
Motto:
„Slova jsou, ovšemže, částí jazyka. Tak jako mlčení, gesta, výrazy tváře atd. Hledajíce kouzlo slov, potřebujeme pátrat v jazyce, 
v jehož kontextu funguje kouzelná síla slov. Terapie se odehrává v jazyce a jazyk je to, co terapeut a klient používají při terapii; takže, 
jak říká Freud, terapie může být nahlížena jako vyměňování (v orig. ´interchange´) slov, jako konverzace“
Steve de Shazer

Děkuji tímto všem, kteří se na celém dále zmiňovaném workshopu podíleli a umožnili mi tak sestavit tento výběr.
Zvláště pak děkuji paní Jaroslavě, sekretářce firmy Renesance v Písku, která přepsala většinu záznamů, čehož jsme 
velmi rád využil při tvorbě tohoto Konsu.

Zdeněk Macek



Několik poznámek úvodem...
V září 1995 přijel potřetí do Prahy Steve de Shazer, poprvé společně se svojí manželkou a dlouholetou kolegyní 
Insoo Kim Berg.
Byla  to  možnost  vidět  (a  slyšet!)  při  spolupráci  dva zakladatele  a  protagonisty přístupu,  který sluje  ´Na řešení 
zaměřená terapie´ (Solution Focused Therapy), často se pro tentýž přístup používá termín ´Krátká terapie´ (Brief 
Therapy).  V rámci  návštěvy Insoo  a  Steva  proběhly dva  workshopy.  První,  teoreticko  –  metodický,  druhý pak 
“supervizní“, tedy rozhovory Insoo nebo Steva s klienty kolegů z některých pražských institucí. Z tohoto workshopu 
pochází přepis dále uvedené konzultace se dvěma klientkami.
Tato jedinečná možnost nás v Institutu opět inspirovala k přemýšlení nad tématy jako například:
co činí tento přístup tak účinným pro klienty (Steve v rámci workshopu uvedl, že průměrný počet sezení v jejich 

centru stále postupem času klesá a nyní je na hodnotě 3, Insoo nám vyprávěla o tom, že do Milwaukee přilétají 
kolegové z oboru – pokud mají problémy – coby klienti na konzultace)?

co jej činí tak úspěšným při šíření mezi kolegy (s Vráťou Strnadem jsme zažili na vlastní kůži boom, jenž vyvolává 
tento přístup v Německu)?

jak moc se tento (veskrze americký) model hodí do našich (veskrze českých) podmínek?
jak moc je nám a našemu systemickému pojetí tento přístup blízký, co vlastně máme společného?
Při hledání odpovědí na tyto otázky se zrodila myšlenka vzít si na pomoc někoho dalšího, kolegu (v tomto případě 
kolegyni), účastníka workshopu, ne-systemika – dle Batesonova: „dva pohledy jsou lepší než jeden“. Tak vznikl 
rozhovor, jehož přepis je druhou částí tohoto sešitu.
Oba  přepisy  jsou  na  několika  místech  doplněny  vloženými  poznámkami  a  drobnými  komentáři.  V závěrečné 
poznámce se pokouším odpovědět na některé z výše uvedených otázek z ´radikálně´ systemických pozic našeho 
Institutu.
Veškeré uváděné citace jsou z poslední knihy Steva de Shazera “Words Were Originally Magic“ (W. W. Norton, New 
York 1994).

Zdeněk Macek



Rozhovor Steve de Shazera s klientkami – 4. 9.1995
S – Steve, A, B – klientky

S: Takže na začátek bych vám chtěl poděkovat, že jste přišly a doufám, že to pro vás bude užitečné.
A: To mi taky.
S: Není na to žádná záruka.
A: To nás ovšem mrzí.
B: Ani půlroční?
S: Žádné garance. Jedinou záruku, kterou vám můžu dát je, že udělám tu nejlepší práci, jakou budu umět. 
Slyšel jsem, že sem chodíte každá sama pracovat na svých věcech. Už to děláte nějakou dobu?
A: Asi 4 měsíce.
B: A já asi 4 roky.
S: Je to poprvé, co tu sedíte takhle spolu?
A: Ano.
S: A venku v běžném světě jste přítelkyně?
A: Ano.
S: Bydlíte nějak blízko u sebe, nebo...
A: Ne.
B: Já až na konci Brna.
S: Jak dlouho se znáte?
B: Něco přes rok.
S: První otázka pro obě dvě. Představuju si, že vaše odpovědi mohou být odlišné. Nejdřív bych se vás chtěl 
zeptat na vaše názory o sobě. Ne vzájemně na sebe, ale o sobě. Teď ta otázka: Škála od 0 do 10. 10 představuje, že 
terapie je u konce, kdy už nebudete potřebovat žádnou terapii a 0 je ten bod ve vašem životě, kdy bylo nejhůř. Kde 
byste řekla, že se nacházíte dneska, mezi 0 a 10?
A: Na 8.
B: Na 8 až 8,5.
S: A co byste řekla, kde ona je, co byste řekla o ní?
A: 4.
S: A co vy o ní?
B: Já bych řekla tak 6 až 7.
S: Těžká otázka: čím to je, že si o sobě myslíte, že jste na tom lépe, než jak si myslíte jedna o druhé?
A: Asi tím, že jsem rozený optimista.
B: Já jsem taky optimista a také je to pohled na to, jak to celé zvládáme.
S: Jsem na to hodně zvědavej. Když se tedy samy vidíte na té 8, což je teta hodně vzdálené od 0, co je pro vás  
ten rozdíl mezi tou 0 a 8,5? Co nám můžete říct o tom rozdílu?
B: To je tím, že já mám pocit, že jsme ani jedna na tý nule nikdy nebyly.

