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1. Předchůdci přístupu zaměřeného na řešení 

V polovině minulého století byla změna ve vzduchu. To se dotklo i psychoterapie jako 
profese. Mnoho psychoterapeutů bylo nespokojených s tradičními názory na psychoterapii. 
Od vzniku psychoterapie jako samostatného oboru převládal názor, že psychoterapie by se 
měla zaměřit na problémy a příčiny jejich vzniku (Walter, Peller, 2000). Terapeut byl vnímán 
jako odborník, který popíše povahu a příčiny problému tak, aby mohl být vyřešen. Převládal 
názor, že příčiny jsou skryté hluboko v psychice pacienta a často souvisejí s nevyřešenými 
problémy v raném dětství (Seligman, 1990). Dále se předpokládalo, že pacienti mají 
nevědomý odpor k terapii. Vše, co pacienti přímo řekli o svých problémech a cílech, proto 
muselo být bráno s rezervou. Za nejužitečnější byly považovány informace, které se podaří 
vytáhnout z nevědomí. Aby tyto informace terapeuti získali, používali metody, jako například 
analýzu a interpretace snů, hypnózu, drogy či různé druhy projektivních technik. 
 
Psychoterapie obvykle trvala velmi dlouho a často nebyla příliš pragmatická nebo cílově 
orientovaná. Vtipný příklad, který to  dokládá, je scéna z filmu Woody Allena „Annie Hall“ 
(O'Hanlon, 2000). Woody Allen v roli neurotického Alvey Singera vypráví přítelkyni Annie, 
že je v terapii už třináct let. Přesto je zřejmé, že má stále mnoho problémů. Překvapená Annie 
se zeptala, proč se toho po tolika letech terapie tak málo zlepšilo. Alvey odpověděl, že má v 
úmyslu počkat ještě dva roky - a když to nikam nepovede,  navštíví Lurdy. 
 
V polovině minulého století se našlo několik terapeutů, kteří se snažili přijít na to, jak udělat 
terapii stručnější, pragmatičtější a více zaměřenou na cíl. Zásadní roli v tom sehrál stále 
populárnější behaviorismus, který se vyčlenil od psychoanalýzy a zaměřil se na zásahy v 
oblasti konkrétního pozorovatelného chování. Známý  terapeut Albert Ellis vyvinul 
pragmatičtější formu terapie - racionálně emotivní terapii (RET). V rámci této formy léčby 
převládal názor, že problémy jsou udržovány klienty prostřednictvím jejich iracionálních 
předpokladů. Problém by mohl být vyřešen, pokud se podaří tyto iracionální předpoklady 
najít a nahradit je o něco racionálnějšími. Dalším zdrojem, kterým se v té době  řada lidí 
inspirovala, byly ideje pragmatismu, které zformuloval William James (1842-1910). 
Pragmatici doporučovali přesunout pozornost od snahy o hledání a vysvětlování pravdy ke 
hledání toho, co funguje. James argumentoval tím, že lidé jsou tvůrci reality. Doslova řekl: 
„Pravdivé je to, co funguje.“ Tento způsob myšlení rozhodně sehrál roli v průkopnické práci 
dalšího terapeuta: 
 
 
Milton Erickson 

Tímto průkopníkem byl byl Milton Erickson, americký psychiatr, který slavil úspěchy díky 
svým neortodoxním názorům na terapii. Je známo, že jeho myšlenky ovlivnily také formování 
zásad přístupu zaměřeného na řešení. Erickson neuznával diagnostikování a naopak pevně 
věřil v sílu lidí řešit své vlastní problémy. Byl přesvědčen, že léčba většinou nemusí trvat 
dlouho a věřil, že často stačí, aby klient udělat malou změnu, která uvede do pohybu proces 
větších změn. Erickson používal také tzv. paradoxní intervence, jako je předpisování 
příznaků. Pro jeho přístup bylo charakteristické, že dokázal využít ve prospěch klienta vše, co 
bylo k dispozici. Každá zdánlivě náhodná vlastnost nebo událost v životě klienta se mohla stát 
součástí řešení. Názorným příkladem je případ Dámy s africkými fialkami: 

V jednom velkém městě žila osamělá stará depresivní paní. Neměla rodinu, přátelé odešli a tak 

zřídka opouštěla dům. Jeden starostlivý soused vyhledal Ericksona, který souhlasil, že ji navštíví. 

