
KRÁTKÁ TERAPIE
An introduction = Úvod

Dějiny
Navzdory mnoha podobnostem s konzultací a terapeutickými přístupy, na něž bylo vždy pohlíženo 
jako na „individuální“ přístupy, krátká terapie zaměřená na řešení vychází ze světa rodinné terapie. 
Když  se  vrátíme  zpět  do  60.  let,  na  západním  pobřeží  USA  vznikl  projekt,  který  zkoumal 
schizofrenickou komunikaci. V průběhu jejich výzkumů, tým prošel přes práci Miltona Eriksona. Byl 
tady  někdo,  kdo působil  dojmem efektivního  terapeuta,  kdo nedělal  věci  stejným způsobem jako 
ostatní. Neměl zájem o pochopení původu příčiny problémů, nezajímal se o pohled dovnitř, ale spíše  
se zdálo, že se zaměřil na rozbití modelu klientova problému a když to udělal, často vyšly najevo nové  
možnosti pro klienta.
Dva z tohoto výzkumného týmu, John Weakland a Paul Watzlawick, po skončení schizofrenického 
projektu potom odešli pryč a založili the Mental Research institute of Palo Alto /MRI/ a v průběhu 
toho vyvinuli podobu Krátké terapie, kterou popsali jako krátká terapie zaměřená na řešení problému. 
Ústřední  myšlenkou  tohoto  přístupu  bylo,  že  problémy jsou  udržovány  klientovými  neúspěšnými 
pokusy  o  vyřešení.  Proto  tedy  pracovník  potřebuje  zjistit  s klientem,  co  klient  zkouší  dělat  pro 
vyřešení  problému  a  vzbudit  touhu  dělat  něco  jiného,  často  s obratem  o  180  stupňů.  Ústředním 
pravidlem v přístupu byla myšlenka přimět klienta přestat dělat to, co nefunguje.
Steve de Shazer byl velmi ovlivněn těmito myšlenkami, ale v průběhu své práce se začal zajímat o 
podstatu, jež MRI přesněji vymezila, ale která nikdy nebyla ústřední částí jejich přístupu, tedy nalézt  
to, co klient dělá a funguje to a přimět ho dělat toho víc. Toto byl počáteční bod v  krátké terapii 
zaměřené na řešení.

Shrnutí
Zaměření se na řešení může být popsáno mnoha způsoby, jako soubor technik nebo sada předpokladů 
o tom,  jak dělat  terapii.  Nicméně kromě toho může být  popsáno s ohledem na způsob rozhovoru 
s klientem, jež je spojen se změnou, v tomto smyslu tvrzení.  V rámci toho celková změna v pojetí 
může být popsána jako posun od

promluvy, ve které dominuje problém, přemýšlení a popis
k
na řešení orientovanou promluvu, přemýšlení a popis

Tento posun může být rozdrobený do množství malých částí, o nichž se dá uvažovat následovně:

Od                                                                        K
Osoba jako problém Osoba jako víc než problém
Zaměření se na nedostatky Zaměření se na zdroj /prostředek/
Stížnost Preferovaná budoucnost
Co je špatné Co je správné
Zaseknutí se Pohyb, činnost, aktivita
Oběť Přeživší /ten, kdo přežil/
Odpor Spolupráce
Skleslost a zoufalství Očekávání změny

Přístup nemá teorii problému, ať již co způsobuje nebo co podporuje problém. Všechno, co nabízí, je  
praktický a pragmatický popis způsobu rozhovoru s klienty, jež spojen s následným sdělením, jaké 
změny provedli klienti ve svých životech.



From stuckness to movement – Od momentu zablokování, zeseknutí k     pohybu.  

Úvod
Klienti  nejčastěji  přicházejí  do  terapie  s pocitem,  že  uvízli  v jednom  bodě,  že  cítí,  že  vyčerpali 
neformální prostředky řešení problému, v rámci vlastních možností. Bill O’Hanlon poukazuje na tuto 
zkušenost a popisuje klienty jako „zaseknuté“, s neschopností uvažovat o budoucnosti a samozřejmě o 
minulosti.
Čím více se klient cítí zaseknutý, tím pravděpodobnější je, že si povšimne těch událostí v životě, jež 
potvrdí jeho zaseknutí, přešlapování na místě. („Ta zatracená věc se mi stává pořád dokola.“)
Krátká  terapie  zaměřená  na  řešení  předpokládá,  že  změna  je  stálá.  Rozhovor  vedeme  s klienty 
takovým způsobem,  že  změna a rozdíl  se  posune do popředí  a napomůže rekonstruovat  klientovi  
zkušenosti se zaseknutím, bezmocností, beznadějí, jež se zdají být s tímto spojené.

Předběžná změna.
Klienti  již  velmi  často  udělali  změny ještě  dříve  než  oficiálně  začala  terapie.  To by  nás  nemělo 
překvapit, protože to, že se klient sám od sebe rozhodne vyhledat pomoc, je samo změnou a posunem 
z pasivity.  Dá se očekávat,  že další  změny s tím budou souviset.  Michele Weiner – Davis ve své 
výzkumné studii přišla na to, že dvě třetiny klientů, pokud byli dotázáni, byli schopni identifikovat  
změny, které udělali ještě před prvním sezením. Otázka, kterou pokládala klientům, zněla:

• „Lidé, často mezi sjednáváním první schůzky a vlastní realizací schůzky, již pozorují změnu. 
Zpozoroval jste vy nějakou změnu?“

Nicméně, jestliže si pracovník přeje zvýšit pravděpodobnost, že klient bude vskutku pozorovat změnu 
v mezičase  domlouvání  schůzky a  vlastní  schůzkou,  potom je  užitečné,  když  sjednává  tuto  první 
schůzku, možná telefonicky, aby vyzval k tomu, aby pozoroval změnu. Potom se samozřejmě může 
pracovník dotazovat při prvním sezení: 

• „Tak jaké změny jste pozoroval od doby, kdy jsme spolu mluvili?“

Uvedení časové perspektivy.
Když se zdá, že klient upozorňuje na změny nebo jinak naznačuje, že něco dělá z nějakého důvodu 
odlišně, je užitečné ptát se:

• „Uměl jste to dělat vždycky?“
• „Je tu trošku rozdíl..?“
• „Je zde něco takového, jakási myšlenka, že by jste chtěl od života více?“

Klientům se občas zdá, že si nejsou vědomi těchto změn, teprve až tyto změny vyvstanou do popředí  
skrze pracovníkovi otázky.

Malé náznaky.
Když  uvažujeme  o  změně,  zdá  se,  že  klienti,  kteří  nějakou  dobu  zápasí  s problémem,  občas  se 
soustředí pouze na velké změny. Bude na dovednosti pracovníka, který se zaměřuje na řešení, aby 
vyzýval  klienta  k zaznamenávání  malých  náznaků  a  sledování  logických  souvislostí  mezi  těmito 
malými znaky a podstatnějšími změnami, které bude klient nevyhnutelně chtít. Pro dosažení tohoto  
jsou zvláště užitečné škálovací otázky.

Škálovací otázky (podívejte se na dodatečný arch).
Tento systém dotazování může klientovi velmi pomoci v uvědomění si toho, že situace je nyní lepší 
než  byla,  a  opatřit  klienta  systémem,  který  spojuje  změny  již  udělané  s toužebnou  změnou 
v budoucnosti.

• „Když si  představíte škálu od 0 do 10,  kde 0 představuje nejhorší  věci,  jež se staly a 10  
představuje způsob, kterým chcete věci mít, kde vidíte tyto věci právě nyní?“

• „Co jste vy udělal a co udělali druzí pro to, aby jste se dostal z 0 na místo, kde jste nyní?“
Klienti  často  komentují  příjemně  překvapeni  výsledek,  že  si  ani  neuvědomili,  jak  daleko vlastně 
dospěli.



Úvod k zaměření se na změnu.
Je  často  lákavé  začít  návazná  sezení  s všeobecným  dotazem  po  tom,  „jak  se  věci  vyvíjejí  od 
posledního  setkání?“.  Tato  fráze  je  často  klienty  vnímána  jako  výzva  k tomu,  aby  pracovníkovi 
pověděli o tom, jak špatné věci se nedávno staly. Právě proto je často užitečné začít následné sezení  
specifičtěji orientovanou otázkou na změnu.