Podíváme-li se o několik řádků zpět, vidíme, že v otázce je 0 definována jako ´bod v životě (klientek), kdy  bylo nejhůř´. Na první 
pohled je to jasné a jednoduché. Přesto se cosi stalo...
„Nejzřetelnější a zároveň nejčastěji ignorovaný fakt je, že terapeutické sezení zahrnuje dvě anebo více (spolu)hovořících osob. Tento 
postřeh se může zdát jako jednoduchý, ale není, jelikož jazyk nám umožňuje spolu hovořit, a jazyk sám o sobě je jednoduchosti 
dalek. Po tisíce let se filozofové, teologové, jazykovědci, gramatikové a další snaží odpovědět na otázku ´Jak funguje jazyk?´ Ve 
dvacátém století se stal dominantním směr zvaný ´strukturalismus´. Výsledkem této dominance je, že strukturalismus se jeví jako 
rozumný, jasný a téměř přirozený.“ (str. 11). Kdybychom tedy ve shodě se strukturalisty předpokládali, že jazyk „je systém, ve kterém 
každé slovo je  odlišné od každého dalšího a každý koncept  nebo význam je  odlišný od každého dalšího“  (str.  14),  čili  pevně 
definován, těžko bychom dokázali vysvětlit rozdíl mezi tím, na co se Steve ptal a tím, jak (a na co tedy) jedna z klientek odpovídá. 
Naproti  tomu je  možno předpokládat,  že  „významy slov  /  koncepty  jsou pružné,  proměnlivé“  (str.  56).  Tento  „dialogický neboli 
interaktivní přístup naznačuje, i když je to velmi nepravděpodobné, že A se zcela změní v B anebo B se zcela změní v A. Tedy nikdo 
nemůže jednostranně ovlivňovat výsledky domlouvání.“ (str. 57). Sekvence, na kterou upozorňuji, je (velmi častým) příkladem, kdy 
se A nemění zcela v B, ale v jakési – od A velmi odlišné – A1.

S: To mě teď mate, co tím myslíte?
B: Já mám představu 0 jako absolutní psychické vyčerpanosti.
S: A nikdy jste se tak špatně necítila?
B: Ne.
S: Co bylo tím nejspodnějším stupněm?
B: To je skutečně pro mě dost těžká otázka, možná tak, kdybych to viděla hodně černě, tak 3.
A: Já bych k tomu chtěla dodat, že mám trošku jiný mínění. Myslím si, že ve svým životě jsem už byla tak na 
1.



S: Vy jste se dostala z 3 na 8 a vy z 1 na 8,5. Jak se vám to povedlo?
A: To je život.
S: Jak jste to udělala?
A: Šlo to samo od sebe.
B: S tím já bych nesouhlasila.
S: Je to jinak?
B: Já bych řekla, že je to jinak, určitě obdobím a také tím,s jakými lidmi se setkáváte. Jestliže máte štěstí a 
setkáváte se s lidmi, který vás v tom období oslaví a vlastně vám pomáhají v tom... trošičku nahoru, takže v tom, asi.
A: S tímhle ale já zase moc nesouhlasím. Já si myslím, že člověk si hledá lidi sám v podstatě, a že záleží hodně 
na něm, jak ty lidi se k němu chovají, jak mu pomůžou nebo co si z nich vezme.
B: To je taky ale v tom, jestli ty ostatní je schopen vnímat, jestliže je na tý 1 a vnímá to, že ty lidi jsou mu 
ochotný pomoct, jsou vstřícný... 
A: Ale tady o tý... já nejsem schopná to pochopit takhle, jako ty.
S: Já stále přemýšlím o tom, jakou prací nebo jak jste se poposunula z té 3 na 8,5?

Sekvence, která ukazuje jeden z rysů tohoto přístupu – a v následujícím rozhovoru na něj upozorňuje i terapeutka – Steve se po 
krátké odmlce opět vrací do rozhovoru se stejnou otázkou, zde otázkou na zvládání. Míra “urputnosti“,  s jakou jsou tyto otázky 
kladeny je zároveň jedním ze sporných bodů tohoto přístupu, je zkouškou pro ty, kdož se takto snaží pracovat a často bývá vodou na 
mlýn kritikům (viz Kons – klinická řada č. 4).

B: No určitě aktivně, jinak bych se tam nedostala.
S: Co myslíte tou aktivitou? Co jste udělala?
B: No určitě jsem si musela uvědomit, kdo jsem a jaká jsem. A co vlastně očekávám.
S: Co jste se tedy dozvěděla nebo naučila o tom, kdo jste? Jak jste se dokázala poposunout k tý 8?
B: Určitě jsem si uvědomila, že mám svůj význam, svojí hodnotu.
S: To, že jste se dozvěděla, jakou máte hodnotu, co jste začala dělat teď, co jste nedělala předtím?
B: Já bych řekla, že mě to učí stavět si určité hranice, kam až si pouštím svoje okolí. Že mě to i naučilo, já 
bych řekla přímo, nerozdávat se.
S: A to vám pomohlo?
B: Hodně.
S: A co jste vy dělala za sebe, abyste se poposunula?
A: Řekla bych, že jsem dospívala, dospívala a dozrávala a sbírala zkušenosti. K mnoha věcem se stavím úplně 
jinak, než dřív. Mám úplně jinej pohled, jinej náhled.
S: Jak tohleto změnilo způsob, jak se chováte nebo jak co děláte?
A: No asi moc ne.
S: Jak dlouho jste na tý 8?
A: Rok.
S: Jak dlouho vy?
B: Asi půl roku.
S: Jak byste věděla jak jedna tak druhá, že jste na 10, že jste dosáhla 10?
A: To jde?
S: Já si myslím, že jo.
A: Já si myslím, že to je strašně teoretický.
S: Ale jak byste to věděla, kdybyste tam byla?
A: Že bych byla spokojená, vyrovnaná, bez problémů.
S: A kdybyste se cítila spokojená, bez problémů, co byste dělala jinak, než dneska?
A: Byla bych mnohem trpělivější, nenechala bych se vyvést z míry některými věcmi tak, jako třeba teď a určitě 
by se mi zlepšil i můj zdravotní stav.
S: Jak vy byste věděla, že ona je na 10? Bez toho, že by vám to ona sdělila. Jak byste se to dozvěděla?
B: Myslím, že vnějšími vlivy, že bych to poznala. Určitě by byla klidnější.
S: Co ještě, čeho byste se všimla?
B: Nebyla by zelená, neměla by zdravotní problémy.
A: Ale já jsem teď nastydlá, takže...
S: Co ještě byste si všimla? Já vím, že tohle je těžká otázka. Možná by ještě tohle pomohlo. Jak byste zjistila, 
že je na 10, kdyby s vámi mluvila jenom po telefonu?

