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Výzkum v integrativní psychoterapii - zaměření
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Porovnávání výcviků

Otázky vzdělávání terapeutů 
Pojetí integrace, načasování výuky, pro koho je vhodný, kdo může vyučovat, metodologické 

znalosti výzkumu

Centrálnost integrace, integrativní otevřenost, hledání stability, integrace na úrovni osobnostního 

terapeutického směru (Řiháček, Kostinková, 2012)

Model integrativního výcviku

Výzkumy zabývající se strukturou výcviku (Norcros ,Goldfried, 2005; Řiháček, Kostinková, 2011)

Hlavní oblasti zaměření v SI 



Hlavní oblasti zaměření v SI 

Výcvikové programy –

Nácviky rolí 

Vnímání  zátěže

Možnost identifikace

Přínos výcviku

Teoretické vzdělávání

Získávání kompetencí

Hodnocení práce ve výcvikové 

skupině

Výcvikové programy                    

- Skupinový nácvik rolí



Limity výzkumného zkoumání 

Efekt výcviku
Nemůžeme přímo mluvit o efektu výcviku – chybí kontrolní skupina, další faktory
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Výzkum v oblasti intergrativní psychoterapie je v současné době stále omezený a 

na počátku své cesty –

Článek Výcvik v integrativní psychoterapii – review - pouze 9 výzkumů zabývající se výzkumem

FSS Brno – Řiháček, Roubal, Kostinková, Vybíral

Omezení
Metodologické limity, které jsou způsobeny jeho flexibilitou a je problematické samotné výcviky  

či získaná data standardně porovnávat

Na kolik je intervenující proměnnou sám život

Pohled 
Subjektivní – frekventantů, lektorů

Objektivní – kompetence, úspěšně osvojené  techniky, atd.

Porovnávání výcviků



Integrace v psychoterapii 

98,9%

33%

20%

1/3
Se považuje za integrativní 

psychoterapeuty

Přestože se jen jedna třetina psychoterapeutů 

považuje za integrativní, průzkum 373 

psychoterapeutů a poradců v České republice 

ukázal, že 98,9% terapeutů používá 

psychoterapeutické techniky ze dvou či více 

směrů, a to i přes skutečnost, že pouze menšina 

(20%) skutečně získala výcvik ve dvou nebo více 

psychoterapeutických přístupech (Řiháček & 

Roubal, 2017)



Výzkumná sekce SI
„Parta nadšenců“,

která svůj volný čas tráví na schůzích bez nároku na honorář 
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Vznik výzkumné sekce
Cílem bylo na základě větší reflexe všech zúčastněných zlepšovat výcvikový proces na třech úrovních:

Šetření

Bez větších nároků na statistické

zpracování získávat informace a data

důležitá pro zlepšování sebereflexe a

podporu výcvikového a psychotera-

peutického procesu.

Výsledky jsou zpracovány jako závě-

rečné absolventské práce na konci

výcviku. Důraz je kladen na kvalitu

interpretací výsledků

Zahraniční výzkum 

Výzkum, který by volně či v úzké 

spolupráci navazoval nebo se podílel 

na výzkumném úkolu jiných institucí 

týkající se psychoterapeutického 

výcviku (spolupráce přes jiné 

university, SEPI či jiné) a který by byl 

součástí frekventatova doktorandského 

studia na některé z univerzit.

Domácí výzkum

Výzkum se zaměřením se na 

hypotézu týkající se 

psychoterapeutického či 

výcvikového procesu ve Skálově 

institutu, který by frekventant 

zpracovával jako svou 

bakalářskou či magisterskou 

práci během svého studia na 

vysoké škole.



Jak šel čas…
S výzkumnou sekcí…

2015 2016 2017 2018

1.setkání 

Výzkumné skupiny   

Vytváření 1.dotazníků efektivity 

výcviku u frekventantů tužka/papír  

- pilotáž   

Založena facebooková

stránka  –

sleduje 3200 lidí

Videonahrávky frekventantů a 

jejich hodnocení  

Přeložení škály 

MULTI - Kevin McCarthy a 

Jacques Barber

Vyhodnocování výsledků

dotazníků frekventantů 

Příprava dotazníků pro 

absolventy 

Konference integrativní 

psychoterapie

1.Výsledky dotazníků

Přeložen Norcrossův dotazník 

preferencí (C-NIP)

Prof.Norcross v Praze

Vytváření  online dotazníků 

efektivity výcviku u frekventantů

Účast na konferenci v Dublinu –

poster, přednášky

Sumarizace výzkumných aktivit

Účast na konferenci v NY –

poster, přednášky

Příprava konference

http://www.skaluvinstitut.cz/files/literatura/S_1.pdf
http://www.skaluvinstitut.cz/files/literatura/S_1.pdf


Aktivity výzkumné sekce v SI

Edukativní materiál pro

frekventanty SI

Google online verze

„Šití výcviku na míru“

.    
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SEPI - Society for the Exploration of Psychotherapy Integration

V roce 2016 se Skálův institut stal koordinátorem Regional Network Prague SEPI.

Aktivní účast na konferencích SEPI v 

Dublinu, New Yorku

MUDr. Markéta Fialová se podílela na článku o výzkumu

v integrativní psychoterapií z pohledu frekventantů, který 

je nyní v 2.kole recenzního řízení v impactovaném časopisu 

Journal of Psychotherapy Integration

Pozvánka zahraničních hostů a spolupráce s ními –

Dr. Hanna Levenson, prof. Norcross a přeložení jeho dotazníku 

preferencí do českého jazyka

01

02

03 Bc. Richard Hanus byl autorem eseje o reflexi návštěvy  prof. 

Norcrosse v Praze, která byla vydána v newsletteru SEPI 

Mezinárodní spolupráce 

Esej v newsletteru SEPI 



Cooper - Norcrossův dotazník preferencí (C-NIP)

M. Cooper a J.C. Norcross - přeložila M.Fialová a H.Hartlová

Prof. John C. Norcross práci s dotazníkem představil osobně v Praze při soukromém workshopu pro absolventy  

Skálova institutu a studenty Katedry psychologie FF UK.

Ke stáhnutí na http://www.skaluvinstitut.cz/files/literatura/S_1.pdf 

Využívání níže     

uvedené škály pro 

osobní potřebu při 

práci s klienty je   

zcela bezplatné

Účinný nástroj      

zpětné vazby 

nejen při práci

s klienty

Jednoduchá a 

rychlá 

administrace

Česká verze vznikala v úzké spolupráci s autory dotazníku – prof. Mickem Cooperem a prof. Johnem C. Norcrossem. 

http://www.skaluvinstitut.cz/files/literatura/S_1.pdf


Cooper-

Norcrossův

dotazník 

preferencí 

C-NIP
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Chtěli byste se na

výzkumných aktivitách

podílet?
Hana Krupníková

Hkrupnikova@gmail.com



Děkuji za pozornost 