• „Co je jiné od minulého setkání?“

Ať už je klientova počáteční reakce jakákoliv, je pravděpodobné, že k nějaké, i když jakkoliv malé 
změně oproti  poslední době došlo.  Avšak klient bude pravděpodobně ochoten říci o změně pouze  
tehdy, když ho pracovník bude povzbuzovat k důvěře v pravděpodobnost změny a nadále mu bude 
naslouchat.

Scaling Questions – Škálovací otázky.
Úvod do škálovacích otázek.
Škálovací systém je nejpružnější z rozličných dotazovacích systémů, jež nabízí terapeutovi a klientovi 
krátká terapie zaměřená na řešení.
Systém vyzývá klienty k tomu, aby si všímali:

pohybu a změny,
východisek,
co je správné,
a aby se ztotožnili se svou preferovanou budoucností
a následujícím krokem vpřed

Škála může být utvořena tímto způsobem:
Představte si škálu od 0 do 10, s tím, že 0 představuje ten nejhorší stav, ve kterém věci jsou a 10 
představuje  stav,  v jakém  chcete  věci  mít,  když  je  problém  vyřešen.  Jestliže  již  klient  popisuje 
preferovanou budoucnost, potom by to mohla být 10 a 0 by mohla být nejvzdálenější stav, ke kterému 
by klient mohl dojít. Specifičtější škály mohou být:

• 0 = nucené přijetí do psychiatrické nemocnice
10 = úplné duševní zdraví

• 0 = Vaše dítě se od Vás odstěhovalo
10 = jméno Vašeho dítěte je pryč z CP rejstříku

• 0 = vyloučení ze školy
10 = škola mě baví a vede se mi tam dobře (prospívám dobře)

• 0 = rozvod
10 = perfektní manželství

Pohyb a změna
Pokud položíme klientovi otázku:

• „Kde vidíte věci právě teď na škále?“
Vyzýváme tím k tomu, aby si všímal, že věci mohou být nyní lepší než byly předtím. /Nejtypičtější  
odpovědí  na tuto otázku při  prvním sezení  je 3,  což samozřejmě znamená,  že po vysvětlení  věcí 
zjistíme, že je to horší./ Ale jestliže je situace hodně špatná, klient to může rovněž dát najevo: 1 nebo 
dokonce  0  nejsou  nezvyklé  a  obvykle  vedou  k otázkám o  klientových  vyrovnávacích  strategiích, 
kvalitách vytrvalosti a odhodlanosti, a o klientově schopnosti stále ještě ráno vstát.

Východiska
Jestliže se terapeut ptá klienta:

• „Co je to, co Vám pomohlo dostat se z 0 na pozici, kde jste nyní?“
klient nevyhnutelně začíná identifikovat východiska. Vlastní problém spočívající v otázce tkví v tom, 
že klient už bude mít něco za sebou, což tímto napomůže uvědomění si smyslu vlastního působení.



• „Co je tím, co zastaví zhoršování věci, jak zvládáte udržet věci tam, kde právě jsou, ačkoliv  
jsou tak obtížné?“

Co je správné
Když už klientka rozpozná, kde se nachází na škále, a předpokládejme, že její odpověď není 0, potom 
ji můžeme povzbuzovat k tomu, aby začala rozpoznávat, co je správné v jejím životě tím, že se ptáme:

• „Co je to, co Vám říká, že věci jsou na tomto bodě na škále a nejsou na 0?“
Klienti mohou být vyzýváni k identifikaci prvních malých náznaků změny otázkou:

• „Co Vám napoví, že jste se pohnula o jeden bod nahoru na škále?“
Klienti mohou být vyzýváni k rozpoznání svých „zázraků“, přemýšlením o:

• „Jak poznáte, že jste na 10?“
Klienti mohou být vyzýváni k identifikaci toho, co si realisticky chtějí odnést z terapie, úvahou nad:

• „Který bod bude představovat pro Vás dostatečně dobrý a jak poznáte, že jste tam?“

Jiné škály
Škála sebedůvěry

• Na škále od 0 do 10, kde 0 = naprosto žádná sebedůvěra v to, že uvést učiněné změny, 10 = 
vědomí, že víte naprosto jistě /jste si s plnou jistotou vědomi učiněných změn/, kde se nyní 
nacházíte?

Motivační škála /škála změny/
• Na škále od 0 do 10,  kde 0 = naprosto Vás netrápí  /nevzrušuje/  stav věcí  a 10 = toto je  

nejpodstatnější věc, které nyní musíte čelit a která se má změnit, kde se nyní nacházíte?

Škály odhodlání
• Na škále od 0 do 10, kde 0 = víte, že nejste ochotni udělat nic jiného, aby se vyřešila Vaše 

situace a 10 = víte, že by jste udělali cokoliv pro to, aby se problém vyřešil,  kde se nyní  
nacházíte?

Škály vyrovnávání se
• Na škále od 0 do 10, kde 0 = víte, že život je právě teď tak drsný, že se s tím nedokážete 

vyrovnat a 10 = víte, že život je prostě drsný a vy jím dokážete nějak projít /zvládnout ho/, kde 
se nyní vidíte na škále?

Škály bezpečnosti
• Na škále od 0 do 10, kde 0 = víte, že nedokážete zabezpečit /ochránit sebe, své dítě atd./ a 10  

= jste si naprosto jisti, i když to může být obtížné, že to dokážete, kde se nyní vidíte na škále?

Škála speciálně zaměřená na cíl
• Škála může být speciálně vytvořená vzhledem k jakémukoliv problému či cíli, který klient 

identifikuje, ať už jde o odolávání nutkání pít či brát drogy, minimalizování následků nálad či  
cokoliv jiného, co se klienta týče.

Mnohonásobné problémy – Mnohonásobné škály
Klienti  jsou  často  obdaření  mnohonásobnými  problémy  a  terapeut  se  je  pokouší  seřadit  podle 
důležitosti. Jestliže stanovení důležitosti nefunguje, je to obvykle proto, že klient vidí problémy jako 
tak  neřešitelně  propletené,  že  jedním se  nelze  zabývat  odděleně.  Proto  tedy  je  „řešením“  otázka 
všechno nebo nic a „všechno“ je v podstatě nemožným prvním krokem.

Mnohonásobná škála rozmlouvajícího systému
a) Zázračná otázka

Jestliže jsou klienti zaplaveni problémy, potřebují čas k jejich uspořádání, /ale je možné, že někdy 
právě toto nechtějí/. Zevšeobecňující zázračná otázka může být dobrým způsobem začátku:



• Představte si, že se stal dnes v noci zázrak a všechny tyto Vaše problémy jsou vyřešeny, co 
bude ve Vašem životě jiné?

10 minut průzkumu může přinést „zázrak“, sestávající z toho, že žijete ve slušném domě, máte dobrou 
práci, dětem to ve škole jde dobře, děti se chovají doma slušně, prarodiče jsou méně zasahující a více  
podporující, manželský vztah klape, manžel nepije, máte více peněz a žijete společenský život! Není  
divu, že se klient a terapeut mohou cítit zaplaveni!!

b) Vše zahrnující škála
• 0 = tyto problémy jsou tak ohromující, že buď musíte přestat /se tomu vyhýbat/ nebo všechny 

v tom nechat.
10 = zázrak – každý problém a předmět rozmluvy je vyřešen.

Toto vede k vytvoření rámce, jak rozeznat existující a prokázané prostředky /př. odhodlání, vytrvalost, 
naděje, zvládání, přežití, úsilí, atd./. To rovněž klientovi ukazuje, že se nebojíte zabývat se enormní  
složitostí problémů, se kterými se den co den potýká.

c) Specifické škály
S tím, jak jsme definovali zázrak, je možné užít tyto škály /nebo výběr z nich/:

vystěhování – perfektní dům
trvalá nezaměstnanost – dobrá práce
děti vždy zlobivé – andělské děti
prarodiče zasahující – podporující
rozvod – perfektní manželství
manžel vždy opilý – vždy střízlivý
nabývání majetku – finanční pohodlí
naprostá izolace – aktivní společenský život

Každá  škála může být užita k načrtnutí zdrojů – „Co způsobí, že se věci přestanou zhoršovat?“ nebo 
„Jak daleko už jste zašli?“ a obraz nepatrně vylepšené budoucnosti: „Podle čeho poznáte, že jste se na 
škále posunuli o jeden bod nahoru?“

d) Související škály
Klienti cítí, že všechny problémy jsou neřešitelně spjaty dohromady a mohou být obráceny k otázkám, 
které se opírají o předpoklad, že řešení jsou také spjata dohromady:

• Jestliže se chování Vašich dětí ve škole posunulo o jeden bod nahoru na škále, jaký to bude 
mít vliv na Vaši všezahrnující škálu?

