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Hloubka problému

Dg, symptom, syndrom – psychoterapie

Problém neobsahující 
duševní poruchu –

poradenství

Růstový problém –
koučing , supervize



RADA
Direktivní

Rychlá a mířící k cíli
Může být vítána nebo ne

Zacílené na vyplnění rádcovy rady
Ne obecně efektivní v dlouhodobé 

změně

PORADENSTVÍ
Přímá a opravující

Obecně nevyžádaná
Zacílená na přizpůsobení se standardům

Může být efektivní na dlouhodobou 
změnu chování

Jednocestná konverzace

KOUČINK
Soktratovská, spolupracující

Obsahuje otázky  a sdílení perspektiv
Potřeba být vyžadována aby byla efektivní
Zacílená na pomoc přijímajícího, aby viděl 
alternativní  činy vedoucí k žádanému cíli

Konverzace musí být dvojstranná

3 způsoby ovlivnění druhých



Pluralistické poradenství a psychoterapie
Mick Cooper - Univerzita Roehampton, Velká Británie
John McLeod - univerzita v Oslo, Norsko

• neexistuje žádná správná cesta 
terapie

• různí klienti potřebují různé věci v různých 
časech. 

• flexibilní rámec pro praxi, v rámci 
kterého lze vybrat vhodné metody v 
závislosti na individuálních potřebách 
klienta a na zkušenostech a zkušenostech 
terapeuta

• Terapeut užívá různé myšlenky z různých 
teoretických modelů, veden klientem



J. Prochaska a DiClement 84, 92
transteoretický přístup 
– 5 úrovní problému
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Sy a situace

Nesprávné 
názory

Současné 
interpersonální 

konflikty

Rodinné a 
systémové 
konflikty

Intrapsé 
konflikty



5 potenciálních vztahů (Clarkson 95)

Pracovní 
spojenectví

Vztah já-ty

Přenosový –
protipřenosový 

vztah

Vývojově potřebný 
reparativní, 

regenerační (asi 
výchovný)

Transpersonální 
vztah 
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7 hl. pacientových rysů - metaanalýza

Primární dg

Léčebný cíl

Úroveň 
reagování

Stadium 
změny

Copingový
styl

Kultura

Preference
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Orientace v zaměření jednotlivých psychoterapeutických směrů 
dle intervenčních úrovní

Psychoterapeutické směry Intervenční úrovně dle P. Clarkson

• Transpersonální

• Teoretická

•Racionální

•Normativní

•Nominativní

• Emotivní

• Tělesná 

Existenciální

Systemická

Transakční analýza

Humanistické směry

Psychodynamická 

Neo/Psychoanalytická

Kg/Behaviorální 

Biosyntéza

Gestalt - - - EFT
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Charakterist
iky 
redukující 
úspěch tpe

