
 
Tým Dalet otevírá v roce 2011/2012 druhý běh úspěšného výcviku 

 
 

„NA ŘEŠENÍ ORIENTOVANÝ PŘÍSTUP 
V PORADENSTVÍ A TERAPII“ (160h) 

                                                                                                                             
 

Motto:  „Přístup zaměřený na řešení je jednoduchý, ale není snadné ho dělat.“ (Steve de Shazer) 
 

Přístup zaměřený na řešení (v angličtině „solution-focused“, zkratka: SF) je etablovaný 
způsob práce v psychoterapii a  poradenství, v sociální práci, v koučování, v pastoraci, ve 
školství a v dalších kontextech práce s lidmi. Specifikem tohoto přístupu je zejména 
důsledné zaměření na zdroje a cíle klienta místo na analyzování problému. Díky tomu, lze 
mnohem rychleji dosahovat pozitivních změn. Existují četné výzkumy a studie potvrzující 
účinnost tohoto způsobu práce i při práci s takovými složitými cílovými skupinami klientů 
jako jsou multiproblémové rodiny, obyvatelé tzv. „vyloučených komunit“, bezdomovci, 
uživatelé drog, lidé s diagnostikovanými vážnými duševními poruchami (např. tzv. 
„schizofrenici“), lidé v krizových situacích apod.  
Přístup zaměřený na řešení vytvořil Steve de Shazer, Insoo Kim Berg a jejich kolegové 
v BFTC v Milwuakee (USA) a rozvíjeli jej jejich žáci a kolegové po celém světě.  
V základním výcviku bude pozornost věnována základním východiskům a postupům, 
připraveny jsou navazující moduly zahrnující specifičtější a pokročilejší dovednosti, 
sebezkušenost i individuální supervizi, aby výcvik jako celek po obsahové stránce odpovídal 
standardům pro výcviky EAP a ČPS. 
 
 
Anotace výcviku:  
Základní výcvik v přístupu zaměřeném na řešení je určen pro psychoterapeuty, sociální pracovníky, 
klinické psychology, lékaře a další odborné pracovníky, kteří se zabývají poradenskou činností. Výcvik je 
zaměřen na základní principy a dovednosti přístupu zaměřeného na řešení ve čtyřech rovinách podle 
našeho modelu Dalet (rozvíjení řešení, připojování ke klientovi, zacházení s problémy a reflektování). 
Účastníci si osvojí základní dovednosti pro vedení respektujícího a užitečného rozhovoru s klientem 
z hlediska přístupu zaměřeného na řešení - naučí se například pracovat se zdroji klientů, dojednávat 
smysluplné cíle, posilovat motivaci, kompetence a zodpovědnost klientů a vést rozhovor tak, aby klienti 
sami nacházeli nové možnosti řešení svých těžkostí a dosahovali změn v pozitivním směru. Důraz je 
položen na praktický trénink účastníků (modelové situace, praktická cvičení), pozorování a reflexi práce 
terapeutů zaměřených na řešení (rozbor videonahrávek sezení vedených lektory, prezentace kasuistik) a 
skupinovou diskusi o klíčových teoretických tématech (symposion). Součástí výcviku je i supervize 
účastníků ve skupině.  
 
 
Cíle: 
• rozvoj terapeutických/poradenských dovedností 
• prohloubení reflexe vlastní poradenské praxe 
• vedení rozhovoru tak, aby byl respektující a užitečný pro klienta 
• otevírání nových možnosti řešení v rozhovoru s klientem 
• rozvíjení schopnosti efektivní práce se zdroji klienta 

 
 
Témata:
•••• východiska a principy SFT  
•••• připojování ke klientovi  
•••• otázky (druhy otázek a práce s nimi) 
•••• reflektování 
•••• terapeutický vztah  
•••• označení problému a přerámování 
•••• rozvíjení vize řešení  
•••• dojednávání cílů  

•••• práce s kontextem 
•••• práce se zdroji 
•••• oceňování 
•••• změny před sezením  
•••• práce s výjimkami  
•••• škály/ stupnice 
•••• experimenty/ domácí úkoly 
•••• práce s týmem 

 

Steve de Shazer 



Metody výuky: 
• přednášky – výklad určitého tématu doplněný příklady z praxe 
• praktický trénink dovedností – cílené procvičování konkrétních dovedností v malých skupinkách 

pod dohledem lektora 
• zážitkové lekce – cvičení, jejichž cílem je nová zkušenost účastníka (učení zážitkem) 
• symposion – diskuse ve skupině nad teoretickými tématy  
 
 
Počet účastníků: Maximálně 18 (výcvikovou skupinu vedou vždy dva lektoři). 
 
