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ÚVOD
Diplomová práce se zabývá tématem reflektujících týmů v rámci postmoderních směrů 

v psychoterapii  a jejich  využitím v oblasti  sociální  práce.  Za  autora  reflektujících  týmů je 

považován norský lékař a profesor Tom Andersen,  který jako první přibral  další osoby do 

terapeutické místnosti. Reflektující týmy jsou vnímány především jako metoda, která nabízí 

netradiční uspořádání terapeutických či poradenských sezení. Zároveň poskytují více pohledů 

na  situaci  klienta  a celkový  průběh  sezení.  I  když  je  tato  metoda  představována  spíše 

v kontextu terapeutických sezení, lze v literatuře najít i možnosti jiného využití, a to na poli 

různých profesí (Andersen, 1995). V oblasti sociální práce se jedná spíše o otázku rozhodnutí 

sociální pracovníků, zda nechají vstoupit do prostoru své praxe reflektujících tým a otevřou se 

novým možnostem práce s klienty, průběhu supervize nebo pracovních porad.

Cílem diplomové práce je popsat metodu reflektujících týmů a jejich využití při práci 

s klienty.  A také  přispět  k porozumění,  jak  jeho  přítomnost  ovlivňuje  průběh  konzultace 

s klienty. Užitkem takto nastaveného cíle je seznámit čtenáře s metodou reflektujících týmů, 

která se v české literatuře vyskytuje jen zřídka. Většina významných zdrojů je uvedena pouze 

v cizím jazyce, což může být pro některé překážkou k bližšímu poznání této zajímavé práce 

s klienty. Současně bylo mým záměrem rozšířit pole jejich působnosti také do oblasti sociální 

práce a nastínit možnosti využití reflektujícího týmu v tomto prostředí. Díky praktické části 

práce by mělo být zřejmé, jak reflektující tým působí na průběh konzultace. Což umožní lepší 

proniknutí do povahy této metody a přiblíží způsob práce členů týmu. 

Práce je členěna na část teoretickou a část empirickou. V rámci teoretické části se věnuji 

oblasti reflexe, kde vymezuji tento pojem a detailněji se zabývám konceptem reflexe podle 

Donalda  A.  Schöna.  Dále  reflexi  popisuji  v kontextu  sociální  práce  a blíže  se  věnuji 

samotnému procesu reflexe. Ve druhé kapitole, týkající se reflektujícího týmu přibližuji jeho 

teoretická východiska, kam se řadí poradenství, výchozí terapeutické přístupy, a to systémová 

a systemická  terapie.  Dále  zde  představuji  koncept  otevřeného  dialogu  J.  Seikkuly 

a významnou myšlenku G. Batesona, „rozdíl, který vytváří rozdíly“. Tato východiska utváří 

zázemí, ze kterého reflektující tým vytvořený T. Andersen vzešel a čím byl inspirován. Na 

tuto  část  práce  navazuje  historie  vzniku  reflektujících  týmů  a jeho  podoba  dle  myšlenky 

T. Andersena. Nabízím zde základní pravidla práce s reflektujícím týmem a v reflektujícím 

týmu společně se strukturou reflexí.  Reflektující  tým v současné době na sebe bere různé 

podoby.  Proto  seznamuji  čtenáře  s dalšími  variacemi  reflektujícího  týmu  podle  Harlen 

Anderson, „as if“ a podle Michaela Whita, „outsider witness“. Zvlášť se věnuji specifikům, 



které zahrnuje reflektující tým v rámci terapie orientované na řešení. Díky možnosti účastnit 

se reflektujícího týmu v konzultacích terapie zaměřené na řešení, jsem se seznámila s pravidly 

pro  reflexe,  která  jsou  přizpůsobena  pro  tento  přístup.  Také  jako  výzkumný  vzorek  jsou 

uvedeny rozhovory v terapii zaměřené na řešení. Na závěr se zabývám možnostmi využití 

reflektujícího týmu a blíže se zaměřuji na oblast sociální práce.

V empirické části  věnuji  pozornost průběhu konzultace za přítomnosti  reflektujícího 

týmu.  Cílem  výzkumu  je přispět  k porozumění,  jak  reflektující  tým  ovlivňuje  průběh 

terapeutického rozhovoru s klienty, kteří hledají pomoc se svými obtížemi. Jako výzkumnou 

metodu jsem využila konverzační analýzu RFA, která umožňuje analyzovat tvořivé posuny 

v konverzaci.  Zdrojem  pro  výzkum  jsou  videonahrávky  konzultací  za  přítomnosti 

reflektujícího  týmu.  Ambicí  praktické  části  je  obohatit  a inspirovat  svými  zjištěními 

každodenní  praxi  pomáhajících profesionálů.  Zároveň přiblížit  metodu reflektujících týmů 

z hlediska proměn, které v konverzaci působí a jejího využití při konzultaci. 

Pro téma reflektujících týmů jsem se rozhodla díky účasti na projektu organizace Dalet, 

která  studentům  nabídla  výjimečnou  možnost,  a to  být  součástí  reflektujícího  týmu 

v konzultacích terapie zaměřené na řešení. Práce v týmu mne zaujala natolik, že na základě 

této zkušenosti jsem se začala tématem reflektujících týmů zabývat blíže. Zpracovat na toto 

téma diplomovou práci jsem přijala jako výzvu, která by mohla vést k vytouženému cíli. Tedy 

seznámit studenty, sociální pracovníky a odborníky z jiných profesí s metodou reflektujícího 

týmu a  možnostmi jejího využití při práce s klienty.



TEORETICKÁ ČÁST
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 1 Reflexivní praxe
Ráda bych v této kapitole blíže popsala pojmy jako je reflexe (sebereflexe), reflexivní 

a reflektovat.  Rozlišení  těchto pojmů není běžně v literatuře k vidění a často jsou uvedené 

pojmy vnímány jako tytéž. Přesto považuji za dobré ozřejmit odlišné diskurzy,  ze kterých 

pocházejí, i přesto, že v textu jejich rozdílnost nebude zřetelná. Vnímám totiž jako důležité 

uchovávání určité citlivosti při jejich používání. Blíže se budu věnovat reflexi podle Schöna 

(1968) a jeho konceptu „reflection-in-action“, neboť právě on se stal průkopníkem na poli 

reflexe  a jeho  pojetí  se  stalo  inspirací  pro  řadu  dalších  zahraničních  autorů.  S tématem 

reflexivity se lze setkat v sociální práci zejména ve spojitosti s posouzením životní situace 

klienta1, kterému se podrobně věnuje ve své práci Navrátil (2009, 2010). Jedná se pro mne 

o významný  zdroj  informací,  jemuž  přisuzuji  větší  pozornost  v části  zabývající  vztahem 

reflexe a sociální práce. Dále se věnuji spojení reflexe a učení v návaznosti na proces reflexe 

a předkládám různé modely, které jej názorně popisují. 

 1.1 Vymezení pojmů

Klimeš (1985, podle Navrátil,  2010) ve svém Slovníku cizích slov vymezuje reflexi 

jako přemýšlení, přemítání, uvažování, rozjímání, úvahu a zároveň také jako vědění, které má 

rozum  sám  o sobě,  o vlastních  psychických  aktech  a současně  jako  proces  tohoto 

sebepoznávání.  Ottova encyklopedie všeobecných vědomostí (1997, podle Pražáková, 2011) 

uvádí,  že  pojem reflexe  pochází  z latinského  reflexio,  který  mimo jiné  značí  pozorování 

předmětu  z různých stránek.  Hlubší  stránku reflexe  odkrývá  John Lock (podle  Havrdová, 

Hajný, 2008), neboť ji považuje za samostatný zdroj poznání, který stojí vedle počitků a týká 

se  vnitřní  zkušenosti.  V psychologickém slovníku  dle  Hartla  a Hartlové  (2004,  s. 502)  je 

reflexe definována jako „druh sebepozorování, obrácení myšlení na sebe, do vlastního vědomí 

a prožitků; spolu s úvahou je v pojetí konstruktivistů považována za určující prvek procesu 

učení.“  Boud  (2001,  s. 10)  vnímá  reflexi  jako  vysvětlování  zkušeností  právě  ve  vztahu 

k procesu  učení,  jejímu  novému  pochopení  a hodnocení.  Předpokládá,  že  reflexe  pracuje 

s nezpracovaným materiálem zkušeností, který dává smysl vzhledem k tomu, co se stalo nebo 

vyskytlo. Což zahrnuje objasňování zmatečných, nejasných událostí společně s myšlenkami 

a emocemi  s nimi  spojenými.  Do  protikladu  k výše  zmíněným  pojetím  reflexe  uvádí 

Havrdová  a Hajný  (2008),  že  spíše  nežli  uvažování  a přemýšlení  je  reflexe  spojena 

1 Posouzení  životní  situace  popisuje  Matoušek  (2003,  podle  Navrátil,  2010)  jako  základní  úkon  při 

profesionálním výkonu sociální práce, na jehož základě se vypracovává plán práce s klientem nebo skupinou.
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s vynořováním  různých  postřehů,  které  se  samy  skládají  do  souvislostí  nebo  prohlubují 

pochopení, již známých souvislostí.

 Lze říci,  že reflexe má řadu dimenzí a souvislostí,  je však všeobecně vnímána jako 

proces uvažování o věcech z různých úhlů, který je významným prvkem učení. Reflexe může 

být  také  vnímána  jako  propojování  zkušeností  a postřehů,  které  vytvářejí  nové  obrazy 

o prožitých  skutečnostech.  Zároveň  je  však  reflexe  určována  ve  vztahu  k „já“,  tedy  jako 

sebepoznání,  s prvkem hodnocení  a regulace.  V takovém případě  lze  hovořit  o sebereflexi 

(Výrost, Slaměník, 2008, podle Pražáková, 2011). 

 1.2 Reflexe v sociální práci

Reflexi  v sociální  práci  se  věnuje  zejména Navrátil  (2009,  2010),  který  představuje 

reflexivní sociální práci jako novější, komplexnější a především senzitivnější přístup k praxi 

sociálních pracovníků. Díky reflexi vlastní osobnosti, praxe i společenských konvencí sociální 

pracovníci  formují určitou perspektivu jak myslet a pracovat v podmínkách postmoderního 

světa2 (Navrátil, 2009). Potřeba reflexe se však promítá také do práce Úlehly (1999), který ji 

vnímá v sociální práci jako soustavné a disciplinované pozorování toho, co sociální pracovník 

vlastně dělá a kde se nalézá. V zásadě tak podle něj sociální pracovník činí proto, aby věděl, 

jak jeho pozice mezi klientem a společností určuje způsoby vlastního chování,  a aby s tím 

uměl zacházet.

Reflexi lze vnímat dle Fergusona (2003, podle Navrátil, 2009, s. 83) jako  dovednost, 

díky které je člověk schopen „formovat vlastní identitu mezi možnostmi a riziky, která jsou 

přítomná v jeho životě.“  Jedná se o postmoderní pojetí  reflexe odvíjející  se od ústředního 

bodu sociální práce, kterým je pomáhat provádět závažná rozhodnutí a uskutečňovat životní 

projekty klientů v podmínkách pozdní modernity (Navrátil, 2009). Dále je reflexe vnímána 

jako  praxe pomáhajícího pracovníka,  která  „oceňuje  a zahrnuje  praktickou  moudrost 

a vzdoruje instrumentalizaci a technicistnímu tlaku nad byrokratizaci sociální práce“ (Parton 

a O´Byrne, 2000, podle Navrátil, 2010, s. 26). Podstatná skupina autorů označuje reflexivitu 

jako  proces  analýzy utváření  poznatků  s důrazem na  otázky moci,  která  se  uplatňuje  při 

tvorbě a aplikaci profesních znalostí (Taylorová a Whiteová, 2000, podle Navrátil, 2009).

2 „Postmoderní“ – tento termín definuje Lyotard (1993, s.97) jako „stav kultury po oněch proměnách, které 

prodělala  pravidla  hry u vědy,  literatury a umění  od  konce  19.stol.“  a to  ve  vztahu  ke  krizi  narativních 

koncepcí. Krhut (2007) ve své práci chápe pojem postmoderna jako radikální pluralitu, která zahrnuje mnoho 

situačních kontextů a silnou názorovou rozmanitost.
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Odvozeně od pojmu reflexe lze najít v literatuře termíny jako reflexivní praxe případně 

reflektování.  Dle  psychologického  slovníku  zmíněného  výše  je  pojem reflektivní  shodný 

s pojmem  reflexivní  a znamená  „přemýšlející,  rozjímající“  (Hartl,  Hartlová,  s. 501).  Jane 

Fooková (2002, podle Navrátil,  2010) však upozorňuje na dva různé diskurzy,  ze kterých 

pojmy  reflektivita  a reflexivita  vycházejí  vzhledem  k tradici  pomáhajících  profesí. 

Reflektivita  je  spjata  spíše  s disciplínami  jako  je  management  a strojírenství.  Vychází 

z pozitivistické tradice a jejím smyslem je utváření objektivní teorie. Pomáhající se má spíše 

distancovat od svých zkušeností a pocitů se snahou o dosažení objektivního přístupu k praxi. 

Dochází zde k popírání praktické moudrosti, která vzniká induktivně každodenní praxí. Týká 

se  především  úsilí  pochopit,  jak  věci  fungují.  Reflexivita byla  formulována  v diskurzu 

sociálních  věd.  Je  spjata  s pozdně  moderní  kritikou  objektivismu  a více  si  cení  praxe 

pomáhajících  pracovníků.  Jedná  se  o schopnost  vnímat  a hodnotit  vlastní  vliv  na  práci 

s klientem  se  snahou  vnést  do  situace  klienta  co  nejvíce  různých  perspektiv  a náhledů 

(Fooková, 2002, podle Navrátil, 2010). Kritický aspekt uplatňovaný u obou pojmů je uveden 

v následující tabulce na obrázku č.1.

Jack Mezirow (podle  Havrdová, Hajný, 2008, s. 21) rozlišil různé úrovně reflektivity 

a to na „afektivní (jak cítím o věcech), rozlišovací (vnímavost vztahů mezi nimi), hodnotící 

(uvědomování  si,  jak  dochází  k posouzení  hodnoty),  pojmové  (pozastavení  se  nad 
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     Obr. 1: Srovnání reflektivního, reflexivního a kritického myšlení (Navrátil, 2009, s. 82)



přiměřeností  a moralitou pojmů),  psychické (schopnost  rozeznat  vlastní  předsudky a jejich 

dopad na mé hodnocení  a jednání)  a teoretické (postřehnout  úlohu vlastního já v kontextu 

žádoucí reakce)“. Blíže bych se chtěla zastavit u reflektivity afektivní neboli emoční, která 

zaujímá  zejména  v sociální  práci  tradiční  místo  (Navrátil,  2009).  Téma  emocionality 

v reflexivní  praxi  zpracovává  Howe  (2008,  podle  Navrátil,  2009),  který  staví  schopnost 

pomáhajících pracovníků reflektovat své emoce a být s nimi v kontaktu do středu každé dobré 

praxe. Emočně reflexivní pracovník si je mimo jiné vědom svých emocí a průběžně je sleduje, 

zároveň vnímá emoce druhých, kterým o nich poskytuje zpětnou vazbu. Dokáže své emoce 

využívat tak, aby prohluboval své úvahy, chápe své emoční stavy i stavy druhých. Emoční 

reflexivita je podle něj předpokladem pro otevřenější, přesnější a užitečnější komunikaci. Co 

se  týče  negativních  emocí  jako  strach  nebo  úzkost,  v takovém případě  D´Cruzová  et.  al. 

(2007, podle Navrátil 2009) doporučuje jejich spontánní prožívání navzdory potlačování. Je 

třeba se naučit je vnímat a ve své praxi rozlišovat, neboť negativní emoce mohou sloužit jako 

prostor pro prohloubení porozumění klientovi.

 1.3 „Reflection-in-action“ Donalda A. Schöna

Významné je pojetí reflexe dle Schöna (1986, podle Navrátil, 2010), neboť právě on 

vnesl tento pojem do různých profesí, sociální práci nevyjímaje. Reflexe, tak jej vnímá Schön, 

je úzce spojena s procesem učení a schopností  aplikovat získané vědomosti  v běžné praxi. 

První  kniha  psaná  na  téma  reflexe  pochází  již  z roku  1983  a nese  název  The  reflective 

practioner. V této práci jsem však čerpala z knihy Educating the reflective practionars (1986), 

která je jeho druhou publikací (Schön, 1986; Havrdová, Hajný, 2008). Schön tak upozornil na 

důležité téma, kterému se začala věnovat i řada dalších autorů. Díky tomu se v současnosti 

hovoří o reflektující praxi či reflektujících profesionálech (Havrdová, Hajný, 2008). 

Schön představuje následující dva způsoby zastavení se v praxi, a to reflexi-po-jednání 

(„reflection-on-action“)  a reflexi-při-jednání  („reflection-in-action“).  Určitou  podobnost  lze 

najít  s rozdělením  předchozích  pojmů  reflektivity  a reflexivity  vzhledem  k jejich  odlišné 

epistemologii. Jejich  představení  je  také  prakticky  vztaženo  k procesu  posouzení  životní 

situace.  Reflexe-po-jednání vychází  z technické  racionality,  která  má  své  základy 

v objektivismu.  Z tohoto  hlediska  jsou fakta  určena a pravda,  které  věříme,  se  striktně  od 

těchto faktů odvíjí. Znalosti profesionálů jsou souborem prověřených, objektivních znalostí, 

které  lze  standardně využívat  v podobných situacích (Schön,  1986).  Reflexe-po-jednání  je 

vnímána  jako  jednorázová  aktivita,  která  následuje  až  po  setkání  s klientem  či  po  jiné 

5



praktické aktivitě (Navrátil, 2010). Jedná se o přemýšlení, které Hannah Aredt (1971, podle 

Schön, 1986, s. 26) nazývá „zastav se-a-přemýšlej“ („stop-and-think“). Pomáhající zkoumá, 

jak jednal, co se v procesu stalo a zvažuje budoucí strategii jednání. Na základě vyslovených 

a uvědomovaných poznatků jsou vytvářeny vzorce, modely, příklady, obrazy, které usnadňují 

vhled do situace a nabízí i možné postupy v  samotné práci (Navrátil, 2010). Schön (podle 

Navrátil,  2010)  považuje  reflexi-po-jednání  v pomáhajících  profesích  za  nedostatečnou, 

a proto  navrhuje  další  v jeho  pojetí  alternativní  přístup,  a to  reflexi-při-jednání.  Taková 

reflexe  je  vnitřní  a neoddělitelnou  součástí  praxe.  Vychází  z teorie  konstruktivismu,  který 

předpokládá, že lidé jsou tvůrci reality. Skrze pojmenování, dávání smyslu a dalších procesů 

je  vytvářena  naše  profesionální  znalost,  naše  „know-how“.  Není  přerušována  a probíhá 

v určitém časovém úseku, v různých situacích. Přemýšlení o tom, co děláme, nabízí možnost 

přetvářet danou skutečnost již ve chvíli,  kdy to děláme (Schön, 1986). Pomáhající sleduje 

průběžně své prožitky, pocity i koncepty a teorie, které aktuální jednání ovlivňují. Reflexe při 

jednání  přispívá  k propojení  teorie  s praxí,  neboť  daná  situace  není  vnímána  „čistě“,  ale 

projevují  se  předchozí  zkušenosti  společně  s hodnotovými  a teoretickými  rámci  (Navrátil, 

2010). 

Schön (1986) předpokládá, že „reflection-in-action“ je spojena s konceptem „knowing-

in-action“  neboli  znalý-při-jednání.  Tento  koncept  je  založen  na  domněnce,  ve  které 

pomáhající profesionál disponuje určitými znalostmi a dovednostmi, kterých si často není ani 

vědom.  Někdy  je  není  schopen  ani  popsat,  přestože  tyto  vědomosti  ve  své  praxi  běžně 

používá.  Což je  charakterizováno  označením nevyslovená  znalost.  Ta  nemá  svůj  význam 

pouze ve spojení s pomáhajícími profesemi, ale i s běžnými činnostmi jako je jízda na kole, 

při které každý člověk využívá řady znalostí a dovedností, aniž by je uměl popsat. Podobně 

při rozpoznávání tváří v zásadě vnímáme jejich odlišnost a uchováváme si tváře různých lidí 

v paměti,  přesto  při  jejich  rozlišení  člověk pravděpodobně  nedokáže  říci,  jak  celý  proces 

rozpoznávání probíhá. Až ve chvíli,  kdy dokážeme „knowing-in-action“ tedy ony strategie 

a porozumění určitým jevům popsat, proměňuje se tento koncept na „knowledge-in-action“ 

neboli znalost-při-jednání. Lze říci, že uvědomování toho, co je nazýváno jako knowing-in-

action je vlastně prvním krokem v procesu reflexe-při-jednání. Dalším z nich je předpoklad, 

že rutinní reakce vyvolávají překvapení neboli neočekávané výsledky, ať už jsou příjemné či 

nikoli.  Podstatné je,  že  okamžik překvapení  upoutává naši  pozornost.  V tu  chvíli  dochází 

k reflexi daného momentu a ptáme se: „Co je to? (Co se to děje)“ a zároveň „Jak jsem o tom 

přemýšlel?“ Myšlenky se zaměřují na překvapující okamžik a ve stejný čas se vrací k „já“. 
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Reflexe-při-jednání má kritický aspekt, pomocí kterého přemítáme o tom, jak jsme přemýšleli 

vhledem  k našemu  vědění-při-akci  a v  procesu  reflexe  je  možné  měnit  strategie  jednání, 

porozumění a cesty formující  problém. Taková reflexe probíhá přímo v dané situaci,  proto 

umožňuje vymýšlet a zkoušet nové cesty jednání, vysvětlení a pozorování. To, co by mělo 

formovat  naše  budoucí  jednání  a znalost,  je  zejména  reflexe  zaměřující  se  na  proběhlou 

reflexi-při-jednání, která zároveň utváří určité umění profese (Schön, 1986).

 1.4 Proces reflexe

Ráda bych touto podkapitolou navázala na proces reflexe-při-jednání, kterou překládá 

Schön a zmínila další způsoby jak lze na něj nahlížet, jaké podmínky a faktory proces reflexe 

ovlivňují.  Dle  Havrdové  a Hajného  (2008,  s. 20)  proces  reflexe  zahrnuje  zastavení  se 

u významného momentu nebo zkušenosti a vynaložení aktivní pozornosti, která umožní se na 

něj  zaměřit.  Následuje  vystoupení  z obvyklého  zaběhlého  rámce  nazírání,  přístupu  k věci 

a otevření se něčemu novému, neočekávanému, co se právě „vynoří“. Může se jednat o pocit, 

postoj, myšlenku, zorný úhel, souvislosti apod.

Jak už bylo výše zmíněno, reflexe velmi blízce souvisí s procesem učení. Neboť právě 

modely  učení  zdůrazňují,  co  se  děje  s „nově  vynořenou“  skutečností  (Pražáková,  2011). 

Významný a zároveň názorný je v tomto ohledu Kolbův model učení, který je znázorňován 

jako  kruh  na  sebe  navazujících  akcí,  kdy na  počátku  stojí  (1)  konkrétní  zkušenost,  dále 

následuje (2) přemýšlivé pozorování, (3) abstraktní představa a (4) aktivní experimentování. 

Takový způsob učení předpokládá, že znalosti vznikají prostřednictvím přetváření zkušeností, 

a to za přítomnosti  přemýšlivého nebo lze také říci  reflektivního pozorování (Prokopenko, 

Kubr, 1996). Celý proces se v případě potřeby může opakovat, čímž se postupuje do větší 

hloubky  a zároveň  je  tak  umožněno  zvyšování  objektivního  náhledu  na  prožitek 

(Reitmayerová, Broumová, 2007). V této souvislosti bych také ještě zmínila tzv. jednoduchou 

a dvojitou smyčku učení, oba tyto modely jsou nejčastěji uváděny v publikacích o vzdělávání 

manažerů inspirované Argyrisem (1990, podle Folwarczná, 2010). Jednoduchá smyčka je více 

názorná a usnadňuje představení problému, ale neobjasňuje příčiny těchto problémů a přináší 

tak spíše krátkodobé řešení. Probíhá ve fázích (1) jednání, akce, (2) neshody chyby, následuje 

změna jednání a opět se tento proces může opakovat. Jako efektivnější se jeví dvojitá smyčka, 

jež  odkazuje  spíše  na týmový způsob učení,  ve  kterém členové skupiny dokáží  „kriticky 

uvažovat o vlastním chování, identifikovat způsoby, kterými můžou často nevědomě přispívat 

k problémům organizace, a následně chtějí tyto způsoby změnit“ (Folwarczná, 2010, s. 131). 
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Dochází tak zároveň ke zpochybňování současného stavu a základních hodnot, což zaručuje 

určitou  flexibilitu  navzdory  nežádoucí  strnulosti  (Folwarczná,  2010).  Je  tedy  zřejmé,  že 

reflexe je nedílnou součástí modelů učení, projevuje se v různých fázích a přispívá k jejich 

efektivitě.

Určitou  podobnost  s Kolbovým  modelem  učení  lze  nalézt  u Mičkové  (2009,  podle 

Pražáková,  2011),  která  uvádí  spirálu  reflexe  jako  nekončící  proces.  Jedná  se  o smyčku 

složenou  z jednotlivých  fází,  které  začínají  zkušeností  a pokračují  přemýšlením  zpětně 

vzhledem k této  zkušenosti.  Dále  dochází  k jejímu zhodnocení  a plánování  postupu,  který 

bude uplatňovaný v podobné situaci, následně nastává nová zkušenost, u které se celý proces 

opakuje (viz. obrázek č. 2).

Model  reflexivní  praxe,  který  nabízí  Navrátil  (2009,  upraveno  podle  Payn,  2005), 

zahrnuje  více  fází  oproti  reflexi  probíhající  ve  smyčce  (viz.  obrázek  č.3).  Reflexe  zde 

zohledňuje fázi prozkoumávání pocitů a fázi závěru, při kterém je utvářen hluboký vhled do 

dané situace. 
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Obr. 2: Spirála reflexe (upraveno podle Outware Bound, 2000; Jasper, 2003 in Mičková 2009 podle Pražáková,  

2011, s. 38)



Tento postup reflexe, který popisuje Navrátil (2009) inspirovaný Paynem (2005, podle 

Navrátil, 2009), našel své využití zejména při posuzování životní situace klienta, ale podobně 

se uplatňuje v rámci procesu učení. Jak by tedy měla vypadat reflexe dle uvedeného modelu 

vzhledem k praxi sociální práce? Je třeba aby popis situace zahrnoval detaily dané situace 

jako místo,  čas,  okolí,  zúčastněné  osoby a další.  Pracovník  přitom vnímá,  jaké  pocity  jej 

provázejí  a jaké  důsledky  vyvolávají.  Následuje  evaluace,  která  předpokládá  vytvoření 

úsudku  o události  a jeho  zhodnocení.  Dále  sociální  pracovník  analyzuje  situaci,  při  níž 

podrobně zkoumá, jak jednotliví účastníci přispívali k výsledku situace. Díky tomu je schopen 

formulovat závěr jako výsledné zhodnocení toho, co se mu podařilo v předcházejících fázích 

zjistit, a tak formulovat plán akce (Navrátil, 2010).

Existují faktory, které usnadňují proces reflexe. Mezi ně se řadí: „osobnostní dispozice 

(schopnost reflektivity, schopnost obsáhnout protiklady,…); atmosféra bezpečí; zkušenost, že 

reflexe  přináší  žádoucí  výsledky;  podpůrná  struktura  pro  reflexi  (metody  a nástroje 

supervize); reflexe ve skupině; podpora ze strany organizace“ (Havrdová, Hajný, 2008, s. 21). 

Autoři  tak  zdůrazňují,  že  nikoli  pouze  osobnostní  charakteristiky  podmiňují  reflexi,  ale 

důležitou úlohu zde hrají také charakteristiky kontextuální.
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Obr.  3: Model reflexivní praxe (upraveno podle Payna, 2005: 34, upraveno podle  

Navrátil, 2009, s. 91)



 2 Reflektující tým
„Tom Andersen´s way of being Tom Andersen.“

Harlen Anderson

V  rozsáhlé  a zároveň  stěžejní  kapitole  o reflektujícím  týmu  Toma  Andersena  se 

zabývám,  jak  jeho  teoretickými  východisky  společně  s historií  vzniku,  tak  praktickými 

pokyny a pravidly, které by při jeho využívání měly být respektovány. Představuji různé další 

variace  reflektujícího  týmu  včetně  projektu  organizace  Dalet3,  která  mi  umožnila  se 

reflektujícího  týmu  aktivně  účastnit.  Na  základě  svých  zkušeností  a odborných  materiálů 

nabízím na závěr úvahu o možnosti jeho využití v sociální práci.

 2.1 Teoretické zázemí

Praxi reflektujícího týmu vnímám jako provázanou s poradenstvím, neboť právě tento 

způsob práce s klienty nabízí v sociální práci prostor pro jeho využití. Vzhledem k tomu, že 

myšlenka  reflektujícího  týmu  vznikla  na  pozadí  rodinné  neboli  systémové  a zároveň 

systemické terapie4, považuji za dobré představit tyto dva na sebe navazující směry a přiblížit 

filozofické  zázemí,  kterým  byly  ovlivněny.  Do  teoretického  rámce  řadím  také  přístup 

otevřeného dialogu J. Seikkuly a  koncept G. Batesona „difference which makes a difference“, 

neboť oba dotvářejí komplexní teoretickou znalost v rámci metody reflektujících týmů.

 2.1.1 Poradenství 

Poradenství  je  vnímáno  jako  jedna  ze  základních  činností  pomáhajících  profesí 

(Zatloukal, 2007). Hartl (2008, s. 86) definuje poradenství jako „profesionální vedení jedince 

s využitím  psychologických  poznatků“.  Úlehla  (1999,  s. 37)  nabízí  spíše  širší  popis 

poradenství,  ve  kterém se  jedná  o formu  spolupráce  klienta  a sociálního  pracovníka,  kdy 

„pomoc  se  rozvíjí  na  základě  klientova  přání,  jímž  míří  k rozvinutí  vlastních  možností“. 

3 Organizace Dalet je týmem koučů, terapeutů, supervizorů a lektorů přístupu zaměřeného na řešení se sídlem 

v Olomouci (Dalet, 2010).

4 Psychoterapie je  pojímána  jako  vědní  obor  a zároveň  činnost.  Jedná  se  o obor  multidisciplinární,  který 

zasahuje do různých oblastí  medicíny a psychologie (Kratochvíl,  2006).  To, co psychoterapii  odlišuje od 

medicínského léčení je působení pomocí psychologických prostředků využitím slov, rozhovoru, neverbální 

komunikace, vytváření terapeutického vztahu, učení a dalších. Podstatou psychoterapie je zejména osobní 

umění  psychoterapeuta  jeho  nadání  a tvořivost.  V dnešní  době  existuje  řada  směrů  nebo  tzv. 

psychoterapeutických škol, které mají svou vlastní teoretickou koncepci a filosofii.(Vybíral, Roubal, 2010). 
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Klient  v tomto  případě  pociťuje  určité  překážky,  které  mu  brání  v naplňovaní  jeho  cílů. 

Sociální  pracovník  se  nachází  v pozici  profesionála,  který  je  schopen  poskytnout  určité 

nápady, náměty a případně rady, ušité na míru danému klientovi ( Úlehla, 1999). I přes určitou 

základní  charakteristiku  poradenství,  kterou  podává  Úlehla  (1999),  se  lze  spíše  setkat 

s příznačným dělením poradenské  praxe.  Což je  mimo jiné  dáno i rozlišením řady podob 

a obsahově  dílčích  či  specificky  orientovaných  vysoce  odborných  poradenských  aktivit 

s jejich specifickými cíli a prostředky (Novosad, 2000). 

Novosad (2000) dělí poradenství na (1) vedení a informování, které se spíše blíží výuce, 

protože  často  dochází  k jednosměrnému  předávání  informací  klientovi;  (2)  poradenství 

v užším smyslu je blízké psychoterapii a snaží se o hlubší náhled na problém, jeho příčiny 

a řešení;  (3) konzultační činnost představuje odbornou poradu o případu klienta s kolegou. 

Jiné a přesto velmi podobné dělení potom nabízí Hartl (2008), jedná se o sociální poradenství 

(1) základní a (2) odborné. Základní sociální poradenství nabízí informace týkající se služeb, 

nároků na sociální dávky, které mohou řešit případně zmírnit obtížnou situaci klienta. Zároveň 

zdůrazňuje místní dostupnost a všestrannost poradce, který disponuje rozsáhlými znalostmi 

a dovednostmi.  Na  druhé  straně  poradenství  odborné  se  zaměřuje  na  konkrétní  oblast 

například  manželství,  zdravotně  postižení,  děti  a podobně.  Součástí  je  také  terapeutická 

činnost podobně jako právě u pojetí v užším smyslu, kde mohou působit mimo jiné i sociální 

pracovníci  s pomocí  speciálních  odborných  postupů  s cílem „ovlivnit  uvažování  a jednání 

člověka, který se nachází v obtížné situaci, již se mu nepodařilo řešit vlastními silami nebo 

s pomocí rodiny a přátel“ (Hartl, 2008, s. 85). Poradenství tak nabízí také prostor pro získání 

nového pohledu na sebe i druhé a získání potřebných dovedností. V tomto pojetí poradenské 

praxe lze uvažovat o zakomponování reflektujícího týmu, který zde může být dosazen jako 

její inovativní prvek.

Je zřejmé, že jak v základním, tak zejména v odborném poradenství pracovník může 

využívat  různé  psychologické  školy,  podle  kterých  se  rozlišují  formy  poradenské práce 

(dynamická,  humanistická  psychologie,  systemický  přístup,  behaviorální  nebo  kognitivně-

behaviorální  psychologie  apod.),  případně  principy  jiných  škol  kombinuje  podle  potřeb 

klienta  (systematický eklekticismus) (Novosad,  2000).  Poradce se tak orientuje v tom, jak 

prakticky  proces  poradenství  řídit,  disponuje  dobrými  komunikačními  schopnostmi 

a odbornými teoretickými znalostmi, které mu nabízejí širokou škálu možností, jak s klientem 

pracovat (Hartl, 2008).
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 2.1.2 Rodinná/systémová terapie

Vznik rodinné terapie se datuje zhruba do 50. let 20. stol. Označení rodinná zdůrazňuje, 

kdo  je  klientem v terapii,  existují  však  určité  preference  autorů,  z nichž  někteří  kritizují 

takové  označení.  Důvodem je  předpoklad  obsažený  v názvu  a to,  že  s rodinou  něco  není 

v pořádku. Proto může převažovat termín systémová či systemická. (Skorunka, 2010). Strnad 

(2010) upozorňuje, že je třeba rozlišovat mezi terapií rodinnou (systémovou) a systemickou, 

vzhledem k rozdílným postojům, školám a k tomu, co „skutečně“ dělají.  Proto systemická 

terapie bude přiblížena v samostatné kapitole. 

K  rozvoji  rodinné  terapie  přispělo  zkoumání  vlivu  rodin  na  člověka  nemocného 

schizofrenií a teorie kybernetických systémů G. Batesona (Kratochvíl, 2006; Anderson,1997). 

Výzkumy probíhaly v oblasti komunikace, kde bylo zjištěno, že veškeré chování je ve své 

podstatě komunikací.  Paul Watzlawick,  představitel  školy v Palo Alto, vytvořil  na základě 

těchto  výzkumů  komunikační  axiomy  jako  základní  vlastnosti  komunikace,  které  mají 

významný  vliv  na  mezilidský  kontakt  (Skorunka,  2010;  Kratochvíl,  2006).  Základní 

komunikační axiomy jsou uvedeny na obrázku č.4.

Mezi klíčové pojmy rodinné terapie se řadí cirkularita neboli cirkulární kauzalita, která 

vznikla jako přechod od lineárních konceptů a způsobů řešení problémů. Cirkularita označuje 

„opakované vzorce interakcí, kdy každé chování nebo část interakčního cyklu můžeme chápat 

jako důsledek předchozího chování, ale i jako jeho spouštěč“ (Skorunka, 2010, s. 242). Tedy 
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Obr. 4: Základní komunikační axiomy (Skorunka, 2010, s. 235 podle Watzlawic, Beavin Bavelasová,  

Jackson, 1999)



A ovlivňuje B a nastalá změna B ovlivňuje A, celý tento koloběh se stále opakuje. Z takového 

pohledu se stírá důležitost mezi příčinou a jejím následkem (Zaloukal, 2007). 

