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Nadešla chvíle, kdy se cítíte být připraveni vstoupit do praxe systemické terapie?  Začali jste 

s terapeutickou prací a cítíte nejistotu nebo pochyby? Pochybujete, zda Vaše konání má 

smysl? Následující řádky jsou tu pro Vás. Jsou proloženy citáty od Vašich kolegů, terapeutů, 

kteří se potýkali a potýkají s podobnými záležitostmi jako Vy. Brožurku berte jako průvodce, 

kterého můžete použít kdykoliv a přečíst si jakoukoliv část. Neřekne Vám, jak co máte dělat, 

ale může Vám být na cestě za terapií podporou…  

„Stopařův průvodce po Galaxii je po všech stránkách pozoruhodná kniha. Byla 

sestavena a v průběhu let mnohokrát přepracována pod vedením různých 

šéfredaktorů. Obsahuje příspěvky nespočetných cestovatelů a badatelů. 

Předmluva začíná takhle: "Vesmír je velký. Fakticky velký. To byste nevěřili, 

jak je hrozivě obrovitánsky velký, že z toho zůstává rozum stát. Myslíte si třeba, 

že drogerie ve vaší ulici je daleko, ale proti vesmíru je to úplný houby. Tak 



poslouchejte… .," a tak dále. (Po chvíli se styl trochu usadí a kniha začne říkat 

věci, které doopravdy potřebujete vědět… )“ (Adams, Stopařův průvodce po 

Galaxii, 2005) 

1. Není nic divného, že pociťujete nejistotu 

To, že jste na začátku své cesty, s sebou nese i nejistotu. Je to naprosto normální. 

Nemusíte si dělat starosti. Je důležité, že o nejistotě víte a můžete s ní pracovat tak, abyste ji 

překonali, abyste z ní mohli vytěžit a mnohé se naučit o sobě i o terapii. 

„… ale myslím, že by mi pomohlo získat větší jistotu… to by mi pomohlo… já 

jsem třeba, když jsem měla mít to video, ve velkým praktikování, to jsem byla 

moc nervózní, rozumíš. Já jsem byla ráda, že jste tam byli vy, co vás mám ráda 

a že jsem se na Vás dívala… “ 

„Já poslední dobou pochybuji o své odbornosti, jestli to vůbec mám právo 

dělat, víš? Jestli to není jen divadlo… Já mám teď takovou těžkou klientku. Je 

to to, co mám dělat? Kdo jsem a co dělám?“ 

2. Jsem terapeut, i když ještě nemám výcvik? 

Je důležité začít terapii dělat, když se na to cítíte. Když víte, že někomu můžete 

pomoci, když věříte, že Vaše působení je účinné a terapie k něčemu může vést. 

„… že to bylo jednodušší než jsem si myslel… víš, začít tu terapii… do tý doby 

to nefugovalo a hlavně funguje ta zkušenost…  jsem zvolil systemiku… moc 

jsem o tom nevěděl… chtěl jsem se poučit… teď se v tom cejtím dobře… dělám 

to pro klienty i pro sebe.“ 

Zkuste si udělat škálu, jak se moc se cítíte terapeutem a pak navrhněte kroky, které 

byste chtěli podniknout pro další zlepšení. Může to pomoci a Vaše směřování bude 

uchopitelnější. 

„Myslím, že jsem terapeut. Už dřív jsem byla tak na 7. Měla jsem jeden bod, 

abych měla klienty a to se mi povedlo… a šla jsem do praxe… Tak jsem to měla 

vysoko. A teď jsem terapeut bytostně… (směje se)“ 



3. Uvědomte si své klady a předpoklady pro práci, stejně jako slabé stránky  

Někdo soudí, že pro terapii je důležitý vrozený talent nebo nadání. Zkuste si projít to, 

v čem si myslíte, že jste dobří, co Vám jde a co byste mohli svým klientům předat. Také své 

rezervy a nedostatky a způsoby, jak si s nimi poradit. 