Opět velmi důsledné sledování linie, tentokrát jde o to, jak se vlastně pozná, že už nepotřebujeme terapii? Je poučné sledovat, jak 
vynalézavý a tvořivý Steve dokáže být při kladení těchto otázek.



B: Zřejmě asi tím, že by měla vnesenej takovej řád nebo systém, to není ten správnej výraz, měla by věci 
ucelenější, neměla by je roztříštěný.
S: Byla by organizovanější, to tím myslíte?
B: Ano.
S: Kdybyste byla organizovanější, jak by to ovlivnilo jiné části vašeho života?
A: Bylo by to nudnější.
S: Co byste pak dělala, aby byl život zajímavější?
A: Aby byl zajímavější? Já nevím.
S: Bylo by to v pořádku na tom bodě mít víc nudy?
A: Na jednu stranu ano, ale na druhou ne. Tak půl na půl.
S: Tohle je takový ne moc pěkný být unuděná, protože nemáte žádný problémy.
A: No právě.
S: To se dá taky, aby se člověk...
A: No tak já si myslím, že bych se asi nenudila, ale neodpovídá to mému naturelu, abych byla organizovaná.
S: Jak je to pro vás, jak vy byste se dozvěděla, že jste dosáhla 10?
B: Já se obávám, že u mě ta 10 nehrozí.
S: Ta 10 je bod, kdy nebudete potřebovat terapii. To neznamená, že by věci měly být dokonalé, ale znamená to, 
že už nebudete chodit sem.
B: To je taková dost těžká představa.
S: Tak si představte, že se stane zázrak a vy dosáhnete 10. Jaký by to bylo?
B: Asi to, co říká Milada, dost nudný.
S: Co byste dělala pak, abyste si ulevila od té nudy?
B: Asi bych se dostala zase z té 10 níž.
S: Co byste to dělala, to mi nedává smysl?
B: Totiž na 10 jsou, nebo alespoň moje představa je, že ti lidé už jsou tak vyrovnaní, že skutečně mají ten život 
takovej jednorázovej, takovou linii.
S: Já nevím, jestli tohle mají lidi rádi.
B: To vyrovnání?
S: Jako že je ten život jedna rovina.
B: Lepší je jako kyvadlo. Chvilku nahoře, chvilku dole.
S: My nemluvíme, nebo nechceme o tom, že život je v jedný čáře, ale o tom, že už byste nechodila sem na ty 
terapie. Že byste měla život bez terapie.
B: Nastane to...
S: Jaký by to bylo?
B: Myslím si, že to přijde.
S: Jak byste poznala, že byste dosáhla tohohle bodu?
B: Já se obávám, že to asi sama neodhadnu.
S: Jak vy byste věděla, že ona dosáhla těch 10?
A: No, že by byla trošku sobečtější. Že by si vystačila více sama se sebou. Rozumíte mi, co tím myslím? Byla 
by ráda jako sama se sebou delší dobu, jo?
S: Ve srovnání s čím?
A: Třeba teď s touhle dobou.
S: A s kým tedy tráví čas teď?
A: Se strašnou spoustou svých přátel, známých, lidí, co jí potřebujou. Rozumíte mi, co tím myslím?
S: Co byste vy dvě dělaly spolu, kdybyste byly na 10?
A: Hodně věcí bysme určitě spolu udělaly. Máme spoustu aktivit, který teďko už spolu děláme, a kdybysme na 
tom byly ještě trošku líp nejen duševně, ale i zdravotně, určitě bychom toho spolu udělaly ještě víc.
S: Co by se vám líbilo nejvíc dělat společně?
A: No tak, co by se nám líbilo? Když odhlídnu od práce, od pracovních aktivit, tak by se mi nejvíc líbilo trávit 
s Ivou více času v přírodě, třeba vyjet si někam za Prahu na delší dobu. Je příjemná a vtipná společnice.
S: Jsou to stejné nebo podobné věci pro vás vtipné?
A: Ano, já myslím, že jo. Máme stejný styl humoru.
S: Jo, já to slyším. Smysl pro humor je dobrá věc. Když ho člověk má, je to dobrý dar. Pomáhá to člověku 
dostat se ze starostí nebo přes starosti. Takže zůstali jste na té 8 nebo na 8,5. Jak byste poznali, že se věci zlepšili  
jenom o kousíček na těch 8,5 nebo 9?
B: No pokud budu mluvit za sebe, tak bych řekla, že bysme byli obě dvě asi daleko vyrovnanější.