Mezi další užívané termíny patří  zpětná vazba a homeostáza. Zpětná vazba pochází 

z teorie  kybernetiky,  která  bude  zmíněna  později  a týká  se  způsobu  výměny  informací 

v rodině, jejího řízení a kontroly. Cílem zpětné vazby je schopnost přizpůsobit se vzniklým 

změnám (Skorunka, 2010). To se týkalo zejména negativních jevů, které v rodině vznikaly, 

proto je někdy označována jako negativní zpětná vazba (Anderson, 1997). Pojem homeostáza 

pochází  z biologie  a slouží  k označení  stabilního  vnitřního  prostředí.  W.  Cannon  (podle 

Kratochvíl, 2006) se inspiroval takovým označením pro rodiny, ve kterých symptomy mají 

důležitou  funkci  v zachování  její  rovnováhy.  I  přesto,  že  jsou negativní  a působí  v rodině 

velkou přítěž,  pokračují  v komunikačních vzorcích a chování  jednotlivých členů.  Je  velmi 

obtížné  takovou  homeostázu  narušit,  neboť  rodinný  systém  si  ji  udržuje  pomocí 

zpětnovazebních mechanismů (Skorunka, 2010; Kratochvíl, 2006).

Mezi významné myslitele první vlny rozvoje rodinné terapie se řadí Gregory Bateson, 

s nímž  spolupracoval  Jay  Haley,  Donald  Jackson,  Virginia  Satir,  Donald  Jackson  a další 

(Kratochvíl,  2006).  Lze  říci,  že  každá  z osobností  zformulovala  svoji  teorii  a vytvořila 

terapeutické postupy s určitými specifiky, které vycházely ze zkušeností o vzniku patologií 

v rodině.  Například  Virginie  Satir  společně  s Carlem  Whitakerem  vytvořila  prožitkově 

orientované  přístupy,  Jay  Haley  je  představitelem  strategické  rodinné  terapie,  Salvator 

Minuchin  strukturální  rodinné  terapie  a Bowen je  znám jako zakladatel  terapie  rodinných 

systémů.  V těchto  terapiích  terapeut  zastával  expertní  pozici  společně  s direktivním 

působením  a vycházelo  se  především  z normativních  představ  o rodině  (Skorunka,  2010; 

Kratochvíl, 2006). 

Druhé období rodinné terapie trvalo od druhé poloviny 70 let až do poloviny 80 let. 

Mezi osobnosti, které inspirovaly práci psychoterapeutů, patří A. Maturana a F. Varela, jejichž 

myšlenky  korespondovaly  s tezemi  filosofů  jako  E.  Von  Glaserfeld  a H.  von  Foerstera. 

Rozvíjela se práce milánské školy5, filosofie konstruktivismu a svoji pozornost získala také 

metaperspektiva v komunikaci. Tímto se postupně v rodinné terapii vyděloval nový směr, a to 

5 Jedná  se  o skupinu  osmi  milánských  psychiatrů,  vedených  psychoanalytičkou  Marou  Selvini-Palazzoli 

a dalšími později významnými osobnostmi, kteří se zabývali léčbou různě diagnostikovaných dětí společně 

s jejich  rodinami  (Borkovec,  2008).  Milánský  tým  byl  později  ovlivněn  myšlenkami  G.  Batesona 

a kybernetikou druhého řádu (Balášová, 2010).
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terapie  systemická  (Skorunka,  2010).  Teoretické  koncepty,  které  významně  ovlivnily  jak 

systémovou tak systemickou terapii budou zmíněny v následující podkapitole.

 2.1.3 Systemická terapie

Počátky systemicky orientované  psychoterapie  se  datují  od poloviny 80.  let,  kdy se 

rodinní terapeuti více zaměřili na filozofii, sociologii, sociální psychologii a lingvistiku. Ve 

své podstatě toto období stále pokračuje a lze jej najít také pod odznačením „postmoderní“ či 

„konstruktivistické“ (Kratochvíl,  2006; Zatloukal, 2007a). Jedná se o vlivný směr, který je 

určen  novým  paradigmatem  kontextuálních  systémů,  jehož  podstatou  je,  že  „lidé  žijí 

a prožívají události svých životů v interakčních systémech“ (Anderson, 1997).

Jak už jsem uvedla výše, popsaná teorie je přechodem od terapie systémové k terapii 

systemické, kde došlo k významné proměně konceptuálního rámce a k širokému kulturnímu 

obratu v myšlení v sociálních i přírodních vědách. Tato proměna byla natolik zásadní, že se 

promítla do teorie o terapii a do způsobu práce terapeutů (Kratochvíl, 2006; Strnad, 2010). 

Slovy  Anderson  a Goolishian  (1986,  podle  Kratochvíl,  2010,  s. 259)  lze  říci,  že  v praxi 

terapeutů již „neexistuje nic mimo rozhovor“. 

Nejprve bych ráda, odpověděla na otázku, co je to systém, který užívá jak systemická, 

tak systémová terapie, a jehož pojetí se v obou směrech liší. Ludewig (2001, s. 32) definuje 

systém jako „útvar vymezený od jeho okolního prostředí,  který se skládá z prvků a jejich 

vztahů“.  Rodinný systém v rámci systémové perspektivy se jevil  jako otevřený a bylo tak 

možné jej  intervencemi měnit.  Vycházelo se z předpokladu,  že systém sám o sobě vytváří 

problém,  tedy  něco,  co  je  nežádoucí  a vyžaduje  změnu  (Gudzenko,  2010,  Schlippe, 

Schweitzer, 2001). Co se týče systemického pohledu, problém již není vytvářen systémem, ale 

sám problém vytváří systém. Což znamená, že určitá patologie není součástí daného systému, 

ale je důsledkem „zřetězení okolností“ (Schlippe, Schweitzer, 2001, s. 73). Pro systém dále 

platí, že je uzavřený, tedy je sám sebe utvářející, proto nelze do systému vstupovat a jedinou 

možností intervence je redefinice problému. V systemické terapii se podle Luhmanna (podle 

Ludewig,  2011)  využívá  tzv.  interakčních  systémů,  které  se  řadí  do  kategorie  sociálních 

systémů. Sociální systém však není tvořen lidmi, ale jejich komunikací, tedy autonomně a na 

základě vlastních procesů uchovávání smyslu. V zásadě je systém něčím, co je konstruktem 

našeho lidského poznaní nebo kognice (Ludewig, 1994, podle Gudzenko, 2010). Kratochvíl 

(2006, s. 258) uvádí, že v perspektivě systemického pohledu žádné systémy ve své podstatě 

neexistují, „jsou pouze v mysli a ve výroku pozorovatele.“
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Tvrzení  o uzavřenosti  a autonomii  systému  bylo  vytvořeno  na  základě  konceptu 

autopoiézy  chilských biologů Alberta Maturany a Francisca J. Varely . Pro živé organismy 

platí,  že  způsob jejich fungování  určuje struktura a organizace,  jsou tedy tzv.  strukturálně 

determinovány. Díky základním biologickým teoriím poznání zmíněných myslitelů lze říci, že 

je  možná  pouze  taková  změna  systému,  která  nenaruší  jeho  seberegulující  organizaci, 

v opačném případě by se rozpadl nebo by byl zničen (Ludewig, 2011). Pro lepší pochopení 

konceptu autopoiézy Ludewig (2011) uvádí příklad na rybách, které jak známo, vydrží na 

souši pouze určitou chvíli, aniž by zahynuly. Což potvrzuje předešlou teorii, tedy není možné 

změnit  jejich  fungování  působením vnějších  vlivů,  neboť  jejich struktura  je  přizpůsobena 

životu ve vodě.  V systému osob je nutné při  komunikaci respektovat  fakt,  že  při  výměně 

informací  osoby  musí  zůstat  takovými,  jakými  opravdu  jsou.  Je  tedy  nutné  respektovat 

strukturu daného systému, a to i v rámci vztahování se k ostatním systémům, zároveň ale není 

vyloučené měnit povahu vztahů vzhledem k jejich uspořádání. Andersen (1991) na základě 

teorií Maturany předpokládá, že existují tři cesty k podpoře měnitelnosti vztahů a mezi ně se 

řadí láska, postoj cizince a možnost ponořit se do samoty.

Pro uchopení způsobu nahlížení na procesy v terapii je důležité rozlišení  kybernetiky 

prvního a druhého řádu. Kdy kybernetika je pojímaná podle von Schlippeho a Schweitzera 

(s.  40)  jako  „vědecký  program  k popisu  regulace  a řízení  komplexních  systémů.“ Jejich 

odlišnost  charakterizuje  H.  Anderson (1997,  s. 38)  na  obecné  úrovni  pozorovaného podle 

filozofie Heinze von Foerstra. „Pozorovatelé ovlivňují a interpretují to, co studují. Rozdíly 

nevznikají  vně,  ale  uvnitř  pozorovatele.  Pozorovatel  už  není  chápán  jako  nezávislý  na 

pozorovaném systému. Vše, co bylo řečeno o systémech nezávislých na pozorovateli, začalo 

být nyní chápáno jako závislé na pozorovateli.“ Kybernetika prvního řádu je vlastní rodinné 

terapii  v jejím raném období.  Práci terapeuta s rodinou lze v rámci této  teorie  připodobnit 

k modelu inženýra, který pracuje s mechanickým systémem a pomíjí rozdíl mezi systémem 

a jeho předlohou, neboť zná jeho vnitřní strukturu a jeho chování. Model je tak vnímán jako 

samotný  systém  a zároveň  jako  pasivní  a objektivně  daná  věc  (Gudzenko,  2010,  podle 

Heylingen, Joslyn, 2004). Na druhou stranu kybernetika druhého řádu zdůrazňuje subjektivní 

poznání,  tedy takové,  ve kterém vlastně nelze poznat  jaké mezilidské systémy doopravdy 

jsou.

S  rozvojem  kybernetiky  je  spjat  radikální  konstruktivismus a sociální 

konstrukcionismus. U obou těchto směrů bych se ráda zastavila, protože dotvářejí filosofické 

zázemí  systemické  terapie  a jsou  základem  nového  pojetí  epistemologie  neboli  nauce 
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o poznání (Zatloukal, 2007a). Zatloukal (2007a) se domnívá, že i přes někdy ostré polemiky 

mají oba proudy mnoho společného a vzájemnými rozdíly se spíše doplňují. Oba tyto směry 

opouštějí představu člověka jako vypočitatelného programu a nahrazují jej modelem člověka, 

který  „není  ,faktickou  entitou´  určovanou  vlivy  prostředí,  nýbrž  sám je  určitým  druhem 

konstrukce. Tedy je takový, jak si jej představují druzí a on sám“ (Schlippe, Schweitzer, 2001, 

s. 57). Jako  společný  prvek  lze  označit  předpoklad  nepostižitelnosti  „objektivní  reality“, 

neboť tu nelze objektivně poznat. Naše jednání není zrcadlením skutečnosti, ale pouze její 

interpretací  (Zatloukal,  2007).  Problémy  v komunikaci  tak  přicházejí  ve  chvíli,  kdy  lidé 

diskutují  o tom, která  z interpretací  je  ta  správná (Andersen,  1991).  Žádná z nich se však 

nemůže označit jako lepší či správnější, protože všechny jsou stejně „skutečné“ (Andersen, 

1990).  Proto  Maturana  hovoří  o existenci  multiversu  nikoli  universu,  tedy  o „mnohosti 

možných  názorů,  které  vytváří  našich  mnoho  možných  světů“  (Andersen,  1991,  s. 34). 

Odlišnost těchto proudů spočívá v předpokladu, že konstruktivismus považuje za východisko 

pozorování jedince jako autopoietický systém, jeho mozek a utváření světa skrze „narážení“ 

na prostředí, na druhé straně v konstrukcionismu je to vztahovost, jazyk a celkový důraz na 

sociální kontext (Schlippe, Schweitzer, 2001, Zatloukal, 2007a). To, co utváří systemickou 

epistemologii lze shrnout do čtyř hlavních premis: jazyk jako nejdůležitější nástroj, který je 

„jak produktem, tak ,producentem´ lidské skutečnosti“ (Schlippe, Schweitzer, 2001, s. 57). 

„Reality jsou sociálně konstruovány, jsou organizovány a udržovány skrze vyprávění a nejsou 

žádné  základní  pravdy“  (Zatloukal,  2007a,  s. 7).  Jazyk  a jeho  tvůrčí  povaha  hraje 

v postmoderním myšlení významnou roli, zejména vzhledem k dominantní funkci rozhovoru 

v systemické praxi. Skrze jazyk lze konstruovat reality, sdílet pozorování či porozumění. Je 

prostředkem  pro  utváření  významu,  smyslu  života  a vnáší  pořádek  do  světa  jednotlivců 

(Anderson, 2009). Madison (1988, podle Anderson, 2009) uvádí, že realita je zakoušena skrze 

jazyk a pouze vyslovená zkušenost se stává něčím podstatným, něčím, co utváří skutečnost. 

Anderson (2009, s.165) tvrdí, že jazyk je realita neboli sociální realita, neboť „události se dějí, 

ale významy, které jim připisujeme jsou utvářeny v jazyce.“ 

Systemická  terapie  podobně  jako  systémová  terapie  obsahuje  terapeutické  postupy 

s určitými specifiky, a to narativní terapii a terapii orientovanou na řešení.

Za  zakladatele  narativní  terapie je  považován  M.  White  a D.  Epston,  kteří 

předpokládají,  že  terapie  má  povahu  vyprávění  životních  příběhů  a jeho  převyprávění. 

Příběhy  (narativy)  utvářejí  neboli  konstruují  lidskou  zkušenost  a zahrnují  minulost, 

současnost  i budoucnost.  Proto  terapie  vycházející  z těchto  předpokladů  může  zpochybnit 
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nebo dekonstruovat určitá přesvědčení o sobě a nacházet jiný příběh s novým nahlížením sebe 

sama (Gjuričová, Kubička, 2003). Dekonstrukce příběhu spočívá v analýze osobního pohledu 

klienta na sebe, vztahy a svět. Účelem je nalezení kulturních vzorců a osobních předpokladů, 

které jsou skryty v příběhu, který klient vypráví. Další fáze tohoto procesu v narativní terapii 

se  nazývá  reauthoring  neboli  rekonstrukce,  dochází  zde  k přepsání  původního příběhu na 

příběh  nový,  kde  je  hlavním  autorem  sám  klient.  Proces  reauthoringu  potřebuje  zdroje, 

kterými  mohou být  např.  osoby,  prostředí,  vzpomínky nebo a to  nejčastěji  výjimky,  které 

původní  zneschopňující  příběh  nabourávají  (Gjuričová,  Kubička,  2003).  Vlastní  příběh 

utvářený v jazyce podle M. Whita (Gjuričová, Kubička, 2003, s. 39) jinými slovy vyjadřuje 

odlišnou  možnou  podobu  života,  kterému  klient  dává  přednost  a svým  způsobem  jeho 

vyslovením jej začíná uskutečňovat, dává mu jistou narativní realitu.

 Terapie  orientovaná  na  řešení,  na  jejímž  počátku  stál  S. de  Shazer,  zdůrazňuje 

myšlenku,  v níž  člověk  při  setkání  s odborníkem stojí  na  cestě  k řešení  svého  problému, 

a proto je třeba se od počátku pomocí „jazykových her“ napojit na cestu podněcující řešení, 

bez vztahu k problému a jeho příčinám (Strnad, 2010). Přístup orientovaný na řešení nebude 

v této kapitole  dále  rozvíjen,  neboť mu je vyhrazen prostor v návaznosti  na různé variace 

reflektujících týmů.

 2.1.4 Pojetí informace jako rozdílu podle G. Batesona

„Difference, which make a difference“, tento hojně užívaný pojem pochází od autora 

jménem  G.  Bateson,  zakladatele  kybernetické  epistemologie  (Skorunka,  2010).  Jedná  se 

o významného  myslitele,  který  ovlivnil  řadu  různých  vědeckých  disciplín  jako  biologii, 

sociologii či psychiatrii. V systemické terapii je často označován jako „sv. Bateson“. Společně 

s H. Maturanou předznamenali rozvoj konstruktivistické psychoterapie (Borkovec, 2008). 

 v systemické  terapii  se  pracuje  s tvrzením,  že  informace  je  „rozdíl,  který  vytváří 

rozdíly“.  Původní  teorie  Batesona  (1972,  s. 321)  vychází  z předpokladu,  že  pro  každou 

molekulu, která je základem věci (v tomto případě křídy) existuje nekonečný počet rozdílů 

mezi  místy,  kde  molekuly jsou  a kde  by mohly být.  Z této  nekonečnosti  vybíráme velmi 

omezený počet rozdílů, které se stanou informací. Například křída je pro nás bílá, hranatá 

a ulomená. Ve skutečnosti, to, co míníme informací, – základní jednotkou informace – „je 

rozdíl,  na kterém záleží“. Tedy takový, který je pro nás dostatečně významný, aby stal se 

informací.
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T. Andersen  navazuje  na  tyto  vědecké  úvahy  a rozlišuje  tři  druhy  rozdílů 

pozorovatelných v terapeutické konverzaci. První je takový, který je příliš malý na to, aby byl 

zaznamenán  klientem  a tudíž  nevede  k žádné  změně.  Druhý  je  o něco  znatelnější,  více 

postřehnutelný,  takový  přináší  potenciál  pro  změnu.  Třetí  rozdíl  je  příliš  velký  a může 

způsobit dezorganizaci systému a jeho uzavření do sebe (Andersen, 1991). Upřesněním této 

myšlenky je práce norské fyzioterapeutky Adel Bülow-Hansen, která se stala inspirací pro 

terapeutickou praxi T. Andersena (1993, s. 19): „Do svých pokusů pomoci lidem osvobodit se 

od  tělesného  napětí  zahnula  bolest,  vyvolanou  masáží  jednoho  z napjatých  svalů.  Bolest 

stimuluje zvýšené dýchání, nádech i výdech, které při svém střídání ulevují svalovému napětí. 

Pokud  její  dotek  způsobuje  příliš  malou  bolest,  nezvyšuje  intenzitu  dýchání.  Jestliže  její 

masáž je přiměřeně bolestivá,  vytváří  pocit  uvolnění.  Ale jestliže její  dotek přináší  bolest 

příliš velkou, pacient reaguje hlubším nádechem, avšak zadržuje výdech.“

Tyto fyziologické poznatky stojí za tím, co Andersen nazývá „být přiměřeně odlišný“, 

protože pouze tak může vést terapie ke změně pohledu, chování či vzájemnému porozumění 

v rodinném systému (Skorunka, 2010), jak uvádí Andersen (1991), pouze tak se může systém 

pohnout z místa.  Přiměřená odlišnost není pouze otázkou neobvyklých námětů či  způsobu 

komunikace  v konzultaci,  ale  promítá  se  na  první  pohled  do  uspořádání  prostoru,  kde  je 

vedena konzultace za přítomnosti  reflektujícího týmu.  Blíže se  k praktickému využití  této 

myšlenky dostanu v rámci popisu práce v reflektujícím týmu.

 2.1.5 Otevřený dialog

Jako poslední z teoretických východisek bych ráda zmínila terapeutický přístup týmové 

práce „open dialogue approach“ přeloženo jako otevřený dialog (Skorunka, 2010). Autorem 

tohoto  přístupu,  který  vzešel  z psychiatrické  praxe  a reformy  systému  péče  o duševně 

nemocné  ve  Finsku,  je  psycholog  J.  Seikkula  (Balášová,  2010),  který  společně 

s T. Andersenem  vytvořil  síť  týmů  využívající  ve  své  práci  dialog  a reflektující  proces 

(Seikkula, J, Olson, E., M., 2003). Vycházím tedy z toho, že jejich vzájemná spolupráce se 

promítá také do podoby reflektujícího týmu, kdy dialogické pojetí je jeho nedílnou součástí. 

Koncepce otevřeného dialogu je dle mého názoru na první pohled velmi podobá pojetí 

komunitní  péče,  case  managementu  (síťování)  a multidisciplinární  spolupráce  v oblasti 

psychiatrické péče6 tak, jak jej  u nás popisují odborníci  v oblasti péče o duševně nemocné 

6 Blíže se tímto tématem zabývám ve své absolventské práci „Činnost sociálního pracovníka v oblasti péče 

o duševní zdraví“ (2011).
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jako Hejzlar, Pěč nebo Říčan. Kdybych měla stručně shrnout hlavní myšlenku, tento přístup je 

založen  na  předpokladu,  že  nejlepší  varianta  péče  o duševně  nemocného  spočívá  v jeho 

ponechání  v přirozeném  prostředí  domova  a vytvoření  takové  sítě  vztahů,  která  bude 

zahrnovat  nejen  rodinu,  ale  také  multiprofesionální  tým  s perspektivou  kontinuální  péče 

o nemocného  (Seikkula,  J,  Olson,  E.,  M.,  2003).  To,  co  je  v otevřeném  dialogu  jako 

terapeutickém  přístupu  vyzdviženo  a v  koncepcích  komunitní  péče  u nás  není  zahrnuto, 

nachází své ukotvení v postmoderní filosofii a dialogismu. 

Seikkula zastává stanovisko, že „dialog není pouhou výměnou informací či racionálních 

argumentů.  Jde  o společné  bytí  a vzájemně  propojené  jednání,  spoluutváření  významů 

a porozumění, které vede ke vzniku „prozatímního“ mezilidského sdílení“ (Skorunka, 2010, 

s. 253) Dialog je vnímán jako množství různých perspektiv, možností a myšlenek, na kterých 

se podílí více nežli jeden člověk. (Skorunka, 2010). Seikkula a Olson (2003) nazývají tento 

dialog  nejen  otevřeným,  ale  také  transformativním,  přestože  je  kladen  primární  důraz  na 

společný dialog, sekundárním zaměřením je zejména změna u pacienta či v rodině. Balášová 

(2010)  uvádí,  že  sám  Seikkula  při  osobním  setkání  hovořil  o otevřeném  dialogu  jako 

o způsobu bytí, o principu, který sám o sobě organizuje život.

Dialog  (dialogism)  je  součástí  tří  základních  principů  otevřeného dialogu:  tolerance 

nejistoty,  dialogismus  a rozmanitost  sociálních  sítí  (Seikkula,  J,  Olson,  E.,  M.,  2003). 

Balášová  (2010)  vysvětluje  dialogismus  jako  pozici,  ze  které  může  člověk  vstoupit  do 

konverzace a být její součástí. V praxi s duševně nemocnými lze díky dialogu vytvořit nový 

společný jazyk profesionálů a rodiny, díky němuž bude možné se lépe přiblížit skutečným 

potřebám, myšlenkám či obavám nemocného. 

Detailněji  rozpracované  principy  otevřeného  dialogu  a jejich  stručné  vysvětlení  je 

uvedeno na obrázku č.5.
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To, co spojuje teorii T. Andersena společně J. Seikkulou, byl klíčový důraz na potenciál 

dialogu a spolupráci se širším okolím klienta a jeho rodinou. Neboť reflektující konverzace 

podobná reflektujícímu týmu může probíhat také mezi profesionály při setkání s klienty, kde 

je vyvářen plán péče o nemocného (Balášová, 2011).

 2.2 Počátky reflektujícího týmu podle milánské školy

Jako  první  využívala  pracovní  týmy  milánská  škola  systemické  terapie  (Jonesova, 

1996),  která  stála  na  počátku  rozvoje  postmoderních  přístupů  v psychoterapii  (Balášová, 

2010). Balášová (2010, podle  Selvini-Palazzoli, Boscolo, Cecchin & Prata, 1980) uvádí ve 

své práci zmínku o článku z roku 1980, ve kterém Mary Selvini-Palazzoli, členka milánského 

týmu  a její  kolegové  hovoří  o rozhovoru  a jeho  svébytné  důležitosti  v terapii,  čímž  byl 

započat obrat ke konverzaci, která je více než jen metodou a technikou získání informací. Na 

základě takového pojetí rozhovoru začíná být terapeutická konzultace mimo jiné vedena ve 

spolupráci dvou terapeutů,  neboli  koterapii.  Ta byla  dále rozvinuta  do podoby pracovních 

týmů, které otvírají některé nové dimenze významné pro práci terapeuta s klienty (Jonesova, 

1996).
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Obr.  5:  Principy  otevřeného  dialogu  (Skorunka,  2010,  s. 254,  podle  Seikkula,  Arnkil,  Eriksson,  2003; 

Seikkula, Arnkil, 2006) 



První týmy rodinné terapie používaly jednosměrné zrcadlo, kdy klienti neměli možnost 

vidět do místnosti, kde se nacházeli členové týmu. Takové postavení mělo týmu poskytnout 

nejen  možnost  „vidět  správněji  a rychleji“,  ale  také  jim  poskytovalo  ochranu  před 

„zabřednutím do  rodinných  dysfunkcí  a pokřivené  reality“  (Anderson,  2009,  s. 66).  Jinak 

řečeno, oddělení týmu umožňovalo jak připojit se k rodinnému systému, tak stále zůstávat 

v pozici, která vytvářela relevantní rozdíl (Jonesova, 1996).

Odlišnost těchto prvotních pracovních týmů od reflektujících týmů Adersena, o kterých 

budu blíže psát později, spočívá nejen v umístění týmu za jednosměrné zrcadlo, ale také ve 

způsobu jakým byly členové využíváni a v jejich odbornosti. Evidentně se jednalo o kolegy, 

kteří sloužili zejména jako pomoc pro samotného terapeuta. Úplně neopomíjeli potencionální 

prospěch pro klienta, ale vnímali ho spíše jako implikující se proces. Další rozdíl spočíval 

v konzultaci s týmem, neboť terapeut opustil zhruba po 40 minutách místnost, kde probíhal 

rozhovor s klienty, hovořil s týmem o samotě a následně se podělil pouze o některé z postřehů 

s klienty.  V případě,  že  se  například  vyskytla  důležitá  témata  či  nápady,  kterým terapeut 

nevěnoval pozornost, mohl mu tým do místnosti zavolat a vyžádat si konzultaci (Jonesová, 

1996).  Tým měl  tedy možnost  zasahovat  do průběhu terapie  a ovlivňovat  práci  terapeuta, 

pokud to uznal za vhodné. 

Anderson (2009) však upozorňuje, že při takovém postupu dochází nejen k tomu, že 

tým upozorňuje pouze na to, co pro terapeuta a rodinu bude nejprospěšnější, ale sám terapeut 

tlumočí určitý výběr z toho, co od týmu zaznělo. Dochází tak k dvojitému filtru, kdy klient je 

ochuzen  o rozmanitost  různých  perspektiv  a vytrácí  se  původní  košatost  myšlenek.  Také 

z tohoto  důvodu  došlo  k proměně  podoby  reflektujícího  týmu,  na  jehož  počátku  stál 

T. Andersen. 

 2.3 Reflektující tým Toma Andersena

Nejdříve bych ráda něco zmínila o osobnosti Toma Andersena, který je považován za 

tvůrce  metody  reflektujících  týmů  (Zaloukal,  2012).  Byl  norským  praktickým  lékařem, 

kterého  praxe  a otázky  ohledně  psychosomatických  souvislostí  nemocí  přivedly  k terapii 

a psychiatrii  (Balášová,  2011).  Hledal  inspiraci  ve  filosofii  sociálního  konstruktivismu, 

hermeneutice  a dále  jej  provázeli  myslitelé  jako  J.  Haley,  S. Minuchin  či  P.  Watzlavick 

(Skorunka, 2010, Balášková, 2011). Než T. Andersen tragicky zemřel, působil jako profesor 

na univerzitě v Tromsö v Norsku (Andersen, 1990). Jeho přítel Shotter (2007) o něm hovoří 
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jako o poutníkovi a bojovníkovi, jehož metoda reflektujících týmů se stala naplněním sebe 

sama a způsobem, jakým Tom Andersen žil a smýšlel. 

Na počátku  své  praxe  v roce  1983 pracoval  s jednocestným zrcadlem,  později  však 

došlo k jeho odstranění a terapeutický tým naslouchal sezení ve stejné místnosti (Andersen, 

1995).  Tento  netradiční  formát  konzultace  přispěl  k budování  přístupu,  který  T. Andersen 

nazval reflektující proces (Balášová, 2010). O jeho vzniku se traduje příběh, který zmiňuje ve 

svém příspěvku o reflektujících týmech Zatloukal (2012a, s. 3): „Při jedné konzultaci s klienty 

došlo  k technické  závadě  a diskuse  týmu  za  zrcadlem byla  nechtěně  snímána  mikrofony 

a přenášena do konzultační místnosti, kde ji vyslechli klienti. K úžasu všech členů týmu bylo 

toto sezení pro klienty velmi užitečné a z náhodného omylu se nakonec stal standardní formát 

konzultace.“ 

Strach  z nezdvořilosti  a poškození  klientů  se  proměnil  v otevřenou  konverzaci 

(Andersen, 1993). Otevřely se tak užitečné perspektivy a možné varianty řešení, o které dříve 

byli klienti ochuzeni (Skorunka, 2010). Zároveň se změnilo i postavení terapeuta, který díky 

reflektujícímu týmu už nebyl jedinou autoritou, která se mohla zdát všemocná. Také terapeuti 

v týmu se stali  více rovnocennými a transparentními ve chvíli,  kdy konzultovali  ve stejné 

místnosti  (Balášová,  2010,  Zatloukal,  2012a).  Andersen  nesouhlasil  s tím,  jak  probíhal 

rozhovor za zrcadlem, kde nebyl přítomen klient. Někdy byl příliš patologizující a užívalo se 

necitlivého  jazyka  (Balášová,  2010).  Právě  zacházení  s jazykem  se  významně  proměnilo 

a tým začal  používat  přirozený  jednoduchý  jazyk  bez  profesionálního  žargonu,  který  byl 

srozumitelný  pro klienta  a tak  pozorované  dění  během sezení  bylo  jednoduše  popisováno 

nikoli interpretováno (Skorunka, 2010). 

Proměna  podoby  konzultace  s reflektujícím  týmem  odráží  zásady  postmoderního 

myšlení  a to  „důrazem  na  spoluvytváření  s klienty  i s kolegy,  cíleným  zahrnutím  více 

perspektiv  (hlasů)  do  konverzace,  respektováním  různých  pohledů  bez  snahy  najít  „ten 

správný“ a odmítnutí ostatních (místo přístupu „buď/ anebo“ přístup „to i to“)“ (Andersen, 

1990,  podle  Zatloukal,  2012a,  s. 4).  Dále  se  vyznačuje  snahou  o narušení  hierarchických 

vztahů v konverzaci a zaujetí více partnerského vztahu s klientem. Jako poslední klade důraz 

na lokální vědění  namísto vědění univerzálního,  kde se předpokládá zaujetí  ne-expertního 

přístupu ke klientovi (Andersen, 1990, podle Zatloukal, 2012a).
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 2.3.1 Podoba reflektujícího týmu podle myšlenky T. Andersena

Na základě různých proměn, kterými konzultace v duchu postmoderní filosofie prošla 

Andersen (1987, podle Chang, 2010, s. 36) popisuje reflektující tým jako metodu, jejíž účel je 

„vytvářet a nabízet různorodé popisy klientovi situace“. Lebensohn-Chialvo, Crago, Shisslak, 

M.  (2000,  s. 55)  jej  definují  jako  „nabídku  nových  perspektiv  jednotlivcům,  párům nebo 

rodinám na jejich problémy a obtíže“. V rámci přednášky o systemickém reflektování Úlehla 

(2010)  hovoří  o reflektujícím týmu jako o určité  variantě  terapeutického rozhovoru,  jehož 

cílem je „zmnožit“  příležitosti  k přemýšlení,  případně zdůraznit  ty myšlenky,  které mohly 

zapadnout  v rozhovoru  s klientem a předkládat  návrhy,  jak  dělat  něco  jinak  než  doposud. 

Pomocí  vyjádření  různých  autorů,  lze  tedy  reflektující  tým charakterizovat  jako  nabídku 

různorodosti, novosti a „zmnožení“ či zdůraznění myšlenek vhodných k dalšímu přemýšlení.

Reflektující tým je obvykle tvořen třemi až čtyřmi členy, ale není zde pravidlo, které by 

počet členů omezovalo. Přesto počet pěti členů je považován za maximum (Andersen, 1990, 

Lax,  1995).  Co  se  týče  četnosti  mužů  a žen  v týmu,  za  vhodné  se  považuje  genderová 

vyváženost  (Jonesová,  1996).  Domnívám  se,  že  takové  složení  přispívá  k barvitosti 

perspektiv, které zaznívají, neboť například ženy, reflektující pozici matky či dcery, jsou často 

ovlivněny vlastní  zkušeností  naopak muži mají  na tyto pozice jiný náhled,  přirozeně jako 

otcové,  synové  či  bratři.  Předpokládám,  že  určitá  vyváženost  je  přínosem  nejen  pro 

rozmanitost týmu ale také pro klienty, kteří se tak mohou více otevřít podnětům z týmu.

Pro určení prostoru, kde se tým nachází, Andersen (1990) doporučuje, aby členové týmu 

v místnosti  neviděli  při  reflexích  na  klienty, přesto  nevylučuje  možnost  stále  využívat 

jednocestné zrcadlo. V současné době se využívá škála různých podob, jak tým v místnosti 

uspořádat, zejména podle toho, na co se tým při svých reflexích zaměřuje (Hornstrup, 2008). 

Hornstrup (2008) představuje reflektující týmy, které jsou zaměřeny na probíhající dialog, na 

klienta nebo je tým přítomen jako podpora terapeuta. Dokonce je možné tým rozdělit na část, 

která  se  zaměřuje  na  klienta  a část  na  práci  terapeuta.  Je  tedy řada  možností,  které  jsou 

omezeny pouze fantazií a kontextem, ve kterém konzultace probíhá a postavení reflektujícího 

týmu je tomu uzpůsobeno. Andersen (1990) zastává názor, že jeho podoba je vždy závislá na 

podmínkách, přáních a oblibě členů. 

Reflektující  tým může  být  například  uspořádán  tak,  že  členové  týmu  sedí  v kruhu 

v určité vzdálenosti od prostoru, který zaujímá terapeut s klientem. Je však vzdálen natolik, 

aby dobře slyšel konzultaci, a jen někteří z nich mohou vidět na klienty, zbytek k nim sedí 
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zády (Zatloukal, 2012a). Ilustrační obrázek č. 6 znázorňuje reflektující tým v naslouchající 

pozici.

Určitá  variabilita  této  metody  se  promítá  i do  obsazení  členů  reflektujícího  týmu. 

Andersen  pracoval  v týmu  zejména  s kolegy  terapeuty  a případně  přizval  ke  konzultaci 

odborníka, který s rodinou pracoval, a mohl tak v terapii přispět svým odborným pohledem. 

Jednalo  se  například  o psychiatra  či  sociální  pracovníka,  kteří  zaujali  pozici  koterapeuta, 

nezávislého  pozorovatele  nebo  jim  byla  nabídnuta  účast  v reflektujícím  týmu  (Andersen, 

1990). Z vlastní zkušenosti mohu říci, že reflektující tým již není složen pouze z terapeutů 

a přizvaných  odborníků.  Nabízí  také  prostor  pro  studenty  psychologie  či  sociální  práce 

v rámci  magisterského  studia  a nebo  také  absolventy  či  pokročilé  účastníky  výcviku 

(Zatloukal, 2012a). Otázka toho, jak dalece je vhodné či nevhodné pracovat s ne-terapeuty 

v týmu, není cílem této práce, ale věřím, že s úvodním proškolením a nácvikem reflexí může 

být taková spolupráce jen ku prospěchu. 

 2.3.2 Jak pracovat s reflektujícím týmem

Andersen  nabídl  určité  zásady  jak  pracovat  s reflektujícím  týmem  v terapii  a jak 

pracovat  v samotném týmu (Andersen,  1990;  1991;  1993b,  podle  Zatloukal,  2012a).  Jako 

první  bych  chtěla  představit  základní  kostru  terapie  s RT,  která  je  inspirovaná  prací 

T. Andersena.

1. Terapeut vede s klientem (jednotlivec či rodina) konzultaci zhruba 30 minut zatímco 

ostatní členové RT poslouchají 
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Obr.  6:  Uspořádání  reflektujícího  týmu  v místnosti  (Zatloukal,  

2012a, s. 6)



2. Klient  a terapeut  poslouchají  rozhovor  uvnitř  týmu,  který  je  zaměřen  na  jejich 

postřehy k tomu co zaznělo v průběhu konzultace. Jedná se zejména o jejich dojmy, 

nápady, otázky, spekulace. Prostor pro tým je vymezen přibližně 15 minutami.

