
1

Dalet revue
Občasný elektronický obšťastník příznivců SF*

ročník 1 • 01/12

Editorial
Mám velkou radost, že mohu napsat několik úvodních 
slov k elektronickému časopisu, který s kolegy  

z Daletu připravujeme. Časopis jsme po dlouhé diskusi nakonec nazvali 
Dalet Revue. Ve slovnících jsem našel, že „revue“ označuje:
• časopis většího rozsahu a periodicity s informacemi o určitém oboru
• dramatický žánr sestavený ze samostatných výstupů spojených ve 

zdánlivý celek
• kabaret , show, satirickou hru

Tak trochu doufám, že Dalet revue dostojí všem významům svého 
názvu, protože:
• bude většího rozsahu, neboť bude hodně těch, kdo do něj přispějí 

(anebo jich bude málo, ale budou schopni přispět mnoho)
• bude dramatický a tedy nikoli nudný
• bude kolekcí různých přístupů, které vytvoří zdánlivý celek tím, že 

všechny budou o aplikaci přístupu zaměřeného na řešení v různých 
oblastech
• bude to trochu kabaret, show a satirická hra, protože snad dokážeme 

zachovat i určitý nadhled a místy i humornou nadsázku.
Proto především chci poprosit všechny čtenáře o shovívavost.  
O podobnou shovívavost, jakou máme většinou s kabaretem.
Dalet revue má v podtitulu občasný obšťastník, protože bude vycházet 
občas (cca 4 x ročně, ale kdo ví?) a vždy s ambicí obšťastnit a potěšit. 
Budou v něm porůznu k nalezení aktuality, reflexe z různých odborných 
akcí, odborné eseje, příběhy z naší praxe, nové techniky, modely.
Možná vás napadá otázka, k čemu vlastně takový časopis vytváříme. 
Snad to zní zvláštně, ale především kvůli čtenářům. Prvními čtenáři 
časopisu jsme my sami. Dalet Revue nás nutí zaznamenávat události, 
které bychom jinak zcela jistě zapomněli – a to k vlastní škodě! Svým 
způsobem se tak jedná o jakýsi veřejný deníček, v němž možná bude 
po letech zábavné listovat. Dalšími čtenáři jsou všichni, které náš 
způsob práce zajímá, kdo se zajímají o přístup zaměřený na řešení nebo 
o terapii, poradenství, koučování, supervizi a další věci. Věříme, že by 
vás mohlo čtení časopisu bavit alespoň zpoloviny tak, jako nás baví ho 
psát. Těšíme se tedy na vaši zpětnou vazbu, diskusi nebo i příspěvky od 
našich shovívavých čtenářů. 

Leoš Zatloukal

Poznámka: příspěvky sice neprocházejí dvojitým anonymním recenzním řízením, jako je to 
standardem u kvalitních odborných časopisů, ale zato procházejí důkladnou cenzurou.

Redakční rada: 
Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D. – šéfredaktor, PhDr. Daniel Žákovský – výkonný redaktor,  
Bc. Pavel Vítek – zcela nevýkonný redaktor, zato poctivý přispěvatel a recenzent,
Mgr. Ludmila Žákovská – technická podpora. Kontakt na redakci: info@dalet.cz
*SF – přístup zaměřený na řešení, zkratka z angl. „Solution-focused approach“
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KOUČOVÁNÍ ZAMĚŘENÉ  
NA ŘEŠENÍ A LEADERSHIP

 
Workshop s Markem Mc Kergowem, Ph.D. MBA  

a Jenny Clarke, MA (Velká Británie)

Mark a Jenny patří mezi průkopníky a přední před-
stavitele aplikace přístupu zaměřeného na řešení  
v koučování a managementu, Mark je spoluautorem 
bestselleru "Solution focus" a spolu s Jenny jsou autory 
mnoha dalších knih a článků o aplikaci přístupu zaměře-
ného na řešení v koučování a vedení lidí. Na workshopu 
unikátně propojí principy a praxi koučování zaměřené-
ho na řešení s konceptem "host leadership" (hostitelské 
vedení). Workshop bude zaměřen velmi prakticky, bude 
reflektovat témata účastníků a obsahovat mnoho prak-
tických cvičení.

Termín: 22 - 23. 3. 2012
Podrobné informace o kurzu jsou k dispozici  
na www.dalet.cz v sekci vzdělávání.

MANAGEMENT A KOUČOVÁNÍ  
ZAMĚŘENÉ NA ŘEŠENÍ

Lektorský tým
Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D.,  

Bc. Pavel Vítek, Mgr. Miloš Havlík,  
RNDr. Zdenka Hromadová,  

Mgr. Ivana Smětalová

Kurz je určen pro zkušené i začínající ředitele, manaže-
ry, vedoucí týmů, personalisty a další odborníky, kteří 
chtějí rozvinout své dovednosti při koučování a vedení 
lidí v neziskovém i komerčním sektoru. Kurz je zaměřen 
na osvojení základních principů a dovedností přístupu 
zaměřeného na řešení s využitím modelu Reteaming®  
a na jeho aplikaci v různých oblastech managementu. 
Důraz je položen na praktický trénink účastníků (mo-
delové situace, koučování, praktická cvičení, refle-
xe vlastní praxe), skupinovou diskusi o klíčových te-
oretických tématech (symposion) a řešení konkrét-
ních otázek podle potřeb účastníků (vlastní projekt). 
Po úspěšném absolvování kurzu mohou účastníci na-
víc získat mezinárodní certifikát Reteaming® kouče. 
(Více informací viz. www.reteaming.cz)

Vybraná témata: Reteaming - koučování zaměřené 
na řešení , strategické řízení, řízení změn, vedení lidí 
(týmy, vyjednávání, konflikty, leadership...), řízení pro-
jektů, organizační kultura, seberozvoj manažera (stres, 
vyhoření, time-management, reflexe, učení se uče-
ní...), řízení jakosti...

Rozsah: 160 h; 10 dvoudenních setkání.
Kurz je rozdělen na dva moduly (každý je samostatně 
akreditován): Reteaming® - koučování zaměřené na ře-
šení (32h, 4 dny), navazující modul (128h; 16 dní) 

Termín zahájení: 16. - 17. 4. 2012
Podrobné informace o kurzu jsou k dispozici  
na www.dalet.cz v sekci vzdělávání.

Aktuálně

TVOŘIVOST V TERAPII

Hostující lektoři Bradford Keeney, Ph.D.,  Hillary Stephenson, Ph.D. (USA) 

Brad Keeney patří mezi nejvýraznější postavy současné psychoterapie, stál (spolu se Stevem De Shazerem, Paulem 
Dellem a dalšími) u zrodu postmoderních či systemických přístupů v terapii, patří k předním odborníkům na kyber-
netiku, mnoho let věnoval studiu léčení v různých kulturách na všech kontinentech, vytvořil vlastní přístup - terapie 
zaměřené na zdroje (resource-focused therapy), je autorem mnoha bestsellerů včetně "Aestetics of change", "Im-
provisational therapy" nebo nejnověji "The creative therapist". Případy z jeho praxe se objevují v oblíbených kni-
hách Carlsona a Kotlera, kteří zkoumají způsob práce předních terapeutů. Hillary Stephenson se věnuje koučování 
a terapii, komunitní práci a spirituálním aspektům terapie a koučování. Podrobnější informace o obou lektorech (v 
angličtině) lze nalézt na www.mojodoctors.com. Workshop bude zaměřený na využití tvořivosti v terapii a bude pro-
bíhat velmi prakticky - v rámci workshopu proběhnou živé konzultace vedené Bradem Keeneym s následnými refle-
xemi.

Termín: 12. - 13. 11. 2012

PRÁCE S PÁRY A RODINAMI
přístup zaměřený na řešení 

Hostující lektor Harry Korman, M.D.  
(SIKT Malmö, Švédsko)

Po úspěšném semináři o možnostech práce s "nespo-
lupracujícími" klienty povede Harry workshop o speci-
fikách na řešení zaměřeného přístupu při práci s páry 
a celými rodinami. Seminář bude opět postaven na 
četných ukázkách z Harryho praxe a lze opět očekávat 
spoustu praktických podnětů i zábavy a humoru při 
Harryho prezentacích. Kurz má akreditaci na MPSV ČR.

Termín: 5. - 6. 6. 2012



3

NA ŘEŠENÍ ORIENTOVANÝ PŘÍSTUP V PORADENSTVÍ A TERAPII 
(úvodní výcvik, 160h)
Termíny: 8.-10.3.12 • 19.-4.12 • 24.- 26.5.12 • 21.-23.6.12

SOLUTIONS FOCUS – KOMPLEXNÍ VÝCVIK V TERAPII A PORADENSTVÍ ZAMĚŘENÉM NA ŘEŠENÍ
(navazující výcvik, 650h).
Termíny v letošním roce: 15.-17.3.12 • 10.-12.5.12 • 28.-30.6.12 • 13.-15.9.12 • 1.-3.11.12

Právě probíhá...

Ohlédnutí
Workshop „Reteaming – koučování zaměřené na řešení“, Ben Furman, M.D.