• Jestliže střízlivost Vašeho manžela vzroste o jeden bod, jaký rozdíl si  myslíte,  že to může 
způsobit v chování Vašich dětí doma?

• A když Váš společenský život vzrůstá, co si představujete, že se stane na Vaší „manželské 
škále“?

•  Když se Vaše manželství zlepší o jeden bod, jaký vliv si myslíte, že to bude mít na Vaši  
domácí situaci?

Tím, že se obrátíme k mnohonásobnosti a komplexnosti problémů tímto způsobem, klient může 
dojít k poznání, že jakýkoliv krok směrem k řešení jakýchkoliv problémů, může mít prospěšný 
vliv  na  mnoho  z jiných  problémů  a  to  odvrátí  pozornost  od  původních  pocitů  beznaděje  a 
marnosti, jimiž rozhovor původně začal.

What’s wrong to what’s right – Od toho, co je špatné, k     tomu, co je správné  
Úvod
Většina klientů přichází do terapie s představou, že nejužitečnější věcí k tomu, aby spolupracovali a 
pomáhali terapeutovi, je hovořit o problému. 
Někteří klienti to udělají mnohokrát a budou svůj problémový příběh sdělovat mnoha profesionálům. 
Takové příběhy nabízí  obraz toho,  co je spatné a budou obsahovat  prvky popisu problému, často 
doprovázených řadou dalších popisů, které si všímají otázky „proč“. Jak to, že věci se vyvinuly až do  



této dnešní podoby? Takové příběhy mohou obsahovat psychologické teorie „všechno je kvůli tomu, 
jak  to  bylo  v době  mého dospívání“  nebo atributy  viny  „kéž  by jen komunikoval,  vše  by  mohlo 
vypadat jinak“.
Problém s takovým to problémovým příběhem je, že příběhy jsou tvořivé, tím, že říkáme příběhy o 
nás samých, učíme se, kým jsme. Nebezpečí při opakovaném vyprávění problémového příběhu tkví 
v tom, že klient pravděpodobně dojde k pohledu na sebe sama jako na „problém“.

Změna před setkáním
Velmi  často v čase  před první  schůzkou již  klienti  zaznamenávají  změny ve  svém životě.  To by 
nemělo být překvapující, protože terapie pro klienta začíná ještě předtím, než klient přijde poprvé na 
schůzku. To začíná v okamžiku, kdy klient prvně přemýšlí o tom, že si s někým promluví, domluví si 
schůzku a potom čeká, až ke schůzce dojde. Přirozeně během tohoto období klient bude mít stále více 
a více silnější pocit, že nyní dělá něco okolo problému a to do té míry, že je aktivní a její vlastní  
vnímání sebe sama ve vztahu k problému se bude měnit. Tento vliv může být posílen tehdy, jestliže 
v čase před první schůzkou terapeut vyzve klienta, aby vyhlížel po změně a potom jestliže se terapeut  
ptá  v  prvním sezení  na předběžně zaznamenanou změnu.  Změna,  ke které  dojde  před formálním 
začátkem terapie, bude pravděpodobně oceňována klientem, protože má tendenci mít vše úplné. 

• Jakých změn jste si všiml od té doby, kdy jsme si domlouvali schůzku?

Výjimky
Krátká terapie  zaměřená na řešení  vytváří  důležitý  předpoklad,  a  totiž,  že  ve vztahu ke každému 
problému  existují  výjimky,  výjimky  jsou  pravidlo  problému.  Jak  terapeut  prozkoumává  výjimky 
s klientem, potom síla problému se začíná zmenšovat a problém sebenazírání začíná ztrácet vliv na 
klienta.
Výjimky mohou být myšleny jako doba, kdy se problém neděje, kdy se problémy zmenšují, nebo kdy 
problém trápí klienta méně.
Výjimky mohou být myšleny jako základ řešení. Jsou to malé části řešení, jež klientovi už zapadají do 
sebe a proto tedy dvě otázky nabudou klíčového významu. Jak jste to udělal a jak by jste to udělal 
znovu nebo častěji?

• Řekněte mi o době, kdy nejste úzkostný?

• Řekněte mi o době, kdy jste méně úzkostný?
• Řekněte mi o době, kterou zvládáte, přestože se cítíte v úzkých?
• Myslím, že jsou chvíle, kdy se postavíte na odpor naléhání se napít. Jak to děláte?
• Kdy jste naposled řekl ne depresi?
• Řekněte mi o době, v níž odmítáte připustit si Váš zvyk kontrolovat se /sám sebe/ a Váš život?
• Některé výjimky se mohou zdát velmi malé pro začátek:
• Řekněte mi o těch dnech, kdy máte pocit, že by se věci mohly začít obracet? Co je jiného na 

těch dnech?
• Co dny, kdy máte malý kousek naděje a optimismu? Co je na těchto dnech jiné?

Zvládání
Jsou chvilky, kdy se klienti cítí  tak zoufalí, že se jim zdá těžké všimnout si výjimek, i když jsou  
k tomu vyzváni terapeutem. V tomto okamžiku je možné, že mluvit s klientem o tom, jak to zvládnout, 
projít si tím, překonat to, půjde lépe, pokud klient bude mluvit o svých zkušenostech. Rozhovor o tom, 
jak to klient zvládá, poskytne základ k tomu, aby si začal uvědomovat co dělá, že je to dobré. 

• Zdá se, že v poslední době to bylo dost drsné. Jak to zvládáte?



Přestat věci zhoršovat
Někdy, když klient nemůže ještě akceptovat, že jsou zde výjimky, a má potíž s představou, že tím 
právě prochází, přesto může poznat, že dělá něco, co přestává věci zhoršovat.

Znaky preferované budoucnosti se začínají objevovat
Navíc pochopitelně soustředění se na malé znaky preferované budoucnosti, která se začíná dít, posune 
rozhovor směrem k identifikaci toho, co je správné a pryč od zaměření se na stížnosti.

Deficit to Resource – Nedostatek zdrojů, prostředků
Úvod
Klienti neřeší své problémy tím, že by je využili. Dále a rozsáhle řeší své problémy poukazem na 
jejich zdroje /příčiny/.  Jakkoliv dovedná,  citlivá,  oddaná a vhodná je práce s  klientem, nemůžeme 
přimět  klienty ke  změně.  Klienti  budou nakonec  buď změněni,  a  nebo nezměněni,  což závisí  na 
prostředcích, z nichž čerpají.
Jestliže předpokládáme, že naši klienti nemají prostředky požadované k vyřešení problémů, se kterými 
přicházejí, potom bude terapie celkově posilovat tento předpoklad. Jestliže předpokládáme, že naši  
klienti  mají  prostředky  potřebné  k vyřešení  problému,  jenž  přinášejí,  potom  bude  terapie  hlavně 
posilovat rovněž tento předpoklad. Někdy klienti v procesu odkrývají prostředky, o kterých oni /a my/ 
nic  nevěděli.  Když  nejsou  klientovy  prostředky  brány  na  vědomí  klientem,  je  pro  klienta  o  to 
obtížnější tyto  prostředky aktivně využít.
Eve Lipchik popsala proces, který nazvala „naslouchání tvořivým /konstruktivním/ uchem“. Tímto 
myslela  poslouchání  skrze  řeč  klientů  „k  dokázání  prostředků“  a  kladení  otázek,  které  chtějí  
pravděpodobně vyvolat vynalézavé odpovědi.
Říká se, že Einstein říkal: „to je naše teorie, jež vymezuje, co vidíme“ nebo jinými slovy „vidění není 
věření“,  spíše to je „důvěra,  jež předchází  vidění“.  Dokud se neprokáže,  že je tomu jinak,  krátká 
terapie zaměřená na řešení volí předpoklad, že klient již vlastní prostředky nutné k dosažení toužebné 
změny, i kdyby to klient ještě sám nevěděl.

