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ANOTACE 

Tato bakalářská práce se zabývá encounterovými skupinami, jejich 

zasazením do kontextu přístupu zaměřeného na člověka, historií, procesem 

v nich a jejich využitím. Jsou v ní popisovány i základy PCA a jeho pozice 

v oboru psychologie a obsahuje popis autorčina vlastního prožitku 

v encounterové skupině. 
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ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with encounter groups, their place in the context 

of person-centred approach, their history, process and use. It also describes the 

basics of PCA and its position in the field of psychology and includes the 

description of the author 's experience in the encounter group. 
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ÚVOD 

Tato práce se zabývá americkým psychologem Carlem R. Rogersem, který 

významným způsobem ovlivnil psychologické myšlení a do oboru vnesl mnoho 

nových podnětů a neotřelý úhel pohledu na různé aspekty práce s jednotlivcem  

i se skupinou. Celý život zasvětil zkoumání podstaty mezilidských vztahů  

a rozvoje osobnosti člověka. Přístup zaměřený na člověka (PCA – Person-

Centred Approach), který Rogers založil, klade důraz na vztah mezi terapeutem  

a klientem a na absenci direktivnosti i snahy terapeuta působit jako expert. 

Vyznačuje se také otevřeností, respektem a důvěrou v člověka a jeho schopnost 

být konstruktivní, růst a rozvíjet se. 

Ve své bakalářské práci se zaměřím na jedno z klíčových témat přístupu 

zaměřeného na člověka, ve kterém Rogers své myšlenky rozvíjel, a to  

na encounterové skupiny.   Jejich význam pro psychologii je jistě nesporný, 

přesto lze o nich v české literatuře najít spíš kusé zmínky, v nejlepším případě 

kapitoly knih týkajících se přístupu zaměřeného na člověka, které se  

o encounterových skupinách zmiňují v krátkosti jako o jedné z aplikačních 

oblastí přístupu.  

Podle některých autorů jsou encounterové skupiny již překonané, 

domnívám se ale, že jejich potenciální význam pro jednotlivce i pro společnost je 

stále aktuální, obzvlášť v dnešní době charakteristické komplikujícími se 

mezilidskými vztahy nejen v soukromém životě jednotlivců, ale i narůstajícím 

napětím v mezinárodních vztazích a jejich politickém a celospolečenském 

významu. Sám Rogers encounterové skupiny chápal i jako prostředek  

ke shromáždění lidí rozdílných názorů, etnicit či politických přesvědčení.  

Ve svých knihách poté popisoval překvapivé důsledky jejich interakce, které 

často spočívaly v přijetí vzájemné rozdílnosti, smíření a údivu nad dřívějšími 

rozepřemi. 
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Encounterové skupiny ale nemusejí sloužit jen celosvětově významným 

účelům. Stejně prospěšné mohou být i pro jednotlivce, který se v nich může 

přiblížit svému já, se kterým se v dnešní (podle Rogerse do velké míry 

dehumanizované) společnosti lidé často míjí. Toto já pak ve skupinách může dále 

rozvíjet, stejně jako své interpersonální dovednosti. 

Ve své bakalářské práci popisuji vymezení encounterových skupin, jejich 

historii a vývoj. Dále se zabývám jejich vztahem ke skupinové psychoterapii  

a osobnostní facilitátora. Zaměřím se také na proces v nich probíhající, včetně 

procesu symbolizace, který je jejich důležitou součástí, na změnu a učení,  

ke kterým v encounterových skupinách dochází, a na vliv, který skupiny  

na člověka mají. 

Všemu předchází základní charakteristika přístupu zaměřeného na člověka, 

která je pro encounterové skupiny pevným a nutným základem, jeho vznik, 

historie, vydělení z ostatních psychologických směrů a fáze vývoje, stejně jako 

základní podmínky přístupu, jeho dopad na život klienta a jeho použití 

v individuální i skupinové psychoterapii. 

Encounterové skupiny jsem se kvůli své bakalářské práci sama účastnila 

kvůli možnosti poznat její průběh, zvláštnosti a dopady, a tak své prožitky z ní  

a názory na ni podložené vlastními zkušenostmi popíšu v samostatné kapitole,  

ve které se zmíním i o prožitcích ostatních členů skupiny. 

