spočívá ve využívání technik aktivního naslouchání              

a empatického vedení hovoru (Vymětal, 1992 in Vodáčková, 2007),  

ericsonovská psychoterapie inspirovala prvky provázení a vedení rozhovoru,   

autoregulační a bodyterapeutické techniky, které mají společný jmenovatel regulovat 

velké emoční napětí, které krizové stavy provází, pomocí postupného uvolnění těla,  

kognitivně behaviorální terapie využívá  tréninkových technik určených ke zvládání 

aktuálních situací.  

Různí autoři se shodují, že krizová intervence je časově ohraničená a pracovník je 

spíše aktivní, strukturující a direktivní, Vodáčková, (2007). 

2.3.1 Příklady nabídky výcviku krizová intervence 

Jedním z poskytovatelů vzdělávacích programů v krizové intervenci je Občanské 

sdružení  Remedium. Podle http://www.remedium.cz/ nabízí různé formy výukových 

forem výcviku v krizová intervenci.  Cena se odvíjí od délky výcviku a aktuálně reaguje 

na nabídku a poptávku trhu (orientačně od 7 000 do 38 000Kč). Nabídka: 

1. Komplexní krizová intervence, akreditovaný kurz v rozsahu 248 vyučovacích hodin 

+ 40 hodin odborné praxe + samostatné evaluační setkání.   

2. Základní krizová intervence (Krizová intervence a Telefonická krizová intervence) 

v rozsahu 59 hodin. 

3. Pokračovací krizová intervence, akreditovaný vzdělávací program Krizová 

intervence (tváří v tvář) v rozsahu 89 hodin + 30 hodin odborné praxe.  

4. Telefonická krizová intervence, akreditovaný vzdělávací program Telefonická 

krizová intervence  v rozsahu 89 hodin + 30 hodin odborné praxe. 

Výcviky  v krizové intervenci Remedia jsou akreditovány u MPSV a u MŠMT 

také jako rekvalifikační kurz. Obsahují základní nabídku informací, dovedností              

a sebezkušenosti  pro krizovou pro práci  - po telefonu, tváří v tvář a v terénu 

s předpokladem nadálého rozvíjení práce v týmu a supervize.  

Pro hlubší ilustraci jsem vybrala inventář témat zaměřený na telefonickou 

krizovou intervenci: technika hovoru, historie linek důvěry, principy práce na lince 

důvěry, typologie hovorů, etické aspekty práce, teorie krize, vývojová psychologie,  

http://www.remedium.cz/
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specifika telefonické krizové intervence  u dětí a dospívajících, problematika seniorů, 

práce v týmu, specifika krizových situací v partnerství a manželství, psychosociální síť, 

sociálně-právní problematika, závislosti, gynekologie a sexuologie, traumata, suicidium, 

problematika týraných zneužívaných dětí, krize a tělo, krize a nemoc, psychopatologie. 

 Inventář dovedností: komunikační dovednosti, technika hovoru, práce s hlasem, 

aktivní naslouchání, dotazování, práce se zakázkou, práce smlčením, pláčem, s panikou, 

se vztekem, práce informativními a testujícími hovory,  dovednost vymezit se u hovoru 

za účelem sexuálního uspokojení, sebereflexe, zacházení s vlastními emocemi, práce   

na PC, zápis hovoru do počítače.    

 

2.4 Mediace 

Podle Šiškové a Stöhrové (2003) lze pomocí mediace dosáhnout konstruktivního 

řešení konfliktů, následujícími způsoby: 

o Mediace je aktivní a strukturovaný proces, který je zaměřený na vytvoření 

praktické dohody konkrétního případu konfliktu. 

o Mediace své postupy a procesy využívá  stejně pro všechny účastníky. 

o Vede klienta od negativních zážitků k pozitivnímu chování. Pomáhá 

vzájemnému porozumění a respektování zájmů druhé strany. Umožňuje popsat 

vlastní zájmy a motivy dalšího očekávání. 

o Emoce zpracovává jejich identifikací a slovním vyjádřením. Pokud jsou emoce 

náležitě popsány, ustupují do pozadí a může se obnovit racionální uvažování. 

o Pomáhá stranám se rozhodnout samostatně. Tím zúčastnění konfliktu se stávají 

účastníky, kteří rozhodují a přistupují na přijatelná řešení. 

o Jelikož účastníci pracují na výsledku mediace vlastními silami, z toho vychází 

perspektiva respektování dohodnutého. 

o Mediace klade důraz na budoucnost. Minulost je v pozici pochopení a právě 

proto se zde společně budují nová pravidla pro soužití. 
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o Dohoda je závazná, ovšem ne konečná. Reaguje se zde flexibilně a dohoda se 

doplňuje. 

Principy mediace: nestrannost, vyváženost, neutralita, nezávislost. 

Role mediátora: 

„Mediátor je vyškolený profesionál se specifickými dovednostmi, odbornými 

znalostmi, analytickými schopnostmi a zkušenostmi. Ty využívá k usnadnění 

komunikace mezi spornými stranami a k efektivnímu vedení  strukturování mediačního 

procesu.“ (Šišková a Stöhrová, 2003, strana 140)  

Šišková (2012) shledává historický vývoj mediace v importovaných modelech 

řešení konfliktů přistěhovalci, při osidlování amerického kontinentu. Přistěhovalci byli 

různých národností a náboženských komunit, kteří preferovali mimosoudní řešení 

sporů. Nástup mediace, datuje do období šedesátých let dvacátého století, vytvořením 

systému na profesionální úrovni, souvisejícím s hnutími za rasovou rovnost. 

Holá (2011) pozoruje vývoj mediace jako ideu řešit konflikty za pomoci třetí 

nezávislé strany. Časuje jej do doby vzniku lidstva a zdůvodňuje výzkumy,              

které popisují velmi podobné chování u některých primátů. 

Úkoly mediátora: 

o Vysvětlovat proces mediace, její fáze a postupy. 

o Usnadnit postupy a být zodpovědný za proces. 

o Zjišťovat informace o případu. Pracovat se stanovisky, emocemi a postoji 

klientů. 

o Analyzovat informace, vydefinovat sporné body pro budoucí předměty jednání   

a rozlišovat jejich důležitost. 

o Zprostředkovat dohodu zvažováním jednotlivých návrhů. Pomáhat se sepsáním  

společné dohody. 

Fáze a cíle mediace: 
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o Příprava mediátora před mediací - podat potřebné informace o mediačním 

procesu, aby strany měli možnost ho podstoupit či odmítnout, 

o zahájení - mediátor navodí pozitivní atmosféru a vysvětlí postupy a úkoly 

mediace i základní pravidla jednání,   

o naslouchání stranám - mediátor  naslouchá účastníkům, vyrozumí je jak situaci 

vidí a vyjádří v čem spočívá konflikt, který je předmětem jednání, 

o strany si  vzájemně naslouchají -  pomoci stranám, aby mohli vzájemně pochopit 

konflikt a jak ho vnímá druhý účastník,    

o hledání možností - pomoci hledat návrhy na možná řešení ku prospěchu,  

o dosažení dohody - dospět k přijatelnému řešení těch návrhů, na kterých se strany 

shodly, 

o sepsání dohody a závěr procesu - dohoda má mít vyvážené konkrétní prvky, 

časově vymezená, dosažitelná a měřitelná.   

Vliv psychoterapeutických škol a teorií  

Šišková (2012) a Holá (2011) uvádějí tři hlavní teoretickými směry: sociální 

konstruktivizmus, teorie konfliktů, sociálně psychologická teorie komunikace.   

Systemický  přístup spočívá převážně v hledání klientových pozitivních zkušeností, 

toho co funguje a ve společném nalézání možných řešení.  

Psychoanalytické teorie   přinášejí vhled důvodech, proč lidé jednají určitým způsobem.  

(tím se však také zabývá například transakční analýza). 

Technika při níž mediátorem pojmenovává klientovi příslušné emoce a tím využívá 

jejich zpracování, je ve významné technice zrcadlení.   

Autorky spatřují významnou důležitost ve filozofii mediace, která spočívá 

v hodnotovém systému, individuálních pohledech, postojích a potřebách účastníků, se 

kterou mediátor pracuje.  Mediátor zaujímá neutrální pozici oproštěnou od předsudků     

i předpokládání a zaujímá principy nezaujatosti, nestrannosti a nehodnocení, tím vytváří 

prostředí k řešení problému. 
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2.4.1 Příklad nabídky výcviku v mediaci 

            Asociace mediátorů České republiky, jak uvádí na http://www.amcr.cz               

a poskytuje dvanácti denní výcvik  v celkovém rozsahu jedno sto vyučovacích hodin, 

cena 35 000 Kč. 

Cílem výcviku je umožnit frekventantům rozpoznat a rozšířit vlastní potenciál 

klíčových zdrojů (vlastností, motivů, názorů, znalostí) i dovedností a naučit je využívat 

tyto zdroje k dosahování efektivního výkonu v roli mediátora. Důrazem na rozvoj 

měkkých schopností a kompetencí. Seznámit frekventanty s tím, co je to mediace,          

o jaký proces se jedná a čím je charakterizován. Zážitkovou formou frekventanty  

nechat vyzkoušet si v modelových situacích roli mediátora a zažít proces, při kterém se 

účastník mediace stane tvořitelem dohody. 

Témata výcviku: Úvod do mediace. Role mediátora. Mediace jako ucelený proces se 

všemi fázemi, definicemi a cíli. Bariéry v komunikaci a nástroje k jejich snižování. 

Úvod do teorie konfliktů druhy, typy, styly a modely řešení konfliktu. Principy               

a nástroje participativního řešení konfliktu a vyjednávání. Specifické dovednosti, 

nástroje a strategie mediátora. Tvorba, forma a parametry mediačních dohod. Těžkosti   

v jednotlivých fázích mediace a jejich zvládání. Zásady práce ve dvojici mediátorů. 

Vedení odděleného jednání. Specifika rodinné mediace. Právní rámec mediačních 

dohod. Situace vhodné a nevhodné pro mediaci. Principy a zásady mediace. Praktická 

cvičení, modelové situace, sebepoznání. 

 

2.5 Práce se skupinou 

Sociální Práce se skupinou má mnoho forem a podob podle účelu a cíle skupiny. 

Brown (1986) in Havránová (2003) rozděluje skupiny na následující kategorie: 

o Skupiny homogenní spojuje problematika například drogově závislí. 

o Skupiny úkolově zaměřené, které řeší konkrétní problém. 

o Psychoterapeutické skupiny,  jsou různorodé buď podle teoretického zaměření 

nebo klienty. 

 

http://www.amcr.cz/
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o Svépomocné skupiny založené na vzájemné podpoře a pomoci. 

o Skupiny setkání pro výcvik mezilidských vztahů. 

o Skupiny zaměřené na dosažení sociálních cílů, jako je práce s mládeží            

či s komunitou.  

Vliv psychoterapeutických škol a teorií:  

„Zvláštní pozornost je nutné věnovat skupinové terapii, bez jejíž znalosti je 

každá práce se skupinou chozením po tenkém ledě. I když zdaleka ne každá práce se 

skupinou je terapeutická, skupinová psychoterapie je metodologickou základnou 

sociální skupinové práce. Sociální práce nejen přebírá mnoho z teoretických 

východisek, metod a technik psychologie a psychoterapie, ale zároveň tyto obory 

obohacuje o své zkušenosti a zvláštnosti.“ (Havránková, 2003, strana 157) 

Všechny terapeutické směry kromě individuální práce s klientem formulují 

postupy pro práci se skupinami a výcviky se u většiny směrů odehrávají formou 

skupinové práce.  

2.5.1 Příklad nabídky výcviku práce se skupinou 

Podle Institutu pro skupinovou terapii,   http://www.instepweb.cz/   systematický 

psychoterapeutický výcvik v   850 výukových hodin.   Výcvik probíhá v rámci 

komunitního systému a   má 3 hlavní části: sebezkušenostní, vzdělávací a supervizní. 

Čtvrtou, nedílnou částí je externí studium. Cena výcviku činí 19 800 Kč. 

Sebezkušenostní část: Frekventanti jsou vedeni tak, aby získali vlastní zkušenost, 

jednak v komunitě a jednak ve  skupině. Komunita se skládá ze dvou  až tří skupin. 

Umožňuje zažít a zkoumat mezi skupinové vztahy - rivalitu, spolupráci, paralelní 

skupinové procesy. První komunitní setkání je ráno,  zde je prostor pro reflexi 

uplynulého dění i řešení praktických problémů. Druhé komunitní setkání probíhá 

odpoledne a je věnováno experienciálnímu učení. Třetí, večerní komunita má charakter 

dílny, ve které lektoři a postupně také studenti nabízejí nejrůznější relaxační, 

arteterapeutické či pohybové aktivity. Práce ve skupině vede frekventanty 

k prozkoumání své vlastní historie, dosavadních vzorců a limitů chování. Poskytne 

potenciál nových zkušeností na změnu. 

http://www.instepweb.cz/
http://www.instepweb.cz/sebezkusenost
http://www.instepweb.cz/vzdelani
http://www.instepweb.cz/supervize
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Teoretická část: Během vzdělávací části frekventanti získávají potřebné teoretické 

znalosti, které jim pomohou uchopit jak svůj osobní proces v sebezkušenostní části tak  

i proces jejich aktuálních či potenciálních klientů.   

Hlavní vzdělávací okruhy:  

Skupinová terapie v kontextu současné psychoterapie.  

Skupinový proces a jeho zákonitosti. 

Základy práce v individuálním, párovém a rodinném uspořádání. 

Krizová intervence a psychosomatika. 

 

2.6 Streetwork 

Bednářová (2003) uvádí, že výraz streetwork je převzatý z angličtiny a znamená  

práci „na ulici“. Jedná se o přesně vymezenou metodu sociální práce,                     

kterou vykonávají speciálně zaměření sociální pracovníci. Pro tuto práci jsou dále 

užívány názvy kontaktní nebo terénní práce. Streetwork navazuje na aktivity některých 

kněží, které jsou zaznamenány  od konce  14. století. O streetworku se však začalo 

hovořit až se vznikem mobilní práce s gangy mládeže v USA z poloviny dvacátých let 

20. století. 

Pracovník vykonává specifickou činnost zabývající se skupinami na okraji 

společnosti,  vyhledává je a kontaktuje   v jejich přirozeném prostředí na místech, kde se 

nejvíce vyskytují (například hřiště, garáže, sklepy, nádraží, průchody…).   Neoslovuje 

všechny osoby ve vymezené lokalitě, ale zaměřuje se na osoby žijící rizikovým 

způsobem života.  Služba je založena na důvěře a je poskytována anonymně. Důvěra 

vzniká na základě dlouhodobého vztahu, vzájemného poznávání, zkoušení                     

a vymezování hranic. Pracovník přijímá a akceptuje  životní styl členů skupiny. Úkolem  

pracovníka je nabídnou cílové skupině alternativní způsob trávení volného času, 

předvést jiný model řešení konfliktů, spolupracovat na modifikaci chování a nalézt cestu 

k novým zkušenostem. Pracuje s problémem skupiny nikoliv jednotlivce. 

  Často jde o mladistvé, kteří se vymaňují z institucializované sociální práce nebo 

jsou z ní vyloučeni.  

Jde především o skupiny, charakteristické svým životním stylem. 

Osoby a skupiny, na něž se streetwork zaměřuje:  

o děti a mladiství trávící čas na ulici 
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o skupiny jednostranně orientované mládeže (squatteři, skinheads, sprejeři ) 

o prostitutky, homoprostituti 

o lidé se závislostmi 

o bezdomovci 

o sportovní fanoušci (hooligans, vlajkonoši)  

 

Členství ve skupině je zpravidla dobrovolné, vynucené sociální situací                       

nebo pod nátlakem  sociálního prostředí. Trávení volného času skupiny  se obvykle 

dostává do konfliktu s okolím. Životem ve skupině jednotlivci nahrazují chybějící 

vztahy a hodnoty, které postrádají v rodině. 