S: Jak by se to ukázalo, jak by to bylo vidět, že jste obě dvě vyrovnanější?
A: No tak to je přesně ono. Člověk v životě reaguje na každej podnět, že jo, no a reaguje buďto hodně nebo v 
pohodě s úsměvem. Takže když jsem ve špatný psychický náladě, tak mě rozhodí třeba drobnost. Třeba vlezu do 
metra a šlápne mi někdo na nohu a už jsem rozčílená. A když jsem v dobrý psychický náladě, usměju se a přejdu to.
S: Co ještě by vám třeba ukázalo, že jste se poposunuli?
A: Že by mi třeba takové věci, jako můj syn mi občas leze na nervy, a když jsem v dobré psychické náladě, tak 
se tomu zasměju, a když nejsem v dobré psychické náladě, rozzuří mě to.
S: Kolik mu je, synovi?
A: Tak tomuhle je 21.
S: To asi dokáže udělat v tomhle věku dost věcí, který vás vytáčí.
A: Ano, to jo. Teď už je to lepší.
S: Už může přes ten vrchol. Rozumím tomu, že kdybyste dělala tyhle věci, dovedla se smát a tak, tak by to 
bylo dobrým signálem, že jste v dobré pohodě?
A: Ano. Některejm věcem se dokážu smát a některejm ne. A když jsem v rovnováze, tak se dokážu smát skoro 
všemu.
S: Já mám takovou představu, že kdybyste se dokázala smát všemu, co udělá váš syn, tak byste byla nad věcí.
A: Ano, to jo.
S: Třeba by to bylo jen párkrát za čas, ale už by to bylo o ten kousíček výš.
A: To by byla paráda.
S: Jo, vy byste potřebovaly zázrak. Ale zázraky se někdy dějí.
A: Já doufám.
S: Kdyby se poposunula o ten kousíček výš a byla vyrovnanější, mohla byste nám dát nějaký příklad, abysme 
věděli, co to s váma udělá?
B: Každopádně by se u mě projevila tak, že bych přestala bojovat s věcmi. Aby mě prostě věci neopouštěly a já 
nemusela pořád soustavně hledat. A pak bych měla asi trošičku míň chaotický... prostě nevím, jak bych to měla říct, 
ale prostě v době, kdy mám být na nějakém místě, tak abych tam byla a nebyla bych někde úplně jinde.
S: Když máte někde bejt jinde – to je to místo?
B: Ano.
S: Stává se vám, že jste na nějakém špatném místě než máte být?
B: Zaručeně.
S: Stává se vám, že jste na špatném místě ve špatném čase nebo na špatném místě v dobrém čase nebo jak?
B: I tak i tak.
S: Kdybyste  byla  na  správném místě  ve  správném čase,  tak  by to  pro  vás  bylo  nějakým signálem nebo 
znamením?
B: Určitě.
S: Jak jste to zvládla, že jste se sem dostala ve správnou dobu?
B: To jsou ty zázraky, co se občas dějí.
S: Jak se to stalo, že jste to dneska zvládla, se sem dostat?
B: To jsou ty výkyvy. Někdy zvládám den bez problémů a zase postrádám něco jiného, jako že jsem dneska 
ztratila během pěti minut dvě tužky, dvě propisovačky, a zase pak nic neztratím a jsem jinde.
S: Myslíte, že je ještě najdete ty tužky nebo jsou už pryč?
B: Já si myslím, že se najdou.
S: Takže občas je najdete, ty věci co ztrácíte?
B: Obyčejně ano. Na místech, kde bych je nehledala.
S: Ještě nějaké otázky? To, co bych teď rád udělal je, že bych se rád došel poradit s tím mezinárodním týmem 
expertů a pak se vrátím, abych vám řekl, co si myslím, co by pro vás bylo dobré nebo užitečné. Můžeme tu pauzu 
udělat hned, pokud nemáte nějaké otázky na mě. Nebo ještě, jestli si myslíte, že bych měl něco vědět před tím, než si 
uděláme přestávku?
A: Asi ne.
S: Počkáte tady na mě asi 10 minut než se poradíme?
B: Já ano.
A: Já počkám s tebou.

Po rozhovoru s týmem

S: Já jsem vám chtěl poděkovat.
A: My taky děkujeme.



B: My taky.
S: A taky za to, že jste měly největší snahu mi dát odpovědi na ty moje těžký otázky. Ptát se těžkým způsobem 
je moje práce. Udělaly jste velkej pokrok v tom, že už jste na té 8.
A: To bude taky tím, že máme velmi dobrou paní doktorku.
S: Jo, to je možný, ale myslím si, že i vy s tím máte něco společného. Určitě alespoň trochu. Naslouchal jsem 
tomu, co jste mi tady říkaly a mám z toho pocit, že jste obě dvě velmi realistické a vhodně opatrné.
A: Hodně nebo vhodně?
S: Vhodně. S vědomím, že být realista není možný. A druhá věc, která na mě udělala dojem bylo, že jste na 8 
pracovaly hodně dlouhou dobu. Taky tady přemýšlím o pár věcech, který jste mi řekly. A přivedlo nás to k myšlence 
nebo nápadu nebo k experimentu, co by vám mohlo pomoct. Jak jste mluvily o tom, že máte smysl pro humor nebo 
já jsem viděl alespoň dneska náznaky humoru. V angličtině máme takové rčení a já nevím, jestli je to i v češtině, ale 
říkáme, že smích je terapií.
B: Mi říkáme, že smích je dobrý lékař.
S: O co víc se smějete, o to míň potřebujete formální terapii. A můj nápad ve vztahu k tomu experimentu je 
něco takovýho. Měly byste si vybrat nějaký čas, který budete trávit spolu třeba 1x týdně, abyste si našly něco, co 
byste mohly dělat spolu a smát se u toho. A teď přijde ta experimentální část. Před tím, než se sejdete na tu vaší 
„vlastní terapii“, jedna z vás má udělat tohleto. Hodit si mincí a pokud bude orel, tak budete muset předstírat, že jste 
o jeden stupínek nebo o půl stupínku výš. A ta druhá z vás by měla přijít na to, jestli to předstírá, že je o půl stupně 
výš nebo míň. Obě dvě si před setkáním hodíte mincí a pokud bude orel, budete předstírat. Pokud ne, tak nic. Myslím 
si, že je to dobrá příležitost, jak se něco naučit něco užitečného a vedle toho, že budete mít i legraci spolu, tak si 
můžete navzájem pomoci. Hodíte si mincí, ale nebudete spolu o tom mluvit, které co padlo. Udržíte to v tajnosti do 
druhého dne a pak si to sdělíte třeba po telefonu.
B: To bude zajímavý.
A: To jo.
S: Ano.
B: To není lehký.
S: Není to snadný, ale může to být legrace a může to být užitečný. Já bych vám teď popřál hodně štěstí...
A: My děkujeme.
S: ...a doufám, že o vás budu ještě slyšet.