Prostředky
O zdrojích můžeme uvažovat v rámci vnitřních a vnějších zdrojů

Vnitřní Dovednosti, Síly, Užitečné vlastnosti, Užitečné domněnky
Vnější Podpůrné vztahy, osobní nebo profesionální

Otázky, které vedou k objasnění přirozené vynalézavosti našich klientů:
• Co k tomu vedlo?
• Co Vám pomohlo toho dosáhnout?
• Jak jste to udělal?
• Jak jste dokázal projít dobou s tímto traumatem?

Tyto otázky vyzývají k rozvoji vědomí osobního působení na část klienta.

• Co jste se naučil o sobě, když jste to zvládl?
• Co myslíte, že to řeklo druhým lidem o Vás?

Tyto otázky podnítí klienta, aby pojmenoval význam činností, našel nový význam sebe sama. V tomto 
způsobu, terapie zaměřené na řešení,  směřuje k vytvoření kontextu,  v rámci kterého sám klient dá 
pozitivní zpětnou vazbu, která na druhou stranu vystaví nové možnosti klientovi budoucnosti. Je méně 
pravděpodobné, že s tím bude klient polemizovat nebo zmenšovat význam konstruktivní zpětné vazby, 
kterou dá sám sobě a tak řešení soustředí směrem na práci skrze dotazovací proces, ve kterém je to  
klientova odpověď, která je jazýčkem na vahách.



Complaint to preferred future – Od stížnosti k     preferované budoucnosti  
Úvod
Mnoho klientů přichází do terapie v první řadě se stížností, co to je, jinými slovy, že chtějí přestat.  
„Příběh“ napojený na stížnost bude tím, co se bude vytvářet v určitém časovém období mezi klientem 
a tím, s kým byl  klient  v kontaktu.  Rodina,  kamarádi  a profesionálové,  ti  všichni  budou přispívat 
k formování tohoto příběhu. Problémové příběhy často zahrnují představy o příčině a ruku v ruce s tím 
často jde pocit viny.
Krátká  terapie  zaměřená  na  řešení  vyzývá  klienta  k soustředění  se  raději  na  budoucnost  než  na 
minulost, kde jde o to, že klient se pokouší dostat se do /preferované budoucnosti/ spíše než do stavu 
odkud klient přichází /stížnost/.
Zatímco  rozhovor  v terapii  se  soustřeďuje  na  stížnost,  klient  pravděpodobně  tráví  více  času 
přemýšlením o potížích,  a  proto tedy je  víc náchylnější  všimnout  si  přetrvávání  potíží,  i  když se  
redukovaly, než nepřítomnosti potíží. Jestliže upřednostňovaná budoucnost je rozpoznána klientem, 
potom je pravděpodobnější, že si klient všimne, že je sám její součástí.
Výzkum  uskutečněný  de  Shazerem  a  kolegy  poukazuje  na  specifické  způsoby  popisování 
upřednostňované budoucnosti, jež se zdá být spojena s dobrým výsledkem.

Vlastnosti správně formovaných „cílů“
• pozitivní: co je žádoucí spíše než nežádoucí

• malý, konkrétní a zjistitelný 
• významný pro klienta
• realistický
• rozpoznatelný jako zahrnující tvrdou práci
• počátky raději než konce

Dotazovací systémy
• Jak poznáte, že toto sezení bylo užitečné?
• Jak poznáte, že se věci zlepšily?
• Jak poznáte, že je problém vyřešený?

• Jaký bude život bez problému?
• Představte si, že zítra vstanete z postele, bude pro Vás dobrý den. Podle čeho poznáte, že se to 

stalo? Co budete dělat jinak a co budou dělat jinak ostatní, že si toho všimnete?
• Představte si, že jste dnes vstal a poznal, že se sem již nepotřebujete vrátit. Co bylo tím, co jste 

viděl odlišné ve Vašem životě a uvědomil si to?
• Řekněme,  že  jdete  domů,  večer  si  lehnete  do  postele  a  zatímco  spíte,  stane  se  zázrak  a 

problém, se kterým jste sem přišel, je vyřešen. Poněvadž jste spal, nevíte, že se tento zázrak 
stal. Když zítra ráno vstanete, jak to zjistíte? Co budete dělat jinak? Co budou ostatní dělat 
jinak? Když oni budou dělat toto, co potom budeš dělat ty?

Posunutí z negativního do pozitivního
Většina  klientů  přichází  do  terapie  s tím,  že  chce  s něčím  přestat,  negativní  zarámování 
upřednostňované budoucnosti. Nejjednodušším způsobem, jak zjistit jejich pozitivní zarámování je, 
dotazování se na to, co budou dělat v okamžiku, kdy bude jejich problém vyřešený.

• Když všechna Vaše energie již nepůjde na zabývání se tím problémem, co budete dělat místo 
toho?

• Jestliže už nejste v depresi, jak se místo toho cítíte?
• Jestliže alkohol již není problém ve Vašem životě, jaký bude tedy pro Vás život?
• Jestliže odoláte nutkání jít na mejdan, co budete potom dělat?
• Jestliže Váš partner nekřičí, co dělá?
• Jestliže si nestěžuje, co dělá?



Pohyb od všeobecného ke specifickému
Mnoho klientů začíná popisy své upřednostňované budoucnosti v pojmech pocitových stavů jak se 
budou cítit jinak. Jediná potíž s tím je, že terapeut nemůže vědět, co klient myslí popisem nějakého 
citového stavu a pro klienta samého může být nesnadné všimnout si, že probíhá změna, zvláště při  
nejmenším  posunu.  Popisování  preferované  budoucnosti  v pojmech  toho,  co  bude  klient  dělat, 
potenciálně způsobí, že změna bude více viditelná pro oba, jak pro klienta, tak i terapeuta. Tedy:

• Jak poznáte, že jste šťastnější?
• Co budete dělat, že to napoví ostatním, že se Vaše sebedůvěra vrací?
• Kdo bude první osoba, která si uvědomí, že se začínáte pohybovat vpřed ve Vašem životě?

Popisování preferované budoucnosti v detailech
Popisování preferované budoucnosti v co možná nejmenších detailech je užitečné pro klienty. Proto 
klienti  potřebují  být  povzbuzováni  k pohybu,  aby  se  dostali  dále,  až  za  to,  co  si  myslí,  že  vědí 
v popisování preferované budoucnosti. Tím, že se dále ptáme: „co ještě?“ a „co ještě?“ a „co ještě?“ a  
„co dále?“ může pomoci toho dosáhnout. Je také užitečné ptát se klientů na to, jak by se sami viděli  
očima druhých, čili „změnit úhel pohledu“. Toto také může pomoci klientovi doplnit mezery.

• Co bude úplně první rozdíl, kterého si všimnete, když ráno vstanete?
• Kdo jiný bude první osobou, která si toho všimne?
• Co rozdílného bude vidět?
• Kdo si toho ještě všimne? Co ještě uvidí?

From person as problem to person as more than problem – Od vnímání osoby jako 
problému k     vnímání více osoby než problému  

Úvod
Někdy klienti tráví příliš mnoho času mluvením o sobě a problémech ve svých životech, že dojdou 
k přesvědčení, že oni a problém jsou jedno a to samé. Tak tomu samozřejmě není. Klient je klient a  
problém je problém. Vždy je užitečné pamatovat si, že klient je víc než součet problémů, jež přináší  
k práci, kterou klient a terapeut dělají společně. Když toto bereme v úvahu v naší práci, zdá se, že to 
má vliv na pohyb směrem k otevřenosti v terapeutické konverzaci.
Rozvíjení řešení je vždy snazší,  když terapeut  pracuje s klientem bok po boku. Důležité je,  že by 
terapeut měl mít před sebou osobu raději než jenom problém. Proto terapeut jako prioritu má potkat se  
s osobou, ne jenom s problémem, a usiluje o budování s klientem kontextu kompetence. Zdá se, že 
dosažení toho souvisí s klientovým pocitem, že je schopen být aktivním účastníkem v terapeutickém 
procesu. Krátká terapie zaměřená na řešení na to poukazuje disciplinovaným a rozhodným způsobem.