Prohlédl si zanedbaný domek a nechal se provést po okolí. Při prohlídce domu neřekl ani slovo. 



Pak si všiml vadnoucích afrických fialek. Na konci prohlídky poznamenal: „Všiml jsem si, že 

máte ráda květiny.“ Dáma přisvědčila. Erickson jí doporučil, aby koupila africké fialky a začala je 

pěstovat ve své zahradě. Také jí navrhl, že by mohla pokaždé, když v jejím okolí někdo zemře 

nebo se narodí, anonymně poslat jednu fialku. Dáma souhlasila a tak se novinka o záhadné dámě, 

která všem posílá své  africké fialky, rychle rozšířila po celém městě. Stala se známou po celé 

oblasti, a když o mnoho let později zemřela, přišly na její pohřeb stovky lidí. Noviny psaly, že 

odešla „Dáma s africkými fialkami“. 

 

Způsobem, který byl typický pro jeho pohled na život, Erickson kdysi poznamenal, že 
považuje za výhodu skutečnost, že v 17 letech prodělal obrnu, po které zcela ochrnul. Řekl to 
proto, že byl přesvědčen o tom, že mu to pomohlo stát se dobrým pozorovatelem druhých lidí. 
Místo toho, aby si stěžoval na svou situaci, ji přijal a proměnil ji ve výhodu. Řekl, že nad 
svým ochrnutím vyhrál, když se později krok za krokem sám naučil znovu se hýbat. 
Mimochodem, o Ericsonovi se říká, že kromě toho, že byl ochrnutý, měl celou řadu dalších 
omezení: byl barvoslepý, dyslektický, neměl hudební sluch ani smysl pro rytmus (Cade, 
2007). 

 

Gregory Bateson 

Dalším, kdo ovlivnil přístup zaměřený na řešení, je Gregory Bateson, anglický antropolog, 
syn slavného genetika William Batesona a manžel slavné antropoložky Margaret Mead. 
Bateson přemýšlel a psal o teorii systémů a kybernetice. Jedním z jeho příspěvků k vývoji 
přístupu zaměřeného na řešení byl názor, že sociální systémy, do kterých jsou lidé zapojeni, 
jsou velmi důležité z hlediska vývoje problémů i jejich řešení. Nicméně jeho nejdůležitějším 
příspěvkem k rozvoji terapie zaměřené na řešení bylo to, že zahájil tzv. Batesonův projekt. 
Jednalo se o výzkumný projekt zaměřený na komunikaci, kterého se účastnili badatelé, jako 
John Weakland, Jay Haley a William Fry, kteří  sledovali a analyzovali videokazety s 
nahrávkami práce slavných terapeutů, jako Milton Erickson a Don Jackson. Tento projekt se 
stal základem práce Mental Research Institute a přispěl k tomu, že Ericksonova práce byla 
zpřístupněna širší veřejnosti a získala tak větší význam.  

 

The Mental Research Institute 
 
Mental Research Institute sehrál důležitou roli ve vývoji přístupu zaměřeného na řešení.  Na 
Mental Research Institute v Palo Alto v Kalifornii, který v roce 1958 založil Don Jackson, 
výzkumní pracovníci a terapeuti jako Jay Haley, Paul Watzlawick, John Weakland, Richard 
Fisch a Janet Beavinová vyvíjeli inovativní přístupy k terapii. V roce 1966 založili Fisch, 
Weakland a Watzlawick rámci MRI Centrum krátké terapie (Cade, 2007). Terapeuti v tomto 
centru vyvinuli kratší a pragmatičtější  přístup k terapii, který byl více orientovaný na cíl. 
Dívali se na toho, kdo přišel na terapii, ne jako na pacienta, ale spíše jako na klienta či 
zákazníka. Brali velmi vážně to, co klient říkal, což znamenalo, že se zaměřili na problémy, 
které klient prezentoval. V minulosti to byl v první řadě terapeut, kdo určoval téma 
rozhovoru, takže takové změření na klientovy problémy bylo neobvyklé. Terapeuti v MRI 
dále věřili, že není nutné rozsáhle mluvit o dětství klienta, ani o základních příčinách 
problému. Byli přesvědčeni, že důvody pro současné problémy existují tady-a-teď, a že proto 
je také možné tady-a-teď najít řešení. Řídili se logikou: jestliže má klient problém, je to tím, 



že něco dělá špatně. Nechtěně dělá  něco, co udržuje problém. Cílem terapie se stalo zjistit, co 
klient dělá špatně a přesvědčit ho, aby to přestal dělat a nahradil to jiným, účinnějším, 
chováním. 