Můj rozhovor s terapeutkou klientek – 19. 4.1996
Z: Když se na to podíváte, co z toho bylo pro Vás k něčemu, případně pro ty klientky... i to, že sem přišlo tolik 
lidí... 20 nás tu bylo?
T: Jo to je fakt... no, když jsem si na to vzpomínala, tak já začnu od toho , co bylo nejživější, co se mi nejvíc 
vybavuje i když to bude na přeskáčku, něco co bylo pro klientky, něco pro mě... vy si to pak nějak utřídíte. Tak já 
jsem si vzpomněla na to, že to bylo pro mě úplně netradiční sezení, že to byly dvě klientky najednou, podobná 
diagnóza, nikdy jsem s takovým systémem jako dvě kamarádky nepracovala, buď je to rodina, nebo... to samo o sobě 
bylo zajímavý. Tak jsem se těšila na to, jak to vlastně budou dělat, takovou netypickou dvojicí nepříbuznejch lidí. 
Pak ten průběh sezení se mi taky moc líbil, působil na mě velice ne-terapeutickým dojmem, takovým neklinickým 
dojmem, takovej docela obyčejnej, zdánlivě úplně obyčejnej rozhovor, kdy se setkaj´ nějaký lidi a povyprávěj si o 
tom jak se maj´ a jakoby nic nebylo vidět, že by šlo o nějaký diagnózy, což bylo taky docela příjemný, i když musím 
říct, že potom, když jsem mluvila s oběma těma účastnicema, že to na ně bylo trochu nezvyklý, jak to bylo vlastně 
“easy“, jak to bylo lehoučký.
Z: Takže jiný než jindy.
T: Bylo to určitě jiný... to uspořádání bylo jiný a já jsem byla zvyklá s nima spíš něco rozebírat, do něčeho 
vrtat a tohle bylo takový... nevrtací úplně, tak to bylo pro mě taky zajímavý. Ony mě chytly bezprostředně po tom 
sezení tady někde na chodbě a říkaly: „viďte, že to neznamená, že bysme už k vám nemohly chodit“, protože tam 
nějak padlo... trošku to bylo o tom jak tu terapii ukončit, kdy je to ještě terapie a kdy je to provázení, co jsou ty cíle a 
myslím, že to v tom sezení taky zaznělo, jak ony si můžou samy pomoct a jestli je ta terapie vhodná. Tak to je teda 
znejistělo a obě přišly jestli to neznamená, že už s nima končím, tak jsem je musela ujistit, že ne, že můžou přijít. Ale 
pak byl zajímavej ten průběh, co se dělo pak, ony, teda každá zvlášť, přišly, ujistily se, že můžou přijít a pak vlastně 
obě se pustily do světa... přišly ještě jednou, možná že dvakrát, ale krátce.. pak si jedna z nich našla práci, teď ji 
vidím, že zavolá jednou za půl za třičtvrtě roku, že existuje, že se má dobře a ta druhá mě pak snad kontaktovala 
jenom jednou, že měla hrozný smutek, když jí snížili invalidní důchod, ale v zásadě opravdu si vedou obě perfektně, 
daří se jim dobře a pro mě je zajímavej ten proces toho jak vlastně ta terapie skončila, protože teď si myslím, že 



s nima jsem v dobrým kontaktu, ale rozhodně už to žádná terapie není. Přesto byly nejdřív úzkostný tak se teda 
vrátily, pak odešly. Mě to moc pomohlo, protože to ten problém ukončení terapie vyřešilo. I když trochu nečekaným 
způsobem. Až když teď se na to dívám, tak vidím, že to bylo ukončení terapie, nebylo to tak, že by člověk měl 
nějaký záměr a podle toho postupoval, spíš to nějak vyplynulo a dneska se s úsměvem na to dívám, jak to vlastně 
běželo. Takže jsem si říkala, jak ten separační proces probíhá... ještě jednou se člověk musí vrátit a pak teprve může 
odejít... No, takže se mají obě dvě myslím moc dobře. Nevím jakej podíl na tom to sezení má, ale myslím si že 
nějaký jo.
Z: Čili jestli tomu dobře rozumím, máte pocit, že kdyby nebylo tohle sezení, že by to bylo jinak?
T: Určitě si myslím, že by to pro mě bylo těžší, protože jsem v tom tápala, jak to ukončit... nějak jsem cítila, že 
už jsou obě docela dobrý, ale bylo to takový jak to vlastně udělat, a to sezení mně moc pomohlo, že se najednou o 
tom přímo mluvilo, že by to mohly ukončit, co by pro sebe vzájemně mohly udělat a nějak z toho terapeutickýho 
kontextu vystoupit a přestože je to nejdřív vyděsilo, pak to přijaly. Čili mě to moc pomohlo a nevím jak bych to 
bývala udělala sama, asi bychom to nějak udělaly...
Z: Šlo to teda vlastně snadno.
T: Já ani nemůžu říct snadno, prostě samo...
Z: Takže to bylo o těch klientkách... Z toho co Steve dělal, bylo něco inspirativního... třeba s jinými vašimi 
klienty?
T: V první řadě bylo inspirativní  to,  že vzal tuhle sestavu, že to pojetí systému může být tak tvořivý, tak 
široký... že prostě vezme dvě ženský, který se kamarádí, společně do terapie, do tý doby jsem takhle nemyslela. To je 
zajímavý... Potom, bylo zajímavý, to co jsem se zmínila, že nikde nekouká ta terapie, že to dokázali dělat velice 
přirozeným způsobem, opravdu jak když si popovídají u kafe ale přitom ten výsledek nebo ta intenzita toho dojmu 
pro ty ženský byla strašně silná. I v tom, že to pro ně byla úzkost nebo že měly nějaký obavy, aby to neskončilo, ale 
to působení bylo velký.
Z: Prokázaly obrovskou odvahu, když věděly, že tam někde je 20 lidí...