„Jakákoliv vlastnost, která je negativní a je reflektovaná a pracuje se s ní, se 

dá využít…Mně někdy klienti naštvou… když už dlouho…dojde trpělivost… 

vím, že je můžu zranit slovem… Je to pro mě signál ozvat se… tak to prostě 

řeknu a uleví se mi… dá se to prostě využít… “ 

4. Jsou různé typy klientů a jejich témat, je normální, že nemůžete pomoci všem a 

se vším. 

Každý terapeut má své hranice toho, s kým a na čem je schopen pracovat. Jedna 

frekventantka výcviku vymezila následující skupiny. 

„první skupiny, že se na ně těší, pak že je to průměr, potom nepříjemní klienti a 

pak ti, se kterými nemohou pracovat… a ty předávají kolegovi (smích)… 

myslím, že každý terapeut má tyto kategorie… pozná se to, stojí to různou míru 

energie.“ 

Není ostudou, ale naopak je profesionální a silné, být schopen vymezit své hranice a 

případně poslat klienta ke kolegovi. 

„… záleží, co dělám… pak je klient, u kterého si nejsem jistá a tak jsem na 5… 

hodně dle typu klientely… neurotičtí, deprese… to se cítím jako ryba ve vodě… 

u opravdu těžkých depresivních pacientů, co mají medikaci, to zase ne… u 

endogenně depresivních… tam nevím, tam jsou tak ladění od dětství a s tou 

systemikou nevím… když mi to s nima nejde, posílám je kolegyni… párová 

terapie, to se cítím dobře, to je osmička… prostě dle tématu… někdy posílám 

ke kolegovi… my jsme různě orientovaní, takže se doplňujeme… někdy i máme 

klienty společné.“ 

5. Vaši kolegové Vám mohou dát více zabrat než klienti – nenechte si ubližovat 

 Mnohdy je pro začínajícího terapeuta obtížné vyjíst s kolegy na pracovišti, kteří mu 

dávají pocítit jeho nekompetentnost. Je třeba, abyste se toho hodně naučili, ale učení nemusí 

bolet a být nepříjemné. 



„Pro všechny mladé i staré psy, které učím a kteří se učí být psychology, 

psychoterapeuty, či pomáhajícími pracovníky jiných profesí, se mi chce říci 

nahlas: nenechte si ubližovat. Nevěřím, že pomoc má bolet. Nevěřte nikomu, 

kdo říká, co je pro vás dobré, jestliže sami cítíte, jak vás to bolí. Troufněte si 

věřit sami sobě. Stejně jako vaši klienti jste kompetentní a nejlépe schopní 

rozhodnout, co je pro vás dobré. Žádné ubližování, pod žádnou ušlechtilou 

záminkou, není cestou k tomu, aby z vás byl lepší psycholog. Maximum, co z 

toho lze vytěžit, je závěr: tohle já nikomu dělat nebudu. A to je málo. Nemusí to 

být tak, že učení bolí a stromek je třeba ohýbat, dokud je mladý. Jestliže chcete 

být užitečnými psychology, sami nejlépe víte, co k tomu potřebujete, sami 

nejlépe dokážete najít ty, od nichž vám stojí za to se učit, s kterými chcete 

pracovat, i ty, kdo vám pomohou získat nadhled při vašich profesionálních 

těžkostech. Nemusíte přijmout systemický přístup za svůj, abyste měli 

zkušenost, že když se člověk spálí, dozví se, co nemá dělat, ale nijak mu to 

neodpovídá na otázku, co dělat má. Až budete zase hledat odpověď na tuto 

otázku, nenechte si ubližovat.“ (Úlehla, Nenechte si ubližovat, 1996, s. 2) 

6. Jak poznat, že Vaše konání „k něčemu je“? Že se Vám to daří? Co může pomoci, 

abyste se cítili kompetentnější? 