2.6.1 Odborné postupy v oblasti streetworku 

Bednářová (2003)  rozlišuje následující formy práce: 

Přímá práce zahrnuje všechny vykonávané činnosti s jednotlivcem i se skupinou. 

Součástí práce je sociální intervence a poradenství, krizová intervence, socioterapie, 

snižování zdravotních a sociálních rizik. 

Nepřímá práce zahrnuje všechny činnosti nutné pro vykonávání práce s cílovou 

skupinou. Obsahuje vypracovávání projektů, koncepcí, administrativu a medializaci 

práce pro veřejnost. 

Přesahující práce je smíšenou prací obou předcházejících forem. Řeší  prostřednictvím 

nepřímé práce problémy vznikající v přímé práci. Osahuje metodické vedení, profesní 

vzdělávání a supervizi. 

Činnosti přímé práce: 

Monitoring čili mapování terénu soustřeďuje pozornost na architektonický  charakter 

lokality, institucionální sítě pomáhajících zařízení, možnosti trávení volného času           

a místa pro neakceptovatelnou výdělečnou činnost. Mapování probíhá formou 

pravidelných návštěv lokality. 

Vyhledávání se zaměřuje na výskyt skupin se sklony k násilí nebo protispolečenského 

chování, se kterými pracovník navazuje kontakt s cílem nabídnout pomoc v různých 

situacích. 

Navazování prvního kontaktu je nejrizikovější fází činnosti, závisí na něm úspěch      

či nezdar práce. V daném okamžiku lze volit z forem prvního kontaktu: 

o Aktivní pracovník sám osloví skupinu. 
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o Pasivní pracovník je v dlouhodobém kontaktu v prostoru skupiny, vyčkává,   

než si získá důvěru a je osloven skupinou.  

o Oslovení přes třetí osobu je typem relativně nejjistějším, avšak vyžaduje 

předem vytvořené vazby. 

 

Koncepce streetworku má mnoho podob, která vycházejí ze zaměření a orientace 

cílové skupiny. Subjekty ve kterých pracovník pracuje jsou institualizovaná centra, 

která vycházejí z potřeb alternativního pobytu na ulici. 

  

Vliv psychoterapeutických škol a teorií 

Streetwork dle Bednářové (2003) je kombinací celostních, existenciálních, 

fenomenologických, antropologických pojetí, gestalt přístupu v eklektickém  přístupu.  

Steertwork využívá komunikační dovednosti směřující klienta k uvědomování,         

k zodpovědnosti a   kotvení v přítomnosti,   k určení hodnot, k motivaci a k řešení 

problémů. Cílem působení na klienta je dosažení změny z rizikového chování              

na akceptující  a nalezením  nového životního stylu. Pracovník  zařazuje do své 

pracovní výbavy (výše jmenované) metody poradenství, práce s jednotlivcem i se 

skupinou.   

2.6.2 Příklad nabídky výcviku v oblasti streetwork 

Výcvik v kontaktní práci nabízí Česká asociace steetwork,  

http://www.streetwork.cz/ , v  rozsahu 230 hodin. Cena výcviku 19 000 Kč (Skupina si 

společně vaří). 

Trénink vstupování do situací, hledání možností řešení a nácvik kontaktu. 

Sebezkušenost v  ukotvování osobních zkušeností, zážitky skupinové dynamiky, 

sebereflexe, vzájemný trénink  na členech skupiny. 

Výcvik  klade důraz na dovednosti, měkké techniky, zážitkové interaktivní 

formy. Frekventanti  během absolvování výcviku získají: Nalezení vlastního potenciálu 

v kontaktní práci. Schopnosti  improvizovat v různých situacích, rozlišovat  svoje            

i klientovy potřeby, vytvářet atmosféru dialogického setkání. Porozumění způsobu 

životního vyjádření klientů. Zcitlivění, náhled na situace s klientem a pragmatický 

přístup. 

http://www.streetwork.cz/
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2.7 Supervize 

Slovník sociální práce takto definuje supervizi: „Kvalifikovaný dohled               

nad průběhem programu nebo projektu zaměřený na kvalitu činnosti pracovníků 

(profesionálů či dobrovolníků).  Podle většiny teoretiků má super vize přinejmenším tři 

funkce: vzdělávací, podpůrnou a řídící. Někdy se k uvedeným třem funkcím přidává 

čtvrtá: zprostředkování při řešení konfliktů.“  (Matoušek, 2008, str. 218) 

2.7.1 Historie supervize a její teoretická východiska 

Havrdová (2003) popisuje začátky historického vývoje supervize jako podporu 

učení dospělých. Od konce 19. století začíná být supervize využita jako nástroj 

zkvalitnění a rozvoj práce v pomáhajících profesí v anglosaském světě. Tehdy se 

pracovalo podle modelu: supervizor je nadřízený (tudíž zodpovědný za kvalitu práce)     

a pomáhá nižšímu pracovníkovi se v práci lépe orientovat. 

Ve 20. letech 20. století se objevila nová forma supervizní práce, skupinová 

supervize. Probíhala v nemocnicích diskuzemi s lékaři o sociálních okolnostech života 

pacientů. V 30. letech se skupinová supervize obsahově spojila s psychoanalýzou           

a s psychodynamickými souvislostmi jako jsou například: význam rodiny a význam 

dětství, koncept přenosu a protipřenosu a sebereflexe pracovníka. Analytický koncept 

přenosu je využíván ve spojitosti vztahů a zkušeností supervidovaného z minula          

na současnost. Dále se supervize vyvíjela a specializovala  do různých oblastí jako je 

poradenství a klinická práce aj. Po období nacházení nedostatků, supervize získává 

nový rozměr v 70. letech s objevem syndromu vyhoření.  

Postupně se supervize stává  součástí výcviků v psychoterapii, rozšiřuje se výuka 

supervize na vysokých školách a v certifikovaných kursech. 

Určitý typ skupinové supervize zavedl Michal Balint. Dle Kratochvíla (2006)   

do skupiny účastníci přinášejí problémové případy a společně o jednom vybraném 

diskutují podle předem určeného scénáře. 

 Ve skupinové supervizi supervizoři pracují se skupinovou dynamikou 

v oblastech zpracovávání nejistot, úzkostí i soutěživost, rivalitě a vztahům k autoritě.  

S individuální a skupinovou supervizí pracuje každá psychoterapeutická škola    

a též  se vztahuje k sebereflexi pracovníka. 

 

Koláčková (2003) uvádí, že hlavním cílem supervize je  profesní rozvoj pracovníka. 

Supervize současně pomáhá řešit těžko řešitelné případy a pomáhá pracovníkovi 
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vyrovnat se s pracovním stresem. Studentům a začínajícím pracovníkům je určena 

vzdělávací funkce supervize, která spočívá v propojení praxe s teorií.  

Supervidovaný pracovník má možnost otevřeně hovořit o svých potřebách, emocích, 

postojích a fantaziích podobně jako klient v konzultacích. V bezpečném prostoru         

při supervizi se mohou objevit slabá místa i prožitky neúspěchu.  Supervize má důvěrný 

charakter a individuální rozměr. Z toho vyplývá, že  potřeby supervidovaného je nutné 

přesně vydefinovat a vyjednat před započetím vlastní práce, stanovit cíle a formulovat 

kontrakt.   

 Supervize spojuje v sobě profesionální postupy v pozorování, reflexi profesní 

praxe a postgraduální vzdělávání. 

Typy supervizí: 

o Individuální 

o Skupinová  

o Týmová 

Formy supervize: 

o Interní supervize 

o Externí supervize 

o Peersupervize - Vzájemné konzultování dvou kolegů, kteří si recipročně 

poskytují nadhled a alternativy k vedení případu. 

o Intervize je setkání skupiny pracovníků bez supervizora, sdílející své 

pracovní činnosti nebo setkání zkušenějšího a méně zkušeného pracovníka. 

o Autovize je procesem sebereflexe pracovníka, kdy si sám sobě klade 

užitečné otázky a hledá na ně odpovědi. Současně si všímá svých tělesných 

reakcí, pocitů a postupů, což následně vyhodnocuje.  

 

Užitečnost supervize spočívá v prevenci syndromu vyhoření, jak popisuje Hartl 

(2004). Syndrom  se vyznačuje ztrátou profesionálního osobního zájmu, spojuje se  

ztrátou činorodosti a poslání. Pracovní může prožívat pocity  zklamání z výsledků své 

práce. Pracovník ustrne ve stereotypu a nevidí důvod  dalšího sebevzdělávání                 

a osobního růstu.  V takovém nastavení pracovník spíše přežívá.  
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2.8 Struktura dalšího vzdělávání sociálních pracovníků             

ve vztahu k Zákonu 108/2006 Sb. 

 

Podle zákona o sociálních službách určuje zaměstnavateli další vzdělávání pracovníků 

za těchto podmínek:  

  

HLAVA II 

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA 

§ 111 

(1) Zaměstnavatel je povinen zabezpečit sociálnímu pracovníku další vzdělávání           

v rozsahu nejméně  24 hodin za kalendářní rok, kterým si obnovuje, upevňuje                

a doplňuje kvalifikaci. 

(2) Další vzdělávání se uskutečňuje na základě akreditace vzdělávacích zařízení             

a vzdělávacích programů udělené ministerstvem na vysokých školách, vyšších 

odborných školách a ve vzdělávacích zařízeních právnických a fyzických osob (dále jen 

"vzdělávací zařízení"). 

(3) Formy dalšího vzdělávání jsou: 

a) specializační vzdělávání zajišťované vysokými školami a vyššími odbornými školami 

navazující na získanou odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka, 

b) účast v akreditovaných kurzech, 

c) odborné stáže v zařízeních sociálních služeb, 

d) účast na školicích akcích. 

(4) Účast na dalším vzdělávání podle odstavce 3 se považuje za prohlubování 

kvalifikace podle zvláštního právního předpisu. 

(5) Dokladem o absolvování dalšího vzdělávání podle odstavce 3 je osvědčení vydané 

vzdělávacím zařízením, které další vzdělávání pořádalo. 
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Praktická část 

3. Výzkum 

 

V této kapitole představím výzkumnou část. Zvolila jsem kvantitativní                 

a kvalitativní metodu výzkumu. Použila jsem techniky dotazovacího šetření, abych 

obsáhla značný záběr respondentů a polořízeného rozhovoru..  

V této práci se pokusím objasnit, jaký  vliv mají psychoterapeutické školy         

na sociální práci. Dotazníků využiji k získání odpovědí na to, abych zjistila: 1. jak 

sociální pracovníci jednotlivé  psychoterapeutické směry znají,  jak a zda je využívají   

na pracovišti. V rozhovorech se zaměřím na obtíže, které, s nimiž se pracovníci         

při práci s klienty setkávají a jak danou situaci řeší.   

Hypotéza č. 1: 

Sociální pracovník  ke svému odbornému vzdělávání využívá nabídek 

psychoterapeutických škol. 

Hypotéza č. 2:  

Sociální pracovník zná konkrétní metody a techniky inspirované 

psychoterapeutickými směry.  

Hypotéza č. 3:  

Sociální pracovník ve svých konzultacích ví, jakou metodu v dané chvíli použít, 

a za jakým cílem.  

Hypotéza č. 4:  

Sociální pracovník si uvědomuje, co a jak na něj při konzultaci působí,              

při interakci s klientem.   

 

 Respondenty dotazníkového šetření, jsem oslovila formou e-mailu s odkazem 

na webové stránky, na něž jsem dotazník umístila. Výběr respondentů jsem zvolila 

pomocí nabízeného webového adresáře stránek „Seznam – firmy“, internetového 

seznamu organizací. Pokud organizace ještě nabízela jmenný seznam pracovníků 

z oblasti sociální práce, využila jsem jej.  

První okruh respondentů byl z neziskového sektoru, vybírala jsem organizace, 

které se věnují sociální práci. Nadace a organizace s jiným zaměřením jsem 

neoslovovala. 
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 Druhý okruh respondentů jsem vybrala obdobnou formou. Oslovila jsem 

zaměstnance krajských úřadů pracujících v sociálním odboru a pracovníky sociální 

práce všech  typů dětských domovů, výchovných a diagnostických ústavů.  

Rozšířením druhého okruhu vznikl třetí okruh  respondentů. Ve  výběru jsem 

postupovala obdobně, oslovovala jsem pracovníky všech Úřadů městských částí 

v Praze, odboru sociální péče. Z důvodu upřesnění jsem upravila dotazník a rozšířila 

specifikaci pracovního zařazení respondentů . 

Dostávala jsem e-mailem zpětné reakce, některé velmi milé a přáním úspěchu, jiné 

informativní, například, že společnost nemá sociálního pracovníka. Pražští pracovníci 

informovali  o  problému  s funkčností odkazu, nezjišťovala jsem co jej způsobovalo.     

V dotaznících uvádím  neziskové organizace,  tím nazývám oslovené organizace 

neziskového sektoru z celé republiky. Rozpočtové organizace  jsou označovány,  státní 

organizace z celé republiky.  

Pracuji se všemi polořízenými rozhovory, které jsem vedla, nebo dotazníkovým 

šetřením vyplněným respondenty.  

  U dotazníkového šetření jsem zvažovala, zda některé dotazníky nevyřadit nebo 

zda použít pouze dotazníky sociálních pracovníků. Nakonec jsem své rozhodování 

uzavřela s rozvahou, že všichni dotazovaní jsou pracovníky sociální služby a tudíž je    

na místě je ve svém šetření ponechat.  Klíčem bylo, že dotyčný pracovník pracuje 

s klienty a tím  je každá jeho odpověď vypovídající.   

V dotaznících využívám otevřené otázky ve spojení s otázkou uzavřenou – příklad: 

Může být sociální práce ovlivněna vlivem psychoterapeutického směru? Odpověď 1. 

Ano, 2. Ne, 3. Nevím, 4. V jakém ohledu vnímáte vliv směru?. Ve vyhodnocování  

nejprve uvedu data z uzavřených otázek a následně se budu věnovat otázkám 

otevřeným,  pro větší přehlednost. Vyhodnocení zjištěných poznatků šetření                   

z dotazníků i  rozhovorů uvedu ve shrnutí praktické části. 

Při vyhodnocování dotazníku  pro mimopražské respondenty jsem ex post přišla 

na jeden svůj omyl. Dvakrát jsem formulovala stejnou otázku. Poprvé v bodě I. ot. 4     

a podruhé v bodě VII ot. 6: „Jak je podle vás důležité pracovat určitým 

(psychoterapeutickým) směrem a proč?“ V dalším textu uvádím odpovědi na tuto 

dvakrát položenou otázku, ač tento nezamýšlený jev přinesl zajímavý efekt  v podobě  

hlubšího zamyšlení respondenta nad odpovědí a tím její přesnější specifikací.  Dotazník 

pro pražské respondenty tuto chybu neobsahuje.   
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Dotazníky jsem rozlišila č. 1 a 2: ukázka dotazníku č.1 je v příloze č. 18, 

dotazník č. 2, který obsahuje dvakrát položenou stejnou otázku je v příloze č. 20. 

Dotazník je rozdělen do oddílů vztahujících se k otázce.   

 

 Respondenty polořízeného rozhovoru, byly všechny přítomné pracovnice      

na pracovišti sociálního odboru,  pražské  městské části, kde jsem dříve praktikovala.  

Tato zkušenost mi umožnila získat pět respondentek. Rozhovory se konaly v jednací 

místnosti pracoviště, trvaly přibližně tři hodiny a měla jsem pro pracovnice připravené 

drobné pohoštění. 

  Respondentky jsou pracovnice, pracující dlouhodobě v sociální sféře a jsou 

téměř stejné věkové kategorie. K záznamu rozhovorů jsem použila zápis a nahrávací 

zařízení svého telefonu. Všechny respondentky souhlasily se záznamem. 

Pokládala jsem pracovnicím pouze připravené otázky, ačkoliv mě v průběhu 

rozhovoru napadaly podotázky, ale bála jsem se je položit, protože tím strukturu 

rozvoru rozdrobím a také jsem se bála, že respodentky znejistím. 