V práci vycházím z českých i cizojazyčných zdrojů, přičemž druhé 

zmiňované jsou mnou přeložené. 
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1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PCA 

1.1 Historie PCA 

Rogersův přístup zaměřený na člověka je považován za součást 

humanistické psychologie, která vznikla v 60. letech minulého století jako reakce 

na nedostatečné zaměření dosavadních psychologických směrů na prožívání 

jedince. Carl Rogers a Abraham Maslow jako jedni z prvních popsali filozofii, 

která se snažila obohatit psychologii o aspekty, které podle zakladatelů 

humanistické psychologie psychoanalytickým i behavioristickým přístupům, 

které do té doby stály v čele psychologických teorií, chyběly. Humanistická 

psychologie začala klást důraz na individualitu jedince a jeho vnímání, které se 

zrcadlí v jeho vlastním prožívání reality, tedy na fenomenologický přístup 

k člověku. Z toho vyplývala snaha o pochopení vnímání světa z individuálního 

úhlu pohledu každého člověka. Dále zastávala existenciální pohled na svět,  

ze kterého vycházel důraz na individuální svobodu a osobní zodpovědnost za své 

činy. Člověka vnímala jako neustále se vyvíjejícího. Vývoj podle ní sice může 

být pozastaven, ale potenciál pro růst nemizí (MERRY, 2004).  

Existují různá rozdělení vývoje Rogersova přístupu. Přestože Rogers svůj 

přístup rozvíjel již před rokem 1940, Kratochvíl datuje začátek první etapy právě 

od tohoto roku. Tuto etapu nazývá etapou nedirektivní, ve které terapeut zajišťuje 

vhodnou přijímající atmosféru. Následovala druhá etapa, etapa reflektivní, která 

se vyznačovala zvyšující se aktivitou terapeuta a jeho snahou o co nejpřesnější 

zrcadlení klientových pocitů a zážitků. Jako třetí etapu udává Kratochvíl etapu 

prožitkovou (experienciální), ve které se k reflexi klientových prožitků 

terapeutem přidává i vyjádření terapeutových vlastních prožitků, které v něm 

vyvolávají klientova sdělení. Na ni navázala etapa čtvrtá, jejímž cílem bylo 

dosažení silných citových prožitků vzájemného setkání, které se rozšířilo 

z dyadického terapeutického vztahu do skupinového procesu. Přístup zaměřený 
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na člověka rozšířil své aplikační oblasti o skupiny pro jedince bez psychických 

potíží, kteří měli zájem o osobní rozvoj a růst (KRATOCHVÍL, 2012). 

Merry vývoj přístupu zaměřeného na člověka periodizuje do tří fází. 

Jako přibližný začátek první fáze, kterou je fáze nedirektivní, udává shodně 

s Kratochvílem rok 1940. Jádrem této fáze byla akceptace, pokud možno 

nehodnotící atmosféra a nedirektivnost, která se v terapeutickém procesu 

objevuje i dnes, důraz se ale přesunul na otevřenost terapeuta. 

První fázi nahradila kolem roku 1950 fáze druhá, zaměřená na klienta. Jako 

jeden z nejdůležitějších aspektů terapie už nebyly vnímány dovednosti terapeuta, 

ale spíše jeho postoje a schopnost reflektovat klientovo prožívání. Terapeut začal 

být chápán jako účastník terapeutického procesu, do kterého vnáší své 

subjektivní názory a prožitky. 

Třetí fázi Merry popisuje jako fázi zaměřenou na člověka, ve které je 

kladen důraz na terapeutův vztah s klientem a na hodnoty a postoje, které se 

tohoto vztahu týkají, a datuje ji od 60. let minulého století až do současnosti. 

Podle Merryho vývoj přístupu zaměřeného na člověka stále pokračuje, 

nejedná se o něco ukončeného, co se zakonzervovalo ve chvíli Rogersovy smrti. 

Merry předpokládá vstup do čtvrté fáze, kterou označuje jako fázi na klienta 

zaměřené a experienciální psychoterapie. Tyto experienciální přístupy vycházejí 

z Rogersova přístupu a jeho filozofických kořenů, rozvíjejí ale vlastní nové 

myšlenky, a tak od Rogersova přístupu v různé míře odbočují (MERRY, 2004). 