2. Zrození přístupu zaměřeného na řešení 

Insoo Kim Berg and Steve de Shazer 
 
V šedesátých letech byla Insoo Kim Berg mladá americká terapeutka asijského původu. 
Podobně jako nemálo jiných terapeutů byla nespokojena s tradičním způsobem poskytování 
terapie, protože měla pocit, že to příliš dobře nefunguje. Když se v roce 2004 ohlížela za tímto 
obdobím, řekla: 
 

Uvědomila jsem si: 'To nefunguje'. A to tedy bylo něco! Je třeba říci, že jsem byla 
vedená jako typické asijské děvče: být velmi poslušná. Byla jsem poslaná do  
Jižní Koreje, abych si dodělala vysokou školu, ten typ školy, na kterém se učí, jak 
být dobrá hospodyňka. Hlavním cílem mé matky bylo, abych se vdala do dobré 
rodiny. Byla to docela revoluce, když holka jako já udělala něco takového - 
přestala poslouchat, jak se má dělat terapie. Věděla jsem, že musím rebelovat  
potichu. Začala jsem hodně číst a dostala jsem se k textu Jaye Haleyho  „Power 
tactics of Jesus Christ“ („Mocenské taktiky Ježíše Krista“). Dokážete si něco 
takového představit? To byl šok! Zatřáslo to se mnou. To byl začátek. Že jste se 
mohli dívat na věci tímhle způsobem! Pak jsem četla jeho knihu „Uncommon 
therapy of Milton H. Erickson“ („Neobvyklá terapie M. H. Ericksona“). A 
počátkem sedmdesátých let jsem začala dělat věci jinak. A opravdu jsem hodně 
četla. Například knihy Paula Watzlawicka z Mental Research Institute v 
kalifornském Palo Alto.  

Berg nezačala pracovat na MRI, přijela tam studovat. Jejím mentorem se stal John Weakland, 
který byl také mentorem Steve de Shazera, umělce a terapeuta. Steve studoval na 
wisconsinské universitě hru na saxofon, obdivoval práci Ericksona, a také byl nadšeným 
amatérským kuchařem. V té době de Shazer hodně experimentoval s takzvaným 
jednocestným zrcadlem - obrazovkou, jejímž prostřednictvím mohl tým terapeutů pozorovat 
probíhající rozhovor, aniž by byl viděn klientem a terapeutem. Smyslem využívání 
jednocestného zrcadla bylo učit se pozorováním  rozhovorů. Před koncem sezení odešel 
terapeut na pár minut do místnosti za zrcadlem promluvit si s týmem.  Získal zpětnou vazbu a 
tipy od týmu, a pak se vrátil ke klientovi, aby mu předal své náměty a tipy a ukončil rozhovor. 
 
V roce 1977 začali Berg a de Shazer pracovat spolu, po té, co je Weakland vzájemně 
představil na konferenci MRI. Trávili spolu spoustu času za zrcadlem a nakonec se z nich stal 
pár. Berg přesvědčila de Shazera, aby opustil Kalifornii a odjel s ní do Milwaukee. Spolu s 
několika dalšími terapeuty, kteří byli inspirováni MRI, jako Jim Derks, Marilyn LaCourt, Eve 
Lipchik, Don Norum a Elam Nunnally začali pracovat pro Family Service / Služby pro rodinu 
(Malinen, 2001). Většina terapeutů, kteří v této organizaci pracovali, byla nicméně tradičně 
orientovaná. Berg si vzpomněla, že velmi tvrdě pracovala a ráda přijímala výzvy spojené s 
obtížnými případy, kterým se většina jiných terapeutů raději vyhýbala (Visser, 2004). Berg a 
de Shazer spolu s kolegy zavedli v této organizaci jednocestná zrcadla, jednak aby se na 
základě pozorování toho, co funguje, sami zlepšovali v terapii, a také pro výuku studentů. 
Studenti to milovali, ale mnozí z tradičních terapeutů vůči tomu měli výhrady. Považovali 
používání jednocestných zrcadel za neetické a snažili se přimět Berg a De Shazera, aby je  
přestali používat. Po určité době se tlak mezi oběma tábory natolik vystupňoval, že se  spolu s 
několika kolegy rozhodli založit si svou vlastní praxi. 