 

Ke každému sdělení  uvedu pořadové číslo respondentky. Tam, kde                    

v odpovědích byla shoda, jsem   nečíslovala.  U těchto pěti respondentek jsem byla 

přítomna vyplňování dotazníku. Některé respondentky si nemohly vzpomenout, jaký 

půlroční výcvik  zajištěný zaměstnavatelem,  mají. Nevzpomínaly si například, zda mají 

Krizovou intervencí nebo systemickou  terapii (dvě repondentky). Ostatní uvedly,         

že nemají výcviky žádné, ačkoliv se domnívám, že to neodpovídalo pravdě.  

3.1 Kvantitativní výzkum – dotazníkové šetření 

Podle studijních materiálů, zaznamenaných z přednášek, Holda (2011), je 

kvantitativní výzkum deduktivní metoda sloužící k testování hypotéz. Vychází 

z teoretického nebo obecně formulovaného problému přeloženého do jazyka hypotéz. 

Hypotézy navrhují spojení mezi proměnnými, aby mohli nalézt svou pravdivost. 

3.1.1 Respondenti dotazníkového šetření, příloha č. 1 

Celkově jsem oslovila 337 pracovišť působících v sociální oblasti,  dotazník 

vyplnilo 160 respondentů,  47,5%.  Rozpočtových organizací v ČR bylo osloveno 175 

a odpovědělo 63 respondentů, 36%,  z toho jsem v Praze oslovila 22 sociálních odborů  
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městských částí a 162 neziskových organizací,  z toho 63 pražských,  odpovědělo 97 

respondentů, 59,5%. Nejčastěji reagovali pracovníci neziskového sektoru, státní 

úředníci v Praze nejméně často ( dle  grafu č. 1 ab). Počty respondentů z rozpočtových 

a neziskových organizací tvoří u všech dalších grafů vždy jednu proměnnou na ose x 

(resp. y), druhou proměnnou tvoří údaje uvedené v názvu grafu. 

Dále budu uvádět vždy dvojici grafů vyjadřujících počty respondentů 

v absolutních počtech (a) a dále v procentech (b).  

Graf č. 2 a uvádí absolutní počty respondentů dle věku. Graf s tabulkou č. 2  

b uvádí průměrný věk pracovníků.  

Nejpočetněji jsou zastoupeni pracovníci  ve věku 28 – 37 let, 45,6 % a dále      

ve věku 18 – 27 let, 26,9 %,  což je převážně studijní věk. Počty pracovníků v dalších 

věkových  kategorií prudce klesají: 38 – 47 let, 15 %, 48 – 57 let, 10,6 % a 58 a více 

roků, 1,9 %. 

Je zajímavé, jak tento graf dokumentuje, že v neziskových organizacích jsou 

zastoupeni mladší respondenti do věku 37 let, 49,5%, kdežto v dalším věkovém pásmu 

percentuální počet strmě klesne na 15,5% a ve vyšších věkových kategoriích počty 

respondentů z neziskových organizací dále klesají. Je však zajímavé, že to  neplatí,     

dle zjištěných údajů o rozpočtových organizacích, ve věkovém pásmu 48-57 roků 

percentuální zastoupení pracovníků z rozpočtových organizací stoupá na 20,6%.  

Uvedená data dále  naznačují, že pokračovat větou celkově klesá počet 

respondentů vyššího věku v neziskových organizací. Do neziskových organizací 

přicházejí především mladší pracovníci.    

Dále jsem se zamýšlela nad tím, že celkový počet pracovníků klesá přímo 

úměrně k narůstajícímu věku. Napadá mne, zda jde o důsledek syndromu vyhoření? 

Starší pracovníci jsou celkově méně četnou skupinou kvůli opatřením  Zákona                

o sociálních službách, paragraf 110. 

Graf s tabulkou č. 3 a, b zahrnuje data o pracovních pozicích respondentů.   

Došlo zde bohužel k jedné nepřesnosti. Z tabulek je patrné, že jde o různé pracovní 

pozice respondentů.  Nedozvídáme se ale z toho,  jakou odbornou roli mají respondenti 

v kategoriích: vedoucí pracoviště, vedoucí organizace, metodik sociální práce, lektor, 
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učitel. Tentýž se opakuje v grafu s tabulkou č. 4 ab kde jsou data o pracovním 

zařazení sociálního pracovníka. Tabulka určuje výčtem pracovní zařazení  

pracovníků,  jak je respondenti specifikovali. 

3.1.2 Vliv psychoterapeutických směrů na sociální práci, příloha č. 2 

Graf s tabulkou  č. 5 a, b znázorňuje názor dotázaných respondentů na otázku, 

zda může být sociální práce ovlivněna vlivem psychoterapeutických směrů.  92,5 % 

respondentů se domnívá ano, může být ovlivněna, 6,9 % neví a 0,6 % se domnívá,        

že ne, nemůže být ovlivněna.  

3.1.3 Znalost zaměření na sociální práci, příloha č. 3 

V tomto oddílu grafů s tabulkami  jsou  vyhodnocené odpovědi respondentů      

ve vztahu k znalostem konkrétních psychoterapeutických  přístupů nebo krizové 

intervence (grafy s tabulkami č. 6-12 ab).  

Dodatečně jsem si uvědomila, že krizová intervence je metodou paralelní 

k psychoterapii, ale také např. k poradenství, a tudíž by neměla na tomto výčtu 

figurovat. Je však zajímavé, že krizová intervence je nejčetnější volbou respondentů 

92,5 %. Nad tímto faktem v dotazníku se nikdo nepodivil, což mne vede k několika 

úvahám. Metoda krizové intervence je metodou první volby u uchazečů o nějaký výcvik 

a tvoří předstupeň k psychoterapeutickému vzdělání tím, že dává základ ve vedení 

hovoru a k práci s klientem pod tlakem krizových okolností.  

Grafy s tabulkami   č. 6 ab  Rogersovský přístup,  č. 7 ab Systemická 

terapie,  vypovídají, že přibližně  88%  respondentů  zná tyto metody.  Graf s tabulkou 

č. 12 ab Logoterapie vypovídá o znalosti 82,6% respondentů. Graf s tabulkou č. 9 ab 

vypovídá, že KBT zná 74,4  % a grafu s tabulkou č. 11ab, že Gestalt zná 82,5 % 

respondentů. V grafu s tabulkou č. 10 ab SUR uvedlo znalost 59,4 % respondentů.   

Graf č. 16 ab označuje zjištění, že 3,8 %  respondentů nezná žádný 

psychoterapeutický směr.  

Grafy č. 13 a, b, 14 a, b, 15 a, b uvádějí odpovědi pracovníků v jednotlivých 

organizacích na otevřenou otázku: Jaký směr je Vám nejbližší. Nejčastěji respondenti 

uvedli, že nejraději kombinují jednotlivé směry a dále se informace orientačně shodují 
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s informacemi uváděných v předchozích tabulkách. Kombinaci směrů (převážně dvou 

směrů)  jsem chtěla vyhodnotit v tabulce, ale respondenti rozpočtového sektoru se 

neshodli  ani v jedné v kombinaci, tudíž jsem od vyhodnocení ustoupila.   

3.1.4 Absolvování psychoterapeutického výcviku, příloha č. 4 

Graf s tabulkou č. 17 a, b uvádí, kolik respondentů má absolvovaný 

psychoterapeutický výcvik.    

Ukončený nebo právě absolvovaný výcvik má 37,5 % respondentů a oba sektory 

se přibližně shodují.      

3.1.5 Předpoklad jaké bylo nebo by mělo být zaměření 

psychoterapeutického výcviku, příloha č. 5 

Graf s tabulkou č. 18 a, b uvádí data odpovědí respondentů jaké bylo nebo   

mělo by být zaměření výcviku.   

Respondenti v rozpočtovém sektoru nepovažují za důležité teorie v 0 %            

a přibližně v 30 % by upřednostnili sebezkušenostní výcvik.   Respondenti obou rezortů 

upřednostňuji kombinaci „od všeho část“ = sebezkušenost, supervize a teorie v počtu 

62,5 % z toho neziskové organizace až 70 %. 

Dále  uvedená data naznačují: 

Z odpovědí se dá předpokládat, že respondenti odpovídali podle svých 

zkušeností nebo podle svých reálných profesních potřeb. Respondenti rozpočtového 

sektoru se přiklánějí k položce v dotazníku: „žádná  teorie a více sebezkušenosti“. 

Domnívám se, že je tomu tak proto, že státní organizace uplatňují řady teoretických 

školení.  

Respondenti rozpočtového sektoru uvedli ve 14,3 % odpověď nevím = jaké by 

mělo být zaměření mého výcviku.  Respondenti neziskového sektoru odpověď nevím 

uvedli v 5,2 %.  

3.1.6 Dlouhodobost absolvování výcviku, příloha č. 6 
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Graf s tabulkou  č. 19 a, b  se zaměřuje na otázku: Jak dlouhé absolvování 

respondenti  upřednostňují nebo mají.   

Zde mohli respondenti odpovědět na více otázek. Odpovědi se stupňují              

ve stupních po deseti  % k  jednotlivým délkám  výcviku, od 22,5 %  -  31,2%  -  41,9 % 

(150 – 400 – 750hodin).   

3.1.7 Podle čeho se rozhodujete k absolvování školení nebo 

výcviku, příloha č. 7 

 Respondenti odpovídali na otázku: Rozhodujete se k absolvování školení 

nebo výcviku? V několika kategoriích: 

Graf s tabulkou č. 20  ab, v kategorii „Doporučení zaměstnavatele“, 

respondenti z rozpočtové organizace podle zaměstnavatele 17,5 % a  respondenti            

z neziskové organizace se rozhodují z 12,4 %.  

Graf s tabulkou č. 21 ab, v kategorii „Doporučení kolegy v zaměstnání“, 

sektory se v odpovědi „ano“ zaokrouhleně  shodují přibližně v   31 %. 

Graf s tabulkou č. 22 ab, v kategorii „Doporučení někoho jiného“.  

Respondenti rozpočtového sektoru  odpověděli kladně ve 33,3 % a respondenti 

neziskového sektoru 40,2 %.  

Graf s tabulkou č. 23  ab, v kategorii „Podle zaměření“, se sektory v odpovědi  

„ano“ shodují zaokrouhleně v 90 %. 

Graf s tabulkou č. 24 ab, v kategorii „Podle místa a času konání“.  

Respondenti rozpočtového sektoru odpověděli kladně v 47,6 % a respondenti 

neziskového sektoru v 38,1 %. 

Ve vztahu k dalším souvislostem: 

Z těchto odpovědí lze vyčíst, že trendy v jednostranném zaměření na určitých 

pracovištích pravděpodobně nejsou rozšířené. Z odpovědí vyplývá, že organizace 

poskytují výběr a možnosti volby (původně jsem si myslela, že pracoviště svým 

pracovníkům konkrétní směr v dobré víře vnucují). Graf s tabulkou  č. 35 ab informuje, 

že percentuálním součtem přibližně 7 % se respondenti rozhodují podle osobnosti           



Bakalářská  práce                                   Vliv psychoterapeutických škol na sociální práci 

- 57 - 

a „kvality lektorů“ a percentuálním součtem 16 % podle  možných „referencí“.  

Tematicky shodné údaje jsou  i v grafu s tabulkou č. 34 ab, v  „zaměření školení            

a lektora“ v   zaokrouhleně 13% to pouze  u respondentů rozpočtového sektoru.   

Tyto informace ve mně vzbuzují úvahy o dvou možných  trendech: „Když se 

něco líbí kolegyni, tak se to bude líbit i mně a rozhodnu se podle její reference.“ nebo 

„Pan X přednáší příšerně a tudíž mi tento terapeutický směr nevyhovuje“, ačkoli moje 

původní představa o  trendu na pracovišti byla, že se pracoviště slepě vydává jedním 

směrem. 

Poměrně značně také pracovníky ovlivňuje místo a čas konání vzdělávání. 

3.1.8 Používání zvoleného směru v hovorech, příloha č. 8 

Graf s tabulkou č. 25 a, b sděluje, kolik respondentů  jak často v konzultacích 

používá zvolený směr.   

Odpověď „Nespecializuji se žádným směrem“, označilo  23,8 % respondentů 

z rozpočtových organizací a 37,1 % z neziskových organizací, což se mi jeví jako 

překvapivé. Domnívala jsem se, že vyšší procento této odpovědi bude u pracovníků 

rozpočtových organizací. Pro odpověď „Používám více směrů“ se rozhodlo 52,4 % 

pracovníků rozpočtových organizací a 37,1 % pracovníků neziskových organizací.          

I u těchto hodnot jsem spíše předpokládala opačný poměr.    

3.1.9 Přínos psychoterapeutických směrů, příloha č. 9  

Respondenti hodnotili jaký mají přínos z absolvování psychoterapeutického 

výcviku nebo předkládali svůj předpoklad, že by takový přínos mohli mít. 

V několika kategoriích: 

Graf s tabulkou č. 26 ab, v kategorii „Jak zacházím se sebou“. Respondenti 

obou sektorů odpovídali zhruba podobně: (nezisk. 76,3 %,  rozpoč. 71,4%) kladně (mají 

přínos) a 25,6 % odpovědělo záporně (neshledávají přínos). 

Graf s tabulkou   č. 27 ab, v kategorii „Umožnil uvědomění o klientovi“.         

I zde se percentuálně odpovědi u respondentů obou sektorů podobají: (nezisk. 79,4 %,  

rozpoč. 74,6%) respondentů odpovědělo kladně a 22, 5 % odpovědělo záporně.   
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Graf s tabulkou   č. 28  ab, v kategorii „Umožnil, uvědomění co se děje mezi 

mnou a klientem. I zde se percentuálně odpovědi u respondentů obou sektorů 

podobají: (nezisk. 76,3 %,  rozpoč. 79,4%)   respondentů odpovědělo kladně                

a 22, 5 %  odpovědělo záporně.   

Graf s tabulkou   č. 29 ab,  v kategorii „Umožnil, uvědomění co se děje 

s klientem v konzultaci“. I zde se percentuálně odpovědi u respondentů obou sektorů 

podobají: (nezisk. 73,2 %,  rozpoč. 68,3%)    respondentů odpovědělo kladně a 28, 8 % 

odpovědělo záporně.   

Graf s tabulkou č. 30 ab,  v kategorii  „Umožnil, podle čeho řídím své 

uvažování“. I zde se percentuálně odpovědi u respondentů obou sektorů podobají: 

(nezisk. 61,9 %,  rozpoč. 60,3%)  respondentů odpovědělo kladně a 38, 8 % odpovědělo 

záporně.   

Graf s tabulkou   č. 31 ab,   v kategorii  „Výcvik nemám a označuji svůj 

předpoklad“ (jako hypotetickou možnost). I zde se percentuálně odpovědi                    

u respondentů obou sektorů podobají: (nezisk. 48,5 %,  rozpoč. 42,9%)  respondentů 

odpovědělo kladně a 53,8 % odpovědělo záporně.   

Respondenti neziskového sektoru odpovídali o 5 % četněji  než respondenti 

z rozpočtového sektoru. Respondenti obou sektorů se shodli v odpovědi, podle čeho 

řídím své uvažování. 

Nyní budou následovat rozbory a komentáře otevřených otázek:   

3.1.10 Odpovědi na otevřenou otázku „Napište důvod 

k absolvování výcviku a pokud nemáte výcvik uveďte též 

důvod“, příloha č. 10 

Tato otázka se vztahuje ke III. oddílu otázek v dotazníku. Graf s tabulkou        

č. 32 a, b, Důvod k absolvování výcviku.  Respondenti odpovídali na otevřenou 

otázku: Napište důvod k absolvování výcviku a pokud nemáte výcvik uveďte též 

důvod.    Tabulka č. 1 uvádí ukázky odpovědí.  