1.2 Základy PCA 

Základní hypotéza podle Rogerse zní: „Jedinci disponují ve svém nitru 

obrovským potenciálem k sebeporozumění a proměně vlastního sebepojetí, 

základních postojů a jednání zaměřeného na vlastní já. Tento potenciál je možno 

využít v případě, že je k dispozici atmosféra facilitujících psychologických 

postojů“ (ROGERS, 2014, s. 120). Rogers dále vyjmenovává tři základní 

podmínky, jejichž splnění je nutné pro to, aby tato atmosféra skutečně 
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podporovala osobnostní růst zúčastněných. Tyto podmínky lze uplatnit 

v jakékoliv situaci, jejímž cílem je rozvoj osobnosti.  

První podmínkou je autentičnost (či jinak opravdovost, kongruence). 

Terapeut se neskrývá za žádné masky či obrany a nesnaží se působit jako expert, 

naopak je sám sebou a dává otevřeně najevo to, co se v něm odehrává. Jde tedy  

o shodu mezi tím, co terapeut prožívá na úrovni organismu, tím, co je obsahem 

jeho aktuálního vědomí, a tím, co sděluje klientovi (ROGERS, 2014). Takto by 

se měl terapeut projevovat i v případě, že má s vlastními postoji problém 

v kontextu vztahu s druhým člověkem. Jen pokud ukazuje druhému své reálné 

postoje a pocity, může druhý pátrat po vlastních postojích a pocitech v sobě 

samém (ROGERS, 2015). 

Druhou podmínkou je bezpodmínečné přijetí klienta (či akceptace, zájem, 

důvěra). Terapeut přijímá klienta se všemi aspekty jeho osobnosti. Toto 

bezpodmínečné přijetí tedy není hodnotící. Terapeut akceptuje veškeré klientovy 

pocity, hodnoty i postoje, přestože s některými nemusí souhlasit (ROGERS, 

2014). Jedná se o přijetí a respektování aktuálních postojů, pocitů či způsobu 

chování v daném okamžiku bez ohledu na to, zda se terapeutovi jeví jako 

pozitivní nebo negativní (a v případě postojů bez ohledu na to, zda se shodují 

s postoji, které klient vyjadřoval dříve). Tento způsob přijetí pomáhá vytvářet 

bezpečný a vřelý vztah, který přispívá k přijetí sebe sama a rozvoji osobnosti 

(ROGERS, 2015). 

Přijetí samo o sobě nestačí, jeho součástí musí být také porozumění. Teprve 

tehdy, když se terapeut snaží porozumět klientovým pocitům a myšlenkám,  

za které se klient například stydí a které ho děsí, a přijme ho i s nimi, může se 

klient cítit v terapeutickém vztahu bezpečně a věnovat se zkoumání hlouběji 

skrytých, obávaných zkušeností. Terapeut by se podle Rogerse měl dívat  

na každého klienta jako na jedinečného člověka spíše než ho morálně  

či diagnosticky hodnotit. Toto hodnocení může pohled na klienta zkreslovat  

a terapeut může mít sklony k chybnému pochopení některých klientových 

myšlenek a pocitů kvůli nepřesnostem vycházejícím ze snahy zařazovat je jako 
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projevy klientovy diagnózy (ROGERS, 2015). Třetí podmínkou je tedy 

empatické porozumění. Terapeut vnímá pocity a osobní významy, které klient 

právě prožívá, a dává to klientovi najevo.  

Rogers se domnívá, že změna, kterou tyto tři podmínky vyvolají, je 

způsobena tím, že pokud jsou lidé přijímáni a oceňováni, začínají se více zajímat 

o vlastní já. Pokud je lidem empaticky nasloucháno, pomůže jim to lépe vnímat 

vlastní prožívání. Pokud následkem těchto vlivů člověk začne vnímat a následně 

oceňovat své já, toto já začne být ve shodě s jeho prožíváním, a tak se tento 

člověk stane autentičtějším. Následkem těchto vnitřních tendencí a terapeutova 

přístupu k člověku se vytváří klima, ve kterém je dosažení osobnostní změny 

pravděpodobnější, a tak má člověk prostor stát se opravdovější a komplexnější 

osobností (ROGERS, 2014). 