Uspořádání celého workshopu vypadalo následovně: Pracovník a klienti, kdesi za zdí tým čítající cca 30 lidí + záznamy všech sezení 
na video. Přesto se stalo, že jedni klienti si po telefonu vyžádali možnost nebýt pouze náhradníky, ale být těmi prvními. Tradiční 
poukaz a důraz na intimitu terapie, či obdobných rozhovorů zde jakoby neplatí. Můžeme si tedy dovolit předpokládat, že atributy jako 
např. intimita anebo bezpečí nesouvisejí přímo s počtem zúčastněných, či přihlížejících osob, ale jsou vytvářeny těmito účastníky 
v procesu rozhovoru, tedy v konverzaci.

T: No, byly z toho trošku nervózní, to jako bylo patrný. A potom úplně konkrétně co mě velice zaujalo, jak on 
došel k tomu, jakou ony spolu si můžou dělat zábavu, nebo jak můžou jedna druhou podporovat v nějakých veselých 
aktivitách, jak si spolu užijou legraci. On se chytil toho, jak se spolu dokážou pobavit, jak se spolu zasmějou, maj´ 
smysl pro humor, on se toho chytil a dokázal na to nasadit tu jejich vzájemnou spolupráci, což byla cesta, která pro 
mě byla úplně překvapivá, protože moje představa byla, že si pomáhají, když je jim zle, ale nedošlo mi, že je možný 
aby si pomáhaly, když je jim dobře, nebo byly spolu, když je jim dobře. Jak je člověk nějak uzavřenej tím, že těm 
lidem musí bejt nějak blbě a neuvažuje i o těch veselejších stránkách věci. To se mi líbilo, že se chytil toho co je 
pozitivní, veselý a na tom vlastně stavěl, na tom postavil tu jejich vzájemnou soudržnost anebo jim nabídl možnost tý 
soudržnosti. To se mi líbilo jako myšlenkový směr.
Z: Třeba s jinejma klientama...
T: Jestli  jsem něco takovýho použila?  Nemůžu říct,  že bych použila něco, co se objevilo jenom v tomhle 
sezení, ale ten seminář celej, myslím, že nějakej extrakt z toho používám hrozně často. Když ke mně přijdou lidi 
kteří nemají žádnou velkou psychiatrickou diagnózu (my jsme přeci jenom klinický pracoviště), takže sem přijdou 
lidi, kteří mají diagnostikovanou vážnou duševní poruchu, potom přijde celá řada lidí, kteří jsou normální a mají 
nějaký životní problém, abych tak řekla čím “normálnější“ v tom klinicko – diagnostickým posuzování,  tím víc 
vlastně používám to, co jsem slyšela. Tím víc s nima jednám ve smyslu toho, co oni si vlastně přejou, víc jakoby 
důvěřuju tomu, že to jakoby vědí. Je zřejmý, že v nějakých psychotických defektech to je skoro nesmysl vést tu 
terapii od začátku tímhle směrem, asi v pozdějších fázích jistě, ale na začátku je to hodně těžký...je to těžký. Ale 
s běžným  člověkem,  kterej  se  ocitne  v nějakým  depresivním stavu  anebo  v rodině,  že  je  nějakej  problém,  ale 
v zásadě je to běžná populace, tak se mi to vyplácí velice moc. Jednak se jich tázat „jak by poznali“, „co by pro ně 
bylo užitečný“, tak to používám hodně.
Z: A funguje to?
T: Já musím říct, že to dělám jenom u těch lidí, o kterých mám představu, že jejich potenciál k úzdravě je 
velikej,  že  to  chce  jenom  docela  malinko  aby  to  naskočilo  samo.  Aby  naskočily  jejich  vlastní  sebeúzdravný 
mechanismy...Tak tam myslím že to funguje moc pěkně... ta terapie je krátká, protože si neberu zodpovědnost za 
nějaký hluboký předělávání těch lidí celejch, jsou to lidi, kteří jsou v nějakým aktuálním průšvihu... tam to pomáhá 