The Brief Family Therapy Center 
 
De Shazer a Berg zahájili svou praxi v roce 1978 pod názvem Brief Family Therpy Center / 
Centrum krátké rodinné terapie (BFTC). Zakládajícími členy týmu BFTC byli Jim Derks, 
Marvin Weiner, Elam Nunnally, Eve Lipchik, Alex Molnar a Marilyn LaCourt. Později se 
přidali terapeuti jako Wally Gingerich, Michele Weiner Davis, John Walter, Kate Kowalski, 
Ron Kral, Gale Miller, Scott Miller a Larry Hopwood (Cade, 2007). Všichni tito lidé tím či 
oním způsobem přispěli k rozvoji přístupu zaměřeného na řešení. De Shazer a Berg a jejich 
kolegové stěží měli nějaké peníze, a tak začali ve vlastním obýváku. Teprve později byli 
schopni pronajmout si kanceláře. Zjistit, co funguje v terapii, to bylo jejich posláním. 
 
Nechtěli vycházet z nějaké konkrétní teorie. Chtěli induktivní metodou přijít na to, v terapii 
funguje. Začali tím, že identifikovali tradiční prvky terapie a postupně je začali  odstraňoval 
ze sezení. Při tom pozorovali, zda odstranění toho kterého prvku nějak ovlivní výstupy z 
pohledu klienta. Tak zjistili, že z terapeutického rozhovoru může  být odstraněna analýza a 
diagnostika problémů, aniž by to mělo negativní důsledky pro klienta.  Kromě systematického 
odstraňování tradičních součástí terapie dělali několik dalších věcí. Jednou z nich bylo to, že 
aktivně zkoumali terapeutické „nehody“ a  spontánní akce v terapeutických rozhovorech. 
Když terapeut nebo klient udělal něco, co se  zdálo, že funguje, diskutovali o tom a  snažili se 
to zopakovat. Ve snaze zjistit, co funguje, pozorovali klienty během živých sezení i v 
nahrávkách rozhovorů. Hledali intervence, které klientům pomohly přesněji formulovat jejich 
cíle, získat více důvěry ve své možnosti nebo posloužily jako zdroj nápadů pro další kroky. 
 
Všechny intervence, které přiměly klienty lépe si uvědomit, čeho chtějí dosáhnout, dodaly jim 
optimismus, naději, energii nebo nápady, byly zapsány, prodiskutovány v týmu a používány 
častěji. Jak se model vyvíjel, stával se názor klienta stále důležitějším kritériem. Každou 
intervenci, o které klient řekl, že vedla k pozitivní změně, považovali za užitečnou. Postavili 
'to, co funguje' na roveň tomu, co klient považuje za užitečné. Kromě toho také příležitostně 
prováděli kvantitativní studie, aby ověřili efektivitu intervencí (Weiner-Davis, De Shazer & 
Gingerich, 1987), objevily se i pokusy formalizovat přístup jako expertní systém (the 
BRIEFER project, Gingerich & De Shazer, 1991) a několik kvalitativních studií. 
Identifikovali řadu intervencí, které obvykle dobře fungují, což jim pomohlo vytvořit soubor 
na řešení zaměřených nástrojů. Ale také přišli s dalším důležitým zjištěním. Zjistili, že to, co u 
jednoho člověka dobře funguje, nemusí nutně fungovat  u druhého. To je přimělo uvědomit si, 
jak je důležité věnovat pozornost tomu, jak klienti reagují na to, co se děje během rozhovoru, 
a reagovat na to. Mezi lety 1978 a 1985 byly položeny základy pro to, co je nyní známé jako 
přístup zaměřený na řešení. 
 