Jako nejčetnější odpověď u neziskových organizací se objevovala položka 

„seberozvoj a práce s klientem“ (22.7%). Druhá nejčetnější položka je „práce 
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s klientem“ (20,6%). Třetí nejčetnější položka jsou „vzdělávání“ (14,4%) a „nemají čas 

a peníze (14,4%). Nejčetnější odpověď u respondentů z rozpočtových organizací je 

„vzdělávání (28,6%), na druhém místě „nemají čas ani peníze“ (22,2%) a na třetím 

místě „seberozvoj“ (11,1%). 

Tabulka č. 2 shrnuje odpovědi,  k nimž tato otázka primárně nesměřovala,       

ale považuji je za zajímavé pro celkový vhled do okolností, které mohly u respondentů 

ovlivnit jejich motivaci k psychoterapeutickému vzdělání. Z odpovědí nyní uvádím tyto 

příklady:   Někteří respondenti uvedli, že měli povinný výcvik v rámci školy.  Tito 

respondenti žádný zisk neuvedli (dva jsou zaměstnáni v rozpočtové organizaci a tři 

v neziskové organizaci). Dva respondenti uvedli,  že  požadují nebo podmiňují uvolnění 

a uhrazení výcviku zaměstnavatelem (oba jsou zaměstnáni v rozpočtové organizaci        

v Praze).  

3.1.11 Odpověď na otevřenou otázku „Jaké máte vysvětlení   

pro důležitost zaměření výcviku“, příloha č. 11 

Tato otázka se vztahuje k oddílu IV. Graf s tabulkou č. 33 a, b uvádí odpovědi 

na otázku: Jaké máte vysvětlení pro důležitost zaměření výcviku?  Ukázky 

odpovědí jsou v tabulce č. 3. 

 Respondenti z neziskových organizací v počtu 27,8 % neodpověděli. Také 

neodpovědělo  34,9 %  respondentů z  rozpočtových organizací.  

Dále uvádím tři nejčetnější odpovědi z každé skupiny respondentů: 

Respondenti z neziskových organizací jako nejčetnější uvedli „od všeho část“ 

(19,6%), srv. s rozpočtovými org. (7,9%), „vybrat si směr podle svého přesvědčení“ 

(18,6%), srv. s rozpočtovými org. (1,6%), „zaměření na určitý typ klientů“ (12,4%) srv. 

s rozpočtové org. (0%).  

Respondenti z rozpočtových organizací uvedli jako nejdůležitější pro výběr 

výcviku: „sebezkušenost“ (31,8%), srv. z neziskových org. (11,3%), „zaměření na práci 

s klienty“ (17,5%),  srv. v neziskových org. (0%) „od všeho část“ (7,9%) srv. 

s neziskovými organizacemi (19,6%).  
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3.1.12 Odpovědi na otevřenou otázku „ Jak vás může ovlivnit 

délka trvání výcviku“, příloha č. 12 

Tato otázka se vztahuje k oddílu V. a respondenti odpovídali na otázku, „jak vás 

může ovlivnit délka trvání výcviku“, v grafu s tabulkou č. 34 ab, ukázky odpovědí 

jsou v tabulce č. 4.   

Tato otázka je umístěna do oddílu V. dotazníku. Je to otázka otevřená                  

a následuje po výčtu různých možností délky výcviku, tyto možnosti respondenti 

zatrhávali. 

Nyní následuje rozbor kvalitativních odpovědí na otevřenou otázku. 

Na prvním místě uvedli respondenti z obou typů organizací  „výhodu sebepoznání, více 

informací a praktických dovedností“ (nezisk. 49,5%, rozpočt. 42,9%). 

Na druhém místě uvedli respondenti z obou typů organizací „vliv na čas, finance, 

osobní i pracovní život“ (nezisk. 28,9%, rozpočt. 22,2%). 

Na třetím místě uvedli respondenti z obou typů organizací „nevím“ ve smyslu „ neumím 

se vyjádřit k vlivu délky výcviku na mne“ (nezisk.9,3%, rozpočt. 14,3%).   

3.1.13 Odpovědi na otevřenou otázku „Co vám pomáhá a 

umožňuje rozhodování při volbě výcviku“, příloha č. 13 

Tato otázka se vztahuje k oddílu VI. „Podle čeho se rozhodujete k absolvování 

výcviku či školení.   Graf s tabulkou č.  35 ab a ukázky odpovědí respondentů 

tabulka č. 5.  

  Respondenti z obou rezortů  se shodují v počtu  25,6%, že jde o jejich   

„vlastním rozhodování a používání informací ohledně teorií“. Zaokrouhlený počet 

respondentů 12,5% se opět shoduje v obou rezortech při rozhodování podle „tématu       

a ve využití v praxi“.  Respondenti z neziskového sektoru se rozhoduji podle „vlastní 

zkušenosti“ ve 4,1% a rozpočtovém sektoru 1,6%. 

3.1.14 Odpovědi na otevřenou otázku „Co oceňujete                   

u psychoterapeutického výcviku“, příloha č. 14 
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  Tato otázka se vztahuje k oddílu VIII. Graf s tabulkou č. 36 ab  a v tabulce    

č. 6 jsou ukázky odpovědí respondentů. 

 Respondenti  z rozpočtových a neziskových organizací shodně  hodnotili  přínos 

v psychoterapeutickém výcviku „v seberozvoji a v záruce kvalitní práce s klientem“  

(nezisk. 45,4%, rozpočt. 39,7% ) v podpoře „odbornosti“ (nezisk. 8,2%, rozpočt. 9,5%).  

46,4 % z neziskových organizací uvedlo, že  „neví, nemá zkušenost či již vše bylo 

řečeno“, z rozpočtových organizací takto respondenti odpověděli v 50,8%. 

3.1.15 Odpovědi na otevřenou otázku „V jakém ohledu vnímáte 

vliv psychoterapeutického směru na sociální práci“, příloha   

č. 15 

Tato otázka se vztahuje k oddílu I. v dotazníku č. 1 v příloze č. 18. Graf 

s tabulkou č. 37 ab a v tabulce č. 7  jsou ukázky odpovědí respondentů.  Tato otázka 

byla položena pouze respondentům z rozpočtových organizací v Praze, jak je vysvětleno 

v kapitole č. 3. 

 Respondenti jako nejdůležitější, z 39,1%, uvedli, že vnímají vliv směru                

na „přístup ke klientovi a vedení hovoru“ a z 30,4% vliv na „osobnost pracovníka a jeho 

práci“. Respondenti  v 17,4 % vnímají jako nejdůležitější zisk psychoterapeutického 

vzdělání na „pochopení klientova problému“. Jeden respondent uvedl,                          

že psychoterapeutické vzdělání může mít negativní vliv (4,35%), dva respondenti 

uvedli, že nevědí (8,7%). 

3.1.16 Odpovědi na otevřenou otázku „Jak je podle vás důležité 

pracovat určitým směrem a proč“, poprvé, příloha č. 16 

Tato otázka se vztahuje k oddílu I v dotazníku č. 2 a oddílu VII v dotazníku č.1. 

Graf s tabulkou č. 38 ab  vyhodnocuje poprvé údaje otázky: „Jak je podle Vás 

důležité a proč pracovat určitým směrem“. Tabulka č. 8 předkládá ukázky 

odpovědí.  

Respondenti uvedli následující odpovědi: Respondenti obou typů organizací          

za nejdůležitější považovali vliv psychoterapeutického vzdělání na „komunikaci 

s klientem“ (nezisk. 47,4%, rozpočt. 33,3 %). Druhá nejčetnější odpověď u respondentů 
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obou typů organizací byla, že „určitý klient, potřebuje přístup určitého směru“ (nezisk. 

21,6%, rozpočt. 23,8%).  Následující nejčetnější odpověď u pracovníků neziskového 

sektoru  se týká vlivu psychoterapeutického vzdělání na „sebepojetí a komunikaci 

s klientem“ (17,5%). Další nejčetnější odpověď pracovníků rozpočtového sektoru  je 

„nevím“ (17,5%). 

3.1.17 Odpovědi na otevřenou otázku „Jak je podle vás důležité 

pracovat určitým směrem a proč“, podruhé, příloha č. 17 

Tato otázka se vztahuje k oddílu VII dotazník č. 2 v příloze č. 20, kdy 

respondenti vzhledem k mému opomenutí odpovídali znovu  na stejnou otázku: Jak je 

podle Vás důležité a proč pracovat určitým směrem? Uvedeno v grafu s tabulkou  

č. 39 ab a ukázky odpovědí v tabulce č. 9. V odpovědích jsou určité posuny, nejde 

však o tak velký počet zkoumaných osob, aby toto bylo možné nějak interpretovat.  

Nejčetnější odpovědí u pracovníků obou sektorů je vliv psychoterapeutického 

vzdělání na „seberozvoj, kompetenci a koncepci práce“ (nezisk. 37,8%, rozpočt. 

48,5%). Na druhém místě u obou skupin pracovníků je „důležitost zaměřit se více 

směry“ psychoter. vzdělávání (nezisk. 31,1%, rozpočt 24,2 %). Třetí nejčetnější 

odpověď u pracovníků nezisk. sektoru zní, že „není potřeba pracovat určitým 

psychoterapeutickým směrem“ (16,2%),  pracovníci rozpočtového sektoru uvedli,         

že „nevědí, výcvik, nemají“ (15,2%).  

3.2 Kvalitativní výzkum – polořízené rozhovory 

Podle studijních materiálů zaznamenaných z přednášek, Holda (2011), je 

kvalitativní výzkum induktivní metodou pro vytváření teorií s cílem odkrýt význam 

podkládaných sdělovaných informací. Výzkumník vede respondenta k tomu, aby sdělil 

co nejvíce k danému tématu a zkoumá, co dotazovaná osoba vybírá a co je pro ni 

relevantní.   

Položila jsem respondentům sérii otevřených otázek formou polořízeného 

rozhovoru. Šlo, jak již je uvedeno v kapitole č. 3, o  pět respondendentek OSPODu.  
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Zjišťovala jsem, jak vedou hovor s klientem. Z jejich odpovědí, jsem chtěla 

usoudit,  jakým teoretickým či praktickým vlivem psychoterapeutického vzdělávání se 

při své práci řídí.  

Pro přehlednost uvádím položené otázky: 

Jakou mají respondenti představu, co nabízejí výcviky? 

Jak pracovníci reflektují obtíže s některými tématy u klientů ? 

 Podle jakých pravidel se řídí hovor pracovníka s klientem ?  

Respondentkám jsem přiřadila pořadové číslo (římské číslice). Z toho je pak 

přehledné, jak která respondentka odpovídala. 

3.2.1 Odpovědi na otázku: „jakou mají respondenti představu, co 

nabízejí výcviky“. 

Všechny respondentky  uvedly, že očekávají „zaměření na oblast sebereflexe, 

vedení hovoru“. Dále respondentky odpovídaly:  Výcvik nabízí „vhled                         

do problematiky“ (IV),  „zlepšení dovedností“ (I).  Tři respondentky rozvedly dále 

pojem „sebereflexe“ jako: „Zvládání sebeovládání“ (III), „ovládání a potlačování emocí 

s ohledem na empatii“ (II) „návod na chování v určitých situacích“ (V).  

Jsem si vědoma, že šlo o malý vzorek zkoumaných osob, ale v odpovědích se 

opakovalo, že respondentky očekávají od výcviku návody k práci s klientem a ovládnutí 

sebe sama, což některé zaměňují se sebereflexí. 

3.2.2 Odpovědi na otázku: „jak pracovníci reflektují obtíže 

s některými tématy u klientů“. 

Očekávala jsem odpovědi,  že pracovníci dokážou problémové téma 

identifikovat a následně s ním pracovat u sebe sama. 

 Dotazování jsem uváděla otázkou jemnější, která témata jsou bezproblémová. 

Následně jsem se doptávala, kdy si problém pracovnice uvědomuje a jak ho řeší.  

Zajímavé bylo, že některé respondentky hovor samy  rovnou přesouvaly k tomu, co je 

obtížné pro ně. 
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Jedna respondentka uvedla, že je pro ni obtížné, přijde-li nepříjemný klient (III), 

další  uvedla jakékoliv násilí  (I) a dále tatáž uvedla, že ji znepokojuje například rozvod, 

což je její vlastní téma. Další respondentka uvedla obecněji, že ji znepokojují témata, 

která se týkají jí samotné (II).  Všechny tři respondentky dále sdělily, že takovou situaci 

si  uvědomují ihned. Další dvě žádná obtížná témata neuvedly (V, IV).  

Situaci prý řeší každá pracovnice individuálně, například formou předání klienta 

reprezentujícího pro ni problematické téma kolegyni (III) či sebezapřením (I). Jedna 

respondentka uvedla, že pro tyto účely využívá supervizi, případně  se  na něco těší,  

aby se nezničila (I). Další pak že se umí se „odosobnit“ a současně zvládá pochopení 

klientova problému (II). Další respondentka prý „situaci řešit nemusí, protože po deseti 

letech se setkává se stále shodnými  případy“ (V). Pouze jedna pracovnice  prý pracuje 

se situací ihned: „když zjistí, že má něco se sebou, tak jde po tom, aby to nespalo“ (IV).   

Nenáročná témata respondentky nespecifikovaly, vnímaly je však jako 

podstatnou část témat, se kterými klienti přicházejí   (I, III, IV). Ve většině  jsou  rutinní 

(V) a respondentka  (II) na to odpověděla, že  „důležitost pomoci při syndromu CAN,  

je vidět“, což  by mohlo možná znamenat, že pracovnice shledává takovou byť 

náročnou situaci za natolik významnou, že svoje odborné angažmá u ní vítá.  

Respondentky sice moje očekávání, že si uvědomují problémová místa v poli 

pracovník – klient,  naplnily,  ale cestu jak to řešit, chápou spíše tak, že se sebezapřou, 

„odosobní se“ (disociují). Díky tomu nelze jejich problém považovat za vyřešený. 

Předání případu kolegyni sdílím, dotyčné respondentce by bylo asi vhodné doporučit, 

aby se přesto věnovala dalšímu zpracovávání situace. Postup řešení situace ihned        

po zjištění, je asi také dobrý, ačkoli ho úplně neznáme. Avšak  nabízí se otázka,           

co to znamená, získá -li pracovník po deseti letech praxe nadhled.  

Uvědomuji si, že jsem se mohla anebo možná i měla respondentek ptát do větší 

hloubky. To je koneckonců jeden z cílů polořízeného rozhovoru.  Cítila jsem však, že se 

nacházím pro ně na tak nejisté půdě, že jsem nabyla dojmu, že mé otázky by znamenaly 

intervenci do jejich zaběhaného systému, že bych je zneklidnila aniž bych měla po ruce 

jakýkoli nástroj nápravy. Proto jsem zůstala pouze  na této úrovni dotazování.  
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3.2.3 Odpovědi na otázku: „podle jakých pravidel se řídí hovor 

pracovníka s klientem“. 

Očekávala jsem odpovědi, v nichž respondenti  zmíní  určité standardizované 

metodologické postupy a kroky vedení hovoru.  

Respondentky uváděly, že jejich postupy se řídí: 

„Podle toho, co potřebuji zjistit pro zaměstnavatele a co klienta dovedlo do dané 

situace“ (I). „Individuálně přistupuji ke každému klientovi a nedávám najevo své 

pocity“ (II). „Podle toho, s čím přijde klient, co potřebuje vědět, nenechávám klienta 

odbíhat od tématu“ (III).  „Zeširoka se ptám, proč klient přišel a dotazuji se                  

na rodinné role“ (IV). „Postupuji individuálně podle těžkosti případu. Snažím se 

oprostit  a jsem empatická. Nenechám se vtáhnout do problému, vracím se do reality     

a hledám řešení pro klienta. Hlídám si čas hovoru a kladu pouze potřebné otázky 

k případu“ (V). 

Z uvedených odpovědí usuzuji, že  pracovnice v různé podobě zdůrazňovaly 

svůj odstup od klienta, možná v zájmu představy o tom, co je profesionální. Zachytila 

jsem, jak je pro pracovnice důležité hlídat si čas a to, aby sdělení ze strany klienta bylo 

„skutečně k věci“. Pracovnice zdůrazňovaly, jak rozhovor drží pevně v rukou. Z toho 

mohu usuzovat, že udržet čas je pro pracovnice možná důležitější než respekt vůči 

klientovi. 