Rogers poukazuje na to, že v mnoha případech nelze lidem pomoci 

nacvičeným či intelektuálním postupem. Pomoc by se podle něj neměla zakládat 

na vědomostech nebo nacvičených postupech, které jsou určeny k přesnému 

dodržování předepsaných kroků. Lze sice lidem vysvětlovat určité konkrétní 

kroky, které povedou k zlepšení určitých stránek života, tyto postupy ale Rogers 

podle svých zkušeností označuje za nedostatečné a mnohdy vedoucí jen 

k dočasnému úspěchu, po jehož odeznění je člověk zanechán v ještě větších 

pochybnostech o svých schopnostech. Po takových zkušenostech Rogers došel 

k přesvědčení, že prostředkem ke stálé osobnostní změně, růstu a rozvoji je 

především určitý typ vztahu, který je podle něj založen právě na autentičnosti, 

bezpodmínečném přijetí a empatii. Základní podmínky přístupu zaměřeného  

na člověka jsou podle Rogerse aplikovatelné na jakýkoliv vztah mezi dvěma 

lidmi s tím, že výsledky působení těchto podmínek se objeví v každém takovém 

vztahu (ROGERS, 2015). 

Terapii Rogers vnímal jako zvláštní typ mezilidského vztahu, jehož 

vlastnosti a podmínky se dají aplikovat i na jakýkoliv vztah mimo terapii. Jedním 

z jeho nejdůležitějších aspektů je atmosféra, ve které převládá právě autentičnost, 

bezpodmínečné přijetí a empatie a díky které jsou lidé schopni se víc otevřít 
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ostatním, získat lepší porozumění sobě i druhým a zlepšit komunikaci s okolím. 

Pokud dva lidé budou alespoň minimálně ochotni být v kontaktu a přijímat 

komunikaci od druhého a pokud tento kontakt bude trvat určitý čas, 

pravděpodobně se vytvoří vztah, ve kterém s rostoucí kongruencí poroste  

i kongruence v komunikaci, přesnost porozumění sdělení a vzájemná spokojenost 

ve vztahu.  

Empatické porozumění ve vztahu napomáhá vyhnout se tendenci druhého 

člověka hodnotit a posuzovat podle vlastních měřítek a předpokladu, že předem 

víme, co nám druhý chce sdělit. To napomáhá větší uvolněnosti a otevřenosti 

druhého, díky čemuž mohou na povrch vyplout dosud neuvědomované pocity  

a názory. 

Bezpodmínečné přijetí znamená zbavení se našich představ a očekávání 

týkajících se toho, jaký by druhý měl být, a naší snahy o jeho změnu podle našich 

přání. Díky tomu se může druhý člověk projevovat podle toho, jaký opravdu je,  

a my se otevíráme možnosti nechat se obohatit rozmanitostí názorů a pocitů 

druhých. Kongruenci, tedy soulad mezi prožíváním, uvědomováním si tohoto 

prožívání a chováním, si lidé ne vždy dovolí. Mohou být také inkongruentní  

na nevědomé úrovni, pokud jsou ale inkongruentní záměrně, bývá to kvůli 

nejistotě, zda okolí naše chování neodmítne. Důležitým důsledkem kongruence je 

vyjadřování se pouze z hlediska vlastního vnímání skutečnosti, ne vyslovování 

jakýchsi absolutně znějících soudů o vnějších skutečnostech. „Jsi hloupá“ je tedy 

nahrazeno „vnímám, že ses mi v dané situaci jevila hloupá“ (ŠIFFELOVÁ, 

2010).  

Dalšími důležitými aspekty přístupu zaměřeného na člověka je aktualizační 

tendence a formativní tendence, které spolu úzce souvisí. 