3. Přístup zaměřený na řešení v literatuře  
 
V prvních letech byl nejproduktivnějším spisovatelem v týmu BFTC de Shazer. V roce 1982 
vydal svou první knihu o přístupu zaměřeném na řešení: “Patterns of brief family therapy” 
(Vzorce krátké rodinné terapie). Zpočátku terapeutický svět nepřijímal de Shazerovy názory s 
velkým nadšením. Svůj článek “The death of resistance” (Konec odporu) (de Shazer, 1984) 
poslal k otištění poprvé v roce 1979. Zamítli ho ne méně než 17 krát, než ho konečně v roce 
1984  zveřejnili (Malinen, 2001). V tomto článku de Shazer tvrdí, že názor, že klient má k 
terapii odpor, je špatný. Podle něj je lepší dívat se na terapii jako na proces vzájemné 
spolupráce mezi terapeutem a klientem. Navrhl, aby vše, co klient říká, nebo dělá, bylo 
vnímáno jako snaha  o dosažení pokroku v terapii. Pokud klient řekl nebo udělal něco, čemu 
terapeut ihned neporozuměl, terapeut by neměl klienta konfrontovat. Namísto toho by měl 



předpokládat, že klient měl dobrý důvod, proč to řekl nebo udělal. Tento velmi konstruktivní 
přístup ke klientům  pomohl velmi rychle navázat dobrou spolupráci. 
 
Další důležitou publikací byl článek Čtyři užitečné intervence v krátké terapii, kterou napsal 
společně s Alexem Molnarem (De Shazer a Molnar, 1984). Jednou z technik, kterou 
představili v tomto článku, bylo tzv. Zadání úkolu z prvního setkání. Úkol, který terapeut 
zadával na konci prvního sezení, zněl nějak takhle: 

„Chtěl bych, abyste se v mezidobí do našeho příštího setkání zamysleli nad tím, 
co se děje ve vašem životě, abyste mi mohli říct, co byste si přáli, aby 
pokračovalo.“ 

 
Objevení této intervence, která byla později někdy označována jako otázka na pokračování, 
znamenalo důležitý krok ve vývoji přístupu zaměřeného na řešení, protože radikálně změnil 
orientaci týmu. Od té doby se členové týmu BFTC stále více vědomě zaměřovat na to, co 
funguje. Elam Nunnally, jeden ze zakládajících členů, kdysi řekl, že tento úkol byl inspirován 
paradoxními intervencemi (Malinen, 2001), které klientům často doporučovaly rozhodně nic 
neměnit. 
 
Jak titul napovídá, článek de Shazera a Molnara obsahoval ještě tři další intervence. Druhá 
intervence, zmiňovaná v článku, byla: Dělejte něco jiného. Tento úkol, který byl inspirován 
prací Gregory Batesona (1979), byl zaměřen na nahrazení stávajících behaviorálních vzorců 
novými. Při zkoušení nového chování může klient najít účinnější vzorce (chování), které 
pomohou vyřešit jeho problémy. Třetí intervencí, zmíněnou v článku byla to, co bylo později 
nazváno jako „překonávání naléhavosti“: 
 

„Soustřeďte se na to, co děláte, když překonáváte pokušení nebo nutkání ... 
(udělat něco symptomatického, nebo chovat se způsobem, který souvisí s tím, na 
co si klient stěžuje).“ 

Ukázalo se, že tato intervence velmi dobře funguje jako prevence – pomáhá klientovi, aby se 
nevrátil ke starým neefektivním zvyklostem. Prostřednictvím tohoto úkolu si klienti postupně 
začali uvědomovat, že se jim občas daří úspěšně překonávat jejich pokušení, a také to, jak to 
dělají. Tento úkolem pomáhal klientům najít způsoby, jak překonávat jejich nutkání. Čtvrtá 
intervence, popsaná v článku, byla stabilita jako změnová strategie. Kdykoliv klienti řekli, že 
se v nějaké situaci zasekli, a nepodařilo se jim dosáhnout pokroku, terapeut reagoval 
vysvětlením, že zůstat stabilní vyžaduje řadu dovedností, a že většina lidí by selhala, místo 
toho, aby zůstali stabilní. 
 