3. Klient rozebírá s terapeutem to, co zaznělo v RT, zatímco ten opět naslouchá.

(Lebensohn-Chialvo, Crago, Shisslak, M., 2000)

Klientům je vždy oznámeno, že při terapeutickém sezení bude přítomen reflektující tým 

a je  požadován  souhlas  s jejich  přítomností.  Pokud  souhlasí,  tým  se  stává  součástí 

terapeutického sezení a je přítomen ve stejné místnosti. V určité fázi konzultace je klientům 

položena otázka, zda si chtějí poslechnout o čem tým právě přemýšlí. Andersen (1995, s. 20) 

uvádí následující možnost, jak uvést otázku: „Můžeme tady náš hovor zastavit nebo můžeme 

pokračovat bez využití týmového rozhovoru. Co bude pro Vás nejlepší?“ 

V případě, že klienti chtějí vyslechnout rozhovor reflektujícího týmu, Andersen (1995) 

navrhuje,  aby  poslouchali  týmovou  konzultaci,  pokud  se  jim  bude  zdát  zajímavá.  Ale 

neopomíjí  i jiné varianty,  jak strávit  čas,  kdy bude probíhat jejich rozhovor.  Je možné,  že 

klientům budou ubíhat myšlenky jiným směrem nebo si budou chtít v tuto chvíli odpočinout, 

neposlouchat  nebo  jednoduše  poslouchat  něco  úplně  jiného.  Jedná  se  o jejich  svobodné 

rozhodnutí.  Andersen  (1995,  s. 20)  podotýká  „dělejte  to,  co  Vám bude příjemné“.  Z toho 

důvodu také rodina s reflektujícím týmem nekomunikuje a není v jejich společném rozhovoru 

oslovována.

Ve chvíli, kdy tým dokončí reflektující konverzaci jsou klienti osloveni a dotázáni, zda 

zaznělo něco, k čemu se chtějí vyjádřit, případně, o čem chtějí dále hovořit (Andersen, 1990). 

Zatloukal (2012, s. 9) uvádí následující otázky: „Bylo něco z toho, co kolegové říkali, pro vás 

zajímavé? Co vám běželo hlavou, když si kolegové povídali?“ Andersen (1991, s. 41) nabízí 

i jiné variace otázek například „Můžete říci,  že se vám něco z toho, co bylo řečeno velmi 

líbilo? Bylo řečeno něco, co bylo blízké vaši vlastní zkušenosti nebo porozumění situaci?“. 

Není však závazné, aby klienti na otázky odpovídali a vraceli se k tomu, co zaznělo v týmu. 

Pokud bylo něco v týmové reflexi pro klienty zajímavého, mají možnost vybranou myšlenku 

společně s terapeutem rozvíjet (Zatloukal, 2012a). Také terapeut může využít podněty z týmu 

a nechat se jimi inspirovat v další části konzultace (Zatloukal, 2012a; Andersen, 1990). 

Jednotlivé kroky v terapii s reflektujícím týmem, které jsem uvedla v úvodu, mohou být 

vícekrát opakovány. Tedy je možné, aby reflektující tým vstoupil do terapeutické konverzace 

více  než  jednou.  Většinou  se  jedná  o jeden  až  dva  vstupy,  ale  záleží,  jak  se  konverzace 
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s klienty vyvíjí. Pokud je plna různých nápadů a myšlenek, může tým zůstat nevyužitý. Na 

druhé  straně,  v určitých  případech  je  možné  tým  oslovit  i vícekrát  v krátkých  vstupech, 

s ohledem na klienty a záměr terapeuta. Pravidlem však je, aby klienti měli vždy poslední 

slovo a mohli se tak vyjádřit k tomu co v týmu zaznělo (Andersen, 1990). 

Délka  reflektujícího  vstupu  by  měla  trvat  okolo  15  min,  jak  jsem  zmínila  výše. 

Andersen (1987, 1991, podle Lax, 1995) však doporučuje spíše 5 až 10 min. Důvodem je 

skutečnost, že každý ze členů zmíní například dvě své myšlenky, pokud počítáme se čtyřmi 

lidmi nabízí se klientům osm různých perspektiv, názorů či myšlenek, což je dost informací, 

ať už jsou pro klienta nové či nikoli. Také délka komentářů se neřídí heslem „více je lépe“, 

preferované jsou spíše častější a kratší poznámky (Lax, 1995). 

 2.3.3 Jak pracovat v reflektujícím týmu

Když Andersen (1995, s. 147) hovoří o tom, jak pracovat v rámci reflektujícího týmu 

drží se zásady, která zní: „Všechna pravidla, která máme, se týkají pouze toho, co nesmíme 

dělat.“ Existují tedy určité základní linie, které je vhodné při práci v RT dodržovat. K jejich 

vytvoření přispěly například následující  otázky: „Měly by mít  reflexe spíše monologickou 

formu nebo by se mělo jednat o dialog? Měla by se podporovat jedna určitá myšlenka nebo 

rozmanitost  myšlenek?  Měla  by  být  reflexe  spíše  intelektuální  a racionální  nebo  raději 

květnatá  a umělecká?  Reflexe  by  měly  být  v první  řadě  přímočaré  a až  v druhé  řadě 

metaforické či obrazné? Jaké by mělo být tempo rozhovoru?“ (Andersen 1991, s. 59, podle 

Lax, 1995, s. 147). Základní úlohou terapeuta a týmu je na tyto otázky odpovědět a vytvořit si 

tak jasnou představu, jak v reflektujícím týmu pracovat.

Griffith a Griffith (1994, podle Lax, 1995, s. 145) sumarizovali základní Andersenova 

pravidla  pro  reflexe  v týmu,  které  budu  popisovat  podrobněji. Jejich  obsah  se  vzájemně 

prolíná, proto se může stát, že některé zásady se budou u jednotlivých pravidel vyskytovat 

vícekrát. 

Reflexe se vztahují ke konverzaci, která právě v místnosti probíhá

Jiným  slovy  lze  říci,  že  členové  týmu  hovoří  pouze  o tom  co  vidí  nebo  slyší  při 

konzultaci s klienty, tedy nezmiňují se o tom, co zaznělo na minulých sezeních. Reagují pouze 

na to, co se skutečně odehrálo v rozhovoru (Freedman, Combs, 2009) a hovoří vždy v první 

osobě (Úlehla, 2012). Andersen (1995, s. 20) jako příklad vhodné reflexe uvádí: „Když vaše 

matka mluvila  o tom,  že stále  hodně myslí  na svého zesnulého otce,  viděl  jsem děti,  jak 
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pozorně poslouchají, přestože se na matku nedívaly.“ Dále je možné využít formulace jako 

„Zaujalo mě, jak paní N. popisovala…“, „Překvapilo mě, když pan K. vyprávěl…“, „Když 

jsem slyšel…, běželo mi hlavou…“ apod. (Zatloukal, 2012a, s. 8) Zároveň ale platí pravidlo, 

které dovoluje komentovat vše, co tým slyší, ale nikoli vše, co vidí. Například pokud otec při 

terapii  skrývá svůj  hněv a je to  zřetelné na jeho zaťatých pěstech nebo matčina ústa  jsou 

pevně sevřena, což může vypovídat o tom, jak bolestné je pro ni mluvit o svém zesnulém otci. 

V takových případech se může jednat o nevyjádřené emoce, kterých si mohou či nemusejí být 

vědomi. Pokud budou chtít členové týmu neverbální komunikaci komentovat, mělo by to být 

v duchu „testovací  nejistoty“,  tedy „Viděl  jsem...a  nejsem si  jistý,  zda to  nevyjadřuje....“. 

Důvodem, proč zvažovat komentáře k tomu, co je viděno, je právo otce či matky nemluvit 

o tom, co si myslí nebo co v danou chvíli cítí (Andersen, 1995; Andersen, 1991). K tomuto 

bodu bych ještě doplnila,  že reflektující  tým by měl  rozpoznat způsob a styl  reflektovaní, 

který je rodině vlastní. Jedná se rychlost konverzace v týmu i jednotlivých členů, její rytmus 

a způsoby komunikace, kterým by rodinu měli napodobovat, jak jen to je možné (Andersen, 

1991).

Myšlenky jsou prezentovány  „odmítnutelně“7,  například  „zajímalo  by  mě“,  „snad“, 

„možná“ nebo „je to pouze nápad...“

Reflexe, které zaznívající v týmu by měly být spekulativní, měly by obsahovat možnost, 

inspirovat se jimi, nevyjadřovat se k nim nebo je dokonce odmítnout (Andersen, 1995). Proto 

se využívá zejména podoby podmiňovacího způsobu neboli kondicionálu (Úlehla, 2010). Je 

vhodné je formulovat také jako otázky, například: „Zajímalo by mě, zda je jednoduché o něm 

hovořit  a myslet  na  něj  nebo  sedí  tam  stále  někdo,  pro  koho  je  to  bolestivé?“  s tímto 

pravidlem se pojí doporučení vyhýbat se výrokům, názorům či soudům, které v sobě apriori 

neobsahují možnost volby, je přejít. Dále je třeba dávat pozor na vyjádření, která vyznívají 

jako  lepší  varianta  toho,  co  míní  rodina,  neboť  v takovém  případě  se  mohou  cítit  být 

kritizováni  (Andersen,  1995).  „Reflexe  musí  mít  kvalitu  pokusných  nabídek,  nikoli 

prohlášení, interpretací nebo supervizních poznámek“ (Andersen, 1991, s. 39). Tým by měl 

mít na mysli, že jeho úkolem je vyvářet návrhy bez ohledu na to, zda klienti tyto nápady 

budou považovat za zajímavé nebo je odmítnou (Andersen, 1991). Pokud by se tým shodoval 

a vzájemně  si  potvrzoval  určitou  myšlenku,  tak  se  pro  klienta  stává  těžší  ji  odmítnout 

(Zatloukal,  2012a).  Proto  je  také  apelováno  na  jednoduchost  a srozumitelnost,  které  jsou 
7 Původně  „tentatively“  -  využila  jsem  pro  překlad  výraz  „odmítnutelnost“,  který  používá  ve  své  práci 

Zatloukal (2012) pro označení stejného významu. Lze také užít výrazu nezávaznost podle Freedman a Combs 

(2009).
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klíčem  k této  podmínce.  Tým  by  se  měl  obloukem  vyhýbat  reflexím  podobným 

diagnostikování společně s neznámými termíny pro klienta jen s těží srozumitelnými (Úlehla, 

2010).

Ráda bych se  v návaznosti na  tuto myšlenku vrátila  k pojmu „přiměřené odlišnosti“ 

neboli „přiměřené neobvyklosti“, který se vztahuje k povaze podnětů z týmu. Ty by měly být 

přinášeny s ohledem na jejich novost a přijatelnost pro klienty.  Jak už jsem zmínila dříve, 

pouze  rozdíl, který není ani příliš malý a ani příliš velký, přináší využitelný potenciál pro 

změnu (Andersen, 1991). Tým tak musí ve svých reflexích vyvažovat požadavek dostatečné 

podnětnosti  pro  klienty  (případně  terapeuty)  a přiměřené  odlišnosti  v tom,  co  vybírají  ze 

svých myšlenek (Zatloukal,  2012a). Mohou se vyskytnout situace, kdy z týmu zazní příliš 

silné tvrzení neboli příliš neobvyklá myšlenka. V takovém případě nabízí Andersen (1995, 

s. 20) následující otázku pro ostatní členy týmu: „Co jsi slyšel nebo viděl takového, že jsi 

přišel s takovým názorem?“ nebo „Co si myslíš, že si teď klient říká o tvém názoru?“ Pokud 

podobná otázka nezazní z týmu, může také terapeut po proběhnutí reflexí říci: „Když bylo to 

nebo ono řečeno, myslel jsem si, že mohlo být těžké tomu naslouchat nebo o tom přemýšlet“ 

(Andersen, 1991, s. 42). Takové formulace lze považovat za „záchrannou hůl“, která může 

informovat tým o tom, zda se pohybuje uvnitř či vně přiměřenosti (Andersen, 1991)

Komentáře  jsou  formulovány  jako  pozitivní  nebo  logické  nikoli  jako  negativní  či 

obviňovací

Podobně  také  Greene,  Lee  (2011)  uvádějí  tuto  zásadu  s výzvou,  „buďte  pozitivní“ 

neboli zaměřte se na to, co je pro klienta užitečné, na jeho silné stránky, zdroje a úspěchy. Je 

zde také obsažen požadavek vyzdvižení situací, kdy klient problém zvládal a podařilo se mu 

nad ním přebrat kontrolu (Greene, Lee, 2011). Tato zásada se také částečně vztahuje k tomu, 

co jsem zmínila výše a zahrnuje podmínku „přirozeného“ jazyka, který není patologizující 

a příliš odborný. White (1991, podle Freedman, Combs, 2009, s. 196) zdůrazňuje, že „členové 

týmu mluví jako obyčejní lidé, nikoli jako zástupci ,vědění´ nebo ,autority´.“ Andersen (1990) 

v tomto kontextu vyzývá k využití  kreativity členů týmu, kteří mohou své myšlenky převést 

do metafor. Myslím si, že metafora může být použita pro přesné vyjádření své představy, pro 

její  lepší  pochopení  nebo  jako  nabídka  variací  různých  obrazů,  které  se  s daným 

připodobněním spojují. Ať už jsou v reflexích užívány metafory či nikoli, navzdory odlišnosti 

komentářů, zde platí: Vše, co je řečeno, by mělo vést k vytvoření koláže nebo příběhu, jež má 

svůj potenciál se dále rozvíjet (Andersen, 1990). 
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Členové  týmu  udržují  mezi  sebou  oční  kontakt  a oddělují  naslouchající  a „mluvící“ 

pozici

Základem pro reflektující proces je posun mezi vnitřním a vnějším dialogem (Balášová, 

2010). V průběhu, kdy klient a terapeut konzultují, sedí tým v tichosti a každý ze členů vede 

svůj  vnitřní  dialog.  Až ve chvíli,  kdy je tým vyzván terapeutem, tak členové týmu vedou 

společný vnější dialog (Andersen, 1990). Je tady zřetelné oddělení komunikačního prostoru 

mezi terapeutem, klientem a reflektujícím týmem. Neboť nejen tým střídá tyto pozice,  ale 

samozřejmě také terapeut s klientem mají v konzultaci možnost naslouchat. Což je nepatrný, 

avšak velmi významný prvek takto vedeného rozhovoru (Úlehla, 2010). Zároveň by každý 

v týmu měl mít možnost vystřídat pozici aktivní a pozici naslouchající (Andersen, 1990).

 Reflexe z týmu by neměly zaznívat jako “monologické“ vstupy jednotlivých členů, ale 

jako společný rozhovor, ve kterém na sebe členové navazují a sdílejí své myšlenky. Zatloukal 

(2012a,  Lax,  1995) mimo jiné zdůrazňuje,  aby v týmu zaznělo co nejvíce možností,  které 

nepůjdou  směrem  „správnosti“,  ale různorodosti.  Je  tedy  dobře,  pokud  jeden  člen  týmu 

nesouhlasí s druhým nebo má jiný pohled. Je však třeba tuto pozici vhodně uvést, například: 

„To je zajímavé. Já mám z toho ještě jiný dojem.“ Členové týmu by se určitě neměli hádat 

a pokládat své reflexe do opozice vůči myšlence, která zazněla. Vždy by mělo jít o doplnění 

další perspektivy, jejíž povaha nebude vnímána jako jediná pravdivá (Andersen, 1990). 

U  reflexí  jednotlivých  členů  platí  ještě  jedna  zásada,  která  říká,  že  vždy  by  měl 

reflektující  vybrat  pouze  jeden,  dva,  maximálně  tři  postřehy,  které  jsou  významné  pro 

probíhající konzultaci. U každého člena se přirozeně vynořuje řada různých myšlenek během 

doby, kdy naslouchá, je tedy třeba udělat určitý opodstatněný výběr (Úlehla, 2010).

Vjemy jsou sdíleny a konzultantovy myšlenky, obrazy nebo představy jsou zdůrazněny 

více než-li hodnocení, odsuzování nebo vysvětlování toho, co bylo viděno

Takové pravidlo je vztaženo například k situaci, kdy některý člen týmu nepřímo přebírá 

při svých reflexích pozici konzultanta a v průběhu rozhovoru v týmu podsouvá terapeutovi 

otázky, na které on považuje vhodné se zeptat (Andersen, 1995). Úlehla (2010) o podobných 

reflexích mluví jako o „vytahování králíka z klobouku“. Například se jedná o tyto otázky: „Je 

tam kromě babičky a dědečka ještě někdo, o kom nebyla řeč? A kde vlastně bydlí tatínek?“ 

Tým by měl respektovat způsob práce terapeuta, měl by mu být oporou a reflektovat tak, aby 

vzájemná  spolupráce  s klientem  byla  obohacena,  nikoli  podrývána  (Andersen,  1995). 

Domnívám se, že reflektující tým je vždy ovlivněn terapeutickým přístupem, v jehož duchu je 
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konzultace  vedena.  Což  se  týká  nejen  obsahu,  se  kterým tým pracuje,  ale  také  určitými 

specifiky dané terapie. 

Reflexe se snaží nahlížet na obě strany problému, přesun z pozice „buď-nebo“ do pozice 

„jak-tak“ 

K tomuto zásadnímu posunu přispěl nepříjemný pocit Andersena v konzultacích, kdy 

vystupoval v pozici znalce, který by měl nejlépe vědět,  o čem se bavit,  jak tomu rozumět 

a dokonce, co by měli klienti dělat (Andersen, 1993). Díky přesunu k „jak - tak“ nebo „ani – 

ani“ se otvírají různorodé perspektivy, díky kterým již není terapeut tím, kdo by měl znát, co 

je  pro rodinu nejlepší,  ale  stává se  rovnocenným partner  v rozhovoru.  Lax (1995)  hovoří 

o možnosti  reflektujícího  týmu  se  rozhodnout,  jak  významně  bude  při  svých  reflexích 

zohledňovat,  v jakém  duchu  byla  vedena  předchozí  konverzace  s terapeutem.  Například 

„Slyšel jsem vysvětlení, ke kterému bych rád ještě připojil...“, „člověk se může zaměřit jak na 

toto,  tak  i na  toto“  (Andersen,  1990).  Je  užitečné  v mnohočetnosti  náhledů  vystupovat, 

protože rodina sama většinou mluví v termínech „buď-nebo“ (Andersen, 1991).

T. Andersen, přestože zprostředkoval různá vodítka, jak pracovat s reflektujícím týmem, 

podotýká: „Čím méně bude proces plánovaný, tím větší prostor je ponechán situaci, aby ho 

sama formovala. Důležité je, aby všichni účastníci procesu mohli říct a udělat to, co cítí jako 

přirozené a příjemné“ (Andersen, 1995, s. 19, podle Balášová, 2010, s. 45).

 2.3.4 Struktura reflexí

Pravidla  pro  reflektování,  která  Andersen  nabízí,  v sobě  skrytě  zahrnují  určitou 

strukturu samotných reflexí, které by si členové týmu měli být vědomi. Ráda bych jí nyní 

věnovala  více  pozornosti.  Jedná se  oscilaci  mezi  úrovněmi  obrazů,  vysvětlení  a alternativ 

znázorněných na obrázku č. 7.
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Úroveň obrazů je vytvářena skrze otázky konzultanta, díky kterým zjišťuje jak on, tak 

reflektující  tým,  jaká  je  klientova  představa  nebo  jaký  je  jeho  vlastní  obraz  světa 

z epistemologického  hlediska.  Jinými  slovy  lze  říci,  že  terapeut  shromažďuje  informace 

o problému  a situaci  klienta.  Další  otázka  směřuje  k vysvětlení  toho,  jakým  způsobem 

nahlížejí  na  situaci.  Často  se  tím vyjasňuje,  že  problematický bod se  nějakým způsobem 

proměňuje, a je tedy pravděpodobné, že k dalším proměnám dojde i v budoucnu. Třetí úroveň 

alternativ  je  utvářena  na  základě  hypotetických  otázek  o budoucnosti  nebo  změnami 

vysvětlení  existujícího  obrazu.  Klient  si  tak  může  dovolit  větší  flexibilitu  ve  svých 

odpovědích  a sám  rozvíjí  nové  perspektivy.  Členové  týmu  na  základě  takové  struktury 

vytvářejí své reflexe a umožňují proměnu verzí o obrazu, vysvětlení či alternativách, které 

v konzultaci zaznívají (Andersen, 1991).
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Obr.  7:  Výměna  popisů  obrazu, 

vysvětlení  problémů  a popisů 

alternativ (Andersen, 1991, s. 35)



Ve schématu na obrázku č. 8 reflektující tým pracuje se svými představami rodinného 

obrazu  neboli  problému  a jeho  odpovídajícímu  vysvětlení.  Na  obrázku  č.  9  tým  může 

nabídnout ve svých reflexích hypotetické návrhy toho, co by se mohlo stát, kdyby se něco 

v obraze změnilo nebo bylo nahrazeno jiným vysvětlením (Andersen, 1991). Domnívám se, 

že  hledání  alternativ  je  blízké  metodě  přerámování,  kdy  dochází  ke  změnám  významů 

spojených  s určitou  situací,  a to  nikoli  faktů.  Za  rámec  je  považován  systém  pravidel 

a hodnotících kritérií, které se vztahují k problematické situaci (Gjuričová, Kubička, 2009). 

Změna významu je potom často charakterizována v rozhovoru slovy „...to mě ani nenapadlo“. 

(Zatloukal,  2007).  Představuji  si,  že  podobně jsou hledány alternativy,  které mění  povahu 

vysvětlení problému a cirkulárně také charakter problému samotného. Nabízí se možnost jít 

v reflexích ještě dál, kam už se reflektující tým pouští jen zřídka. Týká se to reflexí, v nichž 

tým hovoří o způsobech, jakými klienti dospívají k rozdílům v popisu jejich situace. Nebo se 

to týká nového nahlížení na podstatu jejich problému, která tak klienty vede zpětnovazebním 

mechanismem  k popisu  a vysvětlení  problému  (Andersen,  1991).  Aby  reflektující  tým 

respektoval  tyto  tři  úrovně  ve  svých  reflexích,  má  na  mysli  následující  otázky:  „Jakým 

způsobem členové rodiny vytvářejí své obrazy, jak je vysvětlují a jak nacházejí alternativy“ 

(Andersen, 1991, s. 36).
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Obr.  9:  Verze  rodiny  a reflexivního  týmu 

o alternativních  popisech  a vysvětlování  problému 

(Andersen, 1991, s. 40)

Obr.  8:  Verze  popisovaného  problému  tak,  jak  je 

prezentována  rodinnou  a reflexivním  týmem  a její  

vysvětlování (Andersen, 1991. s. 40)



 2.4 Další podoby reflektujícího týmu

Díky  účasti na  workshopu systemického reflektování (Novotná, Nepustil, 2012) jsem 

měla možnost poznat další  způsoby práce s reflektujícími týmy,  které jsou v terapii  široce 

a kreativně  rozvíjeny.  Jedním  z nich  jsou  „as  if“ („jako  by“)  týmy  spolupracujícího 

(kolaborativního) přístupu8,  jehož představitelkou je Harlen Anderson. V „as if“ konzultaci 

členové týmu přebírají  různé  role,  které  zaznívají  v příběhu klienta.  Anderson (Anderson, 

Jensen,  2007)  využívá  čtyř  otázek  pro  rozvíjení  dialogu  tak,  aby  ostatní  členové  týmu 

naslouchali  tomu,  o čem  bude  klient  chtít  opravdu  hovořit.  Otázky  zní  následovně:  (1) 

z jakého důvodu jste si vybral následující téma k rozhovoru? (2) Jaké postavy či osoby se 

vyskytují ve vašem příběhu? (3) Jaké jsou vaše očekávání od naší konzultace? (4) Prosím 

řekněte  nám,  co  je  podle  vás  důležité,  abychom  věděli  o tématu,  se  kterým  přicházíte? 

(Anderson, Jensen, 2007). Členové týmu na základě vyprávění klienta a určení jednotlivých 

postav  přebírají  dané  pozice  či  role,  ve  kterých  rozvíjejí  svůj  vnitřní  dialog.  Reflektovat 

v dané roli může jednotlivec a nebo skupina. Pokud je role sdílena ve skupině, reflexe jsou 

nahlas vedeny ve formě společného rozhovoru (Novotná, Nepustil, 2012). 

Při konzultaci na zmíněném workshopu byly vytvořeny skupiny, které reprezentovaly 

jednotlivé role, které se objevovaly v příběhu klientky, například zaměstnavatelé či koučové. 

Zajímavé bylo,  že  jedna  ze  skupin  představovala  také  samotnou klientku.  Ve chvíli,  kdy 

terapeut přenechal prostor pro vstup reflektujících týmů, klientka měla možnost pohybovat se 

mezi jednotlivými skupinami a poslouchat jejich postřehy „jako kdyby“ byli v dané pozici. 

Když byly týmové reflexe ukončeny, klientka měla možnost se vrátit k tomu, co zaznělo ve 

skupinách a co bylo pro ni zajímavé (Novotná, Nepustil, 2012).

Jak  říká  Harlene  Anderson  (Anderson,  Gerhard,  2006)  naše  životy  jsou  provázeny 

různými hlasy jiných lidí kolem nás a tyto hlasy se stávají součástí našeho myšlení, jednání 

a toho, kým jsme. Proto taková zkušenost při konzultaci poskytuje příležitost  pro všechny 

účastníky  vytvořit  prostor  důležitý  pro  rozvíjení  dialogu.  „As  if“  hlasy  nenabízí  nové 

informace pro klienta, není to ani záměrem. Novost a budoucí možnosti vycházejí z plynulosti 

probíhajících interakcí, které se stávají součástí každé konverzace a zároveň vedou k rozvoji 

8 Kolaborativní praxe je spojena zejména s postmoderními neboli sociálně konstrukcionistickými předpoklady, 

které Anderson, Carmen (2008) shrnuly do šesti bodů, a to (1) udržování skepticismu, (2) vyhýbání se riziku 

generalizace, (3) poznání jako interaktivní sociální proces, (4) privilegování lokálního poznání, (5) jazyk jako 

kreativní sociální proces, (6) poznání a jazyk jako vzájemně transformativní.
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další. Terapeuti a klienti hodnotí tuto metodu slovy: neočekávaná novost, nekonečné možnosti 

a rozpouštění problému (dis-solving problem).

Třetí  variantou  reflektujících  týmů,  se  kterou  jsem  měla  možnost  se  setkat,  jsou 

outsider-witness neboli  vnější  svědek  podle  terapeuta  Michaela  Whita.  Tento  způsob 

reflektování je řazen k narativní psychoterapii. Účastníci v pozici vnějších svědků reflektují 

vlastní zkušenost, která se pojí k příběhu klienta. Doporučuje se, aby vnějšími svědky byli 

členové  rodiny  nebo  přátelé.  Pokud  se  jedná  o cizí  účastníky,  je  možné  přizvat  další 

odborníky  -  terapeuty  nebo  vybrat  někoho  s podobnou  zkušeností.  Tito  lidé  tak  mohou 

pomoci těm, kteří ji právě zažívají. Pokud se jedná o skupinu vnějších svědků, její členové si 

navzájem pomáhají v rozvíjení reflexí. Je tedy vhodné, aby se ostatní doptávali na to, o čem 

některý z nich hovořil. Existuje několik otázek, které by měli mít vnější svědci na paměti při 

svém vnitřním dialogu: Co se mě v příběhu klienta dotklo? Co v mém vlastním životě bylo 

zasaženo, když se mě to nějakým způsobem dotýká? Kam jsem se posunul v mém myšlení 

a životní zkušenosti? V čem spočívá novost situace, kterou jsem prožil díky tomuto posunu? 

Tyto otázky může také používat terapeut při otevřené reflexi a rozvíjet tak příběh vnějšího 

svědka. Tento způsob reflexe spojuje prostor terapeutické místnosti s běžným životem. Je tedy 

pravděpodobnější,  že  kroky,  kterými  klient  prochází  v konzultaci  budou  překládány  do 

každodenního života klienta (Carey, Russell, 2003). 

V rámci workshopu byly vytvořeny při cvičné konzultaci dvě reflektující skupiny, jedna 

podle vzoru T. Andersena a druhá reprezentovala variaci M. Whita. Díky předešlé zkušenosti 

s vedením reflexí podle T. Andersena, jsem si vybrala druhou možnost, která se mi nabízela. 

Pro  mě  byla  tato  pozice  více  spontánní,  velmi  záhy  se  vynořovaly  situace,  které  se  mě 

dotýkaly v návaznosti na to, o čem klient vyprávěl. Reflexe mých ostatních kolegů v týmu se 

soustřeďovaly  na  vyprávění  vlastního  příběhu,  který  často  obsahoval  možnosti,  jak  se  se 

situací vyrovnat nebo ji řešit.  Ve srovnání s druhým týmem, kde reflexe byly spíše kratší, 

cílené a výjimečně zahrnovaly vlastní zkušenost (Novotná, Nepustil, 2012).

 2.4.1 Reflektující tým v rámci terapie orientované na řešení

V následující podkapitole bych se ráda věnovala projektu, který umožňoval studentům 

navazujícího  magisterského  studia  oboru  Charitativní  a sociální  práce  se  účastnit 

reflektujícího  týmu  v poradenských/terapeutických  konzultacích  organizace  Dalet.  Tato 

organizace představuje tým koučů, terapeutů, supervizorů a lektorů přístupu zaměřeného na 

řešení se sídlem v Olomouci. 
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Díky  této  nabídce  jsem  měla  možnost  se  podílet  na  setkávání  reflektujících  týmů 

společně s dalšími pěti kolegy z oboru. Setkání probíhalo jednou za dva měsíce v průběhu 

jednoho  roku  a dohromady  se  jednalo  o 30  hodin  práce.  Na  úvod  jsme  prošli  krátkým 

proškolením, kde jsme se dozvěděli, jak pracovat v reflektujícím týmu, tak aby to pro klienty 

bylo co nejužitečnější. Konzultace byly vedeny ve spolupráci dvou terapeutů, se kterými jsme 

měli možnost vést diskuzi po skončení každého sezení.

 2.4.1.1 Přístup orientovaný na řešení

Dříve než se budu zabývat specifiky reflektujícího týmu v přístupu orientovaném na 

řešení, alespoň krátce tento směr představím. Přístup orientovaný na řešení neboli „solution-

focused  approach“  se  řadí  k postmoderním  směrům  v psychoterapii,  inspirovaný  prací 

Miltona H. Ericksona, významného terapeuta a představitele „ericksonovského přístupu“. Na 

jeho počátku stojí osobnosti jménem Steve de Shazer a jeho manželka Insoo Kim Berg, kteří 

jsou také představováni jako zakladatelé přístupu orientovaného na řešení (Zatloukal, 2011). 

Přístup  zaměřený  na  řešení  se  řídí  několika  principy:  „(1)  rozvíjení  řešení,  nikoli 

problémů,  (2)  efektivita,  (3)  spolupráce,  (4)  expertnost  na  proces  (nikoli  na  obsah),  (5) 

nevyhnutelnost změn, (6) individuální přístup“. Jednotlivým bodům budu v následující části 

věnovat bližší pozornost. 

(1) Rozvíjení řešení, nikoli problému, tento princip lze jednoduše uchopit na základě 

slavné metafory Steva de Shazera (1993, podle Zatloukal, 2011, s. 49): „...klient stojí před 

pomyslnými  zamčenými  dveřmi,  za  nimiž  ho čeká  spokojený život.  Pokud si  chce  dveře 

otevřít,  pak nepotřebuje dopodrobna zkoumat zámek (z jakého je kovu, kdo a kdy ho tam 

namontoval apod.), ale především potřebuje najít klíč, který do něj pasuje.“ Z této metafory 

vyplývá, že práce s klienty je založena na hledání jejich zdrojů, možností a formulování jejich 

očekávání,  kdy  popis  problému  hraje  jen  okrajovou  roli.  Jak  ve  svém příspěvku  hovoří 

Zatloukal (2011, s. 49) „...pro řešení není nutné znát detaily problému, protože řešení není 

totéž, co odstranění problému: řešení nevychází nutně z podstaty problému, jen musí ,pasovat´ 

na  (problémovou)  situaci.“  Problém či  problémová  situace  a její  popis  není  v konzultaci 

považována za nedůležitou,  případně jako něco,  o čem se nesmí mluvit,  naopak, někdy je 

užitečné o problému hovořit například při utváření terapeutického spojenectví.  Lze říci,  že 

tento princip je aplikován zejména na proces, nikoli na obsah (Zatloukal, 2011)

Terapie  zaměřená  na  řešení  je  někdy  označována  jako  „krátká  terapie“,  vychází 

z předpokladu,  že  i při  menším počtu sezení  lze  dosáhnout  udržitelné terapeutické změny. 
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Důraz  na  (2)  efektivitu  je  zároveň  důrazem na  jednoduchost,  která  se  promítá  do  práce 

terapeuta  (Zatloukal,  2011).  Sezení  s klientem  není  uměle  prodlužováno  a zbytečně 

komplikováno. Zatloukal (2007b, s. 197, podle S. de Shazer et al., 1986) uvádí, že se jedná 

o „způsob práce, který neustále má na zřeteli, co nejrychleji pomoci klientovi k tomu, aby 

terapii již nepotřeboval“. (3) Spolupráce je nezbytná k úspěšnému průběhu terapie. Je nutné, 

aby terapeut bral klienty vážně a snažil se jim porozumět s ohledem na fakt, že (4) klienti jsou 

odborníky na svůj vlastní život. Terapeut je ten, kdo ví, jakým způsobem vést rozhovor, ale 

není tím, kdo byl měl určovat, co bude klient říkat a co je správné. (5) Nevyhnutelnost změn, 

tento princip vychází z teorie rozdílů G. Batesona, která je již popsána výše (Zatloukal, 2011). 

K tomu, aby mohly být  změny pozorovány,  slouží  cíle  terapie,  které jsou stanovovány na 

začátku (Zatloukal, 2007b). Pozornost je věnována i malým změnám, které mohou rozpoutat 

řetězec  změn  dalších.  Jako  poslední  se  do  řady principů  řadí  (6)  individuální  přístup  ke 

klientovi, v němž nelze využívat nějaké universální zdroje, možnosti či řešení, ale při každém 

sezení a pro každého klienta je nutné vytvořit konzultaci co nejvíce ušitou na míru (Zatloukal, 

2011). V přístupu zaměřeném na řešení existují určité techniky, které strukturují terapeutickou 

práci.  Jedná  se  například  o zázračnou  otázku,  zaměření  na  výjimky,  ocenění,  škály, 

experimenty nebo otázky na zvládání (Zatloukal, 2010). 

 2.4.1.2 Reflexe v přístupu zaměřeném na řešení

Blíže bych ráda představila ty techniky, které může využívat také ve svých rozhovorech 

reflektující  tým a které  jsou  specifické  pro  reflexe  v přístupu  zaměřeném na  řešení. Tyto 

techniky mají povahu ocenění a nápadů (alternativ) (Zatloukal, 2012). 

Ocenění  předpokládá,  že se  reflektující  tým bude zabývat  tím,  co se  klientům daří. 

„Zdůrazňují se výjimky, zdroje, zvládání, které se popisují velmi konkrétně s odkazem na to, 

co klient sám popisoval v rozhovoru“ (Zatloukal, 2012, s. 7). Není to tedy vychvalování či 

plané lichocení, ale pečlivě vybrané a disciplinované zdůraznění toho, co funguje (Zatloukal, 

2007b). Tým se může v této souvislosti zaměřit na výjimky neboli světlé body, kdy se dařilo 

problém nějakým způsobem zvládnout či lépe zvládat. Takové výjimky jsou dále rozvíjeny 

a terapeut pracuje společně s klientem na tom, aby se z nich stalo pravidlo (Zatloukal, 2011). 

V reflektujícím týmu jsme  se  společně  naučili  hojně  využívat  cílené  ocenění.  Často  byly 

takové  reflexe  zaměřeny  na  schopnosti  klientů  zvládat  určité  situace,  případně  na  jejich 

charakterové vlastnosti, které jim ve zvládání pomáhají a které tak mohou dále rozvíjet.

36



Nápady,  neboli  alternativy  přinášejí  nové  pohledy,  společně  s využitím  techniky 

experimentů, metafor, přerámování a případně vlastní zkušenosti (Zatloukal, 2012a). 