hodně. Mě taky moc pomáhá ptát se jich na tý škále desítkový, ptát se jich kde jsou a moc si pamatuju to, co tady 
bylo řečený, že lidi, kteří se hodnotěj na 7 zhruba, tak že je to velice dobrý, že směřujou k tý úzdravě, jsou na tom 
dobře a nemusej´ nikam chodit. Taky hodně používám, zvlášť u lidí který jsou jako v beznaději nebo depresivní, 
postup těch maličkejch kroků, co by teda se muselo stát aby se dostali z 3 na 4...
Z: 3,5...
T: 3,5... ta technika toho drobnýho škálování je pěkná. Obzvlášť pěkně, hodně tomu rozuměj mužský který 
jsou nějak technicky zaměření, který se tý psychologie bojí, že budou probíhat nějaký alchymistický kouzla... a tady 
říkáte 3,5 a 4, jsou schopný o tom jednat a zdá se jim to logický a rozumný, takže to je dobrá věc jak se dostat s nima 
na stejnou vlnu.
Z: Mě napadlo při tom popisu, že teda když ty klienti vypadaj´, že to bude fungovat, tak vy to děláte a jak se to 
vlastně pozná, kde je to rozlišení, že vy si můžete myslet ´u tohohle klienta to půjde a tenhle už je na tom tak zle, že 
radši něco jiného´?
T: Jo, jo, jo... podle čeho to rozlišuju...
Z: Na čem to poznáte?
T: Na čem to já poznám...No to vůbec není snadná otázka a já samozřejmě nevím, jestli by to nešlo se všema. 
Pokouší mě ta myšlenka, že by to mohlo jít se všema, ale teď mám to štěstí, že pracuju s celou šíří psychopatologie 
(když se na to chci dívat patologickýma očima) od opravdu těžkých případů až do normálních lidí, kteří mají nějaký 
droboučký problém a mám skupiny pro psychotiky a tam vidím, jak je strašně těžký zkonstruovat tu společnou 
realitu. Hrozně těžký. A vlastně možná proto to nedělám, protože je to tak těžký. Kdežto u těch lidí který nemaj´ tak 
velký problémy je to téměř přirozený nebo samozřejmý. Třeba když řeknu ´stůl´, tak mám dojem, že oni taky myslej´ 
a viděj´ stůl  a tenhleten bazální  předpoklad, kterej  běžně člověk používá,  když  s někým mluví u těch lidí  s tou 
psychózou prostě použít nejde. Protože oni třeba opravdu neviděj´ stůl. A v tom okamžiku stavět nějakou abstrakci o 
škálování a hodnocení je ještě dvakrát těžší. 
Z: Čili vlastně to, že se umíte, dokážete dohodnout na těch bazálních věcech jako ´stůl´ nebo den jakej je, to 
jsou ta znamení, že je možný se domlouvat na těch věcech, například ohledně jejich stavu a taky to měřit ještě 
notabene a tyhle věci?
T: Je to zajímavý, patrně to nebude jediný kritérium, ale je to první, který mě napadlo, spíš to není kritérium, 
který by to pozitivně vymezovalo,  ale když  tohle nejde,  tak to nezkouším. Jistě tam bude asi  celá  řada dalších 
drobnejch věcí, který mě pomáhaj´, že to začnu používat, nebo že to zkusím, ale když třeba si uvědomím, že se velmi 
obtížně dohadujeme na vnímání tý společný reality, která je teď a tady, tak to nedělám. a jinak je to moc zajímavá 
otázka  k myšlení  proč a  kdy to  dělám.  Když  o tom přemýšlím,  tak mi  pomáhá to  odhadování  toho potenciálu 
sebeúzdravy.
Z: Teď mě napadá vzít to z druhý strany... jestli bylo něco, co se vám nelíbilo, jo, teda výborně, Amíkům to 
funguje, ale teda to pro mě nic není?
T: Já si asi nedovedu představit, že bych dělala jenom to... nevím jestli to má něco společnýho s Američanama 
nebo s mým vzděláním. Bylo by pro mě těžký jenom pracovat tímhle způsobem. Určitě mě přitahujou dynamický 
pohledy nebo v těch rodinách ty strategický, připadá mi strašně pěkný to kombinovat. To co by mi vadilo, že je tam 
nějakej  moment,  kdy  mi  to  připadá  schematický.  Možná  je  to  proto,  že  to  prostě  nedělám  a  třeba  to  vůbec 
schematický  není,  třeba  je  to  tak  dobrodružný,  že  bych  se  divila,  ale  v některým  momentu  mi  to  přijde  jako 
setrvávání na určitým způsobu pohledu, na určitým typu otázek, určitým vnímání tý reality, jako by se nabízel pouze 
jeden způsob, jak tu realitu vnímat... možná to, co říkám zní paradoxně, ale i to že se na tý realitě s tím člověkem 
dohaduju, že se jeho ptám, jak to vnímá, to je taky jenom jedna možnost jak to vidět.
Z: Jasně. A už během toho semináře jste měla takovej pocit, nebo spíš jako že sama když vy to děláte?
T: To je pro mě těžká otázka. Ale vím že jsem si to uvědomila už než jsem to dělala sama, už když jsem ten 
seminář viděla. Asi tam bylo něco, co mě k tý myšlence vedlo, kde se mě to zdálo schematický. Možná jak bylo tolik 
těch sezení za sebou a ten přístup je pořád stejnej, jakoby pořád máte střih na kabáty, nešijete kalhoty, vždycky je to 
kabát.

Z: Čili situačně cokoliv vlastně z toho, nic tam nebylo takovýho, co by vám udělalo ´brr, to teda ne´, ale...
T: Bylo tam jedno ´brr´, teď si uvědomuju konkrétně, co to bylo, a to bylo... já jsem si toho všimla u tý Insoo, 
když pracovala s párem, uvědomila jsem si, že ona je v něčem jako rigidní, že se drží toho svýho plánu, že v tom je 
vlastně velice autoritativní, řekla bych až jako direktivní, že se jako velice pevně drží tý otázky, kterou chce položit a 
nenechá se tím co říkáj´ ty klienti, nenechá se od toho odradit prostě je to vždycky: „Já tomu rozumím báječně, 
ale...“ BINK!, prostě asertivně to tam vrátila znovu a znovu, to jsem si říkala, že se mi to nelíbí, že to, co ten klient  
jako hodil se mi zdálo, že bylo velice významný a ona to prostě dala stranou a držela se tý svý otázky. Tak to jsem si  
říkala, tohle by pro mě bylo strašný nebezpečí to dělat, paradoxně jakoby ztratit sluch pro to, co ty lidi říkaj´, bejt 



fixovaná na tu svoji koncepci jak to chci vidět a jak chci tu otázku položit i když je to otázka, která směřuje k tomu 
klientovi, ale neslyšet vlastně tu pestrost toho, co on říká. Tak to si uvědomuju, že to bylo něco, co mě trklo, že to se 
mi nelíbilo. Zas je pravda, že nevím co ona s tou poznámkou udělala, nevím, co se s ní stalo v její mysli, ale navenek 
to vypadalo, že je odsunutá stranou.
Z: Takže taková ta obava, že by to mohlo bejt schematický...
T: Paradoxně! Jak to chce bejt neschematický, tak blízký tomu životu a tak blízký tomu, co ten klient opravdu 
potřebuje, v tom zaměření, že to vlastně může bejt schematický...