Ve své druhé knize, “Keys to solutions in brief therapy” (Klíče k řešení v krátké terapii, začal 
de Shazer zdůrazňovat význam vytvoření očekávání změny (De Shazer, 1985). Tvrdil, že 
změna je nevyhnutelná, a proto začal stále častěji používat intervence, založené na tomto 
předpokladu. Kladením otázek, které naznačovaly, že určitě dojde ke změně, dodával terapeut 
klientovi důvěru, že ke změně skutečně dojde. Příkladem takové otázky je např.: „Podle čeho 
poznáte, že to bude lepší?“ Tato formulace naznačuje, že dojde ke změně spíše než formulace 
typu: „Podle čeho byste poznali, že je to lepší?“ Takováto podmíněná formulace nechává 
otevřené, zda dojde ke změně, nebo ne. V Klíčích de Shazer poprvé výslovně uvádí, že 
podrobný popis stížností není nezbytný pro jejich řešení (De Shazer, 1985). Tato kniha je také 
první publikací, v němž se výslovně píše, že předchozí úspěchy jsou klíčem k vyřešení 
problémů (De Shazer, 1985). 
 



V roce 1986 de Shazer v kapitole “Indirect approach in brief therapy” (Nepřímý přístup v 
krátké terapii) popsal později slavnou techniku škálovacích otázek, kterou léta používali v 
BFTC (De Shazer a R. Kral, 1986). Škálovací otázky patří k nejflexibilnějším, 
nejjednodušším a nejoblíbenějším technikám mezi nástroji zaměřenými na řešení. U 
škálovacích otázek terapeut požádá klienta, aby si představil škálu od 0 do 10. Desítka na 
stupnici znamená situaci, kdy bylo dosaženo požadovaného stavu a problém je vyřešen. Nula 
znamená situaci, kdy dosud nebylo ničeho dosaženo, nebo když je problém nejhorší. Terapeut 
se ptá klienta, v kterém místě škály nyní je, a jak se mu/jí podařilo dostat se z nuly na 
současnou pozici. Když klienti odpovídají, obvykle začínají být optimističtější a věří, že se 
jim povede najít nějaký způsob, jak se posunout na škále o něco výš. Terapeut se také může 
zeptat, jakého nejvyššího bodu se kdy klientovi povedlo dosáhnout, a co tehdy bylo jinak. 
Technika škálování byla objevena více méně náhodou, když jeden klient při druhém sezení 
odpověděl na de Shazerovu otázku na předchozí úspěchy: „Já jsem už skoro byl na desítce!“. 
De Shazer a jeho kolegové začali experimentovat s používáním škál a tak se postupně 
vyvinuly škálovací otázky (Malinen, 2001, De Shazer, 1999). 
 
Okolo r. 1986 a 1987 se v repertoáru Centra krátké rodinné terapie objevily nové pojmy. Stále 
častěji a zjevněji začal být používán např. pojem orientace na řešení. Z tohoto období také 
pochází otázka na zlepšení (De Shazer, 1986). Tato otázka je nejčastěji pokládána na začátku 
druhého a dalšího sezení s klientem. Výhodou této otázky je, že klienti se mohou plně zaměřit 
na to, jakého dosáhli pokroku, a na to, co funguje. To má obvykle motivační účinek, 
pozornost se obrací k tomu, co funguje, a k novým nápadům pro další kroky. V roce 1987 de 
Shazer ve svém článku poprvé zmiňuje pojem výjimek (Molnar & De Shazer, 1987). Tento 
koncept vychází z toho, že intenzita problémů v čase kolísá. To znamená, že vždy existují 
období, kdy klient vnímá problém jako méně závažný, nebo ho dokonce nevnímá vůbec. Tyto 
okamžiky mohou být využity při hledání klíčů k řešení problémů. Klienti byli požádáni, aby 
zkusili najít výjimky, analyzovali je a pokusili se zjistit, jak to tehdy udělali, že byli 
problémem méně zasaženi. Pak byli vyzváni, aby zopakovali to, co se v těchto situacích 
osvědčilo. To často vedlo k tomu, že se výjimky začaly objevovat  častěji a trvaly déle, a 
zdálo se, že se problém pomalu přesouvá do pozadí. 
 