Technika experimentů má povahu domácích úkolů, při kterých může klient i mimo 

terapeutické  konzultace  sledovat  cestu  k řešení  problému  (Zatloukal,  2011).  Experimenty, 

které navrhuje reflektující tým, by měly být nabízeny „velmi jemně“ a to tak, aby je nebylo 

možné zaměnit s odbornou radou (Zatloukal, 2012a, s. 7). Jako příklad bych uvedla reflexi, 

která  zazněla  při  konzultaci  uvedené  v rámci  výzkumu.  Reflexe  jednoho  ze  členů  týmu 

reagovala na popis situace, kdy adolescentní syn odešel z domů a vracel se až po dvou dnech, 

přičemž matka o něm celou dobu neměla žádné zprávy. Neodpovídal ji na sms zprávy a ani na 

opakované telefonáty. Po návratu domů následoval „výprask“ a výčitky matky, která se o něj 

bála a tato situace se vícekrát opakovala. Jeden ze členů týmu nabídl experiment formulovaný 

jako zvědavou otázku, ve které ho zajímalo, jak by asi syn reagoval nebo co by se změnilo, 

kdyby jej matka radostně uvítala při jeho návratu domů. 

Další možností je terapeutická strategie zvaná přerámování, o kterém jsem se zmínila 

již  ve  spojitosti  s rozvíjením  alternativ  u Andersena.  Gjuričová,  Kubička  (2009)  uvádějí 

příklad, kdy rodiče řeší problém s lhaním dítěte a původním rámcem či vysvětlením je, že dítě 

vzdoruje svým rodičům. Za přerámování lze potom označit takové vysvětlení, ve kterém lhaní 

dítěte je považováno za snahu rodiče potěšit. 

Častěji  nežli  snaha  o přerámování  zaznívala  vlastní  zkušenost,  v níž  členové  týmu 

hovořili jak o sobě, tak o lidech ve svém okolí, kteří prožívají podobnou situaci jako klient. 

Tento  způsob reflexí  vnášel  do  konzultace  prvky z variace  reflektujícího  týmu M.  Whita, 

vnější svědci. 

Byli jsme také podporováni k využití metafor, které nám umožnili se vyjadřovat s větší 

lehkostí. Podobné vyjádření toho, o čem klient na konzultaci mluvil, nám umožnilo rozvíjet 

další  pohledy na situaci klienta.  Zároveň se otvíral  prostor pro fantazii  a kreativitu.  Jedna 

z metafor,  která  zaznívá  v rozhovoru,  který  je  taktéž  součástí  výzkumu,  například  hovoří 

situaci klienty v kontextu pohádky o šíleně smutné princezně.

Práce  v reflektujícím  týmu  přístupu  zaměřeného  na  řešení  byla  v dalších  ohledech 

založena  na  velmi  podobných  pravidlech  jako  reflektující  tým T. Andersena.  Co  se  týče 

uspořádání v místnosti, seděli jsme v kruhu ve stejné místnosti, kde probíhala konzultace. Na 

klienty jsme měli možnost vidět, i když vzdálenost a postavení terapeutů nám to umožňovalo 

jen částečně. Konzultace probíhala zhruba 45 minut, a to za přítomnosti dvou terapeutů, kteří 
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vedli  terapii  společně.  Zhruba  po  30 minutách  jsme byli  vyzváni  k reflexím,  které  trvaly 

kolem 5 až 10 minut. Klienti měli možnost se k reflexím vrátit a vyjádřit se k tomu, co je 

zaujalo.  Po ukončení konzultace s klienty,  probíhala vždy reflexe toho,  co zaznělo v jejím 

průběhu. Dostali jsme zpětnou vazbu od terapeutů, kteří nás jak oceňovali, tak upozorňovali 

na ne příliš  vhodné a žádoucí  reflexe.  Měli  jsme možnost  konzultovat  naše pocity,  obavy 

a vše, co nám ve spojitosti s konzultací přišlo na mysl. 

 2.5 Možnosti využití reflektujícího týmu v sociální práci

Jak je již z předchozího textu zřejmé, v dnešní době tato metoda nachází své využití 

v různých  postmoderních  směrech  (Chang,  2010),  zejména  díky  tomu,  že  koresponduje 

s filosofií postmoderního myšlení. Na jedné straně tak ztrácí svoji „teoretickou čistotu“, na 

druhé straně se však přizpůsobuje různým teoretickým variacím a nabízí tak nové možnosti 

a perspektivy,  jak  pro  klienty,  tak  pro  pomáhající  profesionály.  Chang  (2010)  uvádí,  že 

v současnosti se stává nejen technikou práce, ale někdy je také reflektující tým označován 

jako nový model rodinné terapie. 

Greene, Lee (2011) uvádějí využití reflektujícího týmu v sociální práci orientované na 

řešení.  Kontext,  ve  kterém tuto  možnost  otevírají,  je  spjat  se  „špatnou  reputací“  klientů. 

Autoři tím míní situace, kdy se o klientech hovoří skrze diagnózy a jejich příběh je saturovaný 

problémy.  A je pro ně potom náročné dojít  k pozitivním změnám v životě.  Jako řešení  se 

nabízí „rozšiřování novinek“ neboli vyzdvižení toho, co klient zvládá a co se mu daří. V této 

souvislosti  je  nabízen reflektující  tým, kam může zasednout  sociální  pracovník nebo jiný 

odborník, který má stále negativní pohled na klienta. Zásady pro práci v reflektujícím týmu se 

shodují s těmi, které jsou uvedené výše. 

 Reflektující tým nabízí výjimečný prostor pro studenty, díky kterému se mohou učit. 

Andersen (1990) hovoří o dvou variantách vzdělávání studentů pomocí reflektujícího týmu. 

Buď tedy přímou účastí  v reflektujícím týmu,  kde se studenti  učí  vést  svůj  vnitřní  dialog 

a zároveň poslouchat konzultaci. Z osobní zkušenosti mohu říci, že mi činilo problém skloubit 

tyto procesy, neboť pozorné naslouchání a průběžné reflektování předpokládá schopnost být 

součástí  dvou  odlišných  prostorů,  vnějšího  a vnitřního.  Studenti  se  učí  vybírat  ze  svých 

myšlenek  ty,  které  otevírají  nové  perspektivy,  mají  možnost  aktivně  využívat  některé 

z technik jako je například přerámování.  Dále  se orientují  na formulace ocenění,  snaží se 

o návrhy na experimenty apod. Lze říci, že se učí také myslet v daném terapeutickém směru, 

protože  pracují  s materiálem,  který  je  jím  ovlivněn.  Možnost  být  přímými  účastníky 
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konzultace  nabízí  jedinečnou  příležitost  sledovat  práci  samotného  terapeuta  a získávat 

poznatky vycházející ze samotné praxe. To, že student je navíc aktivním článkem konzultace, 

otevírá  nový  rozměr  procesu  učení.  Další  možností,  kterou  nabízí  Andersen  (1990),  je 

sledovat záznamy z konzultací, kde se vyskytuje reflektující tým. Společně se studenty buď 

pustil  záznam do doby vstupu reflektujícího týmu a vybídl  je k reflexím,  nebo přemýšleli 

společně  nad  reflexemi,  které  zazněly  v týmu.  V některých  případech  reflektující  tým 

představuje podporu už v práci začínajících terapeutů, a to zejména při vytvoření terapeutické 

vztahu a pracovní aliance (Chang, 2010).

 S reflektujícím týmem se  lze  setkat  také  jako  s doplňující  součástí  supervize,  kdy 

supervidovaný hovoří se supervizorem a ostatní supervidovaní naslouchají jejich rozhovoru. 

Po určité chvíli jsou vyzváni k reflexím, které si supervidovaný a supervizor mají možnost 

poslechnout (Chang, 2010). Andersen (1990) doporučuje, aby supervizor nejdříve hovořil se 

supervidovaným o daném případu a zjistil  co nejvíce detailů.  Reflektující  tým by měl  být 

vyzván dříve, nežli supervizor bude prezentovat daný problém ze své perspektivy. Pravidlo, 

které se váže k reflektujícímu týmu v supervizi určuje, aby otázky měly cirkulární charakter. 

Lze se tak vyhnout situaci, v níž supervizor má dojem, že je mu udáván jasný směr, kterým by 

měl supervizi vést.

Vhodný prostor pro reflektující  tým se nabízí  také na  poradách zaměstnanců,  kde 

může zaujmout reflektující pozici jedna polovina zaměstnanců, kdy současně druhá polovina 

poslouchá. V určitou chvíli dojde k výměně a naslouchající část zaměstnanců reflektuje to, co 

zaznělo při jejich společném rozhovoru. Takto celý proces pokračuje analogicky i obráceně 

(Andersen, 1995).

Své místo pro reflektující tým mají také workshopy a konference, kde mohou být do 

týmu zapojeni všichni posluchači (Andersen, 1995, podle Balášová, 2010).

Další  možností  je  setkání  manažerů,  kteří  potřebují  diskutovat  o určitém úkolu  či 

otázce. V takové situaci lze využít následující postup: skupina bude rozdělena do menších 

skupin a vždy jedna bude určitý čas vést rozhovor a ostatní budou poslouchat. V jednotlivých 

pozicích se vystřídá každá skupina, čímž se rozvíjí množství různých pohledů a vzájemných 

inspirací (Andersen, 1995). 

Netradiční  oblastí,  kde  lze  tuto  metodu  také  využít,  je  rozhovor  týkající  se 

kvalitativního výzkumu.  Výzkumník  v tomto  případě hovoří  s jiným „člověkem“ o svém 

výzkumu  (datech,  kategoriích,  neznámých,  neobjevených  souvislostech  atd.)  a ostatní 
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naslouchají. Poté ostatní hovoří o tom, co měli na mysli, když se hovořilo o výzkumu a o tom 

co je ještě neznámé (Andersen, 1995).

Je  tedy  zřejmé,  že  reflektující  tým má využití  nejen  v psychoterapii,  ale  i v dalších 

oblastech práce s klienty a díky tomu se otevírá prostor novým možnostem společné práce. 

Není vždy pravidlem, že musí být nutně přítomen tým osob. Samozřejmě v takovém případě 

se už nehovoří o reflektujícím týmu, ale je zachován přístup reflektujícího procesu. Měla jsem 

možnost  být  součástí  terapeutické  konzultace,  kde  se  v reflektující  pozici  nacházel  jeden 

člověk, který naslouchal a následně vedl rozhovor o svých myšlenkách a nápadech společně 

s terapeutem, a to za přítomnosti klienta. Domnívám se, že také v podmínkách sociální práce 

a individuálních konzultací s klienty se nabízí prostor pro takový způsob rozhovoru. Pokud to 

jen podmínky dovolí, přítomnost některého z dalších pracovníků v reflektující pozici vnímám 

jako pozitivní narušení výsadního postavení konzultanta či poradce a otevření nových pohledů 

a příležitostí zejména pro klienta.
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 3 Metodologie výzkumu
V teoretické části jsem se zabývala tématem reflektujícího týmu a procesu reflexe, který 

je jeho součástí.  Věnovala jsem se teoretickým východiskům této metody, jejím počátkům 

a praktickými  pokyny  práce  s reflektujícím  týmem  a pravidly  jeho  členství.  Dále  jsem 

poukázala  na  další  variace  reflektujícího  týmu  v oblasti  narativní  a kolaborativní  terapie 

s bližším  zaměřením na  přístup  orientovaný  na  řešení,  kde  jsem mohla  přispět  vlastními 

zkušenostmi  z konzultací,  kterých  jsem  se  účastnila.  Na  závěr  jsem  předložila  možnosti 

využití reflektujícího týmu v různých podmínkách, jež pro něj potencionálně nabízejí prostor. 

V praktické části se zaměřuji na to, jak přítomnost reflektujícího týmu ovlivňuje průběh 

konzultace a k jakým proměnám přispívá. Jak už jsem zmínila, reflektující tým přináší nové 

myšlenky,  perspektivy,  nápady  a proto  předpokládám,  že  jeho  účast  má  vliv  na  sezení 

s klientem  a přispívá  k tvořivým  posunům  v konverzaci.  Zatím  jsem  se  nesetkala 

s výzkumem, který by se zabýval tímto tématem a proto předpokládám, že jeho přínos bude 

inovativní a výsledky obohatí popsanou teorii. 

Pro výzkum jsem zvolila kvalitativní metodologii, která umožňuje hlubší porozumění, 

vytváří komplexní, holistický obraz a zároveň umožňuje analyzovat různé typy textů (Hendl, 

2005).  Kvalitativní  výzkum vychází  z postmoderní  filosofie,  ve které  je  možno na  realitu 

nazírat  z různých perspektiv a proces poznávání je zároveň procesem neustálé interpretace 

(Miovský, 2006). Filosofie výzkumu koresponduje se zázemím terapeutického přístupu, který 

je  v konzultaci  využíván  a neméně  je  obsažena  také  v rámci  praxe  reflektujícího  týmu. 

Kvalitativní  metoda  dále  vyzdvihuje  způsob  zkoumaní,  který  akcentuje  reflexivitu 

a cirkularitu.  Výzkum není  omezen  na  určité  proměnné,  protože  ty  se  postupně  vynořují 

podobně jako jejich význam a vztah mezi nimi (Miovský, 2006).

Smékal (1999, podle Zatloukal, 2012, s. 124) shrnuje specifika kvalitativní metodologie 

do několika bodů: „(1) neklade čísla na první místo, avšak užívá je, ale jinak než metodologie 

kvantitativní, (2) je chápána jako hermeneutika, tj. hledá podtext a respektuje kontext, (3) je 

založena na specifičnosti,  (4) životní běh nahlíží jako příběh a užívá narativní diskurz, (5) 

svou  explikační  sílu  posiluje  spíše  pomocí  logických  důkazů  než  matematických 

(statistických)“.

Hendl (2005) upozorňuje na nevýhody kvalitativního výzkumu, kterých jsem si ve svém 

výzkumu vědoma. Mezi základní nevýhody kvalitativní výzkumu patří to, že získaná znalost 

nemusí být zobecnitelná. Analýza dat je často časově náročná etapa a výsledky mohou být 
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snadněji  ovlivněny  výzkumníkem a jeho  preferencemi.  Výzkum kvalitativního  charakteru 

není hodnotě neutrální.

 3.1 Cíl výzkumu a výzkumné otázky

Jako  výzkumný  cíl jsem  si  stanovila,  přispět  k porozumění,  jak  reflektující  tým 

ovlivňuje průběh terapeutického rozhovoru s klienty, kteří hledají pomoc se svými obtížemi. 

Ambicí  práce  je  obohatit  a inspirovat  svými  zjištěními  každodenní  praxi  pomáhajících 

profesionálů. 

Na základě svého cíle jsem zformulovala následující výzkumné otázky:

1. Jak přispívá reflektující tým k proměnám v konverzaci? 

2. Jak lze reflektující tým v konzultaci využít?

 3.2 Metody získávání dat

Pro výzkum jsem zvolila  jako  klíčový  zdroj  audiovizuální  data  tedy videonahrávky 

z terapeutických  sezení.  Jedná  se  o zvláštní  skupinu  dokumentů,  které  nemají  písemnou 

povahu, a proto je nutné mít pro ně vytvořena adekvátní analytická schémata a respektovat 

povahu těchto dat (Miovský, 2006). Nahrávky všech sezení prošly přesnou transkripcí, jsou 

tak přístupné pro další  analýzy a umožňují  porozumění průběhu interakcí (McLeod, 2010, 

podle Zatloukal, 2012; Hendl, 2005).

Při  získávání  dat  jsem zvolila  metodu  záměrného  výběru.  Základním kritériem pro 

volbu  videonahrávek  neboli  výzkumného  vzorku  byla  přítomnost  reflektujícího  týmu 

v průběhu  konzultace  s klientem,  souhlas  klienta  a vlastní  zájem  je  začít  zkoumat. 

Videonahrávky mají  soukromý charakter  a nemají  jinou spojitost,  vyjma zahrnutí  jednoho 

terapeutického přístupu a to terapie orientovaného na řešení („solution-focused“, SF). Figurují 

zde  rozdílní  klienti,  v odlišných  fázích  terapie  a konzultace  vedou  rozdílní  konzultanti. 

Zároveň je reflektující tým složen vždy z jiných členů, jejichž počet se také liší. Nahrávky 

nevznikly k účelům mého výzkumu, ale byly pro něj se souhlasem klienta vybrány z archivu 

organizace Dalet, která mi videonahrávky poskytla. 

V rámci etiky výzkumu je důvěrnost informací o klientovi zaručena tím, že není nikde 

zveřejněno jeho jméno, místo pobytu a skutečnosti, které by mohly vést k identifikaci osoby 

klienta. Zároveň také některá méně významná data jsou pozměněna, tak aby byla znemožněna 
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identifikace klienta. Jména, se kterými se lze ve výzkumu setkat, jsou fiktivní a jejich výběr 

byl náhodný.

 3.3 Metody zpracování dat

Pro zpracování dat jsem využila metodu konverzační analýzy, která umožňuje analýzu 

přirozeně  se  rozvíjející  konverzace  nebo  interakce  v rozhovoru.  „Je  kvalitativní  metodou 

analyzující bezprostřední dění a význam, nenechává otevřené otázky. Interakce se nahrávají 

a poté znovu poslouchají“ (Slade, Priebe, 2006, podle Pěč, 2008, s. 1). Konkrétně se bude 

jednat o konverzační analýzu vytvořenou podle Keeneyho a to  „Recursive frame analysis“ 

(RFA), což lze přeložit jako „Rekurzivní analýza rámců“ (1990; 2009; Keeney, Ray, 1996; 

Keeney, Ross, 1985; Chenail, 1991; 1995, podle Zatloukal, 2012b). 

RFA  se  řadí  mezi  konverzační  analýzy,  které  jsou  „charakteristické  pozorností 

věnovanou  tomu,  jak  je  jazyk  v terapeutických  konverzacích  používán  a jak  se  skrze  něj 

vytváří nová skutečnost“ (McLeod, 2001, podle Zatloukal, 2012b). 

„Základní  konverzační  jednotky  jsou  v tomto  pojetí  rámce  („frame“),  které  lze 

sdružovat  do  galerií  („gallery“),  přičemž rámce i galerie  se  vzájemně definují  a záleží  na 

pohledu pozorovatele (výzkumníka) co bude galerií a co rámci“ (Keeney, 1990; Keeney, Ray, 

1996, podle Zatloukal, 2012b, s. 134). Ve své práci jsem tedy označovala části konverzace za 

rámce  a galerie,  které  mi  umožnily přehledně  mapovat  průběh  konverzace  a přechody. 

Zároveň jsem využila tříaktovou strukturu navrženou Keeneyem, v níž lze rozlišit tři základní 

galerie  –  problém  a nedostatky,  přemostění  (posun  vpřed)  a rozvíjení  žádoucí  změny 

(Zatloukal, 2012b).

Tříaktovou strukturu lze znázornit následovně (Zatloukal, 2012b, s. 134).

První galerie (I.) zahrnuje předložení klientova problému a jeho nedostatků, jde o to, co 

klient přináší na sezení. Úkolem terapeuta je zjistit, co si klient přináší na sezení a nenechat 

ho s tímtéž odejít, ale pomoci mu k posunu jinam. Snahou terapeuta je najít co nejrychleji 
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nějakou skulinku („opening“) a využít něco z toho, s čím klient přichází a odejít tak z galerie 

I. (Keeney, 2009, podle Zatloukal, 2012b). 

Pokud se podaří  posun z první  galerie,  vstupují  terapeut  i klient  do pomyslné druhé 

galerie  (II.), kde dochází k inspiraci – objevují se nové pohledy a témata, která mohou být 

neočekávaná,  někdy  dokonce  zdánlivě  nesouvisejí  s původním  problémem.  Tento  stav  je 

přechodový  a terapeut  by  měl  podle  Keeneyho  (2009,  podle  Zatloukal,  2012b)  usilovat 

o pohyb vpřed a vyvarovat se návratu do původní galerie (I).

Poslední, třetí galerie (III.) je v zásadě opakem první, neboť je zde vše k dispozici jako 

zdroj  nikoli  jako  nedostatek  a „dochází  k tvořivému  zaměření  na  rozvoj  žádoucí  změny, 

objevují  se  posilující  podněty („intervence“),  které  dávají  smysl  pouze  díky předchozímu 

posunu,  objevují  se  nové  možnosti  a věci  jdou  jakoby  samy,  protože  žádoucí  změny 

vyvolávají  další  změny,  které posun žádoucím směrem povzbuzuje“ (Keeney,  2009, podle 

Zatloukal, 2012b, s. 135).

 3.4 Výstupy z výzkumu

Každá  konverzace  je  celá  graficky zaznamenána  pomocí  diagramů,  aby byl  zřejmý 

přechod  mezi  jednotlivými  galeriemi  a rámci.  Čísly  jsou  potom  označeny  rámce 

v jednotlivých galeriích. Barevně jsem odlišila galerie, které se pojí ke vstupu reflektujícího 

týmu  a to  modrou  barvou.  Galerie,  které  jsou  reakcemi  na  vstup  reflektujícího  týmu 

a ovlivňují rozhovor jsou označeny barvou zelenou. Dále je vedena interpretace RFA analýzy, 

která je podrobněji zaměřena na reflexe z týmu a jejich význam pro probíhající konzultaci. 

V rámci  interpretace  jsem využila  číselné  označení  řádků  v přepisu  rozhovoru  uvedeného 

v příloze. Tato čísla jsou uvedena v závorce a slouží k lepší orientaci v textu a k upozornění 

na významné momenty.

 3.4.1 Rozhovor č. 1

Na  začátek  bych  ráda  předložila  krátké  seznámení  s konzultací,  která  je  součástí 

výzkumu. V prvním rozhovoru je klientkou žena středního věku. V průběhu sezení zaznívá, 

že před pár týdny ztratila zaměstnání a nyní se věnuje připravě na přijímací zkoušky. Klientka 

trpí depresivními stavy, se kterými se už delší dobu potýká. V současné chvíli se ale potřebuje 

z těchto depresivních stavů co nejrychleji  dostat  a plně se zabývat  přípravou,  která ji  činí 

potíže a má z ní obavy. Klientka hned v úvodu předkládá jasnou zakázku, kterou terapeutka 

dále rozvíjí.
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Konzultace je vedena jedním terapeutem za přítomnosti reflektujícího týmu se čtyřmi 

členy,  kterému  byl  vyhrazen  prostor  celkem  dvakrát  v krátkých  vstupech.  Klientce  byla 

nabídnuta ještě další výjimečná možnost a to reflexe ze strany skupiny psychoterapeutů, kteří 

pozorují  konzultaci  za  jednosměrným  zrcadlem.  Třetí  rozměr  se  nabízel  ve  formě 

psychoterapeuta naslouchajícího mimo tuto skupinu, který s nimi vedl společný rozhovor. Pro 

analýzu jsem zvolila pouze tu část konzultace, kde vstupuje do rozhovoru reflektující tým. 

Důvodem je  nejen časová  náročnost  ale  také  kapacita  videa,  která  nezahrnuje  celý  vstup 

psychoterapeutů.  Nejednalo  se  o první  sezení  s klientkou,  jak bylo  možné zjistit  v úvodu. 

Výchozím přístupem, který terapeutka při své práci využívá je terapie zaměřená na řešení 

(„solution-focused“, SF). 
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SOUČASNÝ STAV I.
1. Opět depresivní stavy

NAKOPNUTÍ I.
1. Potřebuju nakopnout aneb jak 
rychle z deprese ven
2. Minimálně do podzimu
3. Sebrat veškerou sílu
4. Potřeba impulzů
5. Vydržet u učení

NÁROČNÁ SITUACE
1. Opět bez práce
2. Existenciální záležitosti

NAKOPNUTÍ II.
1. Jak z toho rychle ven
2. Teoreticky dobře vyzbrojená
3. Praškovy zásady

OTEVŘENÍ
1. Reflektující tým
2. Zajímavější aranžmá
3. Jak to chcete využít?
4. Strašně jsem se těšila

I. 
Problémy a nedostatky

II. 
Inspirace a příprava

III. 
Rozvíjení změny a zdroje

DEPRESIVNÍ STAVY
1. Moc těžký
2. Zoufale emocionální typ
3. „Balkón v 7. patře“
4. Chci skončit se životem
5. „Domeček z karet“

SMĚŘOVÁNÍ KONZULTACE
1. Jak rychlejc z depresivních 
stavů
2. Jak mít tu energii
3. Týden makat
4. Vydržet sama se sebou
5. Jde mi o život
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ZDROJE NAKOPNUTÍ
1. Letitý vztah s přítelem
2. Rozhovor s paní S.
3. Příchod na konzultaci
4. Procházka v parku
5. Čtení knihy

I. 
Problémy a nedostatky

II. 
Inspirace a příprava

III. 
Rozvíjení změny a zdroje

UČENÍ...
1. Ta hlava naprosto vypne...

POTŘEBA NAKOPNUTÍ
1. „Skočit na 10“ - žádné 
kompromisy

DĚJÍ SE ZMĚNY
1. Obrovský potenciál k dalším
 změnám

OČEKÁVÁNÍ
1. Strašně něco očekává
2. Co to má být?

NETRADIČNĚ BRZO
1. Rozjezd pro reflektující tým

OCENĚNÍ
1. Tolik do toho dává
2. Tolik tomu věří

PŘEKVAPENÍ
1. Vyzařuje něco hrozně pozitivního
2. Obrovská energie
3. Nakopla nás všechny
4. Stačilo tu energii vrátit
5. Vypadá velmi optimisticky
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I. 
Problémy a nedostatky

II. 
Inspirace a příprava

III. 
Rozvíjení změny a zdroje

NAVÁZÁNÍ NA RT
1. Není času na zbyt
2. Nevydržím u toho
3. Nemám tu trpělivost
4. Zdání klame

VÝDRŽ
1. Nemůžu zkonsolidovat energie
2. Nemůžu se k tomu plně upnout

PODOBA NAKOPNUTÍ
1. Soustřeď se
2. Kašli na smysl života
3. Síla k učení
4. K něčemu nakopnout
5. Podpora cukru a biče

PODPORA CUKRU A BIČE
1. Spíš tvrdějc na mě
2. Bič sama na sebe

CO JE BIČ? 
1. Mít práci
2. Hrozba, jak by to dopadlo
3. Chuť něco dokázat

MINULOST I.
1. Systém zahozených šancí

ODHODLÁNÍ 
1. Chci to udělat
2. Já na to mám
3. Touha jít výš
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MINULOST II. 
1. Odchod z výšky
2. Výčitky známejch

SOUČASNÝ SYSTÉM 
1. Systém naplněný touhou jít výš
2. Udělat si toho bakaláře
3. Dělat v oblasti, která je mi blízká
4. Možná aj to magisterský

PŘEVEDENÍ DO PRAXE
1. Chybí mi ten poslední krok

FANTAZIE O BIČI
1. Kdo vládne bičem?
2. Já sama

DALŠÍ VARIANTY
1. Prostor pro tým

STRACH ZE STRACHU
1. Strach, že to nezvládnu
2. Strach, že tomu nedám všechno
3. Strach, že ten strach je příliš velkej
4. Jestli já se na to blbě nedívám
5. Nebojím se zbytečně?

POHÁDKA
1. Šíleně smutná princezna
2. Honza, který ji dal na zadek
 

I. 
Problémy a nedostatky

II. 
Inspirace a příprava

III. 
Rozvíjení změny a zdroje
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I. 
Problémy a nedostatky

II. 
Inspirace a příprava

III. 
Rozvíjení změny a zdroje

VELKÝ TLAK
1. Zběsile toho koně mlátí
2. Kůň uštvaný strachem

POSUN
1. Není to jízda nikam
2. Blíže k cíli

JDE MI O VŠECHNO II.
1. Neúspěch

JDE MI O VŠECHNO
1. Postrádám činy
2. Nemá pevnou vůli, lenost

PROTIKLADY
1. Deprese versus já to chci dokázat
2. Kde se to bere?

.ROZHOVOR
1. Stačilo ťuknout...a kůň běží...

VELKÉ ODHODLÁNÍ
1. Půjdu tam tolikrát, až se mi to 
podaří
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KDE SE TO BERE?
1. Pohlcena prací
2. Ta práce tak moc pomáhá?

.VELKÁ MOTIVACE
1. Mohla jsem poradit, pomoci
2. Ocenění
3. Bavilo mě to

UVĚDOMOVÁNÍ
1. Co ve vás zůstalo z té síly?
2. Strašně chci

POSUN II.
1. S poznáním někde jinde
2. Nový vědomosti
3. Něco co uspokojuje i mě
4. Pomoc druhým lidem
5. „Koník už běží“

I. 
Problémy a nedostatky

II. 
Inspirace a příprava

III. 
Rozvíjení změny a zdroje

VELKÝ TLAK II.
1. Klapky na očích
2. Násili sama k sobě

POSUN III.
1. Studijní literatura
2. Dobré pro vztah s maminkou, 
dětmi
3. Jsem vděčná, ať to dopadne 
jakkoli
4. Seminář



Interpretace rozhovoru č. 1

Terapeutka nejdříve seznamuje  klientku s uspořádáním sezení a záhy otvírá konzultaci 

otázkou, jak by chtěla klientka toto sezení využít. Ta na první pohled témata pro konzultaci 

promýšlela (12), podle jejích slov se připravovala a stanovila si tak jasnou zakázku. To jak 

formulovala své potřeby a představy, mělo vliv na pokračování konzultace, protože terapeutka 

respektovala a zároveň ocenila její jasnou představu. Na začátku dochází k proměnám mezi I. 

a II.  galerií,  klientka zde hovoří  o svých depresivních stavech,  o tom, co prožila před pár 

týdny. Záhy se otvírá dominantní galerie s názvem nakopnutí, to by mělo sloužit ke zvládání 

přípravy na přijímací zkoušky,  které potřebuje v současnosti  zvládnout.  Terapeutka se drží 

termínu „nakopnutí“ a snaží se zjišťovat detailní popis takového stavu. Představa o nakopnutí 

směřuje zejména do přítomnosti,  protože klientka se odkazuje na pravidelnost podzimních 

depresí  a zároveň  vyjadřuje  strach  z možných  ataků.  Terapeutka  dále  využívá  otázku 

směřovanou na výjimky (22), aby zjistila zdroje, kterými depresivní stavy zvládá. V tu chvíli 

se klientka pohybuje střídavě mezi oblastmi toho, co už umí a toho co ji tíží, případně, kde 

a kdy nastávají obtíže. Pro ujasnění terapeutka vyjmenovává různé návrhy, z toho, co zaznělo, 

o čem by konkrétně měly mluvit.  Nakonec opět vše získává stejného jmenovatele a tím je 

nakopnutí, tedy mít energii, dostat se rychleji z depresivních stavů a vydržet po tu dobu sama 

se  sebou.  Zdroje  nakopnutí  se  odkrývají  v příteli  a rozhovoru  s paní  S. V tu  chvíli  bych 

očekávala,  že  jim bude  v rozhovoru  věnováno  více  pozornosti,  ale  terapeutka  překvapivě 

odkrývá svoji vizi člověka, který nemůže být nenakopnutý (54) a využívá techniku SF, škálu. 

Díky ní mapuje nakolik je klientka nyní „nakopnutá“, ona sama detailněji popisuje to, co ji 

dnes dostalo na jedničku nebo jedna a půl. Při dalším kroku, kdy se chce terapeutka posunout 

jen o kousíček dál, klientka aspiruje rovnou na desítku. Je tedy zřejmé, že potřeba nakopnutí 

je velká a klientka má v plánu zmobilizovat veškerou energii, aby toho byla schopna. Ale to, 

co v rozhovoru často zaznívalo, odkazuje na skutečnost, že stále neví, jak toho docílit.

Brzy se dostává na řadu reflektující tým, který terapeutka vyzve k reflexím. První ze 

členů týmu nabízí svůj dojem z probíhající konzultace a upozorňuje na skutečnost, že už nyní 

byly započaty změny a oceňuje klientku v jejím posunu představujícím jedničku nebo jeden 

a půl.

(74) Pro mě působil ten kousek...velice takovým uklidňujícím dojmem v tom směru, že vlastně už 

od té chvíle, kdy se paní začala těšit na konzultaci, připravovat se, tak už se v jejím životě dějí 

změny, takže si říkám, že to má vlastně obrovskou...obrovský potenciál vlastně k tomu, aby se děly 

další změny před další konzultací a další konzultací. Čili to....ten posun z té nuly na jedna až na 

jedna a půl si myslím, na to, že je před tím sezením je jako velice dobrý.“
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Tato  reflexe  na  mě  působí  povzbudivě  a zdá  se  mi,  jakoby to  mohla  být  jedna  ze 

součástí  onoho  „nakopnutí“.  Jinak  řečeno,  začala  jste  velmi  dobře  a stejně  tak  můžete 

pokračovat.

Další reflexe směřuje k očekávání. Reflektující zde vnímá určitou urputnost ve slovech 

klientky, která něco očekává, ale z rozhovoru vlastně není zřejmé, co to má být.

(75) Já jsem tam zaslechl, že se paní strašně těšila sem. Jako rozumím tomu, že tady strašně něco 

očekává a že teda strašně by tady něco mohla dostat. Tak... nevím přesně co to má být... 

Reflektující svým způsobem upozorňuje jak klientku, tak terapeutku, že je potřeba si 

stále  ještě  vyjasnit  očekávání,  jejichž  naplnění  je  významné  vzhledem  ke  slovům,  která 

zazněla dříve a to „mě jde o život“ (49). Může se zdát, jakoby klientka čekala od konzultace 

nějaké  osvobození  od  tlaku,  který  je  na  ní  vyvíjen.  Následující  reflexe  bere  v potaz  tlak 

zřejmý z předchozího vyjádření a skoku na desítku, který může být jen těžko dosažitelný nebo 

i možná nedosažitelný.

(77) ...u mě se objevila taková obava trošku, říkal jsem si vlastně, jak paní mluvila o tom, že by 

chtěla už fakt tu desítku a to, že je potřeba se naučit mít to nakopnutí takový to prostě, aby se z té 

nuly dostala, aby prostě si mohla být stoprocentně jistá, že teda vším projde vlastně v pořádku, tak 

….tam mám trošinku obavu, nejsem si jistý, jestli ten skok není příliš veliký.

Poté  přichází  ocenění  a konfrontace  s opačným  tvrzením,  které  na  sezení  přináší 

klientka.  Ta se  cítí  nenakopnutá,  po velkém kolapsu,  s velkým očekáváním,  že  tady něco 

dostane, ale přitom na reflektující působí naprosto opačným dojmem. 

(78) Já bych chtěla paní Radku strašně ocenit za to, že do toho dává, že se do toho takhle vkládá, 

že prostě tomu tolik věří. To si myslím že ta naděje je při těch depresivních stavech něco strašně 

jako důležitého, že vůbec tam je, mnoho lidí to nemá. 

…. když sem p. Radka vešla, tak to byla žena, která vyzařovala pro mě hrozně něco pozitivního, 

něco optimistickýho... jako obrovskou energii, pustila se do rozhovoru s velikou energií a teď se 

tady najednou bavíme o tom, že by potřebovala nakopnout a potřebovala ještě víc energie,  než 

kterou ze sebe vyzařuje.

(79) Přitom vlastně nakopla nás všechny...

(80) ...naprosto paradoxně k tomu říká, jak tu energii nemá, že je na té jedničce...tak v tom já mám 

takovej teďka zmatek...

(81) Možná by stačilo tu energii vlastně paní vrátit,  aby ji  pak rozdala  (zasmání) a byla by to 

možná pak i ta desítka...

(82) a to je zvláštní, co teďka řikáš, protože já když jsem se s paní potkal u vchodu na oddělení, 

tak jsem jí řek to samý, že vypadá velmi optimisticky, tak na mě působila...
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Domnívám se, že klientka se mohla cítit  různě, buď jí takové reflexe mohly potěšit, 

nebo překvapit, protože nevěděla, že takto na okolí působí. Mohla ale také cítit nepochopení 

případně zlehčování ze strany členů týmu vzhledem k jejím obtížím. Zároveň jí tyto reflexe 

mohly potvrdit to, co o sobě ví.  Z mého pohledu to vnímám tak, že reflexe stojí na hraně 

v požadavku na odmítnutelnost,  protože se vlastně všichni shodují na tom, že paní vypadá 

optimisticky a vyzařuje pozitivní energii.  Nenabízí se cesta pro únik z této shody, která by 

zohledňovala,  jak  se  klientka  vlastně  cítí.  Otázkou  také  je,  co  si  vlastně  představit  pod 

označením pozitivní energie, o čem vlastně tým konkrétně celou dobu hovořil.

Celkově se reflexe drží v rámci II. galerie, neboť nabízí nové podněty a inspirace pro 

rozhovor, které jej mohou nějakým způsobem ovlivnit.

