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EFT – Emotion focused therapy
důraz na usnadnění klientům identifikovat, 
zažít, a přijímat emoce 

• deprese (Goldman et al., 2006), 

• generalizované úzkosti (Timulak & McElvaney, 2009; Watson & 
Greenberg, 2017), 

• sociální úzkost (Elliott, 2013), 

• komplexní trauma (Paivio & Pascual-Leone, 2010) a 

• párová terapie (Woldarsky Meneses & McKinnon, 2019). 

• poruchy příjmu potravy (Dolhanty & LaFrance, 2019)
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Rhonda N. Goldman, 
Alexander Vaz, Tony Rousmaniere
• praktická cvičení, jak se můžeme konkrétně a 

postupně učit a učit širokou škálu terapeutických 
intervencí zaměřených na emoce. 

• intuitivní dovednosti práce s emocemi na 
vědomé dovednosti, které se člověk může naučit 
a procvičovat. 

• řešit naše slabá místa a místa, kde zažíváme 
nepohodlí, a systematicky pracovat s vlastními 
nedostatky a obtížemi, abychom se stali 
efektivnějším poradcem nebo psychoterapeutem
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Koncept záměrné praxe – cyklický proces  
Studie K. Anderse Ericssona et al 93 

Pozoruj 
práci

Feedback 
experta

Malé 
učící cíle

Nácvik 
chování

Zkus 
jednání

známé „pravidlo 10 000 hodin“ popularizovaným Malcolmem Gladwellem (ka Outliers z 2008)
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Deklarativní versus procedurální znalosti 

Deklarativní – člověk tomu rozumět, 
psát nebo o tom mluvit - faktické info, 

které lze vědomě vyvolat pamětí –
rychle získané 

Procedurální učení implicitní v paměti 
- vyžaduje opakování činnosti a 

postupné zlepšování výkonu
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Hl. cíle:

• Přesunout dovednosti do procedurální paměti (Squire, 2004)

• Procvičit konkrétní dovednost stylem, který mu odpovídá

• reakce na různé výroky klientů v různých jeho kontextech

• příležitost selhat a poté napravit své neúspěšné reakce na 
základě zpětné vazby - budování důvěry a vytrvalosti

• objevit svůj vlastní osobní styl učení „napořád“
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• Obsahuje tréninkový plán, který je 
založen na principech záměrné 
praxe, pracuje se všemi hlavními 
modely psychoterapie
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Efektivita Deliberate Practice
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The International Centre for Clinical
Excellence - Scott D. Miller- zakladatel ICCE
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Mezinárodní konsorcium 
kliniků, výzkumníků a 
učitelů věnující se 
vylepšování  praxe v 
behaviorálním zdraví -
Dr. Scott Miller
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Cvičení pro začátečníky 
EFt

• Uvědomování

• Empatické porozumění

• Empatické potvrzení a 
validizace

• Exploratorní otázky

Pro střední úroveň

• Racionální přístup 
pro EFT

• Empatická explorace

• Empatická evokace

• Empatické domněnky

Pro pokročilé v EFT

• Zůstávat v kontaktu
uprostřed intenzivního 
afektu

• Sebe-odhalení

• Rozpoznání markeru a práce 
se žid13lí

• Zvládání ruptur a 
urychlování správky

Obtížná vyšetření a přizpůsobení
Rozlišování mezi empatickými odpověďmi
Praktická cvičení26.06.2021 13
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Cvičení 1 – pozoruj své reakce na plý stimul
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Jak jste byl 
propojen s 
vlastním 
prožitkem?

Jak těžké toto 
cvičení jste 
pociťoval?
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Jaké jsou základní dovednosti pro váš model terapie, 
s kterými mají frekventanti nejvíc potíží je získat? 
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Integrativní 
psychoterapie

Jakou dovednost zrovna nacvičujete? 

Jaké dovednosti se musíte zvlášť pečlivě 
věnovat?

Zapisujte si během své praxe jednotlivé 
dovednosti – pojmenovávejte je, aby jste 
je mohl se svým trenérem případně 
nacvičovat

Jak moc se zabýváte při své supervizi 
pojmenováním svých dovedností, které 
vás z nějakého důvodu zvlášť zajímají? 
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Psychoterapeuti 

před DP

po DP
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