Weiner-Davis, De Shazer a Gingerich prováděli empirické výzkumy, aby zjistili, co v terapii 
dobře funguje. Jednou z překvapivých věcí, které zjistili, bylo to, že u klientů často docházelo 
ke zlepšení situace ještě před prvním setkáním s terapeutem. Potvrdilo se to  zhruba ve dvou 
třetinách případů. Tento jev byl označený jako „změna před setkáním“ (Weiner-Davis, De 
Shazer & Gingerich, 1987). Klienti začali dělat změny sami od sebe, bez pomoci terapeutů. 
Terapeuti orientovaní na řešení od té doby této skutečnosti využívají, když se ptají na takové 
věci, jako: 1). K jakým změnám došlo  od té doby, co jste mi volal/a, abychom si sjednali tuto 
schůzku?, 2). Co vám pomáhalo před tím, než jste mi zavolal/a?, 3). Jaké pokroky jste 
udělal/a před tím, než jste mi zavolal/a?, 4). Co se zlepšilo, od té doby, co jste mi zavolal/a? 
Pokládání podobných otázek obvykle posiluje sebedůvěru klienta, a tak se může rychleji 
rozvinout rozhovor zaměřený na řešení. 
 
Pravděpodobně nejznámější a nejoblíbenější na řešení zaměřenou intervencí je zázračná 
otázka (De Shazer, 1988). Dokonce i lidé, kteří nikdy neslyšeli o přístupu zaměřením na 
řešení, slyšeli o zázračné otázce. Miller a Berg (1995) vysvětlovali, jak byla objevena 
zázračná otázka, když jedna klientka řekla, že má tak vážné problémy, že by se musel stát  
zázrak, aby se povedlo je vyřešit. Terapeut přijal klientčin nápad a zeptal se: „Dobře ... 
řekněme, že by se to stalo ... co by bylo jinak?“ Z pozdějších publikací je zřejmé, že tímto 
terapeutem byla Insoo Kim Berg (např. Norman, McKergow & Clarke, 1996). 



 
Ve své knize Klíče k řešení v krátké terapii se de Shazer zmiňuje o predikčním  úkolu (de 
Shazer, 1988). Při zadávání tohoto úkolu se terapeut obrací na klienta následujícím způsobem: 
 

Každý večer než půjde spát, zkuste předpovědět, jestli se vám zítra podaří ............. 
(cokoli, čeho si klient přeje dosáhnout) nebo ne. 

Predikční úkoly vycházejí z názoru, že pokud chcete, aby se něco stalo, je větší 
pravděpodobnost, že se to i stane, jakmile se celý proces dá jednou do pohybu. De Shazer 
zjistil, že prosté předpovídání žádoucí změny zvyšuje šanci na to, že ke změně skutečně 
dojde, bez ohledu na to, zda předpověď byla pozitivní nebo negativní. Ve stejné knize de 
Shazer popsal rozdíl mezi návštěvníky, stěžovateli a zákazníky. Návštěvníci jsou klienti, kteří 
nemají jasnou představu o tom, co by chtěli od terapie. To by se mohlo týkat např.  
nedobrovolných klientů. Stěžovatelé jsou klienti, kteří považují za užitečné mluvit s 
terapeutem, ale hodně si stěžují a chovají se bezradně. Obvykle nevidí jasnou souvislost mezi 
svým vlastním chováním a problémem, natož řešením. Zákazníci jsou klienti, kteří považují 
rozhovor za užitečný, jsou otevření vůči dotazům a doporučením terapeuta a jsou připraveni 
udělat něco pro zlepšení své situace. Zákazníkům je možné zadávat tzv. behaviorální úkoly, 
což v případě stěžovatelů není možné. Těm je možné zadávat pouze tzv. pozorovací úkoly 
(jako je doporučení zaměřit pozornost na to, co v jejich životě funguje správně). Posledním 
dobře známým pojmem z knihy „Klíče ...“ je přerámování.  Při přerámování je zjevně 
negativní chování nahlíženo v pozitivním světle, čímž jsou zdůrazněny původní dobré 
úmysly, nebo možná - určitými okolnostmi podmíněná - užitečnost tohoto chování. 
 
Eve Lipchik také napsala několik publikací. Přinejmenším dva koncepty, které popsala ve 
svých knihách, se staly součástí arzenálu na řešení orientovaných profesionálů: „otázky na 
zvládání“ a  „konstruktivní naslouchání1“ (Lipchik, 1988). Otázka na zvládání zní: „Jak se 
vám podařilo to zvládnout?“ Tato otázka je velmi užitečná, když klienti popisují, že mají 
velmi závažné problémy – např. pokud uvádějí, že v rámci škály jsou na nule. Konstruktivní 
naslouchání souvisí s konceptem Konce odporu (De Shazer, 1984). Při konstruktivním 
naslouchání přistupujete k tomu, co říkají druzí, s uznáním a všimnete si dobrých úmyslů a 
zdrojů, které by jinak byly hůře pozorovatelné. 
 
Ve své knize “Putting difference to work” (Nechme rozdíly pracovat) (1991) de Shazer mimo 
jiné zdůraznil význam dobře formulovaných cílů. Vycházel z názoru, že konkrétní cíle jsou 
obvykle výchozím bodem pro změnu. 
 
V roce 1992 Harlene Anderson a Harry Goolishian publikují článek, ve kterém tvrdí, že  
terapeutickému procesu prospívá, pokud terapeut zaujímá „ne-vědoucí“ (not-knowing) postoj. 
Tento zásadní článek rozpracovává myšlenku, že terapeut nikdy nemůže plně pochopit situaci 
klienta a nikdy opravdu neví, co je pro klienta nejlepší. Tyto názory byly formulovány již 
dříve. Erickson a Rossi (1979) například hovořili o konceptu ne-porozumění, a ještě před tím 
Don Norum v roce 1978, napsal článek “Řešení zná rodina” (Norum, 1978). Tento článek, 
který téměř jistě ovlivnil vývoj přístupu zaměřeného na řešení, byl publikován teprve v roce 
2000 (Norum, 2000). 
 
Začátkem devadesátých let přispělo k rozvoji přístupu zaměřeného na řešení několik dalších 
autorů. Dva příklady jsou Cantwell a Holmes (1994), kteří zavedli koncept „vedení z pozice o 

                                           
1
 Dosl. „naslouchání konstruktivníma ušima“ (pozn. překl.) 



jeden krok pozadu“ (leading from one step behind) a Berg (1994), která popsala používání 
nepřímých  komplimentů. 
 
De Shazer obrovským způsobem přispěl k rozvoji přístupu zaměřeného na řešení  mnoha 
publikacemi, které vydal. Mimo to významně přispěli všichni členové BFTC stejně tak jako 
různí kolegové odjinud, jako Norum (2000), Bill O'Hanlon, James Wilk (O'Hanlon & Wilk, 
1987), Yvonne Dolan (1991), John Walter a Jane Peller (1992) či Peter De Jong (De Jong & 
Berg, 2001). Ale zdá se, že nejvýznamnější byla role Berg, neboť de Shazer poznamenal: 
„Všechno, co v průběhu let děláme, je to, že se snažíme přijít na to, jak to ona a její klienti 
dělají. Ona je Učitel. Nevím, jaké jiné slovo použít. Je prostě Guru.“ (Norman, McKergow & 
Clarke, 1996). Zdá se, že Berg to viděla trochu jinak. O své spolupráci s de Shazerem řekla: 
„Stevova role byla jednoduše být velmi kreativní, jeho práce byla hrát roli inovátora, a 
myslím si, že mým úkolem bylo dát tomu nějakou fazónu ... postarat se o to, aby to bylo pro 
zbytek světa o trochu stravitelnější.“ (Kiser, 1995). 
 
Zhruba po roce 2000 začalo několik jednotlivců a skupin z celého světa používat techniky 
zaměřené na řešení mimo kontext terapie. V Belgii byl jedním z nich Cauffman, ve Velké 
Británii Jackson a McKergow (2002). Ti vyvinuli velké úsilí, aby přenesli přístup zaměřený 
na řešení do kontextu organizace. Země jako Švédsko, Kanada, Švýcarsko a Německo také 
mají své průkopníky. V Nizozemí jsme se pokusili užitečně přispět já s Gwendou Schlundt 
Bodien (Visser, 2005). 
Přístup zaměřený na řešením je nyní uplatňován v terapii, ve školství, i v organizacích. Tento 
přístup je využíván nejenom při individuálních rozhovorech, ale také při práci v týmech, a 
dokonce i napříč organizacemi. Také manažeři více a více využívají techniky zaměřené na 
řešení. Rovněž probíhá řada výzkumů, a to jak v oblasti terapie (Gingerich & Eisengart, 
2000), tak ve školách (Franklin, Moore & Hopson, 2008), a dokonce i v oblasti koučování 
(Visser & Butter, 2008). Přístup se stále vyvíjí a sebeaktualizuje (viz například Young & 
Holdorf (2003). Jinými slovy, přístup zaměřený na řešení je velmi živý. 
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