Rogers rozvádí myšlenku aktualizační tendence, která je podle něj přítomna 

u všech živých organismů, je výběrová a cílená a zakládá se na ní veškerá 

motivace. Jedná se podle něj o „přirozenou tendenci k všestrannějšímu  

a plnějšímu rozvoji“ (ROGERS, 2014, s. 123). Ať už jsou podmínky jakékoliv, 

organismus vždy směřuje ke svému zachování a vývinu (ROGERS, 2014). Tyto 
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sklony se projeví ve vhodném psychologickém klimatu, což se ukazuje 

klientovým uvědoměním si takových psychických obsahů, které mu způsobují 

bolest, úzkost a nespokojenost, ale i pozitivních pocitů, což následně ústí  

ve snahu o reorganizaci vlastní osobnosti a zralejší způsob přístupu k životu 

(ROGERS, 2015). Kvůli kritice tohoto pojetí jakožto přehlížejícího negativní 

stránky lidské osobnosti přidal Rogers k aktualizační tendenci tendenci 

formativní, která spočívá ve vývinu komplexnějších forem organismu 

z jednodušších. Tento koncept postavil proti dosavadnímu zaměření vědců  

na entropii, tedy tendenci k degeneraci organismů a k chaosu. Bere v úvahu tuto 

tendenci, zároveň ale poukazuje na tendenci k narůstajícímu řádu a složitosti 

(nejen) organismů, která je nazývána „morfickou tendencí“ či „syntropií“ 

(ROGERS, 2014).  

S aktualizační tendencí souvisí organismický hodnotící proces, který je 

stejně jako aktualizační tendence ovlivněn prostředím, ve kterém jedinec vyrůstá. 

Jedinci, kteří vyrůstali v podporujícím prostředí, pociťují v souladu s teorií 

aktualizační tendence touhu naplnit co nejlépe svůj vnitřní potenciál, ale také 

důvěřují svým pocitům, myšlenkám a touhám a rozhodují se v souladu s nimi – 

jejich organismický hodnotící proces funguje v pořádku. Ti, kdo nezažívali 

podporující vztahy, byli přijímáni jen pod určitými podmínkami a žili ve strachu 

z trestu, později zjistí, že cítí velice silnou potřebu pozitivního přijetí svým 

okolím, která je natolik silná, že dokáže upozadit aktualizační tendenci. Tento 

nesoulad mezi vlastním organismickým hodnotícím procesem a silnou potřebou 

přijetí ostatními často vyústí v mnoho problémů, jako je nízká sebedůvěra  

či snížená schopnost efektivního rozhodování. Může také vést k přetvoření 

sebepojetí, které bude člověka nutit potlačit vlastní prožívání kvůli strachu 

z nepřijetí důsledků tohoto prožívání ostatními. Toto ovlivnění chování nemusí 

být způsobeno jen ohledem na jedincovy blízké osoby, ale i na společenské  

a kulturní normy. Tento jev se nazývá sociální mediace a nemusí na život 

člověka působit jen negativně. Zabraňuje jedinci v originalitě a tvořivosti a nutí 

ho ke konformitě, často mu ale také zabraňuje v chování sebedestruktivního rázu. 



 

- 16 -  

 

Důsledkem narušení organismického hodnotícího procesu je změna centra 

hodnocení. Život v nepodporujícím zázemí, ve kterém byly stanoveny podmínky 

přijetí, kvůli kterým jedinec cítil neustálou hrozbu trestu za chování těmto 

podmínkám odporující, vede k tendencím vytvářet si nejrůznější strategie, jejichž 

cílem je dosažení uznání a přijetí ostatními. Tím ale jedinec blokuje vlastní 

vnitřní zdroje hodnocení svého chování a prožívání. Jedinec se v takovém 

případě spoléhá na názory a postoje jiných lidí, podle kterých se snaží chovat. 

Tím se pokouší ostatním zavděčit s úmyslem získání jejich náklonnosti. Centrum 

hodnocení je tedy vnější, nikoliv vnitřní, jak by to v ideálním případě mělo být. 

Lidé s vnitřním centrem hodnocení věří ve vlastní prožívání, nebojí se vyjadřovat 

své názory a myšlenky a dokážou žít v přítomné chvíli (MEARNS a THORNE, 

2013). 

1.3 Dopad působení podmínek PCA na život člověka 

Lidé, kteří ve vztahu nabízejícím základní podmínky přístupu zaměřeného 

na člověka žijí (i kdyby jen omezenou dobu), vykazují významné změny 

osobnosti, postojů i chování. U kontrolních skupin tyto změny nenastávají. 