Neschopnost pracovat mezi 
konzultacemi

Odpor vůči direktivnosti terapie

Omezené fungování ještě 
před  léčbou

Neochota vzdát se 
bezpečného chování

Chaotický životní 
styl

Komorbidní 
deprese

Poruchy 
osobnosti

Perfekcio
nistický 

styl



Omezení týkající se psychoterapeutického 
procesu

Pesimismus 
týkající se terapie

Tpe krátká a 
snadná

Tpt udělá všechnu 
práci

Pacient bude bez 
úzkosti

Pacient  potřebuje 
medikaci ke 

snížení úzkosti

Redukce sy 
nedostatečná



Omezení týkající se terapeutických intervencí

Spouštěče úzkosti 
nejasné

Simulace úzkost 
provokujících situací v 

konzultaci je těžké

Relaxace neúspěšná či 
dokonce vyvolávající 

úzkosti

Absence vedoucích linií 
na zacházení s rezistencí 

a nespoluprací

Nedostatečná pozornost 
toleranci či regulaci 

afektu

Nezachází s dalším 
současným problémem či 

sy

Nesrovnává se se 
strachem či 

interpersonální potíží

Nezachází s 
interpersonálními

problémy

Nezachází s právě 
probíhajícím procesem či 

naposled proběhlou 
změnou Nebere na vědomí 

souvislost PTSD s jinými 
klinickými záležitostmi

Spouštěče úzkosti nejsou 
propojovány s 

pacientovou historií

Běžné coping dovednosti 
nejsou spojovány s 

minulostí

Není dostatek času na 
pacienta k jeho reakci v 

rámci postupu podle 
manuálu

Léčba příliš direktivní

Příliš mnoho času 
stráveno poučováním

Příliš mnoho úkolů mezi 
sezeními

Přísné držení se postupu



Kompetence evropského 
psychoterapeuta

Profesionální 
praxe

Psych. vztah
Vyšetření 

Kontrakt

Techniques and 
interventions

Krize, 
přerušení, 
traumata

Zakončování 
terapie

Kooperace

Supervize

Etika, 
kulturní 
citlivost

Management a 
administrování

Výzkum

Prevence a 
edukace
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Péče o sebe (psychoterapeut) – 12 strategií 
(Norcross a Guy 2007)

Hodnotit osobu 
psychoterapeuta Přemísťovat 

odměny

Rozpoznávat 
hazardy

Starat se o tělo

Vyživovací vztahy

Stanovovat si 
hranice

Restrukturovat 
kognice

Udržovat zdravé 
úniky

Vytvářet 
rozvětvované 

prostředí
Podporovat osobní 

tpii

Kultivovat 
spiritualitu a misi

Posilovat kreativitu 
a růst
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Cílem spze

Pomoci spdovanému 
vyvinout vlastní 

dovednosti
Modelovat hranice

Nabízet podporu

Zajistit klientovo 
prosperování
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Typické chování supervizora a terapeuta při 
supervizi 

Naslouchání

Reflektování

EmpatizováníPozorování

Informování

FeedbackInstruování 
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Koučink vychází z psychologie sportu
• technika vznikla, když vedení sportovce musel převzít trenér, 

který danému sportu vůbec nerozuměl. 

• John Whitmore je společně s T. Gallwey
považován za zakladatele koučinku. 

• Sir John Whitmore, vyhledávaný britský poradce a pedagog, 
zahájil svou kariéru jako profesionální automobilový 
závodník v 60tých létech – stáj Ford 

• založil se svým společníkem Timothym Gallweyem firmu 
Inner Game Ltd.,- nové přístupy vedení lidí ve sportu i v 
manažerském výcviku



„Koučink

• představuje důvěryhodný vztah, který napomáhá klientovi 

podniknout konkrétní kroky za účelem dosažení jeho vize, jeho 
cíle nebo přání. 

• Koučink využívá procesů zkoumání a sebeobjevování k 

budování klientova uvědomění a přijetí zodpovědnosti, 
kterého dosahuje prostřednictvím větší struktury, podpory a aktivní 
zpětné vazby. Proces koučinku pomáhá klientovi nejen přesně 

definovat jeho cíle, ale také i těchto cílů dosahovat rychleji a s větší 
efektivitou, než pokud by koučinku nevyužíval



KOUČINK TERAPIE 

Dosahování cílů. Léčba. 

Konkrétní akce. Pochopení problému. 

Podněty. Opatrnost. 

Rychlé dosažení výsledků. Postupné pokrok. 

Motivace. Ochrana. 

Kreativita a objevování. Odstraňování bariér. 

Začátek něčeho nového. Ukončení něčeho starého. 

 



8 kroků koučinku

• Cíle – co potřebuješ dosáhnout?
• Realita – co se teď děje?
• Možnosti – co bys mohl dělat?
• Vůle – co uděláš?
• Taktika – jak a kdy to uděláš?
• Zvyky – jak dlouho úspěch udržíš? 
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vztahy

výsledky

Budování důvěry

Oslava výsledků