Při interpretaci výsledků jsme s mojí vedoucí práce došly k úvaze, že by stálo    

za to, se „mýtem profesionality“ zabývat blíže.   

Domnívám se, že i literatura k této domněnce či mýtu  profesionality může 

nechtěně přispívat.  Například: Hartl kapitola Poradenství in Matoušek,  Metody a řízení 

sociální práce,  kapitola uvádí pouze profesní pochybení či nedostatky,  ale již nenabízí  

řešení k odstranění nedostatků nebo pobídky ke krokům k jejich odstranění.   
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3.3 Shrnutí výzkumné části 

Komentáře k  hypotézám: 

Hypotéza č. 1: 

Sociální pracovník  ke svému odbornému vzdělávání využívá nabídek 

psychoterapeutických škol. 

K této hypotéze se vztahují  oddíly v dotazníku tři, čtyři, pět, šest, (příloh č. 4, 5, 

6,  7, 10, 11, 12, 13,   a první otázka v polořízeném rozhovoru. Hypotéza se naplnila       

u 37,5% respondentů, kteří mají absolvovaný nebo absolvují psychoterapeutický 

výcvik. 

Respondenti dotazníkového šetření a polořízených rozhovorů se dle  

vyhodnocení orientují v nabídce psychoterapeutických škol a mají možnost výběru      

dle vlastní volby. Uvádějí převážně finanční a časové důvody, proč se výcviku 

neúčastnit. Vyhodnotila jsem, že představy o průběhu a cílech výcviku                           

v psychoterapeutických školách se  u některých respondentů  rozcházejí.  Respondenti 

upřednostňují v zaměření výcviku sebezkušenostní, vzdělávací složku, která má 

praktické zaměření na práci s klientem, a přibližně polovina respondentů upřednostňuje 

750 hodinovou dotaci výcviku. Poměrně značná část respondentů však nedokázala 

specifikovat odpovědi  na tento blok otázek. 

 

Hypotéza č. 2:  

Sociální pracovník zná konkrétní metody a techniky inspirované 

psychoterapeutickými směry.  

K této hypotéze se vtahuje oddíl dva v dotazníku (příloha č. 3) a průběžné 

odpovědi na otevřené otázky týkající se využívání psychoterapeutických směrů.  

Hypotéza se potvrdila u většiny pracovníků, neboť pouze 3,8 % respondentů 

odpovědělo, že neznají žádný psychoterapeutický směr. 

 Z odpovědí ale vnímám nejistotu ve vymezení pojmů „směr“ a „technika“. 

Zároveň málokdo zdůrazňuje svůj filozofický pohled psychoterapeutického směru          

v kombinaci s následným využitím různých technik. Většina zmiňuje zaměření práce 

podle problému i typu klienta, a tím záměrné využití různých směrů, avšak z některých 

odpovědí respondentů vyplývá, že tato znalost je pouze orientační.   
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Hypotéza č. 3:  

Sociální pracovník ve svých konzultacích ví, jakou metodu v dané chvíli 

použít, a za jakým cílem.  

K této hypotéze se vztahuje  oddíl sedm v dotazníku ( příloha č. 8, 16, 17)  a třetí 

otázka v polořízeném rozhovoru. Respondenti v 59,4 % uvedli, že používají zvolený 

psychoterapeutický směr, zároveň však pouhých 37,5 % z nich absolvovalo výcvik. 

Problematické je, zda pracovník, který neprošel řádným výcvikem, dokáže 

plnohodnotně a cíleně využívat určitých metod. Nelze tudíž jednoznačně říci,               

že hypotéza byla potvrzena.  Respondentky polořízeného rozhovoru žádné metody 

nezmínily, tudíž hypotézu nepotvrdily. 

 

Hypotéza č. 4:  

Sociální pracovník  si uvědomuje, co a jak na něj při konzultaci působí,     

při interakci s klientem.   

K této hypotéze se vztahuje oddíl osm v dotazníku, (příloha č.2, 9, 14, 15)          

a druhá otázka v polořízeném rozhovoru. Hypotéza se ve větší míře potvrdila. 

Respondenti uvedli, že si uvědomují jak na ně konzultace působí vždy minimálně           

v 70%. Respondentky polořízeného rozhovoru však s tímto zjištěním dále vědomě 

nepracují.  Většina respondentů (93%) vnímá vliv psychoterapeutických směrů            

na sociální práci.  Téměř 70% respondentů si uvědomuje interakci mezi sebou                

a klientem. V těchto číslech jsou zahrnuti i respondenti, kteří výcvik neabsolvovali,        

a uvádějí své předpoklady.  
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Závěr 

Cílem mé práce bylo zjistit, zda pracovníci sociální práce prošli 

psychoterapeutickým výcvikem, či zda o jeho absolvování uvažují, zda pro ně byl 

přínosný a zda získané poznatky vědomě využívají ve své práci.   

V teoretické části práce jsem zpracovala stručný přehled nejčastěji užívaných 

psychoterapeutických škol a příklady možných výcviků ke každému směru.  Dále jsem 

se zabývala otázkou, jak psychoterapeutických školy ovlivnily vznik a podobu metod  

sociální práce.  Také zde, pokud bylo možno, jsem uvedla náhodně vybrané ukázky 

výcviků a vzdělávacích programů. 

Praktická část práce byla zaměřena na evaluaci dotazníkového šetření                 

a polořízených rozhovorů. Cílem bylo zjistit, zda a jak psychoterapeutické školy  

sociální pracovníky v praxi ovlivňují. 

Na základě získaných výsledků jsem došla k následujícím závěrům: 

psychoterapeutické školy ovlivňují přístup sociálních pracovníků. K nejoblíbenějším 

školám patří Rogersovská a systemická škola, ale v oblíbenosti je předčí krizová 

intervence.   

K první hypotéze lze říci, že pouze 37,5 %  respondentů využilo možnost 

absolvovat psychoterapeutický výcvik. Ostatní, ačkoli jsou si vědomi, jeho užitečnosti 

většinou z časových či finančních důvodů tuto nabídku nevyužijí. 

U druhé hypotézy se potvrdilo, že většina respondentů je obeznámena 

s metodami a technikami inspirovanými psychoterapeutickými směry, nicméně tyto 

znalosti lze považovat za orientační a povrchní. 

 Třetí hypotézu nelze s jistotou potvrdit, neboť respondenti sice potvrzují 

vědomé užívání určitých postupů, a to i v případě, že žádný výcvik neabsolvovali. Lze 

tedy pochybovat o jejich skutečných odborných znalostech. 

Čtvrtá hypotéza se ve větší míře potvrdila. Všichni respondenti si uvědomují,    

že jejich osobnost se podílí na  interakci s klientem a že jsou také nějak zpětně 

ovlivňováni sami. Výpovědi o této skutečnosti jsou ale málo jasné a nelze s jistotou říci, 

jak vlastně s danou skutečností dále zacházejí. 
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  Celkově mohu konstatovat, že přístupy uvedených psychoterapeutických škol 

ovlivňují respondenty, pracovníky v oblasti sociální práce, ale ne všechny stejně. 

Respondenty bych mohla zhruba rozdělit do třech skupin. První skupina aktivně 

využívá vlivu zvolených psychoterapeutických škol. Plnohodnotně si uvědomuje využití 

výhod, nabízených vlivem zvoleného směru, vstupujícího do oblasti osobního, 

profesního a pracovního využití. Tato skupina je nejméně početná. Druhá skupina,   

která je nejpočetnější, také vnímá vliv psychoterapeutických škol, ale není si zcela 

vědoma, jak  lze získané teoretické vědomosti z psychoterapeutických škol využít nebo 

jak  získané zkušenosti začlenit do rozličných metod. Někteří zvažují motivaci 

k dalšímu vzděláván, jiní naopak jsou se svým současným poznáním spokojeni. Třetí 

skupina respondentů, ačkoliv jsou si vědomi možností vzdělávání, neshledává využití 

směru psychoterapeutických škol jako přínosné. Nemají motivaci k vyhledávání dalších 

informací o studiu a spíše se zaměřují na úskalí, která by vzdělávání přineslo.  

Většina respondentů  se snaží uplatňovat poznatky získané studiem, tyto jsou 

však pouze základní a bylo by třeba jejich prohloubení k maximalizaci efektu 

v praktickém využití. Respondenti tedy vědí o možnosti využívat psychoterapeutické 

prvky při své práci spíše teoreticky. Zajímalo mě, jak se respondenti dozvídají               

o možnosti dalšího psychoterapeutického vzdělávání a zda v tom neexistují nějaké 

trendy, například jedno pracoviště rovná se jeden typ psychoterapeutického výcviku      

či dalšího vzdělávání.  Od respondentů jsem se dozvěděla, že pracoviště bývá zdrojem 

informací o dalším vzdělávání, jsou to ale většinou oni sami, kdo se rozhodují, co zvolit. 

Pokud snad něco pracoviště může přinést, tak je o zpětná vazba o kvalitě vzdělávání. 

 Na základě získaných výpovědí se domnívám, že většina pracovníků se  postupy  

zvoleného psychoterapeutického směru v konzultacích s klienty spíše neřídí. Přístup 

jejich práce postrádá ucelenou komplexnost zvolené psychoterapeutické školy. 

Pracovníci obvykle ve své práci kombinují různá zaměření a různé postupy ale bez 

epistemologické rozvahy. Za obtížné nepovažují ani tak témata, s nimiž klienti 

přicházejí (pracovníci  z OSPOD), ale emoce, které  rozhovor nebo klient vzbuzuje. 

 Neznají ale postupy, jak s takovou situací pracovat a jak zacházet se sebou.     

Za  bezproblémová považují témata, která se často opakují.   
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Diskuse 

Získané poznatky z dotazníkového šetření a z rozhovorů mne vedly k následujícím 

úvahám: 

Filozofický směr psychoterapeutické školy, podle mého názoru, vede pracovníka 

ke způsobu, jak klienta přijímat.  Psychoterapeutická škola provádí pracovníka celým 

procesem práce s klientem. Cílem je trénink  sebereflektování v průběhu práce               

a celkové uvědomování si sebe sama. Výcvik nabízí různé techniky práce i nácvik jejich 

využití.  Myslím si, že by každý pracovník měl znát základní filozofický pohled 

psychoterapeutického směru, na jehož základě přistupuje ke klientovi a vede hovor. 

Mám na mysli to,  co si pracovník myslí o klientovi dříve než ho spatří, co považuje     

za svou úvahovou  základnu, například: „Klient je odborníkem na své problémy a zná 

jejich řešení“. Samozřejmostí je využití technik ze své základny, ale i podle potřeby   

má možnost využívat znalosti jiných technik a škol.  

Nesouhlasím s názorem, že pracovník má ovládat co nejvíce směrů a využívat je 

podle potřeb klienta, protože si podle mě vystačí se svojí základnou. Tudíž, podle mne, 

je důležité, že pracovník pracuje s jedním směrem a záleží na něm jakých technik 

využije. Snad jen zkušený pracovník, který ovládá práci s více směry a je  si plně vědom 

jejich hranic,  může plně více směrů využít. Například: Jde o protimluv, pokud 

pracovník uvádí, že pracuje systemicky a přitom o klientovi hovoří s nedůvěrou a říká, 

že se  klient nezmění. Podle tohoto ukazatele pracovník  systemicky nepracuje,            

ale používá při práci jen systemické techniky,  nepoužívá přístup  ke klientovi                 

s přesvědčením, že je expertem na svoji změnu.  V našem výzkumu pracovnice se 

systemickým výcvikem uvedla,  že  její přístup  spočívá v chápání individuálního 

systému každé rodiny a následně uvedla, že svou práci vede podle systému rodinných 

rolí. To mne vede k úvahám o tom,  že možná neporozuměla postupům systemiky. 

Předpokládala jsem odpovědi typu: 

Vyžívám pohledu na klienta a vyhovuje mi  přístup  C. Rogerse, ale někdy si 

sáhnu pro techniku Prázdné židle nebo vystačím si s Rogersovskými technikami anebo 

při nácviku dovedností vedu klienta podle směru KBT, … 
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 Domnívám se, že respondenti zaměňují význam slov pochopení a porozumění 

klientova problému.   

Respondenti dotazníku chtějí porozumět problému klienta.  Obávám se,            

že porozuměním klientskému problému ztrácí pracovník nadhled a zabředává do něj. 

Myslím, že postačí využívat technik aktivního naslouchání a dojednávání zakázky. 

Myslím si, že pracovník nemusí rozumět problému klienta a už vůbec ho nemusí chápat. 

Pracovníci mají rozpoznat problém klienta a pomáhat klientovi v nalézání pro něj 

následných řešení.  

Též jsem se setkala v odpovědí respondenta s hodnocením klienta   „záleží, koho 

mám před sebou…“. Obávám se, že respondent nereflektoval svůj postřeh a dále 

nepracoval se svým předpokladem.  

Domnívala jsem se, že většina starších pracovníků bude působit v rozpočtových 

organizacích  a že nebudou mít dostatečnou povědomost o filozofických myšlenkách 

psychoterapeutických škol a o praktickém využívání jejich technik. Zjistila jsem,          

že míra povědomosti nesouvisí s věkem, ale že se objevuje  v různých věkových 

kategoriích.    

Zarazilo mě, že pracovníci nezvládli odpovědět na otevřené otázky. Rozumím 

tomu tak, že neporozuměli dotazu, protože neznat odpověď na otázku je možné. 

Například odpovědi typu: „Otázka zbytečná. Tomu moc nerozumím. Nerozumím přesně 

otázce. Nechápu otázku“. Podle mě mají pracovníci umět pracovat s otevřenými 

otázkami i následně na ně odpovídat a především je poznat.   

Často se v odpovědích objevovala formulace  „individuální přístup“ ke klientovi.  

(Například, individuální přístup podle situace a problémů klienta) Chápání  

individuality klienta by mělo být jistě  samozřejmostí. Pokud pracovníci postupují při 

práci podle psychoterapeutické školy nebo podle metodického pokynu, individuální 

přístup se nevytratí za předpokladu, že jej  používají  jako vodítko a nikoli  jako striktní 

návod bez zamyšlení.  Překvapením je, že metodické pokyny organizace nejmenoval 

nikdo z dotázaných, ale  čtyři respondenti zmiňují  „práci podle organizace“. 

    

Jedním z cílů polořízeného rozhovoru je hlubší prozkoumání problému. 

Uvědomuji si, že jsem se mohla anebo možná  měla respondentek ptát do větší hloubky. 

Cítila jsem však, že se nacházím pro ně na tak nejisté půdě, že jsem nabyla dojmu,        

že mé otázky by znamenaly intervenci do jejich zaběhaného systému, že bych je 
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zneklidnila aniž bych měla po ruce jakýkoli nástroj nápravy. Proto jsem zůstala pouze  

na této úrovni dotazování.   

Na základě výzkumného šetření jsem vypracovala doporučení,                         

jak psychoterapeutické vzdělání  více v oblasti sociální práce využívat:  

Doporučuji školám vyučujícím sociální práci, aby věnovaly více pozornosti 

výuce psychoterapeutických směrů a motivaci k jejich praktickému využití.               

Aby  studentům přinášely konkrétní výstupy,   jak mohou určitý směr uplatňovat 

v rámci sociální práce. Například:  aby školy vytvořily fórum spolupráce se zástupci 

renomovaných výcvikových center nebo aby v rámci nepovinných výukových bloků 

(však kreditově honorovaných)  dávaly možnost zástupcům psychoterapeutických 

směrů ve školách přednášet.  

Předpokládám, že tak budoucí pracovníci získají dokonalejší přehled,               

jak postupy využít v praxi a v tom , jak mohou rozvíjet sebe sama. Budou se moci  lépe 

rozhodovat ve výběru psychoterapeutického výcviku a získají motivaci k jeho 

absolvování.  

 Doporučuji psychoterapeutickým výcvikovým centrům, aby se více 

zviditelňovala a dbala na vysokou profesionální úroveň svých přednášejících.   

