
EMOCE V SFT (SOLUTION FOCUSED THERAPY)

VYCHÁZÍ Z:

-sociologie poznání

- Wittgenstein-jazykové hry a formy života (forms 
of life)



JAZYKOVÉ HRY A FORMY ŽIVOTA

 JAZYKOVÉ HRY               FORMY ŽIVOTA

 ZMĚNA V TERAPII=VYTVOŘENÍ NOVÝCH
   JAZYKOVÝCH HER=ZMĚNA ŽIVOTA



EMOCE JAKO OSOBNÍ ZKUŠENOST

 EXPERIMENT -  Stevův „S“ prožitek

 Důležitost vnějších kritérií pro vnitřní procesy
 Terapeuti využívají interpretaci chování 

ostatních i svého, kontext
 Ne vždy je to uvědomované
 Často chápou vnitřní prožitek i vnější projev 

jako jedno



KONSTRUKTY DRUHÉHO ŘÁDU

 Zobecňování slov, vytrhávání z jejich 
sociálních kontextu

Různé způsoby, jak to terapeuti mohou dělat:
 EMOCE=odlišná a oddělená oblast
 Různé přítupy k nim, teoretizování
 Vytváření praktických specializací 

zaměřených na emoce 



INTEGRACE EMOCÍ?

 Kiser a Lipchik – chápou emoce jako odlišnou 
oblast

 Dle Shazera – současně však propojují 
konání a prožívání

   = matení jazykových her, jejich otázky 
nepřináší nic nového

 Dle Shazera:uznání klientových emocí a 
frustrace=strategie jak vytvářet pozitivní 
emoční klima pro tvorbu řešení

 EMOCE=zdroj, který můžeme využít, ne 
problém (odlišnost v pohledu SFT terapeutů)



„PRAVIDLA“ EMOCÍ

 Pravidla společnosti, sociální sankce
 Pravidla existují jen proto, že je dodržujeme
 Která budeme dodržovat, je otevřená otázka

 Změna pravidel zahrnuje změnu chování
 Poskytujeme klientům nová pravidla a tím 

měníme také to, jaké emoce budeme 
prožívat



ZMĚNA PRAVIDEL

 PŘÍČINA vs. DŮVOD

 Důvod: osobní rozpoznání a akceptování
               nejsou tak trvalé a stabilní
               neurčují budoucnost
               ne všechny musí být „problém“
               mohou ukázat na sílu a zdroje
               můžeme najít jiný důvod chování
               můžeme změnit názor na svůj důvod
               



BUDOUCÍ DISKUZE

 Co mohou SFT terapeuti udělat, aby 
usnadnili klientům probírat praktické 
alternativy v jejich současných problémech?

 Co mohou udělat,aby vytvořili sociální 
kontext, ve kterém bude i mluvení o řešení 
citlivou reakcí?

 Co klienti dělají, že to terapeutům pomáhá 
hrát svou roli v tvorbě pozitivního klimatu k 
řešení?

 Jak mohou terapeuti věnovat větší pozornost 
způsobům, jakámi jim klienti toto prostředí 
pomáhají vytvořit?