Klientka reaguje na reflexe spíše obranným způsobem a snaží se jakoby vysvětlit to, co 

tým ve svých reflexích zmínil. Na jednu stranu potvrzuje, že její očekávání jsou velká, ale na 

druhou stranu odpovídají  situaci,  která  teď nastala.  Objevuje  se  tady strach  a to  „vydržet 

u toho“,  mít  tu  trpělivost.  Co se týče  tolik  zmiňovaného optimismu,  klientka  ví,  že  takto 

působí.  Ale částečně to označuje jako přetvářku správného úředníka,  tedy vnitřně se takto 

necítí.  Reflexe  uznala  jako  odpovídající  a správné,  ale  dále  se  jim  nechtěla  věnovat. 

Terapeutka tedy opět přechází k tématu nakopnutí a rozvíjí tak II. galerii, přičemž mapuje, 

kdo nebo co ji k nakopnutí může pomoci. Klientka se v jednu chvíli opět vrátí do I. galerie, 

kde je pro mě zajímavý moment, ve kterém hovoří o tom, že nemůže zkonsolidovat ty energie, 

které  třeba  i má.  Myslím,  že  k této  myšlence  mohl  přispět  reflektující  tým  a dojem 

o „obrovské energii“. Protože na počátku totiž klientka hovoří o tom, „kde vůbec tu energii 

vzít“ a nyní už by s ní potřebovala nějak pracovat. I když reakce klientky na reflexe z týmu 

směřovaly do I. galerie, je tady vidět určitý posun, který není z diagramu zřejmý. Společně 

přicházejí  na  to,  že  se  teď  klientka  potřebuje  plně  koncentrovat  a zabránit  myšlenkám 

směřujícím do budoucna. Následně se objevuje zajímavá metafora a to podpora cukru a biče, 

která  se  stále  vztahuje  k nakopnutí,  ale  přináší  něco  nového.  Terapeutka  se  od  klientky 

dozvídá, že k tomu, aby dokázala něco dělat, potřebuje tvrdší přístup. Ten by měl ale vycházet 

z ní samotné, nikoli od někoho zvenčí. Onen tvrdší přístup neboli bič je především strach, 

hrozba, jak by to dopadlo, ale také chuť něco dokázat (114-118). Přestože téma nakopnutí je 

rozvíjeno do oblasti zdrojů, klientka se vrací do I. galerie vzpomínáním na minulost, kdy byla 

„systémem zahozených  šancí“  a kdy odešla  z vysoké  školy,  zahrnuta  výčitkami  známých. 

Dochází ale k proměnám mezi I. a II. galerií, neboť je tu zdůrazněna odhodlanost „chci to 

udělat“, touha jít výš, dokázat něco sama sobě a je podporována vize „systému naplněného 
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touhou“. Terapeutka potom předkládá klientce svou imaginativní fantazii (139), která se snaží 

připodobnit to, co zaznělo v konzultaci k příběhu s různými kontexty. Klientka na tuto fantazii 

částečně přistupuje a upřesňuje její  znění vzhledem k tomu, co cítí  a jak to ona konkrétně 

požaduje a potřebuje. Ten bič, nebo lze říci zodpovědnost, z velké části pokládá sama na sebe, 

a jak říká, jen ona sama může něco změnit. Tedy jen ona sama může přispět k tomu, co je 

v rozhovoru  označováno  jako  nakopnutí.  V určitou  chvíli  ale  přichází  velmi  zajímavý 

moment, který udržuje stabilní II. galerii.  Klientka si uvědomuje, že možná zažívá vlastně 

takový „strach ze strachu“ (153) a že možná se nejedná o tak velký problém, jaký je v jejích 

očích. Konkrétně mi v tuto chvíli chybí upřesnění, co není tak velkým problémem, zda to 

učení se nebo varianta, že se nedostane na školu nebo že nebude mít dost energie. Ať tím 

velkým problémem bylo cokoli, tak tento moment pojmenovaný jako „strach ze strachu“ se 

mi jevil jako významný. Dále se také objevuje ve zřetelnější podobě v rámci reflektujícího 

týmu, který se tak dostává podruhé ke slovu.

První z reflexí nabízí metaforu pohádky, která z mého pohledu navozuje trochu vypjatou 

atmosféru.  Reflektující  je  ve  svém  projevu  velmi  otevřená  a nabízí  různé  neočekávané 

varianty  toho,  co  možná  charakterizuje  situaci  klientky  v úplně  jiném úhlu  pohledu,  než 

zaznělo v konzultaci.

(175)…pohádka o šíleně smutné princezně,  kterou prostě  vyhlásili,  já nevím, jestli  si  to dobře 

pamatuju, ale prostě vyhlásila se ta celostátní soutěž o tom, kdo ji rozveselí a ona pořád chodila, 

pořád plakala a pořád byla strašně smutná. Všichni na ni byli hrozně hodní, všichni o ni hrozně 

pečovali, prostě už nevěděli, co ji dát jíst... No a pak se objevil ten Honza, kterej ji prostě vzal, 

přehnul  ji  přes  to  koleno  a dal  ji  na  zadek.  V tu  chvíli...já  nevím jestli  si  nepletu  teďka dvě 

pohádky dohromady, fakt si nejsem jistá, ale mám takovej pocit...že mě to jako hodně připomíná 

tady tu situaci.

(177) ...paní Radka mluví o tom, jde mi o všechno. Já si říkám, co se v tom všem všechno skrývá, 

o co všechno jí  vlastně jde.  A velice to zní  jako naléhavě,  velice v těch slovech je odhodlání, 

jakože jí opravdu o všechno jde a postrádám ty příklady v těch činech, že ona mluví, pořád o tom 

mluví a já postrádám nějaký příklady, co pro to dělá.

A...váhám trošku, ale mám taky jednu kamarádku, která taky velice se snažila dostat se na školu, 

velice, ale vždycky v tom bodě, když mělo přijít na tu práci, tak prostě zase přišlo něco co jí do 

toho vlezlo a něco to… a ta kamarádka teda o sobě říkala, že nemá pevnou vůli, že je líná, že je 

pohodlná.

Domnívám se,  že  u této  reflexe  by  mohla  nastat  otázka,  zda  se  pohybuje  v rámci 

přiměřené neobvyklosti. Zazněly zde po sobě tři myšlenky, nejdříve metafora o „princezně, 

která  potřebuje  naplácat“,  druhá  „postrádám činy“  a třetí  „lenost,  pohodlnost“.  Dovedu si 
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představit člověka, pro kterého to mohou být příliš silná slova. Předpokládám, že je to otázkou 

individuální  citlivosti  vzhledem  ke  klientovi.  V tomto  případě  je  možné,  že  reflektující 

reagovala na konstatování klientky, ve kterém hovoří o tom, že potřebuje tvrdší přístup k sobě. 

Proto možná její reflexe má tak ostrý náboj, který se nebojí v tomto případě použít. 

Druhá reflexe je mnohem mírnější a vyjadřuje pochopení pro ten tlak, který na klientku 

působí.  Řekla  bych,  že  reflektující  malinko vyrovnává  atmosféru,  která  byla  nastolena  na 

začátku, a to zdůrazněním, že klientka „je pod velkým tlakem“.

(178) Mě třeba zaujalo z té konzultace, jak je ta metafora o tom kozlíkovi s tím práskáním tím 

bičem. Tak jsem trošinku přemýšlel nad tím, že paní Radka je pod velkým tlakem, cítí  se pod 

velkým tlakem.

(180) a říkám si, jestli...jestli možná, jak to bylo o tom strachu ze strachu jestli vlastně nejde o to, 

že ona za tím kozlíkem prostě sedí a zběsile toho koně prostě mlátí. Jakože až...protože se bojí, že 

to nestihne a že se nerozběhne, i když on by to třeba doběhl, v pohodě. Ale prostě paní Radka je 

v tom tlaku, v tom, že to vnímá, že ta situace je fakt velmi vážná, má velkou obavu, tak možná že 

to toho chudáka koně uštve svým strachem.

(182) Jakož kůň popohnat potřebuje, ale ne zmlátit do mrtva...

Zároveň tato reflexe využívá fantazii, která zazněla v rozhovoru a kreativně ji přetváří 

do podoby, která odpovídá představám reflektujícího o situaci klientky. Jakoby najednou ten 

"strach  ze  strachu"  byl  více  pochopitelný  a dostával  jasnější  podobu,  pro  kterou  klientka 

obtížně hledala slova. Reflektující pokračuje a upozorňuje na fakt, že už to, co v současnosti 

pro přijetí a přípravu udělala, ji nějakým způsobem někam posunulo. Zároveň poprvé zaznívá, 

že je třeba i počítat s případem, že to nemusí vyjít.

(184) ...když by náhodou do cíle nedojela včas, tak přece to není, že se někde neposunula. Že to 

není jako jízda úplně nikam. I kdyby se stalo, nedej bože, že by prostě nedojela, tak když pojede 

pomalu, říkám si, někam se posune k tomu cíli. Když koně uštve na deseti metrech, tak ten posun 

bude velmi malý, tak.

Podobně reaguje i následující reflexe, která otevřeně ale citlivě hovoří o této variantě. 

Navíc je stavěna do opozice ke „mně jde o všechno“, která tuto možnost jen s těží v sobě 

obsahuje.

(185) ...když má člověk hodně velké očekávání, ne vždycky se to podaří i při sebezodpovědnější, 

lepší přípravě. I přesto se třeba na vysokou školu nedostane, že se taky...že se to nemusí zrovna 

splnit...zrovna letos...

(187) ...že může taky přijít neúspěch...
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Jedna  z posledních  reflexí  směřuje  k odhodlání  klientky,  která  i přes  ty  obtíže 

a depresivní stavy má obrovskou motivaci pro studium na vysoké škole. Reflexe má formu 

podivování  se  nad  tou  obrovskou cílevědomostí,  kterou  staví  do  kontrastu  s depresivními 

stavy.

(188) Ale pak jako přemýšlím nad tím, že to jsou jako opravdu existenční problémy a deprese 

a todle. A najednou je tady prostě slyším, já to chci dokázat, já chci studovat vysokou školu, já to 

chci dokázat sobě, že na to mám... Jako kde se to bere v těch depresích, kde se to bere prostě 

v těch depresích? Prostě jako já chci, já strašně chci! 

Poslední myšlenka popisuje to, co reflektující vnímá během sezení, jaký z něj má pocit. 

Klientka je opět konfrontována s tím, že dokáže vynaložit obrovskou energii do samotného 

rozhovoru  a jakoby  už  to  nakopnutí,  o kterém  se  stále  hovoří,  přišlo.  Jen  je  třeba  si  to 

uvědomit.

(189) ...já mám pocit, že do toho vkládá takové to obrovské množství té energie a že jí to prostě 

jde, že to tak...i ten rozhovor, že pěkně plyne. 

(190) ...najednou koník běží a stačilo už jen jen ťuknout…a kůň běží...

Klientka se po skončení vstupu reflektujícího týmu vrací k myšlenkám, které zazněly 

a potvrzuje  ono  velké  odhodlání.  Zanedlouho  přichází  z mého  hlediska  moment,  který 

přesouvá konzultaci do žádoucí III. galerie. Jsou zodpovězeny otázky jako proč klientka trpí 

depresemi, proč se tak usilovně snaží dostat na vysokou školu, proč jí vlastně jde o všechno. 

V rozhovoru  zaznívá,  že  to,  co  je  pro  ni  opravdu velkou  motivací  je  práce,  snaha  získat 

zaměstnaní,  které  před  nedávnem  ztratila  (21).  Práce  je  reakcí  na  reflexi,  která  hovoří 

o paradoxu a otázce, „kde se to tam bere?“. Jakoby ta obrovská energie, o které se hovoří, 

která  mimo  jiné  umožňuje  plynulý  rozhovor,  je  tou  silou,  která  v ní  zůstala  právě  ze 

zaměstnání  (201-206)  a kterou  by  potřebovala  zkonsolidovat.  To  co  se  opět  objevuje 

z reflektujícího  týmu reaguje  na  představu,  kdy „koník  už  běží“  a existuje  varianta,  že  to 

nemusí  vyjít.  Klientka  najednou  uznává  tuto  možnost  a sama  vnímá,  že  se  posunula 

„s nějakým poznáním někde jinde“ (210). Působí to na mě, jakoby zvolnila tempo, uvědomila 

si, že dochází k nějakým změnám, které ji proměňují.  Ten tlak neboli aspirace na desítku, 

který byl zřejmý na začátku rozhovoru se citelně uvolnil. Klientka oceňuje přirovnání (180), 

které hovořilo o strachu ze strachu a připouští, že by to mohla být jedna z možností, toho, co 

se u ní a právě s ní děje.
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 3.4.2 Rozhovor č. 2

Podobně  jako  u prvního  rozhovoru  bych  ráda  seznámila  čtenáře  alespoň  stručně 

s konzultací, která je součástí následující analýzy. Klientkou je taktéž žena středního věku, 

která přišla na smluvenou konzultaci výjimečně bez doprovodu svého syna Matěje. Klientka 

popisuje problémy související zejména s jejím synem a nově také s dcerou. U syna dochází 

k určitému zlepšování  ale  podobně ji  začíná  trápit  chování  její  dcery.  Dále  je  konzultace 

směřována více k potřebám samotné klientky, která by chtěla věnovat více času sama sobě. Po 

vstupu  reflektujícího  týmu  klientka  reaguje  na  jednu  z reflexí,  která  je  dále  v rozhovoru 

rozvíjena a volně přechází v experiment.

Rozhovor je veden ve spolupráci dvou terapeutů s klientkou za přítomnosti tříčlenného 

reflektujícího  týmu,  který  byl  vyzván k reflexím jednou.  Z konzultace  bylo  zřejmé,  že  se 

jednalo již o několikáté sezení. 
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I. 
Problémy a nedostatky

II. 
Inspirace a příprava

III. 
Rozvíjení změny a zdroje

OTEVŘENÍ
1. Dnes bez Matěje
2. Co bude pro Vás dobrým 
výsledkem, se kterým chcete 
odjíždět?
3. K čemu Vám dnešní setkání 
může 
být užitečné?

NAZNAČENÍ
1.  Říkala jsem Elišce, pojď se 
mnou ty

SOUČASNÁ SITUACE S 
MATĚJEM
1. Nechodí domů 
2. Domluvy neplatí

DROBNÉ KRŮČKY I.
1. Snaží se
2. Něco po sobě uklidí

TEĎ ZAČALA ELIŠKA I.
1. Horší, jak Matěj 
2. Přerůstá mi přes hlavu
3. Puberta
4. Vidí toho Matěje

ŠTAFETA
1. Funguje to tak, že Matěj ji 
předal štafetu?

KOMUNIKACE
1. Dokáže mi sprostě vynadat
1. Nevím, jak s něma komunikovat

DROBNÉ KRŮČKY II.
1.  Matěj už se srovnává
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POKROKY
1. Co jste se naučila novýho?
2. Bavím se s ním jako s dospělým

SERVIS I.
1. U mě nemusí nic

I. 
Problémy a nedostatky

II. 
Inspirace a příprava

III. 
Rozvíjení změny a zdroje

DROBNÉ KRŮČKY III.
1.  Matěj už se naučil...

„NEDAT JIM NAJÍST“ 
1. Chci se to naučit
2. S Matějem se to daří
3. Zabývat se sama sebou
4. Čas pro sebe

TEĎ ZAČALA ELIŠKA II.
1. S tou teďka nehnu

SERVIS II.
1. „Nedat jim najíst“
2. Já to neumím

ZABÝVAT SE SAMA SEBOU I.
1. Pracovat na počítači
2. Hledat práci
3. Kosmetika, nové boty
4. Číst

SKLOUZNUTÍ
1. Zabývám se všema ostatníma
2. Každý problém jde na mě

ZABÝVAT SE SAMA SEBOU II.
1. Necháte nás ještě nakouknout?
2. Volám babičce
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I. 
Problémy a nedostatky

II. 
Inspirace a příprava

III. 
Rozvíjení změny a zdroje

PROBLEMATICKÉ SOUŽITÍ
1. Odstěhovat se z toho domu
2. Majetkové vyrovnání
3. Šílené soužití

ZABÝVAT SE SAMA SEBOU III.
1. K čemu Vám to bude, zabývat se 
sama sebou?
2. Budu v pohodě, usměvavější
3. Děti budou v pohodě 
4. Normálnější matka, ne 
vystresovaná
5. Matěj bude chodit normálně domů
6. Nebudu vytočená

ELIŠKA
1. Taky se snaží utýct z toho baráku

ZABÝVAT SE SAMA SEBOU IV.
1. Šetřím peníze na angličtinu
2. Účetnictví zdokonalit
3. Jít se projít do lesa
4. Kochat se

VSTUP RT
1. Co jim běží hlavou...

OCENĚNÍ
1. Komunikace s Matějem
2. Chce myslet i na sebe

NÁVRH
1. Spojení s procházky s „nedat 
dětem najíst“
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I. 
Problémy a nedostatky

II. 
Inspirace a příprava

III. 
Rozvíjení změny a zdroje

FANTAZIE/EXPERIMENT
1. Vítání s otevřenou náručí

ROZVÍJENÍ REFLEXÍ
1. Chtěla by jste na něco reagovat?
2. K něčemu se vrátit?

DOPORUČENÍ
1. Společně s Eliškou dělat 
angličtinu
2. Jiná společenská činnost

VÍTÁNÍ
1. „To vyzkouším!“
2. Víc v pohodě

KROK ZPĚT
1. Nechce se mu do toho baráku
2. Hádky

„TO VYZKOUŠÍM !“
1. Jak to bude vypadat, když budete
Matěje radostně vítat?

PŘEDSTAVA
1.Představte si...
2. „Ahoj Matěji“
3. Budu se muset překonat

PRASÁTKO PEPA
1. Kdo nebo co Vám může pomoct?
2. Nejmladší dcera
3. Prasátko Pepa
4. To mě vždy rozesměje
5. Experiment



Interpretace rozhovoru č. 2

Na úvod  setkání  hovoří  terapeut  s klientkou  o podobě  dnešní  konzultace  a zmiňuje 

nepřítomnost syna Matěje. Klientka zvolila variantu konzultace bez něj, protože syn neměl 

potřebu a klientka ho podle svých slov nechtěla nutit.  Terapeut otvírá konzultaci a zjišťuje 

zakázku  klientky,  otázka  je  formulována  jako  představa  o dobrém  výsledku.  Klientka 

neodpovídá přímo, ale ve své odpovědi zmiňuje dceru Elišku a nabídku, aby šla s ní. Již zde 

se  objevuje  téma,  které  je  protkané  postupujícím  rozhovorem  a to  současné  problémy 

s Eliškou. Syn Matěj,  se kterým chodila na předešlé konzultace se už nějakým způsobem 

„srovnává“, na druhé straně dcera Eliška jí teď dělá starosti. Vnímám zde přechody mezi I. a 

II.  galerií,  neboť  klientka  se  v rozhovoru  přesouvá od  toho,  co  ji  trápí  k tomu,  co  už  se 

nějakým způsobem zlepšilo.  Jakoby Matěj  stál  každou nohou na jedné straně vah,  někdy 

převažuje pravá - „snaží se“ a někdy levá strana - „nechodí domů“. Tím je zřetelná určitá 

nestabilita  II.  galerie  zejména  na  začátku  rozhovoru.  Terapeut  jen  nástinem připodobňuje 

současnou situaci k předávání štafety a částečně tak rozvíjí I. galerii. Záhy se ale zaměřuje na 

posuny a úspěchy klientky v komunikaci s Matějem pomocí otázky na zvládání, která patří do 

jedné z technik SF. Klientka se ve své odpovědi pouze krátce drží v oblasti II. galerie a brzy 

se přesouvá opět do galerie problémů (I.) a vrací se jednou větou k Elišce. Terapeut přechod 

k I. galerii na první pohled přechází a orientuje svoji otázku k návratu do II. galerie. Odezva 

přichází  ve formě určité  zakázky,  a to  nadneseně řečeno „nedat  jim najíst“,  která  později 

otvírá  dominantní  galerii  s názvem  „zabývat  se  sama  sebou“.  Tato  galerie  částečně 

koresponduje s tím, že klientka přišla na konzultaci sama. Domnívám se, že už tímto dává 

určitým způsobem najevo, chci mít čas i pro sebe. Terapeuti detailně prozkoumávají oblast 

„zabývat se sama sebou“ a tím se připravuje prostor pro utváření kontextu změny, ke kterému 

SF směřuje. Zároveň jsou hledány zdroje, které tuto změnu podporují.  Dalo by se říci,  že 

rozvíjení galerie „zabývat se sama sebou“ posunulo tuto konzultaci do pomyslné III. galerie. 

Ale vzhledem k tomu, že klientka se opět vracela k problémové situaci, kterou prožívá, po 

hlubší úvaze jsem ji ponechala ve II. galerii, neboť nedocházelo ke stabilnímu setrvání ve III. 

galerii s významnými posuny do I. galerie. Ať už se jednalo o sklouznutí k řešení problémů 

ostatních  nebo  o problematické  společné  soužití  v domě.  Pro  mne  byl  zajímavý  moment 

v případě vyjádření podpory klientce s jejími obtížemi (69), kde terapeut velmi nenásilným 

a empatickým  způsobem  přechází  k rozvíjení  II.  galerie  a neumožňuje  tak  usazení  se 

předcházející, problémové. Nějaký čas se daří udržet rozhovor v rámci II. galerie, a to díky 

otázce, která opět rozvíjí dominantní téma „zabývat se sama sebou“. Otázka zněla, k čemu to 
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vlastně může být, že se bude zabývat sama sebou. Odpovědi směřují spíše ke vztahu k okolí, 

zejména  dětem.  Klientka  vnímá  problémy  s dospívajícími  dětmi  a situaci  doma  zejména 

v souvislosti  s jejím  naladěním  a reakcemi  (89  –  95),  takže  odpovědi  jsou  v souladu  se 

změnou jejího chování. A opět se vrací do I. galerie zmínkou o Elišce, kdy terapeut pokládá 

otázku, která směřuje k detailnímu prozkoumání stavu, kdy klientka bude „v pohodě“. Ona se 

ale opět u tématu Eliška vrací zpět a to k nepříjemné situaci,  která vládne doma. Terapeut 

nerozvíjí návrat k I. galerii, ale směřuje rozhovor k tomu, co bude konkrétně dělat, když bude 

v pohodě, a zda je třeba se něco ještě naučit. Tím se opět zajistilo setrvání ve II. galerii, neboť 

klientka hovoří o tom, co by ráda dělala a co by se ráda ještě naučila. Tuto galerii podporují 

terapeuti svými zvídavými otázkami a touhou dozvědět se víc, čímž naplňují zásadu rozvíjení 

řešení navzdory rozvíjení problémů. Ve fázi rozvíjení II. galerie vyzval terapeut reflektující 

tým sedící  opodál, ale nejdříve se dotázal klientky,  zda by chtěla reflexe vyslechnout.  Do 

vstupu reflektujícího týmu nedošlo k rozvíjení III.  galerie,  přestože byly mapovány zdroje 

podporující změnu. Konverzace se vracela do I. galerie, což zamezovalo stabilitě v oblasti 

rozvíjení změny, která by v případě zařazení do III. galerie měla být udržena.

První  reflexe  směřovala  k ocenění  klientky za  to,  co  se  už naučila.  Na to  navázala 

i druhá reflexe, která ocenila její snahu myslet také na sebe a ne jen na ty druhé. Ocenění je 

součástí zásad reflexí v SF a je doporučeno věnovat pozornost momentům, které jsou hodné 

ocenění. 

(155) Tak já bych chtěl paní Konečnou ocenit, že se naučila nějak komunikovat s tím Matějem. Jo 

to mě jako zaujalo, že už aj sama vidí nějaký posun a že už je to lepší. 

(156) Já ještě k tomu ocenění řeknu, že jak paní Konečná chce myslet i na sebe a nejen na ty 

druhé... Myslím, že je to potřeba podle mě,...

V  reflexi  následuje  návrh  nebo  nápad,  o kterém  by  se  dalo  uvažovat  také  jako 

o možnosti pro experiment. 

(156) ....tak mi to tak běželo hlavou, že...by se ta procházka dobře dala spojit s tím, že děti by se 

mohly i samy najíst. Jakože já si vyjdu na procházku a tím pádem děti nebudou mít nachystanou 

večeři asi si ji budou muset samy nějak zajistit. Napsat doma lístek třeba...jsem na dvě hodinky 

venku, přijdu večer, mějte se tu krásně...a jít si vyrazit, myslet na sebe nebo jít si zaběhat nebo 

prostě dělat cokoliv.

Jedná se o zajímavé spojení činnosti, které již zazněly v rozhovoru, a to v souvislosti 

s oblastí  „zabývat se sama sebou“. Předpokládám, že nadneseně řečeno „nedat jim najíst“ 

v sobě skrývalo, že klientka chce mít více času pro sebe. Reflexe tak vyzdvihuje konkrétní 
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požadavek toho,  co by se  klientka  chtěla  naučit.  Nápad,  spojit  učení  se  nové  dovednosti 

s příjemnými chvílemi kocháním se v lese přináší novou dimenzi a může inspirovat terapeuty 

či klientku v rozhovoru.

V pořadí třetí reflexe mi částečně zněla jako doporučení, které má formulaci nápadu.

(157)...že třeba jak zmínila tu Elišku, že tu angličtinu tak dobře ovládá, takže by třeba nebylo od 

věci třeba říct..., tím by se mohla třeba víc k ní přiblížit, ale že by si s ní třeba něco zopakovala. 

Nebo, aby spolu třeba začly trávit čas nad tou angličtinou, u které ona ví, že jí to třeba jde,...

To, co mě v tomto případě zaujalo, je spojení „zabývat se sama sebou“ s dcerou Eliškou, 

která  zaujímala  pozici  výhradně  v I.  galerii  a které  se  nevěnovalo  v rozhovoru  mnoho 

pozornosti. Reflektující pravděpodobně přemýšlela, jak se věnovat problémům s Eliškou tak, 

aby to vedlo k nějakému profitu pro klientku a zároveň k posílení vztahu mezi nimi. Záhy na 

to  reagovala  myšlenka  jiného  charakteru,  která  podpořila  odmítnutelnost  tohoto  návrhu 

a dívala se na tuto situaci z pohledu „jak-tak“.

(158) ...když se ta Eliška dostává do puberty, jestli jí to třeba nebude vadit.

Po  chvíli  se  objeví  další  z mého  pohledu  zajímavá  fantazie,  která  si  zahrává 

s paradoxem reakce u klientky. 

(160) ….jak by to třeba vypadalo, kdyby Matěj přišel po dvou dnech domů a všichni ho vítali 

s otevřenou náručí. Jéé, my jsme rádi Matěji, že jsi doma. Jak ses měl? A třeba by byla upečená 

nějaká buchta prostě, nějaká příjemná atmosféra, vůbec nikdo by mu to prostě nevyčítal. Jak by se 

ten Matěj asi cítil? To mě tak jako vždycky napadlo, že on vlastně přijde domů, nikdo o něm nic 

neví a teď jako puf! Oni mě maj asi rádi nebo co? Jsou rádi, že jsem doma! Ty jo! Co kdyby se to 

takhle přehodilo? 

V této fantazii sehrává roli určitá hravost, opět má nádech experimentu, který by bylo 

možné  využít.  S nadšením se  setkává  také  u ostatních  členů  reflektujícího  týmu.  Dále  je 

podpořena vlastní  zkušeností,  která  potvrzuje  určitou netradičnost,  protože se  bude jednat 

o velmi protichůdnou reakci. 

Reflexe týmu setrvávají ve II. galerii, neboť nabízejí nové podměty a jsou vnímány jako 

inspirace, která je řazena právě do této oblasti.

Po skončení reflexí reaguje klientka první na onu fantazii  s radostným uvítáním. Na 

jednu  stranu  ji  velmi  pobavila  taková  představa,  ale  na  druhou  stranu  chce  tuto  situaci 

vyzkoušet.  Terapeut směřuje k tomu, že vlastně její  nadšení z této myšlenky koresponduje 

s oblastí „zabývat se sama sebou“, a tedy být v pohodě. Rozhovor tak přechází do III. galerie, 

která  se  stává  stabilní.  Reflektující  tým  zjevně  přinesl  do  rozhovoru  zajímavou,  novou 
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a kreativní myšlenku, která zaujala klientku. Rozhovor dále setrvává u představy radostného 

vítání,  přičemž  terapeuti  se  snaží  navodit  atmosféru  příchodu  Matěje  a očekávají  reakci 

klientky, která by v případě takového experimentu nastala. Klientka se na tuto „hru“ připojuje, 

ale zmiňuje, že se bude muset překonat. To podněcuje terapeuty k otázce, co ji může pomoci, 

aby to zvládla. Společně zjišťují, že když jí dcera ukáže obrázek s prasátkem Pepou, tak ji to 

vždy  rozesměje  (217).  Prasátko  Pepa  se  tak  stává  významným  zdrojem  a námětem  pro 

experiment,  který  umožňuje  zvládat  nejen  radostné  vítání  Matěje.  V části  rozhovoru  po 

vstupu  reflektujícího  týmu  nedocházelo  k proměnám  mezi  galeriemi  a zejména 

k nežádoucímu návratu do I. galerie.

 3.5 Diskuze

Tato podkapitola  slouží  jako zpětný pohled na realizovaný výzkum. Zaměřuji  se na 

zodpovězení výzkumných otázek, diskusí nad výsledky a jejich konfrontací se závěry jiných 

studií.  Dále  se  věnuji  úvahám  nad  slabinami  proběhlého  výzkumu  a námětům  pro  další 

bádání. 

Zodpovězení výzkumné otázky

Hlavním  cílem  výzkumu  bylo  přispět  k porozumění,  jak  reflektující  tým  ovlivňuje 

průběh terapeutického rozhovoru s klienty,  kteří  hledají pomoc se svými obtížemi.  Ambicí 

práce je obohatit a inspirovat svými zjištěními každodenní praxi pomáhajících profesionálů. 

Jako výzkumnou metodu jsem využila analýzu RFA.

Pro výzkum jsem si položila následující výzkumné otázky:  1. Jak přispívá reflektující 

tým k proměnám v konverzaci? 2. Jak lze reflektující tým v konzultaci využít?

1. Jak přispívá reflektující tým k     proměnám v     konverzaci?  

Bylo velmi zajímavé sledovat,  co se  děje  s rozhovorem, který  je  přerušován vstupy 

reflektujícího týmu. Zároveň jsem vnímala určitou výjimečnost situace, protože ne vždy se 

naskytne klientům možnost, aby jim byla věnována pozornost tolika lidí. V obou případech 

klienti využili tuto možnost a souhlasili s tím, aby reflektující tým byl vyzván. Současně obě 

klientky reagovaly na otázku, která otevírala prostor pro vyjádření se k reflexím. Už vlastně 

tyto  skutečnosti  nasvědčovaly  tomu,  že  se  přítomnost  týmu  bude  v určitých  ohledech 

projevovat  v pokračování  sezení.  Z diagramu  RFA analýzy  je  možné  zaznamenat,  že  se 

reflektující  tým  podílí  na  posunech  v konverzaci.  Zároveň  reflektující  vstupy  zaujímají 

stabilní pozici ve II. galerii. Lze tedy říci, že reflektující tým působil na konzultaci už jen tím, 
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že byl vyzván k reflexím. Reakce klientky na vstup týmu někdy posunula někdy rozhovor do 

I.  galerie, ale častěji měl reflektující  tým podíl na rozvíjení nové inspirující  myšlenky. Ta 

podpořila žádoucí posun do III. galerie nebo udržela II. či III. galerii stabilní.

Za  nejdůležitější  faktor,  který  přispíval  k proměnám  v konzultaci,  považuji  nové, 

odlišné a neočekávané pohledy na situaci  klientek,  které  z týmu zaznívaly.  Reflektující  se 

nebáli být otevření myšlenkám, které se na první pohled mohly zdát příliš netradiční nebo 

tvrdé. Využívali ocenění, kde upozorňovali na to, co klientky zvládají nebo kde jsou jejich 

silné stránky.  Někdy byly reflexe velmi odlišné od toho, co bylo v konzultaci  popisováno 

a právě  ona  přiměřená  odlišnost,  kterou  popisuje  Andersen  (1991),  hrála  z mého  pohledu 

velkou  roli.  Reflektující  tým  dokázal  u obou  rozhovorů  naplnit  požadavek  dostatečné 

podnětnosti, protože reflexe se promítly do dalšího průběhu konzultace. Možná i ukázkovým 

příkladem je případ druhého rozhovoru, kde zazněl návrh na „radostné vítání“. Vnímám tento 

návrh jako něco, co bylo mimo hranice, kde se pohyboval rozhovor před tím. Velkou výhodou 

je,  že  se  reflektující  tým  nemusí  bát  popustit  uzdu  fantazii.  A předpokládám,  že  ona 

myšlenková  volnost,  kterou  dostává,  je  také  tím,  co  působí  na  proměny  v konverzaci. 

Podobně také potřeba „nakopnutí“ v prvním rozhovoru, kde reflektující tým, upozorňuje na 

skutečnost,  že  vlastně  „koník,  už běží“,  je  velmi  významná.  Tým si  zde  dovolil  vyslovit 

myšlenku, která nabízela pohled z opačné perspektivy. 

To, co dále rozvíjelo proměny, souviselo se vzájemnými interakcemi mezi členy týmu. 

Na jednu stranu, pokud se shodovali a vzájemně si potvrzovali určitou myšlenku, částečně 

porušovali  pravidlo  odmítnutelnosti  (Andersen,  1995),  v rozhovoru  to  ale  mělo  zajímavý 

efekt. U prvního rozhovoru zapůsobil tak, že klientka místo „hledání energie“, potřebovala již 

„energii nějak zkonsolidovat“. Najednou v rozhovoru užívala něco, co bylo pravděpodobně 

výsledkem shody týmu. Dalo by se zde hovořit o silném vlivu ze strany reflektujícího týmu, 

který  ovlivnil  klientku  a přesto  nemusí  být  vnímán jako negativní.  Z druhé  strany,  pokud 

reflektující tým vnášel jiné postřehy, které si i odporovaly, byla větší možnost obsáhnout pole 

různých variant pro danou situaci. V kontextu s teorií se jedná o požadavek, kdy by reflexe 

měly nahlížet na problém z obou stran, a to z pozice „jak-tak“ (Andersen, 1991). Zároveň tak 

byla zajištěna ona odlišnost, důležitá pro proměny v konverzaci. Lze tedy předpokládat, že 

čím rozmanitější pohledy, tím větší pravděpodobnost, že některá z reflexí ovlivní rozhovor. 

Někdy také  reflexe obsahovaly  zvídavé otázky,  které byly motivem k zamyšlení  pro 

klientku i terapeutku. Ale ne vždy to byla odlišnost, která působila změny. Další variantou, 

která  působila  na  proměny,  bylo  upřesnění  myšlenky,  která  zazněla  v reflexi  člena  týmu 
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v rámci prvního rozhovoru. Tato parafráze či metafora byla něčím, co zaujalo klientku a vedlo 

k uvědomění  si  toho,  co  možná  prožívá  a co  sama  neuměla  vhodně  zformulovat.  Tyto 

momenty upevňovaly setrvání ve II. či III. galerii nebo vyvolaly přesun do galerie rozvíjení 

změny.

2. Jak lze reflektující tým v     konzultaci využít?  

Na základě předloženého výzkumu, lze říci, že reflektující tým může být v konzultaci 

využit jako metoda, která přispívá k proměnám v konzultaci. Čerpat z reflexí může jak klient, 

tak  terapeut,  což  bylo  zřetelné  v rámci  analýzy  rozhovorů.  Nejen,  že  se  klient  rozhodne 

reagovat  na  vstup  týmu,  ale  také  terapeut  může  uskutečnit  tuto  volbu.  Jedná  se  částečně 

o otázku volby terapeuta, zda bude chtít udržet téma vybrané klientem, anebo od něj odstoupí. 

I když se reflektující tým může jevit jako metoda určená pro klienty, přináší užitek také 

těm, kdo konzultaci  vedou. Například v prvním rozhovoru terapeutka vyzývá tým dvakrát 

a výzva  k reflexím zaznívá  brzy  po  začátku  rozhovoru.  Je  otázkou,  proč  k tomuto  kroku 

přistoupila. Možná potřebovala čas k utříbení myšlenek nebo čekala na nový podnět, který by 

dále rozvíjela. Jedná se samozřejmě o domněnky a terapeutka mohla mít úplně jiný záměr. 

Díky  mému  pozorování  konzultace  si  troufám  říci,  že  čas  reflexí,  je  také  časem  pro 

rozmýšlení konzultanta. 

