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Úvod 
 

„Pec prověří hrnčířovu nádobu a člověk je vyzkoušen v rozhovoru.“ 

 

Studijní text Komunikace a vztah jako základ poradenské praxe byl původ-

ně zamýšlen jako teoretické vymezení metodiky vedení rozhovoru se všemi 

jeho fázemi, tedy přípravou, otevřením, vzájemným dojednáváním, průbě-

hem i ukončením. Během příprav a sbírání podnětů a podkladů ke zpraco-

vání dané studijní opory se stále více „prosazovala“ nezbytnost zařazení dal-

ších souvisejících a podstatných témat.  

 

Co je to pomoc, pomáhání a pomáhající profese, jakou máme motivaci, 

když si zvolíme právě některou z těchto profesí jako studijní obor či za-

městnání (v našem případě konkrétně speciální pedagogiku) a další otázky 

byly patrné a podstatně převažovaly nad pouhými instrukcemi a informace-

mi. Tak už v průběhu zpracování textu vznikl samotný dialog. Důležitost 

etických principů při výkonu profese není potřeba připomínat, stejně tak 

propojení morálky a etiky. 

 

Předpokládáme, že vysokoškolská příprava ve stávající podobě studenty te-

oreticky vybaví pro práci s osobami se zdravotním postižením či jinou pří-

činou znevýhodnění. Ale je otázkou, zda absolventi vědí, co se svými žáky, 

klienty, uživateli služeb, popřípadě pacienty mají prakticky dělat. Jakým 

způsobem lze navázat s klienty kontakt a vztah, které faktory vztah utvářejí 

a mají na něj vliv? Existují hranice v pomáhání a může se pracovník teore-

ticky připravit na všechny možnosti a kombinace typů klientů i jejich pro-

blémů, a především na to, jak má hledat východiska jejich řešení?  

 

Kromě různých klasifikačních systémů, které umožňují zařadit jedince a po-

psat jejich problémy, obtíže a těžkosti z hledisek etiologických a symptoma-

tologických, existuje také vnitřní svět každé osoby. Jak se mohu jako pra-

covník dostat k jejich vnitřnímu světu, jak jej můžu vnímat, akceptovat 

a respektovat, to už přesahuje možnosti i účel daných klasifikačních systé-

mů i pregraduální přípravy.  

 

Rozsah studijní opory je omezený, proto jsme se soustředili na základní teo-

retické uchopení problematiky pomáhání a pomáhajících profesí, vztahu 

pracovníka a klienta, užitečnosti komunikace i vedení rozhovoru. 

 

Všechny tyto poznatky se mohou stát podnětem pro práci s osobami 

se zdravotním postižením či jinou příčinou znevýhodnění, ale také s těmi, 

které do těchto kategorií nezařazujeme, a přesto se v průběhu života setká-

vají s problémy a těžkostmi, se kterými si nevědí rady, a vyhledají odbornou 

pomoc. Věříme, že vás informace i sdělení prezentované v této studijní opo-

ře zaujmou, inspirují a usnadní vám porozumění dané problematice a podní-

tí touhu dále se prakticky vzdělávat a hledat nové možnosti, přístupy i tech-

niky pro práci s danou cílovou skupinou. 
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1 Pomoc, pomáhání a pomáhající 

profese 
 

Cíle 

Cílem následující kapitoly je vymezit pomoc jako spolupráci a principy po-

máhání v poradenství jako základní činnosti mnoha pomáhajících profesí. 

Zaměříme se na teoretická východiska principu pomáhání, moci i pomoci 

a profesionální zodpovědnosti pracovníků, která nepochybně souvisí 

s etickými principy. 

 

Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: 

 charakterizovat poradenství jako základní činnost pracovníků 

v pomáhajících profesích; 

 specifikovat etické principy, ze kterých vychází profesionální zod-

povědnost pracovníka k sobě samotnému a ke klientovi; 

 specifikovat termín pomáhající profese; 

 vymezit pomoc jako spolupráci; 

 rozlišovat pomoc a kontrolu při práci s klientem a možné způsoby 

práce. 

 

Průvodce studiem 

Mezi základní činnosti pracovníků pomáhajících profesí patří poradenství. 

Které etické principy a morální hodnoty jsou v poradenském procesu pří-

tomny a které faktory jej ovlivňují, co je to pomoc a jak ji lze rozšířit o spo-

lupráci v procesu pomáhání, nebo jakým způsobem moc ovlivňuje pomoc, 

to jsou otázky, kterými se budeme v následujícím textu zabývat a budeme 

na ně hledat odpovědi. 

 

1.1 Poradenství – základní dovednost pracovníků 

v pomáhajících profesích  
 

Poradenství patří mezi základní dovednosti a vykonávané činnosti mnoha 

„pomáhajících profesionálů“ – speciálních pedagogů, sociálních pracovní-

ků, lékařů, psychologů, psychoterapeutů, duchovních apod. Panuje všeo-

becná shoda, že poradenství je základní činností v pomáhajících profesích 

(Zatloukal, 2007; Kopřiva, 2011; Michalík a kol., 2011), avšak pro vymeze-

ní samotného poradenství se shoda mezi odborníky hledá podstatně kompli-

kovaněji.  

 

 

Poradenství jako základní 

dovednost a činnost  
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Důležitá pasáž textu 

Matoušek (2003) poradenství vymezuje v několika kontextech. V užším 

smyslu je to poskytování informací, které si klient vyžádá a které potřebuje 

k řešení problému. V širším smyslu chápané poradenství umožňuje kliento-

vi prozkoumat vlastní silné i slabé stránky a nalézt účinné strategie ke zlep-

šení kvality života. V nejširším slova smyslu může být cílem poradenství 

také získání nového pohledu na sebe i druhé lidi a osvojení potřebných do-

vedností. Zde se již poradenství do značné míry „překrývá“ s psychoterapií. 

(Matoušek, 2003)  

 

1.2 Etické principy a profesionální zodpovědnost 

poradenského pracovníka 
 

Pravidla chování a jednání v pomáhajících profesích, která se týkají vztahu 

pracovníků a klientů (žáků, pacientů či uživatelů služeb), jsou vymezena 

etickými zásadami, které mají v některých případech podobu psaných etic-

kých kodexů, v jiných odkazují na standardy služeb či dobrou praxi. (Mi-

chalík a kol., 2011)  

 

Pokud se budeme zabývat etickými principy, mohli bychom se částečně in-

spirovat teorií a praxí medicíny a psychologie. Medicína se dosud zcela ne-

oprostila od některých prvků paternalistického modelu, nicméně dosáhla 

pokroku v situacích předpokládajících autonomii pacienta (Honzák in We-

iss, 2011). Po mnohaletých dohadech o celkovém charakteru etiky byl nale-

zen kompromis v bioetice, v níž byly ze všech pravidel a postupů formulo-

vány čtyři základní principy: 

 respekt k autonomii, 

 prospěch klienta/pacienta, 

 zabránění jeho poškození, 

 spravedlnost v poskytované péči.  

 

Psychologie, a to především klinická psychologie, může s přihlédnutím 

k vlastním specifikům tyto principy přijmout. (Honzák in Weiss, 2011) 

 

Ke konceptu autonomie se vztahuje i požadavek respektu k osobnosti kli-

enta v tom smyslu, že s každým člověkem je nutné jednat jako s autonomní 

osobností, která je schopna svobodně rozhodovat o svých cílech a podle 

těchto rozhodnutí svobodně jednat.  

 

Důležitá pasáž textu 

V pomáhajících profesích je mnoho oblastí, které se k autonomii vztahují, 

například: 

 získání povolení klienta před zahájením vlastní intervence; 

 

Etické principy  

Koncept autonomie a re-

spekt ke klientovi  
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 zachování důvěrnosti; 

 nepodvádění klienta, ani v zájmu tzv. dobrého konce; 

 komunikace a poskytování takových informací, které klienta pove-

dou k rozvoji a dosažení větší autonomie, jež mu umožní zralé roz-

hodování a řešení životních situací. 

 

Pokud se však klient ocitne v situaci ohrožení, nebo když může vzhledem 

ke svému aktuálnímu stavu představovat nebezpečí pro své okolí, musí pra-

pracovník zasáhnout tak, jak by postupoval klient, kdyby jeho možnosti 

a schopnosti nebyly omezeny. Míru zásahu pracovníka lze však velmi ob-

tížně taxativně vymezit a toto téma je v oblasti zdravotnictví, sociálních slu-

žeb a také ve školství, i když v menší míře, stále předmětem diskuze. 

K vymezení „mantinelů“ společné práce může napomoci formulování in-

formovaného souhlasu. (Honzák in Weiss, 2011) 

 

Z profesionálního i etického hlediska je velmi citlivá otázka hranic a jejich 

propustnosti. Platí to všude tam, kde se mohou objevit přenosové a proti-

přenosové mechanismy, v podstatě tedy všude. Můžeme rozlišovat překro-

čení a porušení hranic, někteří liberálně uvažující odborníci zmiňují i pozi-

tivní výsledky při jejich rozvolnění. Je vždy otázkou zkušenosti, osobní 

zralosti, komunikačních dovedností a taktu, jakým způsobem pracovník vy-

stavený tomuto riziku a konfrontovaný s ním i skutečností situaci zvládne.  

 

V neposlední řadě je nutné uvědomit si nejenom zodpovědnost pracovníka 

vůči klientovi, ale také zodpovědnost pracovníka vůči vlastní osobě, sobě 

samému. V souvislosti s problematikou syndromu vyhoření se v posledních 

letech dostávají do popředí zájmu odborníků i témata spojená se zodpověd-

ností pracovníků.  

 

1.2.1 Etika a morálka 

 

Jankovský (2003) zdůrazňuje takové etické jednání, které zakládá společný 

svět morálního jednání v lidském společenství. Bez tohoto zakotvení by eti-

ka byla pouze formální záležitostí a bylo by možné ji charakterizovat jako 

obor zabývající se mravními jevy z nejširšího možného hlediska. Morálka 

pak hodnotí lidské jednání z hlediska dobra a zla, a to porovnáním se svě-

domím člověka.  

 

Etymologicky pochází termín „etika“ z řečtiny „ethos“ a „éthos“ můžeme 

volně přeložit jako „zvyk, mrav, obyčej“ nebo také „zvláštnost, charakter“. 

(Jankovský, 2003) 

 

Etika je filozofickou disciplínou o správném způsobu života, který vychází 

z racionálních přístupů a snaží se nalézt a zdůvodnit společné, obecné zása-

dy, na kterých morálka jako předmět etiky stojí. Etika je tedy teorií morálky. 

(Jankovský, 2003) 

 

Jak by postupoval klient  

Zodpovědnost pracovníka  

Etika a morálka  
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Pro zájemce 

 

Je jistě pozoruhodné a nepochybně zajímavé, že právě problematika morál-

ky se v současné době ukazuje jako obtížně uchopitelné téma 

v euroamerickém kulturním prostoru, zvláště pokud je vztahována 

k tradičním konceptům (např. štěstí, slast, smysl lidského života). 

V neoliberální atmosféře stále zdůrazňované a propagované svobody bez 

hranic a bez závazků je téma jakékoli korekce či omezení tzv. svobodné rea-

lizace zájmů svým způsobem nepopulární (Hubálek, Koťová in Weiss, 

2011). 

 

Současné společenské vědy, především historie, sociologie, antropologie, 

psychologie a sociální psychologie, preferují přístup k člověku jakožto čle-

nu určitého společenství, etnické nebo náboženské skupiny, který tím, 

že se nachází ve specifické kulturní a historické situaci, disponuje svébyt-

ným vztahem k hodnotám a otázkám morálního jednání. Pro člověka tzv. 

západní kultury bývá šokující zjištění, že obzvláště nemajetní a chudí oby-

vatelé některých oblastí světa kladou nad veškeré materiální poklady otázky 

cti, jež jsou pro ně zásadnější než např. zachování vlastního života. (Hubá-

lek, Koťová in Weiss, 2011) 

 

1.2.2 Současný stav pojetí etiky 

 

Jako zajímavý pohled Hubálek a Koťová (in Weiss, 2011) uvádějí pojetí 

Hanse Künga, kontroverzního katolického teologa původem ze Švýcarska, 

který vychází z přesvědčení, že budoucí řád světa nebude uskutečnitelný bez 

přijetí nového světového étosu, a to navzdory všem dogmatickým rozdílům 

mezi náboženstvími nebo mezi věřícími a nevěřícími. Globální étos v tomto 

pojetí nepředstavuje novou ideologii či superkulturu, neznamená ani jednu 

světovou kulturu, a už vůbec ne jedno jediné světové náboženství – zname-

ná pouze nutné minimum společných humánních hodnot, měřítek a základ-

ních postojů. Jde o konsensus, ke kterému by se mohli připojit stoupenci 

všech náboženství a který mohou sdílet i nevěřící.  

 

Podle Künga (2010) má tvořit základ světového étosu požadavek lidskosti, 

skutečné humanity. Tento požadavek lze nejlépe vyjádřit dvěma základními 

principy: 

 s každým člověkem je třeba zacházet lidsky; 

 co chceš, aby se dělo tobě, dělej i druhým (tzv. zlaté pravidlo). 

 

Pro Evropany by to znamenalo model eticky založené Evropy, který neustu-

puje od emancipace a sekularizace, nýbrž volá občana k větší zodpovědnosti 

a hlubší solidaritě s druhými lidmi. Měl by být odmítnut veškerý fundamen-

talismus ve smyslu pevného lpění na údajně neomylné autoritě vůdců, tra-

dičních zákonů a dogmat. (Küng, 2010) 

 

 

Pojetí současné morálky  

Globální étos  
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1.2.3 Etické kodexy 

 

Etické kodexy jsou pro pracovníky pomáhajících profesí vodítkem na cestě 

mezi nepřiměřenými očekáváními ze strany společnosti a zneužitím vlastní 

moci. Začaly vznikat od padesátých let minulého století a jsou významně 

ovlivněny všeobecnou deklarací lidských práv a svobod, kterou přijala 

v roce 1948 Organizace spojených národů.  

 

Zohlednění etických kodexů patří sice k základním atributům kompetence 

pracovníka, ale je nutné si uvědomit, že jde o formální standardy, nikoli pl-

nohodnotnou náhradu tvůrčího a aktivního přístupu k naplnění etické zod-

povědnosti.  

 

Důležitá pasáž textu 

Kodexy napovídají, vedou a informují, ale nemohou v žádném případě slou-

žit jako plně vyčerpávající návody pro složité každodenní praktické situace, 

do kterých se pracovník dostane. Každý nový klient, bez ohledu na jisté po-

dobnosti s těmi předcházejícími, přináší specifické problémy, každá situace 

se stává jedinečnou a v čase se proměňuje. Kodexy mohou ukázat, co je ex-

plicitně neetické, upozornit na problematiku, která by mohla být přehlédnu-

ta, orientovat pracovníkův etický pohled. Ale již nám neřeknou, kterou ces-

tou se máme ubírat, abychom naplnili jejich smysl. (Honzák in Weiss a kol., 

2011) 

 

Příklad 

Jako příklady můžeme uvést etický kodex poradenských pracovníků, etický 

kodex pracovníků center následné péče nebo Etický kodex Evropské asocia-

ce školních psychologů. 

 

1.3 Pomáhající profese 
 

Pomáhající profese je souhrnný název pro všechny profese, jejichž teorie, 

výzkum i praxe se zaměřují na pomoc druhým, identifikaci a řešení jejich 

problémů a na zíkávání nových poznatků o člověku i jeho podmínkách 

k životu tak, aby pomoc mohla být účinnější. Mezi pomáhající profese patří 

lékaři, sociální pracovníci, speciální pedagogové, pedagogové apod. (Hartl, 

Hartlová, 2000) 

 

Pomáhající profese představuje poměrně široký soubor nejrůznějších povo-

lání majících vztah k bezprostřední práci s lidmi, jsou však často považová-

ny více za službu či poslání než za rutinní práci. Bez etického kontextu 

si pomáhající profese nelze představit. (Jankovský, 2003) 

 

Etické kodexy  

 

 

Pomáhající profese  
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Jiné vymezení nabízí Michalík (2011), který uvádí, že pomáhající profese 

představují celek povolání a činností, které jsou zaměřeny na potřeby člově-

ka a jejichž podstatným rysem je takové jednání vůči druhému člověku, kte-

ré je zaměřeno na řešení jeho potřeb a poskytování podpory a pomoci. 

 

Pro zájemce 

Jak uvádějí Hubálek a Koťová (in Weiss, 2011), již Sigmund Freud v roce 

1925 zařadil učitelství, psychoterapii a politiku do skupiny tzv. nemožných 

povolání. Tímto pojmenováním naznačoval i zvláštní a obtížně popsatelnou 

povahu těchto disciplín, kterou spatřoval v následujících specifikách: 

 nesnadná uchopitelnost, 

 obtížně vykazatelná úspěšnost, 

 celková nezvladatelnost jejich přesnějšího vymezení.  

 

Na druhou stranu lze pomáhající profesi vymezit také jako nutkavé pomá-

hání druhým na úkor vlastních potřeb. 

 

Je také evidentní, že mnohé z disciplín, které řadíme do pomáhajících profe-

sí, nemusejí být v exaktním slova smyslu vždy řazeny mezi vědecké disci-

plíny (např. psychoterapie, pedagogika, sociální práce), ale spíše jsou mno-

hými odborníky považovány za umění – ve smyslu umění práce s lidmi – 

využívající jako jeden z hlavních nástrojů mezilidský vztah. (Kopřiva, 2011) 

 

1.3.1 Osobnost pracovníka – jeho základní nástroj 

 

Jak uvádí Kopřiva (2011), mezi profese, jejichž hlavní náplní je pomáhání 

lidem, patří nepochybně lékaři, sociální pracovníci, psychologové, speciální 

pedagogové a další. Rozdíl oproti jiným povoláním spočívá především 

ve skutečnosti, že v pomáhajících profesích hraje velmi podstatnou roli ne-

jenom vzdělání, tedy odbornost, suma vědomostí a dovedností, které jsou 

nutné pro výkon dané profese, ale ještě další významný prvek, a to navození 

vztahu mezi pomáhajícím profesionálem a tím, který pomoc přijímá, ať už 

je to klient, žák, pacient či uživatel služeb. Klient potřebuje tomu, který mu 

pomáhá, věřit a cítit lidský zájem. Je obecně rozšířeným názorem, 

že v pomáhajících profesích je za základní nástroj pracovníka považován 

pracovník samotný, jeho osobnost. 

 

Motivace pracovníků, kteří působí v pomáhajících profesích, bývá různoro-

dá a má u každého z nich specifický vývoj. Můžeme specifikovat tři krajní 

postoje, které se však v „čisté podobě“ obvykle nevyskytují (Michalík 

a kol., 2011): 

 altruistický přístup, 

 realistický přístup, 

 mocensko-manipulativní přístup.  

 

 

Osobnost pracovníka  

Motivace pracovníků v po-

máhajících profesích  
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V osobnostním zaměření pracovníka zřídkakdy najdeme pouze jednu 

z variant, motivace se zpravidla různě překrývají a podmiňují. Při podrob-

ném zkoumání činnosti pracovníka, lze poznat, který přístup převládá. 

 

1.3.2 Altruismus – historický rámec 

 

Altruistické způsoby chování jsou mezi živými bytostmi velmi rozšířené. 

Schmidbauer (2000) altruismus vymezuje jako připravenost přijmout ohro-

žení vlastního blaha kvůli prospěchu jedince stejného druhu; jeho opakem 

je egoismus. 

Biologické odůvodnění altruistického chování se zdá být na první pohled 

obtížnější než zdůvodnění egoismu, tak samozřejmého v boji o přežití. Pro-

blematika egoismu a altruismu se v evoluci objevuje teprve tehdy, když jed-

na bytost dokáže identifikovat příslušníka stejného rodu. Mnoho se také 

mluví o kulturním, tedy tradicemi předávaném chování. Tento kulturní prin-

cip altruistického chování v lidských společnostech biologické základy cho-

vání velmi výrazně přetvořil. Naučené způsoby chování jsou ale většinou 

bez vrozeného, v biologické struktuře zakotveného „substrátu“ nepředstavi-

telné. Za prvotní formu altruistického chování je považováno dělení 

se s druhými. (Schmidbauer, 2000) 

 

Pro zájemce 

Mezi historické předchůdce pomáhajících profesí můžeme s jistou tolerancí 

zařadit šamany, kněze a lékaře. I v nejstarších formách sociální pomoci byl 

pomáhající velmi zavázán zvnitřnělému symbolickému systému společnosti. 

Vždy jde o to, aby bylo narušenému sociálnímu řádu vráceno „zdraví“, aby 

se objasnilo pochybení členů skupiny nebo pochybení, jejichž důsledky 

směřují proti ní.  

 

Ti, kteří se zabývají problematikou pomáhajících profesí v euroamerickém 

kulturním prostoru, se nevyhnou analýze křesťanského náboženství a soci-

ální etiky. Křesťanství klade altruistické hodnoty zcela jednoznačně nad 

jiné – je zde zvýrazněn závazek lásky k bližnímu. Z křesťanství vychází ta-

ké základní předpoklad tradice pomáhání, ve kterém je obsaženo obětování 

se pro druhého. (Schmidbauer, 2000) 

 

Příklad 

Paradoxem pomáhajících profesí je také skutečnost, že u mnohých pracov-

níků jde o tzv. uskutečňování lásky k bližnímu, ale na druhou stranu je tato 

činnost pro pomáhajícího také zdrojem hmotného zabezpečení. Materiální 

nebo také společenský úspěch mohou do procesu pomáhání vstupovat ruši-

vě.  

Nejstarší formy sociální 

pomoci  

 

Křesťanský model pomáhá-

ní  
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1.3.3 Pomoc jako spolupráce 

 

Mnozí pracovníci pomáhajících profesí jsou vedeni dobrou vůlí a úmyslem 

a jsou schopni udělat pro potřeby svých klientů téměř zázračné, nevídané 

věci. Po jistém čase si tito pracovníci zoufají, cítí se zbyteční, ztrácejí smysl 

svého snažení a uvažují o odchodu, protože jsou vyčerpaní, unavení a zkla-

maní. Dělají sice podle svého nejlepšího svědomí to nejlepší, ale zapomněli 

se ptát klientů na to, jakou pomoc si oni sami přejí. V tom, co si pracovník 

představuje, že si klient přeje, může být výrazný rozdíl oproti tomu, co kli-

ent samotný chce. (Úlehla, 2007) 

 

Modely pomáhání 

 

V euroamerickém kulturním prostoru rozlišujeme zejména tři modely po-

máhání: 

 Křesťanský, jenž je postaven na sebeobětování jako nejvyšší pomo-

ci druhému člověku. 

 Židovský, který vychází z principu, že nejvyšší pomocí je správný 

výklad založený na tradici chápání skrytých věcí a skutečností, 

že nejvíce pomůže moudrá a odhalující rada zkušeného. 

 Filozofický, jehož východiska zformuloval řecký filozof Protagoras: 

„Mírou všech věcí je člověk sám, jsoucích, že jsou, a nejsoucích, 

že nejsou“. Proto i to, zda pomoc je opravdu pomocí, může posoudit 

pouze její příjemce. (Úlehla, 2007) 

 

Co je a není pomoc 

 

Termín pomoc v sobě z hlediska etymologického zahrnuje dva významy, 

a to „mohu“ a „mám moc“. Pomáhá tedy ten, kdo může a má moc takto ko-

nat. Naopak ten, který pomoc přijímá, moc nemá, není tedy „mocen“ se bez 

pomoci domoci svého. Je „ne-mocný“ a „ne-mohoucí“, proto se stává klien-

tem, pacientem, uživatelem služeb, předmětem péče a starosti.  

 

Pro samotného klienta není vůbec snadné obrátit se o pomoc. Mnoho lidí má 

v této situaci pocit, že zklamali, cítí se méněcenní apod. Často je také zkla-

malo jejich přirozené okolí – příslušníci rodiny, přátelé a kamarádi, spolu-

pracovníci či spolužáci, sousedé. Pak se může stát, že klient se snaží tzv. 

přehlušit svou vnitřní úzkost a zklamání hlasitým a výrazným domáháním 

pomoci a jejím nárokováním. Jelikož pomoc nemusí být vnímána jako ná-

rok, tento projev klientova chování působí negativně na pracovníka, protože 

ten mu nerozumí. (Úlehla, 2007) 

Kdy se pomoc stává vzá-

jemnou spoluprací?  

Křesťanský, židovský a filo-

zofický model pomáhání  
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Důležitá pasáž textu 

Úsilí pracovníka pomáhat druhým může, mimo jiné, souviset s lítostí a sou-

citem. Jak snadné je s klientem soucítit, litovat jej! Jenže kvůli tomu klient 

za pracovníkem nepřichází. Přichází kvůli tomu, čeho sám není schopen, 

tedy mocný, a obrací se na odborníka, který je v této souvislosti mocnější. 

Pracovník by v této situaci neměl zapomenout na to podstatné –  ptát se kli-

enta, jakou pomoc si přeje. Pokud se pracovník klienta neptá, je na nejlepší 

cestě k vyčerpání a vyhoření, protože sama dobrá vůle a soucit nestačí. 

 

I když se pracovníkovi podaří dozvědět, co pro svého klienta může udělat, 

aby to pro něj bylo pomocí, potřebuje mít dostatek sil, aby mohl pomáhat. 