Podání reteamingu Benem Fur-
manem na mě působilo hravě  
a lehce. I přes spoustu konkrét-
ních tipů a podrobné rozvíjení 
jeho užitečné metody si celý kurz 
podle mě uchoval pohodu a ote-
vřenost. Plně to koresponduje  
s druhým nejdůležitějším posel-
stvím, které si kromě reteamin-
gu ze setkání s Benem Furma-
nem odnáším. Tím poselstvím je 

jeho důraz na kreativitu. Napa-
dá mě u toho, že jde o kreativitu 
na všech úrovních. V praxi víme, 
jak moc je užitečné, když terapeut 
nebo kouč nechává svou uvolně-
ností a reflektováním prostor pro 
svůj tvořivý přístup k naučeným 
technikám a vytváří tak osobitý 
terapeutický či koučovací styl. To 
samé poskytujeme klientovi, vy-
tváříme prostor pro jeho vlastní 

řešení situace, ne pro aplikaci rad, 
podněcujeme nejen jeho kompe-
tence, ale i kreativní způsob myš-
lení. Kreativitu můžeme najít  
i v celém kontextu spolupráce, 
kde z pohledu konstruktivismu 
členové systému tvoří něco, pro 
co se našli. To nejkrásnější na tvo-
řivosti je pro mě ale to, že zúčast-
něné baví.   

Petra Černá

Metodu koučování reteaming 
jsem používal již před worksho-
pem s Benem Furmanem. Díky 
Leošovi, který přeložil materiá-
ly o reteamingu jsem si udělal 
své schéma na jednu stránku (viz. 
níže) a začal dle něho pracovat. 
Tato metoda se mi líbila, pasova-
la do mého vnímání SF. Je v ní více 
brán zřetel na sociální okolí klien-
ta (přínosy pro ostatní, podpo-
ra v okolí klienta, ocenění ostat-
ních při úspěšném dosažení cíle, 
…) a na spolupráci. Benovo hes-
lo „individuální rozvoj je týmo-
vý sport“, mě velmi oslovilo. Vždy 
jsem rád sportoval a také považu-
ji spolupráci za důležitou součást 
mého života – raději s lidmi spo-
lupracuji, než soupeřím. Nemám 

rád konflikty, raději pracuji v pří-
jemné atmosféře. Některé kroky 
reteamingu jsem vypouštěl, pro-
tože mi nebyly blízké. Např. vy-
mýšlení symbolu pro cíl klien-
ta. Našel jsem si svůj způsob, jak 
jsem dělal reteaming.

Workshop s Benem však pro mě 
byl velmi důležitý v mé koučova-
cí praxi. Až vlastní zážitek s me-
todou reteaming na „své kůži“, 
kdy jsem měl možnost pod vede-
ním Bena Furmana a za podpo-
ry ostatních účastníků worksho-
pu pracovat na svém tématu, mi 
pomohl užít si tuto metodu, více 
jí pochopit a kvalitně ji využívat 
při své koučovací praxi s klien-
ty. Ověřil jsem si, že podle zdro-

jů z literatury mohu nějak praco-
vat, ale vlastní zážitek, umocně-
ný setkáním s tvůrcem této me-
tody, je nenahraditelný. Mimo 
jiné jsem se také naučil používat 
symbolické ztvárnění cíle a do-
konce v něm našel krásu a kouz-
lo pro konečný efekt celého kou-
čovacího procesu. Nejen díky cer-
tifikaci reteaming kouče udělené 
mi Benem Furmanem (svoji prá-
ci jsem s ním diskutoval/obha-
joval cca dvě hodiny), ale přede-
vším díky své zkušenosti a rozvo-
ji během uvedeného workshopu 
si nyní dovoluji říci, že společně  
s  klienty děláme kvalitní retea-
ming koučování. Bene a kolego-
vé/kolegyně z workshopu, díky. 

Pavel Vítek
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  schéma k článku Workshop - reteaming... na str. 3

V Reteamingu se většinou začíná 
snem a pracuje se postupně na 
jeho realizaci. Workshop s Benem 
Furmanem pro mě znamenal spl-
nění jednoho mého snu. Před lety 
jsem četl článek Bena Furmana 
a Tapani Aholy a posléze i jejich 
dnes již klasickou knihu „Solution 
talk“ (1992). Hodně mě oslovilo, 
jak tvořivé SF může být. Když jsem 
četl jednotlivé příběhy, uvědo-
mil jsem si, že od lidí, kteří takto 
pracují s klienty, kteří dokáží mít 
tak velký respekt ke svým klien-
tům, kteří dokáží nabízet tak za-
jímavé nápady a mají takový tak-
řka ericksonovký smysl pro dra-
ma a zážitek, bych se chtěl učit. 
Později jsem se seznámil s retea-
mingem, který mi poskytl smyslu-
plný rámec pro vlastní praxi a po 
diskusích s kolegy jsme se shodli, 
že nás hodně inspiruje a zkoušeli 
jsme ho v praxi. Tak se zrodil sen 
(učit se od Bena), ze snu cíl (po-
zvat Bena na workshop o retea-
mingu), zvážily se přínosy, podpo-
ra, překonávání překážek, udělaly 
se první krůčky… takže ještě před 
workshopem samotným celý pro-
ces jeho přípravy byl takový rete-
aming v praxi (včetně oslavy na-
konec). 

Na workshopu mě ale nejvíc oslo-
vily věci, které v knihách nebyly: 
První z nich byla Benova úspor-
nost a jednoduchost, kterou 
mám osobně spojenou s mistrov-
stvím (v zenu se říká, že jen sku-
tečný mistr umí dělat věci jedno-
duše; v umění většinou platí po-
dobný axiom). O jednoduchosti 
se v SF hodně mluví a píše. Dělat 
věci jednoduše a nekomplikovat 
je zbytečnými komplikovanostmi 
(např. analýzami problémů, hle-
dání příčin, složitými teoriemi, 
které se v praxi neuplatňují…), to 
je jedním z klíčových témat v SF. 
Ale něco jiného je vidět tuto jed-
noduchost v praxi. Nezískal jsem 
možná mnoho nových poznat-
ků, vědeckých teorií a konceptů, 
ale viděl jsem schopnost položit 
jednoduchou otázku v pravý čas 
nebo nabídnout jednoduchý po-
střeh, který inspiroval víc, než by 
to dokázal půlhodinový rozbor.   
Druhou z nich bylo nastavení na 
spolupráci. Z každého slova a kaž-
dého gesta jsem vnímal velký Be-
nův respekt ke mně a k ostatním 
a otevřenost ke spolupráci. Řekl 
bych, že Ben příliš nemluvil o spo-
lupráci (vždyť mluvil o snech, cí-
lech, překážkách, zdrojích, pod-

poře, přínosech a podobných vě-
cech), a přesto bylo toto jeho na-
stavení stále patrné z toho, jak 
vedl workshop. Pokud by se tento 
postoj spolupráce (vs. řízení, vyu-
čování, …) prosazoval i v organiza-
cích a v managementu, byl by to 
podle mého soudu obrovský po-
sun vpřed.
Myslím, že s Benem jsme se velmi 
sblížili, nyní jsme v úzkém kontak-
tu. Při konzultacích – koučovacích, 
supervizních či terapeutických –  
i při vzdělávání se mi často obje-
ví otázka „co by teď udělal Ben?“  
(a při Skypech nebo osobních se-
tkáních se ho na to naštěstí  mohu 
i zeptat). A když mě při takových 
příležitostech napadne nějaký ob-
zvlášť neobvyklý nápad, vzpome-
nu si na drobného chlapíka z Fin-
ska, který mi do své knihy napsal 
věnování: „Pro mého ericksonov-
ského bratra z ČR…“ a jdu ten ná-
pad hned vyzkoušet. 

Leoš Zatloukal
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Na seminář s Tomaszem Switkem 
jsem byl velmi zvědavý, protože 
jsem o jeho práci slyšel mnoho 
informací. Slyšel jsem, že patří k 
předním představitelům SF nejen 
v Polsku, ale že je uznávaným od-
borníkem v rámci celosvětové ko-
munity SF pracovníků. Současně 
jsem ale slyšel, že je novátorem, 
který vymýšlí nové postupy a po-
hledy na SF práci. Sám se někdy 
označuje jako heretik (kacíř☺) 

SF přístupu. V průběhu seminá-
ře nám představil několik zajíma-
vých cvičení (SF domino, oceňo-
vání za využití nafukovacích ba-
lónků, spolupráci prostřednictvím 
balónků, …) i velmi zajímavý, pro 
mě nový, pohled na práci se šká-
lami. Za celý seminář jsem však  
v jeho práci a hlavně v jeho pří-
stupu k nám, jeho kolegům a kli-
entům, neobjevil žádné kacířství 
☺. Naopak mi jeho SF práce vel-

mi ladila s mými před-
poklady, byla mi vel-
mi sympatická jeho ote-
vřenost a spolupráce při 
práci lektora i při vedení 
konzultace v rámci semi-
náře. Dovedl být velmi 
podnětný nejen v prů-

běhu semináře, ale také při nefor-
málních posezeních. Kromě toho, 
že mu zachutnalo české pivo a že 
je velkým sportovcem (každý ve-
čer chodil běhat, jezdí na kole  
a v Polsku organizuje sportovní 
setkávání pomáhajících pracov-
níků), jsme při jazykových hrách  
v češtině, polštině a angličtině 
společně s kolegy z týmu Dalet 
zjistili, že Tomasz je fajn chlap, se 
kterým máme v rámci naší SF i ži-
votní filozofie mnoho podobné-
ho. Výsledkem tohoto příjemné-
ho setkání bylo to, že se narodi-
la myšlenka pravidelnější dlouho-
dobější spolupráce. Uvidíme, jak 
se  bude tato myšlenka dále vyví-
jet a realizovat v praxi. 

Pavel Vítek

Workshop „Neobvyklé postupy zaměřené na řešení“ 
Mgr. Tomasz Switek (CPSR, Polsko) 

Domnívám se, že setkání s Benem 
Furmanem bylo pro celý náš tým 
velkým obohacením. Chtěl bych 
se nyní podělit o několik vlastních 
postřehů. Zkusím je shrnout do  
3 hlavních bodů, i když toho pod-
nětného jistě bylo víc.

1. Benova lidskost. Setkání s Be-
nem bylo srdečné a příjemné. Vů-
bec nepatřil k těm celebritám, 
které si drží odstup, ale choval 
se přirozeně, přátelsky, vedl di-
alog. Měl zájem o naše postře-
hy a zkušenosti. Domnívám se, že 
kdyby Ben takový nebyl, stěží by-
chom vnímali jeho návštěvu jako 
přínosnou, i když by mohl přijít se 

sebelepší metodou. To mě odka-
zuje na důležitost „osobnosti te-
rapeuta“ a na potřebu svoji lid-
skost stále rozvíjet a zušlechťo-
vat.

2. Studovat techniku a zažít tech-
niku mohou být dvě různé věci.
Reteaming jsem znal již dříve z li-
teratury. Ale až poté, co jsem si jej 
vyzkoušel na vlastní kůži, docenil 
jsem jeho strukturu a potenciál. 
Zkušenost s reteamingem nám v 
týmu otevřela nové cesty, jak psy-
choterapii a poradenství vyučo-
vat. Snažíme se nyní více než dří-
ve stavět právě na sebezkušenos-
ti, až poté přinášet informace. 

3. Komunitní rozměr reteamingu. 
Možná není na první pohled ten-
to fakt výrazný, ale důraz na „ko-
munitní rozměr“ jakékoliv sna-
hy přiblížit se k cíli je zde vel-
mi důležitý. O tom svědčí i jedno  
z hesel: „Osobní rozvoj je týmový 
sport“. V reteamingu člověk ne-
jde k cíli sám, je vybízen, aby do 
celého procesu zapojil druhé, sdí-
lel svůj cíl s nimi, žádal je o pod-
poru. Také je kladen důraz na 
to, aby cíle byly prospěšné i pro 
ostatní. Pro mě z toho plyne, že 
reteaming není o individualismu, 
ale stále je kladen důraz na to, že 
člověk není na světě sám.

Daniel Žákovský

Setkání s Tomaszem 
bylo pro mě nejsilněj-
ší ve chvíli, kdy vedl te-
rapeutickou konzultaci. 
Mohl jsem vidět nádher-
nou práci plnou respek-

tu, velké vnímavosti ke klientovi, 
lidskosti. Byla v tom krása, moud-
rost, přirozenost. Tímto si mě To-
masz velice získal.

Daniel Žákovský
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Rocío vedla na moje pozvá-
ní dvoudenní workshop pro stu-
denty sociální na CMTF Univerzi-
ty Palackého. Osobně jsem si akci 
opravdu užil, měl jsem možnost 
slyšet spoustu zajímavých nápa-
dů a i mimo workshop s Rocío 
diskutovat o práci s komunitou,  
o Mexiku, o spolupráci, o životě… 
Rád bych se podělil o několik mo-
mentů, které mě zaujaly.

1. Živá konzultace. Znám jen něko-
lik lidí, z nichž přímo vyzařuje ote-
vřenost ke spolupráci a respekt ke 
klientovi a to, co se někdy ozna-
čuje jako „partnerský přístup“ při 
práci s lidmi. Rocío je určitě jed-
nou z nich. Na druhou stranu mě 
zaujal ještě jeden moment. Ačko-
li to z hlediska spolupracujícího 
postmoderního přístupu není dů-
lažité, zaslechl jsem tam i spous-
tu velmi užitečných otázek, kte-
ré rozhovor zaměřovaly směrem 
k rozvíjení řešení (např.: Co jste už 
udělal, abyste to zjistil?, Kde by-
chom měli začít?, Co by muselo 
zanít za nápad, abyste si řekl, že 
je užitečný?, Jak by vypadal „dob-
rý celek“? Napadá mě několik 
otázek… mohu vám je říct s tím, 
že byste si pak vybral tu, které se 
budete chtít věnovat?, Jak jste to 
zvládal?, Co by bylo jinak, kdybys-
te si mohl určovat X?, Co všech-
no byste potřeboval změnit, abys-
te se dostal blíž k tomu, co chce-
te?) Neodolal jsem a řekl jsem po 
skončení Rocío, že to byla skvělá 

na řešení zaměřená konzultace… 
doufám, že to přijala jako oceně-
ní☺.
 
2. Nepracujte pro komunitu, ale 
společně s ní – změna nastavení 
komunitní práce. 

3. Just therapy – příběh o spolu-
práci lidí u kterých by bylo těž-
ko něco takového předpokládat, 
význam konsensu – věnovat čas 
získání souhlasu všech znamená 
velkou investici na začátku, ale 
pak vyšší pravděpodobnost rych-
lé realizace; užitečné je na téma-
ty vyvolávajícími kontroverze dě-
lit lidi do skupinek (muži/ženy,  
mladí/ staří, různé národnosti…)

4. Když někdo přechází řeku, ne-
jde jen o to, pomoci mu, aby se 
dostal na druhý břeh, ale je třeba 
postavit most (Waldegrawe).

Leoš Zatloukal

Můj celkový dojem ze setkání  
s Rocío byl: „Rocío je moje krev-
ní skupina.“ Je mi velmi blízká je-
jím respektem ke všem okolo 

sebe. Respektem, který se proje-
vuje nejen při její práci s klienty, 
ale při každé příležitosti – při prv-
ním setkání, při přestávce progra-

mu, při posezení v hospodě, při 
loučení. Její přirozenost, s jakou 
bere/uznává/přijímá lidi okolo 
sebe je mi velmi sympatická. Vní-

Workshop „Práce s jednotlivci, rodinami a komunitami 
postmoderní spolupracující přístup a „just therapy“ 
Rocío Chaveste Gutiérrez, Ph.D. (Kanankil, Mexiko) 

S Tomaszem jsem se potkal něko-
likrát předtím, než jsme zorgani-
zovali workshop na Moravě. Dří-
ve, než jsem ho slyšel předná-
šet, jsem ho zažil v hospodě, při 
„tanci“, při diskusích o různých té-
matech… V diskusích i na work-
shopu si Tomasz zachoval tvoři-
vost, schopnost zpochybňovat za-
běhlé jistoty, ptát se, provokovat  
a v každém případě inspirovat. 
Zaujalo mě, že zatímco disku-

se s Tomaszem jsou provokativní  
a sám sebe označuje za „heretika 
SF“, jeho práce s klientem na živé 
konzultaci byla krásnou ukázkou 
na řešení orientovaného rozhovo-
ru, jako z učebnice. Na worksho-
pu mě zaujal ještě jeden aspekt 
– Tomasz vedl nejen workshop  
o SF, ale vedl ho také SF způso-
bem. Bylo zajímavé sledovat, jak 
často reflektoval nahlas, nabízel 
spolupráci, dojednával cíle… mož-

ná, že někteří účastníci, kteří ne-
byli hlouběji obeznámeni s prin-
cipy SF mohli být chvílemi zma-
teni tím, co se děje a jaký to má 
význam, ale pro mě osobně bylo 
přes počáteční údiv zajímavé sle-
dovat, jak se workshop utváří v SF 
duchu. A ještě jedna poznámka – 
cvičení s balónky mě upozornilo, 
jak málo si uvědomuji své zdroje, 
příště vydržím aspoň minutu ☺.

Leoš Zatloukal
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mám to ne jako profesní techniku.  
V jejím podání to vnímám jako ži-
votní názor – světonázor. Rocío 
podle mě nejen pracuje kolabo-
rativním přístupem  (v češtině za-
čínám používat pojem spoluvy-
tvářející, což je víc než spolupra-
cující – angličtina místo coopera-
tive  používá termín collaborati-
ve), Rocío kolaborací/spoluvytvá-
řením světa žije. Setkal jsem se 
s ní třikrát. Pokaždé to bylo vel-
mi příjemné, inspirativní setká-
ní, které pro mne bylo nezapome-
nutelným zážitkem. Vedle způso-
bu života, celkového dojmu, kte-
rý jsem si o Rocío udělal, jsem si 
z těchto setkání odnesl i několik 
jednotlivostí:

1. Rocío při přednášení téměř vů-
bec nemluví o technikách. Větši-
nou mluví o filozofii a vypráví pří-
běhy. 

2. Domnívám se, že způsob na-
šeho myšlení se projevuje v na-
šem jazyce. Jazyk na nás prozra-
zuje, jak přemýšlíme. Při seminá-
ři s Rocío jsem si několikrát všiml 
rozdílností v jazyce jejím a v ja-
zyce účastníků semináře. Napří-
klad, když Rocío opakovaně ho-
vořila o komunitách. Účastní-

ci stále používali pojem minorita 
nebo menšina. Pro mne je to pro-
jev právě jejího partnerského pří-
stupu ke každému – v komunitách 
jsme partneři. Komunity vnímám 
jako rovnocenné, partnerské sku-
piny. Ale pokud o někom hovo-
řím (a smýšlím) jako o menšině, 
vypovídá to o mém nadřazeném 
(většinovém) postavení. Toto byl 
pro mne jeden z nejsilnějších zá-
žitků při semináři o Just therapy. 
Mohu říkat, že pracuji kolabora-
tivně, mohu se snažit spolupra-
covat s dalšími skupinami obča-
nů. Pokud ale o nich budu smýš-
let jako o menšině (či jinak jako o 
nerovnocenných partnerech), ne-
pracuji kolaborativně. A můj jazyk 
mě prozradí. Já mám toto spoje-
né nejen s kolaborativním přístu-
pem. Pro mne je respekt a spo-
luvytváření podstatnou součástí 
i přístupu zaměřeného na řešení.

3. V rámci Just therapy je cílem 
dát každému možnost zapojit se 
do řešení dané problematiky – ne 
vytvářet povinnnost, ale dávat 
příležitost. Členové jednotlivých 
komunit jsou přizváni k povídání/
diskusi nad danými tématy. Je na 
nich, zda a v jakém rozsahu se zú-
častní.

A nyní ještě pár slov nejen k Ro-
cío. Protože jsme měli v rámci 
týmu Dalet možnost setkat se bě-
hem jednoho roku s několika za-
hraničními kolegy, předními před-
staviteli kolaborativního a na ře-
šení orientovaného přístupu, pře-
mýšlel jsem, co je v mých očích 
spojuje. Že jsou mi všichni tak 
sympatičtí, jsou uznávanými pro-
fesionály a úspěšnými lidmi. Na-
padlo mě jedno slovíčko. U Rocío 
Chaveste Gutiérez, u Bena Fur-
mana i u Tomasze Switka jsem vi-
děl ohromnou POKORU. Nikoliv 
falešnou skromnost. Ale pokoru 
k lidem okolo sebe, k sobě, k ži-
votu. Váží si sami sebe i lidí oko-
lo sebe. Nemají potřebu s lidmi 
soupeřit, spolupracují s nimi. Je 
to pokora, která se následně pro-
jevuje v respektu ke klientům, zá-
kazníkům, kolegům, partnerům, 
v jejich přijímání a zplnomocňo-
vání, ve spolupráci s nimi, v part-
nerství. Samozřejmě mi to všech-
no nějak souvisí s přijetím kon-
struktivistických a konstrukcionis-
tických myšlenek za své. Ale bez 
ohledu na filozofii mi to vše spo-
juje slůvko pokora. Rocío, Bene  
a Tomaszi díky vám. 

Pavel Vítek

Na začátek prosince jsme si s ko-
legy v týmu Dalet pozvali na se-
minář do Olomouce MUDr. Olgu 
Kunertovou. Jednu z prvních sys-
temicky pracujících psychiatryň 
(tímto termínem se sama pojme-
novává) v ČR, lektorku a supervi-
zorku výcviků v systemickém pří-
stupu a především zakladatel-
ku a čelní představitelku organi-
zace Gaudia, která pracuje hlav-
ně s onkologicky nemocnými pa-
cienty a jejich rodinami. Tématem 
semináře byla krizová intervence 
– přesný název zněl „Jak hovořit s 

člověkem v krizi“. Olga seznámila 
účastníky semináře s několika zá-
kladními myšlenkami a technika-
mi systemického přístupu.
Zabývali jsme se tím, co může  
v životě člověka vyvolávat krizi, 
jak bývá krize definována a hlav-
ně, jak s člověkem v krizi praco-
vat. V mysli mi na uvedený semi-
nář zůstaly hlavně tři vzpomínky.

1. Stále se mi vybavuje věta, že 
„vlastně každou systemickou prá-
ci lze označit jako krizovou inter-
venci“.

Workshop „Systemická krizová intervence“, MUDr. Olga Kunertová
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Konference v Drážďanech mi při-
nesla spoustu zajímavých podně-
tů a setkání se zajímavými lidmi, 
rád bych se podělil alespoň o ně-
kolik střípků:
Na workshopu s Terese Steiner, 
zkušenou SF terapeutkou pra-
cující zejména s dětmi (ano, je 
to ta spoluautorka skvělé kni-
hy Children solutions work, kte-
rou napsala spolu s Insoo Kim 
Berg) jsem seděl společně s Be-
nem Furmanem, který se o prá-
ci s dětmi rovněž dlouhodobě za-
jímá a napsal o ní spoustu knih 
(jeho Kids‘ skills vycházející z re-
teamingu, jsou známé po celém 
světě). Musím říct, že jsem si uží-
val celý workshop – od úvodní po-
hádky, kterou nám Terese vyprá-
věla opravdu jako malým dětem, 
přes různé terapeutické hry, kte-
ré lze využít s dětmi na navázání 
vztahu až po četné příklady z pra-
xe. V jednom momentě, když Te-
rese podrobněji reagovala na ně-

jakou otázku mě málem přemoh-
la dřímota a najednou vidím, jak 
mi Ben píše do mých poznámek: 
„Je to skvělé, ale trochu dlouhé, 
co?“ Tomu říkám empatie!
Zajímavý workshop vedl Harry 
Korman a jedna kolegyně z Aus-
trálie s hamletovským názvem 
„To break or not to break?“ (Dát 
přestávku nebo ne?) Po skonče-
ní jsem se pevně rozhodl přestáv-
ky dávat – argumenty byly pádné: 
terapeut si může promyslet expe-
riment, oddělí konzultaci na dvě 
části, dopřeje čas k reflexi klien-
tům... když se ohlédnu zpět, vi-
dím, že jsem svému předsevze-
tí příliš nedostál. Další téma k re-
flexi!
Největší zážitek pro mě byl ce-
lodenní workshop vedený Scot-
tem Millerem. Nesmírně skromný  
a příjemný člověk v soukromém 
rozhovoru se na pomyslném „pó-
diu“ proměnil ve skvělého her-
ce. Když jeho workshop nazvu 

„show“, pak vůbec nepřeháním 
a myslím to v tom nejlepším slo-
va smyslu. A to hovořil o výzku-
mu terapie, o terapeutickém spo-
jenectví, o měření pokroku v te-
rapii, o zpětné vazbě od klientů,  
a o podobných často krajně nezá-
živných tématech. Způsob, jakým 
komentoval videonahrávku své 
konzultace, mě inspiruje a baví 
ještě teď, když si na to vzpomenu. 
Rád bych nabídnul alespoň něko-
lik Scottových bonmotů:
„Bez ohledu na to, jakým přístu-
pem pracujete, když to nefungu-
je, koukněte se na vaše pracovní 
spojenectví.“ 
„Terapeutické spojenectví bez vý-
sledků - to je přesná definice zá-
vislosti na terapii.“ 
„Když  klient dělá pořád doko-
la to, co nefunguje, říkáme tomu 
patologie. Když terapeut dělá po-
řád dokola to, co nefunguje, říká-
me tomu léčba (treatment).“ 

Leoš Zatloukal

Máme za sebou v týmu Dalet 
první ročník prvního SF výcviku. 
Při ohlédnutí za tímto ročníkem 
mě napadají hlavně čtyři věci. 

• Byla to velmi příjemná práce  
s perfektními kolegy a kolegyní. 

• Byla to velmi příjemná práce  
s perfektními účastníky výcvi-
ku. Bylo úžasné sledovat, jak 
se jednotliví účastníci rozví-

jí, jak mění své pohledy. 
A jak rychle to často šlo. 
Opět jsem zažíval ten úžas-
ný pocit – být u toho. Být  
u změn myšlení, u změn 
předpokladů, u změn po-
hledů, u změn způso-
bů práce, být u změny … 

• Můžu si nyní s klidným 
svědomím říci, že jsme od-
vedli s kolegy dobrou prá-

Výcvik SF 160h (ukončený)

Konference „Frames and beyond“ 2011 (EBTA, Dresden)

2. Závěrečná reflexe účastníků se-
mináře, především těch, kteří se 
se systemickým přístupem setka-
li na vlastní kůži v průběhu toho-
to semináře poprvé. Jako účast-
ník semináře jsem měl možnost 

pozorovat, jak lidem v pozici kli-
entů dělá dobře, když mají pro-
stor, když se mohou do dění zapo-
jovat jako partneři, když jsou oce-
ňováni.
 

3. V průběhu semináře jsem od 
Leoše získal úžasnou flashku na 
32 GB, je perfektní.

Olgo (i Leoši), díky. 
Pavel Vítek
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Ve dnech 9. – 11. 6. 2011 proběh-
la v Praze konference Systémy 
předpokladů a systemická praxe 
organizovaná ISZ-MC. Za tým Da-
let se zúčastnil Leoš a já. Konfe-
rence se stala zajímavým setká-
ním lidí z ČR, Evropy i celého svě-
ta, kteří se zabývají postmoderní-
mi přístupy. Mimo setkání s lidmi, 
o kterých píši níže, pro mě bylo 
velmi zajímavé setkání s kolegy  
z týmu Narativ, se kterými jsme 
našli mnoho společného a začali 
budovat budoucí spolupráci.

Konference vedla v mé mysli  
k dalšímu podnícení diskuse o ná-
zvosloví používaném v oblastech 
mého zájmu. V českém pojetí je 
dlouhodobě (od roku 1990) pou-
žívaný všeobjímající název syste-
mický přístup, který byl inspiro-
ván především kolegy z Němec-
ka, hlavně Kurtem Ludewigem. 
Já se nyní stále častěji setkávám 

a v mé mysli začíná převládat ná-
zev postmoderní přístupy, přede-
vším pod vlivem Rocío Chaveste 
a našimi partnery ze severu Evro-
py (Harry Kormen, Ben Furman). 
Jsem zvědavý na svůj další vývoj  
v tomto tématu.

Zúčastnil jsem se konference ISZ 
v roce 2001 i nyní konference IS-
Z-MC v roce 2011. Před 10 lety 
jsem se hodně rozkoukával a hl-
tal všechny myšlenky a techniky 
práce přednášejících, hlavně za-
hraničních účastníků. Nyní jsem 
měl možnost pozorovat, jaký kus 
cesty jsme na poli systemické prá-
ce v ČR již ušli a že také my máme 
světu co nabízet v podobě svých 
myšlenek a způsobů práce. Le-
tošní konference byla realizována  
v komornějším prostředí a možná 
také proto na mě působila intim-
něji, intenzivněji a byla pro mě sil-
nějším zážitkem. Setkání s mno-

ha kolegyněmi a kolegy z různých 
částí ČR, seznámení s novými,  
setkání se "starými známýmí" 
ze zahraničí v osobách Kurta Lu-
dewiga a Ferdinanda Wolfa byla 
příjemná, stejně jako opakovaná 
setkání s Jill Freedman nebo Ro-
cío Chaveste. Osobně pro mě bylo 
nejvíce inspirativní a největším 
zážitkem setkání s Galem Mille-
rem. Především vidět ho při práci, 
jak lidsky a skromně umí vytvářet 
prostor pro práci svých klientů/
studentů/kolegů. Věřím, že také 
jemu a dalším zahraničním hos-
tům se u nás líbilo.

Velký dík patří ISZ-MC za zorga-
nizování této konference. Odnesl 
jsem si z ní nejen zážitky z příjem-
ných setkání, nové pohledy a in-
spiraci do své práce, ale také řadu 
otázek. Těším se na společná hle-
dání odpovědí. 

Pavel Vítek

Mezinárodní konference o systemických přístupech, Praha 2011

ci nejen při vlastním lektorování 
ve výcviku, ale také při přípravě 
jednotlivých témat. Tato příprava 
pro mě byla velmi zajímavá a obo-
hacující. Myslím, že tato příprava 
a celý výcvik hodně přispěl k dal-
šímu rozvoji celého našeho týmu. 

• Těším se na pokračování této 
práce v navazujícím výcviku, kde 
se snažíme ještě více zapojit ko-
laborativní/spolupracující přístup  
v rámci SF.

Chci za velmi příjemnou zkuše-
nost v tomto výcviku poděkovat 
jednak všem účastníkům a hlavně 
jmenovitě kolegům – Leoši, Dan-
ku, Michale, Miloši a Peťo, moc 
díky. Ať nám to spolu vydrží. 

Pavel Vítek
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Už to spojení v názvu zní poněkud zvláštně – co má společného Dickensova klasická povídka a přístup za-
měřený na řešení? Asi nejdůležitějším pojítkem, které umožnilo vznik tohoto článku, je prostá skutečnost,  
že obojí mám rád. Ale to samo o sobě nestačí – mám rád také řízky, ale do souvislosti s přístupem zaměřeným na 
řešení jsem je zatím nedal… i když naklepávání, obalování či smažení v oleji nabízí také zajímavé analogie pro kon-
zultace s klienty. Ale o tom jindy, zpět k Vánoční koledě. Příběh je známý, dokonce i zfilmovaný,  tak jen stručné 
připomenutí. Zatvrzelý lakomec Scrooge je snad jediný člověk, který neslaví Vánoce a posmívá se jim. Až do chví-
le, než ho navštíví duch jeho zesnulého společníka Marleyho a informuje ho, že na jeho žádost Scrooga navštíví 
tři duchové, aby mu pomohli změnit to, co ještě v jeho životě změnit lze. Scrooge kupodivu není přítelovou laska-
vostí příliš nadšen, ale nemá na vybranou. Postupně ho navštíví duch minulých Vánoc, který ho provede několika 
významnými momenty v minulosti (jak osamělý ve třídě nalézá útěchu ve fantazii, jak mu sestra s velkou rados-
tí oznamuje, že se může vrátit domů, velmi bujarou oslavu Vánoc v době, když byl v učení, i ženu, která ho oprav-
du milovala), duch současných Vánoc mu ukazuje, jak se slaví Vánoce v různých domech ba i nehostinných konči-
nách a třetí duch ukazuje Scroogeovi jeho budoucnost – smrt opuštěného a o vše obraného chudáka, jehož od-
chodu nikdo nelituje.

Z pohledu přístupu zaměřeného na řeše-
ní mi duch minulých Vánoc připomněl vý-
jimky – duch ukazoval Scroogeovi momen-
ty, kdy byl alespoň trochu šťastný, což mu 
pomáhalo si jednak uvědomit, co měl a co 
již nemá, ale především mu to ukázalo, že  
v minulosti něco takového již dokázal  
a mohl by to dokázat opět.
Duch současných Vánoc mi připomněl mož-
nosti – ukazoval Scroogeovi jak různě lze 
slavit Vánoce a radovat se s druhými lidmi  
a Scrooge si z nabízených možností nakonec 
také vybral – Vánoce strávil se synovcem  
a jeho rodinou a přáteli a poté využil mož-
nosti pomoci malému Timovi. Kdyby mu 
duch současných Vánoc tyto možnosti ne-
pomohl zahlédnout, patrně by Scrooge ne-
věděl, kudy se vydat a čím začít. Z nabídnu-
tých možností si Scrooge sám zvolil a defi-
noval si i první krůčky a našel v nich i zdroje 
pro posun vpřed (je zajímavé si všimnout, 
že tyto zdroje – synovec, účetní, pánové vy-
bírající dary pro chudé, zpěváci na ulici… - 
byly přítomny stále, ale nebyly nikdy vyu-
žity).

Poslední duch ukázal Scroogeovi budoucnost, do jaké se řítí, pokud nic nezmění. To bývá užitečné i v na řešení za-
měřených rozhovorech, kdy se můžeme ptát: „Co se stane, když věci necháte běžet tak, jak jsou a nebudete nic 
měnit?“ nebo „Jak dlouho můžete věci nechat tak, jak jsou?“ 

Kdyby mě uvedení duchové požádali o supervizi, rád bych především ocenil, že zvolili užitečný způsob vedení roz-
hovoru zaměřeného na řešení. Líbí se mi, jak přinášejí do konverzace velmi detailní popis výjimek. Také bych rád 
ocenil důkladnou práci s možnostmi a zdroji, takže jejich klient možná poprvé uviděl to, co měl vždy k dispozi-
ci.  Napadá mě i několik nejasností a otázek: První duch – Marley – s klientem příliš nedojednal zakázku (opravdu 
mám dojem, že nejen že nebyl jasně definovaný cíl a ukazatele, podle kterých se pozná, že je možné skončit, ale 

Úvahy
Čtvero duchů z Dickensovy Vánoční koledy a přístup zaměřený na řešení

    „Jsem rád, že jste přišel. Vize duchů minulých, současných a budoucích Vánoc  
       jsou jasné falešné bludy založené na skrytých vnitřních konfliktech..“
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Přístup zaměřený na řešení (zkráceně SF, podle anglického „solution-focused“) se uplatňuje v celé řadě ob-
lastí – od terapie a poradenství přes koučování, práci ve školství, pastoraci, až třeba po vedení lidí a manage-
ment. Jakým způsobem může být tento způsob práce užitečný těm, kteří vedou v nejrůznějších organizacích 
další lidi? Na tuto otázku bych se zde rád pokusil stručně odpovědět.

Nejdříve k principům

S kolegy z týmu Dalet jsme zformulovali následující šestici principů přístupu zaměřeného na řešení: 

R – rozvíjení řešení, nikoli problémů
E – efektivita/ jednoduchost
S – spolupráce
E – expertnost na proces (nikoli na obsah)
N – nevyhnutelnost změn
I – individuální přístup

Tyto principy nám pomáhají reflektovat, zda to, co děláme, odpovídá tomu, co říkáme, že děláme a o čem 
si myslíme, že by se dělat mělo. Samotné principy jsou docela výmluvné, podrobněji jsme jednotlivé princi-
py popsali jinde (např. viz. http://dalet.cz/Clanky/SFBT-uvod.pdf), nyní bych rád tyto principy vztáhnul přímo 
k činnosti vedoucích pracovníků.

Analýza = paralýza?

Jednou z často kritizovaných slabin řízení v komerčním i neziskovém sektoru je to, čemu Tom Peters – jeden 
z vůdčích myslitelů managementu 20. století - říká „přeanalyzovanost“. Od vedoucího pracovníka se očekává, 
že dokáže přijímat rozhodnutí, což ale není snadná věc. Každé rozhodnutí znamená (metaforicky řečeno) smrt 
ostatních alternativ, což je nepříjemné - zvlášť pokud nemáme jistotu, že jsme zvolili to nejlepší (a tu ve světě 
managementu nemáme nikdy). Jednou z možností, jak toto dilema řešit, je „skrýt se“ za analýzy. V některých 
organizacích to může platit doslova, protože občas vznikají tak obsáhlé analýzy, že by se za stohy potištěného 
papíru mohl skrýt nejen manažer, ale i celý jeho tým a ještě by zbylo místo pro kopírku. 

U rozsáhlých analýz problémů, které je nutné řešit, vzniká několik potíží a rizik:

• vzniká iluzorní dojem, že analýzy nahradí bolestné rozhodování (vychází se z předpokladu, že když je něco 
vědecky prozkoumáno, ukáže se nakonec také ta „jediná správná“ cesta; v komplexním světě managementu 
však žádné jediné správné cesty neexistují)

Na řešení orientovaný management

zdá se mi, že Scrooge o podobnou intervenci příliš nestál), ale zajímalo by mě, zda svou práci s využitím kontroly 
pečlivě reflektoval. Poslední duch velmi propracovaně a dramaticky vedl svého klienta k vizi budoucnosti, k jaké 
směřuje, pokud se nezmění. Tuto tvořivost a smysl pro drama bych chtěl opravdu ocenit. Zároveň bych rád upo-
zornil, že mohl více prostoru věnovat nejen budoucnosti, kterou jeho klient nechce, ale i vizi preferované budouc-
nosti. Obávám se, že kdyby nebylo předchozích dvou duchů, kteří zaměřili klienta směrem k výjimkám, možnos-
tem a zdrojům, po návštěvě posledního z duchů by mohl propadnout zoufalství a ne chuti změnit svůj život. Po-
kud by se ale třetímu duchovi podařilo nabídnout klientovi vizi preferované budoucnosti se stejným smyslem pro 
drama a detail, možná by ostatní dva duchové mohli mít naopak volno nebo výrazně méně práce. Jako supervi-
zor bych rád navrhnul experiment: zkuste si u příštího Scrooge prohodit pořadí tak, že začne třetí duch s propra-
covanou vizí preferované budoucnosti, ostatní dva mají za úkol pozorovat rozdíly a dají prvnímu, až skončí, zpět-
nou vazbu v nejbližší hospůdce.  A snad dají pozor, aby nepolil zem pivem. A Marley zatím může vytipovat nového 
kandidáta. Jen doufám, že se nezaměří na pomoc supervizorům… 

Leoš Zatloukal
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• v době ukončení rozsáhlých analýz (které mohou trvat i několik měsíců) jsou už prvně sebraná data zastara-
lá a rozhodování se opírá o nedůvěryhodné informace
• analýzy nás poučí o tom, jakými problémy trpíme, ale nenabídnou samy o sobě smysluplnou vizi řešení – to 
vede týmy spíše k depresi a rezignaci než k nadšení a odhodlání čelit novým výzvám a něco společně vytvářet 
• analýzy bývají obvykle celkem nákladné – a když máte ve firmě problémy, většinou nemáte zrovna zdrojů 
nazbyt
• rozsáhlou analýzu nikdo nečte – ti nejpečlivější čtou maximálně jednostránkový souhrn na konci zprávy – 
takže možná zbytečně ničíme naše lesy a plýtváme tonery

Jak je vidno, obava manažerů z rozhodování se může pořádně prodražit, zvlášť pokud si zvolí strategii „ana-
lyzuj problém, dokud se nezjeví řešení“ (což může být teoreticky nekonečný proces). Občas pak slyšíme, jak 
podřízení u kávovaru šeptem prohodí „to, že je problém v XY tady přece tady ví každý, kvůli tomu se nemuse-
lo vyhodit tolik peněz za analýzu!“

SF princip zaměření se na řešení a nikoli na problémy nabízí elegantní cestu, jak se podobným nešvarům spo-
jených s „přeanalyzovaností“ vyhnout. Rád bych předeslal, že aplikovat SF principy v managementu nezna-
mená odvrhnout analýzy problémů a nic nezkoumat, nebo dokonce problémy zametat pod koberec. Spíše jde 
o to, aby veškeré analýzy byly dobře promyšlené a přinášely opravdu užitečné informace.

Aplikace principu rozvíjení řešení manažerům umožňuje:

• volit jednoduché a přehledné metody (např. SWOT) místo komplikovaných a sofistikovaných metod, kte-
rým nikdo nerozumí
• kromě důrazu na čísla (kvantitativní údaje) klást při analýzách také důraz na porozumění, významy a příbě-
hy, které ovlivňují motivaci a spo-
lupráci výrazněji než číselné údaje
• dělat přinejmenším stejně dů-
kladnou (nebo raději ještě důklad-
nější) analýzu zdrojů a příležitos-
tí, jako analýzu problémů a nedo-
statků či hrozeb
• mít dobře definováno, co potře-
bujeme vědět a respektovat, že 
nemůžeme nikdy vědět všechno a 
ani to, co víme, nemůžeme vědět 
úplně přesně (jinými slovy, naučit 
se žít v nejistotě)
• vychovávat vůdce, kteří mají od-
vahu mít vizi a experimentovat a 
nepotřebují se jen „schovávat“ za 
analýzy a zabezpečovat se proti 
možným rizikům (viz. další bod)

Hledá se vůdce

V managementu se ke konci minulého století udál zajímavý posun v úvahách o vedoucích pracovnících. Od 
dřívějšího důrazu na řízení (management) se přechází ke stále většímu důrazu na vedení či vůdcovství (lea-
dership). Warren Bennis, jeden z vůdčích myslitelů o vedení (leadership), říká slavný aforismus, že „manažer 
dělá věci dobře, zatímco vedoucí dělá dobré věci.“ John Adair – další významný teoretik leadershipu – vidí zá-
kladní rozdíl v tom, že manažer realizuje cíle formulované někým jiným, zatímco vůdce dokáže udávat směr a 
získat podporu dalších zainteresovaných osob. V podobném duchu vyznívá i srovnání Johna Kottera – přední-
ho odborníka v oblasti vedení procesů změny – uvedené v tabulce.
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Většina teoretiků managementu se v podstatě shoduje na tom, že organizace v 21. století potřebují roz-
víjet tento nový typ vedení – „leadership“, protože tradiční manažerské přístupy samy o sobě již příliš ne-
fungují. Tento typ vedení – leadership – je charakteristický tím, že vedoucí (vůdce) má vizi, dokáže ji sdělo-
vat ostatním srozumitelným způsobem, dokáže pro ni ostatní nadchnout a získat, dokáže vytvářet atmosfé-
ru bezpečí a důvěry, umí delegovat zodpovědnost, umí koordinovat jednotlivé výstupy a dokáže také ráz-
ně zasáhnout v případě potřeby. Výše uvedené charakteristiky (a také mnohé knihy o vedení) sugerují ob-
raz manažera jako jakéhosi „supermana“, vůdce-hrdiny, který všechno dokáže a všechno umí a nikdy nese-
lže. Metafora hrdinského vedení („heroic leadership“) je poměrně často frekventovaná i v odborných textech,  
ale není jediná a možná není ani příliš užitečná, protože klade přílišný důraz na osobnostní kvality vedoucí-
ho a opomíjí skutečnost, že vedení je proces. Vedle ní, jako určitý protipól, stojí metafora sloužícího vůdce  
(„servant leadership“), který pečuje o potřeby svých „následovníků“. Tato metafora si rovněž získala široký 
ohlas v odborných kruzích. Osobně se mi líbí ještě jiná metafora, kterou nabízí Mark McKergow a která obě 
předchozí varianty propojuje – metafora vedoucího jako hostitele. Hostitel se v určitých situacích chová he-
roicky a přebírá odpovědnost a iniciativu (např. při řešení nepříjemných situací, při provázení hostí jednotli-
vými částmi párty...), jindy pečuje o své „hosty“, stará se o jejich blaho a pohodu či nechává zábavu na nich 
a vůbec nezasahuje. Metafora „hostitele“ upozorňuje na nutnost flexibilního přístupu přiměřeného určité-
mu konkrétnímu kontextu a na to, že dobrou párty dělá ve spolupráci celý tým, nikoli osamělý (byť sebelep-
ší) hostitel.

Přístup zaměřený na řešení může výrazně pomoci při transformaci manažerů ve flexibilní vůdce, protože:

• přikládá velkou váhu snům a vizím
• pomáhá pečlivě formulovat cíle
• umožňuje důkladnou analýzu vlastních zdrojů vedoucího – žádný vedoucí není „superman“, ale každý má 
nějaké zdroje, na kterých může stavět a rozvíjet svůj osobitý vůdcovský styl (často však o těchto zdrojích neví 
a místo kultivování svých zdrojů se trápí se svými nedokonalostmi)
• učí vedoucí oceňovat na ostatních i drobné věci a stavět na nich
• zaměřením na cíle a zdroje napomáhá k budování spolupráce, respektu a důvěry v týmech, a tím přirozeně 
a nenásilně oslovuje i pozitivní změny na hlubších rovinách organizační kultury

Surfování na vlnách změn 

V divoké změti prostředí organizací by jen málokdo nyní oponoval tezi, že „jedinou konstantou je změna“. 
Snad každá kniha o managementu začíná úvahami o tom, jakými změnami organizace procházejí a jak je dů-
ležité, aby s tím vedoucí pracovníci dokázali nějak zacházet. Z hlediska přístupu zaměřeného na řešení není 
změna něčím nepřátelským a zlovolným, je prostě nevyhnutelným faktem, který v sobě nese i své příležitos-
ti. Takovou změnou mohou být standardy kvality sociálních služeb stejně jako inovace modelu mobilního te-
lefonu nebo hledání nové prodejní strategie pro toaletní papíry. 

Řekl bych, že existují dva typy změn – změny skokové a změny pozvolné. Velké skokové změny – to, co si ve-
doucí pracovníci (zejména na Západě) asi nejčastěji představí, když se řekne „inovace“, „reorganizace“, „re-
strukturalizace“ nebo „transformace“ – představují obrovskou výzvu. Tento přístup lze charakterizovat slovy 
Jacka Welche, kdysi úspěšného manažera General Electric: „Nedělejte malé krůčky, skočte.“ Chceme-li vést 
takové dramatické změny, potřebujeme silnou a inspirující vizi, velmi jasnou představu o cíli takové změny, 
tým lidí schopných změnu prosazovat, představu o přínosech takového cíle pro všechny zúčastněné (motiva-
ce), o zdrojích, které k takovému posunu máme k dispozici a o prvním kroku (a dalších) na cestě k tomuto cíli. 
Tyto klíčové oblasti tvoří jádro přístupu zaměřeného na řešení. Díky tomu je zde k dispozici celé spektrum me-
tod, jak se dobrat prakticky použitelných odpovědí a jak provádět v organizacích i dramatický inovační proces.
Výzvu jiného typu představují změny pozvolné, kontinuální. Takové pojetí změn je spíše charakteristické pro 
Východní myšlení (v managementu je známý např. Kaizen). Pozvolné, jemné a drobné změny vytvářejí další 
změny. Tento „efekt vlnění“ („ripple effect“) je v přístupu zaměřeném na řešení velmi často využíván, proto-
že prostřednictvím drobných krůčků lze často dosáhnout velkých pokroků bezpečněji, bez velkého náporu na 
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V našem způsobu práce velmi rádi (a často) využíváme metafory. Využití metafor při terapeutické a poraden-
ské práci v sobě skrývá velký potenciál pro změnu a přitom slouží k oživení celého procesu. Metafory také 
umožňují pracovat se změnami na bezpečné úrovni („úroveň jako“) a na jiné než verbálně – logické úrovni 
myšlení (fantazie, obraz, výraz). Metafory jsou „prožitkovou technikou“.

Koncepty, techniky, modely

důvěru a soudržnost v týmech a bez vyvolání silného „odporu“ ke změně (který se přirozeně objevuje u vel-
mi radikálních a ohrožujících projektů změn a vytváří další náklady a rizika). Na druhou stranu, pozvolné změ-
ny vyžadují větší pozornost a péči, nelze je realizovat nárazově či „záchvatovitě“.

Jak se stát SF manažerem?

Manažerem zaměřeným na řešení (zkráceně SF manažerem) se lze prostě stát tím, že se člověk naučí princi-
py SF managementu aplikovat ve své každodenní manažerské praxi. To se pochopitelně jednodušeji řekne, 
než udělá.

Domnívám se, že efektivní proces učení by měl zahrnovat teorii, trénink, experimentování v praxi a reflexi. Sa-
motné teoretické vzdělání bez praktického tréninku často nepřináší žádnou konkrétní změnu v praxi a po čase 
i nové poznatky z paměti vymizí. Praktický trénink umožňuje vyzkoušet si věci v praxi, ale bez nového pohledu 
na věc by byl jen prostým opakováním zaběhlých postupů. Pokud se nově naučené věci nepodaří přenést ve 
formě experimentů do každodenní praxe, zůstanou nové znalosti a dovednosti izolované. Bez reflexe se stěží 
lze z podobných experimentů nějak důkladněji a systematičtěji poučit. V našem výcviku „Na řešení oriento-
vaný management“ se snažíme všechny výše uvedené oblasti propojovat. Nabízíme v něm:
• teoretické poznatky z hlavních oblastí managementu propojené s principy přístupu zaměřeného na řeše-
ní – snažíme se nabídnout jednotný rámec – přístup zaměřený na řešení – aplikovaný v různých kontextech 
(např. strategické řízení, vedení změn, řízení jakosti, projektový management apod.)
• praktická cvičení k jednotlivým tématům, kde je možné si jednotlivé postupy vyzkoušet, zjistit, co komu vy-
hovuje, modifikovat a získat zpětnou vazbu
• supervizi – práci nad rozhovory účastníků–manažerů se svými kolegy, podřízenými atd. s cílem rozvíjet je-
jich dovednosti vést podobné rozhovory v budoucnosti
• koučování – práce na vlastním seberozvoji účastníků pod vedením kouče s využitím reflexí skupiny
• práci na vlastním projektu, která umožňuje konkrétně a systematiky v praxi vyzkoušet nové dovednosti  
a zhodnotit výsledky   

Závěrem

Přístup zaměřený na řešení nalézá a pravděpodobně bude stále více nalézat významné uplatnění na poli ve-
dení lidí. Velmi dobře koresponduje s teoretickými poznatky i praktickými zkušenostmi v managementu. Té-
mata jako definování cílů, hledání zdrojů, koučování zaměstnanců, kreativita, inovace nebo delegování jsou 
společná pro moderní management i přístup zaměřený na řešení. Jistým úskalím ve věci zůstává, že SF je ob-
čas mylně chápáno jako soubor jednoduchých a zaručeně fungujících „triků“ a „technik“. Neměli bychom si 
však plést jednoduchost a snadnost. Přístup zaměřený na řešení je jednoduchý a jednoduchost velmi ctí a usi-
luje o ni. Na druhou stranu – dělat věci jednoduše většinou vůbec nebývá snadné. Aby člověk dokázal vhod-
ně aplikovat „SF techniky“ a dosáhl elegance a jednoduchosti, musí nejprve sám na sobě důkladně pracovat 
a změnit svůj přístup k mnoha věcem. Svým způsobem se tak – slovy Mahátmy Gándhího – „sám stane změ-
nou, kterou chce vidět ve světě“. 

Leoš Zatloukal

Práce s metaforou, kterou přináší klient
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Jednou z možností je vyjít z metafory, kterou iniciuje klient (ať už nezáměrně v rozhovoru nebo na naši otáz-
ku, k čemu by situaci mohl přirovnat). V krátkosti vám nabízím jeden z postupů, jak s metaforou v tomto pří-
padě pracovat:

1) Nalezení vhodné metafory
 a) Klient může metaforu naznačit a my ji využijeme ...
 b) Můžeme se klienta zeptat, k čemu by situaci mohl přirovnat 
 - když by měl použít nějakou metaforu nebo obraz, jak by to vypadalo?
2) Prozkoumání metafory
 Je dobré dostat barvitý a plastický obraz metafory (kde, kdo, co, jakým způsobem, zapojit smysly)
3) Jaké to je?
 Ptáme se na prožitky klienta v souvislosti s metaforou
4) Změna
 Představte si, že můžete udělat jakoukoliv změnu – co byste si přál změnit? Co bude jinak? Jako to  
 bude vypadat? (Lze také využít zázračnou otázku: 
 Představte si, že ... se stane zázrak, a .... se změní? Co bude jinak?)
5) Prozkoumání změny
 Snažíme se dostat barvitý popis.
6) Jaké to je?
7) Hledání souvislosti s reálným životem, další rozvíjení tématu za pomoci SF technik
 Jak to souvisí s reálným životem? Jak se to, že ... , projeví v reálném životě? 
 Co by tato změna mohla znamenat pro reálný život?

Dále můžeme pokračovat různými technikami, např.
- popisujeme vizi změny v realitě
- formulujeme cíl
- využijeme škálu
- formulujeme drobný krok
- zkoumáme výjimky
- zkoumáme zdroje
- zkoumáme přínosy, podporo-
vatele, překážky a jejich překo-
návání, důvěru v posun, …
- zformulujeme experiment

Příklad z praxe

Klient při terapii popiso-
val svůj život jako neotevře-
nou knihu se spoustou strá-
nek, které ještě nikdy niko-
mu neukázal. Ani jemu sa-
motnému nejsou stránky knihy pořádně známy. Kniha byla velká, tlustá. Pořádná bichle. Ležela na srdci.  
A protože byla těžká, to srdce tížila. Zjistili jsme, že pokud by ji otevřel a s někým listoval jejími stránkami, byla by lehčí  
a srdce by tolik netížila. Pomocí otázek z terapie orientované na řešení mi popisoval, jak to bude vypadat, 
když se rozhodne stránky s někým prohlížet. Hovoří hodně o otevřenosti vůči své rodině. Poté se domlouvá-
me, že pokud bude chtít, může mi na dalším sezení ukázat nějakou stránku z této knihy. Přichází s jedním sil-
ným příběhem z jeho života, o kterém ještě nikdy s nikým nehovořil. Dále je vidět, že podniká kroky pro to, 
aby byl více otevřenější vůči svým blízkým. 

Daniel Žákovský
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Z praxe

Přislíbil jsem jako externí lektor realizovat zakázku s tématem rozhovor zaměřený na řešení pro pracovníky  
a pracovnice pobytového zařízení pro seniory. Téma mi bylo velmi blízké – (na řešení zaměřený rozhovor,  
dojednávání cílů, práce se škálou), ale zadavatel požadoval realizovat ho z provozních důvodů ve 4 blocích po 
3 hodinách. Pro mě to znamenalo 4x cestu dlouho přes 600 km (300 tam a 300 zpět), celý den (13 hodin) strá-
vený na cestách pro 3 hodiny práce s klienty. Přesto jsem tuto zakázku přislíbil realizovat, protože mě oslovi-
la dlouholetá kolegyně, téma mi bylo velmi blízké a nebylo to finančně zcela špatné. Až na místě jsem zjistil, 
že složení 25 účastníků a jejich vstupní znalosti jsou velmi rozdílné – sociální pracovníci, zdravotní sestry, pra-
covnice v sociálních službách (některé se základním vzděláním), pochopitelně s různou délkou praxe a velmi 
rozdílnými zkušenostmi, cíli, předpoklady a nastavením na naši společnou práci (mnozí si přišli odsedět po-
vinné školení).
První setkání se nám nedařilo nalézat společný jazyk, necítili jsme se bezpečně já ani někteří účastníci.  
Podařilo se nám aspoň s některými účastníky domluvit, co si chtějí odnést – jak s klienty dojednávat individu-
ální plány, slyšet moji zkušenost z práce s některými klienty, dovědět se, jak komunikovat s klienty, se kterými 

je to obtížné (po mozkové příhodě, Alzheimerova 
choroba, …). Na závěr setkání mi jedna účastnice 
v rámci závěrečného hodnocení řekla, že to pro ni 
bylo nesrozumitelné, moc odborné a nic jí to ne-
dalo. Já byl z této práce strašně unavený a bolela 
mě hlava, nejen ten den večer, ale ještě den násle-
dující. Dokonce se začaly vkrádat myšlenky, jest-
li umím dělat to, co dělám, jestli jsem ten správ-
ný na tuto práci – začal jsem pochybovat o sobě,  
o svém způsobu práce. Krásně jsem ztroskotal  
– což pro mě bylo v danou chvíli dost těžké.
Řekl jsem si, že takto to nechci a že musím něco 
udělat jinak. Potřeboval jsem se o sebe postarat  

S Leošem jsme dne 14.12.2011 zahájili společnou terapeutickou práci v nové pracovně ve Velké Bystřici. Do-
mluvili jsme se, že zde budeme cca jednou za měsíc pracovat s klienty ve dvojici terapeutů a v rámci mož-
ností také s reflektujícími týmy. Na toto první setkání za námi přijeli v rámci spolupráce s týmem Narativ 
naši kolegové studenti z Brna, z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a jeden účastník našeho psy-
choterapeutického výcviku realizovaného týmem Dalet.  
Proběhly dvě konzultace, jedna s matkou a synem a druhá 
se samotnou klientkou. Všichni klienti hodnotili konzulta-
ce s reflektujícími týmy jako velmi přínosné a mají zájem  
v této spolupráci pokračovat a vyřešit svá trápení. 

Po každé konzultaci také proběhly reflexe všech zúčastně-
ných, které ještě více napomohly našemu dalšímu profes-
nímu rozvoji.

Pokud má někdo z účastníků výcviků v týmu Dalet zájem 
o účast v reflektujících týmech, kontaktujte prosím mě 
nebo Leoše. Dáme vám konkrétní termíny dalších konzul-
tací s reflektujícími týmy a domluvíme podrobnosti. 

Pokud chcete na tyto konzultace přijít i se svými klienty a pracovat zde s nimi společně s reflektujícími týmy, 
domluvte se s námi na tom. Je to také možné. 

Pavel Vítek

Změny na druhém setkání
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a být k dispozici dalším klientům, rodině a také těmto klientům na druhém a dalších setkáních. Ze všeho nej-
dřív jsem zavolal kolegyni, že takovouto zakázku již příště nebudu brát, ale tuto zakázku pochopitelně dokon-
čím. A udělal jsem následující věci, abych mohl pracovat jinak (nebo jsem udělal věci jinak, abych mohl pra-
covat??)

→ Pro oživení a nabuzení jsem si přečetl povídání o bezpečí pracovníka od Ivana Úlehly.
→ Místo pochybností o sobě a své práci, jsem další setkání vzal jako výzvu pro sebe a reklamu na SF práci 
(součást marketingu), po rozhovoru s kolegou také jako zajímavý materiál pro napsání tohoto článku (díky Le-
oši ☺) a vybavil jsem si mnoho situací, kdy se mi lektorská práce dařila a přemýšlel jsem, jak jsem to tenkrát 
dělal jinak.
→ Zpracoval jsem si jednodušeji přípravu a materiály pro účastníky.
→ Na místo realizace jsem jel pozdějším spojem (již jsem měl zkušenost, že to s ním časově zvládnu).
→ Cestou na setkání jsem si připravil ve své hlavě několik případů z mojí praxe s klienty, které se vztahovaly  
k plánovaným tématům, a všímal jsem si lidí a dění okolo sebe. Díky tomu jsem měl v metru zážitek se starou 
paní, cca 80 let, hůlka na opírání, šla těžce. Sedla si blízko mě. Když chtěla vystupovat, viděl jsem, jak bojuje  
s tím, aby vstala, celá se třásla námahou, opírala se o hůl, a přesto se jí nedařilo vstát ze sedadla. Zeptal jsem 
se jí, zda jí mohu pomoci vstát. Odpověděla, že jo a že bude ráda. Když vstala, poděkovala. Vlak se blížil do 
stanice a začínal zastavovat, bál jsem se, že to pani neustojí a spadne. Zeptal jsem se jí, jestli chce podržet 
při zastavování. Odpověděla, že ne, že se udrží sama. Ruka mi cukala, jak jsem jí chtěl zachytit při pádu, měl 
jsem obavu, že spadne, ale nechal jsem to na ní. Ustála to a hrdě vystupovala z vagónu metra. Tento svůj pří-
běh jsem následně použil při setkání s účastníky v rámci povídání o respektování klientů a dojednávání spo-
lupráce. 
→ Těsně před setkáním jsem si zašel do cukrárny, dal si kávu a zákusek a přečetl si noviny.
→ Těsně před setkáním jsem jinak uspořádal stoly v místnosti, sám jsem si zvolil jiné místo, viděl jsem na ho-
diny na zdi, byl jsem víc mezi účastníky a seděl jsem (na prvním setkání jsem hodně stál a chodil).
→ Při povídání jsem zpomalil, ztišil hlas, zjednodušil svůj jazyk (slova bližší účastníkům, běžnému jazyku – míň 
odborných výrazů).
→ Do programu jsem zařadil to, o co si říkali na prvním setkání.
→ V úvodu jsem shrnul to, jak jsem rozuměl našemu prvnímu setkání a tomu, co se na něm dělo (snaha  
o připojování, budování bezpečí, hledání společného jazyka), poděkoval za inspiraci pro dnešní setkání (mož-
nost přemýšlet, jak to dělat jinak) a krátce shrnul témata, o kterých jsme mluvili na prvním setkání (historie 
SF, principy SF, model Dalet)
→ Během celého setkání jsem víc oceňoval, účastníci se víc zapojovali, dařilo se nám mnohem víc připojovat, 
o přestávce za mnou přišly dvě pracovnice, že by chtěly řešit určité konkrétní téma.
→ Po celé setkání se nám dařilo více domlouvat, na čem budeme společně pracovat (na čem dnes a co si ne-
cháme na další setkání).
→ Celé setkání bylo mnohem příjemnější

Po setkání i večer po návratu domů jsem byl mnohem víc v pohodě, sice unavený, ale zdaleka ne tolik, jako 
po prvním setkání. V závěru setkání, když jsme již skončili a účastníci se rozcházeli, za mnou přišla paní, kte-
rá po minulém setkání říkala, že to pro ni bylo nesrozumitelné, moc odborné a nic jí to nedalo. Řekla mi, že 
dnes všemu rozuměla a bylo to pro ni moc užitečné. Již nebyl čas a prostor s ní mluvit o tom, co nejvíc, jak se 
to pozná v její práci, … .

Cestou domů jsem si ve vlaku zpracoval první verzi tohoto článku, díky tomu jsem si mohl popřemýšlet o tom, 
co se vlastně stalo na dnešním, druhém setkání.

Sakra, co se to vlastně na tom druhém setkání stalo? A kdy se to vlastně stalo? Další dvě setkání již proběh-
la ve velmi příjemné a plodné atmosféře, pracovali jsme s účastníky společně. Tak hezké závěrečné hodnoce-
ní, jako v závěru této práce, jsem již dlouho nedostal. Díky za ně a díky za šťastné ztroskotání, které k němu 
vedlo. 

Pavel Vítek
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Při procházení popisů mé práce jsem přišel na to, že při pomáhající práci/profesi používám přehršel popisů 
počínajících písmenem „pé“. Proto se pokouším připravit přehled používaných pojmů na písmeno „P“. Použít 
ho plánuji jako pomůcku/pomocníka při pomáhající práci a při přípravě pomáhajících pracovníků. Přidáte pří-
padně také „P“ používané při provádění vaší práce?

Popisy, kdy používám „pé“:

• Přesvědčení (světonázor)
• Partnerství (spolupráce)
• Pokora (respekt)
• Předpoklady pro práci SF
• Připojování
• Přijetí (zplnomocňování – sebe a druhých)
• Partner (klient, zákazník, uživatel)
• Porod (nových myšlenek) – Pracovníci = porodní pomocníci
• Poznání (partnerovo)
• Práce s předpoklady (reflektování)
• Proces (zaměření na něj)
• Proměna (změna, rozdíl)
• Pátrání – pídit se (hledat společně s klienty)
• Ptaní se (otázky)
• Posuny (škály)
• Podpora proaktivity (růstu) 
• Perturbace (systému)
• Podněty
• Příležitosti (místo omezení)
• Pocta (ocenění)
• Postup práce: Problém – Přání (pro co přišel) – Podrobný popis – Přínosy – Podpora – Postup –  
První počin (krok) – Příslib (první pidi posun) – Podařilo se/pokrok – Pokračuj v tom – pocta (ocenění) –  
pokusy (experimenty) – Pomohlo to – Pápá, případně pokračuj prvním „P“ … 

První podklady připravil: Pavel Vítek, 22.11.2011. Přidáš pokračování?

Přidávám P - Leoš

Přetěžko přidávat, předložená Pavlova práce přesvědčivě prokazuje početnost používání P při popisech prá-
ce pomáhajících profesionálů. 

Přesto píši: 

• Projednávání (domlouvání)
• Povídání (jak objevné, že jde o konverzace!)
• Preskripce (experimenty)
• Postoj
• Pomůcky (techniky)
• Příprava
• PITHA (zasvěcení znají nový model facilitace zaměřené na řešení)
• Poňoukání (podněcování)

Daletníček
Přehršel „P“ – Péčko/a – Přidáš „P“?
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• Poslouchání
• Pozornost
• Pozastavit se (refletkovat)
• Pozitivní aspekty
• Překonat (výjimky, zdroje, zvládání)
• Prdel, prča (sranda, humor)
• Prd (jak říká Wittgenstein, někdy to nejlepší, co říci, je neříct nic… a jak říká Steve de Shazer, někdy to 
nejlepší, co dělat, je nedělat nic… a jak říká Harry Korman – SF je vhodné pro líné terapeuty)

Poznámka: použití přidaných pé připadá přidavateli poněkud pochybné, prokáže případně praxe.

Přidané podklady připravil: Leoš Zatloukal, ?.?.201?. Přidáš pokračování?

Přidávám P - Danek

Pravda, přetěžko přidávat při tak podrobné produkci...

Přesto připíši: 

• Průhlednost (ve smyslu otevřenosti a transparentnosti práce terapeuta)
• Předokládejme, že... (technika pracující s rozvojem alternativních možností)
• Přerámování 
• Práce na sobě (nemohu druhým pomáhat, aniž bych se sám nesnažil rozvíjet)
• Počkat si (pozice nevědění a respektu k jedinečnosti situace klienta, nerozumět příliš brzy)
• Preference (místo analýzy problému se zaměřujeme na to, co by klient chtěl, aby bylo jinak)
• Prožitek (každá terapie by měla být pro klienta „živou zkušeností“)

Přidané podklady připravil: Daniel Žákovský, 19.2.2012. Přidáš pokračování?