Jak už zaznívalo mnohokrát, reflektující tým nabízí nové perspektivy a možnosti, jak 

nahlížet na obtíže klientů (Andersen, 1987). Výzkum také potvrdil,  že reflektující tým lze 

v konzultaci  využít  jako  zdroj  netradičních,  nových  a odlišných  myšlenek.  Tým  otevírá 

prostor pro kreativitu a fantazii, kterou si může ze své pozice dovolit. Jeho místo v konzultaci 

mu částečně umožňuje sledovat průběh rozhovoru zvenčí, přestože je jeho nedílnou součástí. 

Ale vzhledem k umístění týmu v místnosti, lze předpokládat, že je jistý odstup zachován. 

Někdy může reflektující tým zaznamenat to, co by běžně v rámci sezení zaniklo nebo 

bylo  opomenuto.  V rámci  výzkumných  rozhovorů  zazněly  komentáře  a otázky,  které 

upozorňovaly na tyto skutečnosti. Vyskytly se i otázky směřující k upřesnění, co vlastně má 

klientka konkrétně na mysli. Například, když v prvním rozhovoru na začátku mluvila o to, že 

se „strašně těšila“. Reflektující si klade otázku, co takového klientka očekává, když se tak 

velmi těší. Otevírá prostor k tomu, aby si klientka i terapeutka uvědomily, co vlastně by se 

mělo na sezení dít. Vyzdvihuje konkrétní moment, jednu větu, které nebyla dříve věnována 

bližší pozornost.
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Proces výzkumu

Videonahrávky mi poskytly detailní  vhled do situace přítomnosti  reflektujícího týmu 

a měla  jsem také  možnost  pozorovat  neverbální  komunikaci,  která  v konzultaci  přirozeně 

probíhala.  Detailní  přepis  rozhovorů  byl  časově  náročný,  ale  nutný  vzhledem  k užité 

výzkumné  metodě  RFA analýzy.  Byla  to  pro  mě  zajímavá  zkušenost  pracovat  s touto 

výzkumnou metodou a stala se mi i velmi blízkou. Zejména pro její předpoklad tvořivosti 

v konzultaci  a možnosti  znázornit  tyto tvořivé posuny v grafické podobě.  Díky tomu jsem 

mohla  získat  názorný  přehled,  co  se  v rozhovoru  děje  a jaké  momenty  jsou  významné. 

Uvědomuji  si,  že  jak diagram rozhovoru,  tak jeho interpretace není  objektivní.  Momenty, 

které  jsem  zaznamenala  a posuny  v konverzaci  byly  otázkou  citlivosti  a vlastní  volby, 

přestože  jsem pracovala  s pokyny RFA analýzy.  Podobně  také  počet  rozhovorů,  který  je 

v rámci výzkumu zpracovaný, je omezený vzhledem k rozsahu práce a tím je také omezena 

jeho zobecnitelnost. Jsem si vědoma, že to, co bylo významné v rámci uvedených rozhovorů, 

se může lišit od dalších rozhovorů s reflektujícím týmem, které nebylo v mých možnostech 

obsáhnout.  Každý z rozhovorů je jedinečný ze strany klienta,  práce konzultanta  a neméně 

z hlediska členů týmu. 

Náměty pro další bádání

Vzhledem k tomu,  že  výzkum se  zaměřoval  na  posuny v konverzaci  za  přítomnosti 

reflektujícího týmu, nabízí se řada dalších, jiných hledisek, ze kterých by bylo možné tuto 

metodu zkoumat. Jak už z pohledu různých příležitostí, kde by mohl být využit, tak z hlediska 

počtu členů reflektujícího týmu, jejich vzdělání a přípravy. Mohlo by se také uvažovat nad 

jejich uspořádáním v místnosti, jaké změny by přineslo, pokud by seděli například v půlkruhu 

nebo v řadě.  Nebo jaké jsou rozdíly mezi  tím,  když  tým sedí  v místnosti  konzultace a za 

jednosměrným zrcadlem. Dále jaký vliv má reflektující tým na terapeuta a jeho práci, a jak 

jeho přítomnost  prožívá klient.  Je opravdu řada možností  a pohledů, kterým by se člověk 

mohl v této oblasti věnovat, a mě samotnou by nová zjištění zajímala. 

Konfrontace se závěry z jiných studií

Neexistuje  mnoho  studií,  které  se  pojí  s metodou  reflektujícího  týmu.  V Journal  of 

Family Therapy popisuje tým autorů Höger, Temme, Reiter, Steiner (2004) výsledky dvou 

výzkumů zahrnujících 59 rodin či párů. Výsledky první studie ukazují, že 35 rodin považuje 

tento model za efektivní v rámci jeho účinnosti. Dvě třetiny klientů uvádí zlepší symptomů 

a asi 80% bylo s konzultací velmi spokojeno.  Druhá studie přispívá především zjištěním, že 
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míra závažnosti problému neměla téměř žádný efekt na spokojenost a následné zlepšení. Obě 

studie ukazují, že o účinnosti reflektujícího týmu vypovídá spíše tzv. přiměřená odlišnost, za 

to  velikost  týmu  nerozhoduje  vůbec.  Domnívám  se,  že  studie  tak  částečně  korelují  se 

zjištěními analýzy RFA v této práci, především v otázce účinnosti přiměřené odlišnosti.

 3.6 Souhrn

K proměnám při konzultaci nejvíce přispíval reflektující tým svými novými pohledy na 

situace klientů, které byly formulované mimo jiné jako zvídavé otázky, metafory, návrhy pro 

experiment,  ocenění  nebo přerámování.  Základní  vlastností  reflexí,  které  působily tvořivé 

změny v konzultaci,  byla jejich „přiměřená neobvyklost“ neboli  dostatečná podnětnost pro 

klienty.  Odlišnost  vycházela  z předpokladu,  že  členové  týmu  se  v reflexích  neshodovaly 

a zajistily tak dostatečnou rozmanitost. 

Reflektující tým lze využít jako zdroj tvořivých proměn, které vycházejí z jeho pozice 

v konzultaci.  Ta  mu nabízí  místo  pro  rozvíjení  fantazie  či  kreativity,  ale  tým může  také 

pozorovat  dění  na  sezení  zvenčí.  Reflexe  mohou  být  inspirací  jak  pro  klienta,  tak  pro 

samotného  terapeuta.  V neposlední  řadě  reflektující  tým  může  upozorňovat  na  to,  co 

v konzultaci mohlo být opomenuto.
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ZÁVĚR
V  centru  zájmu  mé  diplomové  práce  je  metoda  reflektujícího  týmu  blízká  idejím 

postmodernismu  a sociálního  konstrukcionismu.  Reflektující  tým  nabízí  odlišný  způsob 

uspořádání konzultace a otevírá nové možnosti nahlížení na obtížnou situaci klienta. Zároveň 

umožňuje  nacházení  dalších  významů  a přináší  do  rozhovoru  rozmanitost  a kreativitu 

v různých podobách.

Cílem diplomové práce bylo popsat metodu reflektujících týmů a jejich využití při práci 

s klienty. Zároveň přispět k porozumění, jak přítomnost reflektujících týmů ovlivňuje průběh 

konzultace s klienty. 

Věnovala jsem se teorii týkající se reflexe, kde jsem se mimo jiné zaměřila na koncept 

reflexe  podle  Donalda  A.  Schöna a propojení  se  sociální  práci  v rámci  posouzení  životní 

situace klienta. Část týkající se reflektujícího týmu zahrnuje jeho teoretická východiska, kam 

jsem  zařadila  poradenství,  filosofické  pozadí  systémové  a systemické  terapie,  koncept 

otevřeného dialogu J.  Seikkuly a myšlenku G. Batesona „rozdíl,  který dělá  rozdíly“.  Jako 

stěžejní  část  považuji  historický  vznik  této  metody  a praktické  informace  týkající  se 

fungování  reflektujícího  týmu  v konzultaci.  Dále  upozorňuji  na  další  možnosti  práce 

s reflektujícím týmem v duchu kolaborativní terapie podle H. Anderson, narativní terapie, M. 

Whita a terapie zaměřené na řešení podle L. Zatloukala. V závěru teoretické části nabízím 

řadu variant, jak lze reflektující tým využít, a to i v prostředí sociální práce. 

Výzkum probíhal  na  základě  videonahrávek  ze  sezení  za  přítomnosti  reflektujícího 

týmu,  které  prošly  doslovným přepisem a jsou  přístupné  k dalším  analýzám.  Kvalitativní 

výzkum  byl  zaměřen  na  proměny,  které  reflektující  tým  působí  v konzultaci.  Analýza 

probíhala  formou  konverzační  analýzy  RFA,  kterou  vytvořil  Bradford  Keeney.  Výsledky 

výzkumu jsou prezentovány formou interpretace na základě vytvořených diagramů celého 

sezení. V analýze jsem se zaměřovala na to, jak reflektující tým proměňuje konzultaci a jak 

ho lze využít. 

Na  základě  výzkumu  a studia  literatury  se  domnívám,  že  reflektující  tým  nejvíce 

přispívá k proměnám v konzultaci svými novými pohledy na situaci klienta. Velkou roli hraje 

„přiměřená  neobvyklost“,  která  se  projevuje  v reflexích  i v uspořádání  konzultace. 

Reflektující tým lze využít v různých podmínkách a výjimkou není ani oblast sociální práce. 

Zejména díky jeho  pozici,  kdy tým dostává  prostor  nerušeně  naslouchat  a nechává  volně 

plynout své myšlenky, se otevírají rozmanité náhledy a perspektivy. Pokud je reflektující tým 
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zařazen  do konzultace,  lze  předpokládat,  že  nepůjde cestou  zdrženlivosti  a správnosti,  ale 

cestou, která bude podporovat myšlenku neobvyklosti, novosti a rozmanitosti.
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ANOTACE

V  diplomové  práci  se  zabývám  reflektujícími  týmy,  které  jsou  prezentovány  jako 

metoda, jež v duchu postmoderní filosofie nabízí netradiční způsob uspořádání poradenských 

a terapeutických  konzultací.  V teoretické  části  představuji  reflexi,  teoretické  zázemí 

reflektujícího týmu, jeho historii a praktické pokyny práce s reflektujícím týmem a v něm. 

Dále  se  věnuji  různým  jeho  variacím  a možnostem  využití  v sociální  práci.  Ústředním 

tématem  empirické  části  je  kvalitativní  výzkum,  ve  kterém  odpovídám  na  otázku,  jak 

reflektující tým proměňuje průběh konzultace a to pomocí konverzační analýzy RFA.

Klíčová slova: reflexe, poradenství, systemická terapie, otevřený dialog, reflektující tým
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ANNOTATION

Major theme of my thesis are reflecting team. These teams are presented as method, 

which can offer unconvensional form for counseling and therapeutic consultations in the spirit 

of  postmodern  philosophy.  Part  of  theories  presents  reflection,  theoretical  background  of 

reflecting team, its history and practical guidelines to work with reflecting team or and as 

a part of it. The main topic of empirical part is qualitative research, which answers question 

how  is  reflecting  team  changing  course  of  counsultation.  For  this  purpose  is  used 

conversational analysis RFA. 

Key words: reflection, counseling, systemic therapy, open dialogue, reflecting team
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Přepis rozhovoru č. 1

(1) T: Tak, myslím, že s většinou z týmu už se znáte...
(2) K: (zasmání)
(3) T: My máme dneska takovou úžasnou příležitost využít ještě lepší, a ještě zajímavější 

aranžmá než obvykle. Jak pracuje reflektující tým si určitě pamatujete, že je v průběhu 
jednou, dvakrát vyzvu a oni si budou vykládat o tom, co se tady děje a...vy pak můžete 
zpátky do hovoru vrátit něco, co je bude fascinovat na naši práci. A pak mámě ještě 
takovou  další  možnost,  a to  je,  že  tady  za  těmi  dveřmi  je  skupinka  dalších 
psychoterapeutů, kteří sledujou, to co se tady děje a pak nám to tady taky budou, až my 
s nimi budeme pracovat, komentovat. No, a ještě tady máme pro Vás jako bonus...

(4) K: Jo...
(5) T: Že tady máme dalšího psychoterapeuta, který to bude sledovat, a když budete pro 

a věřím, že jako... S tou odvahou, a s tím, co Vám to může přinést pro budete, tak poté, 
co my tady ten rozhovor dokončíme, tak jak jsme na to zvyklí, tak on povedete ten 
rozhovor s námi dvěma, o tom jaká ta konzultace byla, jaký to mělo pro vás přínos, 
a tak….jo?

(6) K: Takže supervize, par excellence. (zasmání)
(7) T: Úplně (zasmání), to všechno, 10 lidí pro vás. Jak to chcete využít?
(8) K: Za prvé, já chci konstatovat, že jsem se semka strašně těšila a moc mě mrzelo, že 

prostě bylo teďka období, kdy jsem nedorazila proč to nebylo ve Šternberku, protože 
ostatní je pro mě naprosto neschůdný.

(9) T: Hm...
(10) K:  Takže  jako  jsem strašně  natěšená  a druhá  věc  je...  (pomlka) Měla  jsem v hlavě 

uspořádaný asi tři, čtyři témata, na který bych chtěla nějakým způsobem sama reagovat 
nebo se k tomu dostat, ale po důkladné analýze současné své situace...

(11) T: Jste se připravovala...
(12) K: Opravdu jsme se připravovala na to, o čem chci mluvit, nikoliv o čem budu mluvit. 

Tak jsem zjistila,  že všechno ostatní můžu odložit...na příště, protože samozřejmě je 
spousta  novinek  v mým životě  nicméně  jedna  aktuální  věc,  se  kterou  se  potřebuju 
poprat a …i když na to dnes nevypadám (zasmání), to jsou moje opravdu....moje opět 
depresivní stavy. Protože měla jsem asi před třema týdnama dost velkej kolaps, znovu 
se to objevilo, takže z toho se potřebuji nabudit a potřebuju, říkám to naprosto otevřeně, 
potřebuju nakopnout, abych v tom zase fungovala, protože je to strašně důležitý pro můj 
život.

(13) T:  Hmm,  takže  jsme  tady  dneska  pro  to,  abychom  se  věnovaly  speciálně  tomu 
nakopnutí.

(14) K: Ano a nebo-li jak rychle z deprese ven, z těch ataků, protože za normálních okolností 
já se jim strašně moc vyhýbám, dělám všechno pro to, aby to nepřišlo, ale jestliže se už 
jednou do toho dostanu, tak potom já jsem týden, 10 dní naprosto neschopná. Já nejsem 
prostě.... Nemůžu dělat vůbec nic a to si teď nemůžu dovolit, protože to říkám otevřeně, 
že se teď připravuju na přijímačky na vejšku, takže já teď potřebuju sebe nastartovat na 
maximum. Takže říkám to naprosto otevřeně, co chci (zasmání) a co od toho očekávám.
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(15) T:  Super,  to  je jasná objednávka...to  jsme vždycky rádi,  když  někdo přijde s jasnou 
představou, co chce. 

(16) T: Jak to bude vypadat, když budete nakopnutá?
(17) K: (pomlka) Doufám, že mi to vydrží teda minimálně do podzimu. Protože to očekávám 

opět v rámci svých historických kořenů. (smích)
(18) T: Že se Vám to tak děje...
(19) K: Že vím, že mě to jako nemine na konci října, ale nicméně opravdu teďka potřebuju 

sebrat veškerou sílu nebo nějaký....vím že nedostanu žádnej žebřík, abych to slezla, ale 
prostě nějaký impulzy, abych sama se povznesla dál, abych vydržela u toho učení a u té 
náročné situace, kterou mám, protože jsem opět bez práce. 

(20) T: Hmm....
(21) Takže vlastně tím to začlo před 5-tima týdnama a ono se to do tohohle stavu dovedlo. 

Takže takové existencionální záležitosti spíš dneska a jak z toho rychle, rychle ven. 
(22) T: Hmmm. Jestli jsem to dobře slyšela, tak jste říkala, že se umíte jim vyhýbat, že to 

jakoby děláte, že se snažíte...
(23) K: Snažím se.
(24) T: ..co nejvíce oddalovat... jako by oddalovat ty situace, vyhýbat se jim a že Vám jde 

o to, když už přijdou...je nějak rychle zvládnout...
(25) K: (pokyvuje souhlasně hlavou) 
(26) T: Pochopila jsem to správně, nebo...? 
(27) K: Ano, v podstatě ano.
(28) T: V podstatě, to znamená...?
(29) K: V podstatě to znamená, že teoreticky já jsem dobře vyzbrojená, vím jak s tím, ale 

tolik času já nemám, abych s tím strávila tři, čtyři týdny a tak dále, že opravdu čas ubíhá 
velmi rychle.

(30) T: Rozumím, to znamená, že normálně si s tím víte rady na ty tři, čtyři týdny, když už to 
přijde ten nátlak...

(31) K: Dá se to tak, říct, ano.
(32) T: A ty tři, čtyři týdny s tím něco děláte a pak to není a teď to potřebujete zrychlit.
(33) K: Ano.
(34) T: A co děláte ty tři, čtyři týdny?
(35) K: Věnuju se  podle Praškových zásad teda svým jakoby automatických myšlenkách 

a pokouším  se  je  přehodit  na  úplně  jinou  výhybku,  to  znamená,  že  opravdu  si 
zdůvodňovat, že to tak není nebo jak já to vidím... Dívat se na to..., protože sama to ze 
svého vlastního já nemůžu pochopit, tak trošku, že jako já sama jsem taky v nějakém 
celku, nějakým tom systému, na který působí spousta jiných záležitostí, který já třeba 
nemůžu ovlivnit, tak že ne, že třeba já se zrovna teď v tom utápím a můžu za to jenom 
já, ale že jsou taky objektivní okolnosti. Takže snažím se po tom všem co jsem za ty 
poslední  tři  roky prodělala  k tomu  opravdu  s nadhledem.  Je  to  pro  mě  moc  těžký, 
protože jsem zoufale moc emocionální typ, ale jako snažím se. Opravdu dávám si na to 
pozor, někdy to vyjde, někdy ne.

(36) T: Hmm. Takže ty tři, čtyři týdny když děláte, to co vykládáte, tak pak někdy…
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(37) K: Pak se  to  zase stabilizuje  do takové té  relativně...relativně  klidnější  podoby.  Ale 
bojím se těch ataků, protože ten poslední byl opravdu...(velký nádech) takovej co jsem 
řekla asi dvěma lidem, že mě..., že…ten můj balkon v 7. patře přeci jen nějakej účel mít 
bude. Ale to byl sice víceméně takový verbální, ale mezitím jsem zjistila, že po těch 
14,15 operacích, co mám v poslední době za sebou... zcela otevřeně můžu přiznat, že 
jsem...,že jsem v podstatě závislá na tom uspávání, jo...mě se prostě vrací pocity, že chci 
skončit  se  životem,  takže  prostě  tímhle  způsobem.  A je  to  tak  strašně silný,  že...že 
kdybych stála, tak se normálně složím, jak domeček z karet. Prostě to tělo je naprosto 
bez vlády, naprosto bez ničeho a prostě chci jenom, aby už byl konec. Jako, jo...a říkám, 
trvá mě to týden akutně tady z tohoto a potom už pozvolna.

(38) T: Hmm, hmm....  
(39) K: Bojím se toho, prostě bojím se toho, nechci to zažívat, ale je to tam.
(40) T: Já si pamatuju, že ty emoce jako vždycky co jsme si spolu vykládaly hrajou velkou 

roli v tom vašem životě, že se cítíte jako ten emocionální typ. Když teda se ještě víc 
podívám na to, co by se mělo dít tady. Jestli bychom se měly bavit o tom, jak se jim 
úspěšnějic vyhnout, těm stavům nebo jestli bychom se měly bavit o tom, jak se z nich 
opravdu dostat rychlejc a nebo jestli bychom se měli bavit o tom jako jak mít tu energii 
k tomu, jako...že nakopnutí to vnímám jako nějaký příliv energie, to znamená jak mít 
nějakou tu energii do toho života. Nebo jestli bychom se měli bavit o všech věcech, 
nebo o ještě něčem jiném? 

(41) K: Spíš ta druhá a třetí varianta.
(42) T: Druhá a třetí varianta, to znamená to vyhýbání se, to se nějak snažíte...
(43) K: Ano, ano...
(44) T: ...věříte si, že více jakoby teďkom…
(45) K: Vím jak na to, ale teďka pro mě je prioritní tady tahle záležitost.
(46) T:  To znamená,  jak dostat  tu  energii.  Souvisí  to  nějak spolu,  to  znamená ten  příliv 

energie, to nakopnutí a to, že to pak půjde rychlejc, máte nějaký pocit, že by to mohlo 
souv... ?

(47) K: Ano, ano.
(48) T: Jak to souvisí?
(49) K:  (pomlka) Mám takovou představu,  že  když  jsem opravdu na dně,  tak  jako  jsem 

hluboce s energií pod bodem mrazu, úplně strašně nízko. A v podstatě, jestliže teď se 
z toho nějakým způsobem rychle potřebuju dostat, (pomlka), já nevím jak bych to řekla. 
Teď se  opravdu ztrácím ve  svých myšlenkách,  akorát  mám ten  pocit,  že  toto  je  to 
jediný, co potřebuju a tady to chci. Těžko to objasním... A prostě jsem se, říkám, jak 
jsem přemýšlela o tom, o čem budu mluvit,  pořád se mi to střídalo v hlavě tak a tak 
a tak....dneska  ráno  jak  jsem  se  probudila  a řikám...  jo  to  je  jediná  věc,  protože 
potřebuju týden makat. Respektive příhlásila jsem se na dvě, takže to je ten týden a pak 
další týden a potřebuju to vydržet sama se sebou. Protože mě de o život. To nezlehčuju.

(50) T:  Jo,  to  věřím,  že  to  odhodlání  ve  vás,  že  to  je  pro  vás  takové  životně  důležitá 
záležitost. Hmm..už Vám někdy to v životě tak zafungovalo, že už jste byla nakoplá, že 
už jste někdy cítila to, co byste teď očekávala, co byste si teď přála?

(51) K: Dá se říct, že jo. Hodně to souvisí s mým letitým vztahem teda přítelem, že jako... 
jak na jedné straně vím, že mě může dostat dolů do toho mínusu, tak taky nahoru. Teď 
v poslední době teda stojí při mně, tady v tomto. Takže proto se možná nejevím, tak jak 
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jsem byla  třeba  před  několika  dny.  Takže  to  je  jedna  věc  a respektive  je  ta  hlavní 
věc...asi tak.

(52) T: To vás nakopává?
(53) K: To mě nakopává. Pak samozřejmě rozhovor s paní Sehnalovou, protože to jako je 

vždycky takový pozitivní, i když v poslední době je věc jak je, ale nicméně tak je a...to 
jsou opravdu dva základní atributy.

(54) T: Já mám takovou nějakou svoji vizi, že člověk nemůže být nenakopnutý. Že může být 
jako více nebo méně nakopnutý. Kdybychom to vzaly na nějaké škále a řekly si, že 0 je 
to, když je to úplně jen takové to neviditelné nakopnutí, kdy člověk to skoro ani necítí. 
A 10 je takové nakopnutí, které si přejte teďkom, s kterým jste přijela, že to byste si 
s sebou odsuď chtěla odvézt. Kde jste teďkom, na té škále? 

(55) K: No dneska asi na té jedničce.
(56) T: Na té jedničce?
(57) K: Jo, ale strašně mě pomohlo, když jsem se tady přišla, prošla jsem se v parku, posadila 

v parku, tak jsem do sebe vstřebala něco. Respektive přitom jsem si ještě četla knihu, 
u které jsem dokonce i vydržela, že mně netěkaly myšlenky sem a tam, protože to je 
jeden mých největších problémů, že se nedokážu koncetrovat. Jako když nejsem na tom 
dobře. 

(58) T: Ehmmm, jo.
(59) K: No, takže dneska na té jedna, jedna a půl.
(60) T: Jedna, jedna a půl. Hm. Jak jste to z té nudy, jako...
(61) K: Já právě řikám, že jsem věděla, že budu mluvit, že jsem se hezky prošla, je tady 

spousta  zeleně,  vydržela  jsem číst,  něco si  z toho dokonce i pamatuju,  takže takový 
začátek. 

(62) T: Dokázala jste to nějak Vy, nebo se Vám to nějak stalo? 
(63) K:  (pomlka) Nevím,  prostě  jsem  se  vůbec  k ničemu  nemusela..  bylo  to  úplně 

automaticky. Že jsem si říkala, pro jistotu si vezmu knížku, kdyby náhodou, vzala, četla, 
šlo to. Protože hodně často se mi doma stává, že teďka minulej týden, že jsem opravdu 
zírala na stránku, 6krát jsem přečetla jeden odstavec a kdyby se mě někdo zeptal o čem 
to bylo, tak jako já nevím.

(64) T: Hmm.
(65) K: Jo, prostě chvilkami ta hlava naprosto vypne.
(66) T: Já jako, když si o tom tady tak vykládáme, bych to přikládala tomu, že....jste se už 

rozhodla, že jste sem jela, kolik jste věnovala času tomu přemýšlení, tři, čtyři témata 
a těšení. A už to samotné mohlo něco udělat, ale třeba ne…třeba...

(67) K: Jsem si jistá, že jo, jsem si jistá, že jo.
(68) T: Jo? Že by to mohlo udělat toto. Máte takovou vizi, co by vás mohlo dostat jenom 

o kousínek, dál? Nějaký nejmenší kousek, co si dovedete představit? A nebo už rovnou 
skočíme na tu 10? 

(69) K:  No  spíš  bych  tam  skočila,  protože  probrala  jsem  v hlavě  všelicos,  ale  nic 
konkrétního,  jsou  tam  samý  takový  abstrakce  a neměla  jsem  z toho  prostě  žádný 
konkrétní závěr. 
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(70) T: Hmmm. Takže rovnou skočit na tu desítku, žádné kompromisy neberem.
(71) K: Ano, teď ne. (zasmání)
(72) T: Tak já Vám tady tento rozjezd nechám zreflektovat týmem, tak ho netradičně brzo 

oslovím a já věřím že nám zase řekne něco, čím si shrneme tu první etapu a dostaneme 
se zase dál.

(73) K: Jestli chcete, můžete si zapisovat něco co budou říkat, jestli nechcete můžete si to jen 
tak pamatovat.

Vstup reflektujícího týmu

(74) 1/ Pro mě působil ten kousek...velice takovým uklidňujícím dojmem v tom směru, že 
vlastně už od té chvíle, kdy se paní začala těšit na konzultaci, připravovat se, tak už se 
v jejím  životě  dějí  změny,  takže  si  říkám,  že  to  má  vlastně  obrovskou...obrovský 
potenciál  vlastně  k tomu,  aby  se  děly  další  změny  před  další  konzultací  a další 
konzultací. Čili to....ten posun z té nuly na jedna až na jedna a půl si myslím, na to, že je 
před tím sezením je jako velice dobrý.“

(75) 2/ Já jsem tam zaslechl, že se paní strašně těšila sem. Jak rozumím tomu, že tady strašně 
něco očekává a že teda strašně by tady něco mohla dostat. Tak...nevím přesně, co to má 
být, jestli teda...to vlastně tady zaznělo...

(76) 3/  Jo jako...taky jsem si  říkala,  že  jako....že  je potřeba toho využit,  jo.  Je to takové 
nějaké velké odhodlání, něco dělat, tak jako, už se toho chytnout a teda to využít. Tak 
nějak pevně to chytit. 

(77) 1/ Je teda pravda, že na druhou stranu, když jsou poslouchal tu konzultaci, tak se u mě 
objevila taková obava trošku, říkal jsem si vlastně, jak paní mluvila o tom, že by paní 
chtěla už fakt tu desítku a to je potřeba se naučit mít to nakopnutí takový to prostě, aby 
se z té nuly dostala,  aby prostě si mohla být stoprocentně jistá,  že teda vším projde 
vlastně v pořádku, tak ….tam mám trošinku obavu, nejsem si jistý, jestli ten skok není 
příliš veliký. 

(78) 4/ Já bych chtěla paní Radku strašně ocenit za to, že do toho dává, že se do toho takhle 
vkládá, že prostě tomu tolik věří. To si myslím že ta naděje je při těch depresivních 
stavech něco strašně jako důležitého, že vůbec tam je, mnoho lidí to nemá. Já jenom, 
můj takovej  první  dojem, že jsem tady vlastně poprvé,  já  jsem v týmu ještě  nebyla 
a byla  jsem teda velice překvapená tím tématem, opravdu jako,  když  sem p.  Radka 
vešla,  tak  to  byla  žena,  která  vyzařazovala  pro  mě  hrozně  něco  pozitivního,  něco 
optimistickýho... jako obrovskou energii, pustila se do rozhovoru s velikou energií a teď 
se tady najednou bavíme o tom, že by potřebovala nakopnout a potřebovala ještě víc 
energie, než kterou ze sebe vyzařuje. Tak to …já jenom...

(79) 1/ Přitom vlastně nakopla nás všechny...
(80) 4/  ..nás všechny..a  teď ale  paradoxně,  naprosto paradoxně mi to k tomu říká,  jak tu 

energii nemá, že je na té jedničce,.. tak v tom já mám takovej teďka zmatek, jako že si 
řikám...

(81) 1/Možná by stačilo tu energii vlastně paní vrátit, aby ji pak rozdala (zasmání) a byla by 
to možná pak i ta desítka, i když ta je možná zbytečná. 

(zasmání)
(82) 2/ a to je zvláštní, co teďka řikáš, protože já když jsem se s paní potkal u vchodu na 

oddělení, tak jsem jí řek to samý, že vypadá velmi optimisticky, tak na mě působila...
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(83) T: Tak kolegové si povykládali, z toho co jste slyšela je něco, co by jste...?
(84) K: Myslím, že každý má svým způsobem pravdu...Z mnoha hledisek,  začnu od toho 

konce, jestli to náhodou není moc velký očekávání, asi ano, ale já opravdu toho času 
moc nazbyt nemám. Mám týden, respektive 8 dní, abych do sebe naládovala obrovský 
kvantum vědomostí nových teda, nikoliv, které už v hlavě možná zůstaly. Ale jde o to, 
že  když  se  vrátím domů.  Já  vím,  že  se  mi  opět  stane,  jako  vždycky,  že  já  u toho 
nevydržím...jo,  že  já budu dělat  to,  budu odebihovat,  budu dělat  cokoliv  jinýho,  jo, 
jenom prostě,  že nebudu mít tu výdrž, toho se strašně bojím, že opravdu nemám tu 
výdrž a trpělivost nad tím být, takže to je asi ten správný pohled nad tím, jestli až ta 
desítka. Jinak děkuju za ten optimismus, ale říkám, je to opravdu zdání klame, protože 
jsem  se  jednak  naučila  coby  správný  úředník  ...při  styku  s klienty  samozřejmě 
neukazovat na nějaký svý vnitřní emoce. Na druhé straně dneska je to relativně opravdu 
dobrý, ale nevymýšlím si, ale dneska je ta situace opravdu o něco lepší než byla před, 
nevím 4,5 dny. 

(85) T: Hmm...
(86) K: Navíc ještě přiznávám, že jsem teďka ještě na neschopence,  protože 10 dní jsem 

docházela na injekce kvůli  spazmu zádech a dva dny jsem neotáčela hlavu,  doteďka 
jsem teda pod práškama. Takže v podstatě jsem i zdravotně indisponována. Takže na mě 
opravdu teďka sedá všechno. Takže říkám ty postřehy byly na mě ze všech stran svým 
způsobem velmi správný.“

(87) T: Je něco z toho o čem bychom si měly dál vykládat? Jste to tak zhodnotila...
(88) K: (pomlka) Teď nemám potřebu.
(89) T: Pojďme se teda podívat teda na to nakopnutí. Já si tak říkám, když někdo nakopává, 

tak kdo to  je,  kdo nakopává,  co nakopává,  jak to  vypadá?  Pojďme si  to  představit. 
Vykládala jste, že pro vás je důležitý ten vztah s partnerem. Že teďkom do velké míry 
tam on hraje roli? Kromě něj, ještě něco? Co vás nakopává?

(90) K:  Já  jsem totiž,  pokud se bavíme  o té  situaci,  která  teďka je  pro mě  aktuální,  tak 
v podstatě já jsem o tom řekla pouze svým dětem, jemu a mamince. Jo, takže tady není 
nikdo komu bych říkala, protože každý samozřejmě řekne, ježišmarja je to tvoje životní 
příležitost, tak do toho vlož všechno. Říkám, ano, to je pravda, všechno a potom přijdu 
domů a třeba za 2 hodiny už mě to zase opustí. Jo, že nemůžu zkonsolidovat nějaký ty 
energie,  který  třeba  i v sobě  nějakým způsobem mám a nemůžu se  k tomu nějakým 
způsobem k tomu plně upnout.

(91) T: Já jenom, abych tomu správně rozuměla, jde o to nakopnutí k tomu učení se a nebo 
nakopnutí jako obecně jako příliv energie.

(92) K:  Teď potřebuju,  teď potřebuju,  abych nepřemýšlela  o smyslu  svýho života  a když 
vynechám tady toto, prostě na jednu stranu, tak svým způsobem se to vyváží asi tím, že 
budu mít víc síly třeba k tomu učení. Jo, ono to je to jakoby spojený.

(93) T: Takže nakopnutí znamená, kašli teďkom na všechny ty...věci smyslu života a prostě 
soustřeď se...

(94) K: Ano, ano...
(95) T: ...na to, ať to dokážeš. To je nakopnut?
(96) K: V tomhle smyslu to vlastně dneska potřebuju, abych nepřemýšlela o tom, co bude za 

měsíc, jak já vyjdu s penězma, že opět nevyjdu. Když mě nepříjmou, že nemám práci, 
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že ve výběrovém řízení vzali někoho, kdo měl tu protekci, prostě teďka chci tyto otázky 
dát úplně stranou.

(97) T: Hmmm... Nakopnutí je jakoby něco oddělat pryč a k něčemu nakopnout?
(98) K: Ano, přesně.
(99) T: To nakopnutí se děje tou podporou nebo čím se děje to nakopnutí?
(100) K: Teď to vnímám opravdu jako...(pomlka) podporu v tom, že mi třeba mamka řekla, že 

uvaří jídlo na týden. Můj přítel, že je u mě teďka vlastně každej den a podstatě jako 
kdyby chtě, nechtě mě kontroluje, jestli jsem opravdu něco udělala. Takže takovej bič 
nade mnou. Spíš možná, než podporu, jestli  nepotřebuju bič, to je možný. Jo, to asi 
přiznávám, že je to jedno z možných...alternativ.

(101) T: Podpora, cukr a bič, aby tam bylo obojí.
(102) K: Ano.
(103) T: A teďkom, kdybychom tam ten poměr cukr a biče měly, jak byste to měla teď...od 

všech lidí, kteří o tom ví, to znamená od dětí, maminky, od partnera? Kdybychom to 
sečetly, kolik je to?

(104) K: No spíš mě tak jako hezky podporují, možná že by měli i jako...spíš tvrdějc na mě.
(105) T: Máte takovou zkušenost, když má nad Vám někdo nějaký bič, že je to lepší.
(106) K: Neplatí to vždycky, ale myslím, že ano.
(107) T: Takže máte ten pocit, jak je ten poměr cukru a biče, ať už je jakýkoliv, že bychom 

potřebovaly přidat tomu biči.
(108) K: Ano, ano.
(109) T: Má ten bič být přidaný zvenčí nebo zvenku…teda zevnitř?
(110) K: To právě nevím, nevím...
(111) T: Nevíte, tak pojďme si to zkusit představit, jak by to vypadalo, kdyby ten bič nad 

Váma někdo držel zvenku, komu bychom ho asi tak dali, jak by to působilo na ten efekt, 
to  znamená naučit  za těch 8 dnů všechno to,  co potřebujete.  A jak by to vypadalo, 
kdybyste si ho tam dala zevnitř.

(112) K: Ehm, myslím spíše potřebuju já ho teďka najít sama na sebe, protože já si to třeba 
moc krásně zdůvodním, teoreticky si to napíšu, co všechno, proč, jak a tak dále a pak 
dojde na samotný (zasmání) výkon té činnosti a opět ujíždím. Jo, takže já jako já jsem 
teoreticky  já  jsem  dost  dobře  vyzbrojená,  ale...nevím  jak  bych  to  teďka  nějakým 
způsobem blíž přiblížila. (pomlka) Nevím, opravdu nevím.

(113) T: Jestli, z toho co jste říkala, tak mám pocit, že už nějak zkoušíte ten bič nad sebou 
držet.