Dokonce můžeme říci, že je jeho povinností postarat se, aby byl schopen 

klientovi pomáhat. Pracovník se musí starat o sebe, aby se mu dobře pomá-

halo. Pokud je vyčerpaný, unavený a nespokojený, jeho pomoc stejně ne-

může splňovat to, co se od ní ze strany klienta očekává. Mezi základní etic-

ké principy pracovníka pomáhající profese by mělo patřit pravidlo, že ten, 

který chce pomáhat druhým lidem, se musí postarat o to, aby byl ve své nej-

lepší psychické i fyzické kondici, aby mohl podat svůj optimální výkon.  

 

Příklad 

 

Pracovník pro svou činnost může nalézt tři zdroje: 

 mít člověka, od kterého se může učit, jak svou práci dělat lépe, nově, 

kvalitněji, učit se způsoby, postupy a metody; 

 mít člověka, se kterým může sdílet těžkosti své práce – obvykle 

to bývají spolupracovníci; 

 mít člověka, který by mu pomáhal řešit těžkosti jeho práce 

(a to s náhledem) a kterému může říci o pomoc, tedy supervizora. 

 

Pracovníkovi by mělo pomoci zastavit se, přestat chtít všechno zvládat 

a začít se znovu ptát na přání druhého. Tím se může ubránit stavům zklamá-

ní, vyhasnutí a vyčerpání, do kterých jej žene jeho dobrá vůle a obětavost. 

Znamená to tedy přijmout za svou povinnost starat se o sebe, a ne pouze 

o klienta. Užitečnější pro klienta není dělat pro něj maximum, ale udělat 

právě to, na čem se pracovník a klient dokázali společně domluvit. (Úlehla, 

2007) 

 

1.3.4 Jakým způsobem moc ovlivňuje proces pomáhání 

 

Mocenská pozice pracovníka silně ovlivňuje možnosti a způsob poskytová-

ní pomoci. Čím větší pravomoc pomáhající má, tím je také větší tendence 

jeho protějšku k odstupu a nedůvěře. Mocenský systém vede k oboustranné 

 

 

Zdroje pracovníka při po-

máhání  

Pomoc a moc  
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manipulaci. Pokud pracovník přebírá kompetence v některých oblastech ži-

votní praxe klienta, může jej sice ochránit před újmou, ale může klienta také 

zneschopňovat. 

 

Moc pracovníka může být: 

 nevlídná (pracovník je nevrlý na klienta, který přichází v úředních 

hodinách, ale vytrhává jej z naplánované činnosti); 

 neomalená (lékař realizuje zákrok a během něj mluví se sestrou 

o událostech dne); 

 krutá (pedagog žáka necitlivě a bezdůvodně kritizuje před celou tří-

dou); 

 laskavá (vedoucí domova pro osoby se zdravotním postižením 

je „akční“ a v zařízení je tzv. všude, nikdy neopomene klienty po-

vzbudit dotekem či slovem). 

 

Každý výše uvedený projev moci pracovníka může mít svůj protipól 

v projevech prožívání klientů, kteří se mohou např.: 

 stáhnout z kontaktu; 

 zaujmout postoj tzv. uctivé pasivity; 

 stáhnout křivdou nebo zlostí; 

 naučit prosit o mezilidský kontakt. 

 

Celý proces pomáhání se tak může oddálit od svého původního účelu, kte-

rým je orientace na rozvoj a autonomii klienta. (Kopřiva, 2011) 

 

Projevy moci může pracovník sám u sebe rozpoznat z projevů vlastního 

chování, když si uvědomí, že by se za stejné situace choval jinak k lidem, 

kteří nejsou jeho klienty, žáky, pacienty či uživateli služeb. (Kopřiva, 2011) 

 

Pracovník může mít ve vztahu ke klientovi moc také bez institucionálně 

udělené pravomoci (např. pracovník sociálně-právní ochrany dětí a mláde-

že). Stává se to v případech, kdy se pracovník stane klientovi autoritou, kte-

rá jej řídí.  

 

Pro zájemce 

Pracovník je autoritou tam, kde má podat informace, vyjádření z oblasti 

svého odborného vzdělání a zkušeností (např. informace o zdrojích pomoci 

ve hmotné nouzi, diagnóze, léčbě a prognóze pacienta, poznatky 

z předmětu, pro který je pedagog aprobován). Pokud však jde o vztahové, 

emoční či životní problémy, stává se řídící pozice pomáhajícího pracovníka 

spíše zátěží. Na tyto otázky odpovědi neexistují, protože nikdo nevypraco-

val účinné návody, jak manipulovat s druhými lidmi. Pracovník by si měl 

přiznat, pokud nedostane nějaký jiný dobrý nápad, že i on má právo nevě-

dět. Neměl by cítit povinnost být moudrou „vědmou“, která má odpověď 
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na všechno. Tímto „právem nevědět“ může také zrušit klientův postoj pod-

řízenosti.  

 

Shrnutí 

V předcházející kapitole jsme se věnovali poradenství jako základní doved-

nosti pracovníka v pomáhajících profesích. Charakterizovali jsme etiku 

a její vztah k morálce, základní etické principy i potřebnost etických kodexů 

v pomáhajících profesích. Vymezili jsme termíny pomáhání, pomoc a spo-

lupráce, zamýšleli se nad motivací pracovníků k pomáhání, nad tím, jaký 

vliv má altruismus a kdy moc ovlivňuje pomáhání.  

 

Kontrolní otázky a úkoly 

1. Vymezte poradenský proces v užším, širším a nejširším smyslu. 

2. Popište základní etické principy v pomáhajících profesích. 

3. Specifikujte etiku v procesu pomáhání. 

4. Charakterizujte z různých úhlů pohledu termín pomáhající profese. 

5. Uvědomte si rozdíly v modelech pomáhání. 

6. Zamyslete se nad souvislostmi v pojetí moci, pomoci a bezmoci. 

 

Pojmy k zapamatování 

altruismus 

etika 

etické principy 

moc 

morálka 

pomáhající profese 

pomoc 

poradenství 

spolupráce 
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Průvodce studiem 

V kapitole jsme se věnovali problematice pomoci a spolupráce 

v poradenství jako základním dovednostem v pomáhajících profesích. Prin-

cipy pomáhání jsou ovlivněny mnoha faktory, výrazný vliv na ně mají nejen 

altruismus, moc, ale i etické principy. Věříme, že jste se mohli inspirovat 

pro vlastní práci s klienty, žáky či pacienty. 
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2 Pracovník a klient 
 

Cíle 

Cílem následující kapitoly je vymezit osobnost a odbornost poradenského 

pracovníka, popsat jeho základní vnitřní zdroje (tedy reflexi, reflektování) 

a sledovat specifika supervize v pomáhajících profesích. Také se budeme 

věnovat osobnosti klienta, typům problémů klientů a hranicím ve vztahu 

pracovníka a klienta. 

 

Po prostudování byste měli být schopni: 

 specifikovat osobnost a odbornost poradenského pracovníka; 

 vymezit termíny reflexe, sebereflexe a reflektování; 

 charakterizovat funkci supervize v poradenství; 

 specifikovat osobnost klienta a rozlišit typy přístupu pracovníků 

ke klientům; 

 objasnit hranice vztahu mezi pracovníkem a klientem a míru jejich 

propustnosti. 

 

Průvodce studiem 

Mezi základní nástroje, které by měl poradenský pracovník ovládat, patří 

sebereflexe. Zda proces reflektování ovlivňuje samotný poradenský proces, 

jak pracovník vnímá potřeby klienta a své vlastní potřeby, ale také jak re-

spekt ovlivňuje vztah pracovníka a klienta i celý poradenský proces, bude-

me sledovat v následující kapitole.  

 

2.1 Základní vymezení pojmů 
 

 Klient – klientem může být kdokoliv a může mít jakýkoliv problém, 

klient je vymezen svou žádostí, nikoliv problémem. Žádost (přání) 

směřovaná pracovníkovi je jen jednou „zastávkou“ na klientově ži-

votní cestě. Úkolem pracovníka by mělo být zabývat se tímto přá-

ním, nikoliv klientovou životní cestou. Pokud lidé nevysloví svou 

žádost (přání), nejsou klienty, a pracovník nemá žádné oprávnění za-

sahovat jim do života. V našem textu termín klient zahrnuje uživate-

le služeb, žáka i pacienta. 

 Odbornost – je významnou a nezbytnou součástí předpokladů pro 

výkon profese. 

 Pracovník – poradce – terapeut – má přání pomáhat, což jej při-

vedlo k určitému vzdělání a profesionalizaci; v důsledku toho se vy-

skytuje na místě, kde podle společenských pravidel a s patřičným 

osvědčením může sám sebe definovat jako toho, kdo chce pomáhat. 

Pracovník se pohybuje na jedné straně mezi vlastní potřebou být uži-
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tečný a na druhé straně mezi svými etickými, osobními a institucio-

nálními hranicemi. Jen on sám musí určit, zda s klientovým tématem 

může, umí a chce pracovat. 

 Reflexe a reflektování – předpokládá zastavení a obrácení pozor-

nosti člověka na určitý úsek životní či odborné zkušenosti; jestliže 

je toto zastavení spojeno s tvůrčí otevřeností a vytvořením prostoru 

pro inovaci, může dojít k reflexi, při níž je na určitou lidskou zkuše-

nost nebo její část nazíráno jiným způsobem. 

 Supervize – odborný dohled, výuka, podpora, pomoc a zpětná vaz-

ba. V pomáhajících profesích je profesionální pomocí pro osoby, 

které pracují s ostatními lidmi.  

 

2.2 Pracovník 
 

Jak uvádí Šiklová (in Kopřiva, 2011), v profesích, které mají pomáhat dru-

hým lidem, klient, pacient, žák nebo uživatel služeb očekává, že ten, kdo 

mu pomáhá, o něj projeví také osobní zájem. Klient nechce být pro pomá-

hajícího pouze objektem pomoci, ale mnohdy i přítelem, blízkým, s nímž 

soucítí. Je však vůbec možné se denně, a skutečně s osobním nasazením, 

angažovat pro druhého člověka a cítit jeho radost i bolest? Klient mnohdy 

od pracovníka očekává osobní vztah, sleduje drobné neverbální reakce, pro-

jevy přízně, někdy dokonce žárlí na projevený zájem o druhého člověka 

ze strany toho, kdo pomáhá. Jsme si toho jako pomáhající profesionálové 

dostatečně vědomi? Kde je hranice mezi zájmem lidským a profesionálním? 

Může se stát, že profese začne „splývat“ s osobním životem pracovníka 

a ten nedovede vystoupit ze své role, chovat se ke svým blízkým spontánně, 

neprofesionálně, podle toho, co cítí. Místo skutečně osobního projevu 

se stává pomáhajícím profesionálem i u těch, kteří o to nestojí a kteří na je-

ho rady a doporučení nejsou zvědaví. (Šiklová in Kopřiva, 2011) 

 

Důležitá pasáž textu 

Základním nástrojem pracovníka v pomáhajících profesích je jeho osob-

nost. Dalším podstatným prvkem v pomáhajících profesích je vztah ke kli-

entovi. K tomu, aby pracovník mohl s klientem navázat vztah, uvědomoval 

si své silné i slabší stránky a především potřeby nejenom klienta, ale také 

vlastní, má základní nástroj, a tím je reflektování, tedy práce se sebou sa-

mým. 

 

Příklad 

I jiné profese než ty pomáhající pracují s lidmi, např. advokáti, manažeři, 

kadeřnice. V těchto profesích ale stačí, aby se pracovník choval v souladu 

s danými konvencemi, popřípadě etickými kodexy profese, neočekává 

se osobní zájem a vztah. (Kopřiva, 2011) 

 

Osobní zájem  
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2.2.1 Reflexe a reflektování  

 

Reflexe je, jak uvádějí Havrdová, Hajný a kol. (2008), nejlepším zdrojem 

celoživotního učení dospělých, pokud je aplikována na reálné pracovní situ-

ace, které pracovníci aktuálně řeší. To je může motivovat a následně oteví-

rat.  

 

S tím, jak byl v pomáhajících profesích postupně formulován význam dialo-

gu, došlo i k oživení tradičního termínu reflexe. Ta tvoří podstatnou složku 

každého dialogu a atmosféru dialogu. Reflexe je také klíčový pojem pro 

proces supervize. 

 

V historii filozofie najdeme mnohé názory na to, co termín reflexe znamená. 

Výraz pochází z latinského slova „reflexio“, které můžeme přeložit jako 

„obracení zpět“ či „obracení k sobě“. Reflexe předpokládá zastavení a obrá-

cení pozornosti na určitý úsek zkušenosti. Jestliže je toto zastavení spojeno 

s tvůrčí otevřeností, s vytvořením prostoru v mysli pro něco nového, může 

dojít k reflexi, při které je určitá zkušenost člověka nebo její část nazírána, 

vnímána nově.  

 

Do oblasti pomáhajících profesí byl termín reflexe zaveden v 80. letech mi-

nulého století D. Schönem. Od této doby se hovoří o tzv. reflektujících pro-

fesionálech a reflektující praxi, na rozdíl od praxe a profesionality, která má 

povahu technického řešení bez hlubšího vztahu a vhledu do klientovy situa-

ce.  

 

Důležitá pasáž textu 

Potřeba reflektovat komplexní činnosti, které nemají pouze technickou po-

vahu, a hlavně takové, při nichž jde o člověka, jeho mezilidské vztahy a na-

plnění smyslu, je jádrem supervize, která tak nemůže být pouhým dohle-

dem. (Havrdová, Hajný a kol., 2008) 

 

Havrdová, Hajný a kol. (2008) uvádějí, že reflexe nastává tehdy, pokud do-

jde k „souběhu“ následujících čtyř podmínek: 

 zastavení u významného momentu zkušenosti; 

 zaměření na něj; 

 vystoupení z obvyklého rámce nazírání a přístupu k věcem, skuteč-

nostem a lidem; 

 otevření se „něčemu“ novému, neočekávanému, tomu, co se objeví 

(pocit, postoj, myšlenka, zorný úhel apod.). 

 

Rozlišují se různé úrovně reflektivity, a to: 

 afektivní (co k věcem člověk cítí); 

 rozlišovací (vnímání vztahů mezi věcmi); 

Reflexe jako základní ná-

stroj pracovníka  

 

Kdy může nastat reflexe  

Úrovně reflektivity  
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 hodnotící (uvědomování si, jak dochází k posouzení hodnoty); 

 pojmová (pozastavení nad přiměřeností a moralitou pojmů); 

 psychická (schopnost rozeznat vlastní předsudky, stereotypy a jejich 

dopad na hodnocení a jednání); 

 teoretická (postřehnout roli vlastního já v kontextu žádoucí akce). 

 

V reflexi jde na rozdíl od přemýšlení a vyjadřování názorů spíše o jistý typ 

„vynořujících se postřehů“, které se samovolně skládají do různých souvis-

lostí nebo prohloubeného pochopení známých souvislostí. Výsledným do-

jmem může být překvapení a pocit obdarování.  

 

Pro zájemce 

Havrdová, Hajný a kol. (2008) uvádějí faktory, které usnadňují a podporují 

profesionální reflexi: 

 osobnostní dispozice (schopnost reflektivity, schopnost obsáhnout 

protiklady, otevřenost); 

 atmosféra bezpečí (nezbytná podmínka reflexe zahrnující i bezpeč-

né vztahy); 

 zkušenost, že reflexe přináší žádoucí výsledky (reflexi se lze učit); 

 podpůrná struktura pro reflexi (metody a nástroje supervize); 

 reflexe ve skupině; 

 podpora ze strany instituce, organizace. 

 

Pokud je předmětem reflexe pracovní kontext a pracovní proces, s cílem po-

znat, pochopit, a tím se dostat k lepšímu přístupu ke klientům, kolegům 

či způsobům práce, jde o supervizi. Supervize, která vytváří organizovanou 

příležitost k reflexi aktuálních pracovních témat, je jednou 

z nejefektivnějších metod profesionálního růstu pracovníků. (Havrdová, 

Hajný a kol., 2008) 

 

2.2.2 Supervize  

 

Termín supervize byl odvozen od anglického výrazu „supervision“ a ten 

z latinského „super“ – „nad“ a „videre“ – „hledět“, „vidět“ či „zírat“. 

V angličtině se původně vztahoval na každou situaci, ve které pověřená 

či zkušenější osoba „dohlíží/dozírá“ na jinou osobu či osoby při řešení něja-

kého úkolu nebo v průběhu činnosti. Vnímání a chápání termínu supervize 

v pomáhajících profesích se postupně proměňovalo tak, jak se proměňovala 

celá konkrétní kultura dohlížení na práci v různých oblastech. 

 

Ke zdrojům chápání supervize v pomáhajících profesích v současné podobě 

musíme připočítat staletí vývoje lidského myšlení a mnohé myšlenkové 

proudy, které se lišily dle kultury a jejichž poznatky do sebe současná su-

pervize postupně integrovala.  

 

Supervize 
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Historický kontext supervize 

 

 

V odborné literatuře přetrvávají a mezi odborníky se stále vedou spory, 

co považovat za počátek supervize v pomáhajících profesích. Jedni tvrdí, 

že to byly kontrolně laděné rozhovory s dobrovolníky vedené placenými 

agenty Charity Organisation Society v Bostonu, druzí zastávají názor, 

že to byly spíše vzdělávací a podpůrné rozhovory při zaučování prvních 

účastníků kurzů sociální práce v praxi. Za průkopníka je považován pastor 

Samuel Barnett, který působil v Toynbee Hall v Londýně v 70. a 80. letech 

19. století a vedl s oxfordskými studenty, kteří mu pomáhali s prací 

v londýnských slumech, rozhovory mezi čtyřma očima. Tento příklad slouží 

jako jeden z prototypů podpory práce ze strany zkušenějšího vůči méně zku-

šenému, který se rozvíjí v dialogu. (Havrdová, Hajný a kol., 2008) 

 

Rozhovor jako základní součást supervize 

 

Slovo dialog pochází z řeckého „dia-“, které můžeme přeložit jako „skrze“ 

a „logos“, jež má mnoho významů, např. „řád“, „význam“, „slovo“, ale také 

„plnost poznání“. M. Buber v dialogu viděl způsob, jak otevírat vztah mezi 

Já a Ty. Léčivému a rozvíjejícímu potenciálu dialogu věnoval prostor 

zejména Carl Rogers. Všichni autoři, kteří se tématu dialogu z různých úhlů 

pohledu věnovali, se shodují v tom, že dialog je křehký proces, ve kterém 

nejde primárně o posuzování a hodnocení věcí či o snahu dojít k rozhodnutí, 

ale jeho účelem je pochopit a změnit smýšlení zúčastněných osob. Dialog 

může lidem umožnit, aby dospěli ke sdílení skutečně niterných postojů 

a zkušeností. Dialog také umožňuje odhalit skryté předpoklady a vzorce 

myšlení, které jsou základem skutečného jednání daného jedince. Měl 

by jaké účastníky osvobozovat a vést je k odhalení tvůrčích možností, které 

dříve neviděli, protože jejich myšlení bylo vázáno na stále stejné hledisko.  

 

Důležitá pasáž textu 

Pokud je předmětem dialogu pracovní situace, kontext a postupy či vztahy 

pracovníka k profesi, ke klientům či spolupracovníkům, přičemž jeho smys-

lem je překročit bloky, jež brzdí tvořivost, spolupráci a kvalitní výkon, stává 

se takový dialog supervizí. (Havrdová, Hajný a kol., 2008) 

 

Havrdová, Hajný a kol. (2008) se domnívají, že jedním z impulzů pro vznik 

fenoménu supervize, jak je v současnosti pojímán a chápán, byla inspirující 

zkušenost dialogu v situaci společného hledání a učení. Všechny jevy bývají 

poznamenány svým původem a něco z potřeby dialogu je v supervizi stále 

přítomno. 

Historický pohled na super-

vizi v pomáhajících profe-

sích  

Potenciál dialogu  

 

Inspirující zkušenost dialo-

gu pro vznik supervize  
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Pro zájemce 

Potřeba zajistit podmínky pro dialog byla zřejmě jedním z mnoha důvodů, 

proč se vedle supervize poskytované vedoucím rozvinul podíl tzv. externí 

supervize. Uvádí se, že externí supervizor má lepší podmínky pro rozvinutí 

dialogu v supervizi, především tím, že je osvobozený od vazby na řídící hie-

rarchii organizace, která je spojena s jistou mocí. 

 

Vymezení supervize 

 

Supervize je odborná činnost, při které supervizor podporuje, vede a posilu-

je pracovníka, skupiny nebo týmy v pomáhajících profesích k tomu, aby 

dosáhl či dosáhli určitých organizačních, profesionálních a osobních cílů. 

Obecnými cíli jsou zlepšení kvality práce a podpora profesionálního růstu, 

konkrétní cíle jsou ovlivněny celkovým společenským a odborným kontex-

tem, požadavky organizace a jsou předmětem vyjednávání mezi supervizo-

rem, zadavatelem supervize, zaměstnavatelem a pracovníky.  

 

Hlavním nástrojem supervize je vytvoření prostoru pro reflexi pracovní čin-

nosti a pracovního kontextu v bezpečném prostředí supervizního vztahu 

a podpora procesu učení a změny. (Havrdová, Hajný a kol. 2008) 

 

Supervize se může odehrávat několika způsoby – záleží nejen na přípravě 

pracovníků, na jejich potřebách a otevřenosti, ale také na připravenosti, 

osobní a profesní zralosti i schopnostech supervizora. 

 

Formy supervize spojené s určitou rolí supervizora: 

 práce s předpoklady a mentálními mapami, 

 experimentování, rozšiřování vědomí, 

 reflexe, 

 práce s emocemi, 

 výuka, konzultování, dodávání zdrojů a informací, 

 práce se vztahy,  

 práce s nevědomými obsahy. 

 

Supervizní práce je značně komplexní a mnohovrstevnatá, proto jsou 

v zahraničí požadavky na vzdělání a zkušenost supervizorů vysoké.  

 

Pro zájemce 

 

V současnosti existuje řada dalších druhů a forem supervize; dělí se podle 

několika faktorů, a to podle toho: 

  kdo supervizi provádí – faktor autority – na externí a interní; 

 

Charakteristika supervize  

Formy supervize  

 

Druhy a formy supervize  
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 s kým je supervize prováděna – faktor role, kompetencí a vztahů – 

na individuální, skupinovou a týmovou; 

 o čem supervize je – faktor zaměření – na případovou, poraden-

skou a programovou; 

 jak je supervize prováděna – faktor přístupu – administrativní, vý-

uková a podpůrná; 

 kdy je supervize prováděna – časový faktor – pravidelná, příleži-

tostná, krizová.  

 

2.3 Osobnost pracovníka 
 

Pomáhající pracovník se mnohdy potkává s lidmi v mezních situacích, 

v závislém postavení, kteří zpravidla potřebují více než pouhou slušnost 

a dodržení standardů či konvence. Ocení například přijetí, spoluúčast, poro-

zumění, pocit, že pracovníkovi nejsou na obtíž, že je pracovník nehodnotí. 

Signály, které by jim pomohly poznat kvalitu pracovníkových prožitků ve 

vzájemném kontaktu, mohou nacházet při každém setkání i ve zdánlivě ne-

patrných, i neverbálních projevech pracovníka. Tyto projevy mohou vytvá-

řet atmosféru setkání, která je může posilovat nebo naopak srážet. Klient 

má potřebu důvěry, bezpečí a přijetí. Bez tohoto vztahového rámce 

se práce pomáhajícího stává pouze výkonem svěřených kompetencí a pra-

vomocí. (Kopřiva, 2011) 

 

Angažovanost pracovníka 

 

Jak uvádí Kopřiva (2011), angažovaný pracovník není „pohádkovou bytos-

tí“, ale „poměrně hojně se vyskytující realitou“.  

 

Pomáhající profese mají na jednu stranu velkou přitažlivost, která způsobu-

je, že pracovník vykonává zaměstnání v této oblasti i při nižším příjmu, než 

jaký by získal v jiné oblasti. Na druhou stranu je svým způsobem „riziko-

vé“, pokud se proces pomáhání stane pro pracovníka jediným smyslem ži-

vota. Mnohdy jsou mezi pomáhajícími lidé, kteří přemýšlejí nad stavem 

a perspektivami lidstva i celé planety, reagují na ekologické problémy, chu-

dobu zemí tzv. třetího světa, a u těchto lidí může být hodnota určité produk-

ce, konzumu či politických mocenských manipulací sporná. Mají pocit, 

že se zabývají důležitými životními problémy konkrétních lidí. 

V současném světě jsme stále více obklopeni technikou, civilizací 

a v podstatě umělým světem. Stále roste hodnota výkonu, úspěchu a se-

bekontroly, nejen přírodní prostředí v našem okolí, ale i prostředí „v nás“ 

snažíme se ovládnout. (Kopřiva, 2011) V takovém světě je pomáhání víta-

nou možností kontaktu se životem a celou přírodou, může být podporou ži-

vota i každodenním přímým kontaktem s životem samým. Volbou pomáha-

jící profese se člověk může dostávat do kontaktu s „přírodou“ několik hodin 

denně i uprostřed města.  

 

Vztahový rámec  

Míra angažovanosti pra-

covníka  
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Pro zájemce 

Plná angažovanost pracovníka v pomáhající profesi může být na druhou 

stranu potenciálním zdrojem problémů. Jde o to, jak uvádí Kopřiva (2011) 

i Úlehla (2007), že tato povolání nabízejí prostřednictvím kontaktu s klienty 

samotnému pracovníkovi příležitost k rozšíření hranice vlastního já 

i na druhé osoby (klienty, žáky, pacienty, uživatele služeb), např. 

pro překonání pocitu osamělosti ve vlastním životě, nejistého sebevědomí 

či nízké sebeúcty.  

 

Problém má dvě podoby, v obou je porušována hranice mezi pracovní-

kem a klientem: 

 

 Přebírání kontroly nad klientem 

Pojem kontrola může být vymezen jako prostředek, který je uvnitř jakého-

koliv lidského společenství nezbytný k udržení chování členů v rámci sta-

noveného řádu. Řád by měl zajišťovat fungování společenství a bezpečí je-

ho členů. Může být mnohdy stanoven tak, že omezuje nadměrně, a je tedy 

vytvořen autoritativně, např. jednotně stanovená doba vstávání ve zdravot-

nických zařízeních či učitelka přiřazující „černý puntík“ žáku 1. třídy za to, 

že zapomněl svačinu. 

 

Nadměrná kontrola také brání rozvoji autonomie. Není jistě bez zajímavosti, 

že pomáhající instituce se často opírají o princip moci a dominance nadříze-

ných nad podřízenými, např. respekt učitelů vůči řediteli či režim úřední 

subordinace apod. „Sociální institucí, kterou lze nejspíše srovnávat se sys-

témem medicíny, je armáda.“ (Schmidbauer, 2000, s. 177) 

 

 Obětování se pro klienty  

Pracovník si může počínat tak, jako by klient nebyl autonomním jedincem, 

ale jako by závisel na jeho péči. Přestává dbát o své vlastní potřeby a biblic-

ký normativ lásky k bližnímu – „Miluj bližního jako sebe sama!“ – naplňuje 

pouze z první poloviny. Obětuje se pro své klienty rád, ale zároveň to pro 

něj může být i něco, co mu vlastní život ztěžuje, a paradoxně se může stát, 

že nadměrná péče o klienta pracovníka udržuje pod jeho potenciálem samo-

statnosti. 

 

Pokud se pomáhající soustředí pouze na činnosti a je pod časovým tlakem, 

nemůže vnímat vnitřní svět druhých lidí. Může nastat situace, že jim slouží, 

ale zároveň se vyhýbá kontaktu. U klientů může takový pracovník vyvolat 

určitý odstup, protože nikoho nemůže těšit, když je pro druhého člověka 

zdrojem obtíží a potíží, naopak každý je rád, když s ním druhý člověk pobý-

vá v „pohodě“ a uvolnění. (Schmidbauer, 2000) 

 

Opakem je neangažovaný pracovník, který pojímá svou práci jako výkon 

svěřených pravomocí bez osobního zájmu. Vztah pracovníka ke klientovi 

může být i mnohem horší než neutrální, může se stát, že po požadovaném 

slušném jednání není u pomáhajícího profesionála ani stopy. Problémy ne-

 

Přebírání kontroly nad kli-

entem  

Obětování se pro klienty  



Komunikace a vztah jako základ poradenské praxe 27 

 

 

angažovaných pracovníků ovšem v tomto textu nehodláme řešit, protože 

pouze angažovaní pracovníci mohou být nositeli změny, a to psaných i ne-

psaných pravidel, která na jednotlivých pracovištích určují, co je únosné 

a co nikoliv. (Kopřiva, 2011) 

 

Akceptace klienta 

 

Úkolem angažovaného pracovníka by mělo být pochopit každého klienta, 

zajímat se o něj, vcítit se do něj, přijímat jej, vnímat v něm i dobré stránky, 

které ostatním často unikají. Nejtěžší na tom je zmiňovaná akceptace kaž-

dého klienta. Výrazné osobní preference pomáhajícího vůči určitému klien-

tovi nemusejí být vlastnímu procesu pomáhání ku prospěchu. Je důležité, 

aby pracovník o působících vnějších motivech věděl. Nevědomě působící 

motiv může vyvolat napětí, kterému pomáhající nerozumí; uvědomění 

si takového motivu může stačit k tomu, aby motiv ztratil svou sílu.  

 

Zaměstnání (profese) a dobrovolnictví 

 

Něco jiného je pomáhat jako dobrovolník, zdarma a ve svém volném čase, 

a něco jiného je mít to za své povolání. Většina lidí potřebuje být ve svém 

povolání úspěšná více než při provozování nějaké své záliby či koníčka. 

Přes status, který získají jako odborníci, ukazují a zjišťují, co vlastně zna-

menají ve své místní komunitě. Pomáhající by jistě rád měl od klientů zpět-

nou vazbu či potvrzení, zda je opravdu dobrým odborníkem. Potřebuje také, 

aby jej jeho klienti oceňovali, a to buď přímo projevenou chválou a vděč-

ností, nebo nepřímo tím, že se jeho působením „viditelně změní k lepšímu“. 

Tím klienti pracovníka zbavují jeho nejistoty o profesionální kompetenci. 

V tomto okamžiku už to není pouze klient, který něco důležitého potřebuje, 

ale i pracovník. Přijetí, úspěch a dobrý vztah pomáhající potřebuje jako 

uspokojení své emoční potřeby dobrého sebehodnocení. (Kopřiva, 2011) 

 

Pro zájemce 

Pomáhající pracovník často cítí potřebu „být lidem potřebný“, což je něco 

jiného, než když někdo rád pomáhá lidem. Kdo potřebuje být potřebný, 

vzdává se uskutečňování svých důležitých potřeb a o to více se stará o dru-

hé. (Schmidbauer, 2000) 

 

Paradoxem pomáhajících profesí je i skutečnost, že pomáhání je profesí, 

a tudíž zdrojem hmotného i společenského úspěchu pomáhajícího. Oba tyto 

motivy mohou do procesu pomáhání vstupovat rušivě. V případě, že se stá-

vají určujícími faktory profesionálního působení příslušníka pomáhající pro-

fese, pracovník se chová tržně a jde již o podnikání, což je naprosto odlišná 

činnost od pomáhání. (Kopřiva, 2011) 

 

Akceptace klienta  

Pomáhající profese jako 

zaměstnání a jako dobro-

volnictví  
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2.3.1 Odbornost pracovníka 

 

Mezi nejběžnější pomáhající profese můžeme zařadit speciální pedagogy, 

pedagogy, psychology, sociální pracovníky, zdravotníky, tedy lékaře, zdra-

votní sestry, fyzioterapeuty apod.  

 

U všech jsou kladeny vysoké požadavky na odbornost, která je významnou 

a nezbytnou součástí předpokladů pro výkon profese. Podstatná část odbor-

né přípravy se odehrává na vysokých či vyšších odborných školách. (Micha-

lík, 2011) 

 

Na jedné straně je vzdělání, které příslušné vzdělávací instituce poskytují, 

na druhé straně je vybavení praktickými dovednostmi pro práci s klienty, 

žáky, pacienty, které (ve většině výše uvedených profesí) nejsou ve struktu-

ře studijních programů vysokých škol pevně zakotveny. Jedná se o trénink 

speciálních dovedností pro posílení pracovníkových kompetencí v oblasti 

komunikace, vedení rozhovoru, sociálních dovedností apod.  

 

Smysl práce v pomáhajících profesích 

 

Prvním bodem, o který se pracovník opírá, jsou legislativní východiska: 

zákony, vyhlášky, předpisy, povinnosti, a pak také možnosti, které z nich 

vyplývají. Obecně řečeno normy, které jsou závazné, a to psané i nepsané. 

Řadíme sem společenská pravidla, sociální normy a standardy, které před-

stavují přípustné hranice ve vztazích mezi lidmi v konkrétních situacích. 

 

Příklad 

Normy vymezujeme jako směrnice a pravidla, jejichž zachování je závazné; 

mohou být morální, právní, technické apod. Sociální norma je definována 

jako regulativ sociálních vztahů, kterým se určují a vymezují sociální inter-

akce uvnitř dané sociální skupiny a jímž se přikazuje nebo zakazuje určité 

chování.  

 

Druhým bodem, který má pracovník na zřeteli, jsou výsledky výzkumů 

a studií např. z oblasti problematiky dětí se specifickými poruchami chování 

a poruchami chování, které by měly doplňovat zkušenosti pracovníků 

z praxe, a teprve z nich mohou vycházet nové koncepce a trendy. 

 

Třetím bodem, kterého si pracovník všímá, jsou způsoby a projevy chová-

ní, jednání, myšlení, emocí, přání, názorů, přesvědčení a životního stylu, jež 

z člověka tvoří klienta. Klientem by měla být osoba, která potřebuje 

se svými způsoby či projevy chování pomoci. Důvodem, který vede k tomu, 

že se z člověka stane klient, je skutečnost, že se jeho projevy a způsoby 

chování neshodují s normami.  

 

Požadavky na odbornou 

přípravu  

Legislativní východiska  

 

Koncepce a trendy  

Způsoby a projevy chování 

klientů  
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Čtvrtým bodem, který je nutný k vyvážení a stabilizaci tří předchozích, 

je profesionalita pracovníka, ať už je v jakékoliv pozici (poradce, terapeut, 

vychovatel apod.). Podstatou jeho odbornosti, profesionality je být prostřed-

níkem mezi normami a klienty. Jedná se o dovednost, která nutí pracovníka 

usilovat o vlastní profesní rozvoj tak, aby vytvořil, udržel a rozvíjel svou 

odbornost.  

 

Rozhodujícím faktorem, který určuje pracovníkovu pozici, je jeho reflekto-

vání, tedy soustavné a disciplinované pozorování vlastní činnosti. V tomto 

pojetí se pracovník zaměřuje především na sebe. (Úlehla, 2007) 

 

Příklad 

Zdroje svého rozhodování může pracovník reflektovat tím, že si klade otáz-

ky, např.: 

 Beru na sebe zodpovědnost za své konání? 

 Za co nesu odpovědnost já jako pracovník a co je odpovědností kli-

enta? 

 Jsem dostatečně flexibilní na to, abych mohl(a) vidět situaci 

z různých úhlů pohledu? 

 Vymezuji si neustále své poslání? 

 

Kdo je psychoterapeut aneb Etické aspekty psychoterapeutické práce 

 

Psychoterapeut má být teoreticky vzdělaný, vybaven praktickými doved-

nostmi a měl by se starat i o nepracovní část svého života. 

 

Poměrně kontroverzním tématem je nejen v České republice, ale ve většině 

evropských zemí spor o to, kdo se může označovat jako psychoterapeut a na 

základě jakého vzdělání a výcviku může toto povolání vykonávat. Některé 

názory (často jde o představitele psychologických a psychiatrických společ-

ností) se pokoušejí zúžit pozici psychoterapeuta jen na klinické psychology 

a psychiatry. Mnohdy to zdůvodňují tím, že psychoterapie je realizována 

pouze ve zdravotnictví. Na druhou stranu ti, kteří patří názorově 

k liberálním proudům (v současnosti početnějším) v evropském kontextu 

psychoterapie, přiznávají status psychoterapeuta tomu, kdo absolvoval pře-

depsaný psychoterapeutický výcvik (zahrnující teoretické vzdělávání, praxi 

na klinickém pracovišti a nutnou supervizi) bez ohledu na obor, který pů-

vodně vystudoval. Je preferováno či vyžadováno vysokoškolské vzdělání 

humanitního, medicínského, sociálního, pedagogického, eventuálně teolo-

gického směru. (Vybíral, Roubal, 2010) 

 

Pro zájemce 

 

Evropská asociace pro psychoterapii (European Association of Psychothe-

rapy, EAP) vytvořila nástroj umožňující jednotné posuzování kvalifikačních 

Pracovník a jeho reflekto-

vání  

 

Kdo je psychoterapeut?  

 

Etický kodex psychoterape-

utů  
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kritérií pro psychoterapii. Zřizuje také vlastní Výbor pro etiku a vymezila 

etický kodex (skládá se z devíti částí – odpovědnost, kompetence, etické 

a právní normy, důvěrnost, prospěch klienta, profesní vztahy, veřejná pro-

hlášení, diagnostická kritéria a výzkum). Tento dokument překonává rozlič-

né stavovské zájmy různých profesních skupin či asociací a nabízí poměrně 

přehledný a jednotný systém uznávání kvalifikace s dalšími návaznými do-

kumenty. Každá země se však z hlediska ukotvení psychoterapie jako profe-

se pohybuje v jiném legislativním rámci.  

 

V České republice stále přetrvává pohled na psychoterapii pouze jako 

na specializaci pro jiné, zavedené a legislativně ukotvené profese. Dokud 

nebude vyřešen vztah psychoterapeutické kvalifikace a specializace a také 

návazný vztah profesních etických norem oborů, pro které je psychoterapie 

možnou specializací, nebude možné ukotvit etické normy do legislativy. 

V současnosti je v české legislativě vymezen pouze výkon systematické 

psychoterapie, který realizují kliničtí psychologové a lékaři. Není však žá-

doucí, aby existovaly požadavky pouze pro jednu oblast, a to zdravotnictví, 

a zbytek (např. sociální služby nebo školství) se ocitl v legislativním vakuu 

s nepřesvědčivými pokusy řešit situaci přes jiné právní normy (např. zákon 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který je pro psychoterapii nevyhovu-

jící). (Vybíral, Roubal, 2010) 

 

Příklad 

 

Výcvik a realizace psychoterapie doplňují a rozvíjejí tzv. účinnost profese, 

tedy napomáhají zdokonalovat a dále rozvíjet znalosti a dovednosti získané 

v rámci studia rozličných oborů, v našem případě speciální pedagogiky. 

Psychoterapeutický výcvik nemůže v žádném případě nahradit studium. Ale 

např. jako speciální pedagog schopný aplikovat psychoterapeutický přístup 

mohu zlepšit schopnost komunikace s klientem a zefektivnit přístupy 

k osobám se speciálními potřebami. Výcvik může také pomoci samotnému 

pracovníkovi lépe porozumět vlastním pohnutkám, reakcím, tedy propraco-

vat vlastní reflektování.  

 

2.4 Klient  
 

Jak uvádí Úlehla (2007), klientem může být kdokoliv a může mít jakýkoliv 

problém. Klient je definován svou žádostí, nikoliv problémem. Tato žádost 

či klientovo přání vůči pracovníkovi je pouze jednou „zastávkou“ na klien-

tově životní cestě. Úkolem pracovníka by mělo být „zabývání se“ tímto přá-

ním, nikoliv klientovou životní cestou. Pokud klient svou žádost či přání 

pracovníkovi nesdělí, není klientem, a pracovník nemá žádné oprávnění za-

sahovat do jeho života.  

 

Rozvíjení účinnosti profese  

Čím je definován klient?  
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Systemický přístup ke klientovi zdůrazňuje skutečnost, že klient je nosite-

lem žádosti, a jako takový: 

 je schopen posoudit, co je pro něj dobré a co nikoli; 

 přichází za pracovníkem, aby společně pracovali na tom, co chce, 

nikoli na tom, co by měl; 

 určuje cíle i kroky spolupráce; 

 chce spolupracovat; 

 je ten, který musí udělat více práce než pracovník; 

 je schopen řešit problémy svými prostředky; 

 nese zodpovědnost za to, co ve svém životě změní. 

 

Pozn.: teoretická východiska systemického přístupu budou popsána 

v kapitole věnované vedení rozhovoru. 

 

Důležitá pasáž textu 

Všechny události, které se odehrávají ve vnějším světě, každý člověk proží-

vá subjektivně a po svém. Pro pomáhajícího pracovníka je proto podstatné, 

aby si uvědomil, že v komunikaci s klientem nemá vnitřní svět pracovníka 

právo či status objektivního hodnocení, ale je vždy pouze jeho subjektivním 

pohledem. Chceme-li klientovi porozumět, musíme se nejdříve zajímat o to, 

jak lidi, události či skutečnosti vnímá a prožívá on sám. Pracovník by neměl 

nahrazovat porozumění klientovi vlastním hodnocením nebo klasifikací kli-

enta podle nějakého třídicího systému, i když je nesporné, že pro jisté způ-

soby praktického zacházení s klientem mají hodnotící hlediska i třídicí sys-

témy svou cenu. (Kopřiva, 2011) 

 

Specifika vnitřního světa klienta 

 

 

Vnější svět, ve kterém žijeme, je pro všechny lidi společný, ale každému 

člověku se zobrazuje jinak. Tomuto obrazu, který je jedinečný a nemá žád-

nou kopii, se říká vnitřní svět. Plný přístup do vlastního vnitřního světa 

máme pouze každý sám. 

 

V každodenní praxi však často jednáme tak, jako bychom svět vnímali ob-

jektivně, stejným způsobem, jak fotoaparát zachycuje vnější svět na fotogra-

fii, a od ostatních očekáváme, že vidí svět jako my. Nejsme však fotografic-

ké přístroje a neděláme fotografie vnějšího světa, my si jej malujeme.  

 

Příklad 

 

Výše uvedené informace si můžeme vysvětlit na následujícím příkladu. Tři 

lidé vidí horskou krajinu. Jeden akcentuje barvy, druhý strmost kopců a třetí 

Klient jako nositel žádosti  

 

Vnitřní svět klienta  

 

Subjektivní vnímání světa  



32 Komunikace a vztah jako základ poradenské praxe 

 

 

devastaci přírody. Kdyby ji každý z nich namaloval, vzniknou tři různé ob-

razy. Každý z nich by mohl mít rozdílný název a každé zobrazení dané hor-

ské krajiny by bylo pravdivé. Zde je patrný rozdíl mezi obrazem a fotografií, 

protože žádný z významů, který ztvárnil jeden ze tří autorů na svém obraze, 

by fotografie nezachytila. Na jejím základě bychom této krajině neporozu-

měli. (Kopřiva, 2011) 

 

Když klienta potkala nějaká životní událost, situace, nemůžeme jako pra-

covníci dopředu vědět, co to pro něj znamená, i když jde o situaci, se kterou 

se již pomáhající pracovník profesně setkal, a má zkušenost s reakcemi ji-

ných lidí. U každého dalšího člověka však pracovník nemůže vědět, jaký 

vnitřní obraz dané životní situace si jedinec namaloval, proto se na to musí 

zeptat. Chce-li se pracovník s klientem dorozumět, musí jeho obraz vzít 

v úvahu, musí jej pochopit zevnitř, jako součást vnitřního světa druhého 

člověka, což však vůbec neznamená, že se pracovník musí s vnitřním obra-

zem klienta ztotožnit.  

 

Pro zájemce 

 

V pomáhající profesi je důležité uvědomit si, že každý pracovník má zod-

povědnost za vlastní vnitřní svět, který si na základě jednotlivých jevů vněj-

šího světa vytvořil. Tento krok je rozhodující na cestě k profesnímu a sou-

běžně lidskému zrání. Pokud je pracovník přesvědčený, že jeho prožitky vy-

plývají ze skutečností, které se dějí kolem něj, nemá jinou možnost změny, 

než zkoušet své okolí ovládat. Ale jakmile je schopen zastavit se nad tím, 

jak životní situace vnitřně zpracovává, může se začít měnit a směřovat 

k vnitřní svobodě.  

 

Respekt ke klientovi 

 

Vnitřní svět druhého člověka, a tedy i klienta, můžeme poznat především 

tak, že on sám se nám jej snaží popsat vlastními slovy. Slova nám na jednu 

stranu dorozumívání usnadňují, na druhé straně však mohou přispívat 

i k nedorozumění. Například když předpokládáme, že pro druhého člověka 

mají určitá slova stejný význam jako pro nás samotné.  

 

Pro zájemce 

Někomu může připadat respekt k vnitřnímu světu klienta nepřiměřeně vý-

znamný a velký. Je přece všeobecně známo, že člověk si své vlastní pohnut-

ky vůbec neuvědomuje, nevnímá sám u sebe některé skutečnosti, které lidé 

z jeho okolí vidí zřetelně. Jsou to představy, pohnutky, které jeho prožívání 

a jednání ovlivňují, ale on sám si jejich existence není vůbec vědom, tudíž 

nejsou součástí jeho vnitřního světa. (Vybíral, Roubal, 2010) 

 

 

Respekt k vnímání vnitřního 

světa druhých lidí  

 

Každý má zodpovědnost 

za vlastní vnitřní svět  
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Každá nevědomá představa má však ve vnitřním, tedy vědomém světě kli-

enta nějaké, byť nepatrné stopy. Může to být např. napětí, tíseň, nepřiměře-

né pocity apod. Tato místa by se měla dostat do ohniska pozornosti a právě 

na toto místo vnitřního světa potom může druhý člověk, tedy pracovník, na-

vázat svou vlastní nabídku spolupráce. Až klient pozná, že pracovníkova 

nabídka do jeho vnitřního prožívání „zapadla“, že pro něj otevírá něco no-

vého a je to pro něj důležité, začíná pohyb v jeho vnitřním světě. Na tomto 

principu probíhá proces psychoterapie. (Kopřiva, 2011) 

 

Podstatnou dovedností pracovníka je orientace na porozumění. Nemůže 

předpokládat, že je platné jeho vidění klientovy situace, nýbrž musí vychá-

zet z vnitřního světa klienta a z toho, jak sám rozumí klientovu sdělení. 

(Úlehla, 2007) 

 

Porozumění versus hodnocení 

 

Lidé se mnohdy nezajímají o to, co druhý člověk opravdu vidí, cítí, 

co si myslí, jak co hodnotí apod. Místo toho mluví o tom, co by ten druhý 

měl vidět, cítit, prožívat, myslet, jak by měl věci hodnotit apod. To stejné se 

stává i pomáhajícím profesionálům ve vztahu ke klientům. 

 

Tváří v tvář mezilidským konfliktům pomáhající často používají hodnotící 

šablony a zkušenostní klišé místo zájmu o vnitřní svět zúčastněných klientů. 

Častou formou hodnocení namísto porozumění je popírání oprávněnosti té 

či oné rušivé emoce klienta, např. „přece nebudete plakat kvůli takové ma-

ličkosti“. 

 

Pro zájemce 

 

Je nesporně těžké zachovat si zájem o vnitřní svět klienta v situaci, kdy kli-

ent pomáhajícímu přímo ublíží, pokud je agresivní, stěžuje si na něj u nadří-

zených, lže, poškozuje druhé lidi apod. Vůbec nejnáročnější je vnímat klien-

ta jako člověka v těch případech, kdy se dopustil zvlášť zavrženíhodných 

činů, např. sexuálního zneužívání dítěte či týrání. (Kopřiva, 2011) 

 

„Diagnostické nálepky“ 

 

Odborné speciálněpedagogické, psychologické či psychiatrické výrazy, dia-

gnózy či kategorie mají tentýž význam jako fotografie horské krajiny, o kte-

ré jsme se zmiňovali v předchozím textu, tzn. slouží pouze praktickým úče-

lům. Jsou užitečné, pokud rozhodujeme, do jakého typu školy žáka zařadit 

apod. Mohou urychlit porozumění klientovi, ale pouze takovému pracovní-

kovi, který má s prací s nimi zkušenost a pro kterého jsou vedlejší pomůc-

kou. Nic však neříkají o tom, jaký člověk je, co prožívá, jaký je jeho vnitřní 

svět.  

 

Porozumění versus hodno-

cení  

 

Morální dilemata  

Používání tzv. diagnostic-

kých nálepek  
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Hrozí však velké nebezpečí, že tyto termíny či kategorie pracovníkovi uza-

vřou možnost porozumění klientovi, pokud pouze přiřadí termín, a tím 

je pro něj vše ukončeno bez potřeby klientovi porozumět.  

 

Diagnostické kategorie lze použít (a také se hojně používají) k tomu, aby-

chom klienta, pacienta či žáka ohodnotili a zařadili jako určitý typ. Tímto 

zařazením však pro sebe samotné jako pomáhající můžeme opět zablokovat 

vlastní úsilí o porozumění jeho vnitřnímu světu.  

 

Příklad 

Každý z nás se setkal s nepřeberným množstvím nálepek, které používáme 

všichni. V případě pedagogů jsou to nálepky, které jim mají pomoci zvládat 

dětský kolektiv. Mnohdy si neuvědomují, že právo veřejně pojmenovávat 

znamená také velkou moc. Např. „Novák opět neví, co má dělat.“ Učitel 

může nálepku použít k tomu, aby označil např. ukázněné a neukázněné žá-

ky, a tak polarizoval třídu ve vztahu k sobě. V takto strukturované situaci 

se on sám může cítit jistěji a bezpečněji. Avšak na druhou stranu daná stra-

tegie vytváří konfrontační atmosféru a blokuje mu kontakt s „Novákem“ 

a jemu podobnými žáky. (Kopřiva, 2011) 

 

Pokud se zajímáme o vnitřní svět druhého člověka, mnohé konfliktní situace 

mezi pomáhajícím a klientem se mohou proměnit v situaci spolupráce. Po-

máhající se často místo snahy o porozumění vnitřnímu světu klienta více 

orientují na hodnocení oprávněnosti jeho prožívání, to je však od kontaktu 

s klientem většinou vzdaluje. Stejný účinek může mít přemýšlení o klientovi 

v diagnostických kategoriích a termínech popisujících jeho patologické fun-

gování, jeho hranice, limity či omezení. (Kopřiva, 2011) 

 

Pro zájemce 

Člověk je vybaven vědomím, které mu umožňuje vystoupit ze sebe a podí-

vat se na svět i sebe samého okem nezaujatého pozorovatele. Stále žije 

v jistém napětí mezi skutečností a ideálem. Proces, který udržuje odmítané 

zážitky mimo vědomí, se nazývá charakterová obrana (Kopřiva, 2011) 

a spotřebovává mnoho energie. V momentech velké zátěže nestačí, a obje-

vují se silné nepříznivé pocity – příznaky. Představují příležitost k tomu, 

aby zablokované místo vstoupilo do procesu vědomého zpracování. Rušivé 

pocity mohou vstupovat také do vztahu pomáhajícího a jednotlivých klientů 

i do vztahu k jeho profesi jako celku. Má-li dojít k trvalé změně prožívání, 

pak je zapotřebí porozumět příznakům tak, že si je člověk zřetelně uvědomí 

tím, že pro ně bude hledat symbolická vyjádření, nečastěji verbální. Na tom-

to principu je založena psychoterapie. 

 

Pomoc jako spolupráce  
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Shrnutí 

Věnovali jsme se vymezení rolí pracovníka a klienta v procesu pomáhání. 

Zamysleli jsme se nad možností reflexe a pracovníkovou dovedností reflek-

tování, což je jeho základní nástroj. Na tuto oblast navazovalo vymezení 

supervize a možností jejího užitečného využití. Velmi důležité bylo zamyš-

lení nad vnímáním klientova vnitřního světa a nad tím, co jej může ovlivňo-

vat. 

 

Kontrolní otázky a úkoly 

1. Specifikujte termíny reflexe a reflektování a uveďte, za jakých pod-

mínek reflexe u pracovníka nastává. 

2. Vymezte supervizi, její formy, druhy a využití v pomáhajících profe-

sích. 

3. Charakterizujte míru angažovanosti pracovníka v procesu pomáhání 

(učitel, poradenský pracovník, pracovník v sociálních službách). 

4. V jakých situacích mohou být porušovány hranice mezi pracovní-

kem a klientem a jaký má tato skutečnost dopad na samotný pora-

denský proces? 

5. Specifikujte rozdíly mezi poradenskou a psychoterapeutickou prací 

v kontextu pomáhajících profesí. 

6. Charakterizujte specifika vnitřního světa pracovníka a klienta. 

 

Pojmy k zapamatování 

angažovanost pracovníka 

diagnostické nálepky 

porozumění a hodnocení  

reflexe 

respekt 

supervize 

vnitřní svět klienta 

vnitřní svět pracovníka 

 

Literatura 

Seznam použité literatury 

 

1. HAVRDOVÁ, Z.; HAJNÝ, M. et al. 2008. Praktická supervize. 

Průvodce supervizí pro začínající supervizory, manažery a příjemce 

supervize. 1. vyd. Praha: Galén. 213 s. ISBN 978-80-7262-532-1. 

 

 

 

 



36 Komunikace a vztah jako základ poradenské praxe 

 

 

2. KOPŘIVA, K. 2011. Lidský vztah jako součást profese. 5. vyd. Pra-

ha: Portál. 147 s. ISBN 80-7178-150-9. 

3. MICHALÍK, J. a kol. 2011. Zdravotní postižení a pomáhající profe-

se. 1. vyd. Praha: Portál. 511 s. ISBN 978-80-7367-859-3. 

4. SCHMIDBAUER, W. 2000. Psychická úskalí pomáhajících profesí. 

1. vyd. Praha: Portál. 171 s. ISBN 80-7178-312-9. 

5. ÚLEHLA, I. 2007. Umění pomáhat. 3. vyd. Praha: Sociologické na-

kladatelství. 128 s. ISBN 80-86429-36-9. 

6. VYBÍRAL, Z.; ROUBAL, J. (eds.). 2010. Současná psychoterapie. 

1. vyd. Praha: Portál. 743 s. ISBN 978-80-73-67-7. 

 

Seznam doporučené literatury 

 

1. HADJ MOUSSOVÁ, Z. a kol. Pedagogicko-psychologické poraden-

ství I. Vybrané problémy. 1. vyd. Praha: Pedagogická fakulta Uni-

verzity Karlovy. 2005. 207 s. ISBN 80-7290-215-6. 

2. HÁJEK, K. Práce s emocemi pro pomáhající profese. 2. vyd. Praha: 

Portál. 2007. 119 s. ISBN 978-80-7367-346-8. 

3. JANKOVSKÝ, J. Etika pro pomáhající profese. 1. vyd. Praha: Tri-

ton. 2003. 223 s. ISBN 80-7254-329-6. 

4. MATOUŠEK, O. Slovník sociální práce. 1. vyd. Praha: Portál. 2003. 

288 s. ISBN 80-717-854-90. 

5. VON SCHLIPPE, A.; SCHWEITZER, J. Systemická terapie a pora-

denství. 1. vyd. Brno: Cesta. 2006. 251 s. ISBN 80-7295-082-7. 

6. VYMĚTAL, J. a kol. Obecná psychoterapie. 2. vyd. Praha: Grada. 

2007. 339 s. ISBN 80-247-0723-3. 

7. VYMĚTAL, J. a kol. Speciální psychoterapie. 2. vyd. Praha: Grada. 

2007. 396 s. ISBN 978-80-247-1315-1. 

8. VÝROST, J.; SLAMĚNÍK, I. (eds.). Sociální psychologie. 2. vyd. 

Praha: Grada. 2008. 404 s. ISBN 978-80-247-1428-8. 

9. WATZLAWICK, P.; BAVELASOVÁ, J. B. a kol. Pragmatika lid-

ské komunikace. 1. vyd. Brno: NEWTON Books. 2010. 283 s. ISBN 

978-80-87325-00-1. 

 

Průvodce studiem 

V kapitole jsme se věnovali osobnosti pracovníka a klienta v poradenském 

procesu a profesním kontaktu. Vymezili jsme pojmy reflexe a reflektování 

a jejich využití v pomáhajících profesích, prostor byl vyhrazen také potenci-

álu supervize. Věříme, že teoretické poznatky využijete při své práci. 
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3 Poradenský a terapeutický vztah 
 

Cíle 

Cílem následující kapitoly je vymezení kontextu, ve kterém se vztah mezi 

pracovníkem a klientem uskutečňuje, jenž je především poradenský a psy-

choterapeutický. Zaměříme se na komponenty a charakteristiky tohoto vzta-

hu a v neposlední řadě se budeme věnovat hranicím v lidských a profesních 

vztazích. 

 

Po prostudování byste měli být schopni: 

 specifikovat kontext pro vytvoření vztahu v procesu pomáhání; 

 charakterizovat komponenty vztahu mezi pracovníkem a klientem; 

 vymezit hranice ve vztahu v procesu pomáhání; 

 popsat možnosti využití asertivních dovedností; 

 specifikovat míru altruismu, egoismu a jejich vliv na motivaci pra-

covníka v pomáhající profesi. 

 

Průvodce studiem 

V následující kapitole navážeme na předchozí oddíl věnovaný osobnosti 

pracovníka a klienta, zamyslíme se nad kontextem pomáhání, charakteristi-

kami a komponenty vztahu mezi pracovníkem a klientem. Vymezíme hrani-

ce ve vztazích v procesu pomáhání a budeme specifikovat motivaci pracov-

níka a míru altruismu i egoismu.  

 

3.1 Psychoterapie, socioterapie a poradenství – kon-

text pro vytvoření vztahu mezi pracovníkem 

a klientem 
 

Psychoterapie jako léčebná činnost („clinical practice“) je nejčastěji použí-

vaným termínem pro metodu zajišťující, aby u klienta došlo k žádoucí změ-

ně k uspokojivějšímu prožívání, chování ve vztazích a sociálnímu začlenění. 

Dovednosti terapeuta se týkají vedení rozhovoru v terapeutickém kontextu, 

vytvoření a udržení podpůrného vztahu a používání rozličných technik. 

(Vybíral, Roubal, 2010) 

  

3.1.1 Psychoterapie 

 

Psychoterapie vychází z filozofie, psychologie a medicíny. Samotný pojem 

psychoterapie pochází z řečtiny a je složen ze slov „psýché“ a „therapón“. 

„Psýché“ původně znamenalo duši ve významu životní síly mající zdroj 

v sobě samé, v nejstarším významu byla synonymem života a u člověka vy-

 

 

Psychoterapie  
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jadřovala i vztah k životu. „Therapón“ byl služebník, průvodce a opatrovník 

bohů, sloveso „therapeuó“ znamená sloužit, pečovat o někoho 

a v přeneseném významu i léčit. (Vymětal a kol., 2007) 

 

Psychoterapii můžeme charakterizovat také jako specifickou formu setkává-

ní psychoterapeuta s druhým člověkem, který o pomoc žádá, zatímco tera-

peut ji nabízí. (Vybíral, Roubal, 2010) 

 

Základním tématem terapie je změna. (Gjuričová, Kubička, 2003) Nejdůle-

žitější v celém procesu této změny je terapeutický vztah a terapeutický 

proces. Jiné vymezení psychoterapie nabízí Vymětal (2007, s. 20): „Psy-

choterapie je především léčbou (sekundární prevencí), ale i profylaxí (pri-

mární prevencí) a rehabilitací (terciární prevencí) poruch zdraví, která 

se uskutečňuje výhradně psychologickými prostředky, tedy prostředky ko-

munikační a vztahové povahy.“ 

 

Pro zájemce 

Možnosti podněcování změny ze strany pracovníka: 

 klást klientovi otevírající otázky na užitečná témata; 

 respektovat klienta jako experta na jeho problém či život; 

 vycházet z klientovy pozice, jeho přání a možností; 

 nespravovat, co není rozbité; 

 oceňovat a doprovázet klienta na jeho cestě; 

 najít svou pozici experta na vedení rozhovoru takovým způsobem, 

aby podnítil změnu. 

 

Otázkami zaměřenými na změny před setkáním, na výjimky, na zvládání 

situace, měřícimi otázkami pracovník pomáhá klientovi vidět a vnímat, 

že jde o změny, kterých sám dosáhl, sám se jich účastnil, sám je podnítil 

a prožil. Tímto jej také vede k tomu, aby se změn neobával.  

 

Důležitá pasáž textu 

Rozdíl mezi poradenskou a terapeutickou intervencí není ostrý a mnohdy 

se oba přístupy překrývají. V čem je nejpatrnější rozdíl, to je samotný pra-

covník, který je profesionálem na vedení rozhovoru. To zásadní, co odlišuje 

profesionála od amatéra s dobrou vůlí, je zkušenost, že se může v kterékoliv 

chvíli zastavit, poodstoupit, podívat se z nadhledu na sebe samotného a své 

jednání s klientem a odpovědět si na dvě základní otázky, kterými reflektuje 

svou práci (von Schlippe, Schweitzer, 2006): 

 Co já to tady vlastně dělám? 

 Proč to dělám, když nemusím?  

Terapeutický vztah a tera-

peutický proces  
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Pro zájemce 

Kratochvíl (2007) uvádí, že psychoterapie je odborné využívání psycholo-

gických prostředků a postupů při prevenci, léčbě a rehabilitaci poruch zdra-

ví. Je součástí celostního přístupu ke zdraví a často do léčebného kontextu 

zahrnuje nejen klienta samotného, ale i osoby pro něj důležité, zvláště ro-

dinné příslušníky.  

 

Psychologické prostředky jsou podněty, které působí především svou pro-

žitkovou kvalitou, tedy svým významem. Tím se také psychoterapie odlišuje 

od jiných terapeutických modalit. V nejobecnější rovině lze také použít 

známou charakteristiku, totiž že psychoterapie je vědou a její používání 

uměním. (Kratochvíl, 2007) 

 

Podoba současné psychoterapie se proměňuje, začínají se využívat i některé 

z možností, které nabízejí komunikační technologie. Psychoterapie má vý-

razné přesahy nejen do psychologie, ale i do jiných oborů, jako je filozofie, 

umění, duchovní rozvoj, klasická i alternativní medicína a podobně.  

 

3.1.2 Psychoterapie a poradenství 

 

V některých charakteristikách pojetí psychoterapie a poradenství splývají. 

Prostupování poradenství a psychoterapie dokládá existence společných 

asociací v různých zemích. Stejně tak rozlišování toho, co je poradenství 

a co psychoterapie, je někdy sporné i proto, že oba termíny mají v různých 

jazycích a rovněž tradicích zemí rozličné konotace.  

 

Příklad 

Ve Spojených státech amerických, Kanadě či Velké Británii se mnohé 

z toho, co se nejen v českém prostředí, ale i v mnoha zemích Evropy nazývá 

psychoterapií, označuje za poradenství. Mnozí odborníci se přiklánějí 

k tomu, že se jedná o kontinuum. (McLeod in Vybíral, Roubal, 2010) 

 

Pro odlišení obou činností si můžeme pomoci následujícími kritérii: 

 poradenství je krátké, často jednorázové nebo předem časově vyme-

zené; 

 poradenství se zaměřuje na (vy)řešení dané situace nebo události, 

psychoterapeutická práce oproti tomu většinou jde do větší „hloub-

ky“; 

 výcvik v psychoterapii je delší a extenzivnější; 

 termín poradenství by neměl vyvolávat stigmatizující asociace 

na nemoc, léčbu apod., tak jak to bývá spojováno s psychoterapií. 

(McLeod in Vybíral, Roubal, 2010). 

 

 

Rozdíly pojetí psychotera-

pie a poradenství  

 



40 Komunikace a vztah jako základ poradenské praxe 

 

 

Poradce se soustředí většinou na zakázku klienta, vychází z toho, jak mu 

klient prezentuje problém, a také z toho, co s problémem samotný klient 

chce a může dělat. Na počátku musí být vždy vyjasněno, k čemu klient po-

třebuje poradce, a na základě toho vytvoří vzájemnou dohodu, jak se spo-

lečně pokusí problém řešit. V odborné literatuře se uvádí, že v poradenství 

většině klientů postačí jedno setkání, jen málokdy je setkání více než pět. 

 

Pro zájemce 

 

Psychoterapie Poradenství 

 Je zaměřena na člověka. 

 Pomáhá lidem objevit důvo-

dy, proč myslí, cítí a jednají 

tak, že jsou s tím nespokoje-

ni. 

 V současnosti je převážně 

otevřená různým teoriím a 

přístupům v různých kombi-

nacích.  

 Psychoterapeut je v podstatě 

„detektiv“. 

 Je zaměřeno na problém. 

 Poskytuje lidem informace, 

rady i návody. 

 Je speciálně zaměřeno na 

různé oblasti (např. školská 

poradenská pracoviště). 

 Poradce je vnímán jako od-

borník na danou oblast. 

(Vybíral, Roubal, 2010) 

 

3.1.3 Socioterapie 

 

Pojem terapie se vyvíjí a není v odborné terminologii „pevně“ ukotven. Po-

jmem socioterapie můžeme vymezit terapeutické využívání sociálních akti-

vit a uspořádání určitého sociálního prostředí s cílem zlepšit sociální doved-

nosti a rozvíjet mezilidské vztahy. (Langmeier a kol., 2000) Socioterapie 

je interdisciplinární obor, jehož cílem je dosažení integrity člověka, jeho 

kompetence a schopnosti realizovat vlastní osobnostní potenciál v rámci 

fungujícího sociálního pole a dynamiky vztahů. Její účinek je zprostředko-

ván terapeutickým ovlivněním vnějšího prostředí sociálních vztahů, vazeb 

a interakcí klienta.  

 

Tomuto pojetí je blízký termín léčba prostředím, který představuje základ 

léčebného společenství. Socioterapie zahrnuje všechny strukturované pro-

gramy směřující k aktivnímu zlepšování a kultivaci sociálních a komuni-

kačních dovedností klienta. 

 

Socioterapeutický systém představuje kontext změny, do kterého je zpravi-

dla začleněna také psychoterapie. Psychoterapie a socioterapie se vzájemně 

doplňují a umocňují, do jisté míry i překrývají. Termín socioterapie není 

dosud v českém prostředí ustálen. 

 

 

Socioterapie 
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3.2 Vztah pracovníka a dospělého klienta 
 

Už od padesátých let minulého století je známo, že kritickým faktorem 

účinnosti práce s dospělými i dětmi, a to jak v poradenském, tak terapeutic-

kém vztahu či jiném kontextu pomáhání, je vztah mezi pracovníkem a klien-

tem. Originální výzkum v této oblasti realizoval Carl R. Rogers, významný 

americký psycholog a psychoterapeut, který vycházel z přesvědčení, že me-

zi nejdůležitější komponenty tohoto vztahu patří: 

 kongruence,  

 empatie, 

 bezvýhradné pozitivní přijetí.  

 

Carl Rogers inspiroval ostatní odborníky, a ti se snažili a snaží vystihnout 

žádoucí vlastnosti terapeutického vztahu. (Geldard a Geldard, 2008) 

Ty se pokusila definovat celá řada odborníků (např. A. Freudová, M. Klei-

nová, V. Axlineová). Nedošlo však mezi nimi ke shodě, který typ vztahu je 

pro práci s klientem nejefektivnější.  

 

3.3 Vztah pracovníka a dítěte  
 

Geldard a Geldard (2008) uvádějí, že vztah pracovníka a dítěte závisí 

na osobních vlastnostech, které pracovník do vztahu přináší. Patří mezi ně 

např. požadavek na kongruentní osobnost pracovníka, aby byl akceptující, 

citově nezaujatý a dokázal být v kontaktu s dítětem sám sebou. 

 

Vztah mezi dítětem a pracovníkem by měl být (Geldard, Geldard, 2008): 

 Spojnicí mezi světem dítěte a pracovníka – jde primárně o navá-

zání spojení s dítětem a o sledování vývoje jeho vnímání, představ 

apod. 

 Exkluzivní – je zapotřebí, aby se v rámci tohoto vztahu utvářela 

vzájemná důvěra, vztah by měl mít pro dítě příchuť výjimečnosti 

a jedinečnosti; exkluzivita také znamená, že pracovník by neměl do-

volit účast žádné další osoby, pokud se problém týká pouze dítěte, 

tedy ani rodičů. Těm by měl pracovník objasnit povahu své práce 

s dítětem a měl by získat jejich souhlas coby zákonných zástupců. 

Je rozdíl, zda pracujeme s dítětem psychoterapeuticky, nebo se jedná 

o jiný typ intervence, ale etický i právní prvek je zde přítomen. 

 Bezpečný – tedy i tolerantní; dítě by mělo nabýt přesvědčení, že mu 

nehrozí žádné nebezpečí, ať již psychické, či fyzické; je dobré 

si s dítětem formulovat pravidla. 

 Autentický – za autentický může být označen takový vztah, který 

je poctivý, nefalšovaný – mezi pracovníkem a dítětem dochází 

k přirozené souhře, komunikují bez zábran, úzkosti či „cenzury“; 

 Důvěrný – podmínkou důvěry je pocit bezpečí; s tím souvisejí také 

další skutečnosti, např. ohlašovací povinnost pracovníka, pokud zjis-

tí, že je dítěti ubližováno (syndrom CAN). 

 Nevtíravý – dítě by se mělo cítit spokojeně a uvolněně. 

Komponenty vztahu pra-

covníka a klienta  

Následovníci C. Rogerse  

Specifika vztahu pracovníka 

a dítě  
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 Cílevědomý – dítě by mělo přesně vědět, jaký má jeho společná 

práce s pracovníkem smysl, tedy „proč tam chodí“.  

 

3.4 Hranice ve vztahu mezi pracovníkem a klientem 
 

Hranice ve vztahu mezi dvěma lidmi je dělítkem, které určuje, co je záleži-

tostí jednoho člověka a co již druhého. Každý účastník vztahu může rozdě-

lení kompetencí vnímat odlišně. Je to podobné rozdělení pravomocí jako 

v případě hranice mezi dvěma státy. Co se stane na území jednoho státu, 

podléhá jeho zákonům a jeho výkonné moci, druhý stát nemůže do řešení 

takové události přímo vstupovat.  

 

Zřetelnou hranici vůči okolí musí mít každý fungující celek. Vše, co se na-

chází uvnitř organismu, je účelně poskládáno pro jeho optimální fungování 

a vývoj. Hranice zároveň představuje ochrannou bariéru vůči tomu, 

co je venku. Stejný smysl má i hranice psychická, hranice vlastního já, která 

je uplatňována v mezilidských vztazích. Pokud by každý člověk bral 

v úvahu životní zájmy všech ostatních lidí, zvířat či přírody a planety, pak 

by nepřežil. Každý má primárně na starosti sám sebe. (Kopřiva, 2011) 

 

Hranice v procesu pomáhání 

 

Hlavním problémem při pomáhání je tzv. splývání, při kterém pracovník 

bere problémy a těžkosti klienta ve zvýšené míře za své vlastní. Tím trpí 

nejenom pomáhající, ale celý proces pomáhání. Proti splývání se pracovník 

může chránit např. netečností, což je opačný extrém. Další problémovou 

situací pro pracovníka je, jak má uhájit svou hranici vůči případné manipu-

laci ze strany klienta.  

 

Splývání založené na soucitu 

 

Je potřeba rozlišovat mezi soucitem a empatií. Při soucitu se se svým pro-

tějškem ztotožňujeme, můžeme opomenout hranice a projevovat lítost, po-

bouření nebo úzkost z toho, co se druhému člověku děje. Při empatii si do-

vedeme představit a jsme schopni procítit to, co se v druhém člověku děje, 

správně a citlivě zachycujeme jeho rozpoložení, ale zůstáváme sami sebou. 

Pracovník je v tomto případě připraven pomáhat tak, jak to vyžaduje 

situace, a ne tak, jak to vyžadují jeho emoční potřeby. 

 

Pro zájemce 

 

Ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb se pomáhající 

pracovníci setkávají s velmi těžkými osudy pacientů a klientů. Orgány soci-

álně-právní ochrany dětí, poradny pro rodinu, psychiatři a další odborníci 

řeší případy neúplných rodin, dětí v těchto rodinách, dětí v mezních situa-

cích apod. V domovech pro seniory je přítomno množství utrpení, které vy-

plývá ze ztráty soběstačnosti, osamění a blízkosti smrti. Pracovníci zařízení 

Hranice v procesu pomá-

hání  

Splývání  

Soucit a empatie  

 

Náročné situace  
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sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením pracují s jedinci 

s těžkým postižením, na které se mnozí lidé nedokáží ani podívat. Mnoho 

pomáhajících pracovníků cítí vyčerpání z každodenního kontaktu 

s mimořádně náročnými osudy svých klientů. Je asi málo lidí, kteří jsou 

schopni si zachovat imunitu vůči této zátěži. (Schmidbauer, 2000) 

 

Pracovníkova hlavní pomoc při práci s klientem v těžké a náročné situaci 

spočívá v tom, že mu ve vzájemném kontaktu poskytuje chráněný prostor 

pro to, aby si uvědomil, jak situaci prožívá. Pokud toho klient využije 

a dokáže své emoce zachytit a prožít v přítomnosti pracovníka, může získat 

„pevnější půdu pod nohama“. Už se s touto situací setkal, nemusí se proto 

do budoucna podobných situací tolik obávat. (Kopřiva, 2011) 

 

Hranice jako ochrana 

 

Přirozeným a normálním stavem jsou hranice dobře stanovené a polo-

rozpustné. Znamená to, že člověk se stará v prvé řadě o své vlastní potřeby 

a udržuje základní soběstačnost. Vstupuje do vztahů s okolím a přijímá to, 

co se mu zdá užitečné, a odmítá to, co se tak nejeví. Jedná se tedy o spolu-

práci a dialog. Splynutí s druhým člověkem je trvale nemožné a pokusy 

o něj vedou ke „karikaturám“ vysněného stavu. V jistých okamžicích života 

se však každému z nás stane, že potřebuje otevřít své hranice a „splývat“ 

s druhým. Je to např. stav zamilovanosti, dochází k tomu při tanci apod. 

 

Pro zájemce 

Extrémní případy lidí pevně ohraničených najdeme mezi příslušníky extre-

mistických hnutí či náboženských sekt. Projevují se, jako by byli neochvěj-

ně nezávislí a svébytní. Vždy však mají nějaký „kanál emoční výživy“, 

na kterém jsou plně životně závislí, takže potřebují svou skupinu, partu, 

stranu či sektu a často také osobnost vůdce, předsedy, proroka apod. 

 

Asertivita 

 

Jak se má pracovník vyrovnávat s problémem, že jeho hranice jsou ohrože-

ny, nejčastěji manipulací ze strany klientů? V těchto situacích přichází 

k uplatnění chování, které se nazývá asertivita. Anglický termín „to assert“ 

můžeme přeložit jako „trvat na něčem“, „tvrdit“, „prosazovat“ a za nejvý-

stižnější český ekvivalent asertivity se dá považovat výraz „sebeprosazení“. 

Asertivita je vymezována srovnáním s jinými projevy chování – pasivitou 

nebo agresivitou.  

 

Mezi asertivní dovednosti patří: 

 dát najevo své požadavky a trvat na nich; 

 nebát se nesouhlasit; 

 nestydět se o něco požádat; 

 umět vyjádřit kompliment. 

 

Hranice jako ochrana  

 

Manipulace a asertivita  
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Některé asertivní techniky mohou vzbuzovat dojem, že jde o komunikační 

triky, které slouží k manipulaci protivníka, spíše než o avizované pomůcky 

k udržení rovnoprávného dialogu, např. „otevřené dveře“, „porouchaná 

gramodeska“. Zkušení lektoři asertivity akcentují spíše nácvik jiných aser-

tivních dovedností – jak o něco požádat, jak „kritizovat bez kritiky“ apod. 

(Novák, Capponi, 2012) 

 

3.5 Existuje „správná“ míra egoismu a altruismu? 
 

Názory, že člověk se má v prvé řadě starat o sebe, že obětování pro druhé 

není správné, že je dobré stát si za svým požadavkem, mnoho lidí, včetně 

pomáhajících, nechce a nemůže přijmout. V daném tvrzení vidí charakteris-

tické znaky dnešní doby, a to individualismus, sobectví, tržní orientaci apod. 

Mnozí z těch, kteří zastávají tento názor, spojují své stanovisko 

s náboženskou vírou, jiní se opírají o vlastní životní zkušenosti. Může být 

člověk, který se angažuje v pomáhající profesi, chladný, racionální a bez 

jakýchkoliv projevů emocí? Pokud mluvíme o tzv. cool sexu, můžeme mlu-

vit i o tzv. cool pomáhání? Kde je místo pro lásku k bližnímu a sebeoběto-

vání? 

 

Důležitá pasáž textu 

Konrad Lorenz, rakouský etnolog, studoval tzv. vnitrodruhovou agresi 

u ryb, ptáků i savců. Mezi savci je to podle něj právě člověk, kterého lze 

označit za tvora s nejvyšší mírou vnitrodruhové agrese. Člověk je bytost te-

ritoriální, střeží si to, co je jeho, a to mu umožňuje udělat občas výjimku 

a s někým své střežené teritorium sdílet. Lorenz tím dovozuje, že párové 

vztahy, tedy přátelství a láska, vznikají na základě lidské agresivity při 

ochraně vlastního teritoria. Jeho pozorování nám umožňují, abychom 

se na tzv. sobectví při ochraně vlastního teritoria podívali jako na něco při-

rozeného a hodnotného. (Kopřiva, 2011) 

 

Příklad 

Pro každého člověka je důležitá nedotknutelnost soukromých prostor – 

i ve společném bytě či pokoji každý potřebuje místo, které je pouze jeho. 

Jaký je život v institucionálních zařízeních, kde, i přes veškeré standardy 

a snahu všech zainteresovaných, je krajně obtížné takové zázemí vybudo-

vat? Pokud je člověk, ať už dítě, dospělý či senior, komukoliv vděčný, že jej 

vezme za ruku, pohladí, aniž by předtím požádal o jeho svolení, může to být 

důkazem, že vzdal obhajobu svého teritoria a stal se „bezdomovcem“ 

v nejhlubším slova smyslu.  

 

Výzkumy K. Lorenze připomínají, že na lidském sobectví je i něco dobrého. 

Člověk jako svobodná bytost se zřejmě nemohl vyvinout z nějakého stádní-

ho tvora. Je důležité si připomenout, že je obdařen vědomím. Dokáže 

s odstupem sledovat průběh událostí, dovede si představit, co se děje 

Altruismus a egoismus  

 

 

Láska k bližnímu  
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ve druhém člověku. Vnímá svou smrtelnost a klade si otázky smyslu života. 

Reflektování vlastního prožívání ho může informovat o tom, kdy 

je v souladu s řádem světa a kdy nikoliv. Pokud přemýšlí a vnímá hlas svě-

domí, může se mu stát, že uspokojování vlastních potřeb a potřeb svých 

nejbližších začne považovat za značně úzké životní zaměření, začne mu zá-

ležet na uspokojování potřeb cizích lidí, a to se v podstatě nazývá láska 

k bližnímu. 

  

Když dva lidé dělají totéž, nemusí to být totéž. Je to jiný prožitek než nut-

kavé a sebeochranné „nemohu žebrákovi nedat“, kdy dárce může sám 

na sebe vyvíjet tlak, takže jde o povinný soucit, který jej nutí dát, aniž by 

očekával vnitřní souhlas.  

 

Je třeba rozlišovat dvojí odmítnutí individualismu: 

 obranné, tedy vynucené strachem z překročení hranic slušného cho-

vání či strachem ze samoty; 

 svobodné, kdy je člověk již samostatný a dovede se o sebe postarat, 

ale to je mu málo. 

 

Důležitá pasáž textu 

Je zásadní rozdíl mezi únikem od možnosti prosadit vlastní autonomii 

pro bezkonfliktní přizpůsobení požadavkům druhých lidí a mezi svobodným 

překročením egoismu směrem k nadosobním cílům. 

 

3.5.1 Uzavřenost pracovníka 

 

U některých pracovníků pomáhajících profesí, ale i klientů se může stát, 

že ušlechtilý ideál používají jako součást charakterové obrany. Pomoc obrá-

tí proti jejímu vlastnímu smyslu a ta slouží podpoře egoistických záměrů 

v mezilidské komunikaci i vztazích. Někdy je k tomu používán celý světo-

názorový systém. Někteří lidé používají např. náboženství k tomu, aby 

se dostali do stavu uzavřené mysli. Lidé v tomto stavu si již vytvořili defini-

tivní názor na svět a sebe v něm. Převzali soubor pravidel, jejichž dodržová-

ní jim zaručí pocit, že jsou dobří a silní, bez ohledu na skutečnost, že žádný 

zákoník či pravidlo nelze uplatňovat mechanicky, protože vždy je nutná 

vnímavost a odpovědnost člověka, který je používá. Takoví lidé nehledají, 

netrápí se, nestarají se o to, co si myslí a cítí jiní lidé, nepotřebují jim rozu-

mět, pouze je hodnotí. Vůbec si nevšimnou, co všechno jim uniká.  

 

Nejen náboženství může být použito k takovému zjednodušení života 

a zastavení vývoje. Velmi dobře k tomuto účelu slouží i samotné pomáhající 

profese. Učitel se může ztotožnit se školním řádem, sociální pracovnice 

s konvenční morálkou, pracovník v sociálních službách se standardy, psy-

choterapeut s teorií pro psychoterapii, kterou použije jako návod, jak rozu-

mět světu, apod.  

 

 

Uzavřenost pracovníka  

Zjednodušenost 
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Všichni tito pracovníci ztrácejí kontakt se sebou samotnými, ale pokud jsou 

schopni jeho obnovy, potom budou schopni vnímat vlastní cítění, prožívání, 

a tato změna by se promítla i do jejich vnímavosti vůči klientům, žákům 

či uživatelům služeb při aplikaci profesionálních hodnot a postupů. 

(Schmidbauer, 2000) 

 

3.6 Vztah jako systém 
 

Systém je celek, který znamená víc než pouhý součet částí. Má tendenci 

ke sebezachování. Změní-li jeden ze členů systému své chování, vyvíjí 

na něj setrvačné chování ostatních částí systému tlak, aby se vrátil 

k dřívějšímu způsobu chování, které do daného systému zapadalo. Změna 

člena systému je mnohem snadnější, jestliže se od systému odpoutá, nebo 

když usilujeme o změnu systému jako celku, v jehož rámci se změní i cho-

vání člena. „Systém je útvar složený z propojených prvků.“ (Ludewig, 2007, 

s. 50) V lidském vztahu, který je vnímán jako systém, je tím myšleno to, 

že tento systém vytvářejí nejméně dva účastníci a nemá smysl v něm hledat 

odpověď na to, čí podíl na fungování systému je větší. Pokud chceme špatně 

fungující systém obnovit, nebudeme hledat příčiny, ale spíše řešení.  

 

Příklad 

Pedagogové se snaží podněcovat své žáky, aby plnili své povinnosti a dodr-

žovali pravidla, která jsou stanovena a napsána ve školním řádu. Jejich úsilí 

je zpravidla bez trvalejší odezvy. Totéž praktikují i rodiče vůči svým dětem. 

Jak pedagogové, tak i rodiče a děti by zřejmě měli daleko více brát v úvahu 

existenci širších systémů, ve kterých jsou všichni zapojeni a které jejich 

jednání spoluurčují. (Ludewig, 2007)  

 

Naše „já“ s jeho svobodnou vůlí představuje jen část většího systému, 

a je proto vyloučeno, aby mělo systém, tedy naše jednání, pod jednostran-

nou kontrolou. Mezi omyly euroamerického kulturního prostoru patří víra, 

že síla vůle stačí ke zvládnutí překážek. 

 

Shrnutí 

V kapitole jsme se věnovali poradenskému a terapeutickému vztahu mezi 

pracovníkem a klientem v kontextu psychoterapie, poradenství i sociotera-

pie. Všímali jsme si hranic nejen ve vztahu mezi danými subjekty, ale také 

v samotném procesu pomáhání. Vymezili jsme míru altruismu i egoismu 

v pomáhání, jejich vliv na motivaci pracovníka a zaměřili jsme se na vztah 

jako systém. 

Lidský vztah jako systém  
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Kontrolní otázky a úkoly 

1. Charakterizujte psychoterapeutický, poradenský a socioterapeutický 

kontext pro vytvoření vztahu v procesu pomáhání. 

2. Hledejte rozdíl mezi poradenstvím a psychoterapií. 

3. Specifikujte komponenty vztahu mezi pracovníkem a dospělým kli-

entem i pracovníkem a dítětem. 

4. Vymezte hranice v procesu pomáhání a hlavní problémy při jejich 

vymezování. 

5. Komparujte motivaci pracovníků v pomáhajících profesích k výběru 

dané profese a vývoj této motivace v průběhu profesního života. 

 

Pojmy k zapamatování 

altruismus 

asertivita 

egoismus 

hranice 

komponenty vztahu 

poradenství 

psychoterapie 

socioterapie 

splývání 

uzavřenost pracovníka 

vztah  

vztah jako systém 
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Průvodce studiem 

Věnovali jsme se problematice utváření vztahu mezi pracovníkem a klien-

tem v poradenském, psychoterapeutickém i socioterapeutickém kontextu. 

Zamysleli jsme se nad hranicemi vztahu a jejich překážkami. Doufáme, 

že text se vám stane inspirací pro vaši praktickou činnost 

s dětskými i dospělými klienty.
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4 Užitečnost komunikace 
 

Cíle 

Cílem této kapitoly je nahlédnout na lidskou komunikaci z hlediska její 

pragmatičnosti v kontextu teorie sociálních systémů a teorie systémů zamě-

řených na osobu. V pragmatickém pojetí studia efektů lidské komunikace 

jsou nápadnosti a narušení v chování považovány za komunikační reakci 

na určitou situaci. Komunikace je tedy vztah, jenž je kvalitativně odlišný 

od vlastností jednotlivců, kteří se jí účastní.  

 

Po prostudování byste měli být schopni: 

 odlišit teorie sociálních systémů a systémů zaměřených na osobu 

a jejich přínos v kontextu komunikace; 

 charakterizovat jednotlivé části komunikace; 

 specifikovat možnosti komunikace; 

 vymezit podstatu kontaktu v komunikaci. 

 

Průvodce studiem 

V následujícím textu se zaměříme na komunikaci v jiném pojetí, rozdělení 

i náhledu, než jsme zvyklí. Inspirací nám bude především významný tým 

pracovníků z amerického Palo Alto vedený Paulem Watzulawickem, ame-

rickým psychologem rakouského původu, díky němuž se etablovala tzv. 

komunikační psychologie.  

 

4.1 Teorie sociálních systémů a teorie systémů za-

měřená na osobu  
 

V předchozí kapitole byl vztah vymezen jako systém. Von Schlippe 

a Schweitzer (2006) rozlišují tři třídy autopoietických systémů: 

 život, 

 vědomí, 

 komunikace. 

 

Tyto tři systémy, tedy život, vědomí a komunikace, se přirozeně účastní je-

den druhého. Bez života by nedošlo k vědomí a komunikaci, bez vědomí by 

neexistovala komunikace, což platí i obráceně. U těchto systémů není nikdy 

možné bezproblémové překrývání, i když se zčásti překrývat mohou, a může 

dokonce vzniknout vysoká kongruence. Určitě si dokážeme představit, 

že řeč v poradenské interakci umožňuje velmi přesně komunikovat o obsahu 

vědomí a že pracovníkovou zpětnou informací lze získat zkušenost, že ko-

munikovaný obsah došel ke klientovi. (von Schlippe, Schweitzer, 2006) 

 

 

Život, vědomí, komunikace  

Teorie sociálních systémů 

a systémů zaměřených 

na osobu  
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Pro zájemce 

Koncept relativní autonomie sociálního, psychického a biologického systé-

mu má významné důsledky pro systemické přístupy v poradenství a terapii 

(Ludewig, 2007): 

 „Pocity nemluví“: v poradenském či terapeutickém procesu se ne-

pracuje s pocity, ale s komunikací o pocitech – klientům i pracovní-

kům se vyplatí vycházet z toho, že na základě pozorování druhého 

si nikdy nemohou udělat spolehlivý úsudek o tom, jaký význam 

v sobě nese – mohou se o tom od něj pouze dozvědět. 

 „Lidé si navzájem nerozumějí“: dva lidé si do svých pocitů a myš-

lenek nemohou nahlédnout přímo, nýbrž tím způsobem, že komuni-

kace podnítí jejich psychický systém a uvede jej do pohybu; tento 

proces se však bude dařit pouze částečně, kongruentní překrývání 

vědomí a komunikace je výjimečné. 

 „Komunikační vzorce jsou autonomní vůči myšlenkám a poci-

tům zúčastněných“: když „komunikace komunikuje“, je možné na-

hlédnout do „vlastního života“ komunikačních vzorců; komunikace 

zjevně vyžaduje udržení vlastní organizace. 

 Systemická terapie i poradenství, stejně jako každá komunikač-

ní terapie, nemůže působit na biologickou úroveň člověka přímo, 

může ji však podněcovat: na druhou stranu ani genetika a látková 

výměna nemohou determinovat chování člověka přímo, ale mohou 

je opět podněcovat.  

 

Na rozdíl od teorie sociálních systémů a komunikace v teorii systémů zamě-

řených na osobu jde výslovně o psychické a fyzické aspekty komunikace. 

Vychází se v ní z pozorovatelných pravidelností, vzorců nebo struktur 

v interakcích mezi členy sociálních systémů, které jsou chápány jako sebe-

organizované.  

 

Základnou interakcí jsou individuální procesy. Autor této teorie Jürgen Kriz 

hovoří o „komunikacích“, které dělí na tři oblasti fenoménů: 

 komunikativní jednání (eferentní komunikace) – celkové spektrum 

výrazových možností dané osoby; 

 vjemy (aferentní komunikace) – spektrum dojmů, které jsou danou 

osobou aktivně utvářeny; 

 myšlenky a pocity (k sobě vztažená komunikace) proud kognitivně-

emočních fenoménů ve vědomí; jedinec neustále komunikuje (také) 

sám se sebou, vede vnitřní dialog.  

 

Člověk, pokud je v bdělém stavu, bývá vystaven nepřetržitému proudu doj-

mů, které vnímá, nepřetržitě vysílá proud výrazů a nepřetržitě zachycuje 

proud myšlenek a pocitů vztahujících se k sobě samému. Důležité je, že tyto 

tři aspekty trvají pouze krátký okamžik. Z těchto prchavých prvků se vytvá-
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řejí stabilní struktury dynamických procesů a ty pak poradci a terapeuti 

u klientů pozorují, popisují, případně terapeuticky mění.  

 

Příklad 

 

Zvláště autoreferentní komunikace – vnitřní dialog – může být ovlivněn 

a předpoklady, které osoba rozvinula v průběhu získávání životních zkuše-

ností. Vztah mezi dojmy a výrazem (jednáním) utvářejí dva druhy význam-

ných procesů (Ludewig, 2007): 

 neuronální procesy, tedy to, co označujeme za paměť nebo za vnitřní 

dialog (ne vždy však probíhající vědomě); 

 neneuronální tělesné procesy, které jsou prostřednictvím interocepto-

rů napojeny na neuronální procesy, např. hormony, krevní hodnoty, 

ale také chronické svalové napětí, tělesný krunýř apod.  

 

 

 

Důležitá pasáž textu 

Možnosti zasahovat do těchto procesů jsou dány schopností sebereflexe, 

která vytváří předpoklad pro distancování od sebe sama, od pouhého bytí 

v bezprostředním „zde“ a „nyní“, a pro zpětný pohled na sebe, a to ve dvou 

ohledech. (Ludewig, 2007) 1) Perspektiva od „tam“ směrem „sem“, tedy 

pohled na sebe samého z pozice někoho jiného, při kterém se člověk stává 

svým vlastním objektem. Otázky na „očekávání vztažená k očekávání“, tedy 

jak danou osobu vidí ten, kdo je právě oním „generalizovaným druhým“, 

jsou zde považovány za základní stavební kameny systemických procesů.  

 

2) Pohled od „tehdy“ směrem k „nyní“, který je základem vnímání života 

odvíjejícího se v historickém čase, protože umožňuje vztahování k minulosti 

a k budoucnosti, je základnou pro fenomény jako smutek (zaměření na mi-

nulost) či obava (orientace na budoucnost). (von Schlippe, Schweitzer, 

2006) 

 

Pro zájemce 

Pro pochopení psychologických procesů je potřeba rozlišovat zvláště čtyři 

úrovně procesů, které se ve svém synergickém propojení vzájemně ovlivňu-

jí: 

 tělesné procesy – mimo jiné hormonální a imunitní systém, dýchání, 

postoj; 

 kognitivně-emoční procesy a vědomí – proud k sobě vztažených 

komunikací; 

 

Autoreferentní komunikace 

– vnitřní dialog  
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 impresivní a expresivní komunikační procesy – proud aferentních 

či eferentních komunikací; 

 interakční komunikace – vše, co je označováno jako „párová dy-

namika“, „rodinná pravidla“ apod. 

 

Teorie systémů orientovaných na osobu nabízejí integrativní pohled na růz-

né systemické techniky. Rozhodující je to, zda intervence změní vzorec, 

ve kterém dotyčná osoba komunikuje se sebou nebo s druhými osobami, 

či nezmění. Není důležité, která vnější kritéria naplňují intervenci, uspořá-

dání apod., důležitá je otázka, nakolik do procesu konstruktivním způsobem 

uvádějí něco nového, nebo též formou metafory: „rozdíl vytvářející rozdíl“. 

(Bateson in von Schlippe, Schweitzer, 2006) 

 

4.2 Komunikace jako proces 
 

Sociální systémy jsou vytvářeny komunikací. Stejně tak stavbu sociálních 

systémů musíme vyvodit z komunikace, jež se opírá o jednotlivé projevy 

chování, které je nutno rozlišovat.  

 

Jak lze komunikaci v tomto smyslu chápat, co to vlastně je? Komunikace 

není pouze přenosem věcně chápaných informací od „vysílajícího“ k „pří-

jemci“. Tento model se ukázal jako nevhodný, protože komunikaci chápe 

jako sdělení. Sdělení však přispívá ke komunikaci teprve tehdy, jestliže mu 

adresát rozumí. (Ludewig, 2007) 

 

Komunikace probíhá selektivně, protože neustále zpracováváme smysl sdě-

lení. Každé sdělení je již samo o sobě selekcí.  

Luhmann (in Ludewig, 2007) komunikaci považuje za trojí proces selekce: 

 z hojnosti možného selektujeme informaci; 

 způsob sdělení; 

 systémové stavy adresáta, které jsou výsledkem pozorování, tedy 

porozumění. 

 

Selekce, která je označována jako porozumění, je nezbytným faktorem ko-

munikace, protože porozumění je založeno na rozdílu mezi informací a sdě-

lením. Porozumění umožňuje výklad obsahů podle různých kritérií, např. 

správně/chybně, významně/nevýznamně, srozumitelně/nesrozumitelně. Te-

prve porozumění dodává sdělení informační hodnotu.  

 

Příklad 

V porozumění se rozdíly spojují v jednotku komunikace, bez rozlišení in-

formace nevznikne komunikace. Teprve když rozumíme pokynu ruky (gestu 

jako informaci) jako pozdravu na rozloučenou, a nevykládáme si jej jinak 

(jako pouhý pohyb), můžeme komunikativně reagovat opětovným gestem. 

 

Informace, sdělení, poro-

zumění  
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Komunikace se vztahuje k sobě samé; porozumění se projevuje jen dočasně, 

lze je ale předjímat v očekáváních. Komunikace nepředpokládá vědomý 

sdělovací rámec, stačí projevům porozumět jako sdělení, ale s tím rizikem, 

že druhá strana své projevy jako sdělení nezamýšlela. Nedorozumění patří 

ke komunikaci stejně jako neupřímnost.  

 

Některé komunikační jednotky se vyskytují ojediněle, např. volání o pomoc, 

ale komunikační procesy spojují mnohé události do jednoho sledu. Komu-

nikace není pouze řetězem dějů a událostí, protože selektuje mocněji než 

každý jednotlivý akt. Proto nelze opomenout konstruktivní rovinu komuni-

kace. Nelze si ji plně vyložit na základě jediného sdělení, ani ji nelze přímo 

pozorovat; v každém případě ji však lze spoluvytvářet vlastními projevy.  

 

4.2.1 Pragmatika lidské komunikace 

 

Určité jevy zůstávají nevysvětlitelné, pokud je nevidíme v dostatečně širo-

kém kontextu. Jinak bychom museli přisoudit dotyčnému organismu vlast-

nosti, které nemá. Jevy, které se vyskytují ve vzájemných vztazích mezi or-

ganismy v nejširším slova smyslu, např. mezi buňkami, orgány, komplexy 

orgánů, elektronickými sítěmi, mezi zvířaty, osobami, rodinami, vědeckými 

nebo politickými systémy, kulturami, národy apod., se zásadně a poměrně 

často liší od vlastností, které mají dotyčné organismy samy o sobě. Zatímco 

v biologii a příbuzných disciplínách je tato skutečnost přijímána zcela bez 

problémů, výzkum lidského chování je stále ještě založen na monadických 

pojetích individua.  Významné je to tam, kde je předmětem zkoumání ná-

padné či narušené chování jedince. Pokud takové projevy vidíme uměle izo-

lované, pak se nutně nabízí otázka po přirozenosti těchto stavů, a tím, 

v širším slova smyslu, po přirozenosti lidské duše. Vymezíme-li hranice vý-

zkumů dostatečně široce, pak se zaměření přesouvá od uměle izolované 

monády ke vztahu mezi jednotlivými částmi většího systému. Ten, kdo po-

zoruje lidské chování, se pak odvrátí od deduktivních výzkumů lidské mysli 

ke studiu pozorovatelných manifestací lidských vztahů, přičemž médiem 

těchto manifestací je komunikace. (Watzlawick, Bavelasová a kol., 2010) 

 

Výše uvedení autoři dělí lidskou komunikaci na tři části, a to: 

 syntax, 

 sémantiku, 

 pragmatiku. 

 

Pokud toto dělení aplikujeme na lidskou komunikaci, první z těchto tří ob-

lastí bude předmětem zájmu teoretika informací, který se zabývá předává-

ním zpráv (kódy, kanály, kapacitou a dalšími statistickými vlastnostmi ja-

zyka). Tyto aspekty jsou především syntaktické povahy a nemají nic spo-

lečného s významem použitých symbolů. Význam je hlavním předmětem 

sémantiky. Každou komunikaci dále ovlivňuje chování všech zúčastně-

ných, a toto je její pragmatický aspekt.  

 

Pragmatika lidské komuni-

kace  

Syntax, sémantika, pragma-

tika  
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Teoreticky je pojmové rozlišení daných tří oblastí možné, prakticky jsou 

však na sobě všechny tři vzájemně závislé.  

 

Watzlawick, Bavelasová a kol. (2011) akcentují především pragmatiku, tedy 

ty účinky komunikace, které se vážou k chování. Z tohoto úhlu pohledu 

komunikací není pouze řeč, nýbrž veškeré chování, a každá komunikace, 

včetně komunikačních aspektů každého kontextu, ovlivňuje chování. Takto 

pojatá pragmatika lidské komunikace je založena na pozorovatelných mani-

festacích lidských vztahů v nejširším slova smyslu, a tím je mnohem více 

příbuzná s matematikou než s tradiční psychologií. Matematika se ze všech 

disciplín nejbezprostředněji zabývá vztahy, a nikoliv přirozeností entit.  

 

4.2.2 Nelze nekomunikovat 

 

Důležitá pasáž textu 

Základním rysem chování je skutečnost, že nemá žádný protiklad, neexistu-

je tedy „ne-chování“, není možné se „ne-chovat“.  

 

Pokud předpokládáme, že veškeré chování v interakční situaci má význam 

sdělení, tedy je komunikací, plyne z toho, že ať se člověk snaží jakkoliv, 

nemůže nekomunikovat. Aktivita nebo neaktivita, slova či mlčení, vše má 

význam sdělení, ovlivňuje druhé lidi, a ti zase nemohou neodpovídat na 

komunikaci a sami rovněž komunikují. (Watzlawick, Bavelasová a kol, 

2010) 

 

Autoři také tvrdí, že ke komunikaci dochází jen tehdy, pokud je záměrná, 

vědomá a úspěšná, tedy pokud nastane vzájemné pochopení. Pokud se vy-

slané sdělení rovná přijatému, je tedy podstatné dané sdělení, ale jedná 

se o jinou úroveň analýzy. Pokud dojde mezi komunikujícími 

k nedorozumění, je to zajímavé, jak tvrdí Watzlawick (2010), z hlediska pa-

tologií, které se rozvíjejí nezávisle, či dokonce navzdory motivaci nebo zá-

měrům komunikujících.  

 

Jednotky komunikace 

 

Pokud termín komunikace použijeme dvěma způsoby, a to zaprvé jako 

obecný název a zadruhé jako volně definovanou jednotku chování, pak 

se můžeme pokusit nalézt termíny, které jsou již obecně užívány. Jednotlivé 

komunikační jednotky se budou nazývat „sdělení“ nebo také „komunika-

ce“, série sdělení, které si osoby vyměňují, budou označeny jako „interak-

ce“.  

 

Jednotky komunikace  
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Pro zájemce 

Pokud budeme akceptovat veškeré chování jako komunikaci, nebudeme za-

cházet s monofonní jednotkou vzkazu, ale spíše s pohyblivou a mnohotvár-

nou sadou mnoha způsobů chování, a to sadou: 

 verbální, 

 zvukovou, 

 postojovou, 

 kontextuální apod. 

 

Různé prvky této sady, kterou považujeme za celek, spolu mohou vytvářet 

rozličné a složité permutace. Je zajímavé sledovat pragmatický účinek těch-

to kombinací v interpersonálních situacích.  

 

Typy komunikace 

 

Můžeme rozlišovat dva typy komunikace: zaprvé pomocí sebevysvětlují-

cích podobností a druhý pomocí slova, ty jsou ekvivalentní konceptu ana-

logovému a digitálnímu. (Watzlawick, Bavelasová, a kol. 2010) V tzv. di-

gitální komunikaci slova představují libovolné znaky, se kterými zacházíme 

na základě logické syntaxe jazyka. Neexistuje žádný specifický důvod, proč 

by měla tři písmena „p-e-s“ označovat určité zvíře. Jde o sémantickou kon-

venci češtiny a mimo tuto konvenci neexistuje korelace mezi slovem a věcí, 

kterou označuje. Oproti tomu v tzv. analogové komunikaci snáze poznáme 

objekt, ke kterému se komunikace vztahuje, tedy to, co popisuje.  

 

Příklad 

Rozdíl v těchto dvou typech komunikace je patrnější, pokud si uvědomíme, 

že například libovolně dlouhý poslech projevu v cizím jazyce v rádiu neve-

de k jeho porozumění. Na druhé straně některé základní informace mohou 

být docela snadno získány sledováním znakového jazyka a tzv. intenčních 

pohybů, i když je použije osoba ze zcela jiné kulturní oblasti.  

 

Předpokládáme, že tzv. analogová komunikace má své kořeny v hlubších, 

archaických vrstvách evoluce, a má proto obecnější platnost než relativně 

mnohem mladší a abstraktnější tzv. digitální způsob verbální komunikace. 

 

Analogová komunikace je v podstatě neverbální komunikace. Tento výraz 

zahrnuje: 

 pohyb těla, 

 postoj, 

 gesta,  

 obličejový výraz, 

 hlasové zabarvení, 

 rytmus slov,  

 

Analogová a digitální ko-

munikace  
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 kadenci slov apod. 

 

Analogová komunikace zahrnuje veškerý neverbální projev, kterého je lid-

ský organismus schopen, a také komunikační klíče vždy přítomné 

v jakémkoliv kontextu, ve kterém se daná interakce uskutečňuje. 

 

Každá komunikace má tedy obsahový a vztahový aspekt a tyto dva způsoby 

komunikace nejen, že existují vedle sebe, ale v každém sdělení se vzájemně 

doplňují.  

 

4.3 Kontakt s klientem 
 

V předchozích podkapitolách jsme se věnovali teoretickému pohledu na lid-

skou komunikaci, v následující podkapitole se budeme zabývat praktickou 

stránkou komunikace a zaměříme se na téma kontaktu s klientem.  

 

Mezi praktické zásady komunikace s klientem patří v prvé řadě navázání 

kontaktu. Aniž bychom si toho byli vědomi, s lidmi můžeme být v různých 

kontaktech, které Kopřiva (2011) dělí na: 

 konfrontační, 

 vnímavý. 

 

Rozdíly mezi nimi jsou patrné: s druhým člověkem můžeme být v kontaktu, 

který odpovídá konfrontaci, tedy jsme opouzdřeni, opíráme se proti němu, 

vnímáme i nepatrný tlak. Kontakt druhého typu, vnímavý, charakterizuje 

otevřenost a zvědavost, co se uvnitř druhého děje. Intenzitu hodnotících 

soudů tlumíme na minimum, aby hodnocení nezkreslovalo vnímání. Vní-

máme člověka a také to, jak na nás působí.  

 

Rozhovor vedený na nějaké obecné téma mívá povahu diskuse, tedy střetu 

názorů, podobá se soudnímu sporu či sportovnímu utkání – jde o konfron-

tační kontakt. V diskusi nejde o nalezení pravdy, ale je to především soupe-

ření aktérů „kdo s koho“. 

 

Mnoho rozhovorů, i když jsou realizovány s úmyslem pomoci, končí bez 

jakýchkoliv výsledků či řešení, protože obě strany „tlačí proti sobě“ a každý 

účastník je obrněn vůči vlivu druhého zřetelnou bariérou. Takový druh kon-

taktu a rozhovoru nejen že nepomáhá, ale pro všechny je velmi vyčerpávají-

cí. (Kopřiva, 2011) 

 

4.3.1 Vnímavý kontakt 

 

Pokud se zamyslíme nad tím, co to znamená „rozumět lidem“, jedná 

se o empatii, tj. schopnost vcítit se, umět si představit to, co se v duši druhé-

ho člověka odehrává, vstoupit do něj jako do druhého subjektu, napojit 

se na něj a vnímat jeho vnitřní svět. V mnoha případech postačí, pokud pra-

Obsahový a vztahový aspekt 

komunikace  

Navázání kontaktu  

Vnímavý kontakt  
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covník dovede správně odhadnout, co lze od daného člověka čekat a jak 

s ním má zacházet s ohledem na účel, který je sledován.  

 

Tyto dva různé druhy porozumění se nemusejí vyskytovat pospolu. Oba 

způsoby rozumění druhému člověku si mohou dokonce vzájemně překážet. 

Pokud chci manipulovat s člověkem s ohledem na vlastní účel, bude mne 

rušit, budu-li rezonovat s jeho prožitky. A naopak, pokud snadno vstupuji 

do vnitřního světa druhých lidí, může mi to vzít odstup potřebný k tomu, 

abych daného člověka věcně posoudil. V obou případech jde u obou zúčast-

něných o jiný druh vztahu a o jiný systém. Optimální nastavení pozornosti 

pomáhajícího při rozhovoru je jiné než při racionální analýze konkrétního 

problému. Pomáhající nemůže mít neustále nastražené smysly a číhat na ne-

patrné signály v projevech druhého člověka, aby mu nic neuniklo a aby vše 

správně vyhodnotil.  

 

Jako optimální způsob pozornosti pomáhajícího ke klientovi se jeví pojem 

„vnímavá přítomnost“ (McMahon in Kopřiva, 2011). Slovo „přítomnost“ 

zdůrazňuje, že je důležité, aby pracovník opravdu byl plně přítomen u klien-

ta, aby jeho myšlenky neodbíhaly jinam, aby neusínal, protože je unaven, 

apod. Označení „vnímavá“ má sdělit, že jde o jiný druh přítomnosti, než ja-

ký můžeme zaznamenat např. u soustředěného řidiče. Není to pouze neut-

rální bdělost, nýbrž přítomnost angažovaná, při níž vnímáme, jak se druhý 

člověk cítí, a přejeme mu vše dobré. Podstatné je, že stav vnímané přítom-

nosti není pouze nastavením naší mysli, ale je to i nastavení tělesné.  

 

Příklad 

Člověk není vždy schopen vnímavého kontaktu. Pokud pedagog vyučuje 25 

dětí ve třídě, z toho čtyři žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, pak 

svou připravenost k vnímavému kontaktu uplatní pouze v mimořádných si-

tuacích. Více příležitostí k tomuto druhu kontaktu mají ti pracovníci, kteří 

jsou se svými klienty v celodenním styku. 

 

Shrnutí 

V kapitole jsme se věnovali teoriím sociálních systémů a systémů zaměře-

ných na osobu, procesu komunikace a pragmatice lidské komunikace. Pojetí 

komunikace jako pozorovatelných manifestací lidských vztahů je pozoru-

hodné v kontextu tzv. komunikační psychologie. Stejně tak dělení lidské 

komunikace na syntax, sémantiku a pragmatiku. Každá komunikace má svůj 

obsahový a vztahový rámec a mezi praktické zásady komunikace patří na-

vázání kontaktu. 

Vnímavá přítomnost  
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Kontrolní otázky a úkoly 

1. Komparujte teorie sociálních systémů a teorie systémů zaměřené na 

osobu. 

2. Vymezte komunikaci jako trojí proces selekce. 

3. Jakým způsobem a podle kterých kritérií můžeme dělit lidskou ko-

munikaci? 

4. Specifikujte jednotky komunikace. 

5. Charakterizujte typy komunikace podle teorie tzv. komunikační psy-

chologie. 

6. Vymezte a charakterizujte typy kontaktu s klientem. 

 

Pojmy k zapamatování 

komunikace 

komunikační psychologie 

kontakt 

pragmatika 

sémantika 

syntax 

teorie sociálních systémů 

teorie systémů zaměřená na člověka 
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Průvodce studiem 

Věnovali jsme se teoriím sociálních systémů, systémů zaměřených na osobu 

a jejich vlivu na lidskou komunikaci. Komunikace je proces, který má různé 

části, jednotky, formy, typy i dělení. Originálním způsobem jej uchopil Paul 

Watzlawick se svými spolupracovníky, který inspiroval další generace zá-

kladní myšlenkou, že nelze nekomunikovat. Věříme, že i vás text obohatil 

a jeho teoretická východiska využijete v následující kapitole. 
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5 Rozhovor jako základní nástroj 

poradenského pracovníka 
 

Cíle 

Cílem této stěžejní kapitoly je sledovat metodiku vedení rozhovoru jak 

ze systemického úhlu pohledu, tak i z perspektivy jiných přístupů. Vymezí-

me teoretický rámec systemických přístupů, pojetí problémů a jednotlivé 

fáze rozhovoru. 

 

Po prostudování byste měli být schopni: 

 charakterizovat teoretická východiska systemických přístupů; 

 specifikovat různá pojetí problému a principy nositele problému; 

 vymezit pomoc jako spolupráci a kontrolu jako starání se; 

 rozlišovat způsoby práce v poradenské praxi; 

 komparovat různé koncepce a teorie vedení rozhovoru; 

 diferencovat jednotlivé fáze rozhovoru. 

 

Průvodce studiem 

V následující kapitole zúročíme a využijeme všechny teoretické poznatky, 

které se týkaly pomoci a procesu pomáhání, etických principů, vztahu pra-

covníka a klienta, hranic v tomto vztahu, pragmatiky komunikace apod. 

Všechny předchozí poznatky jsou podstatné při vlastní práci s klientem, a to 

v rozhovoru, který je považován za jeden ze základních nástrojů pracovníka 

v poradenské praxi. 

 

 

5.1 Základní vymezení pojmů 
 

 Intervence – představuje vnější zásah do určitého procesu se zámě-

rem změnit jej. 

 Klient – klientem může být kdokoliv a může mít jakýkoliv problém; 

klient je vymezen svou žádostí, nikoliv problémem. Žádost nebo ta-

ké přání směřované pracovníkovi jsou jen jednou „zastávkou“ 

na klientově životní cestě. Úkolem pracovníka by mělo být zabývat 

se tímto přáním, a nikoliv klientovou životní cestou. Pokud lidé ne-

vysloví svou žádost (přání), nejsou klienty, a pracovník nemá opráv-

nění zasahovat jim do života. V tomto textu termín klient zahrnuje 

uživatele služeb, žáka i pacienta.  

 Pomáhání, pomoc – aby pracovník mohl pomoc poskytovat, musí 

mít jasno v tom, co pomoc je a co pomoc není. Teprve potom při-

chází otázka, jak pomoc poskytovat.  
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 Poradenství – je charakterizováno jako odborná pomoc lidem 

při osobních i sociálních problémech. 

 Práce s rodinou – zabývá se vztahy mezi jednotlivými členy rodiny, 

základním termínem je zde systém. 

 Práce se skupinou – pracuje se s procesy ve skupině, účastníci 

za dění ve skupině přijímají osobní odpovědnost; jedná se o záměrně 

navozený proces. Skupina je sociální jednotka, která se skládá 

z určitého počtu jednotlivců, kteří jsou ve vzájemném vztahu. 

 Pracovník – poradce – terapeut – má přání pomáhat, což jej při-

vedlo k určitému vzdělání a profesionalizaci; v důsledku toho se vy-

skytuje na místě, kde podle společenských pravidel a s patřičným 

osvědčením může sám sebe definovat jako toho, kdo chce pomáhat. 

Pracovník se na jedné straně pohybuje mezi vlastní potřebou být uži-

tečný a na druhé straně mezi svými etickými, osobními a institucio-

nálními hranicemi. Jen on sám musí určit, zda s klientovým tématem 

může, umí a chce pracovat. 

 Problém – skutečnost, která je pokládána za nežádoucí stav, který 

vyžaduje změnu. 

 Psychoterapie – léčebná činnost, jejímž cílem je, aby u klienta do-

šlo k žádoucí změně vedoucí k uspokojivějšímu prožívání i chování 

ve vztazích a k sociálnímu začlenění.  

 Rozhovor – základní nástroj pracovníka, můžeme jej vymezit jako 

rozmlouvání dvou nebo více osob; jinak též nazývaný rozmluva, dia-

log, jednání apod. Schopnost pracovníka používat tento ná-

stroj a je přímo závislá na míře porozumění, co se v rozhovoru ode-

hrává a jak se jej on sám účastní, protože všechno, co dělá, 

pracovník realizuje v dialogu s někým. (Úlehla, 2007) 

 

5.2 Intervence 
 

Termín intervence pochází z latinského intervenire, což můžeme přeložit 

jako vměšovat se, zprostředkovat, vstupovat do něčeho. Představuje vnější 

zásah do určitého procesu za účelem jeho ovlivnění nebo změny. 

 

Termín krizová intervence vymezuje metodu odborné práce s člověkem, 

jenž je v situaci, kterou osobně prožívá jako zátěžovou, nepříznivou nebo 

ohrožující. Jedná se o práci na minimalizaci ohrožení, objevení a posílení 

schopnosti člověka vyrovnat se se zátěží, a pokud možno, jde také o snahu 

předejít negativnímu, destruktivnímu řešení situace. (Vodáčková in Vybíral, 

Roubal, 2010) 

 

Poradenská intervence je charakterizována jako aktivita zacílená na ovliv-

nění určitého jevu nebo situace. V poradenském procesu je intervencí jaký-

koliv zákrok, který může posunout jak proces, tak i situaci či stav klienta. 

Intervence je většinou pojímána jako záměrná – poradce vědomě vyvíjí urči-

tou aktivitu a má přesně stanoven cíl aktivity. (Hadj Moussová a kol., 2005) 

Poradenská intervence se mnohdy prolíná s terapeutickou intervencí. Rozdíl 

mezi nimi je obdobný jako rozdíl mezi samotným poradenstvím a terapií. 

Intervence 
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Důležitá pasáž textu 

Rozdíl mezi poradenskou a terapeutickou intervencí není ostrý a mnohdy 

se oba přístupy překrývají. Nejpatrnější rozdíl je v osobě pracovníka, ten 

je profesionál na vedení rozhovoru. To zásadní, co odlišuje profesionála 

od amatéra s dobrou vůlí, je zkušenost, že se může ve kterékoliv chvíli za-

stavit, „poodstoupit“, podívat se z nadhledu na sebe samého a své jednání 

s klientem a odpovědět si na dvě základní otázky, kterými reflektuje svou 

práci (von Schlippe, Schweitzer, 2006): 

 Co já to tady vlastně dělám? 

 Proč to dělám, když nemusím?  

 

Kopřiva (2011) rozlišuje čtyři typy intervence z hlediska způsobu, jakým 

pomáhající s klientem hovoří: 

 Instrukce – můžeme ji charakterizovat jako direktivní typ interven-

ce, která může mít formu důraznější, jako je příkaz či zákaz, nebo 

méně důraznou, což může být doporučení nebo rada. 

 Komentář – podíl direktivity je nižší a pracovník na klientův pro-

blém reaguje vlastním stanoviskem, ve kterém může problém posta-

vit do jiného světla. 

 Kladení otázek – je to výborná forma, jak vést pomáhající rozho-

vor, je však třeba se to naučit. 

 Rezonance – zde pomáhající pouze zrcadlí to, co klient říká – na-

slouchá a opakuje to hlavní, co klient řekl, aby dal najevo, že to sly-

šel a dobře pochopil. Klient není nijak řízen. 

 

Volbou typu intervence pracovník přispívá k určení míry moci, kterou pře-

bírá v pomáhajícím vztahu ke klientovi; v systemickém pojetí vyjadřuje 

pracovník míru kontroly neboli starání se. 

 

5.3 Teoretický rámec systemických přístupů 
 

Mnohé psychoterapeutické či poradenské přístupy (Vymětal, 2007; Krato-

chvíl, 2006; Vybíral, Roubal, 2010) zahrnují nejen metody a techniky po-

stupů pro práci s klienty, ale současně vycházejí z různých teoretických zá-

kladů, které vytvářejí jejich filozofický rámec, v němž se specifikuje (Za-

tloukal, 2007): 

 klient (jaké by měl splňovat předpoklady pro poradenskou práci); 

 potíže a problémy klienta (co je příčinou problému či potíže, jak 

se problém či potíž projevuje, jak dlouho přetrvává apod.); 

 pracovník a jeho role (odpovědnost a pozice); 

 co by měl pracovník s klientem dělat (jak a na co se ptát, jak postu-

povat); 

 čeho by měli společně dosáhnout, tedy jaké si stanovili cíle; 

 

Teoretický rámec systemiky  
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 které faktory při společné práci pracovníka a klienta fungují a které 

nikoliv; 

 jak lze posoudit evaluaci intervence.  

 

Příklad 

Systemické přístupy, někdy označované také jako postmoderní či konstruk-

tivistické, vycházejí z filozofického rámce, který je společný poměrně vel-

kému množství různorodých přístupů.  

 

Mezi nejvýznamnějšími směry v rámci systemických přístupů lze uvést: 

 krátká terapie zaměřená na řešení (např. Insoo Kim Bergová, S. de 

Shazer); 

 narativní přístupy (např. D. Epson, M. White, J. Freedman); 

 tzv. zakázková terapie (např. K. Ludewig, R. Schwarz, U. Wilken). 

 

Pro zájemce 

 

 

Filozofický rámec systemických přístupů tvoří především dva proudy: 

 (radikální) konstruktivismus (např. U. Maturana, F. Varela); 

 sociální konstrukcionismus (např. L. Hoffmanová, H. Goolishian). 

 

Rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že konstruktivismus se zaměřuje zejména 

na jednotlivce jako uzavřený, sebeorganizující systém, který konstruuje rea-

litu „narážením“ na prostředí, zatímco sociální konstrukcionismus klade dů-

raz především na sociální kontext, v němž se významy utvářejí. (Zatloukal, 

2007) 

 

5.3.1 Systemické pojetí nauky o poznání a kauzality 

 

Oba zmíněné myšlenkové proudy přinesly do oblasti poradenství dvě zá-

kladní témata, a to nové pojetí nauky o poznání (epistemologie) a nové 

pojetí kauzality. 

  

Jak uvádí Strnad (2010), tento přístup umožňuje utvářet s druhými lidmi, 

tedy i klienty, společný svět omezený i vymezený společně sdílenými zku-

šenostmi, prožitky a vizemi. „Námitky objektivismu, transpersonalismu 

a náboženské víry, podle nichž to ale není celý svět, jsou na místě. Filozofie 

konstruktivismu a sociálního konstrukcionismu mi však pomáhají být 

v přátelském dialogu s významy a hodnotami, které kulturně a historicky 

sdílím s dalšími lidmi, s přírodou a faktem své fyzické a biografické koneč-

nosti a vždy omezené kontroly nad životem. Je pro mě stejně dobrodružné 

i nadějné tyto ostatní (mimokontextuální) významy a hodnoty podrobovat 

 

 

Konstruktivismus a sociální 

konstrukcionismus  

Systemické pojetí nauky 

o poznání  
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zvědavým otázkám, a dřív než se stanou součástí mého světa, je pro sebe 

nepovažovat za zcela skutečné, a tudíž za závažné.“ (Strnad in Vybíral, 

Roubal, 2010, s. 277) 

 

Příklad 

Krychle jako sociální událost 

 
 

Zobrazení krychle je pozoruhodné mimo jiné také tím, že: 

 krychli je možno vidět dvěma způsoby, 

 oba způsoby vidění krychle se neustále proměňují,  

 toto proměňování neumíme zastavit. 

 

Z této skutečnosti vyplývá, že snaha určit jednou provždy, která stěna 

krychle je ta přední, je opravdu marná. 

 

Konstruktivisté tvrdí, že: „přestože nemůžeme určit, jaká je skutečnost doo-

pravdy, můžeme se snadno domluvit, jak tomu budeme rozumět“, například 

„je to krychle, kterou lze vidět dvěma způsoby“. S takovou domluvou 

už jsou lidé schopni bez výraznějších obtíží žít, aniž by dále zkoumali, jaká 

je skutečnost. 

 

Důležitá pasáž textu 

Obecně řečeno, konstruktivisté se nedomlouvají, jak jsou věci a skutečnosti 

uspořádány, ale jak jim oni samotní rozumějí. Vnímání je tedy odvozeno 

nikoli od skutečnosti, ale od sociální události domlouvání. Přijmeme-li sta-

novisko, že vnímání je sociální událostí, pak je nutné dodat, že jsme plně 

zodpovědní za to, jaká vysvětlení přijímáme a pak podle nich jednáme. 

Konstruktivisté nepopírají možnost ontologického světa, pouze tvrdí, že ten-

to svět, ať již existuje, či neexistuje, nemůžeme objektivně poznat. Nemáme 

k němu přístup, protože naše poznání není pouhé zrcadlení skutečnosti, 

ale je vždy interpretací. (Zatloukal, 2007) 
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Je možné si představit i zcela jiné způsoby vnímání. Obrazec, který nazý-

váme „krychle“, může např. indián z Jižní Ameriky vykládat jako pavouka 

v síti, protože to odpovídá sociálnímu kontextu, v němž žije.  

 

 
 

V případě, že daný tvar, v našem případě krychle, není v některé kultuře 

ukotven v jazyce a sdíleném vědění, nebude asi takto při pohledu na obrázek 

vnímán. To, co vnímáme, je ovlivněno určitými kulturními vzorci a je vždy 

výsledkem interpretace.  

 

Konstruktivistické pojetí ale nepředpokládá libovolnost konstruování reali-

ty. Konstruování reality a vzájemné porozumění je podmíněno tím, že daná 

konstrukce je dosažitelná, vede k cíli a umožňuje řešit problémy, které člo-

věk v danou chvíli má. 

 

Pojetí kauzality  

 

Podle některých autorů je otázka kauzality rovněž otázkou epistemologic-

kou. Subjekt totiž při poznávání redukuje komplexitu dějů do příčinných 

souvislostí.  

Lze konstatovat, že systemické myšlení je skeptické vůči jednoduchému 

označování příčin jevů. Systemické myšlení opouští lineární kauzalitu a drží 

se kauzality cirkulární. (Zatloukal, 2007) Ta je založena na předpokladu, 

že nejen tzv. změna A ovlivňuje změnu B, ale i nastalá změna B ovlivňuje 

A, a takto stále dokola.  

 

Kauzalita 
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5.3.2 Využití systemické teorie v poradenské praxi 

 

Teoretické pozadí systemických přístupů se tak jako teoretický rámec jaké-

koliv poradenské intervence projevuje především v každodenní činnosti pra-

covníků. Můžeme uvést několik následujících příkladů. 

 

Místo konstrukce problémů konstrukce řešení 

 

Všichni lidé, a pracovníci nejsou výjimkou, se stěží ubrání vytváření hypo-

téz o potížích vlastních i o potížích druhých lidí. Jako pracovníci 

v poradenství společně s klientem konstruujeme problém. Pokud však již 

ke konstrukci problému dochází, je třeba přitom postupovat tak, abychom 

konstruovali problém, který lze řešit. (de Shazer, Dolan a kol., 2011) Kon-

strukci problému se lze také vyhnout a zaměřit se na konstrukci řešení. 

 

Přerámování 

 

Von Schlippe a Schweitzer (2006) uvádějí, že přerámování – „reframing“, 

tedy „změna rámce“ – je snad nejdůležitější systemickou intervencí. Lze jej 

vymezit jako činnost, kterou se mění konceptuální a/nebo emoční nastavení 

úhlu pohledu, z něhož je daná situace klientem „prožívána“, a následně 

se tato situace přemístí do jiného rámce, který se na konkrétní situaci hodí 

stejně dobře nebo lépe, a díky tomu situace pozmění svůj význam. (Watzla-

wick in Zatloukal, 2007) 

 

Základní premisy pro přerámování: 

 každé chování dává smysl, pokud známe jeho kontext; 

 neexistuje vlastnost osoby oproštěná od kontextu; 

 každé chování má smysluplný význam pro koherenci celého systé-

mu; 

 existují pouze schopnosti – problémy někdy vznikají proto, 

že schopnost a kontext k sobě „nesedí“; 

 každá zdánlivá nevýhoda v jedné části systému se na jiném místě je-

ví jako přednost.  

 

Respekt 

 

V rámci systemického přístupu je zdůrazňována nemožnost instruktivní in-

tervence. To má zásadní důsledky pro respekt ke klientovi. Každý člověk 

je bytostí jedinečnou a komunikativní. Biologická struktura a jazyk, ve kte-

rých se utváří realita, jsou hranicemi, v jejichž rámci se může prostředí člo-

věka měnit, aniž by se pro něj stalo neúnosným. Základním postojem pra-

covníka by mělo být respektování těchto hranic. (Ludewig, 2007) 

 

Externalizace problému 

 

Externalizace problému je postup, který znovuobjevil narativní terapeut Mi-

chael White při práci s dětmi s enkoprézou a jejich rodinami. Všiml si, 

Systemická teorie v praxi  

Konstrukce řešení  

Přerámování  

Respekt 

Externalizace problému  
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že dochází ke klinickému zlepšení, pokud se o nemoci hovoří jako o něčem, 

co se nachází vně samotného dítěte. Problém není ztotožňován s osobou, 

ale naopak je od ní pomocí citlivé práce s jazykem oddělen. Externalizace 

problému, podobně jako přerámování, je založena na předpokladu, že realita 

je sociálně konstruována.  

 

Oddělení problémů od osob pomocí externalizace nabízí několik výhod 

(White in Zatloukal, 2007, Freedman, Combs, 2009): 

 omezuje neproduktivní konflikty mezi lidmi, včetně debat o tom, 

kdo je odpovědný či za daný problém; 

 podkopává dojem selhání, který se u mnoha lidí vyvinul v reakci 

na to, že problém stále trvá i přes veškerou snahu jej řešit; 

 angažovaným osobám umožňuje navzájem spolupracovat a společně 

bojovat proti problému s cílem vymanit se z jeho vlivu; 

 otevírá lidem nové možnosti k tomu, aby mohli něco dělat pro změ-

nu ve svých životních příbězích a mohli se oddělit od problému a je-

ho vlivu; 

 nabízí podmínky pro dialog o problému namísto monologu.  

 

Shrnutí teoretického vymezení systemických přístupů 

 

Důležitá pasáž textu 

Výhodou systemických přístupů v poradenské praxi je jejich pragmatické 

zaměření na efektivní pomoc v co nejkratším časovém úseku, důraz na re-

spekt a spolupráci, individualizovaný přístup ke klientům, využití zdrojů 

klientů a schopnost vytvořit základ pro integraci různých poradenských 

i terapeutických přístupů. V systemické práci lze využít široké spektrum 

technik a postupů z nejrůznějších přístupů od dynamických směrů přes ko-

gnitivně-behaviorální až po existenciální a humanistické inspirace. Syste-

mické využití výše uvedených postupů je specifické v tom, že důsledně vy-

chází ze základních epistemologických premis.  

 

Na druhou stranu jistou problémovou oblastí je výzkum efektu systemické 

terapie. Celý „objektivistický“ rámec sledování efektu intervence již odpo-

ruje premise o nemožnosti instruktivní intervence a o cirkulární kauzalitě. 

(Zatloukal, 2007) 

 

Systemická etika 

 

Systemické přístupy mají také výrazný etický rozměr. Pokud máme moc 

konstruovat realitu, máme také odpovědnost za své konstrukce. Systemická 

etika není normativní, ale vytváří vztahový prostor, slouží k orientaci a hod-

nocení vlastního jednání a významně podporuje reflexi pracovníka. Syste-

mická etika zavádí nutnost zkoumat hlediska pozorovatele v dialogu 

s druhými pozorovateli, zabývat se komplexním děním, nebo také zůstat 

„při zemi“.  

 

 

Systemická etika  
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Systematickou etiku lze zjednodušeně formulovat pomocí následujících 

pravidel: 

 začínat vždy u sebe; 

 všechno může být jinak, než si myslím já; 

 vím-li něco jistě, měl bych hledat lidi, kteří mi pomohou to vidět ješ-

tě jinak; 

 nejsem-li schopen vyhledat jiné, měl bych se ztišit a počkat; 

 tyto zásady bych měl uplatňovat jen u sebe, to je jediný způsob, jak 

si je osvojit. 

 

5.4 Co je to problém? 
 

Problém je něco, co někdo pokládá za nežádoucí stav, který vyžaduje změ-

nu, a zároveň něco, co je změnitelné. (von Schlippe, Schweitzer, 2006) Při 

obvyklém (konvenčním) přístupu je běžné vymezit problém skrze jeho pří-

činy, tedy kořeny a jádro problému. Řešit problém znamená odstranit tyto 

příčiny, dostat se k jádru či podstatě, která je ukryta pod povrchem. Zaměřu-

jeme se na to, co je nevhodné, nežádoucí, špatné, a máme snahu to napravit; 

používáme tradiční diagnostické schéma: vyšetření – posouzení (diagnóza) 

– intervence. Tento způsob je účelný a potřebný.  

 

Na problém lze však nahlížet také jako na sociální systém, jenž se rozvinul 

kolem jakkoliv vzniklého chování nebo tématu a který je charakterizován 

komunikací o problému. Takové vnímání a chápání problému má daleko-

sáhlé důsledky: 

 problémy nejsou považovány za výraz inherentní „dysfunkčnosti“ 

(neboli patologie) sociálního systému, ale za důsledek zřetězení 

okolností; 

 problémové systémy mohou vznikat na základě rozličného jednání 

různých účastníků a na zcela rozdílných úrovních systému; 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že intervence orientované na řešení problému 

jsou možné na různých úrovních. Někdy vůbec není nutný zásah do sociál-

ního systému, ve kterém byl problém vymezen, protože změnit se nemusí 

systém, ale komunikace kolem problému. Problém lze považovat za vyřeše-

ný, pokud se všichni zainteresovaní lidé domnívají, že je vyřešen.  

 

Pro zájemce 

Co je problém? 

Problém je něco, co někdo pokládá za nežádoucí stav, který vyžaduje změ-

nu, a zároveň něco, co je změnitelné. Ludewig (2007) definuje jako problém 

každé téma komunikace, které něco hodnotí jako nežádoucí nebo vyžadující 

změnu. 

Vymezení termínu problém  
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Jak vznikají problémy? 

Zjednodušeně můžeme vznik problému načrtnout takto: 

 odhalení problému – vynalezení problému (při pozorování chová-

ní jednoho nebo více lidí někoho napadne myšlenka, že něco „není 

v pořádku“; 

 vznik komunikačního systému determinovaného problémem (ta-

to myšlenka se šíří takovým způsobem, že problém se stane obsahem 

a středobodem komunikativních vztahů zúčastněných lidí); 

 vysvětlení problému (lidé hledají, nacházejí a probírají dostatečně 

přijatelné vysvětlení problému, které však nenabízí východisko 

z problému.  

 jednání vedoucí ke stabilizaci problému (zúčastnění se trvale cho-

vají tak, jako by z problému neexistovalo východisko, nebo jako by 

řešení bylo výlučně v rukou jiných osob; výrazně se projevují syme-

trické a komplementární formy vztahů, které se vzájemně posilují 

a stabilizují (von Schlippe, Schweitzer, 2006). 

 

U problémů, které lidé popisují jako náročné, těžké či neudržitelné, vyvstá-

vá otázka vztahu mezi popisem problému a jeho řešením. Popisovat pro-

blém znamená zjistit anamnestické údaje; diagnostikovat, odhalit traumata 

znamená zachytit to, co bylo špatné a nevedlo k řešení. Popisujeme-li pro-

blém, konáme něco zcela jiného, než když problém řešíme. Řešit problém 

znamená nalézat to, co je potřeba, aby bylo člověku lépe nebo opět dobře. 

Můžeme proto konstatovat, že mezi popisem problému a jeho řešením ne-

musí být žádný přímý vztah. (Úlehla, 2007) 

 

Z jiného úhlu pohledu se na problém díváme jako na nit vyprávění, ze které 

je „upleten svetr“, do něhož je klient oblečený. Tento svetr je příběh, který 

je nějak zabarvený, o něčem říká, že to nemá být, a současně je živený nadě-

jí na změnu, která je sice představitelná, ale momentálně nedosažitelná. 

Snažíme se proto sestavit nový příběh (svetr), takový, který bude klientovi 

užitečnější a ve kterém se mu bude žít lépe, než tomu bylo dosud. Problém 

je tedy to, o čem se hovoří v tom smyslu, že by to nemělo být, a současně 

je přítomna naděje na změnu, kterou si lze představit jako uskutečnitelnou.  

 

V konkrétním případě jde o to, co považuje za problém klient a co považuje 

za problém pracovník, jak dalece jsou tyto představy odlišné a co se s tím dá 

dělat. Mnohdy to ani není klient, kdo má nejsilnější potřebu problém řešit. 

Při popisu problému je expertem na jeho obsah klient, expertem na řešení by 

měl být pracovník. (Úlehla, 2007) 

 

Důležitá pasáž textu 

Tento přístup je postaven na zcela odlišných předpokladech, především zde 

pracovník i klient vystupují jako experti, takže jsou si rovni. Terapeut je od-

borníkem na vedení rozhovoru, který by měl být pro klienta užitečný, a kli-

ent je expertem na svůj život.  

Naděje na změnu  
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5.4.1 Princip držitele problému 

 

Pokud se pracovník o klientovi cokoliv dozvídá, dochází v jeho mysli 

k rozlišování klientových projevů i způsobů chování na přijatelné a nepři-

jatelné. Toto posuzování je ryze subjektivní, záleží na hodnotových sché-

matech, morálních měřítkách, zkušenostech a míře tolerance jednotlivých 

pracovníků. 

 

Patrná je snaha vytvořit standardní postupy indikované pro určité typy pro-

blémů. Tento pohled vychází z tradičního diagnostického modelu, ve kterém 

platí, že nejprve je potřeba problém zkoumat, na základě toho vytvořit dia-

gnózu a nakonec realizovat nápravu či léčbu. Přístup pracovníka ke klien-

tům ale není konstantní; pracovník není a nemůže být strojem, který 

za všech okolností dělá totéž. Pracovník je lidskou bytostí, která soustavně 

prochází změnami. Kvůli těmto změnám jsou také všechna subjektivní roz-

lišení projevů chování klientů na přijatelná a nepřijatelná proměnlivá. Oče-

kávání, že se u pracovníka jeho momentální subjektivní rozpoložení nepro-

jeví, vede k nehumánnosti vůči pracovníkovi samotnému. Tento požadavek 

je i při nejlepší vůli nesplnitelný. Pokud rozšíříme pohled z jednoho pracov-

níka na celé pracoviště, pak i každý člen pracovního týmu bude mít jiné roz-

lišovací schopnosti. Je to přirozené a užitečné pro všechny zúčastněné stra-

ny. 

 

5.5 Pomoc jako spolupráce a kontrola jako starání se 
 

Princip držitele problému pomáhá rozlišit přebírání kontroly při řešení 

problémů klientů od nabízení pomoci. (Úlehla, 2007) Pokud posuneme po-

jetí pomoci a kontroly směrem k definování spolupráce namísto pomoci 

a starosti místo kontroly, pak se zaměříme především na kontrolu, která 

byla přejmenována na starání se. (Úlehla, 2007) 

 

Tyto činnosti rozdělíme na několik fází: 

 V první fázi pracovník rozliší, rozdělí klientovy způsoby a projevy 

chování na přijatelné a nepřijatelné. 

 V další fázi klient rozlišuje oblast označenou pracovníkem za přija-

telnou, a to opět na dvě části. Nově vzniklou částí je ta, kterou si pře-

je, se kterou nemá žádný problém, kterou považuje za ideální stav. 

Stejně ideální situace nastává, pokud se pracovník a klient shodnou 

v pojmenování problému a zacílení na něj. 

 Zbývající část vykazuje z hlediska pracovníka způsoby a projevy 

přijatelné, ale z hlediska klienta se v této oblasti jedná o něco, s čím 

není spokojen, co by nemělo být, nebo by mělo být jinak. Toto cho-

vání přináší problém klientovi, „držitelem“ problému je klient, pro-

tože pracovník považuje projevy a způsoby jeho chování v dané ob-

lasti za přijatelné. Klient chce spolupracovat na tom, aby se situace 

Princip držitele problému  

Přebírání kontroly a nabí-

zení pomoci  
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změnila. Formuluje to, co potřebuje, říká si o pomoc, chce spolupra-

covat. 

 Oproti tomu se nacházejí způsoby a projevy v chování, které jsou 

pro pracovníka nepřijatelné, neakceptovatelné, např. projevy fyzické 

agrese, zneužívání drog, nerespektování dohodnutých pravidel apod. 

Způsoby a projevy rozlišuje pracovník sám, což určuje, že držitelem 

problému je pracovník. V případě dětské klientely, kdy dítě jako kli-

enta doprovází zákonný zástupce, může být držitelem problému i on, 

protože z pohledu klienta se jedná o takové projevy chování, které 

dělat chce. Odtud pramení potřeba starání se, kontroly ze strany 

pracovníka. On sám formuluje, co od klienta chce.  

 

Podstatné u rozlišování pomoci (spolupráce) a kontroly (starání se) je to, 

že tato diferenciace dává možnost specifikovat, které postupy práce může 

pracovník použít. (Úlehla, 2010) 

 

Pro zájemce 

Profesionální způsoby práce  

 

Pomoc (spolupráci) a kontrolu (starání se) lze uskutečnit osmi profesionál-

ními způsoby práce. Termín „profesionální“ vymezuje, že existují dvě spo-

lečné podmínky: 

 první podmínkou je výsledek volby mezi alternativami, pracovníko-

va profesionalita vyžaduje mít pro každou situaci různé způsoby ře-

šení; 

 druhou podmínkou je skutečnost, že užitečnost pomoci i kontroly 

musí posuzovat klient; pracovník by měl zajistit, aby klient mohl 

tento úkol naplnit. (von Schlippe, Schweitzer, 2006) 

 

Rozdíl ve volbě jednotlivých způsobů práce je určen mírou, v jaké si pra-

covník troufá přibrat klienta do spolurozhodování o tom, co budou spolu 

dělat. 

 

Dané schéma můžeme použít pro rozlišení jednotlivých rovin spolupráce 

pracovníka a klienta. V rovině jednotlivých os lze ukázat, že pracovník i kli-

ent jsou tzv. zakleti do jednoho rozměru a pohybují se pouze po své ose. 

Během konzultace si každý dělá to své, pracovníka i klienta ke konzultaci 

přivádí něco jiného, každý si odnáší něco jiného a odlišně ji hodnotí. Teprve 

součinností obou se mohou zaplnit plochy jednotlivých kvadrantů pomáhá-

ní. Pracovník nemůže na počátku práce s klientem vybrat nejvhodnější for-

mu pomoci, tu nevyhnutelně spoluurčuje klient. (Ludewig, 2007)  

 

Daný model používáme k tomu, abychom mohli o věcech mluvit a diskuto-

vat, nikoliv k tomu, aby nám bylo jasné, jak se skutečnosti mají a jak jsou 

uspořádány. Model popisuje způsoby práce v rámci respektujícího rozhovo-

ru z hlediska formy nabízené pomoci neboli spolupráce a přebírání starosti. 

 

Profesionální způsoby prá-

ce  
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Vyjasňování je běžnou součástí každého rozhovoru, je vedeno pracovníko-

vou potřebou umožnit klientovi lépe vyslovit jeho přání, očekávání či potře-

by. Pokud nedosahuje tohoto cíle, pracovník obvykle použije přesvědčování 

nebo dozor. Pracovník se stará o to, aby klient byl schopen zformulovat svá 

přání, svou zakázku. Snaží se podpořit možnosti klienta, které jsou patrné; 

činí tak operativně, tzn. v danou chvíli v průběhu rozhovoru rozvíjí příleži-

tosti pro vyslovení a pochopení klientova přání.  

 

Přesvědčování je vedeno potřebou získat klienta k přijetí pracovníkových 

preferovaných předpokladů. Pracovník si bere na starost toho, kdo je jako 

klient motivován, má určité postoje, životní názory, životní styly a uznává 

určité hodnoty. Pracovník s ním může v této oblasti pracovat, dělá to proto, 

že vidí klientovy možnosti, na které by rád ve společné práci navázal, a věří 

v klientův potenciál. Podmínkou úspěchu je pracovníkova kreativita a na-

bídka, kterou je schopen přizpůsobit klientovi.  

 

Dozor je veden snahou přimět klienta k dodržování norem a pravidel prefe-

rovaných pracovníkem. Pracovník stanovil normy a pravidla a přebral kon-

trolu nad tím, jak je klient dodržuje. Vnímá klienta jako někoho, kdo tzv. 

není schopný, přesto ale věří v klientovy zdroje a má díky tomu naději 

na změnu.  

 

Ošetřování neboli opatrování je vedeno pracovníkovým přesvědčením, 

že musí vše udělat a zařídit za klienta. Pracovník na sebe přebírá starost 

o klienta se vším všudy. Bere jej jako někoho, kdo není schopen se o sebe 

postarat sám. Vzal si jej na starost, včetně nejzákladnější péče, protože ani 

zde nebere klienta jako soběstačného a schopného udělat, co je potřeba. Za-

stupuje klienta ve všech potřebných činnostech, čímž na sebe bere odpověd-

nost a přibírá kontrolu nad klientovými záležitostmi, starostmi i právy, pro-

tože neshledává klienta schopným postarat se o sebe. 

 

Od těchto čtyř způsobů přebírání starosti (kontroly), při kterých pracovník 

rozhoduje, co se bude dít, vede cesta k nabízení pomoci a ke spolupráci, při-

čemž pracovník respektuje klientova přání a klient spolurozhoduje. 

 

Při doprovázení si klient přeje, aby mu pracovník pomohl snášet jeho situ-

aci, a pracovník mu nabízí pevnou strukturu. Jde o spolupráci pracovníka 

a klienta, jež začíná, když klient přichází pro pomoc v souvislosti s těžkostí, 

kterou nedokáže změnit. Klient neočekává změnu toho, co je dáno, ale chce 

mít někoho, kdo mu pomůže všechno snášet a zvládat. Klient od pracovníka 

chce, aby mu poskytl své schopnosti a dovednosti, aby byl sám schopen 

zvládat těžké situace, nalezl odvahu neleknout se ani nejtěžších témat a měl 

schopnost „lidsky“ mluvit i o nejvíce ohrožujících otázkách. Pracovník by 

měl na tyto klientovy požadavky být předem teoreticky i prakticky připra-

ven. Na základě klientových přání či zakázek pracovník nabízí pomoc. Zá-

kladní nabídkou pracovníka je poskytnutí pevné opory.  

Vyjasňování  

Přesvědčování 

Dozor 

Ošetřování  

Doprovázení 
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Při vzdělávání (včetně návodů a poučení) si klient přeje, aby mu pracovník 

pomohl rozšířit vlastní možnosti, a pracovník nabízí své vědomosti a zkuše-

nosti. Jde o spolupráci mezi pracovníkem a klientem. Podstatná je pracovní-

kova schopnost moudře nakládat s vědomostmi, ověřovat, jak jsou klientovi 

prospěšné, a opakovaně se ubezpečovat, zda nabízí či poskytuje to, co klient 

chce a potřebuje. 

 

V poradenství si klient přeje, aby mu pracovník pomohl využít jeho poten-

ciál, pracovník nabízí podporu a aktivaci klientových struktur a zdrojů. Jde 

opět o spolupráci mezi klientem a pracovníkem. Pomoc se rozvíjí na základě 

klientova přání, kterým míří k rozvinutí vlastních možností. Klient vnímá 

překážky, které mu brání dosáhnout cílů, a přeje si rozvinout repertoár 

svých možností, pracovník mu nabízí rady, návody, nápady nebo náměty. 

Pracovník klientovi pomáhá najít nejužitečnější cesty, přičemž posuzovate-

lem užitečnosti je klient.  

 

Při terapii si klient přeje konkrétní změnu a pracovník nabízí práci na pro-

blémovém systému, která má vést k jeho rozložení. O spolupráci v podobě 

terapie jde tehdy, pokud si klient přeje zbavit svého trápení, zmenšit svou 

bolest a zároveň věří, že je to možné. Pracovník mu pomáhá tím, že společ-

ně vytvářejí, vymýšlejí, konstruují nejvhodnější způsoby, postupy a cesty, 

jak najít řešení, jak problém „rozpustit“ a jak potíže „vyjasnit“. Spolupráce 

je postavena na klientově schopnosti potíže řešit, pracovník věří v hloubku 

klientových zdrojů a vnímá klientovo přání aktivně spolupracovat. (Úlehla, 

2007) 

 

Kritický pohled na systemické pojetí kontroly a pomoci 

 

Kopřiva (2011) je přesvědčen, že systemický přístup, především v oblasti 

sociální práce v České republice, znamená kvalitativní posun, a to zejména 

díky tématu kontroly a pomoci. Díky tomuto přístupu není možné, aby byla 

opomíjena témata, jako je moc a pomoc. Nabízí jednoduchá a radikální ře-

šení, jak odlišit snahu o mocenské působení od pomoci. Za svou až průzrač-

nou však jednoduchost „platí“ absurdními důsledky v oblasti aplikace. Po-

kud je kontrolou vše, co není vyžádáno druhým, je to stejné, jako 

kdybychom prohlásili, že bílé bude od zítřka vše, co není modré.  

 

Každodenní životní praxe však ukazuje, že mezi lidmi to tak nechodí. Lidé 

si porozumět mohou, pochopení, co se v druhém děje, je dostupné. Mnohdy 

člověk ani sám neví, co vlastně potřebuje, nebo to ví, ale nechce to říct, ne-

bo to není schopen zformulovat.  

Pomáhání je proces, ve kterém jsou nejméně dva lidé, a proto mezi nimi 

vzniká určité napětí při rozhovoru o tom, co je právě teď nejdůležitější 

a který krok je ten nejlepší. (Kopřiva, 2011) 

 

Vzdělávání 

Poradenství 

Terapie 

Kritický pohled na syste-

mické pojetí  
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5.6 Vedení rozhovoru 
 

Existuje mnoho definicí poradenství, mezi jinými také dle Hadj Moussové 

(2005), která poradenství charakterizuje jako odbornou pomoc lidem 

s osobními i sociálními problémy, a dále vymezuje poradenskou interven-

ci jako určitý zásah, aktivitu, jež je zacílena na ovlivnění určitého jevu nebo 

situace. V poradenském procesu je intervence jakýkoliv zákrok, který posu-

ne jak proces, tak i situaci či stav klienta. Intervence je záměrná, poradce 

ji vyvíjí určitou aktivitou vědomě a s jasně stanoveným cílem.  

 

Zjednodušeně můžeme říci, že poradenství poskytuje lidem informace, rady 

a návody. V odborné literatuře (Vybíral, Roubal, 2010) se uvádí, že většině 

klientů postačí jedno setkání, málokdy je potřeba více než pěti setkání. 

 

Rozhovor s klientem 

 

Jako jednu ze základních podmínek pro rozhovor Kopřiva (2011) uvádí čas. 

Neměl by být kratší třiceti minut (pokud jde o první kontakt s klientem), ani 

delší než šedesát minut. Spolu s klientem je nutné naplánovat časový rozvrh, 

ten by pak měl být dodržován.  

 

Pro rozhovor musí být dále vhodný prostor; v místnosti musíme být 

s klientem sami, důležitý je také způsob sezení, který má účastníky stavět 

do symetrické pozice. 

 

Dalším bodem přípravy by mělo být vyladění pomáhajícího pro rozhovor. 

Tedy připomenout, o čem jsme mluvili na posledním setkání, odpoutat 

se od jiné činnosti apod. 

 

Aktivita a pasivita pracovníka při rozhovoru 

 

Je patrné, že čím více prostoru pro sebe vezme pracovník, tím méně zůstane 

pro klienta, což platí i obráceně. Čím více prostoru má pracovník pro svůj 

obraz o klientovi, tím méně má klient pro svůj obraz o sobě. Pracovník však 

nemá možnost sám plně kontrolovat, nakolik bude aktivní on a na kolik kli-

ent. Může pouze navrhovat, prosazovat, usnadňovat nebo něčemu bránit, 

totéž může konat i klient. Výsledná podoba rozhovoru je vždy společným 

dílem obou.  

 

Naslouchání 

 

Naslouchat znamená pozorně sledovat, co druhá osoba říká, a nevnášet 

do toho pokud možno žádné vlastní názory, rady, komentáře nebo třeba po-

vzbuzující poznámky. Je to proces velmi aktivní – vyžaduje neustálou pří-

tomnost u druhého. Naslouchat neznamená vzít na sebe povinnost vydržet 

vše, co klient říká po tak dlouhou dobu ,jak je jemu milé. Často se nedaří, 

aby druhý člověk se v průběhu sdělování dostával hlouběji ke svému pro-

blému – používá situace naslouchání pouze k tomu, aby ze sebe „vyházel“ 

všechny afekty, kterých je plný. (Respekt k vlastním potřebám) Pokud 

Vedení rozhovoru v pora-

denství  

Čas, prostor a vyladění  

Naslouchání 
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je toho na pracovníka příliš, je vhodné na místě projevit respekt k vlastním 

potřebám a popsat, co se děje a proč nemůže v rozhovoru pokračovat. (Ko-

přiva, 2011) 

 

Respektující dialog 

 

Gendlin (in Kopřiva, 2011) uvádí, že při rozhovoru může pracovník udělat 

mnohem více než při naslouchání, a doporučuje fáze, v nichž lze rozvíjet 

respektující dialog: 

 počáteční kontakt, 

 kontrakt, 

 naslouchání, 

 propracování problému, 

 vymezování limitů a kladení požadavků,  

 sebeotevření, 

 podpora. 