Jedinec v tomto vztahu vykazuje méně charakteristik neurotické či psychotické 

osobnosti, naopak vykazuje vlastnosti zdravé, dobře fungující osoby. Začíná se 

vidět realističtěji, sám sebe si více váží, vzrůstá jeho sebevědomí, lépe ovládá své 

chování. Přibližuje se svému ideálnímu já, tedy takové podobě svého já, kterou 

by se chtěl stát. Přestává popírat zážitky, které by dřív potlačil jako ohrožující,  

do své osobnosti integruje stále více zkušeností, ke kterým se stává otevřenějším. 

Jeho schopnost přijetí ostatních se zvyšuje. Méně na něj působí stres a rychleji 

obnovuje původní rovnováhu po následcích jeho vlivu. Lépe se přizpůsobuje 

svému prostředí, dokáže tvořivěji zpracovávat nejrůznější situace (ROGERS, 

2015).   
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1.4 PCA v individuální terapii 

Při individuální terapii je kladen velký důraz na samotný vztah mezi 

klientem a terapeutem, který má podle Rogerse sám o sobě terapeutický účinek 

(ROGERS, 2015).  

V průběhu terapie se vztah prohlubuje a vytváří tak bezpečný prostor,  

ve kterém klient může cítit dostatečné množství svobody, aby prozkoumal různé 

aspekty své osobnosti a svého prožívání. V různých fázích terapie můžeme 

pozorovat, že terapeut vyjadřuje některý ze základních postojů výrazněji. Podle 

Vymětala se v prvních fázích častěji setkáváme s větším důrazem na vyjádření 

přijetí, dále pak empatie a nakonec autentičnosti (samozřejmě by však po celou 

dobu terapie měl pracovat se všemi třemi podmínkami, podle fází vztahu se však 

mění jejich důležitost). Terapeut by měl reagovat na klienta v souladu s jeho 

vlastním prožíváním, neměl by příliš pospíchat na klientovo otevření se. Pokud 

terapeut příliš brzy začne projevovat nepřiměřenou míru empatie, může se klient 

zaleknout a začít pociťovat úzkost, což může vést ke stažení a někdy dokonce 

k ukončení terapie (VYMĚTAL, 1996). 

1.5 PCA ve skupinové terapii 

Důležitou součástí přístupu zaměřeného na člověka je terapie  

ve skupinovém procesu. Člověk se do skupin rodí a tráví v různých skupinách 

většinu svého života. Rogers byl ovlivněn výzkumy dokazujícími vliv skupiny  

na lidské chování a Lewinovou teorií pole a dokonce se domníval, že skupina 

v kontextu psychologie je jedním z nejmocnějších vynálezů století (ROGERS, 

1997). Přístup zaměřený na člověka se od začátku soustředil i na širší rámec 

klientova života, snažil se o aplikování svých poznatků i do sociálního prostředí 

klienta a o přesah terapie mimo dyádu tvořenou terapeutem a klientem. Schmid  

a O'Hara si kladou otázku, zda je skupina tvořena shromážděním několika 

jedinců a jedná se tedy o vedlejší „produkt“ tohoto shromáždění, nebo zda jsou 
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jedinci formováni a rozvíjeni skupinou, ve které žijí – ptají se tedy, zda je 

primární skupina či jedinec. Lidé žijí ve skupinách, které jsou přirozeným  

a původním uspořádáním lidského života. V rámci skupin člověk prožívá velkou 

část svého života, přičemž interakce v páru je spíš výjimkou, většinou se jedná 

spíš o větší skupiny, ve kterých člověk působí a které tvoří kontext jeho života. 

Lidé ve skupinách vyrůstají od narození, ve skupinách objevují a prozkoumávají 

svou identitu a skrze ně zjišťují, kdo jsou a kam patří. Jsou především sociálními 

tvory a od narození jsou předurčeni ke komunikaci se svým okolím, ze kterého 

přebírají například jazyk či hodnoty. Na čistě biologické úrovni lze dokonce říct, 

že lidský život vzniká z lidského vztahu. Ve většině kultur není skupina vnímána 

jen jako rozšíření páru či jako shromáždění jednotlivců, ale jako primární 

sociální prostředí. Lidé skrze ni poznávají sami sebe ve vztahu k jiným a díky své 

existenci ve skupině jsou propojeni s širšími sociálními celky a v nejširším 

měřítku i se společností a samotným lidstvem. Jedinec je ovlivňován společností, 

zároveň je ale společnost ovlivňována jedincem. 