Zároveň si uvědomuji, že sociální pracovníci, kteří psychoterapeutické vzdělání 

absolvovali, musejí vyvažovat míru toho, co ze svého vzdělání při práci s klienty použít 

mohou a čím by naopak svoji práci komplikovali.  
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Resumé 

Bakalářská práce „Rozbor vlivu psychoterapeutických škol na sociální práci“ 

pojednává o tom, jak sociální pracovníci znají jednotlivé psychoterapeutické směry       

a jak je využívají ve své profesi. Práce přináší zjištění, jaký vliv mají 

psychoterapeutické směry na sociální práci.  Teoretická část práce předkládá jednotlivé 

teoretické přístupy, které pracovníky sociální práce  ovlivňují a z tohoto úhlu pohledu 

také popisuje vlivy psychoterapeutických teorií  na jednotlivé metody sociální práce.     

V praktické části práce  pomocí dotazníkového šetření a polořízeného rozhovoru práce 

zkoumá konkrétní doklady tohoto vlivu v znalostech, dovednostech a sebereflexi 

pracovníků.  
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Příloha č. 1: Respondenti dotazníkového šetření. 
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Příloha č. 2:  Vliv psychoterapeutických směrů na sociální práci. 
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Příloha č. 3: Znalost zaměření psychoterapeutických směrů. 

 

Graf s tabulkou č. 6 ab 

ANO NE ANO v % NE v %

neziskové organizace 92 5 94,85 5,15

rozpočtové organizace 48 15 76,2 23,8

celkem 140 20 87,5 12,5

0
20
40
60
80

100
120
140
160

p
o

č
e
t 
re

sp
o

n
d

e
n

tů

ROGERSOVSKÝ PŘÍSTUP

 

 

 Graf s tabulkou č. 7 ab 

ANO NE ANO v % NE v %

neziskové organizace 90 7 92,8 7,2

rozpočtové organizace 51 12 80,95 19,05

celkem 141 19 88,12 11,88

0

20

40

60

80

100

120

140

160

p
o

č
e
t 

r
e
sp

o
n

d
e
n

tů

SYSTEMICKÁ TERAPIE

 

 

 

 

 

 

 

 



Bakalářská  práce                                   Vliv psychoterapeutických škol na sociální práci 

- 85 - 

 

 

 

 

 

Graf s tabulkou č. 8 ab 
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Graf s tabulkou č. 10 ab 
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Graf s tabulkou č. 12 ab 
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Příloha č. 4: Absolvování psychoterapeutického výcviku. 

Graf s tabulkou č. 17 a 
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Graf s tabulkou č. 17 b  
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Příloha č. 5: Předpoklad jaké bylo nebo mělo by být zaměření 

psychoterapeutického výcviku? 
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Příloha č. 6:  Dlouhodobost  absolvování  výcviku. 
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Graf s tabulkou č. 19 b 
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Příloha č. 7: Podle čeho se rozhodujete k absolvování školení nebo výcviku.   
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Graf s tabulkou č. 21 ab 
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Graf s tabulkou č. 22 ab 

ANO NE ANO v % NE v %
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Příloha č. 8:  Používání zvoleného směru v hovorech. 
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Graf s tabulkou č. 25 b  
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Příloha č. 9: Přínos z psychoterapeutických směrů.   

Graf s tabulkou č. 26 ab  

ANO NE ANO v % NE v %

neziskové organizace 74 23 76,29 23,71

rozpočtové organizace 45 18 71,43 28,57

celkem 119 41 74,38 25,62
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 Graf s tabulkou č. 27 ab 

ANO NE ANO v % NE v %

neziskové organizace 77 20 79,38 20,62

rozpočtové organizace 47 16 74,6 25,4

celkem 124 36 77,5 22,5
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 Graf s tabulkou č.  28 ab 

ANO NE ANO v % NE v %

neziskové organizace 74 23 76,29 23,71

rozpočtové organizace 50 13 79,37 20,63

celkem 124 36 77,5 22,5
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Graf s tabulkou č. 29 ab  

ANO NE ANO v % NE v %

neziskové organizace 71 26 73,2 26,8

rozpočtové organizace 43 20 68,25 31,75

celkem 114 46 71,25 28,75
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UMOŽNIL, UVĚDOMĚNÍ CO SE DĚJE 

S KLIENTEM V KONZULTACI

 Graf s tabulkou č. 30 ab  

ANO NE ANO v % NE v %

neziskové organizace 60 37 61,86 38,14

rozpočtové organizace 38 25 60,32 39,68

celkem 98 62 61,25 38,75
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UVAŽOVÁNÍ

 Graf s tabulkou č. 31 ab  

ANO NE ANO v % NE v %

neziskové organizace 47 50 48,45 51,55

rozpočtové organizace 27 36 42,86 57,14

celkem 74 86 46,25 53,75
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Příloha č. 10: Odpovědi na otevřenou otázku „Napište důvod k absolvování 

výcviku a pokud nemáte výcvik uveďte též důvod“.  

 

Graf s tabulkou č. 32 a 

neziskové organizace rozpočtové organizace 

seberozvoj a práce s klientem 22 5

seberozvoj 5 7

práce s klientem 20 11

zvažují absolvování 12 2

vzdělávání 14 12

nemají čas a peníze 14 14

nepotřebují 10 6

neví 0 6
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 Graf s tabulkou č. 32 b 

neziskové organizace rozpočtové organizace 

seberozvoj a práce s klientem 22,69 7,95

seberozvoj 5,15 11,11

práce s klientem 20,62 7,94

zvažují absolvování 12,37 3,17

vzdělávání 14,43 28,57

nemají čas a peníze 14,43 22,22

nepotřebují 10,31 9,52

neví 0 9,52
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Tabulka č: 1 

 

Napište důvod k absolvování výcviku a pokud nemáte výcvik uveďte též důvod? 

Ukázky odpovědí. 

 

 

 

 

Neziskové organizace 

 

Výcvik je nezbytnou součástí pro práci, jak v sociální tak v terapeutické 

oblasti. Člověk se naučí lépe porozumět sám sobě a tudíž potom i 

ostatním lidem. 

Pro práci s lidmi je to potřeba, abych si "neléčil" své bolesti na klientech. 

Je to zkušenost. 

Chtěla bych toho znát víc, jak pracovat s lidmi, jak jim ještě jinými 

způsoby pomáhat. 

Důvod - uvědomit si principy svého prožívání a chování a nalezení 

možností, jak je modifikovat pro sebe fungující vzorce. Zatím zvažuji 

který vybrat. 

Je důležité se dál vzdělávat. 

Je to pro mne finančně nedostupné a časově náročné. 

Postačí mi přehled o směrech a na co se dají aplikovat, v rámci 

vysokoškolského studia jsem absolvovala základy psychoterapie. Pracuji 

v oblasti řízení pracovníků a sociálních služeb, zde stačí přehled o 

terapiích. 

 

 

 

 

 

Rozpočtové organizace 

 

 

Osobní rozvoj a zlepšení dovednosti komunikace a práce s kontextem 

klienta. 

Proto, že při jeho absolvování má frekventant možnost lépe poznat sám 

sebe, šáhnout si na svá citlivá místa, naučit se pracovat s emocemi, vidět 

lektory přímo v akci (jak pracují s klientem/frekventantem). Díky této 

vlastní zkušenosti mohu lépe porozumět situaci klienta a jsem citlivější k 

jeho potřebám. 

Důležitý v práci. 

Pro mě by byl důležitý kvůli dalšímu vzdělávání a kontaktu s lidmi. 

Zvýšení kvalifikace. 

Důvod k absolvování výcviku: prohloubení znalostí technik jednoho 

přístupu, která povede k lepšímu využití těchto technik proč nemám 

výcvik: sociální práci jsem absolvovala v kombinovaném studiu. 

vzhledem k práci, rodině atd. jsem si na psychoterapeutický výcvik 

neudělala čas a bylo by to v současné situaci obtížné. Překážkou je i 

finanční náročnost výcviku. 

Myslím si, že v sociální práci psychoterapeutický výcvik nevyužiji, 

možná bych jej využila později v případné jiné profesi.   

Nevím, ještě jsem o tom nepřemýšlela. 

Rád bych měl výcvik, ale pro nedostatek financí ho nemohu absolvovat. 

Protože ho pořádně nepotřebuji, stačilo to co jsem se naučila na Vysoké 

škole.   

Sociální práce v sobě obsahuje terapeutické prvky. 
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Tabulka č. 2 

 

 

Napište důvod k absolvování výcviku a pokud nemáte výcvik uveďte též důvod? 

Nesledovaný poznatek. 
 

 

 

 

 

Neziskové organizace 

 

Absolvování výcviku bylo povinně v rámci studia + hlavním důvodem 

bylo do budoucna pracovat jako psychoterapeut. 

Byla to podmínka, pokud jsem chtěla studovat na dané škole. Každý 

student musí být ve výcviku. 

Prozatím mi stačí vzdělávání, které mohu absolvovat v rámci svého 

pracovního vzdělávacího plánu. Nemám potřebu zabývat se hlouběji 

jedním směrem, ale spíš mi vyhovuje nadhled z více směrů. 

Momentálně se školím v jiných směrech a nepředpokládám, že by mi 

nyní takový další výcvik zaměstnavatel hradil. Ani bych na to teď  

neměla čas. Pokud by do budoucna tato příležitost byla, výcvik bych 

absolvovala velmi ráda. 

Škoda že výcvik je dnes velmi drahá záležitost a jeho absolvování je 

považováno při mnoha výběrových řízeních za výhodu. Nikdo se však 

neptá, jaký rozvoj člověk dosáhl samostatně bez výcviku i když je to 

kolikráte rychlejší a zdarma. navíc který pracovník např. pomáhajcích 

profesí má peníze na výcvik? Připadá mi, že papír o absolvování výcviku 

se stal prostě výhodou bohatých pracovníků, přičemž lidé bez výcviku 

dosáhli mnohdy osobního rozvoje bez výcviku akorát si mohou doklad 

vystavit maximálně samostatně, což asi nikoho zajímat nebude. 

 

 

Rozpočtové organizace 

 

  

Psychoterapeutický výcvik, byl podmínkou ke studiu vysoké školy. 

Výcvik jsem absolvovala během studia na vysoké škole, v zaměstnání 

jsem dosud k výcviku neměla příležitost.   

Studuji v oboru sociální a pastorační práce a zatím se mi tato možnost 

reálně nenabídla. 

Uvažovala bych, kdyby vyslal zaměstnavatel a uhradil. 

Povinný v rámci školy. 

Na příkaz zaměstnavatele. 

Co spojuje tato odpovědi? Respondenti kteří absolvovali výcvik při studiu nehodnotí jeho přínos a 

případně  očekávají další nabídku. 

Respondenti kteří jsou zaměstnáni očekávají iniciativu i finanční 

zajištění od zaměstnavatele. 

Shodují se:  respondenti neprojevují žádnou aktivitu, jsou pasivní 
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Příloha č. 11: Odpovědi na otevřenou otázku „Jaké máte vysvětlení pro důležitost 

zaměření výcviku“.  

  

 Graf s tabulkou č. 33 a 

 

neziskové organizace rozpočtové organizace 

zaměření na více směrů 2 1

zaměření není důležité, postačí 
jeden směr

2 1

zaměření na práci s klienty 0 11

zaměření na určitý typ klientů 12 0

od všeho část 19 5

zdokonalit se 6 2

vybrat si směr posle svého 
přesvědčení

18 1

sebezkušenost 11 20

nerozumí nebo nezná odpověď 27 22
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Graf s tabulkou č. 33 b 

neziskové organizace rozpočtové organizace 

zaměření na více směrů 2,06 1,59

zaměření není důležité, postačí 
jeden směr

2,06 1,59

zaměření na práci s klienty 0 17,46

zaměření na určitý typ klientů 12,37 0

od všeho část 19,59 7,94

zdokonalit se 6,19 3,16

vybrat si směr posle svého 
přesvědčení

18,56 1,59

sebezkušenost 11,34 31,75

nerozumí nebo nezná odpověď 27,83 34,92
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Tabulka č. 3 

 

Jaké máte vysvětlení pro důležitost zaměření výcviku?  
Ukázky odpovědí. 

 

 

 

 

Neziskové organizace v  ČR 

 

Nelze se zaměřit na všechno. Proto není špatné mít výcviků více a 

eklekticky pak vybírat co je pro kterého kl. vhodné. 

Důležitost zaměření nevnímám pro SP jako nejpodstatnější, v běžné 

SP nebudete nikdy postupovat jedním směrem, pokud se nestanete 

psychoterapeutem.  

Lepší pracovat do hloubky s jedním zaměřením. 

Pro mě byla důležitá sebezkušenost a obecně si myslím, že zaměření 

by mělo korespondovat s tím jaký jsem a to co dělám - kam směřuji, 

co je mi blízké. 

Hlavě je důležité, aby pracovník byl vybaven nějakými 

dovednostmi, některé směry jsou pro soc. práci příhodnější než jiné. 

Použití v praxi. 

Osobně si myslím, že je to spíše výběr cesty někdy k podobnému 

cíli, za který považuji větší uvědomění a schopnost sebereflexe. 

Protože jsem začátečník a nic o tom nevím. 

Měl by být zaměřen podle cílové skupiny klientů, se kterými se 

pracuje v praxi – systemika – práce s rodinou atd… ale je důležité 

nahlídnout do více směrů, sociální pracovník nikdy neví, s čím může 

klient přijít, aplikovat poznatky jednoho směru na všechny klienty a 

jejich problémy nelze.   

 

 

 

 

Rozpočtové organizace v ČR 

 

 

  

Samozřejmě obohacení v podobě jiných pohledů v jasně 

strukturovaném čase je také důležité... . 

Je třeba, aby praxe byla doplněna teorií a supervizí, aby bylo možné 

dát si "věci do souvislostí". 

Vzhledem k náročnosti nutná specifikace, nelze dobře obsáhnou vše. 

Sebezkušenost pracovníka, nácvik postupů, sbírání zkušeností. 

Lepší chápání a řešení problémů klientů. 

Profesionální přístup. 

To k čemu má člověk nejblíže, to co ho nejvíce. 

Obrana před vyhořením, sebereflexe, posun v práci, nové trendy a 

způsoby práce a komunikace klientem.  

Schopnost jednat s jakýmkoliv klientem, pochopit problémy, umět 

dávat najevo negativní názor na problémy klienta. 

Je důležité pracovat na sobě, aby pak mohl lépe pracovat s ostatními 

lidmi. 
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Příloha č. 12: Odpovědi na otevřenou otázku „Jak Vás může ovlivnit délka trvání 

výcviku“.  

 

 

Graf s tabulkou č. 34 ab  

neziskové 
organizace

rozpočtové 
organizace

neziskové 
organizace         

v %

rozpočtové 
organizace         

v %

výhoda sebepoznání, více 
informací a praktických 

dovedností
48 27 49,48 42,86

společenská výhoda 2 1 2,06 1,59

uvádí klady i zápory 8 1 8,25 1,59

zaměření školení a lektora 0 8 0 12,7

vliv na čas, finace, osobní  i 
pracovní život

28 14 28,86 22,22

neví 9 9 9,29 14,28

délka nerozhoduje 2 3 2,06 4,76
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Tabulka č. 4 

 

 

Jak Vás může ovlivnit délka trvání výcviku? 

Ukázky odpovědí. 
 

 

 

Neziskové organizace v  ČR 

 

Určitě preferuji dlouhodobý výcvik - nástupem do výcviku každý 

zákonitě prochází i osobnostně velkou změnou a ty by neměli být 

nárazové ale pozvolně, aby poskytly dostatek času vidět věci ne v 

afektu s emocemi, ale pragmaticky s nadhledem. 

Dlouhodobé výcviky změní můj pohled na mé vlastní vnitřní 

pochody, s lidmi ze skupiny si budu hodně blízko a hodně mi 

přirostou k srdci.  

Pokud mi směr vyhovuje, tak pozitivně, pokud ne, tak negativně. 

Získáme více zkušeností a informací. 