(114) K: No zkouším, protože opravdu mně jde o všechno. Druhá možnost, samozřejmě mít tu 
práci, ale potřebuju si zvýšit tu kvalifikaci, to je jedna věc. Druhá věc je, že za tu dobu 
co jsem byla...těch...ty měsíce v tom zaměstnání, že mi to strašně moc pomohlo a táhlo 
nahoru. A teďka vlastně když jsem pátý týden doma, tak jako už opět cítím, jak klesám 
dolů a dolů a dolů zas do té izolace, takže...jako důvodů nebo motivů proč to dělat, ty 
jsou, všechno v pořádku, ale teďka jak já s tím?

(115) T: Takže tím bičem je v tom našem příběhu ta hrozba toho, jak by to dopadlo, kdyby to 
nevyšlo? Nebo, co je ten bič?
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(116) K: Přesně tak, bojím se toho, že budu na tom stejně jak před těma třema rokama. Já toto 
nechci dopustit za žádnou cenu.

(117) T: To je ten bič. Ještě něco je tím bičem?
(118) K: No, když o tom tak teď...přemýšlím, možná, že za dobu teďka, co sem byla na úřadě, 

jsem poprvé od maturity, čili poprvé od 18-ti let našla v sobě chuť něco dokázat.
(119) T: Hmm.
(120) K: Asi mi to trvalo dost dlouho než jsem, než bych to nějakým způsobem pojmenovala, 

ale v podstatě, když se dívám zpětně na ty desetiletí svýho života, tak jako já tím, že 
jsem udělala maturitu,  byla jsem přijatá na vejšku...tím prostě všechny moje ambice 
skončily. Pak už jsem nechtěla vůbec nikdy nic. Jo, prostě je mě tohle všechno jedno 
a tak dál, nechci se k tomu tématu teďka vracet. 

(121) T: Ano, rozumím...
(122) K: Jde o to, že vlastně od té doby já jsem nikdy nic nechtěla dokázat. Prostě, jak mě 

moje přítelkyně nazvala, že jsem...už nevím jak to je, prostě.... systém, kde jsou všechny 
zahozený šance, že to jsem přesně já. Jo, že předpoklad je velký, ale zevnitřku není 
chuť, síla, prostě myšlenky na...něco dělat. A vlastně tím, že jsem v práci byla na dobu 
určitou a mám velmi super hodnocení jak z hlediska nadřízených, tak klientů a tak dále, 
takže v podstatě jsem přišla na to, že bych chtěla jít výš a dál. Bylo to poprvé, opravdu 
poprvé od 18-ti let, kdy mě něco takovýho napadlo. A v podstatě mě na to přivedla má 
nadřízená, protože mi řekla, že na práci normálního referenta mě je škoda, jako že proč 
nepřemýšlím o tom, že bych šla dál. Mě se to zdálo strašně absurdní, jsem byla ráda že 
tu práci mám, že jsem se tam rozkoukala, že jsem se naučila zákony a všechno. Ale 
postupně tím jak se krátila doba, věděla jsem, že se vrátí ta paní po té mateřské a já 
vlastně že tam skončím, tak tím víc jsem se k tomuto vracela, takže proto jsem vlastně 
dala tu přihlášku na tu vejšku a teď jsem ve stádiu, že to chci udělat a jenom prostě 
potřebuju někde vyždímat tu sílu...

(123) T: Hmmm...To co říkáte zní úplně úžasně jako… 
(124) K: No... (zasmání)
(125) T:  Jakoby najednou ten život,  kdy vás někdo nazval tím těch systémem zahozených 

šancích...
(126) K: Zahozených!
(127) T: Jako kdyby najednou prostě tím uvědoměním, že já mám navíc a já chci víc už jste 

nebyla tím systémem zahozených šancí. 
(128) K:  To  jsem  si  uvědomila,  protože  mnohdy  moje  vlastní  jednání  bylo  úplně 

sebedestruktivní,  to  jako musím uznat,  jo...  A že teď opravdu jsem byla tak strašně 
překvapená, že jsem si ten pocit mohla definovat, že já něco chci a chci víc a já na to 
mám, ale mám na to jen za předpokladu, když…cukr a bič, ano.

(129) T: Jak byste se nazvala teď? Když předtím kdysi to bylo...systém zahozených šancí…co 
tam je teď? Jakým systémem jste teď?

(130) K: Touha jít výš a dokázat to...dokázat to spíš sama sobě, protože nikdy jsem neměla 
pochybnosti o tom, že bych na to neměla, ale mě se tak zoufale nechtělo, prostě mě 
bylo, měla jsem k tomu odpor, jo... Po dvou letech, že jsem tenkrát z výšky odešla, že 
jsem prostě nemohla se na to ani podívat. Nikoliv proto, že bych byla třeba těhotná, jo... 
takže  setkání,  byly desítky setkání  se  známejma  a tak...  No ty seš  prostě,...že  si  to 
nedodělala, podívej se, kde jsi mohla dneska být! Jak jsem to tak nenáviděla tyhle řeči, 
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to mě vždycky... Ale ne jako...proč já jsem byla takovej blbec a neudělala jsem to, ale 
proč oni to pořád takhle říkají. Takže teď spíš, abych to dokázala sobě. Tenkrát jsem 
nechtěla a teďka chci, že jo.

(131) T: Takže systém naplněný touhou jít výš?
(132) K: Jo. Navíc, protože ta práce mě začala opravdu jako strašně bavit a... jako já jsem se 

v tom svým způsobem našla. A bylo to poprvé za mojí pracovní kariéru, kdy jsem dělala 
práci, kterou jsem chtěla, která mě bavila a která mě živila jako dobře. Nic moc teda, ale 
v podstatě byla to taková symbióza tady těch všech 3 faktorů teda.

(133) T: V tom systému naplněným touhou jít výš, cítím takový jakoby nádech budoucnosti. 
Můžu se tak zeptat, předpokládáte čím budete, jakým systémem budete třeba za 10 let? 
Jestli budete pořád systémem naplněným touhou jít výš a nebo jestli to bude ještě na 
jiný systém?

(134) K: Spíš teda teďka jenom tu jednu konkrétní představu udělat si toho bakaláře a dělat 
v té oblasti,  která mě opravdu je mě osobně velmi blízká a spíš možná kdyby se mi 
zadařilo,  tak  potom teda  samozřejmě  aj  to  magisterský,  jo.  To  je  asi  ten  horizont, 
protože přece jenom by to bylo minimálně na 6 let, co bude za 6 let nevím, jestli se 
budu hejbat taky nevím, protože u mě je to každou chvilku divoký. Takže spíše takový 
ten maximální obzor, kterej mám.

(135) T: A máte takový to, co by pak mohlo přijít? 
(136) K: Nevím. Nevím, nicméně vím, že všechno je to spjato, všechny nabídky zaměstnání 

jsou s tím, jestli tady uspěju nebo ne. Jako mám to přehodnocený z mnoha stran, takže 
vím proč to dělám. Za prvé protože chci a za druhé už proto, že musím.

(137) T: My jsme si teďkom vykládali v jakém tom systému jste, jak se to má k tomu, co se 
budete učit?  (pomlka) My jsme říkali, že to je jakoby taková ta hrozba nějakým tím 
bičem...je tady tohleto taky bičem nebo cukrem, nebo… nebo čím to je? 

(138) K: To je právě to, že já si to řeknu, ale potom už v té praxi, jak jsem říkala, že si to 
dokážu vyjmenovat všechno, pojmenovat to... Už jsem se to naučila a pak mi chybí ten 
poslední krok. Prostě s tím nějakým způsobem pracovat, jo...

(139) T: Hmmm. Já ještě s tím bičem mám takovou představu, si možná svou fantazii pouštím 
moc na špacír. Ale tak si říkám, že když někdo vládne s tím bičem, tak buď to může být 
takový ten tyran co s ním tříská hlava nehlava a...tím bych ztělesnila, jak mi to říkáte, tu 
vaši obavu, tu vaši hrozbu, co by všechno mohlo nastat. A pak mám pocit jakoby toho 
člověka, já nevím, co sedí na tom kozlíku a mává tím bičem, přesto že ho miluje, přesto 
že  přijde  domů,  postará  se  o něj,  řekne  mu  jménem,  tak  ho  musí  jako  tím  bičem 
prásknout, aby jako ten kočár dobře svištěl. Říkám si, jestli jde jenom o to, aby byl jen 
dobrý poměr cukru a biče a nebo, aby ten bič byl v té spravedlivé vládnoucí ruce...a 
jestli se to má nějak k tomu příběhu...nebo jestli to jsou moje fantazie bokem.

(140) K: Myslím, že to přirovnání je vcelku adekvátní...
(141) T: Je to přirovnání...
(142) K: Ale v podstatě nikdo, žádná třetí osoba nemá ty páky jako jak na mě, než já sama. 

Jako můžou všechno, můžou mi k tomu dělat atmosféru, poradit, jo...podržet za ruku, 
jo, zvládneš to, ale potom všechen ten zbytek záleží vlastně na mě. A když jsem jako 
dost pesimisticky, depresivně naladěná, tak v podstatě já potom nemůžu.
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(143) T: Tak když to vezmeme toho procentuálního, kolik procent zajistí teda oni té podpory 
a cukru a biče a ruky držící a tady tohohle...A kolik procent v tom, co potřebujete ze 
sebe vyždímat, co potřebujete udělat, zajistíte Vy? 

(144) K: Jeví se mi to tak, že zatím zajišťuji všechno.
(145) T: Ano, to je tak...?
(146) K: Já nevím, mě to tak přijde 40/60. 40 pro ně, 60 pro mě.
(147) T: Hmm a potřebovala byste, aby to bylo jak?
(148) K: No, minimálně 95. (smích)
(149) T: 95 Vy a 5 oni. Hmm....
(150) K: Jo.  Já jim nikomu nemůžu nic  vytknout,  spíš  jako jim poděkovat  a všechno,  ale 

vidím, že to jde ku mě. Protože vím, že skončí písemná v testu a já si potom, já něco 
nebudu vědět... samozřejmě klasika, to se mi vrátí, za hodinu za dvě se mi to rozbřeskne 
a já si to vzpomenu. Jo a prostě v těch nervech a v tom. Pak si řeknu, proč jsem do toho 
nedala všechno a pak zase sebe zahrnu výčitkama, zase si  budu sama sobě nadávat, 
nemít se ráda a…

(151) T: A ten koloběh nanovo. 
(152) T: Já si říkám, jestli děláte 60 %, to je takový...jako super. Z toho jak jste říkala, jak jste 

vykládala jak Vám to nejde, tak jsem měla pocit, jako co uslyším za číslo... A když to 
potřebujete z těch 60 na těch 95, to mi nepřipadá jako až takový jako těžký úkol.

(153) K: A nebo možná, je ještě druhá možnost, že to... Já nemůžu říct že to zveličuju, to ne, 
ale že...jestli to náhodou není takovej strach ze strachu.

(154) T: Strach ze strachu, co to je?
(155) K:  No,  člověk  může  mít  strach  jako  z mnoha  věcí,  ale  ten  se  dá  třeba  postupně 

odbourávat  a tak  dále,  ale  záleží  na  tom  jak  kterej,  ale...pokud  to  teďka  nazývám 
správně, tak mám prostě strach z toho… Já nevím, prostě je to strach ze strachu. Je to 
úplně něco jinýho, jako kdyby dvojnásobný nebo...

(156) T: A ten první strach, ze kterého teď máte strach...
(157) K: (zasmání) 
(158) T: ...je strach z čeho?
(159) K: No, že to nezvládnu.
(160) T: Že to nezvládnete.
(161) K: Nebo, že tomu nedám všechno a pak si řeknu, proč jsem to nezvládla, jako jo.
(162) T: Takže Vy máte strach, jakoby věřit tomu strachu? Že to nezvládnete? Nebo…
(163) K: Ne, ne, obava z toho, že ten strach je třeba příliš velkej. On třeba nemusí být tak, ale 

já to už za ty leta mám tak zafixovaný v hlavě, že třeba na to mám jiný měřítko. 
(164) T: Hmm.
(165) K: Že třeba to není až tak velkej problém, jenom jestli já se na to blbě nedívám.
(166) T: Kdo to zváží?
(167) K: Třeba se mi to rozloží zase za týden, za dva týdny...
(168) T: Máme na to 8 dnů!
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(169) K: (zasmání)
(170) T: Daly jsme si úkol, to se musí rozležet dřív.
(171) K: Dobře. (smích)
(172) T: Když s tím nic nebudeme dělat,  tak budeme doufat,  že se to rozleží a co se s tím 

budeme dělat, protože teď najednou jako...před chvilkou mě to znělo, že takhle nějak to 
je. Je to úplně jako existenční věc v tom životě. Já mám jako tu obavu...jako já mám 
spoustu těch nástrojů, co mě nakopává a prostě znělo mě to jako tak to je, to je danost. A 
teď najednou jako by jste si to obešla, podívala jste se a řekla, jestli já se jako vlastně 
nebojím jako zbytečně...

(173) K: Je to jedna z variant, kterou musím připustit. A ještě nevím, jak je tady rozřešit.
(174) T: Tak co kdybychom dali prostor znova našemu týmu, třeba nám dají ještě další a další 

variantu nebo třeba nějaké vyjádření.

Vstup reflektujícího týmu
(175) 4/  Tak já  bych se  toho tady ujala,  já  jak to  tady tak poslouchám, tak  se  mi  prostě 

neustále  vnucuje  do  vzpomínek  nebo  do  hlavy  taková  ta  pohádka  o šíleně  smutné 
princezně,  kterou  prostě  vyhlásili,  já  nevím,  jestli  si  to  dobře  pamatuju,  ale  prostě 
vyhlásila  se  ta  celostátní  soutěž  o tom,  kdo  ji  rozveselí  a ona  pořád  chodila,  pořád 
plakala  a pořád  byla  strašně  smutná.  Všichni  na  ni  byli  hrozně  hodní,  všichni  o ni 
hrozně pečovali, prostě už nevěděli, co ji dát jíst... No a pak se objevil ten Matěj, kterej 
ji prostě vzal, přehnul ji přes to koleno a dal ji na zadek. V tu chvíli...já nevím jestli si 
nepletu teďka 2 pohádky dohromady, fakt si nejsem jistá, ale mám takovej pocit...že mě 
to  jako hodně připomíná  tady tu  situaci.  Takhle jo,  paní  Katka  tady hovoří,  jde mi 
o všechno... 

(176) K: Já jsem Radka. 
(177) 4/ Pardon, já jsem se přeslechla, takže paní Radka mluví o tom, jde mi o všechno. Já si 

říkám, co se v tom všem všechno skrývá, o co všechno jí vlastně jde. A velice to zní 
jako naléhavě,  velice v těch slovech je  odhodlání,  jako že jí  opravdu o všechno jde 
a postrádám ty příklady v těch činech, že ona mluví, pořád o tom mluví a já postrádám 
nějaký příklady, co pro to dělá. A...váhám trošku, ale mám taky jednu kamarádku, která 
taky velice se snažila dostat se na školu, velice, ale vždycky v tom bodě, když mělo 
přijít  na  tu  práci,  tak  prostě  zase  přišlo  něco  co  jí  do  toho vlezlo  a něco  to… a ta 
kamarádka teda o sobě říkala, že nemá pevnou vůli, že je líná, že je pohodlná. Nevím, 
my se tady bavíme myslím trošku ještě v jiných dimenzích, ale tohle je asi tak jako můj 
dojem. 

(178) 1/ Mě třeba zaujalo z té konzultace, jak je ta metafora o tom kozlíkovi s tím práskáním 
tím bičem. Tak jsem trošinku přemýšlel nad tím, že paní Radka je pod velkým tlakem, 
cítí se pod velkým tlakem.

(179) 4/ To určitě...hmm.
(180) 1/ a říkám si, jestli...jestli možná, jak to bylo o tom strachu ze strachu jestli vlastně nejde 

o to,  že  ona  za  tím  kozlíkem prostě  sedí  a zběsile  toho  koně  prostě  mlátí.  Jakože 
až...protože se bojí, že to nestihne a že se nerozběhne, i když on by to třeba doběhl, 
v pohodě. Ale prostě protože paní Radka je v tom tlaku, v tom, že to vnímá, že ta situace 
je fakt velmi vážná, má velkou obavu, tak možná že to toho chudáka koně uštve svým 
strachem. Tam jsem nad tím trošinku takhle jako přemýšlel...
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(181) 4/ Taky jsem si říkala... hmm.
(182) 1/ Jakož kůň popohnat potřebuje, ale ne zmlátit do mrtva...
(183) 4/ Jasně, má svoje limity...a nejdou prostě...asi jinak...
(184) 1/ A když, ještě mě napadá, když by náhodou do cíle nedojela včas, tak přece to není, že 

se někde neposunula. Že to není jako jízda úplně nikam. I kdyby se stalo, nedej bože, že 
by prostě nedojela, tak když pojede pomalu, říkám si,  někam se posune k tomu cíli. 
Když koně uštve na deseti metrech, tak ten posun bude velmi malý, tak.

(185) 3/ Já jsem taky právě cítila takovou hodně velkou naléhavost a i jako ve formulaci těch 
vět,  prostě  jako  to  paní  Radka  říkala.  Prostě...je  to  moje  životní  příležitost,  jde  mi 
o všechno! A já...jsem si představila...To jsou takové,  jakože, když má člověk hodně 
velké  očekávání,  ne  vždycky se  to  podaří  i při  sebezodpovědnější,  lepší  přípravě.  I 
přesto  se  třeba  na  vysokou  školu  nedostane,  že  se  taky...že  se  to  nemusí  zrovna 
splnit...zrovna letos... 

(186) 4/ Přesně tak no...
(187) 3/  To  mi  tam  tak  běželo  hlavou,  taková  ta  velká  očekávání...že  může  taky  přijít 

neúspěch...
(188) 2/ Já jsem tam slyšel pár takovejch protikladů, v tom rozhovoru. Jednak teda ten cukr 

a bič. Takový protiklad, ale dejme tomu, že se to tak říká...nějaký takový přísloví. Ale 
pak jako přemýšlím nad tím, že to jsou jako opravdu existenční problémy a deprese 
a todle. A najednou je tady prostě slyším, já to chci dokázat, já chci studovat vysokou 
školu, já to chci dokázat sobě, že na to mám... Jako kde se to bere v těch depresích, kde 
se to bere prostě v těch depresích? Prostě jako já chci, já strašně chci! Tohle možná lidi 
nenapadne ani bez deprese, že prostě chtějí nějakou vysokou školu, natož jako je to 
opravdu náročnější studovat to v dospělém věku, při zaměstnání, o to je to těžší a paní 
Radka, ona to tak chce. Kde se to tam bere jako v těch depresích? A pak tam ještě jako 
problesklo,  že  tam  říkala,  že  to  bylo  takový  náročný  období  pro  ni.  Že  jako  se 
nedokázala  ani  soustředit  a tak  dále  a tak  dále.  A teď  najednou  tady  jede  vlakem 
a soustředí se na tu knížku, v čem je to jiný, že teďka se soustředí na tu knížku?

(189) 3/ A to mě napadlo i v souvislosti tímto rozhovorem, že já mám pocit, že do toho vkládá 
takové to obrovské množství té energie a že jí to prostě jde, že to tak...i ten rozhovor, že 
pěkně plyne. Já jsem si říkala, jak je to s tou energií v tomhle období a najednou už 
dneska...

(190) 1/ ...najednou koník běží a stačilo už jen jen ťuknout…a kůň běží...

(191) T: Je něco z toho co jste slyšela, o čem si budeme vykládat?
(192) K:  Určitě,  velmi  zkratkovitě.  Když  jsem jela  vlakem...došla  mi  do hlavy myšlenka, 

kterou jsem formulovala takto, když se mi to nepodaří letos, půjdu tam tolikrát, až se mi 
to podaří.

(193) T: Hmm, až takové odhodlání...
(194) K: Až takové a to jenom takové opravdu naokraj. 
(195) T: Hmm, super...
(196) K: Protože znám ty počty uchazečů a ti co budou přijati tak samozřejmě nemůžu být 

optimistka. To jenom podotýkám. Takže v podstatě opravdu jsem k tomuto rozhodnuta, 
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jo...nepovede se to letos , půjdu tam tak dlouho dokud se na jeden z nich dva nebo tři 
obory...než se tam dostanu. 

(197) T: Hmm...
(198) K: Potom vlastně, já už jsem se k tomu vyjadřovala před chvíli, ale to že jsem dělala 

práci, která mě strašně povznesla, i když byla někdy ubíjející, takový ty paradoxy, tak 
vlastně naprosto změnilo... ten poměr těch mých depresivních stavů, který předtím jako 
naprosto  kontinuálně  se  navážely jeden na druhej  a vlastně  tím,  že  jsem byla  zcela 
pohlcena jako za prvé prací,  studiem právních předpisů, aplikací toho a tím, že jsem 
přišla  domů a prostě  neměla  jsem sílu  už  vůbec  na  nic,  ani  umýt  nádobí,  že  jsem 
veškerou svou energii dala do práce, tak vlastně já jsem neměla ani tu energii myslet na 
tu myšlenku, že mám tu depresi. Jo, respektive ona mě chytala jenom o víkendech...jo 
čistě víkendová depka. A takže během toho pracovního týdne já jsem absolutně, říkám 
se věnovala té práci. A teďka co už jsem vlastně ten pátej týden doma, tak jako se to 
zase, v podstatě tak jako…

(199) T: Ta práce tak moc pomáhala?
(200) K:  Ano.  Neříkám,  že  všeobecně  práce,  to  nemůžu  zevšeobecňovat,  ale  nicméně  ta, 

kterou jsem dělala, tak cítila jsem se v pohodě, já jsem se v ní našla. Jo, já jsem se v ní 
prostě našla.  Takže to k tomu, proč se to zdá, že když mluvím o depresi, kde se to ve 
mně bere…takže opravdu jsem si naprosto jistá, že je to díky tomu zaměstnání, který 
jsem měla.

(201) T: V tom týmu bylo, kde se ve Vám bere ta síla, tu sílu Vám opravdu dala ta práce?
(202) K: Ano, ano... Ta práce a to, že to prostě nebylo marný, že i když jsem bojovala třeba 

s byrokracií,  tak to že jsem udělala,  že  různý ty činnosti,  že  byly smysluplný.  A že 
mnoha lidem jsem mohla poradit, pomoct, že mi dokázali vyjádřit, že jsou s mojí prací 
spokojeni  a tak  dále,  že  mě  ocenila  vedoucí  atd.  Jo,  všechno,  že  vlastně  taková 
satisfakce jako pro mě, kterou jsem kdysi předtím ne neměla, to já jsem byla kdysi 
v Americe, ale ne na území ČR. A vlastně je to práce, řikám, která mě bavila a kterou 
chci dělat. Jo, takže já jsem se pro to rozhodla a z toho důvodu jsem právě říkám podala 
ty přihlášky. A teďka když jsem bez toho dopingu té práce, tak se to bohužel vrací jako 
tím zpětným směrem. Takže toliko k tomu vysvětlení.

(203) T: Můžu se ještě zeptat...
(204) K: Ano.
(205) T: ...má to nějaký dozvuk, že si řikám, když to bylo tak silný, že najednou se ten systém 

zahozených šancí změnil v ten systém té nové touhy prostě jít za těmi svými sny, za 
těmi přáními, té touhy, něco najít, jít výš. Když to bylo tak silné, zůstalo z toho něco až 
do dneška, přesto že už v té práci nejste?

(206) K:  z té  síly?  Ano,  samozřejmě,  to  jako  bez  toho  bych  ani  ten  příští  týden  na  ty 
přijímačky nešla, jo... Ale jako samozřejmě, pudu, zkusím, udělám pro to všechno. To 
jako…

(207) T: Co ve vás zůstalo z té síly..?
(208) K:  No...(dlouhá pomlka)  Teď jste  mě  dostala  (pomlka),  protože  nevím,  jak  bych to 

nazvala... (pomlka)
(209) T: Co to bude?
(210) K: (pomlka) Vnímám pocit, strašně tam chci být. Byla jsem i...trošku odbočím malinko. 

Byla jsem na přípravným semináři, stálo mě to taky jako peníze a tak dále. A závěrem je 
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to, že to byla strašně správná věc, co jsem udělala. Ať už to dopadne jakkoliv, jsem zase 
s nějakým poznáním někde jinde. A že mě to teďka, jak bych to nazvala… popotáhlo 
nabírat nějaký nový vědomosti. Jo, že se nechci prostě uzavřít jenom do nějaké ulity 
a dělat  jakoukoliv  práci,  ale  prostě  tu  práci,  kterou  chci  a kde  vím,  že  by  to  bylo 
k něčemu, že bych z toho mohla mít dobrý pocit. Že to není jenom pro peníze, ale je to 
něco, co uspokojuje i mě a kde se dá pomoci druhým lidem a ...spíš tady to...

(211) T: To chci? 
(212) K: Ano.
(213) T: To nové poznání, chci.
(214) K: Ano, to jste řekla dobře.
(215) T: To jsem nebyla já! (smích)
(216) K: Není to už takový, jaký by to bylo, kdyby...ale že už jsem asi opravdu mohla si říct, 

ano, chci jít tímto směrem.
(217) T:  Já mám teda pocit, že jste ještě dál, jako nechci Vám to podsouvat, ale že dokonce 

i jdou tím směrem, nejenom chci, ale že i ten kurz, jo, že se učíte, že už to je ten krok, 
že jak to bylo v reflektujícím týmu řečeno, že prostě ten váš koník už běží. Je ještě něco 
z toho týmu, vás tak jako... jestli jsem to nepřerušila něčím…

(218) K: Teď už opravdu nevím. Možná že, to se mi docela líbilo jak jste mi řekl, jestli na to 
nejdu moc silou. Že si myslím, že ta poznámka k tomu mýmu strachu ze strachu, že 
byla v tomto strašně adekvátní. 

(219) T: Jako, že na to jdete silou?
(220) K: Jo jako moc se mi to líbilo, jak jste to nějakým takovýmto způsobem komentoval... 

Že možná to bude jedna z možností, že prostě jestli náhodou taky nežiju taky s těma 
klapkama na těch očích a nechci vidět něco… jenom prostě v tom určitým časovým 
momentu se prostě chovám takhle násilím třeba sama k sobě. 

(221) T: Tak já mám pocit, že my jsme ten čas, co jsme tady v tomto aranžmá vyčerpaly, tak 
jestli  nemáte  ještě  co  byste  chtěla  říct  teď,  tak  bychom  se  mohli  přesunout 
k té...závěrečné části naší společné...a...

(222) K: Jenom podotknu, to je poslední věc, která mě napadla, že teďka, samozřejmě že jsem 
si nakoupila spoustu studijní literatury a jak jsem se tak s ní probírala, tak i kdyby se mi 
to nepovedlo, tak jsem strašně vděčná za to, že jsem se k ní dostala, protože jsem v ní 
našla množství odkazů, nebo odkazů...vysvětlení...nebo věci, ke kterým se budu vracet 
celý život. Jo, a bude to dobrý nejen třeba pro mě, ale třeba i pro můj vztah s dětmi, 
maminkou atd. Takže třeba jsem vděčná za to, že ať už to dopadne jakkoliv, jsem ráda, 
že jsem zrovna tyhlensty knížky vytáhla a že jsem se s nimi seznámila a že mi určitě 
budou oporou pro jiný časy...

(223) T: Super, jsem ráda, že to i říkáte, že…
(224) K: A to i díky tomu jsem jiná, že vlastně i na tom semináři jak jsem byla, tak jak se říká 

všechno souvisí se vším, ale je to tak...jsou to takový postupný krůčky, ale víceméně 
kam se prostě ta spirála dotočí, nevím, ale...nevím. (smích)
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Přepis rozhovoru č. 2

(1) T2: Už, tak. Abyste teda začali něco povídat teďka. Že teda jste dorazila sama. Dneska 
poprvé vlastně bez Matěje.

(2) K: Už jsem tady jednou byla sama.
(3) T2: Už jste tady jednou byla sama? To si ani nevybavuju. Já to mám zafixovaný, že jste 

tu byli vždycky s Matějem spolu.
(4) K: Ne, ne, ne.
(5) T1: Jednou jste tady vlastně byla sama...
(6) K: Byla, byla.
(7) K: Takže Mates mi dneska ráno řekl, že ne, že je naprosto v pohodě. Že nemá potřebu. 
(8) T1: To má dobrý, no… To bych taky chtěl někdy zažít...
(9) K: (zasmání) Do toho ho samozřejmě nutit nemůžu, tak... (pomlka)
(10) T2: A přesto Vy jste se rozhodla, že přijedete sama.
(11) K: Jo, jo.
(12) T2:  A když  jste  tu  takhle  bez  Matěje  s námi,  co  pro  vás  bude  takovým  dobrým 

výsledkem, se kterých chcete odjíždět?  (pomlka) K čemu tady to dnešní setkání Vám 
může být užitečné? Aby až budete odjíždět, jste si řekla, jo, stálo za to sem jet. 

(13) K: Hmm. Já teď nevím, jak to mám zformulovat, protože… Teď se mnou byla v autě 
vlastně i dcera, protože můj bejvalej manžel teda...má cestu do Přerova, takže nás vzal. 
Tak jsem říkala Elišce, tak pojď se mnou, pojď se mnou ty. A Eliška, že ne. 

(14) T1: Nikdo s Váma nechce za náma…a my jsme přitom takový hodní, někdy... (zasmání)
(15) K: Ale je fakt, že, co se týká toho Matěje, tak on mi říkal: Já už jsem v pohodě. Já už 

jsem srovnanej. Což samozřejmě není pravda. Nechodí domů, tak jak má, domluvy mi 
neplatí. Ale nicméně se snaží. Snaží se aspoň v tom, že… Už dobré je to, že po sobě 
něco uklidí.  Takové ty drobné krůčky. Kdežto teďkom právě ta Eliška začala, začala 
dělat… Já jsem jí říkala, Eliško, ale ty jsi teďkom horší, než ten Matěj, protože ta už 
opravdu mi teda přerůstá přes hlavu. Tak a teďko ty děti jsou čtyři, že. Takže zatím mě 
poslouchají ti  dva malí...  A teď ta Eliška, která má těch dvanáct,  takže nastupuje ta 
puberta. Tak...a ona vidí toho Matěje, jak on se choval, tak to ještě přerůstá přes hlavu.

(16) T2: Funguje to tak, že Matěj jí pomyslně předal tu štafetu. Jakože on se trošku zklidní 
a ona začne trochu vyvádět.

(17) K: Mně to tak připadá trošku. Jako jasně, Matěj nepřijde včas domů. Nespí doma... Pak 
já ho po nocích někde volám, u koho je, kde vůbec spí. Ale...ale snaží se být takovej 
jako  mami,  prosím  tě.  Už  takovej  jako...  Není  vulgární.  Kdežto  ta  Eliška  teďka 
nastoupila do toho stádia,  že…že mi prostě dokáže sprostě vynadat.  A jako, že fakt 
sprostě.  Prostě  nebude dělat  nic.  Dá si  nohy… Lehne si,  položí  si  nohy a prostě…
v botách…a nic. Já ji bít nebudu, na to nemám. Nevím vlastně, jak jako...jak s něma 
komunikovat. Jako ten Mates si myslím, jako že se srovnává. Jo, já doufám, že jsem to 
nezakřikla. 

(18) T2: Vypadá to, že se Vám podařilo se naučit s tím Matesem trochu líp komunikovat?
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(19) K: Jo, si myslím, že jo.
(20) T2: Co jste se naučila s tím Matesem, novýho? Co jste neudělala tehdy, když jste říkala, 

že my spolu nějak nedokážeme vůbec komunikovat…?
(21) K: No, bylo to období, že jsem to řešila.
(22) T2: Vzpomínáte si na to období?
(23) K: Jo
(24) T2:Co jste se novýho naučila v té komunikaci?
(25) K: Já nevím, za prvé se s ním bavím jako s dospělým… Tak oni jsou všichni zvyklí, že 

mají všechno, ten servis, s tím, že já jsem s nima doma. Že u mě nemusí nic. Ten Matěj 
už  se  naučil,  že… Tak  musím za  ním přijít  a musím mu  říct,  odnes  si  ty  špinavé 
ponožky. Ale nicméně,  on řekne, jo mami.  Vezme je a odnese. Kdežto s tou Eliškou 
teďka nehnu… To je úplně prostě…

(26) T2: A to je něco co jste dřív neuměla. Využíváte to? Přijdete a řeknete, ty ponožky nebo 
todle udělej nebo takhle?

(27) K: Ono totiž mejch spousta…ne spousta. Mejch pár kamarádů mi řeklo, tak jim nedej 
najíst. Tak ať si nachystají sami. Když si po sobě neumějí odnést ponožky, když neumí 
pomoct vůbec v té domácnosti. Tak ať to dělají sami, no. Ale, já to neumím. Já se to 
musím učit.

(28) T1: Jako to je něco, co byste se chtěla naučit?
(29) K: To je něco, co bysem se chtěla naučit.
(30) T1: Čili není to jakože nátlak, že si řeknete, to je hovadina, tohle neříkejte, to je blbost. 

Ale to je dobrý, to bych ráda uměla, ale nějak to nejde. Je to tak?
(31) K: Jo, jo...
(32) T1: Chcete se to učit tady?
(33) K: Klidně.
(34) T2: A co, že se to chcete učit?
(35) T1: Nedat jim najíst!
(36) K: Třeba, nedat jim najíst. Když oni nejsou schopni udělat nic, tak ať… Dobře, tak si 

nachystejte jídlo. Přece já nebudu dělat poskoka v té kuchyni… Trošku s tím Matějem 
už se mi to daří. Ten Matěj prostě ví, že když nepřijde v noci domů a je to průšvih, 
protože se na něho nedovolám. Tak ví,  že… ode mě neočekává třeba tu  snídani  na 
talířku. Už si tam jde sám namazat ten rohlík…. Ale teďkom třeba ještě u těch… Ti dva 
malí,  ti  jsou  zatím…jako  dobré.  Ale  s tou  Eliškou  nastává  ten  problém,  jaký  byl 
s Matějem. Já doufám, že to s Matějem bude lepší. Teď jsem mu teda schválila přestup, 
protože už jsem neměla jiné řešení. Tak on vlastně byl na střední odborné, pak si teda 
vybojoval „vakuovku“, tak šel na „vakuovku“ v Přerově.

(37) T1: „Vakuovka“, co to je?
(38) K: To je...Tomu se tak dřív říkalo, ještě, když já jsem tam byla. Teď je to nějaká střední 

škola xy a něčeho... A tam je několik oborů a on byl na počítače, dostal se tam. No a teď 
jsem mu  podepsala  přestup  a bude  tam v podstatě… Když  jsem se  bavila  s panem 
učitelem, tak říkal,  že je to o třídu níž. A zas tam šel jeho kamarád, takže Matěj ho 
jakoby kopíruje. Takže sice je to s maturitou, takže vždycky si může udělat tu výšku. 
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Protože ten učitel říkal, to je tak strašně chytrý kluk jako je ho škoda… Ale já jsem 
neměla jako jak… Já jsem s ním mluvila, prostě ale… On by to začal bojkovat a byl by 
schopný do školy nechodit  vůbec.  Už tak tam má zameškaných hodin tolik,  strávila 
jsem tam času… Jsme domluvení s panem učitelem, jak to budeme řešit s ním, protože 
to nemá cenu. Tak jsem to podepsala. Takže jde zase o stupeň níž na nějakej…v rámci 
jeho školy na jiný obor, je to v podstatě učňák, ale s maturitou, takže vždycky může jít 
ještě nahoru, když…

(39) T1: ...když bude chtít.
(40) K: Když bude chtít, no...
(41) T1: Takže teď jsme slyšeli spoustu věcí, které jste se s tím Matějem naučila i včetně 

toho vyjednávání a jak říkáte, to nemá smysl, protože, když byste ho tlačila, tak by to 
stejně bojkotoval.

(42) K: No, jako jo.
(43) T1: Slyším tam v tom spoustu dovedností, který jste si nějak osvojila v té komunikaci 

s ním. A teď říkáte, že tu štafetu převzala Eliška. A tak si řikám, že ta zase někomu 
předá za nějakou dobu nebo já nevím jak to bude fungovat, někdy to tak bývá a nebo 
taky už třeba ne. A nad čím já teď hodně přemýšlím je, že vy jste říkala, že byste se ráda 
něco nového naučila v té komunikaci nějakej prvek, kterej Vám přijde zajímavej jako 
nějaká nová možnost. Takový to – zítra jim nedám najíst. Beru v to uvozovkách jako 
takovej moment. Prostě, nedělat toho poskoka. A rád bych se dozvěděl trošku víc o tom, 
jak to bude u vás vypadat, až budete tady tudlenctu věc umět? Co se změní?