Všechny tyto argumenty potvrzují myšlenku, že přestože je přístup 

zaměřený na člověka minimálně teoreticky zaměřený z velké části  

na individuální terapii, v praxi jsou v něm obsaženy mnohé názory, které 

vycházejí ze zážitků ve skupinovém procesu. Ty pak dále ovlivňují teorii. 

Schmid a O'Hara dokonce tvrdí, že skupinová terapie v rámci přístupu 

zaměřeného na člověka nevychází z principů individuální terapie aplikovaných 

na skupinu, ale že individuální terapie je naopak jen jakýmsi zvláštním typem 

skupinového setkání, skupinou tvořenou dvěma lidmi. Vzhledem k tomu, že 

většina problémů, se kterými lidé do terapie přichází, vzniká v mezilidských 

vztazích, je skupinová terapie vhodným prostředkem řešení těchto problémů, 

protože je založena právě na takových vztazích, stejně jako na různorodosti 

lidských názorů a postojů. Člen skupiny na rozdíl od klienta individuální terapie 

získává na své chování ve skupině okamžitou a mnohdy velmi rozmanitou 

zpětnou vazbu. Nově nabyté zkušenosti ze skupiny mohou být následně využity  

i ve vztazích mimo skupinu. Pokud člena skupiny pochopí jiný člen, může to být 
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vnímáno jinak než pochopení od terapeuta či facilitátora, pro kterého je snaha  

o pochopení druhých jakousi „pracovní náplní“. Stejně tak pokud člen skupiny 

pochopí a podpoří druhého člena a tím mu pomůže, tato pomoc druhému má  

pro něj sama o sobě terapeutický účinek (SCHMID a O'HARA, 2007). 
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2 ENCOUNTEROVÉ SKUPINY 

2.1 Vymezení 

2.1.1 Definice encounterových skupin 

Encounterové skupiny se orientují na setkání, které není primárně zaměřené 

na léčbu diagnostikovaných poruch, ale především na osobní rozvoj a růst, 

zvyšování vnímavosti v interpersonálních vztazích a sebeaktualizaci. Jejich 

podstata spočívá v intenzivním, otevřeném vztahu, který je založen na aktuálních 

pocitech a naopak se snaží zredukovat formy chování založené na naučených 

konvencích. Členové skupin jsou v tomto vztahu plně přítomní a autentičtí, 

odhazují své masky a boří své fasády a obrany. Ve skupinách se schází 6 až 12 

členů. Frekvence a délka setkávání se pohybuje v širokém rozmezí, může se 

jednat o jedno několikahodinové setkání týdně, které se pořádá pravidelně  

po delší časové období, ale i o jedno intenzivní víkendové setkání 

(KRATOCHVÍL, 2012). Významnou roli v encounterové skupině hraje 

facilitátor, což je jakýsi průvodce členů skupiny jejím procesem, který do dění 

skupiny téměř nezasahuje, ale přece jen jí dodává jakousi formu tím, že ji 

například zahájí a ukončí. Do skupiny je aktivně zapojený a stejně jako ostatní 

členové dává najevo své pocity a názory, navíc se snaží o poskytnutí základních 

podmínek přístupu zaměřeného na člověka a o vytvoření bezpečné, přijímající 

atmosféry. Toto přibližné vymezení jeho role bylo odpovědí na tradiční postavení 

vedoucího skupiny jakožto odtažitého pozorovatele a organizátora skupiny, který 

se nevyjadřoval k jejímu dění autenticky ani otevřeně, ale spíš z pozice 

odborníka (KIRSCHENBAUM, 2007). 

2.1.2 Encounterové skupiny ve vztahu ke skupinové terapii 

Přístup zaměřený na člověka postrádá specifickou teorii skupinové terapie, 

která by pro facilitátora představovala širší rámec, o který by se mohlo opírat 

jeho porozumění práci ve skupině a který by mu pomohl určovat kroky nutné  
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ke zdravému rozvoji skupiny. Z tohoto důvodu bývají někdy encounterové 

skupiny kritizovány. Rogersova teorie facilitování skupiny se zásadně neliší  

od jeho přístupu k individuální terapii. Do velké míry ignoruje specifika 

skupinové terapie a principy individuální terapie jsou v jeho pojetí s lehkými 

úpravami aplikovány i na práci se skupinami.  