Odkládá se doba vlastní praxe, často souvisí s časovou a finanční 

náročností, může se změnit motivace atd. 

Spíš negativně - mnoho času, mnoho peněz. Ve zralejším věku bych 

už do dlouhého výcviku nešla. 

Nezamýšlela jsem se - důvody viz výše. 

 

 

 

 

Rozpočtové organizace  

 

 

  

Delší trvání umožní lépe si postupy osvojit, zautomatizovat, zažít. 

Upřednostňuji dlouhodobější trvání, více práce na sobě. 

Příliš dlouhé výcviky – může stagnovat. 

Více informací – znalostí, prohloubení dovedností, krátkodobé (v 

případě obvyklých sociálních situací, extremně nenazvaných) či 

naopak mnohaleté výcviky na problematiky závažné, jejichž 

výsledky jsou prací dlouhodobou viditelné … prostituce, adiktivní 

jednání, násilí, zločiny z nenávisti  ... 

To záleží, jak je délka rozložena do dnů, týdnů apod. 

V hloubce poznání a získání zkušeností. 

Vždycky záleží na kvalitě lektora. 

Delší výcvik mě spíše odrazuje. 

Po čtyřech hodinách přestávám vnímat. 
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Příloha č. 13: Odpovědi na otevřenou otázku „Co Vám pomáhá a umožňuje 

rozhodování  ve volbě výcviku“   

 

 

Graf s tabulkou č. 35 ab 

neziskové 
organizace

rozpočtové 
organizace

neziskové 
organizace            

v %

rozpočtové 
organizace           

v %

téma a využití v praxi 10 10.1 10,31 15,87

vlastní rozhodnutí i informace  
o teoriích

24 17 24,75 26,98

kvalita lektora 4 7 4,12 11,11

reference 18 8 18,56 12,71

finanční zajištění 2 1 2,06 1,59

výzva zaměstnavatele 2 3 2,06 4,76

místo a čas konání, cena 10 7 10,31 11,11

kombinace informací 12 5 12,37 7,93

vlastní zkušenost 4 1 4,12 1,59

povinnost absolvování 2 0 2,06 0

nevím nebo nerozhoduji se 9 4 9,28 6,35
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Tabulka č. 5 

 

 

Co Vám pomáhá a umožňuje rozhodování ve volbě výcviku? 
 

Ukázky odpovědí. 

  

 

Neziskové organizace 

 

Vlastní názor a teoretická východiska  směru. 

Zda jeto přínosné pro mou práci i seberozvíjení. 

Finance, časová náročnost a zaměření. 

Zkušenosti a recenze známých. 

Zatím jsem nebyla nucena se rozhodovat o výcviku. 

 

Rozpočtové organizace   

Podmínky zajištění domácnosti, lektor, rozhodující je výzva 

zaměstnavatele. 

Zaměření zda ho využiji pro svou praxi. 

Doporučení někoho, koho si v práci považuji. 

Potřeby klientů. 

Rozhoduji se převážně podle toho, s čím „souzním“. Méně 

významnou, ale stále důležitou roli hraje místo konání (nedojížděla 

bych). 
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Příloha č. 14: Odpovědi na otevřenou otázku „Co oceňujete                                         

u psychoterapeutického výcviku“.  

 

 

Graf s tabulkou  č. 36 ab 

neziskové 
organizace

rozpočtové 
organizace 

neziskové 
organizace           

v %

rozpočtové 
organizace              

v % 

seberozvoj, kvalitní práce               
s klientem

44 25 45,36 39,68

odbornost 8 6 8,25 9,52

nevím, neabsolvoval a  vše 
řečeno

45 32 46,39 50,8
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Tabulka č. 6 

 

 

Jaký další přínos a co oceňujete u psychoterapeutického výcviku? 
 

Ukázky odpovědí. 

 

 

 

Neziskové organizace 

Možnost sdílet zkušenosti s ostatními. 

Obrovský posun v oblasti seberozvoje. Pomohl mi začít pracovat 

s vlastním pozorovatelem a sebereflexí. 

Mám pouze kurz Krizové intervence. Žádný psychoterapeutický 

výcvik jsem neabsolvovala. 

Seberozvoj, ale výcvik nemám. 

Vše co mě, napadlo jsem napsal. 

 

 

 

Rozpočtové organizace   

Sebezkušenost, osobnostní růst, změna vnímání sebe sama nového 

fungování v sociálním okolí. 

Rozvoj komunikačních dovedností. 

Získání určitého řádu a jistoty v práci i v osobním životě. 

Prevence syndromu vyhoření. 

Umožnil mi jako jedna z dalších věcí ujasnit si svůj vztah ke světu a 

místo v něm. 

Kvalitní práce s klientem, vhodné posuzování problémů klienta. 
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Příloha č. 15 : Odpovědi na otevřenou otázku „V jakém ohledu vnímáte vliv 

psychoterapeutického směru na sociální práci“.   

 

 

Graf s tabulkou č. 37 ab 

Rozpočtové organizce                   
v Praze

Odpovědi v %

na osobnost pracovníka a jeho 
práci

7 30,43

přístupu ke klientovy a vedení 
hovoru

9 39,13

pochopení klientova problému 4 17,39

negativní 1 4,35

neví 2 8,7
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Tabulka č.   7 

 

 

V jakém ohledu vnímáte vliv směru? 

Ukázky odpovědí. 

 

 

 

Rozpočtové organizace 

v Praze 

Každý sociální pracovník může inklinovat k nějakému 

psychoterapeutickému směru, který ve své práci může  a nemusí 

uplatňovat. K uplatňování může docházet i nevědomky. 

Jedná se o změnu přístupu, značně je tím ovlivněn výsledek práce. 

Způsob uvažování soc. prac. o klientových problémech, ovlivňuje 

výběr navrhovaných řešení, volbu metod soc. práce, komunikaci 

s klientem. 

Vliv na osobnost sociálního pracovníka a jeho přístup. 

Rozpoznání vlastních hledisek a hledisek klienta. 
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Příloha č. 16: Odpovědi na otevřenou otázku „Jak je podle Vás důležité pracovat 

určitým směrem a proč“. poprvé  

 

 

Graf s tabulkou č. 38 ab    

neziskové 
organizace

rozpočtové 
organizace 

neziskové 
organizace            

v %

rozpočtové 
organizace             

v %

sebepojetí a komunikace                      
s klientem

17 3 17,53 4,76

komunikace s klientem 46 21 47,42 33,33

určitý klient potřebuje přístup 
určitého směru

21 15 21,65 23,81

pracovní výbava pracovníka 0 9 0 14,29

individualita pracovníka 0 3 0 4,76

není potřeba 1 1 1,03 1,59

neví 12 11 12,37 17,46
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Tabulka č. 8 

 

 

Jak je podle Vás důležité pracovat určitým směrem a proč ? poprvé 

Ukázky odpovědí. 
 

 

Neziskové organizace 

 

Dává to pocit jistoty, vím, proč to takto dělám a co od toho očekávám. 

Považuji to za důležité kvůli celkové koncepci, směřování.  

Je dobré používat to, co může pomoci, bez ohledu na směr. Každý směr 

je dobrý pro určitý typ klientů.  

Ostatní vědí, jaké je zaměření sociální služby, co od ní očekávat. 

Nevím, jestli je důležité pracovat určitým směrem.                               

 

 

 

 

 

Rozpočtové organizace 

 

 

  

Dává to práci s klientem určitou strukturu, pracovník má metodu, kterou 

může použít.   

Každému vyhovuje něco jiného, tzn. ne každému klientovi musí 

vyhovovat určitá metoda, stejně tak ne na každý problém se hodí určitá 

jedna metoda.  

Kdo s čím zachází, tím také schází. 

Každý sociální pracovník je individualita. 

Nevím, se sociální prací nemám bližší zkušenost. 

Myslím, že to do určité míry důležité je, protože směr dává práci 

s klientem určitou strukturu, práce pod vlivem určitého směru dává větší 

smysl tím, že se ubírá k jasněji strukturovanému cíli. 

V první řadě člověk do práce s klientem vkládá sebe, výběr směru pak 

není až tak směrodatný záleží, co vyhovuje klientovi i terapeutovi. 

Každý by měl pracovat podle toho, jak to cítí … . 

To nevím. Je důležité vědět, co zrovna dělám. 

Vždy je potřeba naladit se na klienta, angažovanost soc. prac, 

direktivnost + na zakázku. 
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Příloha č. 17: Odpovědi na otevřenou otázku „Jak je podle Vás důležité pracovat 

určitým směrem a proč“.  podruhé    

 

 

Graf s tabulkou  č. 39 ab 
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organizace 

rozpočtové 
organizace 

neziskové 
organizace v 

%

rozpočtové 
organizace v 

%

opověděli již v jiné otázce 23 7 0 0

seberozvoj, kompetence a 
koncepce práce

28 16 37,84 48,48

zaměření na více směrů 23 8 31,08 24,24

podle organizace 3 1 4,05 3,03

není potřeba 12 3 16,21 9,09

neví, nemá výcvik 8 5 10,81 15,15
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Tabulka č. 9 

Jak je podle Vás důležité pracovat určitým směrem a proč ? podruhé  
Ukázky odpovědí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neziskové organizace   

 

Aby měl terapeut jakási východiska, domovské dveře, filozofický 

základ, aby to nebylo jen o metodách různých směrů. 

Dané směry tak trochu zapadají do osobnostní typologie každého 

z nás a každý by měl používat ten směr, který mu osobnostně 

vyhovuje, ve kterém je v kongruenci, jinak mu klient nebude věřit. 

Opět záleží na oboru a klientech. Pokud budu mít sofistikovaný 

výcvik a metody, jimiž klient nerozumí, je mi konkrétní směr 

k ničemu. Pro SP se mi zdá důležité mít ve svém portfoliu možnosti 

a používat jen tam, kde jsou vhodné, netlačit je za každou cenu 

všem. 

Cítím se v metodě doma a nemusím myslet na formu, ale na klienta. 

Flexibilní pracovník, by měl mít základní přehled o všech směrech, 

pokud pak pracuje s určitými uživateli, volit podle přístupu k řešení 

nepříznivé soc. situace. 

Záleží koho mám před sebou. Během dneška jsem měla rozhovor 

s maminkou, která žije sama s postiženým dítětem. A před chvílí 

s člověkem bez domova, pro něhož je bezdomovectví zvolený 

životní styl a zkouší, kde mu kdo co dá, aby měl na pivo. Rozdílnost 

směrů je dána individualitou případu. 

Soc. pracovník by podle mě neměl být v ideálním případě úzce 

zaměřen, ale měl by být schopen svůj přístup měnit v závislosti na 

konkrétním klientovi a jeho situaci. 

Nikdy jsem o tom nepřemýšlela, při práci s klienty využívám 

různých technik z více směrů. 

 

 

 

 

 

 

Rozpočtové organizace   

Jasná pravidla a postup nejen pro pracovníka, terapeuta, ale i pro 

klienta samotného – plán, souhlas klienta, vhodnost přístupu pro 

daný problém, situaci, … 

Pokud směr považuji za využitelný užitečný, nevidím důvod jej 

nezahrnout do své práce. 

Nejsem zastánce jen jednoho směru, dle mého se má pracovat také 

individuálně s klientem, asi převažuje jeden směr, ale obohacovat i o 

další přístupy. 

Myslím si, že v psychoterapii by si měl každý terapeut najít směr, 

který mu je blízký, ale zároveň znát ostatní směry a techniky a 

využívat je dle individuálních potřeb klienta. 

Výhodou je, že jednotlivé přístupy sami o sobě jsou komplexní 

(teorie, postupy, pohled na klienta  a na pracovníka – na jejich 

vzájemný vztah, kladou různým aspektům práce jinou váhu, jiná 

váha a nároky jsou kladeny i na samotného pracovníka – jeho 

osobnost, atd.). směr, který si volíme většinou odpovídá našemu 

vlastnímu nastavení a může poskytovat dobré ukotvení v naší práci. 

Nevýhodou může být, že v pohledu na problémy našich klientů se 

může stát stereotypními a může nám chybět chuť se na vše podívat 

jiným, novým způsobem než jen tím na který jsme zvyklí a který 

dobře známe. 
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Příloha č. 18 : Ukázka předkládaného dotazníku č. 1 (dotazník) 

DOTAZNÍK č.1 
Hezký den. Zajímám se o vliv psychoterapeutických směrů  na sociální práci a  proto si dovoluji Vás 
požádat o anonymní spolupráci na vyplnění dotazníku. Děkuji předem za vyplnění a odevzdání 
dotazníku.  Renata Honsů 
  

I. Může být sociální práce ovlivněna  vlivem psychoterapeutického směru? (prosím, 
označte jednu odpověď a na místo teček pokaždé připojte Váš názor, pokud budete 
potřebovat více místa použijte druhou stranu dotazníku a označte číslem otázky, 
děkuji) 
 
1. ano, může být ovlivněna vlivem směru 
2. ne, nemůže být ovlivněna vlivem směru 
3. nevím 
4. V jakém ohledu vnímáte vliv směru? … 
 
II.  Znáte zaměření těchto psychoterapeutických směrů ?  (prosím, škrtněte 
nesprávnou odpověď a ponechte správnou i připojte svůj názor) 
 
1. Rogersovský přístup  Ano / Ne 
2. Systemická terapie   Ano / Ne 
3. Krizová intervence   Ano / Ne 
4. KBT   Ano / Ne 
5. SUR   Ano / Ne 
6. Gestalt  Ano / Ne 
7. Logoterapie  Ano / Ne 
8. neznám žádný směr  Ano / Ne 
9. Zakroužkujte nebo připište, který směr je Vám nejbližší a uveďte důvod …     
 
III.  Máte absolvovaný psychoterapeutický  výcvik ?  (prosím, zaškrtněte jednu 
možnost a připojte svůj názor ) 
 
1.  mám ukončení  
2.  mám ukončení  a  další absolvuji 
3.  právě absolvuji  
4.  nemám a zvažuji 
5.  nemám a neuvažuji 
6.  Napište důvod k absolvování výcviku a pokud nemáte výcvik uveďte též důvod?  …  
  
IV. Jaké bylo zaměření a obsah struktury psychoterapeutického výcviku nebo jaké by 
mělo být?  (prosím, zaškrtněte jednu možnost a připojte svůj názor) 
 
1. sebezkušenost 
2. supervize 
3. teorie 
4. od všeho část 
5. nevím 
6.  Jaké máte vysvětlení  pro  důležitost zaměření výcviku? … 
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V. Jak dlouhé absolvování upřednostňujete nebo máte? (prosím , označte jednu nebo 
více možností a  připojte svůj názor) 
 
1.  5 let  –  750 hodin 
2.  2 roky  –  400 hodin 
3.  půl roku  –  150 hodin 
4.  krátkodobé  –  od 8 – 40 hodin  
5.  jednodenní  –  do 8 hodin   
6.  různě zaměřená školení  
7.  Jak Vás může ovlivnit délka  trvání? … 
 
VI. Rozhodujete se k absolvování převážně podle? (prosím , škrtněte nesprávnou 
odpověď a ponechte správnou i připojte svůj názor) 
 
1.  doporučení zaměstnavatele               Ano / Ne 
2.  doporučení  kolegy v zaměstnání      Ano / Ne 
3.  doporučení  někoho jiného                 Ano / Ne 
4.  podle zaměření                                     Ano / Ne 
5.  podle místa konání nebo času            Ano / Ne    
6.  Co Vám pomáhá  a umožňuje rozhodování ? … 
 
VII. Jak často v konzultacích, hovorech používáte zvolený směr? (prosím , označte 
jednu možnost a připojte svůj názor) 
 
1.  pokaždé, jinak nepracuji 
2.  pokaždé, když si to uvědomím 
3.  používám více směrů, podle situace 
4.  když to jde, tak to zkusím 
5.  nespecializuji se  
6.  Jak je podle Vás důležité a proč pracovat  určitým směrem?  … 
 
VIII. Jaký máte přínos z psychoterapeutického výcviku ? (prosím , škrtněte nesprávnou 
odpověď a ponechte správnou i  připojte svůj názor) 
 
1.  umožnil, jak zacházím se sebou    Ano / Ne 
2.  umožnil, uvědomění o klientovi   Ano / Ne 
3.  umožnil, uvědomění co se děje mezi mnou a klientem     Ano / Ne 
4.  umožnil, uvědomění co se děje s  klientem v konzultaci   Ano / Ne 
5.  umožnil, podle čeho řídím své uvažování    Ano / Ne 
6.  výcvik nemám, označuji svůj předpoklad     Ano / Ne 
7.  Jaký další přínos a co oceňujete u psychoterapeutického výcviku? …  
 
 
Otázky na závěr: Na jaké pozici pracujete? (napište na místo teček) 

……………….…....….. a Váš věk ….. .  Jaký je Váš typ práce a pracovní funkce ? 

……………………………………… . Jaké máte vzdělání ? …………………………..   
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Příloha č. 19 : Ukázka vyplněného dotazníku č. 1 respondentem (dotazník) 

DOTAZNÍK č.1 
Hezký den. Zajímám se o vliv psychoterapeutických směrů  na sociální práci a  proto si dovoluji Vás 
požádat o anonymní spolupráci na vyplnění dotazníku. Děkuji předem za vyplnění a odevzdání 
dotazníku.  Renata Honsů 
  

I. Může být sociální práce ovlivněna  vlivem psychoterapeutického směru? (prosím, 
označte jednu odpověď a na místo teček pokaždé připojte Váš názor, pokud budete 
potřebovat více místa použijte druhou stranu dotazníku a označte   otázky, děkuji) 
 
1. ano, může být ovlivněna vlivem směru 
2. ne, nemůže být ovlivněna vlivem směru 
3. nevím 
4. V jakém ohledu vnímáte vliv směru? Pochopit problémy klienta, „udržet na uzdě“ 
emoce. 
 
II.  Znáte zaměření těchto psychoterapeutických směrů ?  (prosím, škrtněte 
nesprávnou odpověď a ponechte správnou i připojte svůj názor) 
 
1. Rogersovský přístup    Ne 
2. Systemická terapie    Ne  
3. Krizová intervence   Ne  
4. KBT     Ne 
5. SUR     Ne 
6. Gestalt  Ne   
7. Logoterapie  Ne  
8. neznám žádný směr    Ano 
9. Zakroužkujte nebo připište, který směr je Vám nejbližší a uveďte důvod:  nevím 
 
III.  Máte absolvovaný psychoterapeutický  výcvik ?  (prosím, zaškrtněte jednu 
možnost a připojte svůj názor ) 
 
1.  mám ukončení  
2.  mám ukončení  a  další absolvuji 
3.  právě absolvuji  
4.  nemám a zvažuji 
5.  nemám a neuvažuji 
6.  Napište důvod k absolvování výcviku a pokud nemáte výcvik uveďte též důvod?   
Čas. 
  
IV. Jaké bylo zaměření a obsah struktury psychoterapeutického výcviku nebo jaké by 
mělo být?  (prosím, zaškrtněte jednu možnost a připojte svůj názor) 
 
1. sebezkušenost 
2. supervize 
3. teorie 
4. od všeho část 
5. nevím 
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6.  Jaké máte vysvětlení  pro  důležitost zaměření výcviku?  Schopnost jednat 
s jakýmkoliv  klientem, pochopit problémy, umět nedávat najevo negativní názor na 
problémy klienta.  
 
V. Jak dlouhé absolvování upřednostňujete nebo máte? (prosím , označte jednu nebo 
více možností a  připojte svůj názor) 
 
1.  5 let  –  750 hodin 
2.  2 roky  –  400 hodin 
3.  půl roku  –  150 hodin 
4.  krátkodobé  –  od 8 – 40 hodin  
5.  jednodenní  –  do 8 hodin   
6.  různě zaměřená školení  
7.  Jak Vás může ovlivnit délka  trvání? nevím. 
 
VI. Rozhodujete se k absolvování převážně podle? (prosím , škrtněte nesprávnou 
odpověď a ponechte správnou i připojte svůj názor) 
 
1.  doporučení zaměstnavatele               Ano   
2.  doporučení  kolegy v zaměstnání      Ano 
3.  doporučení  někoho jiného                 Ano 
4.  podle zaměření                                     Ano   
5.  podle místa konání nebo času              Ne    
6.  Co Vám pomáhá  a umožňuje rozhodování ? Názor kolegy, která školení absolvoval, 
téma školení, lektor. 
 
VII. Jak často v konzultacích, hovorech používáte zvolený směr? (prosím , označte 
jednu možnost a připojte svůj názor) 
 
1.  pokaždé, jinak nepracuji 
2.  pokaždé, když si to uvědomím 
3.  používám více směrů, podle situace 
4.  když to jde, tak to zkusím 
5.  nespecializuji se  
6.  Jak je podle Vás důležité a proč pracovat  určitým směrem?  Individuální přístup 
podle situace a problémů klienta. 
 
VIII. Jaký máte přínos z psychoterapeutického výcviku ? (prosím , škrtněte nesprávnou 
odpověď a ponechte správnou i  připojte svůj názor) 
 
1.  umožnil, jak zacházím se sebou    Ne   
2.  umožnil, uvědomění o klientovi   Ne   
3.  umožnil, uvědomění co se děje mezi mnou a klientem     Ne   
4.  umožnil, uvědomění co se děje s  klientem v konzultaci   Ne  
5.  umožnil, podle čeho řídím své uvažování    Ne  
6.  výcvik nemám, označuji svůj předpoklad     Ano   
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7.  Jaký další přínos a co oceňujete u psychoterapeutického výcviku?  Kvalitní  práce 
s klientem, vhodné posouzení problémů klienta. 
 
Otázky na závěr: Na jaké pozici pracujete?   soc. pracovnice a Váš věk 49.  Jaký je Váš 

typ práce a pracovní funkce ? soc.  práce, odd. péče o děti, CAN.  Jaké máte vzdělání ? 

Vyšší odborné. 
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Příloha č. 20 : Ukázka předkládaného dotazníku č. 2 (dotazník) 

DOTAZNÍK č. 2 
 

Hezký den. Zajímám se o vliv psychoterapeutických směrů  na sociální práci a  proto si dovoluji Vás 
požádat            o anonymní spolupráci na vyplnění dotazníku. Přiložený dárek si odeberte před vhození 
vyplněného dotazníku do označené schránky. Děkuji předem za vyplnění a odevzdání dotazníku. 
Renata Honsů 

 
  

I. Může být sociální práce ovlivněna  vlivem psychoterapeutického směru? (prosím, 
označte jednu odpověď a na místo teček pokaždé připojte Váš názor, pokud budete 
potřebovat více místa použijte druhou stranu dotazníku a označte číslem otázky, 
děkuji) 
 
1. ano, může být ovlivněna vlivem směru 
2. ne, nemůže být ovlivněna vlivem směru 
3. nevím 
4. Jak je podle Vás důležité a proč pracovat  určitým směrem?  … 
 
II.  Znáte zaměření těchto psychoterapeutických směrů ?  (prosím, škrtněte 
nesprávnou odpověď a ponechte správnou i připojte svůj názor) 
 
1. Rogersovský přístup  Ano / Ne 
2. Systemická terapie   Ano / Ne 
3. Krizová intervence   Ano / Ne 
4. KBT   Ano / Ne 
5. SUR   Ano / Ne 
6. Gestalt  Ano / Ne 
7. Logoterapie  Ano / Ne 
8. neznám žádný směr  Ano / Ne 
9. Zakroužkujte nebo připište, který směr je Vám nejbližší a uveďte důvod …     
 
III.  Máte absolvovaný psychoterapeutický  výcvik ?  (prosím, zaškrtněte jednu 
možnost a připojte svůj názor ) 
 
1.  mám ukončení  
2.  mám ukončení  a  další absolvuji 
3.  právě absolvuji  
4.  nemám a zvažuji 
5.  nemám a neuvažuji 
6.  Napište důvod k absolvování výcviku a pokud nemáte výcvik uveďte též důvod?  …  
  
IV. Jaké bylo zaměření a obsah struktury psychoterapeutického výcviku nebo jaké by 
mělo být?  (prosím, zaškrtněte jednu možnost a připojte svůj názor) 
 
1. sebezkušenost 
2. supervize 
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3. teorie 
4. od všeho část 
5. nevím 
6.  Jaké máte vysvětlení  pro  důležitost zaměření výcviku? … 
V. Jak dlouhé absolvování upřednostňujete nebo máte? (prosím , označte jednu nebo 
více možností a  připojte svůj názor) 
 
1.  5 let  –  750 hodin 
2.  2 roky  –  400 hodin 
3.  půl roku  –  150 hodin 
4.  krátkodobé  –  od 8 – 40 hodin  
5.  jednodenní  –  do 8 hodin   
6.  různě zaměřená školení  
7.  Jak Vás může ovlivnit délka  trvání? … 
 
VI. Rozhodujete se k absolvování převážně podle? (prosím , škrtněte nesprávnou 
odpověď a ponechte správnou i připojte svůj názor) 
 
1.  doporučení zaměstnavatele               Ano / Ne 
2.  doporučení  kolegy v zaměstnání      Ano / Ne 
3.  doporučení  někoho jiného                 Ano / Ne 
4.  podle zaměření                                     Ano / Ne 
5.  podle místa konání nebo času            Ano / Ne    
6.  Co Vám pomáhá  a umožňuje rozhodování ? … 
 
VII. Jak často v konzultacích, hovorech používáte zvolený směr? (prosím , označte 
jednu možnost a připojte svůj názor) 
 
1.  pokaždé, jinak nepracuji 
2.  pokaždé, když si to uvědomím 
3.  používám více směrů, podle situace 
4.  když to jde, tak to zkusím 
5.  nespecializuji se  
6.  Jak je podle Vás důležité a proč pracovat  určitým směrem?  … 
 
VIII. Jaký máte přínos z psychoterapeutického výcviku ? (prosím , škrtněte nesprávnou 
odpověď a ponechte správnou i  připojte svůj názor) 
 
1.  umožnil, jak zacházím se sebou    Ano / Ne 
2.  umožnil, uvědomění o klientovi   Ano / Ne 
3.  umožnil, uvědomění co se děje mezi mnou a klientem     Ano / Ne 
4.  umožnil, uvědomění co se děje s  klientem v konzultaci   Ano / Ne 
5.  umožnil, podle čeho řídím své uvažování    Ano / Ne 
6.  výcvik nemám, označuji svůj předpoklad     Ano / Ne 
7.  Jaký další přínos a co oceňujete u psychoterapeutického výcviku? …  
 
Otázky na závěr: Na jaké pozici pracujete? (napište na místo teček) ……………….…....….. 
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a Váš věk ….. .   
 Příloha č. 21 : Ukázka vyplněného dotazníku č. 2 respondentem (dotazník) 

DOTAZNÍK č. 2 
 

Hezký den. Zajímám se o vliv psychoterapeutických směrů  na sociální práci a  proto si dovoluji Vás 
požádat o anonymní spolupráci na vyplnění dotazníku. Přiložený dárek si odeberte před vhození 
vyplněného dotazníku do označené schránky. Děkuji předem za vyplnění a odevzdání dotazníku. 
Renata Honsů 

 
  

I. Může být sociální práce ovlivněna  vlivem psychoterapeutického směru? (prosím, 
označte jednu odpověď a na místo teček pokaždé připojte Váš názor, pokud budete 
potřebovat více místa použijte druhou stranu dotazníku a označte číslem otázky, 
děkuji) 
 
1. ano, může být ovlivněna vlivem směru 
2. ne, nemůže být ovlivněna vlivem směru 
3. nevím 
4. Jak je podle Vás důležité a proč pracovat  určitým směrem? Dává to pocit jistoty, 
vím, proč to takto dělám a co od toho očekávám.  
 
II.  Znáte zaměření těchto psychoterapeutických směrů ?  (prosím, škrtněte 
nesprávnou odpověď a ponechte správnou i připojte svůj názor) 
 
1. Rogersovský přístup  Ano   
2. Systemická terapie     Ne 
3. Krizová intervence   Ano   
4. KBT   Ano   
5. SUR     Ne 
6. Gestalt  Ano   
7. Logoterapie  Ano   
8. neznám žádný směr    Ne 
9. Zakroužkujte nebo připište, který směr je Vám nejbližší a uveďte důvod Asi gestap, 
protože s ním pracuji. Líbí se mi, že podporuje rozvoj osobnosti klienta, podporuje jeho 
dobré stránky.    
 
III.  Máte absolvovaný psychoterapeutický  výcvik ?  (prosím, zaškrtněte jednu 
možnost a připojte svůj názor ) 
 
1.  mám ukončení  
2.  mám ukončení  a  další absolvuji 
3.  právě absolvuji  
4.  nemám a zvažuji 
5.  nemám a neuvažuji 
6.  Napište důvod k absolvování výcviku a pokud nemáte výcvik uveďte též důvod?  
Chtěla bych toho znát víc, jak pracovat s lidmi, jak jim ještě jinými způsoby pomáhat. 
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IV. Jaké bylo zaměření a obsah struktury psychoterapeutického výcviku nebo jaké by 
mělo být?  (prosím, zaškrtněte jednu možnost a připojte svůj názor) 
 
1. sebezkušenost 
2. supervize 
3. teorie 
4. od všeho část 
5. nevím 
6.  Jaké máte vysvětlení  pro  důležitost zaměření výcviku? Nevím, asi jsem již 
odpovědla. 
 
 
V. Jak dlouhé absolvování upřednostňujete nebo máte? (prosím , označte jednu nebo 
více možností a  připojte svůj názor) 
 
1.  5 let  –  750 hodin 
2.  2 roky  –  400 hodin 
3.  půl roku  –  150 hodin 
4.  krátkodobé  –  od 8 – 40 hodin  
5.  jednodenní  –  do 8 hodin   
6.  různě zaměřená školení  
7.  Jak Vás může ovlivnit délka  trvání? Kdyby to bylo 5 let, tak bych do toho nešla, tolik 
času bych tomu nechtěla obětovat ani nemohla. I když si myslím, že takové výcviky jsou 
kvalitnější. 
 
VI. Rozhodujete se k absolvování převážně podle? (prosím , škrtněte nesprávnou 
odpověď a ponechte správnou i připojte svůj názor) 
 
1.  doporučení zaměstnavatele                 Ne 
2.  doporučení  kolegy v zaměstnání      Ano   
3.  doporučení  někoho jiného                   Ne 
4.  podle zaměření                                     Ano   
5.  podle místa konání nebo času            Ano      
6.  Co Vám pomáhá  a umožňuje rozhodování ?  nechápu otázku. 
 
VII. Jak často v konzultacích, hovorech používáte zvolený směr? (prosím , označte 
jednu možnost a připojte svůj názor) 
 
1.  pokaždé, jinak nepracuji 
2.  pokaždé, když si to uvědomím 
3.  používám více směrů, podle situace 
4.  když to jde, tak to zkusím 
5.  nespecializuji se  
6.  Jak je podle Vás důležité a proč pracovat  určitým směrem?  Odpovězeno. 
 
VIII. Jaký máte přínos z psychoterapeutického výcviku ? (prosím , škrtněte nesprávnou 
odpověď a ponechte správnou i  připojte svůj názor) 
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1.  umožnil, jak zacházím se sebou    Ano   
2.  umožnil, uvědomění o klientovi   Ano   
3.  umožnil, uvědomění co se děje mezi mnou a klientem     Ano   
4.  umožnil, uvědomění co se děje s  klientem v konzultaci   Ano   
5.  umožnil, podle čeho řídím své uvažování    Ano   
6.  výcvik nemám, označuji svůj předpoklad     Ano   
7.  Jaký další přínos a co oceňujete u psychoterapeutického výcviku? Zatím nevím. 
 
 
Otázky na závěr: Na jaké pozici pracujete? (napište na místo teček) konzultantka, 
školitelka.  
a Váš věk  27.   
  

 

 

 

 

 

 


