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Editorial
Milí čtenáři,
chtěli bychom Vám 
popřát vše dobré do 
nového roku 2013  
a namísto novoročen-
ky posíláme nové číslo  
Dalet revue. Jelikož je-
den z důležitých před-

pokladů přístupu zaměřeného na řešení 
je ten, že změny lze očekávat, protože se  
v drobné či větší míře dějí neustále, můžete 
i v tomto čísle dvě drobné změny zazname-
nat. Chybí zde kalendář výcvikových setká-
ní a dalších akcí - na našem webu již fungu-
je on-line kalendář a je možné termíny sle-
dovat tam.  Druhou změnou je to, že při-
byla nová rubrika - překlady. Přejeme Vám, 
ať je pro Vás toto čtení inspirativní a ať je 
pro vás inspirativní vše, co budete prožívat  
v roce 2013. K tomu si dovolím připojit je-
den citát z knihy: „Trvalo dlouho, než jsem 
pochopil, že jde o něco jiného. Jsou věci, 
které nám vstupují do života, aby nás zno-
vu uvedly na pravou cestu našeho Osob-
ního příběhu. Jiné se zase objevují proto, 
abychom mohli využít všeho, čemu se nau-
číme. A konečně některé se dějí proto, aby 
nás poučily.“  Paulo Coelho, Pátá hora.

Za redakci 
Daniel Žákovský 

Poznámka: příspěvky sice neprocházejí dvojitým anonymním recenzním řízením,  
jako je to standardem u kvalitních odborných časopisů, ale zato procházejí důkladnou cenzurou.
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ERICKSONOVSKÉ POSTUPY  
V TERAPII ZAMĚŘENÉ NA ŘEŠENÍ 

Paul Koeck, M.D.,  
Antwerpský ericksonovský institut, Belgie

Připravujeme workshop o propojení ericksonovských 
(hypno)terapeutických postupů a terapie zaměřené na 
řešení s ředitelem Antwerpského ericksonovského in-
stitutu registrovaného pod Milron Erickson foundation. 
Workshop bude zaměřen velmi prakticky na různé tech-
niky a postupy, ale i na filosofický rámec propojení obou 
přístupů. Téma a termíny budou upřesněny (předpoklá-
daný termín duben 2013).

Aktuálně

KOMPLEXNÍ VÝCVIK V SF

Na podzim 2013 plánujeme otevřít další běh navazu-
jícího výcviku v SF, do nějž jsou zváni absolventi úvod-
ního běhu či absolventi ekvivalentních výcviků (např. 
Možností dialogu pořádaných Narativem či jinými 
„systemickými“ výcviky)

NA ŘEŠENÍ ORIENTOVANÝ PŘÍSTUP  
V PORADENSTVÍ A TERAPII (4. běh)

Plánujeme otevřít 4. běh úvodního 160h výcviku v SF 
opět v říjnu 2013. 

Ohlédnutí
Workshop  s Chrisem  Kinmanem: Století rhizomu: vztahové sítě a budování 
komunit v oblasti pomáhajících profesí

Dne 23. června 2012 jsme ukon-
čili druhý běh našeho 160 hodi-
nového výcviku „Na řešení ori-
entovaný přístup v poradenství  
a terapii“.  Byl to krásný a součas-
ně smutný den. Krásný v tom, že 
jsme mohli vidět velký kus prá-
ce, který účastníci tohoto výcviku 
udělali a pozorovat rozdíl v jejich 

práci ve srovnání s obdobím, kdy 
do výcviku nastupovali. A smutný 
v tom, že to byl poslední společ-
ný den s partou, která byla úžas-
ná. Věřím, že s většinou se bude-
me setkávat i nadále v pokračují-
cím výcviku. Ale přesto bylo pro 
mnohé z nás loučení smutné, byť 
s většinou jen na léto.

Celý den obhajob, stejně jako 
předchozí dny supervizí, jsem ob-
divoval a oceňoval práci účastní-
ků, kterou prezentovali. Opět mě 
tato zkušenost utvrdila v názoru, 
že když účastníci vzdělávání do-
stanou prostor, aby si hledali svůj 
styl práce, jsou výsledky mnohem 
lepší, než když se je snažíme nau-

Díky pozvání Pavla a Katky z Na-
rativu jsem měl příležitost se zú-
častnit workshopu s Chrisem Kin-
manem, jehož název je sice poně-
kud komplikovaný, ale jehož ob-
sah byl velmi zajímavý a praktic-
ký. Zaujalo mě, jak Chris praco-
val s fantazií (ideální domov), na-
před jsem se děsil, že se s klien-
tem dostanou někam daleko od 
klientova života, jako když Alen-
ka skočila za králíkem do jámy  
a pak se děly věci věru podivné. 
Ale najednou v rozhovoru začala 

vyrůstat velmi skutečná a velmi 
významná témata klientova živo-
ta. Fantazie posloužila jako maska 
(„chceš-li, aby Ti někdo řekl prav-
du, dej mu masku“ - možná pro-
to šašci na královských dvorech 
nosili masky), pod kterou se rodi-
ly sny podobně jako při zázračné 
otázce. A dorazilo mě, když Chris 
komentoval, že „každý sen, který 
sníme, už se naplňuje (nelze snít 
o něčem, co je mimo naši zkuše-
nost).“ Takže nejen vize prefero-
vané budoucnosti, ale výjimky... 

Mimochodem, zdá se mi, že ur-
čité zaměření na výjimky (jiskři-
vé okamžiky, jedinečné výkony...) 
je společné všem postmoderním 
přístupům, i když to každý dělá ji-
nak a s jiným zdůvodněním. Dal-
ším zajímavým momentem work-
shopu byla diskuse o Gregory Ba-
tesonovi, což ve mně znovu pro-
budilo zájem o Gregoryho dílo  
i o dokumentární  film, který na-
točila jeho dcera Nora. 

Leoš Zatloukal

Výcvik SF 160h (ukončený)
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Ve dnech 22. a 23. března 2012 
proběhl v Olomouci úspěšný se-
minář „Koučování zaměřené na 
řešení a leadership“, který ved-
li Mark McKergow a Jenny Clar-
ke z Anglie. Představili své poje-
tí přístupu zaměřeného na řešení, 
model koučování OSKAR a model 
host leadership (hostitelské vede-
ní = vedoucí jako hostitel). Propo-
jení těchto jejich modelů v rám-
ci jednoho semináře bylo světo-
vou premiérou, protože doposud 
přednášeli uvedená témata pou-
ze samostatně. Bylo velmi zají-
mavé mít možnost pozorovat oba 
lektory při vedení semináře a pře-
devším být přímými svědky jejich 
koučovacích rozhovorů. Všechny 
kroky modelu OSKAR si účastní-
ci prakticky vyzkoušeli v různých 
formách rozhovorů. Také si všich-
ni vyzkoušeli práci ve specifické 

formě reflektujících týmů. Dle zá-
věrečné reflexe byli účastníci vel-
mi spokojeni a odváželi si cenné 
poznatky pro svoji praxi.

Velmi mě potěšilo, že jsem se  
na semináři setkal s některými 
našimi stálými spolupracovníky  
a partnery a současně měl mož-
nost osobně se seznámit s novými 
kolegy z ČR a SR. Všichni se spo-
lečně podíleli na vytváření pod-
mínek pro další rozvoj každého 
účastníka ve spolupracující a pří-
jemné atmosféře.

 Já se zde chci podělit o některé 
myšlenky, které mě v průběhu se-
mináře zaujaly:

• Mark využil k vysvětlení fi-
lozofie (paradigmatu) procesu 
změny a přístupu zaměřeného  

na řešení japonská slova rutenso 
a koteiso.

• Nalezení příčiny problému dělá 
problém ještě pochopitelnější, je 
srozumitelnější, proč problém je. 
A tím tento problém utvrzujeme.

• SF je o popisu, o popisu žádoucí-
ho stavu, dosaženého pokroku, …

• Malé akce nastartují věci rych-
leji.

• Když je to těžké, zpomalte  
a pozorujte (a hledejte užitečnou 
změnu).

• Nejde o to, jaká vize je. Podstat-
né je, co tato vize dělá (jak lidi ak-
tivizuje, přitahuje, …).

• Host leadership - leader hostí  
a umožňuje (zkompetentňuje).

čit „to naše“.  V tomto běhu jsme 
totiž již od začátku přistoupili  
k tomu, že jsme neučili, ale koučo-
vali v rámci výcviku. Stavěli jsme 
víc na dosavadních zkušenostech 
účastníků, nabízeli několik alter-
nativ v rámci přístupu zaměřené-
ho na řešení a nechávali prostor 
na to, aby si každý účastník mohl 
hledat svůj osobní styl práce. Kaž-
dý účastník výcviku si našel to, co 
mu nejvíc vyhovuje a co bude nej-
víc využívat při své práci s klienty. 
Co ale bylo dominantním a sjed-
nocujícím rysem celého výcviku, 

to bylo zaměření na to, co 
se daří, na oceňování a na 
rozvíjení spolupráce. Pro-
tože také pro mne jsou 
tyto aspekty hodně důleži-
té, opravdu jsem si společ-
nou práci se všemi účast-
níky tohoto výcviku užíval. 
V rámci kritérií práce, kte-
rá sdílím - užitek, příjemno 

(krása profese), respekt a spolu-
práce (společné vytváření) - jsem 
na každém setkání s tímto výcvi-
kem zažíval plné uspokojení ☺. 

Myslím, že k tomu přispěla i ne-
formální setkání účastníků mimo 
výcvik, přestávky naplněné hrou 
na djembe a celková pohoda, ote-
vřenost a upřímnost.

Když se podívám zpět na uplynu-
lé období, patří mým zážitkům  
a vzpomínkám na celý tento vý-
cvik i na den jeho ukončení jedno 
z předních míst. 

Kolegové, kteří jste se na tom-
to výcviku podíleli a především 

všichni účastníci, vel-
ký dík za tyto příjem-
né zážitky a vzpomín-
ky. Všechno se nějak 
sešlo, „sedlo si to“  
a společně se nám 
dařilo vytvářet něco 
úžasného. Ještě jed-
nou díky za možnost, 
být u toho.

Pavel Vítek

Koučování zaměřené na řešení a leadership
Mark Mc Kergow a Jenny Clarke (SF Work, Anglie), Dalet, Olomouc
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Ve dnech 21. a 22. května 2012 
jsem se zúčastnil v Bratislavě 
workshopu Tímové koučovanie  
s Kati Hankovszky Christiansen ze 
švýcarské organizace SolutionSur-
fers (www.solutionsurfers.com). 
Kati je kolegyní Petera Szabo  
a Daniela Meiera, kteří jsou auto-
ry knihy Koučovanie, kratko, jed-
noducho, účinne (tato kniha se 
mi velmi líbí a mohu ji doporu-
čit všem zájemcům o SF). Kati při-
jela díky spolupráci a na pozvání 
Kláry Giertlové z firmy Co/Man  
(www.kouc.sk). Měl jsem mož-
nost dva dny surfovat na SF v ob-
lasti týmového koučování. Celý 
workshop pro mě byl velmi zají-
mavý a inspirující, v pozici účast-
níka jsem si opět uvědomoval, jak 
může být SF koučování užitečné  