3 přístupy ve spojení se s osobou
• Začátek v rozhovoru o problému. Toto zahrnuje rozhovor s klientem o čemkoliv v klientově 

životě odděleně od problému.
Dá se začít tím, že řekneme:
„Mám pár informací o tom, s čím sem přicházíte. Ale neznám téměř nic o Vás. Považuji za 
užitečné poslechnout si  trochu o Vás, dříve než se vrátíme zpátky k tomu, s čím sem dnes 
přicházíte. Co tomu říkáte? Souhlasíte?“
Tento rámec nepřímo ukazuje, že znalost problému téměř nic neříká pracovníkovi o klientovi,  
pouze odděluje klienta od problému.

• Jestliže  se  problém především vztahuje  k jedné  oblasti  klientova  života,  potom může  být 
užitečné hovořit s klientem o té oblasti jeho života, ve které se klient cítí více kompetentní. 
Pokud to udělá, možná, že terapeut zjistí, že klient má dovednosti, jež mohou být převedeny 
z neproblémové oblasti a aplikovány v souvislosti s problémem. Povídání si o práci, jestliže 
klientovy problémy jsou soustředěny na domov, je zřejmým příkladem, nebo jinak povídání si 
o starších dětech, které si  dobře vedou, jestliže problém je s mladším dítětem, kterému se 
nedaří.



Mnoho klientů žilo nějak před tím, než nastal problém. Povídání si o tom, jaký byl život před  
problémem,  může  být  zkušeností  potvrzující  klientům  uznání  toho,  že  život  nebyl  vždy 
takovým jako je nyní.

• Pracovník  se  může  také  rozhodnout  oddělit  osobu  a  problém  pomocí  externalizace 
problému /White/. To je způsob povídání, jež problém umístí mimo osobu. Následující otázky 
jsou příkladem otázek, které mají tendenci pohybovat se směrem k externalizaci:
Jste vždy šťastný, když díky své povaze něco řeknete?
Jak ještě Vás vaše povaha dostává do potíží?
Jak poznáte, že jste zvládl svou povahu?
Jak se bude Váš partner /děti, kamarádi/ chovat odlišně vůči Vám, kydž dáte svůj temperament 
na správné místo?

Exercise: constructive histories – Cvičení: konstruktivní příběhy
Úvod
Toto cvičení vyzývá účastníky, aby experimentovali a vyzkoušeli způsob rozhovoru, jež předpokládá 
vybudovat  „příběh  řešení“.  Příběhy  v psychologii,  psychiatrii,  sociální  práci  a  některých  jiných 
disciplinách inklinovaly k zaměření se na konstrukci kořene problému s klientem /jak ten problém 
vznikl/,  shrnutí  všeho,  co  vysvětlí  existenci  problému.  Je  tomu tak  proto,  že  to  zřejmě  poslouží  
k upevnění pozice problému. Toto cvičení má v úmyslu experimentovat se způsoby upevnění „řešení“.

Zeptejte se partnera na:
Tazatelé by se měli pokusit rozvinout každou otázku zkoumáním a kladením otázek na cokoliv, co by 
mohlo objasnit důkaz zdrojů a vlivů.

Rozpoznejte změnu, jež se stala ve Vašem životě a se kterou jste spokojený. Můžete stručně tuto 
změnu popsat?

Co Vás přimělo k tomu, že jste byl  schopen tuto změnu provést,  zejména jaké vlastnosti  přispěly 
k tomu, že jste podnikl tento krok?

Popřemýšlejte o době před změnou, co z dnešního pohledu Vám říká, že jste vždycky měl schopnosti, 
potřebné vlastnosti, aby jste tuto změnu učinil? Kdy ještě jindy v minulosti Vás tyto vlastnosti přiměly 
k něčemu, co bylo pro Vás užitečné?

Ze všech lidí, kteří Vás znali v minulosti, kdo by byl nejméně překvapený Vaší změnou a co by bylo 
tou věcí, kterou by ta osoba ve Vás viděla a jiní lidé ne /si to neuvědomili/?

Když přemýšlíte o své rodině, co o ní víte a o minulosti jejích členů, co by Vás upozornilo na to, že  
Váš úspěch do jisté míry souvisí s vlastnostmi členů rodiny? O kom dalším z rodiny by se dalo říct, že 
by do určité míry udělal něco podobného?

Nakonec  by  jste  se  mohl  zeptat  svého  partnera,  aby  sám  udělal  stupnici  jejich  důvěry,  že  ty  
rozpoznané vlastnosti budou od 0, což reprezentuje vůbec žádnou důvěru a 10 představuje maximálně 
možnou důvěru. Co by vedlo k tomu, že by se partnerova důvěra posunula o jeden bod dopředu na této 
škále.

Závěr
Dejte svému partnerovi nějakou zpětnou vazbu o vlastnostech, jež ona nebo on přinášejí do jejího 
nebo  jeho  života,  které  obzvláště  obdivujete  a  oceňujete  a  poté  je  vyzvěte,  aby  Vám  řekli,  co 
shledávají zajímavého na tomto rozhovoru.

Client and workers: the relationship – Klient a pracovníci: vztah
Úvod
Není  jednoduché  nalézt  způsoby,  jak  co  nejpřesněji  hovořit  o  podstatě  /charakteru/  vztahu  mezi  
klientem a pracovníkem v terapii. Jedním ze způsobu, jak se o to pokusit je navrhnout některé klíčové 



předpoklady a přesvědčení,  které tento přístup obsahuje a u kterých je pravděpodobné,  že vymezí  
možné formy vztahu, které mohou mezi klientem a terapeutem vzniknout. Tato poznámka představuje 
takový přehled určitého počtu klíčových předpokladů a přesvědčení krátké terapie zaměřené na řešení, 
u kterých je pravděpodobné,  že budou mít  významný vliv.  Samozřejmě podoba vztahu bude také 
ovlivňována  rozsahem  jiných  předpokladů  a  přesvědčení,  operujících  například  nejen  na  úrovni  
jednotlivce, jak pracovníka tak klienta, ale také například na úrovni vzdělání.

Předpoklady a přesvědčení
• Problém je něco, co si klient přeje změnit. Když klienti hovoří o svých problémech, pracovník 

bude zkoušet najít ty klientovy skutečné oblasti potíží a ověřit jejich pocity. Ovšem pokud 
pracovník dojde k tomu, že zde mohou být skryté významy problému, potom se naslouchání 
klientovi stává stále obtížnějším.

• Pracovník v terapii zaměřené na řešení nebo poradenství nebude mít žádný jiný cíl než ten, 
který byl formulovaný klientem. Tento přístup není podle nějaké normy a je proto nepřetržitě  
zaměřen na to,  co si  klient  přeje.  V rámci  normy,  tak jak je  obvyklé  usiluje  pracovník o 
stanovení /určení/ toho, v co klient může doufat, že dosáhne v rámci toho, co může očekávat 
od této služby a poradenství.

• Vzhledem k tomu, že pracovník nemá žádný jiný cíl než ten, který stanovuje klient, jen klient 
sám může vědět, kdy je práce dokončena a zda-li tato práce byla užitečná.

• Klient  si  již  přináší  do terapeutické práce zdroje,  dovednosti  a  síly  k řešení  problému,  se 
kterým přichází. Je možné, že si to klient ještě neuvědomuje a pracovník se proto bude snažit  
ptát se sám sebe, jak by šlo s klientem hovořit, aby klienta na toto upozornil.

• Pracovník by se neměl pokoušet mít představu o tom, co by klient měl nebo neměl  dělat, aby 
vyřešil problém, se kterým přichází. Cílem pracovníka a klienta zároveň je, aby skrze svůj  
rozhovor formulovali  /vyjádřili/,  co bude právě tím jedinečným způsobem, jak bude klient 
řešit tuto situaci právě v tomto okamžiku. Zároveň bude mít klient prostor vyjasnit si, co je pro 
něj správné v kontextu jeho hodnot, přesvědčení a zázemí.

• Cokoliv klient učiní, představuje jeho nejlepší snahu být užitečný v terapeutickém procesu. 
Krátká terapie zaměřená na řešení nemá žádné pojetí „odporu“. Jestliže si pracovník vykládá 
klientovu reakci  jako svědčící  o  „odporu“,  je  to  podnět  pro pracovníka,  že  dost  usilovně 
neposlouchá klienta a pravděpodobně je potřeba dělat něco jiného. V krátké terapii zaměřené 
na řešení nejsou žádné špatné odpovědi, každá klientova odpověď je možná.