Přestože Rogers nerozlišoval mezi terapeutickými a encounterovými 

skupinami a nesouhlasil se vstupními dotazníky či rozhovory před přijetím  

do skupiny s tím, že jediný požadavek pro přijetí do skupiny je to, že potenciální 

člen skupiny je člověk, Hutchison se domnívá, že by bylo užitečné rozlišovat 

terapeutické a encounterové skupiny. Pro lidi s vnějším centrem hodnocení  

a nízkou mírou kongruence by byla vhodnější podpůrná terapeutická skupina 

aktivně facilitovaná terapeutem než potenciálně zaplavující nestrukturovaná  

a nedirektivní encounterová skupina s různorodými členy. Také považuje  

za vhodný vstupní rozhovor, který by potenciálnímu členovi a facilitátorovi 

pomohl zjistit, který typ skupiny by byl pro člena nápomocnější, případně zda by 

nebyla vhodnější alternativa (či doplněk skupinové terapie) v podobě 

individuální terapie (HUTCHISON, 2015). 

Podle Nykla je rozdíl encounterových skupin oproti terapeutickým 

skupinám především ve volnějším průběhu a velikosti – encounterové skupiny 

mají obvykle osm až osmnáct členů, ale známé jsou také skupiny o několika 

stech účastnících (NYKL, 2004). Podle Yaloma hlavní rozdíly spočívají  

ve velikosti, době trvání a fyzickém prostředí. Počet členů bývá o něco vyšší  

a skupiny bývají intenzivnější, zato je však jejich celkové trvání kratší. Co se 

týče prostředí, v encounterové skupině převládá neformálnost a potěšení  

a fyzické okolí často postrádá formální ráz. Další rozdíl vidí Yalom v roli 

vedoucích terapeutických skupin, kteří si v porovnání s facilitátory 

encounterových skupin udržují od členů skupiny větší odstup, což vyplývá jak 

z jejich vlastního chování, tak z vlastností členů skupiny. Dále se liší složení 

terapeutických a encounterových skupin – členové encounterových skupin bývají 

dobře fungující jedinci, kteří mají zájem o hlubší rozvoj, oproti tomu mívají 
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členové terapeutických skupin problémy v oblasti duševního života a z toho 

vyplývající nedostatky ve fungování v každodenním životě. Na druhou stranu 

Yalom zmiňuje postupné přiblížení složení obou typů skupin – v terapeutických 

skupinách se začali objevovat i dobře integrovaní jedinci, nejen lidé trpící 

závažnějšími problémy v oblasti duševního zdraví. Podobnosti mezi 

encounterovými a terapeutickými skupinami vidí Yalom ve snaze o rozvoj 

pozitivního potenciálu člověka, v narůstající podobnosti složení skupin  

a v podobných pravidlech pro učení a změnu (YALOM, 1999). 

2.2 Historie 

Encounterové skupiny se začaly vyvíjet v roce 1947 v Maine. Původně se 

jednalo o takzvané T-skupiny (tréninkové skupiny), jejichž základy položil Kurt 

Lewin. První taková T-skupina sice proběhla krátce po Lewinově smrti, 

vycházela ale z jeho myšlenek. Tyto skupiny byly na rozdíl od encounterových 

skupin, jak je vnímal Carl Rogers, zaměřeny – jak název napovídá – především 

na trénink zručnosti v kontaktu s lidmi. Tyto T-skupiny se původně uplatňovaly 

především v oblasti průmyslu kvůli efektivitě zaměstnanců, kteří si zkoušeli 

nácvik interpersonálních situací, zjistilo se ale, že ve vzniklé atmosféře důvěry  

a zájmu účastníci často pociťovali osobní zážitek změny. V té době se  

na Chicagské univerzitě vyvinula jiná forma T-skupin. Tyto skupiny byly určeny 

lidem, kteří měli pracovat s válečnými veterány. Mělo v nich probíhat zážitkové  

i kognitivní učení s přidanou terapeutickou hodnotou. Toto učení mělo vést 

k osobnostnímu rozvoji a růstu a zdokonalení interpersonální komunikace  

a vztahů. