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Anotace 

 

Tato bakalářská práce se zabývá významem psychoterapeutického výcviku 

při práci s přenosem a protipřenosem ve vztahu pomáhající pracovník a klient.  

 

Teoretická část popisuje základní významy pojmů a souvztaţnosti mezi 

přenosem a protipřenosem se zaměřením na pomáhajícího pracovníka 

v sociální práci. Zabývá se i významem  sebezkušenostního 

psychoterapeutického výcviku pomáhajícího pracovníka pro sebepoznání. 

 

Praktická část se zabývá průzkumem profesionálů, trénovaných 

v psychoterapii a pracujících v sociální oblasti. Cílem průzkumu je prokázat 

prospěšnost absolvovaného sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku 

pro výkon práce pracovníka pomáhající profese, se zaměřením na přenos a 

protipřenos. 
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Summary 

 

The subject of this bachelor thesis has been the importance of 

psychotherapy training in working with transference / countertransference 

processes in the relationship between helping professionals and clients. 

 

The theoretical part describes the basic concepts and mutual relationships 

between transference and countertransference, with a focus on helping 

professionals at social work. It deals with the importance of self-experience 

psychotherapy training for helping professional's self-knowledge. 

 

 

The practical part deals with the quantitative research of professionals, 

trained in psychotherapy and working in social sphere. The aim of the survey is 

to demonstrate the usefulness of self-experience psychotherapy training for the 

work of a helping professional, with a focus on transference and 

countertransference. 
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Úvod 

 

Téma bakalářské práce jsem si vybrala na základě svých osobních 

zkušeností z psychoterapeutického výcviku. Jsem absolventkou pětiletého 

sebezkušenostního výcviku, garantovaného Institutem aplikované 

psychoanalýzy, akreditovaného Českou psychoterapeutickou společností ČLS 

(a navazujícího teoretického vzdělání).  Při přednáškách na škole ETF, 

týkajících se teorií a přístupů v sociální práce, kdy byla výuka zaměřena na 

otázku přenosu a protipřenosu jsem zjistila, ţe mnozí kolegové, zaměstnaní 

v sociálních sluţbách řeší problémy, které vznikají  přenosem a protipřenosem, 

aniţ by si tuto skutečnost vůbec uvědomovali.   

 

Při odborné praxi jsem se soustředila na otázku přenosu a protipřenosu, 

sledovala jsem reakci sociálních pracovníků i jejich klientů, a následně jsem se 

sociálními pracovníky hovořila o tomto problému. Všimla jsem si, ţe kdyţ 

jsem sdělila své zkušenosti z psychoterapeutického výcviku v této oblasti, 

mnoho sociálních pracovníků toto zaujalo. Absolventi psychoterapeutického 

výcviku na první pohled při práci na přenos reagovali jinak, s větším 

pochopením, se znalostí věci.  Dle jejich vyjádření to bylo proto, ţe se naučili 

přenos a protipřenos rozpoznávat ve výcviku. Ve své práci jsem tedy provedla 

výzkum se zaměřením na tuto problematiku. 

 

Poznávacím cílem mé bakalářské práce je, jaký je význam 

psychoterapeutického výcviku při práci s přenosem a protipřenosem ve vztahu 

pomáhající pracovník a klient. 

 

K zodpovězení této otázky vymezuji v teoretické části v druhé kapitole  

vztah pomáhajícího pracovníka a klienta, dále pak v třetí kapitole pojem přenos 
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a protipřenos. Ve čtvrté kapitole se snaţím vysvětlit co je psychoterapeutický 

výcvik, a význam tohoto výcviku pro pomáhajícího pracovníka.  

 

Ve výzkumné části jsem oslovila sociální pracovníky, absolventy 

sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku.  Zjišťovala jsem jejich 

názor na přenos a protipřenos mezi klientem a sociálním pracovníkem při 

poskytování sociální pomoci se vztahem k absolvování sebezkušenostního 

psychoterapeutického  výcviku.         
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I. TEORETICKÁ ČÁST  

 

1. Definice základních pojmů 

S ohledem na téma této práce, je třeba stručně popsat některé specifické 

termíny, jakými jsou: pomáhající profese, sociální pracovník, klient, přenos, 

protipřenos a supervize. 

1.1. Pomáhající profese 

 

     Kopřiva uvádí, ţe jde především o např. lékaře, zdravotní sestry, pedagogy, 

sociální pracovníky, pečovatelky, psychology. Kopřiva uvádí ještě jednu 

podmínku, podle které je moţné odlišit pomáhající profese od jiných, a to 

prostřednictvím rozšířeného názoru, „ţe v těchto profesích je hlavním 

nástrojem pracovníka jeho osobnost.
1
 

 

V psychologickém slovníku je pomáhající profese souhrnný název pro 

veškeré profese, jejichţ teorie, výzkum a praxe se zaměřují na pomoc druhým, 

identifikaci a řešení jejich problémů a na získávání nových poznatků o člověku 

a jeho podmínkách k ţivotu, tak aby pomoc mohla být uţitečnější, patří sem 

lékaři, zvl. psychiatři, psychologové, sociální pracovníci, speciální 

pedagogové, šířeji i fyzioterapeuti, balneologičtí pracovníci apod.
2
 

 

Lze je také chápat jako povolání, jejichţ hlavním cílem je zkvalitnit lidský 

ţivot. Toto zkvalitnění se můţe vztahovat jak k pomoci z osobnostní či jiné 

krize (tou se například zabývají psychiatři, psychologové, streetworkeři, 

                                                 
1 KOPŘIVA K., Lidský vztah jako součást profese. 5 vyd., PRAHA: Portál, 2006, ISBN 
80-7367-181-6, str. 14 
2 HARTL P., HARTLOVÁ H. Psychologický slovník, 1 vyd., PRAHA: Portál, 2004, ISBN 
80-7178--303-X, str.185 
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sociální pracovníci), tak k lepšímu zvládání standardních ţivotních situací (sem 

lze zařadit veškeré pedagogicky zaměřené pracovníky- učení je moţné brát 

jako formu přebírání a vytváření dokonalejších reakcí, schémat na nastalé 

situace.
3
  

1.2 Sociální pracovník 

 

Sociální pracovníci dle Matouška pomáhají jednotlivcům, rodinám, 

skupinám i komunitám dosáhnout nebo navrátit způsobilost k sociálnímu 

uplatnění. Kromě toho pomáhají vytvářet pro jejich uplatnění příznivé 

společenské podmínky.
4
  

 

Pojem sociální pracovník je obecně vymezen přímo v zákoně č. 108/2006 

Sb., o sociálních sluţbách. Sociální pracovník vykonává sociální šetření, 

zabezpečuje sociální agendy, včetně řešení sociálně právních problémů 

v zařízeních poskytujících sluţby sociální péče, sociálně právní poradenství, 

analytickou, metodickou a koncepční činnost v sociální oblasti, odborné 

činnosti v zařízeních poskytující sluţby sociální prevence, depistáţní činnost, 

poskytování krizové pomoci, sociální poradenství a sociální rehabilitaci.
5
 

1.3 Klient 

 

Klientem se rozumí jedinec, který přichází nebo uţ je v péči sociálního 

pracovníka.6  

 

Dle Matouška je klientem (uţivatelem) sociálních sluţeb myšlen ten, kdo 

sluţbu vyuţívá. Můţeme jej také nazvat zákazníkem a to v případě kdy uzavírá 

                                                 
3 SLOVÁK P., Altruisté v pomáhajících profesích, PRAHA: Psychologie Dnes 2006, 

roč.12, č.4,  ISSN 1212-  9607, str.20-21 

      4 MATOUŠEK O., Slovník sociální práce, Portál: Praha 2003, ISBN 80-7178-549-0 
5 Zákon o sociálních sluţbách č. 108/2006 Sb, část osmá 
6 NOVOTNÁ, V., SCHIMMERLINGOVÁ, V. Sociální práce, její vývoj a metodické 
postupy. Praha: Karolinum, 1992, ISBN 80-7066-483-5, s. 46  
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s poskytovatelem kontrakt. Je to člověk, který se dostal do tíţivé ţivotní situace 

a není schopen si sám pomoci.
7
 

1.4 Přenos 

 

Základní myšlenkou přenosu je skutečnost, ţe klient proţívá některé své 

pocity vůči reálné postavě v jeho ţivotě (minulém i současném), ve vztahu 

k sociálnímu pracovníkovi, terapeutovi, aniţ by si toho byl vědom.
8
 

 

Další definice můţe být přenos jako klientovy proţitky a reakce ve vztahu 

k poradci, jeţ v sobě nesou příměs minulých vztahů. 
9
 

 

Dle Matouška je to soubor neuvědomovaných očekávání, která klient obrací 

na sociálního pracovníka.
10

 

 

Více se tomuto pojmu budu věnovat v kapitole 2 a 3. 

1.5 Protipřenos  

 

     Protipřenos je podobný typ zkreslení vztahu jako přenos, tentokrát však ze 

strany sociálního pracovníka, terapeuta vůči klientovi.
11

    

 

Dle Matouška je to soubor neuvědomovaných očekávání, která sociální 

pracovník obrací na klienta a jeţ vzájemně komplikují vztah.
12

 

                                                 
7  MATOUŠEK O., Slovník sociální práce, Portál: Praha 2003, ISBN 80-7178-549-0 
8 HAJNÝ M., Terapeutický vztah. In: [online]. 2014 [cit. 2014-09-03]. Dostupné z: 
http://martin.hajny.net/files/clanek10.pdf,  
9  DRYDEN W., Poradenství –Stručný přehled, Portál: Praha 2008, ISBN 978-80-7367-
371-0, str. 41 
10 MATOUŠEK O., Slovník sociální práce, Portál: Praha 2003, ISBN 80-7178-549-0 
11 HAJNÝ M., Terapeutický vztah. In: [online]. 2014 [cit. 2014-09-03]. Dostupné z: 
http://martin.hajny.net/files/clanek10.pdf 
12 MATOUŠEK O., Slovník sociální práce, Portál: Praha 2003, ISBN 80-7178-549-0 

http://martin.hajny.net/files/clanek10.pdf
http://martin.hajny.net/files/clanek10.pdf
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1.6 Supervize 

 

Supervize je rozsáhlá a rozmanitá oblast odborného působení, která se vyvíjí 

po mnohá desetiletí a zasahuje řadu oborů lidské činnosti (psychoterapie, 

sociální práce, ošetřovatelství, řízení, práce v průmyslovém podniku aj.) Jejím 

obecným posláním je přispívat ke zkvalitnění práce za pomoci reflexe toho, co 

se v pracovním procesu děje, porovnání situace s profesionálními modely a 

normami a motivování pracovníků k objevování nových moţností v jejich práci 

a ve vzájemné kooperaci.13 

 

Další definicí můţe být supervize jako nástroj celoţivotního učení 

pouţívaný zejména u pomáhajících profesí. Smyslem supervize je rozvíjet 

profesní dovednosti supervidovaných, posilovat vztahy v pracovním týmu a 

nacházet řešení problematických situací. V procesu supervize poskytuje 

supervizor supervidovanému zpětnou vazbu k jeho práci. Supervize má 

většinou formu rozhovoru mezi supervizorem a supervidovaným. Supervize 

zvyšuje účinnost práce zaměřením se na její cíle, zvyšuje i kvalitu práce 

zaměřením se na průběh. Ústřední pozornost je věnována vztahům, které jsou v 

pomáhajících profesích snad nejdůleţitějším prostředkem k dosahování cílů a 

nejvýraznější známkou kvality práce. Supervize obsahuje sloţky nadhledu a 

dohledu a zaručuje dobrou úroveň odbornosti jak v oblasti schopností, 

vědomostí a dovedností, tak v oblasti etické a hodnotové.
14

  

 

 

                                                 
13 HAVRDOVÁ, Z., KALINA, K: Supervize, in K.Kalina a kol.: Drogy a drogové 

závislosti – mezioborový přístup. Rada Evropy/Úřad vlády CR: Praha 2003, ISBN: 92–

9168-088-5, str.133  
14 Supervize, In: [online]. 2014 [cit. 2014-09-03]. Dostupné z 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Supervize_(personalistika),  

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pom%C3%A1haj%C3%ADc%C3%AD_profese&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Supervize_(personalistika)
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2. Vztah sociálního pracovníka a klienta 

 

   Vztah sociálního pracovníka a klienta zásadně ovlivňuje kvalitu 

profesního pomáhání. Kaţdá interakce mezi lidmi je ovlivňována vztahem. 

Vztah je proměnná, která je fluentní a můţeme ji také záměrně kultivovat. 

Vztah můţe být „špatný“, můţe se však také „zlepšovat“ anebo naopak: dobrý 

vztah se můţe docela „zkazit“. 

       

 Faktem je, ţe kvalita vztahu mezi pomáhajícím a klientem značně 

ovlivňuje kvalitu samotného procesu pomáhání.
15

 

 

Kopřiva o vztahu v pomáhajících profesích poznamenává, ţe kromě 

odbornosti hraje důleţitou úlohu v těchto profesích lidský vztah mezi 

pomáhajícím a jeho klientem. Pacient chce věřit lékaři, ţák si chce váţit 

učitele, klient důvěřovat sociálnímu pracovníkovi. Hlavním nástrojem 

pracovníka v těchto profesích je osobnost. Klient potřebuje důvěřovat, cítit se 

bezpečný a přijímaný. 
16

 

 

2.1 Význam a základy vztahu  

 
Šiklová o významu vztahu píše: „V profesích, které druhým lidem mají 

pomáhat, čeká klient, student, ţák nebo pacient, ţe ten, kdo mu pomáhá, o něj 

projeví také osobní zájem. Klient nechce být pro pomáhajícího jen objektem 

                                                 
15GERINGOVÁ J., Pomáhající profese Tvořivé zacházení s odvrácenou stranou, ISBN 

978-80-  7387-394-3, str. 54 
16 KOPŘIVA K., Lidský vztah jako součást profese. 5 vyd, PRAHA: Portál,2006, ISBN 80-
7367-181-6, str.22 
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pomoci, ale i přítelem, blízkým, s nímţ soucítí. Klient čeká na osobní vztah, ţárlí 

na projevený zájem o druhého člověka ze strany toho, kdo pomáhá.“ 17  

Navrátil je přesvědčen, ţe vztah klienta a sociálního pracovníka 

v psychosociálním přístupu je povaţován za jeden z klíčových prvků 

intervence. Sociální pracovník má svým postojem vyjadřovat opravdový lidský 

zájem o osobnost i potíţe klienta.
18

 

Compton zase výstiţně poznamenává, ţe „vztah nevzniká spontánně za 

pomoci nějaké záhadné chemické reakce. Vyvíjí se v průběhu účelových 

interakcí, z komunikace o těžkostech a problémech, s nimiž klient k 

pracovníkovi přichází“
19

. Mezi základy efektivního vztahu v sociální práci řadí 

autor následující: 

 

 starost o druhého – nemyslí tím "mít rád", ale angaţovanost 

v klientově problému tak, ţe mu nabízíme své schopnosti a 

dovednosti v rámci daném spoluprací 

 

 závazek a povinnost – zavázání se ke vztahu a povinnostem, které 

obnáší, vnáší do počátku vztahu jistotu a bezpečí pro klienta 

 

 přijetí – ve smyslu přijmout to, co ten druhý nabízí, věřit v jeho 

hodnotu a kapacitu k růstu 

 

 očekávání – právě v nich je potenciální síla, pokud nejsou klientova 

očekávání od vztahu naplněna, odejde z něj fyzicky nebo v rovině 

spolupráce 

                                                 
17 KOPŘIVA K., Lidský vztah jako součást profese, Praha: Portál, 2006, ISBN 80-7367-

181-6, str. 8 
18 NAVRÁTIL P., Teorie a metody sociální práce, Brno: Marek Zeman, ISBN 80-903070-

0-0, str. 45 
19 COMPTON, Beulah R; Galaway, Burt. Social work processes. 6th ed. Pacific Grove : 

Brooks/Cole Publishing Company, 1999, str. 175 
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 empatie – obsahuje schopnost procítit emoci a zároveň se od ní 

distancovat, abychom mohli vyuţít znalosti 

 

 autorita a moc – moc předaná pracovníkovi jakoţto expertovi 

klientem a organizací vyjádřená autoritou poskytuje bezpečí a 

jistotu klientovi 

 

 ryzost a kongruence – základ otevřeného přístupu vůči klientovi
20

 

 

Gabura J.,Pruţinská J. připojují ještě tyto předpoklady: 

 

 flexibilita - schopnost přizpůsobit se dané situaci; zkoušet různé 

způsoby řešení klientovy situace a reagovat na změny. 

 

 aktivně naslouchat – naladění se na klienta prostřednictvím 

verbálních a neverbálních prostředků, dáváme najevo, ţe klienta 

vnímáme. 

 

 nestrannost - zaujímání neutrálního postoje vůči klientům, 

problémům, řešením.
21

 

 

Dle Schilippe, Schweitzer neutralita představuje postoj pomáhajícího 

pracovníka ke klientům - postoj, který umoţňuje pomáhajícímu vcítit se 

empaticky do kaţdého klienta. Neutralita se vztahuje k osobám, ale také k 

problémům, postojům, řešením, apod. Je důleţité ji povaţovat za zásadu 

sociální práce i při práci s jednotlivcem. 
22

 

 

                                                 
20 COMPTON, Beulah R; Galaway, Burt. Social work processes. 6th ed. Pacific Grove : 

Brooks/Cole Publishing Company, 1999, ISBN 13: 9780534365592, str. 176-185  
21 GABURA, J., PRUŢINSKÁ, J. Poradenský proces, Praha:Sociologické nakladatelství, 
1995, ISBN 80-08-02830-0 
22 SCHLIPPE, A.V., SCHWEITZER, J. Systemická terapie a poradenství, Brno: Cesta, 
2001, ISBN 80-72-95082-7 
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2.2 Aspekty ovlivňující kvalitu vztahu mezi sociálním 

pracovníkem a klientem                                              

 

2.2.1 Projekce 

 

Slavík (2004) definuje projekci široce jako „přiřazení – popř. splynutí – 

abstraktního objektu (resp. ideace nebo pojmu) a smyslového vjemu, který ústí 

do rozpoznání a v konečném důsledku umožňuje pojmenovat nebo jinak za 

pomoci výrazu vyjádřit vnímaný objekt“. 23 

 

Projekce je obzvláště zajímavým jevem pro ty, kteří neustále pracují 

s druhými lidmi. Při projekci promítá naše psychika neţádoucí kvality do 

vnějšího světa. Projekce tedy představuje promítnutí, zvnějšnění toho, co je 

uvnitř, navenek. To se pak projevuje tím, ţe naše neţádoucí kvality vidíme u 

souseda, u druhých lidí, u skupin, u jiných národů.
24

 

 

Jung rozvinul tuto teorii dále a tvrdil, ţe projekce hraje velmi podstatnou 

roli v psychické činnosti. „Podle Junga je každá nepřijatelná kvalita 

projektována směrem ven. Svět, s kterým se člověk střetává, je vybudován 

z těchto aspektů sebe sama, které odvrhl.“ 
25

 

 

To vede k myšlence, ţe sociální vztahy, které proţíváme, jsou více naší 

vlastní představou neţ skutečnou realitou. Jedinci, kteří v těchto vztazích 

figurují, jsou obdařeni mnoha kvalitami, jeţ jsou spíše naší vlastní projekcí neţ 

jejich skutečnými vlastnostmi. Recipročně můţeme počítat také s tím, ţe jsme 

sami vnímáni v rámci projekcí druhých, a nikoliv tak, jak se proţíváme. Naše 

                                                 
23 SLAVÍK, J. Umění záţitku, záţitek umění. 2.díl, Praha: PF UK, 2004, ISBN:80-7290-

066-8 
24 GERINGOVÁ,Pomáhající profese Tvořivé zacházení s odvrácenou stranou, Praha: 
Triton 2011, ISBN 978-80-7387-394-3, str. 54-55 
25

 ADŢAJA, SVÁMÍ. Psychoterapie východu a západu. Sjednocující paradigma. Praha: Chvojkovo 

nakladatelství 2000, ISBN: 80-86183-18-1, str. 92 
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poznání tedy není vytvářeno jen smysly vnímanou realitou, ale je výrazně 

ovlivňováno postoji a předpoklady, s jakými se k této realitě aktuálně 

vztahujeme.
26

 

 

Projekce lze vidět z obou aspektů: pozitivně jako nástroj rozpoznávání 

„známého“ ve světě i jako důleţitý krok ve vývoji rozpoznáním „já“ a „ne-já“. 

Také jako příleţitost vědomě pracovat na úplnosti. Negativní aspekt projekcí je 

v nebezpečí nereflektovaného jednostranného promítání neţádoucích kvalit 

mimo své já, které můţe na kolektivní úrovni ve svých důsledcích vést aţ ke 

genocidám a válkám.
27

 

 

 

2.2.2 Přenos a Protipřenos 

  

Termín přenos a protipřenos se nachází v blízkosti termínu projekce a patří 

k původní psychoanalytické výrazové databázi zaloţené Freudem.
28

 Termín 

vznikl z pozorování terapeutických sezení, při kterých měl pacient tendenci 

přenášet vztahové zkušenosti ze své historie na lékaře. Jednalo se především o 

zásadní ţivotní vztahy k otci a sourozencům. V té době ještě nepůsobily 

lékařky-psychiatričky, takţe přenosová situace mateřského typu byla opravdu 

vzácná. Protipřenos potom znamenal situaci, kdy také lékař připustil emoční 

vztah ke klientovi. Takový přenos i protipřenos mohl být pozitivní i negativní, 

a tedy proţívaný pozitivně i negativně, mohl slouţit k vyléčení i k nutnosti 

terapeutický vztah ukončit.
29

 

                                                 
26 GERINGOVÁ J.,Pomáhající profese Tvořivé zacházení s odvrácenou stranou, Praha: 
Triton 2011, ISBN 978-80-7387-394-3, str. 55 
27 GERINGOVÁ J.,Pomáhající profese Tvořivé zacházení s odvrácenou stranou, Praha: 
Triton 2011, ISBN 978-80-7387-394-3, str. 56 
28 YALOM  I.D, LESZCZ M., Teorie a praxe skupinové psychoterapie,Portál:Praha 2007, 
ISBN 978-80-7367-304-8, str.199 
29  KRATOCHVÍL M., Základy psychoterapie 6.,aktualizované vydání, Portál:Praha 2012, 
ISBN 978-80-262-0302-5, str. 209 
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Jung tvrdí, ţe přenos je ve vztahu psychiatr (psycholog) - klient velmi 

podstatný a nelze se mu vyhnout v jakékoliv delší terapii. Není to nějaký jev, 

který bychom snad ovládali. „….nauka o terapii by se též neměla tvářit, jako 

by takzvané „zrušení přenosu“ bylo jasnou, jednoduchou a samozřejmou 

záležitostí… V diskuzi se zdá, jako by se jednalo o fenomény, k nimž lze 

přistupovat s rozumem, respektive s intelektem a vůli…“
30

  

 

Avšak přenosová situace není v terapii výlučná. Guggenbühl-Craig popisuje 

vztah, setkání (encounter), při kterém vidíme člověka takového, jaký skutečně 

je. Sdílíme s ním radost i smutek, vyměňujeme si emoce, pocity, myšlenky a 

jsme v tomto vztahu maximálně vědomí. Přenos a vztah se vyskytují 

současně a těžko se oddělují. V ideálním případě se z přenosu stane vztah, 

který je ze své podstaty tvořivý a dynamický. Ona dynamika se týká 

„moţnosti“ druhého, toho, jak na něj myslíme, jaký typ myšlenek kolem něj 

spřádáme.
31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30  JUNG, C.G. Osobnost a přenos. Výbor z díla, svazek III. Brno: Nakl. Tomáše Janečka 1998, ISBN 

80-85880-18-0 
31 GUGGENBüHL-CRAIG A., Nebezpečí moci v pomáhajících profesích, Portál:Praha 

2007, ISBN 978-80-7367-302-4 
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3. Přenos a protipřenos 

 

Protoţe hlavním tématem mé diplomové práce je přenos a protipřenos, 

chtěla bych se tomuto tématu věnovat podrobněji. 

  

Přenos a protipřenos vypovídají o nás, o tom jak proţíváme sebe a okolní 

svět. Trvá všeobecné povědomí, ţe tato problematika patří výhradně do 

tajemství klinické psychologie, ale k přenosu a protipřenosu můţe docházet 

nejen mezi klientem a terapeutem, ale i mezi poradenským pracovníkem.
32

 

 

Přenosy se vyskytují ve všech mezilidských vztazích. Přenos je  

univerzálním jevem a jako pojem má dva významy. Za prvé, kaţdý jedinec 

proţívá přítomnost v podstatě pod přetrvávajícím dojmem minulých 

zkušeností, za druhé, koncept přenosu zahrnuje četné typické jevy, které mají u 

kaţdého člověka zcela individuální a jedinečnou podobu. 
33

 

 

3.1 Historie a obsah pojmu přenos 

 

Pojem přenos pochází od S. Freuda z počátku 20 století.  Freudova 

pacientka měla jednou touhu, aby jí její analytik políbil. Poté, co se Freudovi 

podařilo pacientku přivést k verbalizaci tohoto přání, začala se terapie hýbat. 

Pacientka si vzpomněla na vytěsněný záţitek z minulosti, kdy proţívala stejné 

přání vůči jinému muţi. Nyní tento vytěsněný záţitek oţil a touha byla 

namířena směrem k analytikovi. Freud je přesvědčený, ţe touha směřuje ještě 

stále k onomu muţi a ne k lékaři.  

                                                 
32  KAZDA L., Přenos a protipřenos v oblasti poradenského procesu z pohledu pozitivní 

psychodynamické terapie, In: [online]. 2006 [cit. 2014-09-03]. Dostupné z 
http://cmps.ecn.cz/pd/2006/texty/pdf/kazda.pdf 
33 THOMÄ H., KÄCHELE H. , Psychoanalytická praxe,1. Teorie, Mach:Hradec Králové 
1993, ISBN  80-901050-0-9, str. 47 

http://cmps.ecn.cz/pd/2006/texty/pdf/kazda.pdf
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Právě tuto událost Freud později pojmenoval jako přenos. Nejdřív jí 

povaţoval spíše za odpor, později však přehodnotil tento jev jako prostředek, 

který odhalil nevědomé přání a tím posunul terapii o kus dál. Původní konflikt 

se tímto zpřítomnil. Přenos se stal „instrumentem“ analýzy. 
34

 

 

Přenos je tedy nevědomý proţitek klienta, který terapeuta vnímá jako 

významovou vztahovou osobu ze své minulosti.
35

 

 

 Přenos je vztah mezi nositelem a klientem, kdy klient přenáší na nositele 

své minulé zkušenosti, vztahy, city, apod. V takové situaci můţe vzniknout 

přenosová neuróza, přenesení zkušeností a citů do vztahu k nositeli. Nejde jen 

o iluzivní vnímání druhé osoby, přenos často obsahuje nevědomé potřeby 

manipulovat s lidmi či vyprovokovat situace, v nichţ se skrytě opakují 

zkušenosti s dřívějšími vztahy.
36

 

 

3.2 Historie a obsah pojmu protipřenos 

 

Pojem protipřenos  vznikl velmi brzo, téměř hned na začátku historie 

psychoanalýzy. Kvůli protipřenosu vzdal Jozef Breuer terapii. Utekl od 

klientky Anny O., protoţe ho vzrušovala. Anna O. vyvolávala v Breuerovi 

sexuální vzrušení, které povaţoval za nepřijatelné a nesnesitelné pro něj i jeho 

manţelku, proto opustil tuto práci. 
37

 

                                                 
34 NÜRNBERGER S., Jak Freud nahlíţel na protipřenos [online].2008,  In: [online]. 2014 

[cit. 2014-09-03]. Dostupné z  www.terapsi.cz/Freud.doc 
35 SCHLEGEL L.: Základy hlbinnej psychológie s osobitým zreteľom na neurozológiu a 

psychoterapiu (diel I,II,III),Vydavatelstvo F:Trenčín 2005, ISBN 8088952204 
36  KRATOCHVÍL S., Základy psychoterapie 6., aktualizované vydání, Portál:Praha 2012, 
ISBN 978-80-262-0302-5, str. 209 
37 VYMĚTAL J. a kol.,Obecná psychoterapie 2. Rozšířené a přepracované vydání, 
Grada:Praha 2004, ISBN 978-80-247-0723-5, str. 243 

http://www.terapsi.cz/Freud.doc
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Protipřenos můţeme také definovat jako komunikační poruchu, která 

nastává mezi dvěma subjekty (např. sociální pracovník - klient, nadřízený - 

podřízený, rodič - dítě, lékař - pacient, prodavač - zákazník apod.), pokud je 

chování jednoho subjektu („nositel“) ovlivněno jeho minulými vztahy. Jeho 

reakce na druhý subjekt („klient“) jsou potom zkreslené vzhledem k 

nevyřešeným otázkám z minulosti.  Protipřenos je častý a podceňovaný jev, se 

kterým musíme počítat a pracovat s ním.
38

 

 

Dryden pod pojmem protipřenos uvádí dvě věci. Zaprvé jde o proţitky a 

reakce poradenského pracovníka ke klientům, jeţ mají příměs minulých 

vztahů. Zadruhé se jedná o proţitky a reakce ke klientům, jeţ mohou 

poukazovat na to, jak se tito klienti chovají k druhým lidem v jejich ţivotě. 

Jako příklad uvádí, rozčílení nad klientem, který neposlouchá poradenského 

pracovníka, co říká. Jeho reakce můţe být znamením, ţe klient ve svém ţivotě 

neposlouchá druhé lidi, kteří se tím mohou cítit obdobně znechuceni.
39

 

 

3.3 Spouštěč přenosových a protipřenosových reakcí 

 

Spouštěčem přenosových reakcí klienta můţe být vliv dřívějších zkušeností 

klienta s důleţitými lidmi v jeho ţivotě, hlavně s matkou a otcem. Mohou to 

být, ale i další podněty, jako je například: vzhled, osobní upravenost, co a jak 

terapeut/sociální pracovník říká a jak se přitom tváří, vybavení terapeutické 

                                                 
38  Protipřenos, In: [online]. 2014 [cit. 2014-09-03]. Dostupné z 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Protipřenos,  
39 DRYDEN W., Poradenství-stručný přehled, Portál:Praha 2008, ISBN 978-80-7367-371-
0, str. 41 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Protipřenos
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místnosti, mnoţství času určeného pro klienta či rušivé zvonění telefonu během 

sezení.
40

 

 

Jádrem protipřenosu, jsou stejně jako u přenosu zpravidla dřívější 

zkušenosti jeho nositele, které nebyly dostatečně zpracovány. Zpravidla jde, 

alespoň zčásti, o zkušenosti s významnými osobami v dětství, jako jsou rodiče, 

prarodiče, sourozenci či učitelé. Pokud u nositele nebyly naplněny jeho 

základní potřeby v těchto vztazích (bezpečí, přijetí, ocenění), nebo zaţil 

frustraci, zraňování, nebo odmítání, má tendence si vytvořit pravidla ve 

vztazích k druhým lidem, která ho před dalším přímým distresem ve vztazích 

chrání, ovšem za cenu redukce otevřenosti vztahů a rozvoje kompenzatorního 

nebo vyhýbavého chování. Následující vztahy, které se objevují později v 

dětství a dospělosti, pak upevňují původní pohled na vztahy, který se stává 

automatickým, z velké části nevědomým a nereflektovaným. Můţe však jít i o 

reakci na opakované problémy nebo neúspěch s pacienty určitého typu. Tento 

automatický „schematický“ pohled pak ovlivňuje chování k druhým. Toto 

chování můţe být vyhýbavé (například nedostatek otevřenosti, kongruence, 

strach z pouţití některých postupů) nebo kompenzatorní (například nadměrná 

péče či pomáhání, soutěţení, předvádění se).
41

 

 

3.4 Základní druhy přenosu a protipřenosu  

 

V obecné rovině rozlišujeme tři druhy přenosu, event. protipřenosu:  

 pozitivní, kdy převaţují sympatie a náklonnost  

 negativní, dominuje hněv, nepřátelství, zklamání, strach nebo 

podezřívavost  

                                                 
40 PEŠEK R., PRAŠKO J., ŠTÍPEK P.,Kognitivně behaviorální terapie v praxi, 
Portál:Praha 2013, ISBN 978-80-262-0501-2, str. 43 
41  PRAŠKO J., VYSKOČILOVÁ J., Protipřenos v supervizi v kognitivně behaviorální 

terapii, http://www.psy chiatriepropraxi.cz/pdfs/psy/2011/02/09.pdf, 03.09.2014 



 

23 

 ambivalentní, kdy se mísí oba výše uvedené mechanismy. 
42

 

 

3.5 Specifické druhy přenosu a protipřenosu 

 

a) Mírně pozitivní přenos a protipřenos  

b) Obdivující přenos a protipřenos 

c) Nadměrně ochranitelský protipřenos 

d) Erotický přenos a protipřenos 

e) Bojácný přenos a protipřenos 

f) Útočný přenos a protipřenos 

g) Soupeřivý přenos a protipřenos 

h) Pohrdavý přenos a protipřenos
43

 

3.6 Jak rozpoznat přenos a protipřenos - příklady typických 

myšlenek, reakcí a chování klienta, terapeuta/pomáhajícího 

pracovníka: 

 

Ad a)  Mírně pozitivní přenos a protipřenos  

 

- ve vztahu nositele a klienta v podstatě není ţádný problém, dobře se jim 

spolupracuje a není důvod nic měnit. Můţe být u přenosu i protipřenosu. 

 

 Příklad typických myšlenek klienta: terapeut/soc.pracovník mi chce 

pomoci, rozumí mi, je lidský a ochotný, svojí práci dělá velmi dobře.   

 

 Příklad typických myšlenek terapeuta, sociálního pracovníka: je mi 

sympaticky, pěkně spolupracuje, fandím mu, půjde to dobře. 

 

 Emoční reakce klienta: příjemné naladění. 

 

 Emoční reakce terapeuta, sociálního pracovníka: příjemné naladění. 

 

 Chování klienta: spolupráce, ochota dělat úkoly. 

 

                                                 
42  PRAŠKO J., Přenos a protipřenos In: [online]. 2014 [cit. 2014-09-03]. Dostupné z 
http://www.kbt- Odyssea.cz/storage /vycviky/3_Vycvik202014/1 
setkani_Bystrice/Prasko_prenos_a_protiprenos.pdf 
43 PEŠEK R., PRAŠKO J., ŠTÍPEK J.,Kognitivně behaviorální terapie v praxi, Portál:Praha 
2013, ISBN 978-80-262-0501-2, str. 44-51 

http://www.kbt-/
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 Chování terapeuta, sociálního pracovníka: spolupráce, podpora, 

vcítění, obětavost. 

 

 Strategie změny u klienta i terapeuta: ţádná
44

 

 

  

Ad b) Obdivující přenos a protipřenos 

 

- vztah, kdy je klient pro nositele nějakým způsobem výjimečný (krásný, 

originální, inteligentní apod.). Nositel ho obdivuje, někdy je jím přímo 

fascinován. Pro zlepšení vztahů a redukci protipřenosu by si měl nositel ujasnit 

vlastní postoje, jejich kořeny a vliv na jeho chování vůči klientovi. Můţe být u 

přenosu i protipřenosu. 

 

 Příklad typických myšlenek klienta: terapeut/soc.pracovník je skvělý 

podobně jako já, rozumí mi, je lidský a ochotný, svoji práci dělá velmi 

dobře, tak mi pomůţe. 

 

 Příklad typických myšlenek terapeuta, sociálního pracovníka: ten 

člověk je výjimečně (krásný, originální, inteligentní). 

 

 Emoční reakce klienta: příjemné naladění, aţ euforie při naladění.  

 

 Emoční reakce terapeuta, sociálního pracovníka: obdiv, fascinace. 

 

 Chování klienta: chuť diskutovat s terapeutem opačné postoje, mírně 

soupeřit, úkoly střídavě dělá a nedělá, zdůrazňuje svobodu vztahu. 

 

 Chování terapeuta, sociálního pracovníka: terapeut/sociální pracovník 

nedělá dostatečné vyšetření, nevede terapii, případně kroky 

bagatelizuje, nepoţaduje domácí cvičení, má tendenci fascinovaně si 

povídat o pacientových výjimečnostech. 

 

 Strategie změny u klienta: často odezní v průběhu terapie s nabýváním 

důvěry, pokud déle interferuje s léčbou, vhodné otevřít jako problém, 

pracovat s kognicemi, hledat původ postojů v minulosti, jejich 

adaptivní a maladaptivní stránku, plánovat expozice s projevením 

„odvahy“ se chovat otevřeně.  

                                                 
44 PEŠEK R., PRAŠKO J., ŠTÍPEK P., Kognitivně behaviorální terapie psychických 
poruch, TRITON - Praha/Kroměříţ 2007, IBAN 978-80-7254-865-1, str. 152 a 156 
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 Strategie změny u terapeuta, sociálního pracovníka: ujasnit si 

vlastní postoje, jejich kořeny, vliv na chování, výhody a nevýhody pro 

vedení terapie. Nutná supervize. „Normalizace terapie“ – vést stejně, 

jako u jiných. Pokud nejde změnit chování a drţet standardní terapii, 

moţné s pacientem otevřít; případně ho předat jinému terapeutovi.
45

 

 

 

Ad c) Nadměrně ochranitelský protipřenos  

 

- jak jiţ název napovídá, nositel má pocit, ţe klient si sám neporadí, a tudíţ ţe 

ho musí nositel sám chránit, pomáhat mu a radit, jinak se klientovi něco stane, 

a bude to chyba právě nositele. Vztah můţe dojít aţ do situace, kdy nositel 

klienta přímo řídí a vůbec ho nenechává samostatně jednat. V tomto případě by 

si měl nositel opět ujasnit své vlastní postoje a nechat rozhodování a plánování 

věcí na klientovi. Je jen protipřenos. 

 

 

 Příklad typických myšlenek terapeuta, sociálního pracovníka: 

neporadí si sám, potřebuje pomoc, radu, bude to moje chyba, kdyţ se 

mu něco stane. 

 

 Emoční reakce terapeuta, sociálního pracovníka: strach, nejistota. 

 

 Chování terapeuta, sociálního pracovníka: radí, chrání, ujišťuje, 

ubezpečuje, řídí a kontroluje pacienta, nenechává ho samostatně jednat, 

skrytě zpochybňuje pacientovy zdroje. 

 

 Strategie změny u terapeuta, sociálního pracovníka: ujasnit si vlastní 

postoje, jejich kořeny, vliv na chování, výhody a nevýhody pro vedení 

terapie. Nutná supervize. Přestat s direktivitou vedení, nechat plánování 

na pacientovi, přestat zabezpečovat. Pokud to nejde – předat jinému 

terapeutovi.
46

 

                                                 
45 PEŠEK R., PRAŠKO J., ŠTÍPEK P., Kognitivně behaviorální terapie psychických 
poruch, TRITON - Praha/Kroměříţ 2007, IBAN 978-80-7254-865-1, str. 152 a 156  
46 PEŠEK R., PRAŠKO J., ŠTÍPEK P., Kognitivně behaviorální terapie psychických 
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Ad d) Erotický přenos a protipřenos  

 

- pokud je nositel ke klientovi sexuálně přitahován, flirtuje s ním, „nechtěně“ 

se ho dotýká, často s ním mluví o sexu apod., nutně si musí své chování 

uvědomit, přiznat si své pocity ke klientovi a pokud moţno se jich zbavit, nebo 

je alespoň neprojevovat. 

 

 Příklad typických myšlenek klienta: terapeut/soc.pracovník je ideální 

partner, vztah s ním mě zachrání, bylo by krásné s ním být, milovat se, 

splynout. 

 

 Příklad typických myšlenek terapeuta, sociálního pracovníka: je 

přitaţlivá(ý),bylo by s ní (ním) hezky. Jediný její (jeho) problém je, ţe 

má nedostatek něhy (sexu, pozornosti apod.) Sní sexuální fantazie o 

pacientovi. 

 Emoční reakce klienta: zamilovanost, moţná depersonalizace nebo 

„trans“ při kontaktu. 

 

 Emoční reakce terapeuta, sociálního pracovníka: fascinace, „trans“ 

nebo depersonalizace při setkání. 

 

 Chování klienta: flirtování nebo naopak stydlivé staţení, nápadné 

oblékání, zamilované pohledy, filtrování sdělení (potřeba vypadat 

v lepším světle). 

 

 Chování terapeuta, sociálního pracovníka: flirtuje, nápadně „chrání“, 

„nechtěně“ se dotýká, s chutí velmi často mluví o sexu, v nejhorším 

případě nabízí „sexuální terapii“ a s pacientkou/pacientem se sexuálně 

stýká. 

 

 Strategie změny u klienta: dokud neinterferuje s terapii není potřebné 

řešit – odezní spontánně. Pokud blokuje léčbu otevřít jako problém, 

probrat kognice a jejich vliv na chování, probrat „zdroje této potřeby“ v 

minulosti, citlivě ale jasně se vyjádřit k vlastním postojům v 

terapeutickém vztahu. 

 

 Strategie změny u terapeuta, sociálního pracovníka: přestat 

s racionalizací svádivého chování, zastavit ho, přiznat si protipřenos, 

najít si supervizi, ujasnit si vlastní motivy, jejich kořeny, vliv na 
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chování, nevýhody pro vedení terapie. Pokud nejde přesto vést 

standardní terapii - předat jinému terapeutovi. Ani pak však sexuálně 

vztah nekonzumovat.
47

 

 

Ad e) Bojácný přenos a protipřenos 

 

  - tyto reakce jsou charakteristické tím, ţe se nositel bojí, ţe by mu mohl klient 

ublíţit, vysmát se mu nebo ho odmítnout. V důsledku toho nositel pociťuje 

strach, úzkost, bojí se klientovi sdělit, co si doopravdy myslí. V tomto případě 

by měl nositel pracovat hlavně na svém sebevědomí a sebepřijetí.  

 

 Příklad typických kognicí klienta: terapeut/soc.pracovník mě můţe 

kritizovat, ublíţit mi, je silný, aţ zjistí, jaký jsem, odmítne mě, vysměje 

se mi, zavrhne mě. 

 

 Příklad typických kognicí terapeuta, sociálního pracovníka: můţe mi 

ublíţit, vysmát se mi, odmítnout mě, ukázat, ţe jsem neschopný, hloupý 

apod. 

 

 Emoční reakce klienta: strach, úzkost, stud 

 

 Emoční reakce terapeuta, sociálního pracovníka: strach, úzkost, stud. 

 

 Chování klienta: obtíţe s očním kontaktem, cenzuruje co sdělí, plní 

úzkostlivě úkoly, často mluví o své neschopnosti, hledá omluvy a 

vysvětlení, racionalizace, nedokáţe důvěřovat. 

 

 Chování terapeuta, sociálního pracovníka: mluví tiše, nedokáţe mít 

odstup, vedení terapie nechává na pacientovi, sám do ní nevstupuje 

(někdy si to racionalizuje „emfatickým vedením“), bojí se sdělit, co si 

myslí, s pacientem nediskutuje alternativy. 

 

 Strategie změny u klienta: otevřít narcistické postoje, diskutovat jejich 

„výhody a nevýhody“ v ţivotě, „normalizace“ – ani jeden z nás není 

výjimečný víc, neţ kterýkoliv jiný člověk, trvat na domácích úkolech.  

 

                                                 
47 PEŠEK R., PRAŠKO J., ŠTÍPEK P., Kognitivně behaviorální terapie psychických 
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 Strategie změny u terapeuta, sociálního pracovníka: pracovat na svém 

sebevědomí a sebepříjetí, pokud je to reakce na agresivní přenos 

pacienta – pomoci pacientovi zpracovat přenosovou reakci. Vţdy nutná 

supervize. Pokud nejde přesto vést standardní terapii – předat jinému 

terapeutovi. 
48

 

 

Ad f) Útočný přenos a protipřenos 

 

 - můţe se stát, ţe klient nositele z nějakého důvodu irituje. To vede k tomu, ţe 

nositel má na klienta vztek, moralizuje a poučuje ho, bagatelizuje jeho potřeby, 

popřípadě na něho záměrně nemá čas. Nositel by si měl své agresivní chování 

uvědomit a redukovat ho.  

 

 

 Příklad typických kognicí klienta: musím ukázat svojí sílu, jinak mě 

připraví o svobodu a soudnost, buď vyhraje on, nebo já! Co si to vůbec 

dovoluje, musím ho usadit! 

 

 Příklad typických kognicí terapeuta, sociálního pracovníka: je to 

psychopat, ignorant (málo se snaţí, chce jen výhody, sekundární zisky 

apod.). Otravuje mě. Jámu ukáţu. 

 

 Emoční reakce klienta: zlost, nenávist, strach 

 

 Emoční reakce terapeuta, sociálního pracovníka: vztek, rezonance 

 

 Chování klienta: útočný hlas i pohled, slovní agrese: obviňování, 

vyčítání, vyhroţování, ojediněle i fyzická agrese. 

 

 Chování terapeuta, sociálního pracovníka: moralizuje, poučuje, 

vyčítá, bagatelizuje pacientovy potřeby, nemá čas, pacienta „seřve“. 

 

 Strategie změny u klienta: dát zpětnou vazbu, ţe víme o jeho pocitech, 

negativním dotazováním a asertivním souhlasem či zpětnou vazbou 

umoţnit vyjádřit pocity zlosti, křivdy, pak probrat postoje, které za tím 

leţí, jejich kořeny, projevy v chování, výhody a nevýhody. Aţ nakonec 
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po poklesu pacientova napětí vyjádřit svůj postoj (oddělit chování od 

člověka jako celku) zpětnou vazbou. 

  

 Strategie změny u terapeuta, sociálního pracovníka: Uvědomit si 

svoje agresivní postoje a chování, přestat je racionalizovat či opírat o 

názory podobně postiţených terapeutů, Ujasnit si kořeny těchto postojů, 

vliv na chování, nevýhody pro vedení terapie. Pokud nejde přesto vést 

standardní terapii - předat jinému terapeutovi.
49

 

 

Ad g) Soupeřivý přenos a protipřenos 

 

 - v případě, ţe má nositel pocit, ţe se na něj klient vytahuje, soupeří s ním v 

názorech, chlubí se a předvádí a velmi špatně nese klientovy výhry. Tak jako v 

předchozím případě by měl nositel zpracovat své postoje vůči klientovi, 

popřípadě jít do přímé konfrontace s ním s cílem vyjasnit si vzájemné postoje.  

 

 

 Příklad typických kognicí klienta: jen ať se na mě nevytahuje, v řadě 

věcí jsem lepší, předvedu mu to, nedovolím, aby mě poniţoval. 

 

 Příklad typických kognicí terapeuta, sociálního pracovníka: ať si 

nemyslí, ţe se na mně bude vytahovat. 

 

 Emoční reakce klienta: napětí, střídání pocitů euforie, vzteku, závisti či 

bezmoci podle subj. „skóre“. 

 

 Emoční reakce terapeuta, sociálního pracovníka: střídavě napětí a 

pýcha. 

 

 Chování klienta: skrytě nebo otevřeně soutěţí, zapáleně diskutuje 

všude, kde očekává „utkání“, racionalizuje neplnění úkolů, nebo je plní 

schválně tak, by ukázal, ţe to nejde. 

 

 Chování terapeuta, sociálního pracovníka: s pacientem soupeří v 

názorech, „kdo má pravdu“, chlubí se a předvádí, špatně nese 

„pacientovy výhry“, málo povzbuzuje, nevcítí se. 
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 Strategie změny u klienta: dát zpětnou vazbu na konkrétní situace, 

propátrat soutěţivé kognice a hlubší postoje, jejich zdroje, situace, kdy 

se objevují, chování, ke kterému vedou, pak výhody a nevýhody, včetně 

toho, co dělají v terapii. 

 

 Strategie změny u terapeuta, sociálního pracovníka: pracovat na svém 

sebevědomí a sebepřijetí, nutná supervize, zpracovat svoje postoje, jejich  

původ a působení. Pokud nejde přesto vést standardní terapii – předat 

jinému terapeutovi.
50

 

 

Ad h) Pohrdavý přenos a protipřenos 

 

 - příkladem těchto reakcí je, ţe si nositel myslí, ţe klient je hlupák (slaboch, 

hysterický apod.) a tím pádem jím pohrdá, nudí se s ním, povyšuje se nad něj, 

bagatelizuje jeho potřeby a posmívá se mu. Zde je potřeba zapracovat na 

vzájemných mezilidských vztazích, najít příčinu nositelových pocitů a 

postojů a zredukovat jejich působení na klienta.  

 

 

 Příklad typických kognicí klienta: nemá na to! Je to slaboch (hlupák, 

blázen apod.). V čem ten mi můţe pomoci? Mám převahu. 

 

 Příklad typických kognicí terapeuta, sociálního pracovníka: je to 

hlupák (slaboch, blbec, hysterka, obsedant apod.). Nudí mě. Ať uţ 

neotravuje. 

 

 Emoční reakce klienta: pohrdání, netrpělivost, vztek. 

 

 Emoční reakce terapeuta, sociálního pracovníka: pohrdání, nuda, 

vztek, pýcha. 

 

 Chování klienta: dává najevo pohrdání, opovrţlivě komentuje akce 

terapeuta, odmítá dělat domácí cvičení, vynechává hodiny nebo 

přestává chodit do terapie. 
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 Chování terapeuta, sociálního pracovníka: dává pohrdavé rady, 

bagatelizuje pacientovy potíţe i postoje, posmívá se, nemá čas, 

netrpělivě vstupuje do pacientova sdělení, nenaslouchá. 

 

 Strategie změny u klienta: dát zpětnou vazbu na konkrétní chování, 

propátrat kognice a postoje, pak najit jejich původ, ve kterých situacích 

fungují, jaké chování generují, výhody/nevýhody pro vztahy a ţivot, jak 

působí v léčbě. 

 

 Strategie změny u terapeuta, sociálního pracovníka: pracovat na 

svých mezilidských vztazích, jít do výcviku (případně dalšího, protoţe 

předešlý zjevně velký význam neměl), zpracovat svoje postoje, jejich 

původ a působení na druhé. Při vedení terapie nutná supervize, pokud 

to přesto nejde – předat jinému terapeutovi.
51

 

 

3.7  Možnosti řešení přenosu či protipřenosu  

 

3.7.1 Supervize  

 

Dobře odvedená supervize, pomáhá terapeutovi lépe reflektovat přenosy  a 

protipřenosy  v práci s klientem.
52

 

3.4.2 Psychoterapeutický výcvik 

  

Z dizertační práce „Kvalitativní analýza efektů psychoterapeutických 

výcviků“ vyplynulo mimo jiné jako profesní přínos z psychoterapeutického 

výcviku nárůst, prohloubení porozumění klientům, přenosovým i 
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52 PEŠEK R., PRAŠKO J., ŠTÍPEK P., Kognitivně behaviorální terapie v praxi, PORTÁL-
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protipřenosovým  reakcím, dále nahlíţí na „slepé“ místa, rozpoznává přenosy a 

protipřenosy.
53

 

 

Kopřiva uvádí, ţe jedním ze smyslu výcviku je to, ţe si díky němu sáhneme 

na vlastní citlivá (hluchá) místa, seznámíme se s našimi emočními traumaty, 

které si pojmenujeme a tím odstraníme nebo zmírníme moţnost, ţe si svoje 

vnitřní problémy budeme odreagovávat na klientech.
54

 Těmi citlivými místy 

můţeme rozumět právě přenos či protipřenos. 

 

Během absolvování povinných praxí,v sociálních oblastech, jsem zjistila při 

rozhovorech se sociálními pracovníky, pracujících na různých pracovních 

zařazení od terénních pracovníků, přes  péči o seniory aţ po přepáţkové 

pracovnice, ţe mnozí ani nevědí co to přenos či protipřenos je. Prakticky 

všichni po vysvětlení sdělovali, ţe sice různé symptomy, které by signalizovali 

přenos či protipřenos pociťují, ale ţe z různých důvodů toto vědomě potlačují. 

Pouze pracovníci, kteří absolvovali terapeutický výcvik byli o tomto problému 

dostatečně informováni a byli schopni s ním pracovat.  

 

 Psychoterapeutickým výcvikům bych se podrobněji chtěla věnovat 

v následující kapitole. 
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[online]. 2005 [cit. 2014-09-03]. Dostupné z 
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4. Psychoterapeutický sebezkušenostní výcvik 

 

Pojmem psychoterapeutický sebezkušenostní výcvik se rozumí výukový a 

výcvikový proces, při kterém se z laika stává kvalifikovaný psychoterapeut. 

Budoucí psychoterapeut pozná z vlastní zkušenosti, jak se pomoc 

psychologickými prostředky prakticky uskutečňuje a jak na člověka působí. 

Přínosem bývá prohloubení a rozšíření sebepoznání, neboť adept zjišťuje, 

jakým způsobem určité situace proţívá, jak v nich reaguje a jak na druhé 

působí. Pozná svoji „osobní rovnici“ a „slepá místa“.
55

 

 

Pravdivější orientace v sobě je potřebná, protoţe umoţní rozpoznání a 

řešení vlastních problémů a zmenší nebezpečí, ţe je budeme později vnášet do 

terapie. 
56

Výcvik vedou lektoři té které psychoterapeutické školy. 

 

Výcvik má obvykle několik částí. Jsou to: 

 sebezkušenostní (záţitková) část (skupinová a individuální), 

 výklad teorie, 

 práce s klientem pod supervizí, 

 závěrečná práce či zkouška.
57

 

Kratochvíl uvádí, ţe k provádění praktické psychoterapie je 

psychoterapeutický výcvik potřebný. Psychoterapie vyţaduje, aby se terapeut, 

kromě naučení se různým technikám, také vyznal ve svých vlastních postojích, 

motivacích a reakcích. Aby dokázal pracovat s přenosem, tedy s tím, co si do 

                                                 
55 VYMĚTAL J., Úvod do psychoterapie 3. aktualizované a doplněné vydání, Grada:Praha, 
ISBN 978-80-247-2667-0, str. 235 
56  VYMĚTAL J., Úvod do psychoterapie 3. aktualizované a doplněné vydání, Grada:Praha, 
ISBN 978-80-247-2667-0, str. 235 
57 Psychoterapeutický výcvik, In: [online]. 2014 [cit. 2014-09-03]. Dostupné z 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Psychoterapeutický_výcvik  
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Supervize_(personalistika)
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něj pacient promítá, a aby rozuměl protipřenosu, tedy tomu, co si sám promítá 

do pacienta. Proto je výcvik v psychoterapii sebezkušenostní, je praktikovaný 

formou záţitku na sobě, neboť zmíněné dovednosti se nelze naučit z knih či z 

přednášek. Skupinové formy dynamické terapie vyţadují i porozumění 

skupinovým procesům. Budoucí terapeut se proto účastní výcvikové skupiny, 

která se řídí podobnými principy jako skupiny terapeutická.
58

  

Yalom a Leszcz vyjmenovává následující přínosy pro účastníky výcviku:   

 má se moţnost učit na emoční úrovni to, co dosud mohl vědět jen 

rozumově.  

 Proţije sílu skupiny – sílu zranit i sílu léčit. 

  Naučí se, jak je důleţité být skupinou přijímaný; co s sebou 

skutečně nese sebeodkrytí; jak obtíţné je odhalit svůj skrytý svět, 

své fantazie, pocity zranitelnosti, nepřátelství a náklonnosti. 

  Naučí se vnímat své silné a slabé stránky.  

 Dozví se něco o svých obvyklých protipřenosových reakcích.  

 Dalším důleţitým přínosem účasti ve výcviku je skutečnost, ţe 

frekventant se toho hodně dozví o roli vedoucího, kdyţ si uvědomí 

svou vlastní závislost a často nerealistické hodnocení moci a 

vědomostí vedoucího.
59

 

V sebezkušenostní (záţitkové) části adept sám na sobě zakouší postupy 

vlastní psychoterapeutickému směru, který studuje, sám de facto podstupuje 

částečnou psychoterapii. Děje se tak postupem, který výstiţně popisuje 

                                                 
58 KRATOCHVÍL S., Základy psychoterapie, Praha:Portál 2006, ISBN 978-80-262-0302-5, 
str. 302 
59 YALOM I.D.; LECZCZ M., Teorie a praxe skupinové psychoterapie, Praha: Portál 2007, 

ISBN 978-80-7367-   304-8 
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odposlechnutá laická definice: „Budoucí terapeuti sedí v kruhu a baví se o 

věcech, o kterých se ve slušné společnosti nemluví.“ 

 

V teorii se dozví něco z historie studovaného psychoterapeutického směru 

(obvykle zejména ţivotopis jejího zakladatele), uslyší hodně subjektivních 

tvrzení o účinnosti studované psychoterapie a málo objektivních dokladů téhoţ. 

Jiné psychoterapeutické směry bývají zmíněny okrajově. 

 

V práci s klientem pod supervizí adept psychoterapie pracuje s klientem, 

jeho práce je však pravidelně kontrolována lektorem. 

 

Závěrečná práce obvykle zahrnuje kazuistiku. Zkouška se týká teorie. 

Kompletní výcvik obvykle trvá 4 – 7 let (500 – 1000 hodin), v současné době 

(2014) stojí asi 22000 Kč za rok.
60

 

 

Po skončení psychoterapeutického výcviku obdrţí absolvent osvědčení a je 

mu umoţněno (po splnění eventuálních dalších podmínek, například zákonné 

registrace apod.) své kvalifikace vyuţívat ku prospěchu svému i jiných. Je-li 

původní profesí absolventa psychoterapeutického výcviku lékařství či 

psychologie, obvykle pracuje ve zdravotnictví, nazývá se psychoterapeutem, 

zabývá se pacienty a za práci mu platí zdravotní pojišťovna. Je-li původní 

profese absolventa psychoterapeutického výcviku jiná, potom obvykle pracuje 

mimo zdravotnictví, nazývá se poradcem, má klienty a za práci mu platí sami 

klienti. 

 

                                                 
60 Psychoterapeutický výcvik, In: [online]. 2014 [cit. 2014-09-03]. Dostupné z 
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I po skončení výcviku je záhodno, aby se absolvent dále vzdělával, avšak 

zejména je nutno, aby dokázal rozpoznat ty případy, na které sám nestačí, a 

předloţil je kolegům nebo s nimi šel do supervize. 

 

Někteří z absolventů výcviku po nějaké době praxe sloţí další zkoušky a 

sami se stávají lektory dané psychoterapeutické školy. Tací se potom zabývají 

školením dalších adeptů psychoterapie. Tím se kruh psychoterapeutického 

výcviku uzavírá.
61

 

 

 Psychoterapeutický výcvik si můţeme vybrat podle různých směrů 

v terapii, uvádím přehled současných směrů v psychoterapii dle  Kratochvíla: 

1. Hlubinná psychoterapie  

2. Dynamická a interpersonální 

3. Rogersovská  

4. Behaviorální 

5. Kognitivní  

6. Komunikační  

7. Gestalt terapie  

8. Dasainanalýza  

9. Logoterapie  

10. Existenciální a humanistická  

11. Eklektická a integrativní pojetí 
62

 

 

4.2 Důležitost sebepoznání 

 

Běţně inklinujeme ke schematickému a stereotypnímu vnímání druhých, 

pouţíváme různé nálepky (např. sportovec, intelektuál, citlivka, tvrďák, lenoch, 

hrdina, strašpytel), které často zdůrazňují pouze jednu nebo několik 

                                                 
61 Psychoterapeutický výcvik, In: [online]. 2014 [cit. 2014-09-03]. Dostupné z 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Psychoterapeutický_výcvik 
62 KRATOCHVÍL S., Základy psychoterapie, Praha:Portál 2006, ISBN 978-80-262-0302-5, 
str. 5-6 
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charakteristik člověka. Daného člověka začleníme do určité kategorie a pak uţ 

ani příliš nestojíme o to poznat jej blíţe. Podobně zjednodušujícím způsobem 

však často pohlíţíme i na sebe. Vybereme si pouze několik svých vlastností 

nebo rysů a ty nám potom slouţí jako základ toho, jak sami sebe vnímáme. 
63

 

 

Jakmile se začneme věnovat sebepoznání, uvědomíme si větší paletu svých 

vloh, schopností, moţností nebo dovedností. To s sebou můţe přinášet hned 

několik důsledků: především si uvědomíme svou jedinečnost. Vidíme-li se 

z perspektivy zúţené pouze na několik málo charakteristik, bývá těţké najít 

něco, čím bychom se odlišovali od druhých, čím bychom nad nimi třeba 

vynikali. To znamená, ţe si budeme hůře nacházet své místo mezi lidmi. 

Teprve kdyţ u sebe objevím větší paletu charakteristik, uvědomím si také, ţe 

jsem díky jejich unikátní kombinaci naprosto jedinečným člověkem, a to mi 

také mimochodem přinese větší sebedůvěru.
64

 

 

 Navíc, prozkoumání svého vnitřního světa, vede k uvědomění si své 

jedinečnosti, vnímaní jedinečných rysů ostatních lidí a konec projekce svých 

neuvědomovaných vlastností. O této problematice se zmiňuji v kapitole 2.2.   

     

Aspekty ovlivňující kvalitu vztahu mezi pomáhajícím pracovníkem a 

klientem, čímţ jedním aspektem je právě projekce. Jestliţe vím, ţe druhý 

člověk je svým osobitým způsobem unikátní, dokáţu si také docela snadno 

odvodit, ţe postupy a zákonitosti, které mají smysl v mém ţivotě, nemusí nutně 

platit v jeho světě. Nebudu mu tedy předkládat své osvědčené zkušenosti jako 

ty „pravé“, ale spíše jej začnu podporovat v jeho vlastních úsudcích. 
65

 

 

                                                 
63 KUNEŠ D., Sebepoznání, Praha -Portál 2009, ISBN 978-80-7367-541-7, str. 11-14 
64 KUNEŠ D., Sebepoznání, Praha -Portál 2009, ISBN 978-80-7367-541-7, str. 11-14 
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Sebepoznání nám také pomůţe odhalit naše vlastní nedostatky a limity. 

Umoţní nám odlišit hranice, které jsou pro nás pevně dané, od těch, které jsme 

si sami zvolili nebo které nám nastavili lidé kolem nás tím, ţe nás třeba 

v určitých projevech nepodporovali nebo nás za ně trestali.  Přesto lze mnoho 

hranic posouvat, a tím se i dále rozvíjet. Platí ovšem, ţe k tomu, abychom 

nějakou hranici posunuli, ji musíme nejprve důkladně prozkoumat.
66

 

 

Můţeme se setkat ještě s jednou problematickou situací: věnujeme-li se 

sebepoznání, často nalezneme i nějaké svoje hledisko či vlastnost, která je 

všeobecně povaţován za negativní. Uvědomíme si například svoji sobeckost, 

agresivitu nebo třeba pýchu. Ačkoli tyto charakteristiky můţeme skutečně 

vnímat jako negativní, tím, ţe jsme si je uvědomili, jsme udělali nejvíce v tom, 

abychom je dokázali nějak ovlivnit. Všichni máme nějaké negativní vlastnosti. 

Dokud si je ovšem nepřipustíme, nemáme moţnost vyuţít tohoto poznání ve 

svůj prospěch. 

 

Nabízí se samozřejmě otázka, zda přílišné zaměření na sebe v rámci 

sebepoznání nevede lidi k sobectví, sebestřednosti nebo nadměrnému 

vyzdvihování vlastních potřeb. Je prokázáno, ţe se při sebepoznávání skutečně 

soustředíme více sami na sebe neţ na druhé. Podle mého názoru se ale jedná o 

přechodnou fázi. Sebepoznání by nám nakonec mělo umoţnit, abychom se 

dokázali naplno a s větším porozuměním věnovat svému okolí. Pokud taková 

dočasná sobeckost povede k opravdovějšímu zájmu o druhé lidi, pak je vše 

v naprostém pořádku.
67
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4.3 Význam sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku 

pro pomáhajícího pracovníka  

 

Pomáhající pracovníci většinou nevykonávají psychoterapii v rámci své 

práce s klientem. Myslím však, ţe je výhodné takto orientovaný výcvik 

absolvovat. 

 

Yalom (2003) píše, ţe terapeuti i další pomáhající pracovníci by měli mimo 

dalších dovedností ukázat klientům cestu osobním vzorem. Sociální pracovník 

právě ve výcviku můţe proţít to, co zaţívají jeho klienti: např. touhu po 

závislosti, vděčnost za starostlivost a opravdové naslouchání, sklon idealizovat 

si terapeuta či vztek na něj. Díky vlastním proţitkům můţe lépe rozumět tomu, 

co klient proţívá a také na něj adekvátněji reagovat. Pro pracovníky, kteří ve 

své profesi pracují se skupinou, přichází velmi důleţité poznání fungování 

vztahů ve skupině, zaţití si skupinové dynamiky. Ještě dnes si vzpomínám, 

jakou má sílu skupina a co jejím prostřednictvím můţe člověk zaţít. Dalším 

smyslem výcviku je to, ţe si díky němu sáhneme na vlastní citlivá (hluchá) 

místa (Kopřiva), seznámíme se s našimi emočními traumaty, které si 

pojmenujeme a tím odstraníme nebo zmírníme moţnost, ţe si svoje vnitřní 

problémy budeme odreagovávat na klientech. Profesionál si můţe ve 

výcvikové skupině zaţít to, jak jej vidí druzí, a jednoznačně pracuje na 

přijímání přesné zpětné vazby. To jej učí větší toleranci k různosti.
68

 

 

 Jitka Lakomá (2004) provedla pilotní výzkum účinku výcviku na lidech, 

kteří ho dokončili. Šlo o celkem 44 osob v průběhu let 1997 aţ 2005. Provedla 

testy u frekventantů vţdy na počátku a na konci výcviku. Přestoţe výzkum 

                                                 
68 LÁSKOVÁ A., Význam sebezkušenostního terapeutického výcviku pro výkon sociální 
práce online]. 2004 [cit. 2014-09-03]. Dostupné z www.rarosp.cz/docs/rarosp_laskova.pd 
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nepracoval s kontrolní skupinou, tudíţ neaspiruje na vědecký důkaz účinnosti 

výcviku, výsledky mohou naznačit směr efektu tohoto typu výcviku.
69

 

 

Shrnutí výsledků (Lakomá, 2004): 

 

• Frekventanti se po absolvování výcviku lépe orientovali na přítomnost, 

tzn. ţe byli schopny zařadit minulost, přítomnost i budoucnost do 

smysluplné kontinuity, ţe si plně uvědomovali své okolí  byli v 

kontaktu s realitou. Zatímco při zahájení výcviku vykazovali spíše 

hodnoty inkompetentních osob, tedy ţili více v minulosti s pocity lítosti 

či hněvu nebo v budoucnosti se zidealizovanými představami a 

nerealizovatelnými plány 

 

• absolventi se díky výcviku odpoutali ze závislosti na jiných lidech, 

postupně propracovali k nezávislosti a soběstačnosti 

 

• výzkum zaznamenal u frekventantů vysokou schopnost vyjadřovat 

svoje pocity spontánní činností, coţ se projevovalo nejen v průběhu 

výcvikového programu, ale dokládaly to i reference frekventantů v 

mezidobí jednotlivých soustředění. 

 

• přes své slabosti a nedostatky se jedinci naučili akceptovat své já, tedy 

přijímali sami sebe, začali povaţovat svůj případný hněv a agresivitu za 

přirozenou. Posun se objevil i ve schopnosti intimního kontaktu - 

vybudovat si smysluplné a vřelé meziosobní vztahy.
70
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Tuto obecnou výpověď Lakomá dokládá konkrétní výpovědí účastníků 

(třicetiletého psychologa a padesátileté zdravotní sestry) zmiňovaného výcviku, 

kteří zisky a ztráty z výcviku zformulovali v závěrečné práci, která završuje 

čtyřletou cestu výcvikem (Lakomá, 2004). 

„Co mi výcvik dal? 

…ustojím pláč klientů a vůbec jsem pochopil význam pláče 

…výcvik mi umožnil prožívat vztahy nějak košatěji… 

…umím se lidí dotýkat a přijímat doteky… 

…ukázal, co bolesti si v sobě neseme 

…umožnil náhled na spoustu věcí 

…jsem vděčný za tu možnost „dovolit“ si city…. 

…prohloubení empatie… 

 

Netroufám si říci, zda jsem se někam posunul a kam a o kolik. Aspoň jsem se 

vydal na cestu, a už toto považuji za úspěch. Nemyslím, že bych už „dospěl“, 

ale jsem v pohybu…Ty čtyři roky výcviku byly v mnohém hodně těžké, ale taky 

mi v mnohém daly víc, než těch pětadvacet let do začátku výcviku“. 

 

„Daří se mi lépe porozumět sama sobě… chápat lidi kolem a naslouchat 

jim, říkat, co chci a co ne… 

Dávat najevo své city, plakat, objímat, hladit. Mít ráda sama sebe…Určovat 

své hranice…Podařilo se mi odpustit tatínkovi…Přehodnotit a přeskládat 

minulost. Udržet manželství…uvědomit si, že mám svůj život ve svých rukou.“
71
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práce online]. 2004 [cit. 2014-09-03]. Dostupné z www.rarosp.cz/docs/rarosp_laskova.pd   



 

42 

Aby měl výcvik nějaký smysl, je třeba se tohoto výcviku aktivně zúčastnit, 

nikoli pouze pasivním způsobem na sebe atmosféru a průběh výcviku nechat 

působit.
72

 

 

Efekty psychodynamického  psychoterapeutického výcviku se zabývala i 

Mülerová ve své dizertační práci „Kvalitativní analýza efektů 

psychoterapeutických výcviků“.  

Shrnutí frekventantů – osobní přínos z výcviku: 

 nárůst, prohloubení sebepoznání, sebeporozumění 

 nárůst porozumění jiným, tolerance až úcta k názoru druhého člověka 

 redukce intelektualizace, racionalizace v prospěch prožívání  

 nárůst životní radosti, spokojenosti, spontánnosti, uspokojení života  

 zlepšení v rodině, mezilidských vztazích 

 zvýšená citlivost/diferencovanější vnímání podobnosti a odlišnosti lidí a 

pod.; 

 osvobození  od starých ,těžkých věcí73 

 Profesní přínos z výcviku shrnuje  takto: 

 

 nárůst, prohloubení porozumění klientovi, přenosovým, protipřenosovým 

reakcím  

 nárůst sebejistoty, ukotvení v roli terapeuta; 

 zlepšení v identifikaci, popisu klienta; 

 přesnější rozlišení svých problémů/pocitů a problémů/pocitů klienta v 

terapii  

 ovládaní teorie; 

 nárůst odvahy interpretovat 

 

                                                 
72 LÁSKOVÁ A., Význam sebezkušenostního terapeutického výcviku pro výkon sociální 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 

 

5. Metodologie výzkumu  

 

Na počátku kaţdého výzkumu stojí stanovení výzkumného problému, toho, 

co chceme řešit, na které otázky chceme odpovědět.
74

 Svůj výzkum jsem 

zaměřila na význam psychoterapeutického výcviku při práci s přenosem a 

protipřenosem ve vztahu pomáhající pracovník a klient.  

 

Při výzkumu jsem se zaměřila na cílovou skupinu pracovníků, kteří pracují 

v sociální oblasti s různými cílovými skupinami uţivatelů a mají absolvovaný 

psychodynamický výcvik. 

 

5.1 Cíl výzkumu  

 

V  předešlé části bakalářské diplomové práce jsem přiblíţila teoreticky 

vztah pomáhajícího pracovníka a klienta, který má vliv na kvalitu profesního 

pomáhání. Dle Geringové kvalitu vztahu ovlivňuje mimo jiné projekce, přenos 

a protipřenos.  Moţnosti řešení přenosu a protipřenosu  řeší supervize – Praško 

uvádí, ţe dobře odvedená supervize, pomáhá terapeutovi reflektovat přenosy a 

protipřenosy. Druhou moţností řešení, jak přenosy rozpoznat a zpracovat je 

absolvování sebezkušenostního výcviku, kde jak uvádí Yalom proţijeme sílu 

skupiny – sílu zranit i sílu léčit. Naučíme se, jak je důleţité být skupinou 

přijímaný, co s sebou skutečně nese sebeodkrytí, jak obtíţné je odhalit svůj 

skrytý svět, své fantazie, pocity zranitelnosti, i slabiny. Dozvíme se, jakou roli 

nejraději zaujímáme ve skupině a jaké jsou naše protipřenosové reakce. 

                                                 
74 CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu. Základy kvantitativního výzkumu. 

Praha, Grada, 2008. ISBN 978-247-1369-4. 



 

44 

Sama mám absolvovaný výcvik ve skupinové psychoanalytické terapii. 

Mohu potvrdit, ţe výcvik mi mimo jiné pomohl k  porozumění přenosovým a 

protipřenosovým reakcí.  

 

Ve svém výzkumu jsem se proto zaměřila na absolventy výcviku ve 

skupinové psychodynamické terapii.  

 

Cílem výzkumu je zkoumat prospěšnost absolvování sebezkušenostního 

psychoterapeutického výcviku pro výkon práce pracovníka pomáhajících 

profesí se zaměřením na přenos a protipřenos.  

 

5.2 Výzkumný problém a výzkumné otázky  

 

Výzkumný problém: Názory a postoje pracovníků pomáhajících profesí 

k absolvování sebezkušenostního  psychoterapeutického výcviku při práci 

s přenosem a protipřenosem. 

  

Hlavní výzkumná otázka: Jaké názory a postoje zaujímají pracovníci 

pomáhajících profesí k absolvování psychoterapeutického výcviku jako 

nástroje k pochopení vlastního jednání i jednání jejich klientů v oblasti přenosu 

a protipřenosu?  

 

Dílčí výzkumné otázky:  

a) V čem spatřují pracovníci pomáhajících profesí přínos 

psychoterapeutického výcviku v profesním ţivotě. (otázka v dotazníku č. 12) 

b) V čem spatřují pracovníci pomáhajících profesí sluţeb přínos 

psychoterapeutického výcviku v osobním ţivotě. (otázka v dotazníku č. 13) 
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c) V čem spatřují pracovníci pomáhajících profesí přínos 

psychoterapeutického výcviku při zvládnutí problému přenosu a protipřenosu 

v sociální práci. (otázka v dotazníku č. 21)  

 

5.3 Volba výzkumné strategie, metod a technik  

 

Jedná se o výzkumný problém popisný, kdy jsem k dosaţení cílů výzkumu 

zvolila kvantitativní výzkumnou strategii a jako nejvhodnější techniku sběru 

dat dotazníkové šetření. 
75

 

 

5.3.1 Pilotáž a pilotní ověření dotazníku  

 

Pouţila jsem standardního postupu, před zahájením oficiálního výzkumu 

jsem realizovala pilotáţ, který byl zmenšeným modelem vlastního výzkumu a 

který byl proveden na malém vzorku pěti osob, pracovníků pomáhajících 

profesí. Jeho cílem bylo eliminovat riziko nesrozumitelných či nepřesně 

formulovaných otázek. První fází byl rozhovor s vybranými pracovníky 

pomáhajících profesí, jehoţ cílem bylo správně konstruovat dotazník. Po 

drobných úpravách byl dotazník pilotně ověřen a připraven pro samotný 

výzkum. 

  

5.3.2 Distribuce dotazníku  

 

Do vzorku jsem zařadila vybrané absolventy sebezkušenostního 

psychodynamického psychoterapeutického výcviku, pracující v pomáhajících 

profesích, jejichţ seznam jsem získala od vedoucích terapeutů   

                                                 
75 MAŇÁK, J.; ŠVEC, V. Cesty pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-

078-6 

. 
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psychoterapeutického výcviku, který jsem sama absolvovala a kaţdému jsem 

jej předala pomocí mailové korespondence. 

 

5.4 Výběr výzkumného vzorku  

 

   Společným rysem všech respondentů byl fakt, ţe jsou v současné době 

zaměstnáni jako pracovníci v pomáhajících profesích, a to na pracovních 

pozicích, pro které je charakteristickým rysem vykonávání přímé práce s 

osobami, jimţ jsou poskytovány sociální sluţby.  

 

Výzkumným vzorkem byli pracovníci z různých typů sociálních sluţeb, 

kteří jsou absolventy výcviku ve skupinové psychodynamické terapii.  

 

Výzkum - dotazníkové šetření bylo předloţeno vybraným pracovníkům 

pomáhajících profesí, kteří absolvovali sebezkušenostní psychodynamický 

výcvik.  

5.5 Způsob zpracování dat  

 

Informace získané prostřednictvím dotazníkového šetření byly vyhodnoceny 

a zpracovány v tabulkách četností, s uvedením absolutní a relativní četnosti v 

procentech. Některá data četností jsou pro větší přehlednost zpracována i 

vizuálně v grafech. Tabulky i grafy jsou doplněny slovním komentářem.
76

 

 

 

                                                 
76 CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu. Základy kvantitativního výzkumu Praha, 
Grada, 2008. ISBN 978-247-1369-4. 
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6. Analýza a interpretace dat 

 

V následující části své práce představuji výstupy získané v průběhu 

výzkumu. Pro přehlednost jsou zpracovány v tabulkách nebo grafech. Tabulky 

i grafy jsou doplněny slovním komentářem, vyhodnocením otázky.  

 

6.1 Zpracování výstupů dotazníkového šetření 

 

 
Tabulka č. 1 Pohlaví respondentů  

Pohlaví respondentů Počet respondentů Celkem v % 

Ţeny 13 69 % 

Muţi  10 31 % 

 

Otázka č. 1: Pohlaví respondentů. 

 Na první otázku, která zjišťovala pohlaví respondentů odpovídalo  všech 23 

respondentů.  Z výsledků uvedených v tabulce č. 1 vyplývá, ţe se výzkumu 

zúčastnilo 16 ţen a 7 muţů.  

 

Graf č. 1 Věk respondentů 
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Otázka č. 2: Věk respondentů 

Na druhou otázku, která zjišťovala věk respondentů odpovídalo všech 23 

respondentů. Z výsledků uvedených v grafu č. 1 vyplývá, ţe největší skupinou 

a to 11(48 %) absolventů jsou ve věku 31 aţ 40 let, dále 5 (22 %) absolventů 

ve věku 51 a více let, 4 (17 %) absolventi ve věku 21 aţ 30 let a 3 (13 %) ve 

věku 41 aţ 50. Z výsledků tohoto výzkumu vyplývá, ţe do výcviku vstupují 

lidé starší s osobnostní zralostí. Můţe to být tím, ţe tito lidé jsou odpovědnější 

ve své práci a chtějí tuto práci zkvalitnit. Na druhou stranu je také pravdou, ţe 

do některých typů výcviku nejsou přijímáni lidé mladší 25 let (např. 

psychoanalytický výcvik). 

 
Graf č. 2 Nejvyšší dosažené vzdělání  

 

  
 

Otázka č. 3: Nejvyšší dosažené vzdělání 

Na třetí otázku, která zjišťovala nejvyšší dosaţené vzdělání respondentů, 

odpovídalo všech 23 respondentů.  Z výsledků uvedených v grafu č. 2 vyplývá, 
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ţe VŠ absolvovalo 13 respondentů (z toho 6 uvedlo vzdělání v oboru sociální 

práce), VOŠ – 5 respondentů (všech 5 respondentů v oboru sociální práce), SŠ 

– 3 respondenti (z toho 1 respondent v oboru sociální práce), ZŠ – 1 

respondent. Jsem si vědoma toho, ţe tento výsledek nelze zobecňovat, nicméně 

by z těchto výsledků vyplynulo, ţe do výcviku převáţně vstupují lidé 

s vysokoškolským vzděláním, kteří si chtějí zlepšit svoji odbornou kvalifikaci. 

Je ovšem nepřehlédnutelným faktem, ţe z dalších výsledků vyplývá, ţe 

faktorem pro zvyšování kvalifikace touto formou je poţadavek zaměstnavatele. 

Bylo by třeba dále zkoumat, kolik respondentů by tento výcvik absolvovalo 

bez motivace zaměstnavatelem na bázi pouhé dobrovolnosti a snaze sám si 

zvýšit kvalifikaci.    

 

Tabulka č.2 Probíhající vzdělání 

 

Probíhající vzdělání Počet respondentů Celkem v % 

Ano 11 47 % 

Ne  12 52 % 

 

 

Otázka č. 4: Probíhající vzdělání 

Na čtvrtou otázku, která zjišťovala právě probíhající vzdělání, odpovídalo 

všech 23 respondentů.  Z výsledků uvedených v tabulce č. 2 vyplývá, ţe téměř 

polovinu a to 11 respondentů je ve vzdělávacím procesu.  

 

Tabulka č. 3 Motivace k probíhajícímu/dosaženému vzdělání 

 

Výcvik, jako motivace 

 k probíhajícímu/dosaženému vzdělání? 

Počet respondentů Celkem v % 

Ano 15 65 % 

Ne  8 35 % 

 

 

Otázka č. 5: Motivací k probíhajícímu/dosaženému vzdělání byl 

sebezkušenostní terapeutický výcvik? 

Na pátou otázku, která zjišťovala motivaci ke vzdělání v závislosti na 

absolvování výcviku, respondenti prakticky potvrzují – 15 (65 %) respondentů 
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odpovědělo ANO, ţe po nebo při absolvování výcviku zjistili, ţe jim chybí 

další odpovídající vzdělání nebo ţe k pochopení některých zkušeností, které 

získali v rámci výcviku, chybí teoretický základ. Lze ovšem připustit, ţe zájem 

o další vzdělávání bylo způsobeno naopak pochopení významu 

psychoterapeutického výcviku.  

Tabulka č.4  Splněné části výcviku 

SPLNĚNÉ ČÁSTI VÝCVIKU POČET 

RESPONDENTŮ 

CELKEM V  

% 

Základní výcvik 23 100 % 

„Z TOHO“ Základní výcvik + Teoretické vzdělání 14 61 % 

„ Z TOHO“ Základní výcvik + Teoretické vzdělání + 

Supervize 

5 22 % 

 

Otázka č. 6: Které části výcviku máte splněny? 

Následující šestá otázka zjišťovala, které části sebezkušenostního 

psychoterapeutického výcviku (dále jen „výcviku“) mají respondenti splněno.  

Odpovídalo opět všech 23 respondentů.  Z výsledků uvedených v tabulce č. 4 

je zřejmé, ţe základní výcvik absolvovali všichni sociální pracovníci. Bylo to 

dáno i tím, ţe jsem prakticky oslovovala pouze ty, kteří výcvik absolvovali. 

Teoretické vzdělání, ale mělo 14 respondentů, z nichţ pouze 5 mělo splněnou i 

supervizi. Dá se konstatovat, ţe pouze těchto pět respondentů má plně 

dokončen výcvik, se všemi jeho doporučovanými součástmi.  
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Graf č. 3 Celková doba od ukončení výcviku 

 
 

Otázka č. 7:  Celková doba od ukončení výcviku? 

Na sedmou odpovídalo všech 23 respondentů a zjišťovala celkovou dobu od 

ukončení výcviku.  Z výsledků uvedených v grafu č. 3 je největší zastoupení 

respondentů, kteří mají čerstvě dokončený výcvik, 1–3 roky-9 osob. Dále 6 

osob uvádí dobu ukončení 10 let a více, 4 respondenti uvedli dobu méně neţ 1 

rok i 4 aţ 9 let.  

 

Graf č. 4 Celková doba zaměstnání v sociálních službách

 

17 % 

39 % 

17 % 

26 % 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

Méně než 
1 rok 

1-3 roky 4 - 9 let 10 a více 

13 % 
22 % 

13 % 

52 % 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

Méně než 
1 rok 

1-3 roky 4-9 let 10 a více 

Méně neţ  rok   4– 17 % 

1-3 roky             9 -39 % 

4- 9 let                4 -17 % 

10 a více            6-26  % 

Méně neţ 1 rok    3-13 % 

1-3 roky               5-22 % 

4-9 let                  3-13 % 

10 a více            12-52 % 



 

52 

 Otázka č. 8: Celková doba od ukončení výcviku? 

Osmou otázkou zjišťuji, celkovou dobu zaměstnání v sociálních sluţbách, 

odpovídalo rovněţ všech 23 respondentů.  Z výsledků uvedených v grafu č. 4 

je zajímavé, ţe absolventi jsou zaměstnáni v sociálních sluţbách dlouhou dobu. 

12 respondentů odpovědělo, ţe celková doba zaměstnání v sociálních sluţbách 

je více jak 10 let, 5 respondentů je zaměstnáno 1-3 roky a 3 respondenti uvedli 

časový interval 4-9 let a méně neţ jeden rok. 

. 

 
Graf č. 5 Profesní zařazení v organizaci 

 
 

Otázka č. 9: Jaké je Vaše profesní zařazení v organizaci? 

Devátou otázkou zjišťuji profesní zařazení respondentů v organizaci. 

Výsledky výzkumu zobrazené výše v grafu č. 5 ukazují, ţe na tuto otázku 

odpovědělo všech 23 respondentů, z toho 9 sociálních pracovníků, 5 

pracovníků v sociálních sluţbách a 9 pracovníků uvedli zaměření jiné.  

 

 

 

39 % 

22 % 

39 % 

Sociální 
pracovník 

Pracovník 
v soc. 

službách 

Jiné 

Sociální pracovník  9 - 39 % 

Pracovník v sociálních  

sluţbách                 5 – 22 % 

Jiné                         9 - 39 % 



 

53 

Graf č. 6 Cílové skupiny  

 
 

 

Otázka č. 10: Se kterou cílovou skupinou pracujete? 

Na desátou otázku, která zjišťovala cílovou skupinu klientů, odpovídalo 

všech 23 respondentů. U této otázky respondenti zaškrtávali více moţností, 

protoţe jejich zaměření není jen na 1 skupinu. Největší zastoupení má cílová 

skupina děti a mládeţ, tu uvedlo 10 respondentů.  5 respondentů uvádí práci 

s rizikovými skupinami, 3 s lidmi s mentálním postiţením, 2 se seniory a 7 

odpovědělo zařazení jiné, 1 respondent vyplnil, ţe se všemi.  Z výsledků 

uvedených v grafu č. 8 vyplývá, ţe respondenti pracovali hlavně s mládeţí.   
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Graf č. 7  Motivace k absolvování výcviku  

 
 

 

Otázka č. 11: Co Vás motivovalo k absolvování výcviku? 

Otázkou číslo jedenáct jsem zjišťovala motivaci k absolvování výcviku. 
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nové zkušenosti a vytváření kvalitních vztahů, tuto odpověď označilo 5 

respondentů. 
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 Tabulka č. 5 Profesní přínos z výcviku  

Hodnocení dle školních známek - 1 nejlepší až 5 nejhorší 

 

 
Jaký další přínos, co dalšího oceňujete u výcviku? Napište prosím vlastními slovy: 

• transfomace 

• komplexní změna pohledu na sebe i své okolí 

• lepší vzhled do mezilidských vztahů, více zohlednění potřeb a přání 

klienta a zároveň schopnost nastavit mu zdravé hranice  

 

Otázka č. 12: Jaký máte profesní přínos z výcviku? 

Na dvanáctou otázku, která zjišťovala profesní přínos z  výcviku odpovídalo 

všech 23 respondentů. Otázka obsahovala 6 podotázek, na prvních pět 

respondenti odpovídali podle školních známek- 1 nejlepší aţ 5 nejhorší a na 

poslední otázku odpovídali vlastními slovy. Podotázky zjišťovali prohloubení 

porozumění klientovi, porozumění přenosovým, protipřenosovým reakcím, 

nárůst sebejistoty, ukotvení v pracovní roli, přesnější rozlišení svých problémů 

a problémů/pocitů klienta a zlepšení vztahů na pracovišti. Kdyţ to shrneme, 

PROFESNÍ PŘÍNOS Z 

VÝCVIKU 

známka 1 

počet 

odpovědí 

známka 2 

počet 

odpovědí 

známka 3 

počet 

odpovědí 

známka 4 

počet 

odpovědí 

známka 5 

počet 

odpovědí 

Prohloubení porozumění 

klientovi 

 

 

11 

 

9 

 

3 

 

0 

 

0 

Porozumění přenosovým, 

protipřenosovým reakcím 
 

12 

 

7 

 

4 

 

0 

 

0 

Nárůst sebejistoty, ukotvení 

pracovní roli 

 

 

6 

 

12 

 

5 

 

0 

 

0 

Přesnější rozlišení svých 

problémů/pocitů a problémů 

/pocitů klienta 

 

6 

 

15 

 

2 

 

0 

 

0 

Zlepšení vztahů na pracovišti 

 
 

0 

 

12 

 

8 

 

3 

 

0 

Celkem v %  

 

 

 

30 % 

 

48 % 

 

19 % 

 

3 % 

 

0 % 
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nejčastější odpovědi byly hodnoceny známkou 1(30 %) a 2 (48 %), menší 

počet označil známkou 3 (19 %). Jen u otázky zlepšení vztahů na pracovišti 

byly nejčastějšími odpověďmi známka 2 a 3, vyskytovalo se i hodnocení 

známkou 4. Bylo zjištěno, ţe s výjimkou této otázky se hodnocení známkou 4 a 

5 nevyskytovalo u ţádné otázky. Shrneme-li to, profesní přínos z výcviku 

oceňují všichni dotazování respondenti. Na šestou podotázku, která se 

dotazovala na další profesní přínos z výcviku uvedeno vlastními slovy, uvádí 3 

respondenti toto: 

 transfomace 

 komplexní změna pohledu na sebe i své okolí 

 lepší vzhled do mezilidských vztahů, více zohlednění potřeb a přání 

klienta a zároveň schopnost nastavit mu zdravé hranice  

 

Tabulka č. 6  Přínos z výcviku pro osobní život 

Hodnocení dle školních známek - 1 nejlepší až 5 nejhorší 

 

 PŘÍNOS Z VÝCVIKU 

PRO OSOBNÍ ŽIVOT 

známka 1 

počet 

odpovědí 

známka 2 

počet 

odpovědí 

známka 3 

počet 

odpovědí 

známka 4 

počet 

odpovědí 

známka 5 

počet 

odpovědí 

Získání, či prohloubení 

sebepoznání, 

sebeporozumění 

 

 

11 

 

10 

 

2 

 

0 

 

0 

Nárůst porozumění jiným, 

tolerance k názoru druhého 

člověka 

 

14 

 

5 

 

4 

 

0 

 

0 

Nárůst životní radosti, 

spokojenosti, zklidnění 

života 

 

 

8 

 

7 

 

8 

 

0 

 

0 

Zlepšení v rodině, 

v mezilidských vztazích 

 

 

7 

 

12 

 

4 

 

0 

 

0 

Osvobození od starých, 

těžkých věcí 

 

 

5 

 

11 

 

7 

 

0 

 

0 

Celkem v % 

 

 

 

39 % 

 

39 % 

 

22 % 

 

0 % 

 

0 % 
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Otázka č. 13: Jaký máte přínos z výcviku pro Váš osobní život? 

Třináctá otázka zjišťovala přínos z výcviku pro osobní ţivot, odpovídalo 

rovněţ všech 23 respondentů. Otázka obsahovala 5 podotázek, na které 

respondenti odpovídali podle školních známek - 1 nejlepší aţ 5 nejhorší. 

Podotázky zjišťovali prohloubení sebepoznání, nárůst porozumění jiným, 

nárůst ţivotní radosti, zlepšení v rodině, v mezilidských vztazích a osvobození 

od starých, těţkých věcí. Z tabulky č. 6 vyplývá, ţe nejčastějšími odpověďmi 

jsou známky 1 (39 %) a 2 (39 %), u podotázek nárůst ţivotní radosti, 

spokojenosti, zklidnění ţivota a zlepšení v rodině se ve větší míře objevuje i 

známka 3 (22%). Z čehoţ vyplývá kladné hodnocení u přínosu z výcviku pro 

osobní ţivot, ţádný respondent neuvedl hodnocení známkou 4 ani 5. 

 
Tabulka č.7 Pocit proměny po výcviku, rozlišení „tamta osoba před tím“ a „tato osoba nyní“ 

Pocit proměny po výcviku, 

rozlišení „tamta osoba před tím“ 

a „tato osoba nyní“ 

Počet respondentů Celkem v % 

Ano 10 43 % 

Ne  13 57 % 

 
 

Otázka č. 14: Máte pocit proměny po výcviku? Rozlišujete „tamta 

osoba před tím“ a „tato osoba nyní?“ 

Čtrnáctá otázka se zaměřovala na pocit proměny po výcviku, rozlišení 

„tamta osoba před tím“ a „tato osoba nyní“. Odpovědělo rovněţ všech 23 

respondentů, z nichţ 13 odpovědí bylo NE – nerozlišuje a 10 respondentů 

uvedlo ANO – rozlišuje. V návaznosti na odpověď ANO, byla další podotázka 

– jestliţe ano, v čem? Na tuto otázku respondenti odpovídali vlastními slovy. 

Odpovědi uvádím zde: 

 vcítění, rozumění, osobní zrání 

 věřím si, okolí věří mně, celková změna osobnosti 

 jiný pohled, přijetí 
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 1. ego – dominance: schopnost stále dělat to, co chci, myslet si, co 

chci, stále se cítit, jak chci 

2. emoční ladění – schopnost řídit své vlastní stavy, udrţovat si 

dobrou náladu, radost ze ţivota, pocit štěstí, lásku k lidem, Boţí 

milost, humor 

3. základ profesionálního mistrovství (toto ovšem po letech praxe a 

zkušenosti s procesem je mi bliţší) 

 větší vyrovnanost sama v sobě, klidnější spánek, spokojenost 

 více sebepoznání 

 v celkovém pocitu ze sebe, v sebeporozumění i ve vztahu s ostatními 

 
Graf č. 8 Doporučení výcviku  

 

 

Otázka č. 15: Doporučila byste sebezkušenostní psychoterapeutický 

výcvik kolegovi/kolegyni ze sociální služby? 

Na otázku číslo patnáct zjišťující doporučení výcviku kolegyni/kolegovi ze 

sociální sluţby odpovídalo 23 všech respondentů.  Z výsledků uvedených 

v grafu č. 8 vyplývá, ţe by 15 respondentů rozhodně doporučilo výcvik svému 

kolegovi a 8 respondentů uvedlo spíše ano. Negativní odpověď nebyla ţádná. 
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0 % 0 % 0 
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Rozhodně ano   15 – 65 % 

Spíše ano             8 – 35 % 
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Z této otázky je zřejmé, ţe absolvování výcviku zkvalitnilo pracovní i osobní 

ţivot respondentů a výcvik by doporučili.  

 

Otázka č. 16: Pokud nedoporučil/a, můžete uvést, proč ne? 

Šestnáctá otázka navazovala na otázku číslo 15, pokud by někdo 

z respondentů uvedl v předchozí otázce odpověď ne, šestnáctá otázka zjišťuje 

pokud nedoporučil/a, můţete uvést, proč ne. Jelikoţ nikdo z respondentů 

neodpověděl negativně, tuto otázku nikdo z respondentů nevyplnil. 

 

 
Graf č.9 Rozpoznání přenosu, dle reakcí klienta 

 
 

Otázka č. 17: Jak jste přenos rozeznal/a, dle jakých reakcí klienta? 

Na otázku číslo sedmnáct, která zjišťovala schopnost respondentů rozeznat 

přenos podle reakcí klienta a jakých, odpovídalo všech 23 respondentů a mohli 

uvést více odpovědí. Graf č. 9 uvádí, ţe 11 respondentů označilo opoziční 

tendenci. Pohrdání, netrpělivost, vztek uvedlo 8 respondentů a zamilovanost, 

stud, lhostejnost, nezájem vţdy po sedmi respondentech.  

 

4 % 

4 % 

22 % 

30 % 

30 % 

30 % 

35 % 

48 % 

0 20 40 60 

jiné 

euforie 

zlost, nenávist 

zamilovanost 

Lhostejnost 

strach,úzkost,stud 

pohrdání,netrpěliv… 

Opoziční tendence 

Opoziční tendence               11-48 % 

Pohrdání, netrpělivost, vztek 

                                               8-35 %                

Strach,úzkost,stud                 7-30 % 

Okázalá, demonstrativní lhostejnost, 

nezájem                                 7-30 %  

Zamilovanost                         7-30 % 

Zlost, nenávist                       5-22 % 

Euforie                                    1-4 % 

Jiné                                          1-4% 
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Tabulka č.8  Zacházení s přenosem 

Zacházení s přenosem 

 

Počet respondentů Celkem v % 

Nebylo třeba – odezněl sponánně 

 

11 47 % 

Otevřel/a jsem to jako problém 

(práce s myšlenkami, původ v 

minulosti)  

 

12 

 

52 % 

Jiné 

 

0 0 % 

 

Otázka č. 18: Jak jste s přenosem zacházel/a? 

Na otázku číslo osmnáct, která zjišťovala schopnost respondentů vyrovnat 

se přenosem, ukazuji v grafu č. 13. Odpovědělo všech 23 respondentů, přičemţ 

dvanáct respondentů tento problém neřešilo a odezněl sám. 11 respondentů to 

však otevřelo jako problém. Jde o řešení problému se zkušeností z výcviku. Je 

jasné, ţe při práci s klienty s mentálním postiţením, či s cílovou skupinou 

senioři, nelze otevřít problém (práce s myšlenkami, původ v minulosti, proto se 

domnívám, ţe respondenti volili moţnost „nebylo třeba-odezněl spontánně“. 

 
Graf č. 10 Rozpoznání protipřenosu, dle reakcí respondenta 

 

 
     

 

0 % 
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obdiv, fascinace 
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fascinace, "trans", flirt 
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vztek,napětí 

strach,nejistota 

Strach, nejistota                13-57 % 

Vztek, napětí                    10- 43 % 

Je potřeba ho srovnat         4-17 % 

Fascinace, „trans“, nuda    3-13 % 

Pohrdání,nuda                    3-13 % 

Obdiv , fascinace                2- 9  % 

Počkej, aţ poznáš…           1- 4  % 

Jiné                                       0-0 % 
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 Otázka č. 19: Jak jste protipřenos rozeznal/a, dle Vašich reakcí? 

Otázkou číslo devatenáct zjišťuji rozpoznání protipřenosu ze strany 

respondenta. Odpovídalo všech 23 respondentů. Na tuto otázku měli 

respondenti moţnost uvádět více odpovědí. Odpovědi uvádím v grafu č. 10, 

kde 13 respondentů uvádí strach a nejistotu, dále 10 respondentů vztek a 

napětí. Třetí nejčastější odpovědí bylo je potřeba ho srovnat a dát ho do latě, 

odpověděli 4 respondenti.  

 

Tabulka č.9  Zacházení s protipřenosem 

Zacházení s protipřenosem 

 

Počet respondentů Celkem v % 

Supervize 11 60 % 

Předání klienta kolegovi/kolegyni 12 22 % 

Nijak, odezněl časem 4 17 % 

Jiné 0 0 % 

 

Otázka č. 20: Jak jste s protipřenosem zacházel/a? 

Otázkou číslo dvacet, zjišťuji zacházení s protipřenosem. Odpovídalo všech 

23 respondentů a odpovědi znázorňuje tabulka č.9. Nejvíce respondentů a to 14 

uvádí, ţe protipřenos řešili na supervizi, 5 respondentů předalo klienta 

kolegovi/kolegyni a 4 respondenti označili jako odpověď nijak, odezněl časem. 
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Tabulka č. 10  Zamyšlení, v čem právě schopnost rozpoznání přenosu/protipřenosu pomohly. Jak 

se projevily ve vztahu s klienty, upokojení v prácí aj. 

 

 

Otázka č. 21: Můžete se zamyslet, v čem právě schopnosti rozpoznávání 

přenosu/protipřenosu pomohly? Jak se projevily ve vztahu s klienty, 

uspokojení v práci aj.? 

Na dvacátou první otázku, která zjišťovala v čem právě schopnosti 

rozpoznávání přenosu/protipřenosu pomohly, odpovídalo opět všech 23 

respondentů. Otázka obsahovala 8 podotázek, jeţ ukazuje tabulka č. 5. 

Nejčastějším označením u všech otázek byla známka 2 (64 %) a to v první 

podotázce 14 respondentů, druhá podotázka 14, třetí podotázka 16, čtvrtá 

PROFESIONÁLNÍ 

SCHOPNOSTI  

známka 1 

počet 

odpovědí 

známka 2 

počet 

odpovědí 

známka 3 

počet 

odpovědí 

známka 4 

počet 

odpovědí 

známka 5 

počet 

odpovědí 

Prohloubení celkového 

pochopení klientů 

 

 

8 

 

14 

 

1 

 

0 

 

0 

Porozumění přenosovým, 

protipřenosovým reakcím 
 

8 

 

14 

 

1 

 

0 

 

0 

Nárůst sebejistoty, ukotvení 

pracovní roli 

 

 

5 

 

16 

 

2 

 

0 

 

0 

Přesnější rozlišení svých 

problémů/pocitů a problémů 

/pocitů klienta 

 

3 

 

19 

 

1 

 

0 

 

0 

Když profesionálnímu vztahu 

rozumím, nemusím ho prožívat 

mimo roli, neovlivňuje můj 

osobní život 

 

6 

 

16 

 

1 

 

0 

 

0 

Příjemný pocit rozšíření 

profesionálních dovedností – 

„lépe mi to jde“ 

 

 

6 

 

12 

 

5 

 

0 

 

0  

Celkové větší uspokojení 

z práce 
 

5 

 

13 

 

5 

 

0 

 

0 

Zlepšení vztahů na pracovišti   

2 

 

14 

 

6 

 

1 

 

0 

Celkem v % 

 
 

23 % 

 

64 % 

 

12 % 

 

1 % 

 

0 % 
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podotázka 19, pátá podotázka 16, šestá podotázka 12, sedmá podotázka 13 a 

poslední osmá podotázka 14. Dalšími nejčastějšími odpověďmi byly známky 

1(23 %) a 3(12 %), přičemţ převaţovalo označení 1. Odpovědi s označením 4 

a 5 nebyly vůbec, aţ na jednu výjimku, kde u podotázky 8 – zlepšení vztahů na 

pracovišti, jedna odpověď byla hodnocena známkou 4 (1 %). Z celkového 

vyhodnocení lze dovodit, ţe přínos výcviku v rozpoznání přenosu/protipřenosu 

a následně zuţitkování v práci s klientem mělo pozitivní přínos. 

Tabulka č. 11  Zamyšlení, v čem právě schopnost rozpoznávat a zpracovat přenos/protipřenos byl 

přínos pro soukromý život 

 

 

 

 

 

PŘÍNOS PRO OSOBNÍ ŽIVOT 
známka 1 

počet 

odpovědí 

známka 2 

počet 

odpovědí 

známka 3 

počet 

odpovědí 

známka 4 

počet 

odpovědí 

známka 5 

počet 

odpovědí 

Větší porozumění sobě 

 
 

10 

 

11 

 

2 

 

0 

 

0 

Větší porozumění druhým  

15 

 

8 

 

0 

 

0 

 

0 

Schopnost lépe komunikovat, 

lépe si vést v diskuzích 

 

 

4 

 

 

14 

 

5 

 

0 

 

0 

Zlepšení v rodině, 

v mezilidských vztazích 

 

 

4 

 

13 

 

6 

 

0 

 

0 

Usnadnění mých pocitů ve 

společenském životě vůbec 
 

4 

 

9 

 

10 

 

0 

 

0 

Osvobození od starých návyků 

či povinných projevů, které 

jsem ve vztazích „musel/a“ 

dělat, i když nerad/a, těžkých 

věcí? (Např. ve vztahu k autoritám 

apod.) 

 

 

2 

 

 

12 

 

 

9 

 

 

0  

 

 

0 

Celkem v % 

 

 

 

28 % 

 

49 % 

 

23 % 

 

0 % 

 

0 % 
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Otázka č. 22: Máte pocit, že schopnosti rozpoznávání a zpracování 

přenosu/protipřenosu byly přínosem i ve vašem soukromém životě? 

 Na poslední otázku dvacátou druhou, zabývající se v čem právě schopnost a 

zpracovat přenos/protipřenos byl přínosem pro soukromý ţivot, odpovídalo 

všech 23 respondentů. Otázka měla 6 podotázek, na které se odpovídalo dle 

školních známek (1 nejlepší aţ 5 nejhorší). Nejčastějším ohodnocením byla 

známka 2 (49 %), při první otázce 11 respondentů, druhá otázka 8, třetí otázka 

14, čtvrtá otázka 13, pátá otázka 9 a šestá otázka 12. Druhým nejčastějším 

hodnocením byly známky 1(28 %) a 3 (23 %). Známkou 4 a 5, neoznačil ţádný 

respondent. Z toho lze odvodit, velice kladný přínos schopnosti zpracovat 

přenos/protipřenos v soukromém ţivotě.  

6.2 Diskuze       

 

Tato práce měla za cíl zkoumat prospěšnost absolvování sebezkušenostního 

psychoterapeutického výcviku pro výkon práce pracovníka pomáhající profese 

se zaměřením na přenos a protipřenos.  

 

Pro ověření této teze jsem provedla samostatný průzkum absolventů 

sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku, zaměřeného na pracovníky 

pomáhajících profesí, zejména v sociální sféře.  

 

Jsem absolventkou pětiletého sebezkušenostního výcviku, garantovaného 

Institutem aplikované psychoanalýzy, akreditovaného Českou 

psychoterapeutickou společností ČLS (a navazujícího teoretického vzdělání). 

Výcvik navazuje na projekt skupinového výcviku, zahájený jako další profesní 

vzdělávání pracovníků v sociálních sluţbách. Projekt, realizovaný Diakonií 

Evangelické církve metodistické, za 9 let uskutečnil 9 pětiletých výcvikových 

programů. Absolventi psychoterapeutického výcviku, na které jsem se 
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obracela, pocházejí tedy z výcvikových programů, zaměřených na pracovníky 

sociálních zařízení. 

 

Průzkum byl anonymizován tím, ţe respondenti odpovídali přes internet (tj. 

nikoli z osobní adresy). Oslovila jsem skupinu téměř 200 absolventů. 

Návratnost vyplněných dotazníků byla necelých 15 %. Důvody pro neúčast 

nelze jednoznačně zařadit – nezájem, přesycení různými průzkumy, aţ po 

obavy ze ztráty soukromí (na druhé straně odpověď přes odkaz na webovou 

stránku vyţaduje více času, neţ odpověď z vlastní adresy). Jde tedy o 

průzkumnou sondu, nikoli reprezentativní výzkum.  

 

Výsledky průzkumu nicméně dávají dost dobrý smysl pro určitá zobecnění. 

Průzkum neobsahoval ani jeden postoj, ţe psychoterapeutický výcvik 

respondentovi nic nedal ani profesně, ani profesionálně (zejména tedy ne pro 

sociální práci) – takto dotazník nikdo nevyplnil. Rovněţ tak absentuje např. 

absolutní zlepšení ve všech směrech ţivota či absolutní změnu v postoji vůči 

klientům z pohledu přenosu či protipřenosu.  

 

První dílčí výzkumnou otázkou jsem zjišťovala, v čem spatřují pracovníci 

pomáhajících profesí přínos psychoterapeutického výcviku v profesním ţivotě. 

Otázka obsahovala 6 podotázek. Na prvních pět podotázek respondenti 

odpovídali podle školních známek- 1 nejlepší aţ 5 nejhorší a na poslední 

otázku odpovídali vlastními slovy. Podotázky zjišťovali prohloubení 

porozumění klientovi, porozumění přenosovým, protipřenosovým reakcím, 

nárůst sebejistoty, ukotvení v pracovní roli, přesnější rozlišení svých problémů 

a problémů/pocitů klienta a zlepšení vztahů na pracovišti. Kdyţ to shrneme, 

nejčastější odpovědi byly hodnoceny známkou 1(30 %) a 2 (48 %), menší 

počet respondentů označil odpověď známkou 3 (19 %). Jen u podotázky 
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zlepšení vztahů na pracovišti byly nejčastějšími odpověďmi známka 2 a 3, 

vyskytovalo se i hodnocení známkou 4.  Bylo zjištěno, ţe s výjimkou této 

podotázky se hodnocení známkou 4 a 5 nevyskytovalo u ţádné otázky. 

Shrneme-li to, profesní přínos z výcviku oceňují všichni dotazování 

respondenti.  

 

Druhá dílčí otázka byla zaměřena na přínos psychoterapeutického výcviku 

v osobním ţivotě. Tato otázka obsahovala 5 podotázek zaměřených na 

prohloubení sebepoznání, porozumění jiným, ţivotní radost, zlepšení 

v mezilidských vztazích a osvobození od starých, těţkých věcí. Všichni 

respondenti nejčastěji hodnotili známkami 1(39 %) a 2(39 %) a méně častá 

byla odpověď známkou 3(22 %). Hodnocení známkou 4 a 5 se nevyskytovala 

vůbec, z čehoţ vyplývá kladné hodnocení u přínosu z výcviku pro osobní ţivot. 

 

Třetí dílčí otázka zjišťovala, v čem spatřují pracovníci pomáhajících 

profesí přínos psychoterapeutického výcviku při zvládnutí problému přenosu a 

protipřenosu v sociální práci. Tato otázka obsahovala 8 podotázek zaměřených 

na prohloubení celkového pochopení klientů, porozumění přenosovým, 

protipřenosovým reakcím, nárůst sebejistoty, přesnější rozlišení 

problémů/pocitů klienta od problémů/pocitů svých, rozumění profesionálního 

vztahu, rozšíření profesionálních rolí, celkové uspokojení z práce a zlepšení 

vztahů na pracovišti. Všechny odpovědi opět byly označeny nejhůře známkou 

3(12 %), přičemţ nejčastěji byly hodnoceny známkou 1(23 %) a 2(64 %). Jen u 

jedné otázky, týkající se zlepšení vztahů na pracovišti bylo hodnocení 

označeno známkou 4(1 %). Z celkového vyhodnocení lze dovodit, ţe přínos 

výcviku v rozpoznání přenosu/protipřenosu a následně zuţitkování v práci 

s klientem mělo pozitivní přínos. 
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Tak jako ţádné výsledky průzkumu nelze brát absolutně, není tomu ani 

v této práci.  Výsledky potvrdily předchozí teoretické názory např. dizertační 

práce Müllerové – Kvalitativní analýza efektů psychoterapeutických výcviků“, 

kde Müllerová v závěrečném shrnutí přínosu pro profesní ţivot uvádí toto: 

 nárůst, prohloubení porozumění klientovi, přenosovým, 

protipřenosovým reakcím  

 nárůst sebejistoty, ukotvení v roli terapeuta; 

 zlepšení v identifikaci, popisu klienta; 

 přesnější rozlišení svých problémů/pocitů a problémů/pocitů klienta 

v terapii  

 ovládaní teorie; 

 nárůst odvahy interpretovat 

A dále shrnutí přínosu pro soukromý ţivot, uvádí následující: 

 nárůst, prohloubení sebepoznání, sebeporozumění 

 nárůst porozumění jiným, tolerance až úcta k názoru druhého 

člověka 

 redukce intelektualizace, racionalizace v prospěch prožívání  

 nárůst životní radosti, spokojenosti, spontánnosti, uspokojení života  

 zlepšení v rodině, mezilidských vztazích 

 zvýšená citlivost/diferencovanější vnímání podobnosti a odlišnosti 

lidí a pod.; 

 osvobození  od starých, těžkých věc 

 

Müllerová se však zaměřila na cílovou skupinu psychologů, nikoliv 

sociálních pracovníků. Práce na toto téma, týkající se přímo sociálních 

pracovníků jsem nikde nenašla. Stálo by tedy za to, se tomuto tématu věnovat 

více a bylo by to inspirací pro jiné výzkumy. Zajímavé je i to, ţe všichni 
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respondenti se shodli, ţe by výcvik doporučili svým kolegům/kolegyním: 15 

respondentů  rozhodně  ano a 8 respondentů spíše ano. Odpověď rozhodně ne a 

spíše ne nebyla ţádná. Respondenti tudíţ přikládají absolvování výcviku velký 

význam.  

Pro hlubší analýzu a jednoznačnější potvrzení mých závěrů by bylo třeba 

provést další průzkum s vyšším počtem respondentů. Zde bych se více zaměřila 

na otázky konkrétní práce s přenosem a protipřenosem , a v návaznosti také 

významu supervize. 
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Závěr 

 

Tématem mé bakalářské práce je význam psychoterapeutického výcviku při 

práci s přenosem a protipřenosem  ve vztahu pomáhající pracovník a klient, jak 

lze tyto projevy rozeznat a pracovat s nimi. 

 

U sociálních pracovníků vybraných sociálních pracovišť jsem zjišťovala, 

jak pomáhá absolvování psychoterapeutického výcviku při porozumění 

přenosu a protipřenosu mezi pomáhajícím pracovníkem a klientem.  

 

Sociální pracovníci vidí hlavní rozdíl  před absolvováním a po absolvování 

psychoterapeutického výcviku v porozumění procesů v intra- a 

interpersonálních vztazích a jejich interpretaci. Mají otevřenější vztahy, cítí se 

jistější, chápou, co se při jejich kontaktu s klientem právě děje a jak se s těmito 

svými reakcemi vypořádat. Uvádějí, v souladu s nálezy Lakomé (2004), ţe 

došlo ke zlepšení vztahů v práci i v osobním ţivotě. Sociální pracovník se cítí 

jistější, méně zatíţený břemenem této práce i vyrovnáním se s neúspěchy i 

emocionálními výlevy svých klientů, které ve většině případů přestal chápat 

osobně. Šlo o jistou formu nabytí „svobody ve vztahu“ sociálního pracovníka 

při poskytování sociální pomoci.  

 

Práci v pomáhajících profesích doprovází specifická zátěţ, totiţ přenosy, 

které klient vůči pomáhajícímu pracovníku aguje. Klient svými přenosy 

projikuje  svůj vztahový rozměr, ať jiţ z historie či aktuálního postavení. 

Pojem „zátěţ“ je specifický, protoţe vyjadřuje tíhu toho, co je na pracovníka 

přenášeno. Klient se dost pravděpodobně do závislé pozice v sociálním 

zařízení dostal kvůli problémům ve své historii. Specifická tíha je na 

pracovníka přenesena, jako kdyţ je na něho přeloţeno břemeno. Nejtěţší jsou 
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pochopitelně různé formy přenosu negativního, nejhůř třeba akumulovaná 

nenávist k lidem. 

 

Přenosy samozřejmě ovlivňují profesní motivaci sociálního pracovníka: 

jeho pohodu či nepohodu, naplněnost či nenaplněnost, identifikaci s profesí či 

naopak únavu, vyhoření a odchod ze sociální práce. Právě tak přenosy 

specificky intervenují do jeho osobního ţivota, zejména vztahů v rodině. 

 

Výsledky průzkumu dále dokládají, jak důleţitým nástrojem profesní 

kompetence i osobní pohody sociálního pracovníka je supervize. Pracovníci, 

vyuţívající ve své práci supervizi, mají lepší pozici při vyrovnávání 

s nepříjemnostmi. 

 

Praktický výcvik podněcuje vnímání a rozpoznávání přenosových vztahů a 

protipřenosových pocitů a jednání. Teoretické vzdělání umoţňuje 

přenosové/protipřenosové jevy pojmenovat a utřídit. Supervize má naučit nejen 

jak přenosy a protipřenosy rozpoznávat a jak jejich stresujícím důsledkům 

čelit. 

 

Na základě výsledků, zjištěných průzkumem, je moţno ve shrnutí na otázky 

zadání odpovědět takto: Sociální pomoc bývá mnohdy ze strany klienta 

vnímána různými způsoby. Sociální pracovník by na to měl být odborně 

připraven, aby věděl, jak v takové situaci účelně a citlivě pracovat. 

 

 Osobní motivace ke vstupu do výcviku je zpravidla dvojí: růst odborný i 

růst osobní. Tento dvojitý efekt je velmi pravděpodobně hlavním motorem, 

který zájemce k absolvování náročného, dlouholetého i nákladného 
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komplexního vzdělání v psychoterapii pohání. Dosti pravděpodobně je i 

původním motivem, proč se pomáhající profesi vůbec věnovat. 

 

Shromáţděné výpovědi profesionálů z praxe potvrzují předpoklady 

(uvedené v teoretické části): psychoterapeutický výcvik je přínosem jak pro 

zkvalitnění práce, tak pro zvládání obtíţných situací sociálním pracovníkem. 

To lze povaţovat za pozitivní zjištění efektu, respektive komplexního vzdělání 

v psychoterapii, pro oba hlavní cíle sociální práce. 

 

Z toho lze uzavřít, ţe absolvování vhodného psychoterapeutického výcviku 

by bylo ţádoucí součástí povinného vzdělávání sociálních pracovníků. 
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Přílohy  

DOTAZNÍK 
 
Vážená paní, vážený pane, 
 
Dovoluji si Vás tímto oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který bude použitý při zpracování 
mé bakalářské práce na téma „Význam psychoterapeutického výcviku při práci 
s přenosem a protipřenosem ve vztahu pomáhající pracovník a klient“.  
 
Mým cílem je prokázat prospěšnost absolvování sebezkušenostního psychoterapeutického 
výcviku pro výkon pomáhající profese se zaměřením na  přenos a protipřenos. 
 
Dotazník je naprosto anonymní. Data budou zpracována statisticky a získané výsledky budou 
tvořit podklady k závěrům mých výzkumných cílů uvedených výše. Dotazník obsahuje 22 
otázek. 
 
Velmi děkuji za Váš čas věnovaný vyplnění dotazníku. 
 
Petra Voigtová, studentka oboru sociální práce  
Evangelická fakulta Univerzity Karlovy Praha 
 
 
Pokyny k vyplnění dotazníku: 
 
Pokud není uvedeno jinak, zakříţkujte vţdy jen jednu odpověď. 
 

1. Pohlaví:  
 

Žena  

 muž  

 

2. Věk: 
  

do 20 let  

 21–30 let  

 31–40 let  

 41–50 let   

 51 a více 
let 

 

 

3. Nejvyšší dosaţené vzdělání: 
 

Zaškrtněte: V oboru sociální služby sociální 
práce: (pokud ano, zaškrtněte) 

základní     

vyučen     

střední (s maturitou)    

vyšší odborné (DiS.)     

vysokoškolské (Bc., Mgr. /Ing.)    
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4. Probíhající vzdělání: 
 

Ano  

Ne  

 

5. Motivací k probíhajícímu/dosaţenému vzdělání byl sebezkušenostní 
terapeutický výcvik (dále jen „výcvik“)? 
 

Ano  

Ne  

 

6. Které části výcviku máte splněny? 
Lze zakřížkovat více odpovědí. 
 

Základní výcvik  

Teoretické vzdělávání  

Supervize  

 

7. Celková doba od ukončení výcviku? 
 

méně než 1 rok   

1 – 3 roky   

4 – 9  

10 a více  

 

8. Celková doba zaměstnání v sociálních sluţbách: 

 
méně než 1 rok   

1 – 3 roky   

4 – 9  

10 a více  

 

9. Jaké je Vaše profesní zařazení v organizaci? 
 

sociální pracovník  

pracovník v sociálních službách  

jiné  

 
10. Se kterou cílovou skupinou klientů pracujete? 
 

Senioři  

Děti a mládež  

Rodiny s dětmi  

Lidé s mentálním postižením  

Rizikové skupiny  

Jiné  
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11. Co Vás motivovalo k absolvování výcviku? 
 

Požadavek zaměstnavatele  

Nutnost profesního růstu  

Usnadnění práce  

Nové pracovní techniky  

Nové zkušenosti  

Osobní růst  

Vytváření kvalitních vztahů  

Jiné  

 

12. Jaký máte profesní přínos z výcviku?  
Vaše hodnocení prosím vepište do okénka vedle otázky (podle školních známek – 1 nejlepší až 
5 nejhorší) 
 

PŘÍNOS PRO PROFESNÍ ŢIVOT ŠKOLNÍ ZNÁMKA: 

Prohloubení porozumění klientovi?  

Porozumění přenosovým, protipřenosovým reakcím?  

Nárůst sebejistoty, ukotvení v pracovní roli?  

Přesnější rozlišení svých problémů/pocitů a problémů/pocitů 
klienta 

 

Zlepšení vztahů na pracovišti  

Jaký další přínos, co dalšího oceňujete u výcviku? Napište 
prosím vlastními slovy: 
 

 

 

13. Jaký máte přínos z výcviku pro Váš osobní ţivot?  
Vaše hodnocení prosím vepište do okénka vedle otázky (podle školních známek – 1 nejlepší až 
5 nejhorší) 
 

PŘÍNOS PRO OSOBNÍ ŢIVOT ŠKOLNÍ 
ZNÁMKA: 

Získání či prohloubení sebepoznání, sebeporozumění?  

Nárůst porozumění jiným, tolerance k názoru druhému člověku?  

Nárůst životní radosti, spokojenosti, zklidnění života?  

Zlepšení v rodině, v mezilidských vztazích?  

Osvobození od starých, těžkých věcí?  

 
 
14. Máte pocit proměny po výcviku? Rozlišujete „tamta osoba před tím“ a „tato 
osoba nyní?“ 
 

Ano  

Ne  

 
Jestliže ano: v čem?.................................................... 
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15. Doporučil/a byste sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik 
kolegovi/kolegyni ze sociální sluţby? 
 

Rozhodě ano  

Spíše ano  

Rozhodně ne  

Spíše ne  

 

 
16. Pokud nedoporučil/a, můţete uvést, proč ne? 
Napište prosím vlastními slovy: 
 
 
 

 
 
 

V pomáhajících profesích se terapeuti, sociální pracovníci apod. setkávají s jevy 
přenosu a protipřenosu.  
Následující otázky se zabývají těmito jevy ve vaší praxi: 
 

17. Jak jste přenos rozeznal/a, dle jakých reakcí klienta? 
 

Euforie  

Zamilovanost  

Strach, úzkost, stud  

Zlost, nenávist  

Pohrdání, netrpělivost, vztek  

Opoziční tendence   

Okázalá, demonstrativní lhostejnost, nezájem  

Jiné  

 
18. Jak jste s přenosem zacházel/a? 
 

Nebylo třeba – odezněl spontánně  

Otevřel/a jsem to jako problém (práce s myšlenkami, původ v minulosti)  

Jiné  

 

19. Jak jste protipřenos rozeznal/a, dle Vašich reakcí? 
 

Obdiv, fascinace  

Fascinace, „trans“, flirt  

Strach, nejistota  

Vztek, napětí  

Pohrdání, nuda  

Je potřeba ho srovnat, dát do latě  

Počkej, až poznáš…   

Jiné  
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20. Jak jste s protipřenosem zacházel/a? 
 

Supervize  

Předání klienta kolegovi/kolegyni  

Nijak, odezněl časem  

Jiné  

 

21. Můţete se zamyslet, v čem vám právě schopnosti rozpoznávání a zpracování 
přenosu / protipřenosu pomohly? Jak se projevily ve vztahu s klienty, 
uspokojení v práci aj.? 
 

PROFESIONÁLNÍ SCHOPNOSTI známka 

Prohloubení celkového pochopení klientů?  

Porozumění přenosovým, protipřenosovým reakcím?  

Nárůst sebejistoty, upevnění pracovní role?  

Přesnější rozlišení problémů/pocitů klienta od problémů/pocitů svých?   

Když profesionálnímu vztahu rozumím, nemusím ho prožívat mimo roli, neovlivňuje 
můj osobní život 

 

Příjemný pocit rozšíření profesionálních dovedností – "lépe mi to jde"  

Celkově větší uspokojení z práce  

Zlepšení vztahů na pracovišti  

Jestliže v uvedených odpovědích chybí Vaše vlastní, můžete ji zde uvést:       
 

 

22. Máte pocit, ţe schopnosti rozpoznávání a zpracování přenosu / protipřenosu 
byly přínosem i ve vašem soukromém ţivotě?  
 

PRINOS PRO OSOBNÍ ŢIVOT známka 

Větší porozumění sobě  

Větší porozumění druhým  

Schopnost lépe komunikovat, lépe si vést v diskusích  

Zlepšení v rodině, v mezilidských vztazích?  

Usnadnění mých pocitů ve společenském životě vůbec  

Osvobození od starých návyků či povinných projevů, které jsem ve vztazích "musel/a" 
dělat, i když nerad/a, těžkých věcí? (Např. ve vztahu k autoritám apod.) 

 

Jestliže v uvedených odpovědích chybí Vaše vlastní, můžete ji zde uvést:        
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