 

Pokračování kontaktu po rozhovoru 

 

Je dobré, pokud po rozhovoru s klientem následuje chvíle zamyšlení; setká-

ní potřebuje doznít nejen v klientovi, ale také v pracovníkovi. Je dobré 

si udělat čas na položení několika otázek a hledat „vlastní“ odpovědi 

na otázky: 

 O čem se nemluvilo? 

 S jakým pocitem klient odcházel? 

 Jak se cítil/a během rozhovoru jako pomáhající pracovník? 

 

Až po této krátké sebereflexi můžeme považovat rozhovor za ukončený. 

(Kopřiva, 2011) 

 

Systemické vedení rozhovoru 

 

Důležitá pasáž textu 

Základním nástrojem pracovníka v poradenství je rozhovor (dialog, inter-

view, rozmluva, jednání, řeči apod.), který můžeme vymezit jako komuni-

kaci dvou nebo více lidí. Pracovník je při něm závislý na porozumění tomu, 

co se mezi ním a klientem v jednotlivých fázích odehrává. (Úlehla, 2007) 

 

Fáze rozhovoru: 

 příprava, 

 otevření, 

 dojednávání, 

 průběh, 

 ukončení. 

 

Respektující dialog  
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5.6.1 Příprava 

 

Abychom mohli specifikovat společnou práci odborníka a klienta, pracov-

ník, profesionál se musí nejdříve, s klientem setkat. Důležitá je zde úroveň 

profesionality, která se netýká jenom speciálních pedagogů, ale pracovníků 

všech profesí, kteří se s danou cílovou skupinou klientů setkávají. Při těchto 

setkáních probíhá proces vzájemné komunikace, pracuje se se slovem. Pra-

covníka a klienta paradoxně dohromady pojí odlišné touhy, přání a žádosti 

každého z nich. (von Schlippe, Schweitzer, 2006) 

 

Do fáze přípravy spadá výše uvedený princip držitele problému, profesio-

nální způsoby práce a práce s předchozími informacemi o klientovi – práce 

se spisy, jejichž vedení se mnohdy připisuje větší důležitost, než jaká jim 

náleží, ale které mohou být užitečné v tom, že: 

 dávají informaci o tom, co s klientem nedělat – o co se pokoušeli jiní 

odborníci, v čem neuspěli; 

 uvádějí, co se v práci s klientem až dosud dařilo, i když to může být 

mnohdy pojímáno jako samozřejmost, nebo je to napsáno „mezi 

řádky“ (např. klient chodil na domluvené termíny konzultací); 

 specifikují, co je pro klienta hlavní téma a co zřejmě bylo hlavní té-

ma pro ty, kteří s ním pracovali. 

 

Pro zájemce 

Spisové materiály jsou užitečné podle toho, k čemu je použijeme. Pracovník 

má plně v kompetenci rozhodnutí, k čemu je použije. Podívejte se na násle-

dující příklady: 

2 + 2 = 4 

3 + 4 = 6 

3 – 2 = 1 

 

Nepochybně si všimnete, že jeden příklad je vypočten špatně. Jsme takto 

zaměřeni až do té míry, že přehlédneme, že dva příklady, tedy většina, mají 

správné řešení. Tato zaměřenost nám ale není dána, je výsledkem naší vol-

by. „Nejčastějším zneužitím spisu je, pokud je pojatý jako seznam všeho ne-

gativního o klientovi. Obsahuje podrobný soupis informací, jaké měl hrozné 

dětství, jak byl zneužíván, jak vyrůstal v neúplné rodině, byl neadekvátně 

trestán doma i ve škole a zažíval školní neúspěch při dobrých intelektových 

předpokladech apod.“ (Kim Berg in Úlehla, 2007, s. 47)  

 

To, co spisy obsahují nejčastěji, tedy záznam anamnestických údajů, je také 

považováno za základ práce s klientem. Má-li pracovník být klientovi uži-

tečný, musí sám rozhodnout, k čemu anamnestické údaje použije a k čemu 

budou užitečné. Je také velmi důležité uvědomit si, že informace o klientovi, 

které se dozvíme předem, ovlivní naše mínění o něm samotném. 

 

Příprava 
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5.6.2 Otevření 

 

Základem úspěchu při otevírání kontaktu je dovednost nespěchat a být zcela 

zaujatý klientovým příběhem. Bezpečí, důvěra a respekt závisejí na kvalitě 

připojení pracovníka na klienta.  

 

Pro navazování kontaktu s klientem platí základní pravidla: 

 být vstřícný; 

 být si vědom svého postavení; 

 soustavně klientovi objasňovat svou pozici; 

 přebírat starost o klienta jen v těch případech, kdy už je to ne-

vyhnutelné. 

 

Být vstřícný vyžaduje obyčejnou lidskou slušnost a potěšení z vlastní práce. 

Být si vědom svého postavení zaměřeného na klienta znamená respektování 

toho, že pracovník, popřípadě instituce, ve kterém působí, jsou zde kvůli 

klientovi a pro něj, nikoliv naopak. Klient by se měl cítit respektovaný, 

kompetentní a měl by být schopen přijmout odpovědnost za své jednání. 

(Úlehla, 2007) 

 

Pro zájemce 

Abychom předcházeli „pasti“ tendence rozumět jako pracovník všemu příliš 

rychle, stačí si uvědomit následující předpoklady: 

 každý klient se již setkal s problémy, mnohé z nich vyřešil; 

 klient je schopen najít řešení svých problémů, a to často neobvyklým 

či neočekávaným způsobem; 

 poskytne-li pracovník předem připravené řešení, může to přerušit 

cestu k řešení vzájemnou spoluprací s klientem; 

 pokud si pracovník „přivlastní“ klientův problém, vezme mu mož-

nost nést odpovědnost za nalezení vhodného řešení – nikdo nemá 

lepší potenciál řešit své problémy než klient sám; 

 pokud pracovník přistoupí na skutečnost, že držitelem problému 

je klient, dostává se do výhodnější pozice mediátora, facilitátora ne-

boli toho, který nabízí klientovi pomoc, spolupráci, aby mohl dojít 

k řešení problému vlastním přičiněním; 

 nejvíce pomáhá „nepomáhání“, tedy taková cesta pomoci, která posi-

luje odpovědnost a plnou moc klienta hledat vlastní řešení. 

 

Důležitá pasáž textu 

Podstatná je pracovníkova dovednost „normálně“ mluvit s klientem. Pokud 

se tomu chceme naučit, musíme se nejdříve odnaučit jiným návykům, které 

máme osvojeny a považujeme je za samozřejmost. Například jde o přání 

„odhadnout klienta hned ve dveřích“ a hned vědět, jak na něj. Čím déle 

se pracovníkovi daří „nemít jasno“, jaký klient je a co chce, tím více má kli-

ent prostoru, aby se mohl projevit.  

Otevření 
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Příklad 

 

Fáze připojování na klienta je velmi důležitá. Např. Tom Andersen (norský 

psychiatr a psychoterapeut) namísto anamnézy a historie problému zkoumá 

historii myšlenky vyhledat pomoc. Zkoumá, jak klient rozumí tomu, pro 

co si přišel – kdo první přišel s nápadem, že by se mohl obrátit o pomoc. 

(Úlehla, 2007) 

 

Připojení 

 

Připojení je termín z rodinné terapie, který používáme k popisu činností, jež 

musí pracovník udělat v počáteční fázi rozhovoru, aby dosáhl pozitivního 

pracovního vztahu.  

 

Možnosti připojení: 

 vynechejte profesionální odborný slovník, používejte jednoduché 

hovorové výrazy; 

 první setkání udává základní ladění pro pozdější pozitivní vztahy; 

 všímejte si klíčových a jedinečných slov, která klient používá, 

a zkuste je zakomponovat do svého slovníku; 

 nedopusťte přímou konfrontaci a nedělejte nic, co by klienta nutilo 

k obraně; 

 dopřejte klientovi možnost být znalcem vlastních problémů a jejich 

okolností; tak dlouho, jak jen to jde, se vyhýbejte označení něčeho 

za problém. 

 

Příklad 

Pro inspiraci uvádíme stručnou charakteristiku několika postupů Toma An-

dersena, Steva de Shazera a Insoo Kim Bergové. 

 

Tom Andersen – užitečné otázky: na jaká témata se zaměřit 

Jak uvádí Tom Andersen (in Úlehla, 2007) lze vymezit čtyři základní témata 

otázek pokládaných klientovi: 

 Jaký je příběh vaší cesty sem ke mně? 

 Jak bychom měli našeho společného setkání využít? 

 Je to, co teď spolu děláme, tím, co potřebujete? 

 Jestliže není, jak bychom měli postupovat? 

 

Steve de Shazer a Insoo Kim Berg – Centrum krátké terapie (Brief 

Therapy Center Milwaukee, USA) navrhují jiné pojetí okruhů, o které 

je užitečné se zajímat, protože mohou pomoci vytvořit základnu pro kon-

strukci řešení: 

 změny před setkáním, 

 výjimky z problému, 

 

Připojení 

 

Užitečné otázky  



80 Komunikace a vztah jako základ poradenské praxe 

 

 

 dosažené úspěchy, 

 otázky na zvládání, 

 otázka „a co ještě“? 

 

Ocenění 

 

Klient, který se ocitne v poradenském či terapeutickém rozhovoru, 

je ve zvláštní, často neznámé a nesrozumitelné situaci. Proto mu jako pra-

covníci můžeme  situaci usnadnit oceněním všeho, co se mu až dosud daři-

lo, a potvrzením, že jeho problémům a těžkostem nejen rozumíme, ale be-

reme je vážně. 

Ocenění však nikdy nesmí vypadat jako podceňování, či dokonce zlehčová-

ní klientovy situace. 

 

5.6.3 Dojednávání 

 

Dojednávání je podmínkou otevření spolupráce. Je cestou, jak společně 

s klientem najít cíl práce, je základem profesionální odbornosti pracovníka, 

kterou využívá k tomu, aby klienta přizval k řešení jako rovnocenného part-

nera v rozhovoru. Pracovník by si měl uvědomovat, že vše, co říká, jsou 

pouze návrhy, ze kterých si klient může vybrat, a teprve po vzájemné doho-

dě se tyto návrhy mohou stát tím, na čem oba pracují. 

 

Bezpečí 

 

Bezpečí je jednou ze základních podmínek, které potřebuje k rozhovoru jak 

klient, tak pracovník; jde o pocit, který oba sdílejí tím, jak se na sebe vzá-

jemně vylaďují. 

 

Pracovníkovou povinností je postarat se o vlastní bezpečí, v průběhu rozho-

voru by mu mělo být dobře. Před každým setkáním s klientem by si pracov-

ník měl udělat čas na usebrání. Povede-li se mu připojení ke klientovi a jeho 

pohledu na svět, přestává být pro klienta nebezpečný. Pokud se nepovede, 

pracovník se mnohdy ani nedozví, že byl pro partnera v rozhovoru ohrožují-

cí. 

 

Příklad 

Zamyslete se, kolik lze vytvořit otázek, zazní-li věta: „Táty jsem se vždycky 

bála, když přišel opilý, on mě nikdy neuhodil, jenom křičel.“ 

 

Každá vyslovená věta vytváří příležitost k nekonečnému množství význa-

mů, na které by se pracovník mohl zaměřit. Nelze tedy tvrdit, že lze najít 

jediný správný význam. Existují otázky popisné, které slouží především 

pracovníkovi, aby uspokojil svou potřebu porozumět klientovu problému, 

Důležitost ocenění klienta  

Dojednávání  
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ale problém spíše upevňují, než objasňují. Oproti tomu otázky otevírací by 

měly sloužit především tázanému, tedy klientovi, jako příležitost k nalezení 

nové, aktuálně vytvořené odpovědi a k novému pohledu na skutečnost. Pra-

covník může dotazováním dojít k pravdě nejbližšímu popisu, nebo může 

klientovi pomoci vidět věci ještě jinak, než je dosud vnímal, a pomoci mu 

také jinak jednat.  

 

Pro zájemce 

Otázky typu: 

 Proč? 

 Ano – ne 

 Buď – nebo 

 

Cirkulární dotazování vzniklo z teze, že více popisů je lepší než jeden. Pod-

stata cirkulárních dotazů je dvojí: 

 ptají se po rozdílu ve vidění skutečnosti; 

 ptají se na to, jak to vidí třetí osoba. 

 

Nezáleží na počtu přítomných osob, jde o otevírání nových možností a vari-

ant a o cvičení se záměrem vidět věci a skutečnosti z různých stran. (von 

Schlippe, Schweitzer, 2006) 

 

Příklad 

 

Konstruktivní dotazování vychází z představy radikálního konstruktivismu 

a biologické teorie poznání, které říkají, že to, co je jedině možné, je společ-

ně vytvářet pohled na svět. Všechny konstruktivní otázky jsou postaveny na 

skutečnosti, že je to především klient, kterému pomáhají porozumět světu, 

ve kterém žije. Klient v nich nachází smysluplné vysvětlení svého světa a 

jedině on je k tomu zplnomocněn. (von Schlippe, Schweitzer, 2006) 

 

Nejčastější odpovědí klienta na konstruktivní otázky je ale „nevím“. To nutí 

pracovníka zeptat se jinak, vést klienta, aby se vyjádřil jinak, dovést jej 

k tomu, zda není přece jen něco jiného za „nevím“, nabídnout mu, že to vy-

myslíme spolu, dohromady, nebo položit otázku: „Jak dlouho ještě můžete 

nevědět?“ (troufnout si znevažovat).  

Otázky k dojednávání zakázky: 

„Jak chcete využít tohoto setkání?“ 

Otázky na minulost: 

„Co z toho, co jste dosud absolvoval, se vám osvědčilo? 

Otázky na řešení: 

„Podle čeho poznáte, že se skutečnost změnila?“ 

Otázky na průběh: 

„Je to, o čem se tady spolu bavíme, přiměřené vašemu očekávání? Nebo 

bychom měli dělat něco jiného? Pokud ano, co by to mělo být?“ 

 

Konstruktivní dotazování  
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Měřicí otázky (škály) mohou dát klientovi příležitost k novým rozlišením. 

K tomu, aby se na předmět rozhovoru podíval ještě jiným pohledem, aby 

si jej ohraničil a vymezil. (Úlehla, 2007) 

 

Zakázka 

 

To, k čemu dojednávání směřuje, je formulování tzv. zakázky klienta. Za-

kázka by měla vymezovat následující: 

 oblast spolupráce, 

 cíl spolupráce. 

 

Dojednávání vychází z klientových objednávek a závisí na pracovníkových 

nabídkách, které vycházejí z objasňování klientova potenciálu. Vždy 

je to pracovník, který rozhoduje, jak na klientovu objednávku zareaguje, aby 

směřovala k dojednání zakázky. Pracovník by měl dát ve svých slovech kli-

entovi možnost rozvinout jeho vlastní reakce; měly by se objevit: 

 užitečná otevírací otázka, která podporuje klientovu aktivitu; 

 potvrzení a ocenění klientovy aktivity; 

 zplnomocnění; 

 objasnění a nabídka, která vychází ze skutečnosti, že klient není po-

vinen vědět, co může chtít, a může mít také mylné představy o pra-

covníkových možnostech. 

 

Pro zájemce 

Pracovník je profesionál a odborník na vedení rozhovoru; cíl je tedy přede-

vším na něm aby našel zakázku klienta a společně dojednatelný. Dojedná-

vání je dovednost, kterou by měl pracovník rozvíjet a kultivovat. Smyslem 

dojednávání je dosáhnout: 

 stanovení smysluplného cíle společné práce s klientem; 

 zapojení klienta do rozhodování a volby společné činnosti; 

 vytvoření společného měřítka pracovníka a klienta pro posouzení 

pokroku a změn; 

 vytvoření prostoru pro spolupráci. 

 

Dále je nutné s klientem dobře zformulovat cíl, aby mu společná práce při-

nesla změnu. Na dobře zformulované cíle je kladeno pět požadavků (de 

Shazer, Dolan a kol., 2011): 

 cíl musí být pro klienta konkrétní (popis jevů, co, kdy, kde a jak 

se bude dít); 

 cíl by měl být náročný, vyžaduje úsilí; 

 cíl by měl být splnitelný (aby bylo dosaženo úspěchu); 

 cíl je začátek žádoucího stavu (např. chování) klienta; 

 cíl je interaktivní (chování k druhým lidem).  

 

Formulování zakázky klien-

ta  

 

Dobře zformulované cíle  
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Pro zájemce 

Takto zformulované požadavky na stanovení cílů vycházejí z klasických tří 

tezí, které mají ve zkratce tuto podobu (de Shazer, Dolan a kol., 2011): 

 nespravuj, co není rozbité; 

 dělej více toho, co se daří, co funguje; 

 místo toho, co se nedaří, dělej něco jiného.  

 

5.6.4 Průběh 

 

V následujících konzultacích již pracovník aplikuje profesionální způsoby 

práce. Klient očekává změnu, a proto je potřeba najít to, co pro klienta změ-

nou je.  

 

Základní typy témat klientů můžeme rozdělit na: 

 Téma zakázka – klient chce nést odpovědnost za problém, ale pře-

devším chce dojít k jeho řešení, chce změnu. 

 Téma stížnost – klienti sami sebe nespojují s příčinami problému, 

vnímají se mnohdy jako oběť problémů druhých lidí, řešení situace 

je podle nich na někom jiném; smyslem práce s takovým klientem 

je pomoci mu přijmout problém za svůj. 

 Téma návštěva – v tomto případě klient nepřichází proto, že by po-

třeboval pracovníkovy rady a návody, co má dělat; pokud chce být 

pracovník klientovi užitečný, měl by hledat, co klient potřebuje 

a co chce. 

 

Největší nebezpečí pro pracovníka je v tom, že se může stát sám sobě zá-

kazníkem svých služeb, že pracuje na své zakázce, kterou však přisoudí kli-

entovi, a nikoli na klientově zakázce.  

 

5.6.5 Ukončení 

 

Jak uvádí Úlehla (2007), konec bez začátku není možný. Čím je jasnější, 

na čem budou pracovník a klient společně pracovat, tím je také zřetelnější, 

kdy mají spolupráci ukončit.  

 

Každý konec je začátkem něčeho nového. Konec by neměl být obtížný, pra-

cují-li klient i pracovník od počátku na tom, aby nastal tak rychle, jak jen 

je to možné a dostupné. Je také patrné, že hodnocení efektivity či úspěšnosti 

rozhovoru budou pracovník i klient provádět každý ze svého úhlu pohledu. 

Spokojenost pracovníka se nemusí shodovat se spokojeností klienta, vůbec 

spolu nemusejí souviset.  

 

 

Průběh rozhovoru  

Typy témat klientů  

Ukončení 
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Změna 

 

Změna je všudypřítomná, věci se dějí, situace se mění, člověk přemýšlí. 

Můžeme se na ni dívat z úhlu pohledu klienta i pracovníka. Změna je také 

to, po čem pracovník touží, k čemu chce dospět a co jej uspokojuje. Rád by 

viděl změnu v klientových názorech, chování, způsobech i projevech. Podle 

toho, jestli taková změna nastala, může také posoudit, zda jeho práce měla 

smysl, zda byla úspěšná a klientovi užitečná. To, co pro kýženou změnu 

pracovník může udělat, je dát ke změně podnět. Samotnou změnu však mu-

sí realizovat a prožít klient sám. (Úlehla, 2007) 

 

Pro zájemce 

Možnosti podněcování změny ze strany pracovníka: 

 klást klientovi otevírající otázky na užitečná témata; 

 respektovat klienta jako experta na jeho problém či život; 

 vycházet z klientovy pozice, jeho přání a možností; 

 nespravovat, co není rozbité; 

 oceňovat a doprovázet klienta na jeho cestě; 

 najít svou pozici experta na vedení rozhovoru takovým způsobem, 

aby podnítil změnu. 

 

Otázkami zaměřenými na změny před setkáním, na výjimky, na zvládání 

situací, měřicími otázkami, všemi těmito způsoby pracovník klientovi po-

máhá vidět a vnímat, že jde o změny, kterých sám dosáhl, samotný se jich 

účastnil, sám je podnítil a prožil. Tím jej také vede k tomu, aby se změn ne-

obával.  

 

Shrnutí 

V této rozsáhlé kapitole jsme se věnovali metodice vedení rozhovoru, vy-

mezení termínu problém v poradenské praxi, principu držitele problému 

a zamýšleli jsme se nad možnými způsoby profesionální práce. Charakteri-

zovali jsme jednotlivé fáze vedení rozhovoru jak ze systemických teoretic-

kých východisek, tak i jiných přístupů.  

 

Kontrolní otázky a úkoly 

1. Pokuste se vymezit teoretický rámec systemických přístupů. 

2. Komparujte pohledy na problém a princip držitele problému. 

3. Vymezte pojetí pomoci jako spolupráce a kontroly ve smyslu starání 

se. 

4. Vyjmenujte fáze rozhovoru dle různých přístupů a charakterizujte je. 

5. Specifikujte termín změna. 

 

Změna 
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Pojmy k zapamatování 

držitel problému 

intervence 

klient 

komunikace 

kontrola jako starání se 

pomoc jako spolupráce 

problém 

naslouchání 

respekt 

rozhovor 

respektující rozhovor 

systemická teorie 

zakázka 
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V této kapitole jsme se věnovali teoretickým východiskům systemických 

přístupů, které v posledních letech ovlivňují charakter vedení rozhovoru 

v pomáhajících profesích. Zaměřili jsme se na jednotlivé fáze vedení rozho-

voru. Věříme, že poznatky, které jste získali, budou ve vaší další praxi uži-

tečné. 
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6 Závěr 
 

Ve studijní opoře Komunikace a vztah jako základ poradenské praxe jste 

mohli získat základní teoretický vhled do problematiky pomáhání, pomáha-

jících profesí, základních etických principů a jejich aplikace do každodenní 

praxe.  

 

Zamysleli jsme se nad osobností pracovníka a hledali jsme možnosti jeho 

dalšího osobnostního i odborného rozvoje, který je nezbytný pro výkon pro-

fese. Doufáme, že jste si osvojili nové poznatky o supervizi a reflektování, 

utřídili si východiska motivace pracovníků v procesu pomáhání a uvědomili 

si, jakou roli v tomto procesu mají samotní klienti. Věnovali jsme se také 

hranicím ve vztahu pracovníka a klienta a pokusili jsme se vymezit možné 

rizikové faktory.  

 

Charakterizovali jsme mezilidskou komunikaci z hlediska pragmatičnosti 

v kontextu teorie sociálních systémů. Především jsme se věnovali rozhovoru 

jako základnímu nástroji v poradenství, jeho vymezení, fázím i struktuře.  

 

Jak bylo v textu opakovaně zdůrazněno, poradenství je základní činností 

pracovníka v pomáhajících profesích. Nabídli jsme vám především teoretic-

ká východiska, jsme si tudíž vědomi určité teoretické jednostrannosti textu. 

 

Vedení rozhovoru, kontakt či vztah s klienty si nelze osvojit pouze teoretic-

ky – člověk musí zakusit množství hodin praktikování, aby si teoretické zá-

sady osvojil a trénoval se v praktických dovednostech a cvičeních, 

a to na sobě samotném, se spolužáky v kurzech i výcvicích a v neposlední 

řadě i s klienty. 

 

Jako speciální pedagogové se budete setkávat s lidmi, které řadíme do kate-

gorie osob se speciálními potřebami, tzn. se zdravotním postižením, znevý-

hodněním či jinou příčinou znevýhodnění. Pro vaši další praxi s těmito lid-

mi je nezbytné, abyste byli schopni teoretické znalosti, které jste si díky této 

studijní opoře mohli osvojit, také prohloubit aktivním získáváním praktic-

kých zkušeností. Ty však načerpáte pouze v „terénu“ a při práci 

s konkrétními lidmi – dětmi, žáky, klienty, pacienty, uživateli služeb apod. 

To vám umožní, že už nebudete vidět dané kategorie osob se zdravotním 

postižením či jinou příčinou znevýhodnění, ale konkrétní lidi s rozličnými 

životními příběhy. Potom můžete vnímat i teoretické poznatky v naprosto 

jiném světle a z odlišného úhlu pohledu. Sami půjdete cestou, která vás po-

vede ke hledání dalších možností i inspirací, abyste svým klientům pomohli 

k jejich rozvoji, prospěchu a užitku. 

 

Námi nabídnuté náhledy na prezentovanou problematiku nejsou „jediné, 

správné a dokonalé“. Poznatky v dané oblasti se neustále rozšiřují a jsou 

ovlivňovány jak novými výsledky z výzkumů, tak aplikací zkušeností z pra-
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xe. Naším cílem bylo podnítit vás k přemýšlení a hledání vlastních přístupů 

i zdrojů. Doufáme, že text bude pro vás jedním z podnětů pro vaši praxi.  

 

Mějte na paměti, že jste prostředníky, kteří nejen že mohou, ale i mají půso-

bit na obě strany, to znamená nejen na změny u klientů, žáků, pacientů 

či uživatelů služeb, ale můžete podněcovat i změny sociálních systémů, 

ve kterých se budete pohybovat, a především změny u sebe samých.  
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