• Odborné znalosti pracovníka jsou v přístupu hovoření s klienty a přemýšlení o klientech. Úzce 
to souvisí s hledáním klientových způsobů řešení problému, jež ho přivedli k terapii.

Průběh krátké terapie zaměřené na řešení předpokládá, že přesvědčení a předpoklady nemusejí být  
„pravdivé“ /ať už to znamená cokoliv/, protože mohou být užitečné ve specifickém kontextu. Právě 
jako pouze klientova odpověď může mít  vliv na to,  zda otázka byla „dobrá“,  tak pouze výsledek 
terapie  může  určit,  zda  předpoklady  a  přesvědčení,  na  kterých  to  bylo  založené,  byly 
„pravdivé“        /v tomto významu/.

Questions – Otázky
Problem free talk – Volný pohovor o problému
Znám o Vás jen velmi málo, bez ohledu na tu trochu o tom, co Vás sem přivádí? Jak by jste se cítil  
šťastně, řekněte mi něco o Vás?
O co se zajímáte?
Co Vás těší?
V čem jste dobrý, v čem vynikáte?
Co Vaše rodina?
Jak by Vás popsal Váš nejlepší přítel /kamarád/?

Pre-treament change – Změna předcházející léčbě /terapii/



Lidé velmi často v době mezi dohodnutím schůzky a její realizací již zaznamenají změnu. Zaznamenal 
jste vy nějakou změnu?

Goals for the session – Cíle sezení
Jak poznáte, že to, co tu dnes děláme, je pro Vás užitečné?
Co bude pro Vás znamením, že to stálo za to?

Preferred future – Preferovaná budoucnost
Představte si, že po tom, co jste dnes večer ulehl do postele, stal se zázrak a problémy, která Vás sem  
dnes přivedly, jsou vyřešené. Ale tento zázrak se stal během toho, co jste spal a vy nevíte, že se stal.  
Když zítra ráno vstanete, co bude jiné, co Vám řekne, že se stal zázrak? Co vy sám uvidíte, že děláte  
jinak, co uvidí ostatní, že děláte jinak, že i oni řeknou, stal se zázrak?
Co bude prvním znakem toho, že se stal zázrak?
Jaký sebemenší krok by byl znakem, že se pohybujete správným směrem /že jste na správné cestě/?
Podle čeho poznáte, že se pro Vás život vyvíjí dobře?
Co Vám řekne, že sem už více nepotřebujete chodit?
Představte si den, který bude pro Vás pohodový. Podle čeho poznáte, že je ten den pro Vás pohodový?
A jestliže by byl tento problém vyřešený, co by bylo jiné ve Vašem životě, co by Vám to napovědělo?
Jen tak si  představte,  že tato Vaše objednávka překvapení  se ukazuje být  užitečnější  než se Vám 
mohlo zdát. Jak to poznáte? Co bude jiné ve Vašem životě?
Jak poznáte, že toto místo v životě bylo pro Vás /Vaše dítě, Vašeho klienta// užitečné?
Představte si, že získáváte zpět kontrolu nad svým životem z /deprese, alkoholismu, zlosti/, podle čeho 
poznáte, že žijete život, který posuzujete spravedlivě?

Výjimky
V jakou dobu se to nestává?
V jakých obdobích to netrvá tak dlouho?
V jakou dobu se to zdá být méně intenzivní?
V jakou dobu se cítíte lépe?
V jakou dobu Vás to trápí méně?
Kdy odoláváte nutkavé touze k …?
Co vy děláte jinak a co ostatní dělají jiného v takovém období /výjimka/? 

Zvládání
Tak, co Vám pomohlo přežít?
Jak se z toho dostáváte?
Jak jste se dokázal úplně nevzdat naděje?
Tak, jak jste dokázal zvládnout přijít dnes sem?
Co si myslíte, že Váš /nejlepší přítel/ obdivuje na způsobu, jak s tím svým problémem zápasíte?
Jak to zvládáte?
Tato situace vypadá jako dost nepřekonatelná, jak se s tím vyrovnáváte?
Co děláte, aby jste se z toho dostal?
Co je to, co Vám dává sílu ještě ráno vstát?

Přestat věci zhoršovat
Tak, co děláte pro to, aby se věci přestávaly zhoršovat?
Co děláte proto, aby jste se necítil na dně?
Říkáte, že se věci posunuly na škále směrem dolů. Co jste udělal pro zastavení poklesu na 4?

Škály
Na škále od 1 do 10, kde 1 jsou ty nejhorší věci, které se Vám v životě staly a 10 představuje to, jak 
chcete, aby věci vypadaly, kde jste dnes?
Takže, co je to, co děláte, že to pro Vás znamená, že jste na bodu x /…/ a ne na 1?
Tak tedy, jestliže jste na 3, řeknete mi, co budete dělat až řeknete, že jste na 4?



Který bod na škále představuje, že to bude pro Vás dostatečně dobré, že by jste s tím byl spokojený? 
Jak poznáte, že jste tam /v tom bodu/?
Na škále od 1 do 10, jak by jste klasifikoval Vaši touhu po změně?
Co by byla událost, jež by to posunula o jeden bod nahoru na škále?
Na stejné škále, jak klasifikujete Vaše přesvědčení, že bude problém vyřešen?
Když Váš vztah s Vaším partnerem postoupí o jeden bod, co jiného myslíte, že bude dělat reakční 
škála Vašeho dítěte?
Na škále od 1 do 10, jak jistě se cítíte v otázce bezpečnosti /Vás, někoho jiného, Vašeho dítěte/?

Locating resources, building on strengths – Lokalizace zdrojů, stavení na silách
Když jste byl postavený před takový typ problému někdy v minulosti, jak jste to řešil?
Jak by jste poznal, že jste to dělal znovu?
Jaké další nesnadné situace jste zvládl?
Co Vám toto dobré zvládnutí řeklo o Vás?
Jaký je Váš přístup ke hledání řešení z nepříjemných situací?

Pohled na sebe sama
Co Vás tento úspěch naučí o Vás samém?
Co nyní víte o sobě samém, co jste ještě minulý týden nevěděl?
Co z toho Vás překvapilo?
Co jste se naučil díky této zkušenosti?
Co z této zkušenosti Vás naučilo, že to bude pro Vás užitečné v budoucnosti?
 
Následující sezení
Co bylo lepší?
Co je jiné?
Co Vás potěšilo?
Co Vám řeklo, že se život ubírá pro Vás tím správným směrem?
Řekněte mi, jak jste na tom byl /bod od 1 do 10/ od té doby, co jsme se viděli minulý týden?

Konstruktivní příběh
Kdo by byl nejméně překvapen touto změnou, kterou jste učinil, tímto úspěchem?
Co jiného znal tento člověk o Vás, co neznali jiní?
Jak se vlastnosti, které jste uplatnil k provedení změny, vztahují k vlastnostem ostatních členů Vaší 
rodiny?
Čeho v minulosti jste dosáhl, co je srovnatelné s tímto?
Když se podíváte zpět, co Vám řekne, že jste byl vždycky schopen to učinit?
Kdy ještě, v minulosti, jste si všiml u Vás samého, že jste používal podobných vlastností? 
Byl jste vždy v pozici člověka, který to nějak přežije, nebo jste se naučil bojovat?
To zní jako by jste potřeboval se starat sám o sebe ve velmi ranném věku – kdy jste si prvně uvědomil, 
že máte schopnost to dělat?
Vidím, že bylo velmi těžké ukázat lásku Vašim dětem, ale kdy jste si poprvé uvědomil, ačkoliv byla  
skrytá, že tam ta láska byla?
Jak se Vám daří udržet si Váš smysl pro humor – je to jedna z Vašich kvalit, která Vám pomohla jít 
v životě dál?

Pohled jiného člověka
Jak /Váš partner/ pozná, že se stal zázrak?
Kdo bude prvním učitelem na škole, který si všimne, že se věci pohnuly o jeden bod na Vaší škále 
nahoru?
Koho bude nejtěžší přesvědčit, že tentokrát jde do tuhého a co bude potřebovat vidět?
Co bude Ministerstvo sociálních věcí potřebovat vidět, že děláte, aby jste cítil jistotu, že vy…?

Co ještě?
Co ještě? Co ještě? Co ještě? Co ještě? Co ještě? Co ještě? Co ještě? Co ještě? Co ještě? Co ještě?