 
Lektorský tým:  
Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D., PhDr. Daniel Žákovský. PhDr. Michal Věžník, Bc. Pavel Vítek, Mgr. Petra 
Černá, Mgr. Miloš Havlík. 
Pozn.: Podrobnosti o jednotlivých lektorech lze nalézt na www.dalet.cz v sekci „o nás“. 
 
 
Rozsah:  
160 h (20 dní výuky), podrobněji rozepsáno v tabulce: 
 

 
Blok vzdělávání 

 

 
Počet hodin/ výukových dní 

 
Úvodní přehledový modul - „Na řešení 

orientovaný rozhovor“ 
 

 
16 h (2 dny) 

 
Prohloubení jednotlivých témat – 

teorie, trénink, reflexe  
 

 
 

112 h (14 dní) 

 
Supervize ve skupině 

 

 
24 h (3 dny) 

 
Obhajoby 

 

 
8h (1 den) 

 
Celkem 

 

 
160 h (20 dní) 

 
 
 
Podmínky absolvování: 
Abychom mohli garantovat úroveň a kvalitu výcviku, je nutné, aby účastníci splnili následující podmínky 
pro absolvování: 
• účast přinejmenším na 90% výuky (v případě potřeby je možné se s lektory domluvit na individuální 

náhradě) 
• odevzdané všechny podklady pro symposia (celkem 5 materiálů, vždy v rozsahu 1 strana A4) 
• prezentace vlastní terapeutické práce účastníků:  

a) přinesení a rozbor vlastní videonahrávky nebo audionahrávky z terapeutického sezení na 
supervizi (alespoň v délce 20 min.) anebo přinesení a rozbor podrobné kasuistiky (min. 30 min.) 
na supervizi + její odevzdání v písemné podobě (min. 8 stran A4)  

      – pozn.: na supervizi se nehodnotí kvalita práce, ale účastník dostává podporu a podněty pro další 
rozvoj (lze zde tedy prezentovat i to, co se nedaří a s čím účastník potřebuje pomoci,aniž by to mělo 
negativní vliv na obhajoby)  

b) ústní prezentace kasuistiky úspěšné terapie + diskuse při obhajobách (20 min.) – neodevzdává 
se v písemné podobě 

 



 
 
Plánované termíny setkávání:  
13. – 14. 10. 2011 – 1. setkání  
8. - 10.12.2011 – 2. setkání 
5. - 7.1.2012– 3. setkání 
8. - 10.3.2012– 4. setkání 
19. - 21.4.2012– 5. setkání 
24. - 26.5.2012– 6. setkání 
21. - 23.6.2012– 7. setkání 
 
 
Cena:  
Celkem 20 000 Kč za osobu za celý výcvik, tj. 1 000 Kč za každý den výuky. 
 
Cenu je možné po dohodě uhradit i ve dvou splátkách (10 000 Kč a 10 000 Kč). 
 
 
Uzávěrka přihlášek: 
Přihlášky prosím podávejte nejpozději do 5.10.2011. Přihlášky jsou přijímány v pořadí, v jakém jsou 
doručovány.  
 
 
Výhodná nabídka pro účastníky výcviku: 
Účastníci našeho výcviku mohou získat 10% slevu na veškeré vzdělávací akce pořádané týmem 
Dalet konané v období od započetí výcviku do 3 let po jeho ukončení! 
 
V letech 2011 a 2012 připravujeme např. workshop o SF práci s páry a rodinami s Harry Kormanem (Malmö, 
Švédsko), o neobvyklých postupech v SF s Tomaszem Switkem (Polsko), o SF koučování s Markem McKergowem 
(Velká Británie), o tvořivosti v terapii s Bradfordem Keeneyem (USA) či workshop o propojení SF a ericksonovské 
(hypno)terapie s Paulem Koeckem (Belgie). Podrobné informace na www.dalet.cz v sekci vzdělávání. 
 
 
 
Akreditace:  
• Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – akreditace udělena pod č.akr.: 2008/492-SP 

(celoživotní vzdělávání pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a manželské a 
rodinné poradce)  

• Asociace klinických psychologů (celoživotní vzdělávání klinických psychologů) – probíhá 
akreditační řízení (stejný kurz obdržel v loňském roce 14 kreditů). 

 
 