(44) K: (pomlka) Teď nevím, co na to mám říct.
(45) T1: Představte si, že tady pro vás dneska uděláme perfektní tréninkový plán a program, 

že během té hodiny si osvojíte tuhlenctu dovednost… Že ji budete umět, špičkově a já 
ještě ani přesně nevím, co to je.

(46) K: A to já taky ne… (smích)
(47) T1:  A přemýšlím,  jakou to  udělá  změnu tady s takovou dovedností,  že  budete  umět 

nedělat jim toho poskoka, nedat jim najíst. Já vlastně nevím, co budete dělat místo toho. 
Místo všech těch věcí, jak to bude vypadat?

(48) K:  (pomlka) Co ses týče mě…budu se moct zabývat sama sebou, třeba se... Jako na 
počítači prostě pracovat, jo jako… budu mít nějaký čas pro sebe, jo, že...opravdu asi 
dělám všechno sama…

(49) T1: …mít čas pro sebe. Říkáte, že budete mít čas zabývat se sama sebou, pracovat na 
počítači. Co ještě budete dělat?

(50) K: Budu si zkoušet hledat práci,  a proto se je to snažím naučit, že není jako možné, 
abych jim byla k dispozici 24 hodin denně.

(51) T1: Co ještě budete dělat, když se budete zabývat sama sebou ? Mě přijde, že to jsou 
důležitý věci, co teďka říkáte, ještě mě zajímá, co ještě ?

(52) K: Co ještě?
(53) T1: Hm...
(54) K: Třeba si někdy po 15 letech zajdu na kosmetiku (smích), nebo si koupím nové boty, 

někdy, třeba nebo já nevím, to jsou takové věci (pomlka)
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(55) T1:  Co  ještě  pro  Vás  znamená  zabývat  se  sama  sebou?  Říkáte,  měla  bych  prostor 
zabývat se sama sebou...

(56) K: Číst, teď jsem vlastně … ale jo, otevřela po dlouhé době novou knížku...
(57) T1: Aha, co čtete?
(58) K: Jak ono se to jmenuje? Nějaká … boží terapie, je to taková jakoby, je to taková , 

jakože…že člověk trošku myslí i sám na sebe
(59) T1: Nějaká taková jako duchovní kniha nebo něco takového ? Nebo … 
(60) K: No duchovní to není jako vyloženě, ale … 
(61) T1: Nějaká beletrie nebo nějaký román?
(62) K: Ne, ne, ne je to trošinku k tomu… Je tam o tom, jak vlastně by člověk… no, no…jak 

sám vlastně myslet i na sebe...
(63) T1: Aha, mám pocit, že to nějak koresponduje s tím, že vlastně toto je něco, co se chcete 

zrovna naučit. Nějak o tom hodně mluvíte, že by jste se chtěla zabývala sama sebou.
(64) K: Jo, já už jsem těch knížek přečetla několik, ale pak vždycky…jako…stejně sklouznu 

zase do toho,  že  se  zabývám jenom všema ostatníma,  no… a to  nejsou jenom děti, 
rodina, babičky a matka, otec, prostě všade jsou problémy a já mám takový pocit, že 
každý  ten  problém  jde  na  mě…jo,  že  když  má  někdo  problém,  tak  prostě  jo… 
prozvoní…jo, ještě navíc mě prozvoňují, takže já volám zpátky. (zasmání).

(65) T1: Když jdou všechny problémy z okolí na Vás, kam jdou Vaše problémy ? 
(66) K: No… to asi nikdo nějak… Nemám kde.
(67) T1: Možná na nás (zasmání), částečně.
(68) K: (smích) Možná na Vás, no!
(69) T1:  Zase  někdo,  kdo nosí  denně  problémy cizích,  někdy potřebuje  trošku podpořit, 

možná je moc fajn, že tady u toho můžeme být… a ještě pořád si říkám, že možná v tom 
balíku těch věcí,  který pro Vás znamená zabývat  se sama sebou, tak jak jste o tom 
mluvila, že tam možná ještě jsou nějaké další věci, necháte nás ještě nakouknout? Co to 
znamená pro Vás, zabývat se sama sebou?

(70) K: No…
(71) T1: Co by tam ještě bylo? 
(72) K: Tak položte otázku jako...
(73) T1: Co ještě by tam bylo, kdyby jste se zabývala sama sebou? 
(74) K: (smích)
(75) T1: Tak  (smích), je to ta otázka, kterou jste chtěla, abych Vám položil? Tak já Vám 

položím ještě jednu otázku, můžu? 
(76) K: Můžete.
(77) T1: Je někdo jiný ve Vašem okolí, možná děti, možná rodina, možná někdo úplně ještě 

jiný z venku, kdo si všimne, že se víc zabýváte sama sebou?
(78) K: No… (dlouhá pomlka) Já nevím…jako je pravda, že když třeba volám babičce, tak 

tak…jako moji babičce, takže prababička dětí tak…Jenomže zase jí nechci obtěžovat, 
protože přece jenom už má x let, tak se to snažím ty problémy jenom tak jako částečně 
…tak s ní je to hodně fajn...
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(79) T1: Tam slyším nějaké změny, jakoby jste se víc začala zabývat sama sebou, poznala by 
to nějak?

(80) K: Jo, ona mi to pořád říká... Ona mi říká, ať nejsem blbá...tak. (smích)
(81) T1: A podle čeho pozná, že nejste blbá, že se zabýváte sama sebou?
(82) K: Já nevím...já nevím. Ne, když tu není Mates, tak to můžu říct. Tak jako základ je ten, 

že v podstatě asi ze mě spadne další tíha, když se odstěhuju z toho domu, protože jsem 
rozvedená.  Problém je  majetkové  vyrovnání,  protože  pod most  jít  nemůžu,  protože 
prostě potřebuji aspoň něco, takže…..to soužití v tom jednom baráku je docela šílené. 
Tak to jsem dneska říkala svému bývalému manželovi, jsem říkala, kdo se stará o Tvého 
otce? Protože bydlí s náma, jo ještě jeho táta, on čeká vždycky, až ten bejvalej manžel 
odejde a přijde za mnou a všechno chce po mě. Což já mu ráda vyhovím a nikdy jsem 
mu neřekla ne, ale já říkám, proč nechodí za Tebou?

(83) T1: Co to bude jiný s bývalým... tím tátou Vašeho bývalého manžela, až se budete víc 
zabývat sama sebou. Nebo bude to stejný? 

(84) K: Já todle... Jak to mám posoudit dopředu? Jo...
(85) T1 : Já si vždycky říkám, že když někdo řekne, že todle bych chtěl, třeba se naučit nebo 

umět, tak za tím je taková skrytá představa, co to tomu člověku přinese. Jak to bude 
vypadat ? Málo lidí si řekne, třeba chcu tady todlencto auto a nebo chcu umět skákat 
s padákem, aniž bych měl nějakou představu,  co tam budu dělat.  A tak si říkám, že 
někde taková malinká představa, že v té Vaší hlavě todlencto může bejt.

(86) K: Hmm...
(87) T1: Rozhodně jste jediná, kdo tady o tom něco ví. Já netuším, k čemu by Vám to mohlo 

bejt. Ty tušíš?
(88) T2: Taky mě to zajímá, k čemu Vám to bude, když se naučíte víc zabývat sama sebou?
(89) K: (Smích) K čemu? Já, já si myslím, že když se dopracuju k tomu, abych byla trošku 

v pohodě… jako usměvavější nebo takhle, tak i ty děti budou víc v pohodě.
(90) T2: Aha...
(91) K: Jo, že… to mi dokonce i Matěj řekl, že proč bych tady měl být? Když slyším furt jen 

hádky? Jo, takže…
(92) T2: Co bude slyšet Matěj potom, až Vy budete více v pohodě ? 
(93) K Hm... Snad bude mít normálnější matku, než vystresovanou...
(94) T2: To mě zajímá, jak to ten Matěj pozná, že Vy jste víc v pohodě ? 
(95) K: Já to na něm hlavně poznám v tom, že …. Ale opravdu se to teďka lepší, ale poznám 

to  v tom,  ale  opravdu se  teď hodně lepší,  že  prostě  bude  chodit  normálně  domů…
protože já vím, že on ve skrytu duše, to jsem se i s panem profesorem bavila, že on je za 
prvé strašně chytrý a za druhé je i hodný… to mi říkal ten učitel, že to na něm vidí a že 
taky, jak jsme se bavili prostě co a jak je u nás, protože jsem chtěla aby to věděl, jo...že 
když nastane nějaký velký průšvih, tak jsem domluveni, že mi hned bude volat, nebo 
to…Takže tak on taky říkal, jako že takové to vlastně, že ten Mates bude chodit domů, 
že bude chodit domů tak, jak má jsme se domluvili, že nebude přespávat u kamarádu, 
aniž by mi dal vědět.

(96) T2: Hmm...
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(97) K: S tím, že já ho třeba dva dny nevidím a já nevím … jako já jsem ve stavu, že mám 
volat policajty? Nebo co mám dělat? 

(98) T2: Hmm, hmm... Já Vám rozumím, že Vás to určitě trápí, tyto věci a přemýšlím, co 
takovýho Vy potom budete  dělat,  že on si  řekne jo,  stojí  za to  jít  domů,  mamka je 
v pohodě.

(99) K: Teď jsem nepochopila…
(100) T2: Co on bude na Vás takovýho vidět? Podle čeho on pozná, že Vy jste v pohodě, aby 

on moch teda chodit víc domů.
(101) K : Hm...tak asi pozná, že jsem pod nějakým tlakem, že jsem ve stresu. Že, když se 

doma řve, jo.... jsou hádky, tak se mu tam nechce.
(102) T2: Jasně…a když se potom víc naučíte zabývat sama sebou a budete víc v pohodě, 

podle čeho on to pozná? 
(103) K: Podle toho, že nebudu…že když prostě... On je pořád v pubertě, takže na každý jeho 

nějaký výlev něčeho já prostě nebudu...nebudu vytočená… a prostě mu nějak odpovím 
nebo odejdu nebo prostě takhle jo. Že jako já tam vidím i svoji chybu. Jo, že on sám ji 
má samozřejmě taky.  Ale já zas nevím,  do jaké míry to je…do jaké míry to je tou 
pubertou nebo tím stavem v té rodině, do jaké míry mu to já mám tolerovat.

(104) T2: Hmm, hmm...Vy jste mluvila o Elišce, Eliška, že jo? Je to vlastně ta dcerka?
(105) K: Jo, jo...
(106) T2: Ta Eliška, pozná to taky nějak, že Vy jste víc v pohodě? 
(107) K: (pomlka) Určitě, určitě… Já … Ona už se teďka snaží vlastně doma nebýt. Když jsou 

volné dny, tak je buď u babičky nebo u moji známé, která zase má dceru, která chodí 
v podstatě...do... Jak se tomu říkalo dřív? Zvláštní škola? Do něčeho jako že prostě není 
s tím učením na tom jako dobře, takže ta její maminka je strašně ráda, že Eliška tam jde, 
protože Eliška ji táhne nahoru. Tak v podstatě se z ní stává, jak řikám, druhá matka, 
protože tak jako několik dnů v týdnu tam je…ale tak… Takže taky se snaží utýct z toho 
baráku. Jo...

(108) T2: Jo...mě právě pořád vrtá v hlavě, jak Vy pořád říkáte, potřebuju se zabývat sama 
sebou,  potřebuju se  naučit  bejt  víc  v pohodě.  A mě pořád vrtá  v hlavě,  jak to  bude 
s Vámi vypadat, co Vy budete takovýho dělat, když bude víc v pohodě? 

(109) K: No to já nevím, opravdu...opravdu toto je prostě…nevím.
(110) T2: Hmm, hmm...
(111) K: Protože když je vlastně každej den každý problém, nepřemýšlím... nevím jestli je to 

dobře nebo špatně, ale nepřemýšlím nad tím. Což mi, když jsem chodila k nějaké paní 
psycholožce, která mi to říkala, jako vůbec nedělejte si plány, prostě řešte ty problémy, 
jak jdou... A já nevím jestli je to dobře nebo špatně ale… přemýšlet nad tím, že za měsíc 
budu tam a tam.

(112) T2 : Jojo, já jsem prve slyšel, že jste se s Matějem něco naučila tady v tom směru.
(113) K : Jo, jo.
(114) T2: Že už nějaký věci umíte, že už se nějak víc umíte zabývat sama sebou...
(115) T1: ...domlouvat se s Matějem.
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(116) T2: A taky jsem slyšel, že máte nějakou představu o tom, že by jste měla mít víc času 
pro sebe, zkoušet si hledat práci, zajít si na kosmetiku, koupit si nový věci, číst si a že 
už  si  čtete  nějaké  knížky,  které  se  zrovna  tady tím zabývají,  co Vás zajímá.  A tak 
přemejšlím, jestli už je to dost nebo je třeba se naučit něco dalšího, aby jste mohla být 
víc sama sebou nebo se zabývat sama sebou...

(117) K: No určitě.  (zasmání)  Určitě...plánuju už dlouhodobě, šetřím peníze…na angličtinu, 
že si…Mám z ní sice maturitu, ale tak...to už je tak dlouho, že… Takže...

(118) T1:  Takže  to  spíž  z toho  hlediska,  že  Vás  baví  mluvit  anglicky a nebo  spíš  z toho 
hlediska, že se to hodí pro práci?

(119) K: Oboje.
(120) T1: Vám se to hodí? 
(121) K:  Jo...a  já  když  slyším  tu  Elišku  právě,  protože  ona  jezdí  k bratrovi  a tam mluví 

anglicky i s jeho přítelkyní a vidím, že ta Eliška je na tom líp než já...  (smích)  Tak si 
říkám, to není možný...

(122) T1: Ledaže by s Váma doma mluvila anglicky. (smích)
(123) K:  (smích) No,  takže  určitě  tu  angličtinu  a…prostě  další  takovýhle  věci.  Nějak  to 

posunout všechno...
(124) T1: Říkáte další takovýhle věci. Já jsem strašně šťouravý a tak mě zajímá, jestli ještě 

nějaká Vás napadá, z těch věci, kde by jste se mohla posunout?
(125) K : Jo. Účetnictví taky zdokonalit...
(126) T1: To Vás taky baví ? Nebo to se Vám hodí taky pro práci? Nebo obojí?
(127) K: Hm... No já jsem…já mám odbornou školu, ale já jsem to vlastně nedělala, dokud 

jsem nepoznala svého bývalého manžela, pak jsem mu začala dělat účetnictví. Ale vím, 
že zase by to chtělo dál pokročit...k čemuž jsou potřeba taky peníze, takže je to všechno 
o penězích.

(128) T1: Je to provázané...
(129) K: No.
(130) T1: Je něco, v čem by jste se mohla zabývat sama sebou a přitom by to stálo hodně málo 

peněz? Nebo třeba vůbec žádný...
(131) K: Jo, jít se projít do lesa. (zasmání)
(132) T1: To by znamenalo zabývat se sama sebou, pro Vás?
(133) K: Jo...
(134) T1: Co by jste dělal na té procházce? Spíš se kochala nebo přemýšlela nebo běhala nebo 

házela šiškama?
(135) K: Tak se kochala.
(136) T2: Máte představu kam půjdete, do jakýho lesa?
(137) K: Vím přesně. (zasmání) Tam, kde jsem vyrůstala...
(138) T2: Jo?
(139) K: Hmm, nad barákem.
(140) T2 : A máte to daleko ? 
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(141) K: Ne, pět, deset minut, to je jenom otázka zavolat tatínkovi, že přijedu, nechat tam děti 
anebo jít s dětma, ale to už není to kochání, to už...

(142) T2: Jojo, jak dlouho tam budete v tom lese? Na jak dlouho tam vyrazíte? 
(143) K: No, to já tam vydržím klidně 2 hodiny.
(144) T2: Hmm...
(145) K: Ale už jsem tam dlouho nebyla, to je fakt.
(146) T2: A máte tam nějaké oblíbené místo v tom lese? 
(147) K: Jo, u studánky, hmm...
(148) T2: Jo ? A tam je pitná voda? Nebo jaký to tam je u tý studánky ?
(149) K: No tak pořádně nevím, v jakým stavu to tam je teď, už jsem tam dlouho nebyla. Dřív 

jsme tam, jak jsme byli malí, normálně z toho pili, teď už to asi nepůjde...nevím, nevím. 
Tam jsem chodila s babičkou.

(150) T2: Jo, teď už nám začíná venku sněžit, mrzne. Takže i teď by to tam šlo k tý studánce, 
takle jít v tomto počasí ?

(151) K: Jojo...hmm... Určitě.
(152) T2: Mě tady běží hlavou, že nám utíká hrozně rychle čas a že tady máme ještě kolegy 

z týmu vedle nás a že bych byl rád, kdybychom se na ně mohli chvilku obrátit, co jím 
běží hlavou. Můžeme teď chviličku?

(153) K: Hm, určitě.
(154) T2: Jo? Tak jo. My bychom Vás rádi poprosili...

Vstup reflektujícího týmu
(155) 1/  Tak  já  bych chtěl  paní  Konečnou ocenit,  že  se  naučila  nějak  komunikovat  s tím 

Matějem. Jo, to mě jako zaujalo, že už aj sama vidí nějaký posun a že už je to lepší. 
(156) 2/ Já ještě k tomu ocenění řeknu, že jak paní Konečná chce myslet i na sebe a nejen na 

ty druhé... Myslím, že je to potřeba podle mě, ale možná, teď mě tak jako napadá, že jak 
mluvila o té procházce, tak mi to tak běželo hlavou, že...by se ta procházka dobře dala 
spojit s tím, že děti by se mohly i samy najíst. Jakože já si vyjdu na procházku a tím 
pádem děti nebudou mít nachystanou večeři asi si ji budou muset sami nějak zajistit. 
Napsat  doma  lístek  třeba...jsem  na  dvě  hodinky  venku,  přijdu  večer,  mějte  se  tu 
krásně...a jít si vyrazit, myslet na sebe nebo jít si zaběhat nebo prostě dělat cokoliv.

(157) 3/  Mě k tomu napadlo třeba,  že  v souvislosti  s tím,  jak říkala  s tou angličtinou.  Tak 
právě mě napadlo, že třeba jak zmínila tu Elišku, že tu angličtinu tak dobře ovládá, 
takže by třeba nebylo od věci třeba říct, tím by se mohla třeba víc k ní přiblížit, ale že 
by si s ní třeba něco zopakovala. Nebo, aby jste spolu třeba začly trávit čas nad tou 
angličtinou, u které ona ví, že jí to třeba jde, že by jí to na jednu stranu mohlo zvednout 
sebevědomí, že o ní má takové mínění, že maminka se s ní bude třeba učit nebo něco 
zopakovat. To by se mohla naučit více.

(158) 2/ Mě k tomu z druhé stránky napadá, že když se ta Eliška dostává do puberty, jestli jí to 
třeba nebude vadit. Jako záleží, no, jaká je... Že se do ní moc maminka stará, že jako 
leze do toho jejího. V tom věku možná děti, ne všechny jako mají rády, když za něma ti 
rodiče jdou a cosi po nich chtějí.
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(159) 3/ a tak mohla by to být nějaká jiná společná činnost, nějaká společná hra třeba... Něco, 
co ty děti  třeba baví.  A nějak s něma...prostě jednou za večer si  třeba najít  nějakou 
činnost, která… společnou a může to být třeba i takový způsob odreagování. Něco co je 
baví...

(160) 2/ Mě ještě třeba vrtá hlavou taková fantazie, jak by to třeba vypadalo, kdyby Matěj 
přišel po dvou dnech domů a všichni ho vítali s otevřenou náručí. Jéé, my jsme rádi 
Matěji, že jsi doma. Jak ses měl? A třeba by byla upečená nějaká buchta prostě, nějaká 
příjemná atmosféra, vůbec nikdo by mu to prostě nevyčítal. Jak by se ten Matěj asi cítil? 
To mě tak jako vždycky napadlo, že on vlastně přijde domů, nikdo o něm nic neví a teď 
jako puf! Oni mě maj asi rádi nebo co? Jsou rádi, že jsem doma! Ty jo! Co kdyby se to 
takhle přehodilo? 

(Smích) 
(161) 1/ Pak by chodil schválně, že by věděl, že když přijde za dlouho…
(162) 3/ Že ho všichni uvítaj… Ale jako může to být zajímavý, to jako… to rozhodně.
(163) 2/ To by se museli asi nějak všichni nachystat, že není doma, až přijde, tak to zkusíme…

Uvidíme co se stane?
(164) 3/ Já, když jsem měla tolikrát taky pozdní příchod a věděla jsem prostě, že přijdu domů 

a bylo to třeba po několikáté a věděla jsem, že to bude jako průšvih, taťka třeba jako 
nadával a sem si řikala, to zase budu seřvaná. Teďka třeba člověk přijde a nic a fakt je to 
šok, jako.. Tak si říkám aha, fakt jo? Člověk nad tím začíná přemýšlet trochu jinak...

(165) 2/ Hmm, taky jsem měla taký zkušenosti...

(166) T1: Jo, díky.
(167) T2:  Z toho,  co jste  slyšela  od kolegů,  je  něco  na  co by jste  chtěla  nějak reagovat? 

K něčemu se vrátit? 
(168) K: No, mě zaujalo to, že... (smích), jak jsem tam slyšela, že...ten názor, jako že když ten 

Matěj není dva dny doma a objeví se, že bych měla uvítat...  (zasmání) To vyzkouším! 
Jako opravdu. Protože… (smích) To mě nenapadlo, fakt ne! A jak by reagoval? Ale je 
fakt, když vidí, že jako já prostě nevřískám nebo já nevím, jak to nazvat, tak se začal 
zklidňovat. 

(169) T2: Aha...
(170) K: Tak je to takové jako… Než chodit pořád a něco mu vyčítat, což jako pořád by bylo 

co…ale tak to může ale i on mě, jo...
(171) T2:  Ale  mě  se zdá,  jako by to  nějak  ladilo  s tím,  co  jste  se  naučila.  Vy už jste  to 

popisovala, že už jste se s ním naučila nějak komunikovat a že to má nějaké výsledky. A 
teďka tady to, co slyšíte a říkáte, jee já to vyzkouším. Tak mě to nějak ladí dohromady. 
Jako by to bylo pokračování toho, co už jste se naučila.

(172) K: No,  ale  asi…Samozřejmě,  když  já  jsem to  řekla  mému známému,  když  jsme se 
potkali a já mu říkám, jak Mates nebyl zase dva dny doma. A on mi říká, no a … já jsem 
mu říkala, když jsem se mu snažila dovolat, telefon nedostupný a on říká, vidíš to za 
našich…protože my už se známe přes 25 roků...  Říkal, za našich dob žádné mobily 
nebyly a jaké  to  bylo?  No a...  (zasmání)  Děcka  teď terorizujeme  tím,  že… každou 
hodinu... (ukazuje, jak mačká tlačítko na telefonu) vytáčíme ten telefon.

(173) T1: Tady vlaštovka, nahlašte se! (smích)
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(174) K: Takže nevím, co bylo lepší. Ale tak člověk má strach, no. Prostě, když dva dny nevíte 
o něm, tak... 

(175) T2: Ještě mi běží hlavou, jak jsme se prvé bavili o tom, že by jste se chtěla naučit mít 
víc čas pro sebe, zabývat se více sama sebou, bejt sama, být v pohodě. Tak jestli tady to 
může bejt věc, na které to Matěj pozná, že ho takto přivítáte po těch dvou dnech, jak jste 
říkala, to vyzkouším. Tak jestli to může ladit, mě to tak nějak v hlavě s tím ladí. 

(176) K: Možná, že jo. 
(177) T2: Ladit s tím, že on si potom řekne, ona je víc v pohodě.
(178) K: Možná, že jo...
(179) T2: Aha.
(180) K: A jako…a jako já mu svým způsobem rozumím. Rozumím tomu, že se mu nechce do 

toho baráku , kde prostě se … jsou hádky, kde prostě to není v poho… jo?
(181) T2: Jo, tomu já taky rozumím a říkám si, jak to teda bude vypadat, když ho budete vítat 

… jak to tam bylo… radostně, nebo jak to říkali. Tak jak to teda bude vypadat, když 
Matěje budete radostně vítat?

(182) K: No nevím. (smích)
(183) T1: Klika, cvaknou dveře, Matěj vchází do dveří. Očekává průšvih a značné krupobití...
(184) K: (smích ) Aby nedostal infarkt ale... (smích)
(185) T1: Asi by jste měli nechat vyšetřit, jak má silné srdíčko, aby to třeba unesl...
(186) T2: A tak právě mě zajímá, jak to bude vypadat, aby to nebylo na infarkt, ale aby to bylo 

jiný, než je to teď.
(187) T1: Takovej obyčejnej šok, kterej s ním flákne jenom tak na dvě minuty, ale nebude to 

na infarkt.
(smích)

(188) K: Já nevím, co Vám mám na to říct...
(189) T1: Představte si, jak se plíží tou chodbou, že jo… Tváří se, jako by tam vůbec nebyl. 
(190) T2: Představte si, že kolega je jako Matěj. Právě přichází domů...
(191) T1: Očekává od Vás hromy, blesky... Tak jako vždycky. Že, je to tak? 
(192) K: Vždycky ne, ale jako … 
(193) T1: Tak dobře, tak jako občas.
(194) K: Občas…už se to snažím jako… Protože já bych dostala ten infarkt! ( smích)
(195) T1 : Teďka tady slyším schopnost zabývat se sama sebou.
(196) T2: …postarat se o sebe.
(197) T1: Takže si musí říkat, co asi máma. Nemůžem se minout. Potkáme se v chodbě, to se 

nedá už… Co uděláte Vy? Jak vypadá takové srdečné vítání po dvou dnech?
(198) T2: Radostné...
(199) T1: Jo, radostné, radostné...
(200) K: No…
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(201) T1: Budete se mnou mluvit? Nebo půjdete třeba spíš stranou? Nebo, co budete dělat? Já 
přicházím, plížím se k Vám domů...

(202) K: (zasmání) Nenápadný.
(203) T1: Jako bych tam nebyl.
(204) T2: Jako bych před chvíli odešel z domů.
(205) T1: Jako by všechno bylo v naprostý pohodě, vlastně, ale vím, že není. Čekám, co bude. 

Monitoruju Váš obličej, jemné záškuby mimiky. Říkám si, jak je máma dneska naložená 
asi, tak co bude? Co bude?

(206) K: (zasmání) Ahoj Matěji! To jsem šťastná, že ses objevil! (smích)
(207) T1: Jo? To by bylo dobrý ho překvapit.
(208) T2: Hlavně i s takovým úsměvem!
(209) K: A to bych mu nejradši vrazila.

(Smích)
(210) T1: Si představuju, jak mu vrazíte. Co on na to, když Vás takhle uvidí s úsměvem, jak 

rohlík? Prostě sluníčko, vítačka.
(211) K: To nevím. Říkala jsem, to musím vyzkoušet, fakt jsem to nezkoušela. Budu muset 

překonat sama sebe a...
(212) T2: Máte představu, kdo nebo co Vám může pomoct, aby jste to takhle zvládla? Protože 

já tam slyším, že se budete muset nějak překonat? Tak kdo nebo co Vám může pomoct, 
aby jste tady to mohla udělat?

(213) K: Nikdo…Kdo by mi tak mohl pomoct? (zasmání) Je pravda, že nejmladší dcera, to je 
takové sluníčko. Ta vždycky, jak vidí, že už fakt brečím, tak přijde. To je fakt sluníčko. 
Ta je úplně zlatá.

(214) T2: A jak by Vám teda mohla pomoct,  když Matěj je dva dny pryč,  Vy máte nervy 
a teďka Matěj přichází a Vy ho radostně vítáte. Nemůže Vám v tom ta nejmladší dcera 
nějak pomoct?

(215) K: Může. No ale ona mi pomáhá pořád!
(216) T2: Aha. A jak?
(217) K:  Jak?  Ona  přijde  prostě…třeba  taková  blbost…Namalovala,  protože  chodí  do 

výtvarky, namalovala obrázek, prasátko Pepa. Nevím, kde k tomu přišla, prostě prasátko 
nakreslila a napsala tam prasátko Pepa. Přitom je v první třídě. A chodila vždycky, když 
viděla, že mi je zle, tak přišla, mami, dívej, prasátko Pepa! A já jsem se začla smát. 
(smích)

(218) T2: Aha, takže prasátko Pepa může být ten, kdo Vás podpoří, aby jste Matěje radostně 
přivítala?

(219) K: Třeba. (smích)
(220) T2: Jednak nejmladší dcera, ale současně obrázek s prasátkem Pepou?
(221) T1:  Čili,  když  uslyšíte  klíče  v zámku,  tak  je  ta  správná  chvíle  vytáhnout  obrázek 

prasátko Pepu.
(222) T2:  Kdyby  dcerka  nebyla  doma,  říkáte  vytáhnout  obrázek,  víte  kde  je?  Máte  ho 

k dispozici? 
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(223) K: Mám.
(224) T2:  Máte,  výborně!  Připomene  Vám ten  obrázek  prasátka  Pepy,  že  teď  budu  vítat 

Matěje radostně? 
(225) K: No mě to nenapadlo, ale… Teď jo, když to tak říkáte, tak jo... 
(226) T1: Umíte se takto hezky usmívat na prasátko Pepu? 
(227) K: No to mě vždycky rozesměje.
(228) T1: Možná, že je to ten nejvítanější člen rodiny, že se na něho všichni usmívají, když ho 

vidí.
(229) K: (smích) i když brečím a malá přijde s prasátkem Pepou, tak se rozesměju.
(230) T2: No, mě teďka prasátko Pepa připomíná, že nám utíká čas a že budeme muset končit. 

Přemýšlím, když Vás tak poslouchám celou dobu, že slyším spoustu věcí, který Vás sice 
trápěj, ale taky slyším spoustu věcí, který už jste se naučila. Za tu dobu co se známe 
a co sem za náma jezdíte, tak už jste se naučila zvládat věci s Matějem. Teď nějak před 
sebou máte podobné věci s Eliškou.

(231) K: Jasně no...
(232) T2: Ale to, co se mi líbí,  že máte kolem sebe lidi a věci, které Vás svým způsobem 

podporuji, kteří a které Vás nějak drží. A jsem moc rád, že odcházíte s nějakým plánem, 
co teď dál, aby Vám zase bylo líp. 

(233) T1: Já si, promiň, že Ti do toho skočím. Já si dokonce dokážu představit, že celá ta 
situace s prasátkem Pepou a Matesem a s vítáním může být docela veliká zábava, že si 
to můžete dost užít, že to může být věc, která může být těžká. Jsem pochopil, že to není 
lehká věc. Ale že to může být něco, kde se zabýváte sama sebou a můžete si z celé té 
situace udělat až tak trochu takovou srandu, takovej šprým a trochu si z toho Matěje 
taky vystřelit. Když on si občas takhle vystřelí z Vás. A říkám si, že by to mohla být 
docela  dobrá  zábava  i pro  Vás.  Že  by  jste  si  to  mohla  dobře  užít,  stejně  jako  tu 
procházku v lese nebo stejně jako ty další věci, o kterých jste mluvila. A kterých možná 
zjistíte, že se jich ve vašem životě bude objevovat víc a víc. A že se na ně budete víc 
a více zaměřovat. 

(234) K: Musím.
(235) T1: Vy čtete knížky, který Vás k tomu vedou, doma si o tom nějak povídáte. Může se to 

stávat součástí Vašeho života víc a víc.
(236) T2: Právě nad tím, jak jsem přemýšlel, jestli vymyslet nějaký experiment, aby prasátko 

Pepa, procházky lesem anebo prasátko Pepa a radostné vítání Matěje, to je myslím si 
spojený a procházky lesem se tak nějak staly nedílnou součástí Vašeho života. A tak 
jestli Ti běží něco hlavou, jak bychom mohli, pokud budete mít zájem se znovu sejít, tak 
než se znova sejdeme, vymyslet nějaký experiment. Mě teď hlavou žádnej neběží.

(237) T1: Hele, když teď o tom tak mluvíš, mě by se líbilo zkusit to uvítání s prasátkem Pepou 
a umím si v klidu představit taky vycházky s prasátkem Pepou, čtení knížky s prasátkem 
Pepou a spoustu dalších věcí, u kterých prasátko Pepa může být a nebo taky nemusí být, 
a nebo to můžou být jiní lidi nebo jiné věci. Mně tak přijde, že je spousta věcí, u kterých 
se rozhodují, že ani na ně nemám zas tak velkou chuť jako úplně konkrétně z toho něco 
vypichovat.

(238) T2:  Já  právě  si  říkám,  jakej  ten  život  může  být,  kdyby  to  prasátko  Pepa  bylo 
dennodenně  s paní  Konečnou,  a tak  přemejšlím,  jestli  vymyslet  něco,  aby  si  mohla 
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zkoušet  dny,  kdy  bude  tak  jako  doposud  bez  prasátka  Pepy,  anebo  dny,  kdy bude 
s prasátkem Pepou.
(smích) 

(239) T2: A napadlo mě, že bychom to nestanovovali nějak pevně, ale spíš bych řek vemte si 
korunu a hoďte si korunou, když Vám padne hlava, tak ten den, mějte s sebou prasátko 
Pepu. A když padne orel, tak prasátko Pepu nechte odpočívat, dejte mu dovolenou, ať si 
je s nejmladší dcerou v ten den a Vy prostě si užívejte život do teď i s tím trápením, na 
který  Vy podle  mě máte právo.  Ale když  padne hlava,  říkal  jsem hlava,  že?  Hlava 
znamená, že prasátko Pepa s Vámi celý den tráví.

(240) K: Pamatuju si...
(241) T2:  Je  to  na Vás,  když  budete  tento  experiment  zkoušet,  aby jste  nemusela  žít  furt 

dennodenně s prasátkem Pepou, si říkám. Takže když by jste chtěla, tak si tady můžete 
takhle hodit korunou. 

(242) K: (zasmání) Jo.
(243) T1: Když Vás to s prasátkem Pepou bude tak bavit, že když Vám padne orel, tak Vy ho 

budete chtít potajmu vzít, tak můžete, ale nesmíte nám to říct.
(smích) 

(244) T1: Mě tak k tomu ještě napadá, že prasátko Pepa by pro Vás mohl být takový učitel 
toho, jak se starat sama o sebe. Zdá se, že umí spoustu právě z těch věcí, které Vám 
můžou pomoct zabývat se sama sebou.

(245) K: Je to taková blbost, ale ta holka mi s tím vždycky tak jako … i když v tu chvíli si 
připadám, že jsem úplně na dně, tak ona přijde a to nejde se nezasmát. Jo, je to prostě... 

(246) T1 : V tu chvíli se postará někdo o Vás.
(247) K : No...
(248) T1 : Tak, jak Vy se staráte o spoustu jiných lidí a o spoustu těžkých věcí. Tak někdy se 

někdo,  to  jsou  takové  střípky,  kdy se  starají  o Vás  a prasátko  Pepa  je  jeden  z těch 
střípků.

(249) K : Jo.
(250) T1: Super 
(251) K: (smích) Jsem Vás naučila nový pojem prasátko Pepa.
(252) T1: A my se těšíme, co prasátko Pepa naučí Vás, až se příště potkáme.
(253) K: No doufám, že jo, doufám, že to bude pokračovat dál a k lepšímu, musí.
(254) T2: My zatím další termíny teď ještě nemáme stanovené na leden, že ne? Nebo ještě 

ne ? Ještě jste se nedomlouvali, já Vám pošlu mail nebo zprávu, nebo si zavoláme a dal 
bych Vám další termín, potom. Když budete mít zájem… 

(255) K: Jo, určitě, protože je to pro mne taková vzpruha s Váma mluvit.
(256) T1: Jestli ten Pavel není taky takový prasátko Pepa? 

(smích)
(257) T2: Tak Ti děkuji za to. Když se teď takhle rozejdeme, můžeme takhle skončit ?
(258) K: Jo, určitě 
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(259) T2: Já za sebe Vám chci popřát hezkej advent a hezký …
(260) K: Dyť ony budou vánoce, mi to ani nedochází…
(261) T2: Hezký a pohodový vánoce, protože letos se už určitě neuvidíme, protože nemáme 

žádný termíny volné
(262) K: Takže v lednu někdy...
(263) T2: Ano, někdy... A dobré vykročení do nového roku.
(264) K: A já Vám taky všem!
(265) T2: Ať se daří. 
(266) K: Vám taky.
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