Již zmíněné téma, kde je hranice mezi “zaměřeností na (klientovo) řešení“ a rigidním výslechem (klienta). Protože, je-li tato hranice 
překročena, pak i když se ptám “jak Vy byste poznal (něco)“, tak případné odpovědi budou klientovi pravděpodobně málo užitečné.

Z: To je teda jediný ´brr´, že by to mohlo nebo že to může bejt schematický?
T: Teď už bych neřekla, že je to výhrada, ale je to něco, co mě nutí k zamyšlení. To je ten pořád tradující se 
spor mezi tou expertní a ne-expertní rolí a odpovědností za toho klienta a jeho vlastní odpovědností. Nedávno jsme 
tady o tom mluvili, připomnělo mi to něco z práva, jakoby se někdy stane v těch klinickejch zařízeních, že člověk 
jedná s tím klientem, jakoby byl nesvéprávnej, jakoby on sám nevěděl co dělat. Má za něj velkou odpovědnost, aby 
všechno, co učiní bylo pro jeho dobro, ale bere ho jako nesvéprávnýho. A kdyby ho bral jako svéprávnýho, tak by 
měl udělat i věci, jako advokát, i když ví, že to je proti zájmu toho klienta, tak to musí udělat.
Z: Aha, a to sezení, nebo ten seminář celej v tomhle směru...
T: Připadá mi to trend nebo myšlenkovej směr, kterej je hodně v tom svéprávnym modelu včetně toho, že to 
nemusí bejt někdy to nejefektivnější nebo to nejfunkčnější, nebo pro člověka mravně nejčistší, co by moh´ udělat. 
Taky je to otázka moci, ta moc s tou odpovědností jdou prostě ruku v ruce...
Z: Čili  to  bylo  taky  inspirativní  vidět  to  takhle  hodně  radikální  jako  směrem  k tomu,  že  ty  klienti  jsou 
zodpovědní sami za sebe. Jsou schopný bejt odpovědný sami za sebe.
T: Bylo to pro mě velmi zajímavý, téměř extrémní případ, úplně extrémní ještě ne, ale hodně k tý straně toho 
svéprávnýho modelu.
Ještě se mi strašně líbilo, a to málokdy zažívám, ta porada velkýho týmu. Když se člověk jde poradit s těma za tou 
zdí a oni maj´ spoustu postřehů a nápadů... to se mi zdá velice pěkný. A zároveň náročný na uskutečnění.
Z: To je přepych...
T: To je... a taky věřím, že to někdy může člověka rozhodit, ale v zásadě se mi to velice líbilo.
Z: To byl super velkej tým, normálně je to pár lidí...No tak poslední?
T: Třeba...
Z: Kdyby na stupnici  od 0 do 10 se to dalo říct.  0 by byla ´kdybych to věděla,  tak bych tam nechodila, 
v podstatě to pro mě jako pro profesionála nebylo k ničemu´ a 10 ´to jsem v daný chvíli udělala to nejlepší pro sebe 
jako pro profesionála´. Kde je to tak?
T: Já jsem někde mezi 4 a 6. Řekla bych, že to pro mě může být ještě cennější později...
Z: Tak já děkuju moc.
T: Já děkuju taky.



Pár poznámek na závěr...
Co dodat?
Přestože dle Steva se jednalo nikoliv o terapii, ale o tzv. ukázku, můžeme uvedený rozhovor považovat za typický 
příklad “školy z Milwaukee“ (např. při porovnání s rozhovory uvedenými v citované knize “Words Were Originally 
Magic“ nalezneme mnoho identických otázek či vět). 
Je možné na něm ukázat jak to, co nás s modelem “Solution Focused Therapy“ spojuje, tak i místa, kde vnímáme 
rozdíl.
Steve (i Insoo) jsou nejlepším příkladem toho, jak je důležité, abychom se jako profesionálové cítili co nejlépe, slovy 
Ivana Úlehly ´postarali se o sebe´. Vědí, co umějí a co mohou klientům nabídnout. Vymysleli si svůj vlastní přístup, 
strávili mnoho hodin prohlížením záznamů, svůj postup do určité míry standardizovali (sic!) a samozřejmě pracovali 
s tisíci  nejrůznějšími  klienty.  Myslím,  že si  mohou dovolit  balancovat  na hranici  přijatelnosti  svých otázek  pro 
klienty (a případné přihlížející kolegy). 
Bylo též inspirující (a potěšující) sledovat kolegy sdílející víru, že lidské problémy, trápení a zároveň jejich řešení 
mají povahu jazykovou a zároveň sociální, tedy, že jsou kooperativně konstruovány v procesu konverzování.
Toto jsou dva předpoklady k tomu, aby bylo možno začít pracovat v takovém “divokém“ složení, jako to (zcela 
samozřejmě) učinil Steve.
Na druhou stranu tento přístup (jaksi více než ostatní a možná s tím souvisí zmíněný komerční úspěch) nabízí jakoby 
jednoduchý recept na to “být dobrým terapeutem“ – stačí vzít “šest užitečných otázek“ a dostatečně důsledně je 
klást. To, co pak hrozí a co se dle mého soudu při jednom z rozhovorů stalo, je, že sice terapeut je krásně orientován 
na řešení, ale své klienty ztratí po prvních 10 minutách.
Moje osobní hodnocení (po 10 měsících) na stejné stupnici, na jaké měřila kolegyně, je 7. Byl to originál a byl pravý.