a současně příjemné také při bu-
dování týmů. Společně s Kati 
jsme se první den věnovali pře-
devším dojednávání koučovací-
ho kontraktu v rámci týmového 
koučování a práci se zdroji. Druhý 
den jsme měli možnost mít vlast-
ní zážitek z budování týmu, kdy se  
z nás, jednotlivých účastníků 
workshopu, postupně díky týmo-
vému koučování stával tým. Při 
tomto procesu pro mě bylo vel-
mi zajímavé pozorovat práci kou-
čů (Kati i jednotlivých účastníků 
workshopu). Vedle hravosti a tvo-
řivosti při této práci pro mě bylo 
nejsilnějším zážitkem to, že jsem 
si mohl opět definovat, jak vní-
mám práci kouče, přesněji SF kou-
če. Myslím si, že je velkou doved-
ností kouče umět vytvářet prostor 

pro spolupráci týmu a nepřekážet 
mu v tom. Při tom může kouč oce-
ňovat to, co se již daří a pomáhat 
popisovat žádoucí/preferovanou 
budoucnost. Také nemusí stále 
jít jen za řešením, ale může se za-
bývat tím, co a jak pomáhá týmu 
udržet si současný stav (ve smys-
lu, že se nezhoršuje) s důvěrou,  
že tým už bude umět pracovat 
sám na zlepšování tohoto stavu.

Našel jsem mnoho společ-
ného na modelu reteamingu  
(www.reteaming.cz) a modelu 
Kruhu řešení, který jsme využíva-
li na tomto workshopu. Asi jako 
to nejpodstatnější vidím právě 
důvěru v tým, v jeho schopnosti 
a zdroje. Kouč nepotřebuje znát 
podrobně nejen minulou a sou-

Tímové koučovanie - Kati Hankovszky Christiansen  
(SolutionSurfers, Švýcarsko), Co/Man, Bratislava

• Kouč jako krokodýl nebo jako 
slon (mluvící nebo naslouchající).
 
• Je spoustu způsobů, jak lidi 
zvát/lákat na svoji „párty“.

• Všechno by mělo být tak jedno-
duché, jak jen to lze. Ale ne jed-
nodušší. Dáváme pryč různé věci, 
dokud to je funkční. Když se to 
moc zjednoduší, ztratí to efektivi-
tu. Podstatné je, kde je bod obra-
tu.

• To, co chceme, nemusí být opa-
kem toho, co nechceme.

• Mluvení o řešení dodává ener-
gii (na rozdíl od mluvení o pro-
blémech), proto je zajímavé i pro 
nadřízeného pracovníka nebo 
kouče.

• Pokud v SF něco právě nefungu-
je, není třeba měnit přístup, stačí 
změnit nástroj (např. v rámci mo-
delu OSKAR).

• Užitečná konverzace nemusí být 
užitečná celou dobu.

Jsem velmi rád, že se nám s kole-
gy v týmu Dalet daří zvát do ČR 
a konkrétně do Olomouce čel-

ní představitele přístupu zamě-
řeného na řešení. Mark a Jenny 
k nim plným právem patří a bylo 
nám ctí přivítat je u nás. Také jim 
se zde líbilo a Mark na závěr vyjá-
dřil naději, že nejsou v Olomouci 
naposledy.

Marku a Jenny, děkujeme.
 

Pavel Vítek
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časnou situaci v týmu nebo v celé 
firmě, ale ani „želanú budúcnosť“ 
a kroky na cestě k ní. Jako pod-
statné v pozici SF kouče vidím to, 
aby tuto znalost pomáhal nalézat 
svým zákazníkům.

Příjemné pro mne bylo opět sly-
šet všude okolo sebe slovenči-
nu, která je pro mé uši velmi libo-
zvučná. Již delší dobu mi vrtá hla-
vou, jaký je český ekvivalent pro 
slovenské slovo želaná (ve smyslu 

želaná budúcnosť). Přivítám jaké-
koliv nápady, jak tento výraz pře-
ložit v češtině, aniž bychom po-
užili opis (budoucnost, kterou si 
přeji) a nebo žádoucí či prefero-
vaná budoucnost („žáduca“ a „že-
laná“ vnímám jako rozdílné).

Děkuji Kati za inspi-
rující vedení work-
shopu a především 
za mnoho podně-
tů pro „lektorskou“ 

práci SF kouče. Děkuji Kláře za po-
zvání na tento workshop a těším 
se na další rozvíjení naší spolu-
práce. 

Pavel Vítek

Workshop o tvořivosti v terapii s Bradem a Hillary Keeney 

Tento workshop by se mohl jme-
novat setkání s legendou - a Brad 
bezesporu legendou v terapeu-
tické branži je.  Zajímavý, zábav-
ný i kontroverzní - přesně takový 
workshop se od legendy očekává, 
zvlášť pokud téma je o tvořivos-

ti. Oslovilo mě spousta témat: Jak 
souvisí úzkost a papírová vlaštov-
ka? Jak žonglovat v jazyce?  Kam 
se konverzace posunují (RFA)? Jak 
využít cokoli, co klient přináší? 
Jak důležité je bezpečí pro terape-
uta i klienta, pokud chceme tvoři-

vost. Terapie a spiritualita - přesa-
hy a rozdíly. V každém případě zá-
žitek, z nějž stále čerpám. Zařadil 
jsem do svých reflexí při konzulta-
cích novou otázku: je tato konzul-
tace živá? 

Leoš Zatloukal

Seminář o práci s dětmi s Benem Furmanem

Na konci roku organizoval tým 
Dalet seminář zaměřený na prá-
ci s dětmi. Byl určen pro studen-
ty CMTF UP v Olomouci a vedl 
jej náš finský kolega a mentor 
Ben Furman. Představil zde mo-
del Kidskills a model pro práci  
s rodiči. 

Myslím si, že Kidskills jsou úžas-
ným modelem, který umožňu-
je pracovat s různými problémy 
dětí nepatologizujícím a na zdro-
je zaměřeným způsobem. Dle to-
hoto modelu je zaměření na pro-
blém velmi brzy transformováno 
v zaměření na novou dovednost, 
kterou se dítě může za podpory 
svých blízkých a také vrstevníků 
učit. Tak se to, že dítě něco řeší, 
stává zdrojem ocenění a ne zdro-

jem posměchu, jak tomu často  
u problému bývá. 