Underlying Assumptions – Skryté předpoklady
Úvod
Aby mohly být předpoklady užitečné, nepotřebují být nevyhnutelně založené na tom, co je „pravda“. 
Všechno, co je potřebné je, že by nás měly provázet ve směru užitečnosti v práci s našimi klienty.

Skryté předpoklady
• Pokoušení se pochopit příčinu problému není nezbytně nutným  nebo nějak zvláště užitečným 

krokem směrem k řešení.  Je  pravdou,  že  diskutovat  o  problému může být  často  klientům 
nepříliš k užitku.

• Úspěšná práce závisí na znalosti toho, kam se chce klient dostat. Pokud je to jasně stanovené,  
potom úkolem terapie je nalézt nejrychlejší způsob, jak se tam dostat. 

• Jakkoliv pevný se může zdát problémový vzorec, pokaždé se stává, že klient sám dělá něco 
pro řešení. Nejšetrnější přístup v terapii zahrnuje „nutit“ klienta dělat víc toho, co již funguje.

• Problémy nepředstavují základní prvek patologie. Jsou to jen potřeby, bez nichž se chce klient  
obejít.  Ve většině případů je právě proto klient  tím, kdo nejlépe posoudí,  kdy je problém 
vyřešený.

• Někdy je  pouze  nepatrná  změna nezbytná k nastavení  impulzu  řešení  problému a  protože 
změna v první části systému vede ke změně v jiných částech, není bezpodmínečně nutné vidět 
všechny členy rodiny.

• Úkolem pracovníka je stanovit, jakým individuálním způsobem se klient staví a nalézt nejlepší  
způsob spolupráce s klientovým přístupem. Myšlenka „odporu“ není užitečná, omezuje rozvoj 
spolupráce mezi pracovníkem a klientem.

Model pro změnu
V žádném z případů žádný terapeut /konzultant/ nemůže znát míru své užitečnosti, protože jediné, co 
s jistotou ví,  je,  že nebrání  klientovi řešit  problém, a to vede k poradenské službě.  Ale v časovém 
období, kdy mnoho klientů přichází k poradci s problémy a řeší je v průběhu rozhovorů, bude mít 
poradce podněty k přemýšlení o tom, co klienty povzbuzuje k mluvení a co přispívá ke změně.
Krátká terapie zaměřená na změnu v průběhu řešení se uskutečňuje ve 4 rovinách, týkající se chování, 
poznávací, zkušenostní a systémové.

Týkající se chování
V krátké  terapii  jsou  klienti  vyzýváni  ke  znovu  se  soustředění.  Jsou  vyzýváni  věnovat  pozornost 
záležitosti, kterou již mají z   /malé/ části vyřešenou, /výjimky/. Výjimky jsou významné pro klienta 
v rozsahu,  jež  jsou  ve  shodě  s klientovou  preferovanou  budoucností.  Pokud  tomu  klient  věnuje 
pozornost, je vyzván k úvaze nad tím, jak tyto výjimky uplatnit. Co je to, co klient dělá, když jdou 
věci dobře. V soustředění se na výjimky, potenciální možný recept pro „dobré dny“ je, rozvinout co 
nejdetailněji.

Poznávací
V krátké terapii jsou klienti vyzýváni ke znovu se soustředění.  Jestliže klient stále více a více věnuje 
pozornost výjimkám, její / jeho pohled na vztah mezi ní / ním samým a problémem se začíná měnit,  
typicky pryč od pocitu beznaděje a bezmocnosti směrem ke kontrole a volbě.Na tomto základu může 
klient začít rozvíjet jiný příběh o tom, kdo je, což zpětně bude posilováno i tím, že si ostatní začnou  
všímat změny a reagovat na ni odlišně. Tento posun v pohledu směrem k možnostem může navodit 
další změnu, která zpětně posílí a zdůrazní změny již dříve dosažené.

Zkušenostní
Protože je klient vyzýván k detailnímu popisu preferované budoucnosti, může začít cítit to, jak se bude 
cítit  až  bude  problém vyřešený.  Zajímavé  je,  že  tento proces  může  být  často pozorovaný během 
konverzace, když se klient posouvá k opravdové pozici, navazuje více oční kontakt a hovoří silnějším 



hlasem,  když  popisuje  posun  kupředu.  Tento  zkušenostní  posun  je  klienty  popisován  jako  něco 
hnacího a posilujícího. 
Samozřejmě,  jestliže  se  klient  chystá  uskutečnit  preferovanou  budoucnost,  jež  byla  v detailech 
popsána, může to cítit, vzhledem k podobnosti, jako by tam byl již dříve.

Systémový
Tím, že se klientů ptáme z úhlu pohledu jiného člověka, jsou podníceni k pohledu na sebe sama skrze 
oči jiných, k ujasnění si, jak se mohou měnit jiní ve vztahu ke klientovi, který prochází změnami a jak  
se  může  klient  měnit  ve  vztahu  k jiným,  kteří  také  procházejí  změnami.  Toto  dotazování  vede 
k většímu systémovému uvědomění si  pocitu dopadu sama sebe na jiné a pohledu jiných na sebe. 
Vybízí ostatní, aby si dávali pozor na to, co klient dělá, jestliže se posouvá ve správném směru a toto  
obzvláště zmenšuje typické tendence všímat si toho, co se daří špatně, což vytváří kontext, v němž se 
pohled jiných na klienta může měnit a s tím také některé přidružené vzorce týkající se chování.
Zprávy o tom, že se klient mění, se v jeho okruhu /společenském  kontextu/ rychle rozšíří, a to přispěje 
k posunu v pohledu na klienta a upevní již dosažené změny.

From resistance to partnership – Od odporu k     partnerství  

V článku pojmenovaném „Smrt  odporu“ se  Steve de Shazer  ptal  po užitečnosti  myšlenky odporu 
během psychoterapie a zvláště během krátké terapie zaměřené na řešení. Důvod, který navrhl, spočíval 
v tom, že v krátké terapii  zaměřené na řešení usiluje pracovník o spolupráci s klientem. Jestliže se 
pracovník zabývá v paměti myšlenkou odporu, vede ho to k přemýšlení o tom, jak překonat klientův 
odpor, jak ho porazit, jak ho obelstít. Takové myšlenky vedou k bitvě spíše než k vytvoření základu 
spolupráce.  Proto tedy de Shazer  přetvořil  myšlenku odporu a  konstatuje,  že:  „Odpor  je klientův  
jedinečný způsob spolupráce“. Úkolem pracovníka je tudíž spolupracovat a brát vážně cokoliv, co 
klient dělá a najít způsob, jak s tím pracovat.

• Zvažte, zda dát klientovi informace o Vašem způsobu práce a zda jej vyzvat k „prověření“.
• Zvažte, zda se zeptáte klienta na to, co pro ni / něj fungovalo v minulých terapiích/ léčbách a 

co nefungovalo. Zvažte, zda zkusíte dělat více toho, co fungovalo a zkusíte se vyhnout tomu,  
co nefungovalo.

• Zvažte, zda se budete ptát klientů na zpětnou vazbu při sezení.  Co, pokud něco, bylo pro 
klienta užitečné a rozvinulo přístup ve Vaší práci s klientem, přičemž berte v úvahu klientovu 
odpověď.

• Zkuste se ujistit, že neznáte odpověď na otázku, jakým způsobem půjde klient vpřed, dřív než 
Vám to klient dá najevo. Jestliže „znáte předem“ odpověď, potom bude lákavé zkusit „přimět“ 
klienta „to dělat“, spíše než udržet svou zvědavost, jak to klient bude dělat.

• Zvažte, zda se budete ptát na problémy, jež klient vyřešil v minulosti. Přemýšlejte s klientem o 
tom, co Vám to oběma vypovídá o klientově užitečném přiblížení se k řešení problému.

• Zjistěte, co klient může chtít. Buďte otevření možnosti, že klient možná chce něco, i když to 
není  zrovna  to,  co  uvedl.  Mějte  jasno  v tom,  jaký  je  rozdíl  mezi  klientovými  cíly  a  cíli 
působení a nezaměňujte je. Zatímco otevřeně sledujete cíle působení, je možné také zároveň 
pracovat na čemkoliv, co může chtít klient.

• Vyříkejte si /sdělte klientovi/, že klient je víc než suma problémů, které ho přivádějí. Problém 
je problém a ne klient.

• Pohlížejte na to tak, že motivace je součástí vztahu a ne podstatnou stránkou klienta.
• Myslete odpovědně a neobviňujte.
• Pracujte  s částečnou  oprávněností  raději  než  s částečnou  neoprávněností  a  věřte  tomu,  že 

vždycky existují výjimky, i když je klient nemůže vidět.
• Přijměte  pohled,  že  klient  vždycky dělá  to  nejlepší,  co  v této  chvíli,  za  těchto  zvláštních 

okolností dělat může, a neoznačujte jej za manipulujícího atd.
• Dávejte tvořivou zpětnou vazbu.
• Povšimněte si malých změn a rozšiřte je co možná nejvíce.



• Rozpoznejte  omezení:  nerovnosti  přístupu  k  společenské  síle  vzhledem  k:  rase,  pohlaví,  
věkové skupině, zdraví, bohatství, sexuální orientaci.

• Pracujte,  tak  blízko,  jak  je  to  jen  možné  s klientovými  vlastními  systémy  přesvědčení  a 
přihlížejte k nim.

• Odhalte a pracujte s klientovým vlastním jazykem, komunikačními vzory.
• Neobviňujte  klienta  z toho,  že  se  víc  nemění:  jestliže  to  nefunguje,  potom  udělejte  něco 

jiného.
• „Ano a …“ raději než „ano, ale …“. Snažte se shodnout s klientovým postojem, kdekoli je to 

možné.

From victim to survivor and beyond – Od oběti ke stavu přežití a dále
Úvod
Mnozí klienti, kteří přicházejí do terapie, se cítí nejen bezmocní a zoufalí, ale cítí se jako oběti. Někdy 
je  tato  myšlenka  tak  zdrcující  a  nepřekonatelná,  že  je  to  vede  k pocitům  neúspěchu  a  vlastní 
neschopnosti.  Přirozeně  v této  situaci  uznání,  u  ověření  správnosti  nabývají  ústředního  významu. 
Během tohoto stálého procesu uznání a ověření správnosti krátká terapie zaměřená na řešení usiluje o 
takový způsob komunikace s klienty, že odhalí jejich roli jako těch, kteří přežili a jejich vlastní vědomí 
působení. Jestliže odhalíte pocit přežití, velmi to zvýší možnosti dalšího posunu za hranici přežití.

Některé užitečné systémy

Co jste se naučili
Klienti často vztahují své zkušenosti k tomu, co je to naučilo, dokonce říkají, že by nebyli takovými 
lidmi jací jsou, bez toho, čím prošli. To nedělá zkušenost v pořádku, ale někdy dává možnost otevřít se 
pro konstruktivní otázky: otázky, které budují možnosti na minulých zkušenostech, které nemohou být 
vymazány.

• Když vzpomenete  na  všechny ty  věci,  jimiž  jste  prošli,  co Vás  to  naučilo o  sobě  a  v co 
doufáte, že se budete moci opřít v budoucnu?

• Co jste se dozvěděli o svých schopnostech přežít /Vaší pružnosti/?
• Jakou radu byste rád slyšel sám dávat příteli, který si prošel podobnými zkušenostmi?

Udržení naděje naživu
Naděje je vlivná představa a není tím, čím by terapeut nutně začal. Místo toho by terapeut měl hledat  
náznaky naděje. Jestliže klient používá toto slovo, potom to dává bezprostřední přístup k některým 
nejpodstatnějším dovednostem přežití.

• Co je to, ve Vás jako člověku, jež Vám umožňuje udržovat si naději, pokračovat v práci na 
změně, navzdory všem těm věcem, které se Vám staly?

• Jak se Vám při všech těchto ošklivých okolnostech podařilo ve Vašem životě udržet naživu 
naději?

Getting through or getting by – Přečkání něco nebo dostat se z něčeho /cesta ven/
Dokonce i klienti, kteří ve svých životech zažívají obrovské potíže, mohou být schopni rozpoznat, že 
se  nějakým  způsobem  „protloukají“,  třebaže  s ohromnými  potíži,  ohromnou  bolestí  a  osobními 
ztrátami.

• To zní, jakoby jste nedávno prožil vskutku velmi nepříjemné věci. Co je to, co děláte, že Vám 
to pomáhá projít každým dnem /přečkat každý den/?

Jak zastavit proces zhoršování
Když klienti prožívají něco velmi obtížného, může být pro ně těžké určit, co z toho, co dělají je pro ně 
„dobré“.

• Co si myslíte, že z toho, co jste dělat v posledním týdnu Vám pomáhalo zastavit zhoršování 
věcí? Co ještě? Jak jste to zvládl dělat?



Přežití
Ať už klienti prožili jakékoli potíže a trápení ve svých životech, teď jsou tu s Vámi. 

• Když se podíváme na zkušenosti, které popisujete, co je to, co Vám umožnilo přežít, být dnes 
tady a hovořit se mnou?

Každodenní skutky odporu
Allan Wade diskutoval o skutečnosti, že „malé skutky odporu“ jsou přirozenou reakcí na utlačování a  
bezpráví /nespravedlnost/. 
Vyzývá nás v naší práci s těmi, kteří přežili zneužívání, k soustředění se na to, jak člověk reagoval 
spíše než na to, jak byl člověk ovlivněn svými zkušenostmi.
Vytvoření příběhu klientova odporu, může poskytnout možnost klientovi začít rozvíjet vlastní nový, 
posilující příběh.

Elements of session – Prvky sezení

První sezení
a. Problem – free talk = Volný rozhovor o problému. Toto ukazuje od samého začátku 

zájem o osobu spíše než o problém, a ve zdroje spíše než nedostatky.
b. Preferred outcome for the session = Preferovaný výsledek sezení. Jak klient pozná, že 

sezení bude pro něj užitečné a / nebo má význam v jejich životě /a jaký si myslí, že to 
bude mít význam na změnu úhlu pohledu toho, kdo ho sem poslal, agentury či soudu,  
aby to bylo náležité/.

c. Preferred  future  =  Preferovaná  budoucnost.  Toto  je  častý  vývoj  klientova 
preferovaného závěru sezení. Užitím otázek jako například „Zázračná otázka“ nebo 
Vy v nejlepším období, když se vše daří, rozpoznat jaký bude život bez problému a 
v případě potřeby rozpoznat i klientovy potenciální zvládající dovednosti.  Důraz je 
kladen  na  část  úkolu,  ve  kterém  jde  pracovníkovi  o  rozvoj  obrazu  preferované 
budoucnosti co možná do nejmenšího detailu.

d. Exceptions = Výjimky. Otázky, jež usilují o rozpoznání toho, co klient již dělá pro 
posun směrem ke své preferované budoucnosti /jako např. znaky zázračné události/, a  
jakým způsobem zvládá nezdary nebo přetrvávající potíže.

e. Scales  = Škály.  Škálovací  otázky ke zhodnocení  učiněného pokroku a rozpoznání 
budoucích znaků pokroku.

f. Pause = Přestávka.  Krátká racionální přestávka proto, aby pracovník uvážil hlavní 
body, které se dozvěděl během sezení, a rozhodl o zpětné vazbě.

g. Feedback  =  Zpětná  vazba.  Poskytnutí  klientovi  konstruktivní  zprávu  týkající  se 
užitečných  věcí,  které  dělá  a  může  být  připraven  dělat  v budoucnosti.  Pochopení 
obtíží /nesnází/  a potřeba těžké práce. Ustanovení těžkého úkolu, obvykle sledovat 
znaky pokroku.

Compliments = Komplimenty.  Během tohoto a následujících sezení terapeut hledá klientovy síly a 
zdroje tím, že dává klientovi přímou zpětnou vazbu a ptá se na ně otázkami.

Druhé a následující sezení 
Následující  sezení  jsou  zaměřená  na  sledování  toho,  co  klienti  dělají  pro  posun  směrem k jejich 
preferované budoucnosti, a proto tedy je důraz kladen na otázky zaměřené na výjimku a škálovací  
otázky, a otázky na zvládání, jestliže jsou neúspěchy.
Jestliže se zdá, že obraz klientovi preferované budoucnosti není načrtnut s dostatečnou srozumitelností 
v prvním sezení, nebo se změnil, potom jsou kladeny další objasňující otázky.