Je důležité pociťovat jistotu a smysluplnost vlastního konání. Kde lze tuto větší jistotu 

získat? Jedno z velmi vhodných míst je samotný terapeutický kontext – sezení s klientem, ve 

kterém je možné se na užitečnost přímo zeptat. To, že k Vám klienti chodí znamená, že jim to 

nějakým způsobem pomáhá. Abyste se k průběhu sezení mohli vracet, je užitečné si natáčet 

sezení na video. Tak budete schopni vidět sami sebe při práci a vystihnout tak silné i slabé 

stránky. Analýza videa je cesta, jak se učit a to i z vlastních chyb. 

 … pořád chtějí, abychom praktikovali… že jedině tak to poznáme… já jsme 

praktickém člověk, vymýšlím alternativy, praktikuju… no, klienti mi dávají 

zpětnou vazbu, že chodí a že se i zlepšili…  

7. Nevadí, že se to spálí – kupte nové kuře 

Nic si z toho nedělejte, když chybujete. Chybami se můžete poučit k tomu, abyste 

příště volili cestu jinou a zkusili to odjinud („koupili nové kuře“). Nebojte se chybu přiznat, 

poradit se s kolegy, vedoucími výcviku nebo supervizory (viz dále). 



Je tam spousta rad, návodů, postupů… a taky tam třeba je… nic si z toho 

nedělejte, že se to všechno spálilo…  (směje se) No nebo třeba recept pokračuje 

„koupíme nový kuře“… a na konci je napsaný „Jste dobrý terapeut.“ 

8. Nejste na to sami, aneb je normální požádat o pomoc 

O pomoc si můžete požádat, je dobré vědět, že na to nejste sami. Určitě Vám rádi 

pomohou Vaši kolegové z výcvikové skupiny. Ať již v rámci VPV, při velkém praktikování, 

regionálek či mimo terapeutický kontext ve volném čase. Je dobré zjistit, že kolegové řeší 

podobné věci jako Vy. Dalším zdrojem jsou lektoři, kterým pod rukama prošlo již mnoho lidí 

ve výcviku, i oni mohou pomoci. Dále také supervizoři ve skupině nebo individuálně. A 

taktéž je možné se obrátit na jiného terapeuta a požádat jej o terapii. Zkušenost z individuální 

terapie je velmi cenným doplnění mozaiky terapeutického umění. 

9. Najděte si čas i na „život” – obohacuje to 

 Nejen terapie, ale i vlastní život terapeuta je velkým zdrojem poznání a učení se 

novému. Tak, aby člověk mohl svým klientům být užitečný, nemusí a ani nemůže projít tím, 

co oni. Pokud však je obohacen svým životem a čerpá z něj, může pomoci lidem lépe. 

„… potřebuju životní zkušenosti… mít děti… věnovat se rodině… i to je přínos, 

abych byla dobrý terapeut… mám radost, dává mi to smysl, když se to 

propojilo… chronicky nemocní lidé… jako terapeut potřebuji naplnit své 

uplatnění… když to udělám, tak se posunu na škále dál… moje osobní štěstí 

bude větší a tyhle věci… abych se o sobě poznala i v osobní rovině, nejen 

profesionálně.“ 

10. A hlavně – neberte se moc vážně! 

 Z pomáhání a vykonávání této obtížené profese je dobré mít radost, časem získáte 

nadhled a uděláte si legraci i sami ze sebe. Přeji Vám hodně štěstí a hlavně – neprodejte 

panice, stojí to za to! 

„Ford vyskočil. "Dívej se na knihu!" zasyčel naléhavě. "Cože?" 

"NEPROPADEJ PANICE." "Já nepropadám." "Ale propadáš." "No dobře, tak 

propadám. A co jiného mám dělat?" "Prostě cestovat se mnou a bavit se. 

Galaxie za to stojí…“ (Adams, Stopařův průvodce po Galaxii, 2005) 

 