Díky Benovi Dalet získal mezi-
národní akreditaci pro Kidskills. 
V dalších číslech Dalet revue se 
chceme o Kidskills rozepsat více  
a také vás budeme informovat  
o možnostech vzdělávání v tomto 
programu. 

Já osobně ve své práci s dětmi   
v náhradní rodinné péči myšlen-
ky Kidskills velmi rád využívám  
a tato cesta se mi zdá být velmi 
slibná a užitečná. Způsob práce 
pomocí Kidskills přijímají velmi 
dobře jak děti, tak rodiče - z toho, 
kdo selhával se stává ten, kdo tré-
nuje nebo se učí novou věc. Ten, 
kdo si dělal starosti nebo kriti-

zoval se stává podporovatelem  
a oslavuje úspěch dítěte. Případ-
ný relaps se stává momentem, 
kdy je potřeba připomenout nebo 
pomoci oživit, co se už dítě nauči-
lo. A tak se celý systém mění. 

Dlouho si budu pamatovat Benův 
přátelský a pohodový přístup. Líbí 
se mi, že Ben ze sebe nedělá guru, 
vystupuje skromně a přitom cha-
rismaticky. 

Daniel Žákovský

PS: Ocitne-li se Ben ve vaší přítom-
nosti a bude-li mí hlad, nehledejte 
žádnou nóbl restauraci, vemte ho 
na poctivou českou klobásu. Váš 
úspěch je zaručen. Opakovaně po-
tvrzeno na olomouckých předvá-
nočních trzích, prosinec, 2012. 
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Úvahy
Péče o sebe a koučování při vzdělávání

Poslední měsíce mi hlavou často běží dvě dominantní myšlenky vztahující se ke způsobu mojí práce. 

Jedna myšlenka je, že se o sebe chci více starat, pečovat o sebe, umět víc odpočívat. Během dvou měsíců 
strávených na operaci a při rekonvalescenci jsem zjistil (nebo si spíš opět připomněl), že když se věnuji i jiným 
věcem, než práci a jsem odpočatý, je následně moje práce užitečnější a celkově kvalitnější. Myslím, že jsem  
v tomto již v minulých letech udělal velký kus práce. Ale stále se mi stává, že práci propadnu a naberu si toho 
na sebe moc. Práce, kterou dělám, mě baví, dělám ji rád. A právě proto je jednoduché jí plně propadnout.  
I od toho, co mě baví a uspokojuje, si chci občas odpočinout a přijít na jiné myšlenky. Pokouším se k tomu 
využít léto ☺.

Druhou myšlenkou je to, jak chceme s kolegy pracovat v rámci vzdělávání. Inspirován Benem Furmanem, 
kolegy ze SolutionSurfers a dalšími kolegy, se snažím v našem týmu prosazovat do vzdělávání koučování. 
Hlavně s Leošem o tomto tématu hodně mluvíme. Učíme se, jak při vzdělávání stavět na zdrojích klientů, 
na jejich zkušenostech a jak nabízet další možné pohledy. Nechceme si hrát na to, že zábavnou formou učí-
me lidi nové vědomosti a dovednosti. Snažíme se vytvářet prostor pro změny myšlení našich klientů - stej-
ně jako při terapiích, supervizích a koučování. Není to při vzdělávání zatím obvyklé. Učíme se tento náš způ-
sob práce dělat a současně o něm s účastníky našich vzdělávacích akcí mluvit. Nejen pro nás je to nové,  
i pro většinu účastníků našich vzdělávacích akcí je to neobvyklé. Když jsme se ptali Harry Kormana, jak 
učit přístup zaměřený na řešení přístupem zaměřeným na řešení, řekl, že nám nepomůže, že on to neumí.  
My se o to snažíme. Já věřím, že je to užitečnější. Stejně jako při dalších činnostech, které dělám. Proč by 
vzdělávání mělo být výjimkou?

Přináší to také některá úskalí. Například je obtížnější držet připravenou strukturu vzdělávacích setkání, 
protože se snažíme maximálně reagovat na momentální situaci a připojovat se k jednotlivým účastníkům. 
To pak může být pro další účastníky matoucí a chaotické, ale současně se učí také reagovat a připojovat 
k ostatním. Je zajímavé sledovat, jak se především v první části některých výcviků začínají měnit způsoby 
chování a projevy některých účastníků. Jak z počátečního očekávání „řekněte nám, jak to je, naučte nás to 
správně“ dochází k přerodu ve spolutvůrce každého setkání „chceme to tak a tak, máme to tak a tak, my to 
děláme tak a tak, ...“ . I když jsou někdy tyto přerody trochu bolestné a nepříjemné, znamenají často další 
posun žádoucím směrem. Často přemýšlím a hledám cesty, jak koučovat při vzdělávání tak, aby to bylo co 
nejužitečnější a současně příjemné. Pro účastníky i pro nás lektory/kouče. Budu rád, když se nám to spo-
lu bude stále více dařit. 

Pavel Vítek
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Koncepty, techniky, modely
Sedmero cest k řešení

Sedmička je odedávna magické číslo. V hebrejštině byla sedmička vnímána jako číslo plnosti či dokonalosti. 
Týden má (alespoň v naší kultuře) sedm dní, existuje také sedm hlavních hříchů a v některých pohádkách  
či příbězích se objevuje sedm hlavních postav (např. Sedmero krkavců, Sedm statečných, Sedm let v Tibetu 
či Sedm). V našich diskusích postupně také vykrystalizovala sedmička - sedmero cest k řešení.

Pomocí této sedmičky se snažíme popsat různé možnosti rozvíjení řešení:

1. Od vize ke kroku - nejtypičtější cesta k řešení je společně s klientem rozvíjet jeho vizi preferované bu-
doucnosti, popř. definovat cíl (něco, co klienta může k vizi přiblížit) a pak zjištění, kde již klient na cestě je, 
co mu pomáhalo a jak by mohl udělat další krok.

2. Jak využít tuto konzultaci - jinou cestou a jiným procesem je definování zakázky pro každou konzultaci 
s předpokladem, že klient je dostatečně kompetentní k tomu, aby si řekl, co potřebuje k tomu, aby se mohl 
posunout směrem ke svým cílům. Tento proces se často objevuje při supervizích nebo při jednorázových 
akcích.

3. Rozvíjení spolupráce - někdy celá práce nebo její převážná část spočívá v připojování ke klientovi, bu-
dování důvěry, vyjasnění kontextu doporučení, mapování důvěry a motivace klienta, popřípadě jde přímo  
o doprovázení. Tato cesta je typická tehdy, kdy klient vysílá jasné signály, že není připraven rozvíjet řešení.
 
4. Rozvíjení zdrojů - někdy s klientem narazíme na nějaký zdroj (a zdrojem může být v podstatě cokoli, 
co nám naše fantazie umožní využít) a ten rozvíjíme i když není přesně daný cíl. Vycházíme z předpokladu, 
že když se posílí něco, co klient vnímá jako zdroj, klient už se nasměruje sám. Tento způsob práce je typic-
ký pro hypnoterapii, ale zdaleka se na ni neomezuje. Často bývá doprovázen tvořivými a velmi netradiční-
mi experimenty.

5. Výjimky - pokud se podaří zachytit výjimky ze vzorce problému a rozvinout je, dochází přirozeně k naru-
šení problémového vzorce a vytváření nových možností.

6. Změna pohledu na věc - věcem a situacím je možné rozumět různě, nikdy neexistuje jen jediná „správná“ 
možnost, jak věci popisovat a chápat. Této nejednoznačnosti skutečnosti lze dobře využít a vytvářet společ-
ně s klientem nové pohledy na věc. Změnit pohled lze na cokoli - na věci, které jsou, které (možná) budou 
i které byly. Jak říká White: „Nikdy není pozdě na to, abyste měli šťastné dětství.“

7. Narušení vzorce - problém a trápení se často cyklí do vzorců, i když v SF většinou netrávíme drahocenný 
čas pitváním problému, někdy nás při rozhovorech s klienty napadají různé nápady, jak znemožnit pokračo-
vání vzorce. Jde vlastně o variaci na téma: Když něco nefunguje (problémový vzorec), dělejte něco jiného.

Všech sedm cest (a možná se objeví i další) má své místo v SF. Samozřejmě, některé jsou „typičtější“, jiné 
jsou méně běžné. Hodně záleží na stylu práce pracovníka, na jeho dovednostech a na jeho chápání SF.  
Z mého pohledu je SF většinou spojováno s cestou 1 popřípadě 5, doufám, že naše Sedmero nabízí trochu 
širší pohled. Snad je patrné, že SF (alespoň podle mě) není jen postup: zázračná otázka → škála → experi-
ment, ale mnohem pestřejší a tvořivější způsob práce.

Leoš Zatloukal
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Z praxe

Příspěvek byl přednesen na 6. ročníku konference v rámci mezinárodního dne proti drogám (Kroměříž, 2012)

15letá dívka přišla do konzultační místnosti v doprovodu své matky. Po nějaké době konverzace se rozhoduji, 
že budu hovořit s dcerou o samotě. Nikola (jméno je změněno) „jede právě na pervitinu”. Historie jejího uží-
vání není nijak dlouhá, zato však intenzivní. Nedokáže si představit, že by teď s braním skončila, a v podstatě 
ani neví, jestli by to chtěla. K droze má díky nedávným kontaktům lehký přístup a má i nějaké dávky doma. 
Cítím se chvílemi jako slon v porcelánu, nebo spíše jako slepý uprostřed křižovatky. Přesto se nám však daří  
v dialogu pokračovat.

Často si vzpomínám na vyprávění mého kolegy Tomasze Switka z Polska, který dlouhou část svého profes-
ního života pracoval jako terapeut na protialkoholním oddělení. Vždy byl rád, když se některému paciento-
vi podařilo abstinovat a dostat se z područí závislosti. O to víc pro něj bylo matoucí, když se občas potkal se 
členy rodiny bývalého alkoholika, kteří radostí neoplývali. Tito lidé vkládali do léčby velké naděje, ale bylo 
pro ně velkým zklamáním, když kvalita jejich rodinného života a vzájemných interakcí zůstala až na samot-
ný fakt abstinence stejná. A bývalý pijan vyměnil své pití za televizi, flákání se, nebo jindy za poučování  
a komandování zbytku rodiny, aby dohnal to, co léta zameškával. Někteří dokonce říkali, že teď to s ním je 
míň k vydržení, než když pil. To byla pro Tomasze natolik silná zkušenost, že začal revidovat svůj způsob prá-
ce. Vedlo jej to k tomu, že nestačí odstranit závislost.

V terapii orientované na řešení jsme zvyklí pracovat tak, že se nezajímáme ani tak o samotné problémy, 
ale o to, jaký život chtějí lidé žít a co má být namísto problému. Jednou se ptali zakladatele tohoto tera-
peutického přístupu, Steve de Shazera, jak pracuje s depresí. On na tuto otázku poznamenal, že nepracu-
je s depresí, ale s lidmi, co něco chtějí. A to je možná jeden z klíčových prvků této terapie. Každý člověk má 
kromě svého problému také nějakou představu (byť jen v počátku hodně neurčitou, neúplnou, schovanou 
v různých přáních) o tom, jak by chtěl, aby jeho život vypadal. Terapie pak může být o podpoře a pomoci 
tuto vizi rozvíjet a uskutečňovat. Tak potom „alkoholik” může zjistit, že si chce v pátek večer hrát se svými 
dětmi nebo občas pozvat manželku do restaurace, nebo že má například nějaké koníčky, které by chtěl za-
čít rozvíjet, a že chce, aby měl kolem sebe spokojené lidi, a že pro to může mnohé udělat. Zjišťuje, že chce 
mít s druhými hezké vztahy a zážitky. Pak už jen odstranit závislost, a přitom zůstat jinak ve stejných kole-
jích, prostě nestačí. Jeden známý terapeut V. E. Frankl řekl, že pokud člověk ví proč, zvládne i mnohé jak. 
Terapeuti orientovaní na řešení se k tomu připojují a věří, že když člověk začne uskutečňovat to, co by mělo 
být namísto problému, je cesta překonání problému nejen jednodušší a pro člověka mnohem víc motivují-
cí, ale také smysluplnější a „barevnější”. Cílem cesty není totiž absence problému samotná, ale přítomnost 
(uskutečnění) něčeho krásného a cenného.

Jedním z klíčových bodů terapie lidí trpících závislostí je pro mě vyřešení otázky: CO MÁ BÝT NAMÍSTO 
TOHO? Neboli „Jakým životem chceš žít …?“ Nepřítomnost problému (ještě) neznamená „šťastný život“.  
Po terapii by měl být život klienta jiný než před ní - a to nejen vzhledem k abstinenci.

S Nikolou jsem během sezení pracoval se škálou. Přitom celou dobu o problémech s „pikem” hovořím ex-
ternalizujícím jazykem. Škála má tu výhodu, že spolu můžeme prozkoumávat drobné rozdíly, které čas-
to během rozhovoru nejsou dobře zachytitelné. Jednalo se o škálu zaměřenou na motivaci být bez drogy  
(0 – vůbec žádná motivace, 10 – maximální). Umístila se na 1. Je mým zvykem ptát se, co dělá ten rozdíl 

Stačí odstranit závislost? A co dál? 
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mezi 0 a 1, protože mě zajímá, co vede klientku k tomu, že své hodnocení neumístila úplně na nulu, a sna-
žím se to důkladně prozkoumat (zde se často při práci s klienty dostáváme k jejich zdrojům).  Ani si už ne-
pamatuji, jak se to přesně stalo, ale dostáváme se k hypotetické situaci, kdy by motivace byla až na devítce. 
To by bylo tehdy, když by se usmířila s přítelem a mohli by se víc vídat. Nevím přesně proč, ale cítím za tím 
její potřebu být s někým, žít obecně více ve vztazích. Sezení končí, oceňuji Nikolu za některé věci, na které 
jsme přišli během rozhovoru a nabízím jí námět na experiment (všímat si, kdy bude na škále o kousek výš 
a všímat si, čím to je). Ještě chvílí hovořím s mámou a říkám jí nějaké obecné věci k drogové problematice.

Na druhé sezení přichází Nikola s tím, že od té doby nebrala. Celé sezení prozkoumáváme, jak se jí to po-
dařilo. Byla hodně zapojená do různých aktivit, těšila se na víkend s mládeží v jednom křesťanském sboru, 
na který byla pozvána. S přítelem se bohužel více neviděla, ale přesto to zvládala. Bavíme se o případném 
útoku „chuti vzít si piko”. Nejvíc to může být ve všední den, kdy bude nuda. Bavíme se o tom, jak by nad 
chutí mohla vyzrát a jak čas co nejvíce využít.

Na třetím sezení Nikola hovoří o výborném víkendu, je velmi spokojená, na piko si pořádně ani nevzpo-
mněla. Opět se ptám, jak se to vše podařilo. Otevírá se důležité téma, které se stává její osobní rovnicí po-
kroku vpřed: Vše jde líp, když má nějakou aktivitu a společnost druhých lidí, kteří jí podporují a také se za 
ni modlí. Další den opět jede na setkání mládeže.

Na 4. sezení se opět bavíme o tom, co se podařilo. I ze škál ORS Millera a Duncana (škály na měření změn 
u klienta), je vidět, že se situace zlepšuje - a to hlavně v oblasti spokojenosti ve vztazích. Shrnujeme dosa-
vadní zkušenosti Nikoly s tím, co jí nejvíc pomáhá. Nikola sama referuje o tom, že se jí daří lépe komuniko-
vat s rodiči, těšívá se na to, že když dobře zvládne školu a celý týden, bude moc jet na setkání mládeže, kde 
je jí dobře. Ve škole se prospěch zlepšuje. Cítí se spokojeně, na piko vůbec nemyslí, ani na něj nemá chuť. 
Pro Nikolu setkávání splnilo účel, je vidět, že další sezení již nepotřebuje, přesto však nabízím možnost dal-
šího setkání. Vzhledem k prázdninám však necháváme termín dalšího setkání otevřený.

Po nějaké době telefonuji s mámou. Nikole se daří opravdu dobře, máma to popisuje jako zázrak, je spoko-
jená, v setkávání se skupinou mládeže se jí i přes nějaké drobnější krize daří pokračovat. Školu začala velmi 
dobře. Máma z toho má velkou radost. Nikola zatím další termín u mne nepotřebuje, ale případně se ozve.  

U Nikoly se stalo téma “Co má být namísto toho” klíčovým pro změnu její životní situace. Podařilo se jí za-
čít využívat její osobní zdroje, zdroje z jejího vztahového okolí a zdroje z nově upevněného vztahu s Bohem. 
Cítí se spokojená a plná odhodlání pokračovat tímto směrem dál.

Pokud budete chtít, můžete si sami na sobě vyzkoušet tento následující experiment (pozor: experiment 
není terapie, ale přesto může způsobit ve vašem životě změny, pokud jej vezmete dostatečně vážně a dů-
kladně):

1. Pojmenujte problém, se kterým se již nějakou dobu potýkáte.

2. Představte si, že se za nějakou dobu potkáme, a Vy říkáte, že Vás už problém netrápí a navíc dodáváte, 
že se máte celkově velmi dobře. Jak se to stalo? Jak to nyní vypadá? Co je u Vás nového? Co jiného (nebo 
co víc) nyní děláte? Co na Vás pozorují ostatní? Co je ještě jinak (nebo víc jako dřív)?
Buďte v tom konkrétní, a pokud chcete, nakreslete si to, na co jste přišli, pomocí symbolů nebo obrázku.

3. Jaký by mohl být první drobný krok v následujících 14 dnech, který by Vám pomohl se k této vizi přiblížit?
Zkuste přitom dodržet, aby krok byl: pozitivně formulovaný, reálný, vámi ovlivnitelný a pro Vás důležitý.

4. Pokud s tím souhlasíte, zkuste jej zrealizovat a pak pozorujte, jaké to je, případně se o svou zkušenost po-
dělte s někým, komu důvěřujete. A třeba pak budete mít chuť vymyslet další malý krok. Pokud se tak sta-
ne, směle v tom pokračujte a nenechte se odradit případnými překážkami nebo ochladnutím původního 
zápalu, jež se objevují na cestě, když se člověk o něco hodnotného snaží.

Daniel Žákovský
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Překlady

Několik výzkumných studií ukázalo, že podstatná část klientů, kteří čekají na psychoterapii nebo absolvují mi-
nimální léčbu (průměrně 43%) zakouší „spontánní úlevu“ - což znamená, že překonávají problémy za pomo-
ci svých vlastních zdrojů bez jakékoliv formální profesionální pomoci (Assay a Lambert, 1999; Lambert a Ber-
gin, 1994). Jiné studie ukázaly, že mnoho lidí z většinové populace překonává své problémy vlastními silami, 
aniž by vůbec přišli do kontaktu s nějakou odbornou pomocí. Existuje například rozsáhlý výzkum dokazující, 
že mnoho lidí s návykovými problémy (alkoholismus, kouření) se jich sami, bez pomoci odborníků zbaví (Pro-
chaska a kol., 1992). Navíc je zřejmé, že mnoho dětí a mladých lidí, kteří by mohli získat diagnostickou nálepku, 
„vyrůstají“ ze svých problémů bez odborné pomoci. Například Cohen a kol. (1993) zjistili, že ačkoliv až 17,1% 
dětí naplňuje v dětství kritéria ADHD, snižuje se tento koeficient na 11,4% ve střední adolescenci a na 5,8%  
v pozdější adolescenci. 

Další studie naznačují, že mnoho lidí překonává problémy vlastními silami a zdroji. Jde o „samohojivý“ pro-
ces, a přístup zaměřený na zdroje se snaží právě tento proces v terapii rozvinout a využít. Dokonce, i když lidé 
využívají odborné poradenství, je zřejmé, že to jsou jejich zdroje a jejich vlastní aktivita, jež způsobují zásad-
ní rozdíl, spíše než aktivita terapeuta. Například ve srovnávací studii dvou skupin (šlo o setkávání skupiny ro-
dičů vedené terapeutem a druhé skupiny rodičů samostatně pracujících za pomoci videomateriálu obsahují-
cí cvičení a doporučené úkoly) bylo zjištěno, že obě skupiny prokazovaly obdobnou úroveň pozitivní změny  
(Webster-Stratton a kol., 1988). Dokazuje to, že klientova aktivita a činnost jsou nejpodstatnějšími přispěvate-
li vedoucími k úspěchu, a to více než činnost terapeutova. Dodejme, že hodně klientů se zlepšuje díky zvýše-
nému přístupu k sociální podpoře. Například Mallinckrodt (1996) zjistil, že klientovo vnímání nárůstu sociální 
podpory mimo psychoterapii bylo v rámci redukce symptomů důležitější než růst stability terapeutické allian-
ce. Tyto studie poskytují podporu přístupům založeným na zdrojích, jež se snaží v terapeutickém procesu změ-
ny stavět na klientově vlastní aktivitě, jeho zdrojích a jeho sociální podpoře. 

Dále je také zřejmý i opak - zaměření na klientovy nedostatky a upozorňování na problémy v terapii může vést 
k chabým výsledkům (Miller a kol., 1997; Miller a Rollinck, 1991). Například konfrontační skupinová terapie za-
měřená na upozorňování na klientovy nedostatky se ukázala jako vedoucí ke slabým výsledkům a více škodli-
vým efektům než jiné více podporující přístupy (Lieberman a kol., 1973). A také se ukazuje, že by podobné pří-
stupy mohly být částečně neúspěšné či škodlivé klientům se sníženým sebevědomím nebo sebeúctou (Annis 
a Chan, 1983). Můžeme to například srovnat s výsledky Plumas projektu, jehož se účastnilo 151 pachatelů do-
mácího násilí (což jsou lidé, i když se to tak na první pohled nemusí zdát, kteří mají nízkou míru sebevědomí). 
Projekt využíval na řešení orientovanou skupinovou intervenci, která je zaměřena na rozpoznání osobních cílů 
a schopností. Po ukončení programu se pouze sedm klientů (4,6%) znovu provinilo, a v následujícím šestiletém 
ověřování zahrnujícím 90 klientů ze studie dosahovala recidiva hodnoty 16,7% (Lee a kol., 2003). Tyto výsled-
ky jsou velmi pozoruhodné ve srovnání s hodnotami recidivy pětiletého sledování tradičních léčebných přístu-
pů, kde je to více než 40% (Shepard, 1992). 

Na zdroje zaměřený přístup v terapii staví na přesvědčení, že klienti vlastní (buď osobně, nebo v rámci své soci-
ální sítě) většinu zdrojů a schopností, které potřebují ke změně a k dosažení svých cílů. Tento předpoklad sou-
zní s myšlenkou o existenci samohojivého potenciálu ve všech lidech, která se objevuje v přístupu zaměřeném 
na osobu (Rogers, 1986). Psychoterapie je pak jednoduše o tom zajistit správné podmínky, zejména empatic-
ký a podpůrný terapeutický vztah, aby byl tento samohojivý potenciál vynesen do popředí a podpořen. Nebo 
jak Prochaska a kol. konstatují: „de facto lze tvrdit, že každá změna je sebe-změna (self-change), a terapie je 
jen profesionálně vedená sebe-změna“ (1994: 17). Možná nejlepším potvrzením na zdroje zaměřeného přístu-
pu je výzkum Bergina a Garfielda, kteří ve své knize obsahující rozsáhlý výzkum shrnují, že „čím více terapeut 
spoléhal na klientovy zdroje, tím více změn se zdálo uskutečněných“(1994: 826).

Z knihy Johna Sharryho: Counselling Children, Adolescents and Families (2004) 

Fakta o přístupu zaměřeném na zdroje 
John Sharry je významný irský na řešení orientovaný terapeut pracující s dětmi a rodiči. Na-
psal několik vlivných knih o terapii zaměřené na řešení (např. „Becoming solution-focused dete-
ctive", „Counselling children, adolescents and families"), které jsou přeloženy do mnoha jazyků.
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Óda na dveře*

Pavel VÍTEK a Leoš ZATLOUKAL

Na Moravě vznikla partička,
SF** spolu začala pěkně rozvíjet,
baví je tahle nová srandička***
a taky společně vínko popíjet.

Vzájemně se hezky doplňují,
je to krásný tanec, přímo balet,
okolí svou vášní stále oslňují,
říkají si však skromně - tým Dalet.

S klienty dělají konzultace,
ale jenom to jim už nestačí,
do jiných akcí spolu namočili ruce
a SF společně rozvíjejí a učí.

Pro Leoše, vědce, už je ČR malá,
krom Bystřice, Olomouce, Malmö, Drážďan,  
Toruně, Cancúnu, Méridy  a Brna
do světa stále pilně pošilhává
a přivedl sem Harryho, Brada, Hillary, Tomasze, 
Marka, Jenny, Rocío a samozřejmě Bena.

Danek jezdí až od Zlína,
baví ho experimentovat a tvořit,
hodně ho těší jeho rodina,
do společné práce však umí srdce vložit.

Michal je oporou nedaleké léčebny
a operního sboru divadla,
udržuje si nadhled jako z rozhledny
a ptá se „jak vás ta šílenost napadla?“

Pavel je zarytý konstrukcionista,
nad vším hloubá a hledá si svou cestu,
zkušeností má, jak kdyby let měl na tři sta,
a přitom s myslí mladou je tu.

Peťa je koučka a také pedagožka.
I když žije na severní Moravě,
je týmu Dalet podstatná složka,
často nám její slova vrtají v hlavě.

Zdenka je bažant týmu Dalet,
je jeho členkou nejkratší čas,
stále plná elánu na nový výlet,
na Valašsku reprezentuje nás.

Daletníček  hravá příloha Dalet revue

Tým má i spolupracovníky,
pravidelné a stálé kolegy,
lidi z ČR i světoběžníky,
přináší do týmu nové gagy ***. 

Tým Dalet je fajn parta,
dobře se jim spolu pracuje,
pro klienty jsou dobrá karta,
všestranná spolupráce je rajcuje****.

Každý v týmu se vyzná v různých věcech,
tým normálně nenormálních***** lidí,
aplikují SF v různých kontextech******,
a na další možnosti společně hledí.

Na Moravě tak pracuje partička,
SF spolu už nějaký čas rozvíjí.
Zatím není to žádná babička*******,
jen samé krásné mladé kvítí.

Vysvětlivky:
*Dalet je znak hebrejské abecedy, který lze asociovat s dveř-
mi, které otevírají nové možnosti a které zároveň jsou otevřeny 
jako symbol pohostinnosti (prof. Weinreb).
**SF je zkratka pro přístup zaměřený na řešení,  
z angl. „solution-focused“, popř. „solutions focus“.
***Srandičky - slovo sranda je odvozeno od slova srát v analogii 
se slovem švanda. Dříve mělo vulgární přídech (viz. etymologic-
ký slovník). Slovo asociuje jednak legraci a jednak skutečnost, 
že se mohou objevit lidé, kteří stejný smysl pro humor nesdílejí.
*** Gag je dovedně sestavená, silně komická akce rozvíjející 
(tzv. rutinou) základní komický nápad a vrcholící závěrečným 
efektem (tzv. topperem). Pod pojmem akce je zde třeba rozu-
mět děj odehrávající se přímo před zraky diváka. Na slovním vý-
stupu zprostředkovaném řečí nebo zpívaným textem nelze sta-
vět gag. Akcí v tomto smyslu možno nazvat řeč nebo zpěv jen 
tehdy, jsou-li nástrojem vzájemného působení aktérů, např. ob-
těžuje-li některý svými řečmi nebo svým zpěvem úmyslně dru-
hé aktéry. Rozvíjení se uskutečňuje nejrůznějšími způsoby.
****Rajcovat - (někoho) dráždit (slovník cizích slov)  
***** Normální - běžný, obvyklý, pravidelný, průměrný; před-
stavující normu (slovník cizích slov)
******Kontext - souvislost; významová souvislost jazykové-
ho projevu; souvislý text; souvislost jevů nebo událos-
tí (slovník cizích slov)
*******Babička - viz. babka, 1.vdaná starší žena (vda-
ná žena z lidu), 2. chroust (lidově), 3. drobná mince 
uherská, u nás ve středověku neberná, odtud rčení: 
prodat (koupit) za babku, peněz jako babek, 4. hou-
ba – hřib žlutomasý (etymologický slovník)
 

Konec :)


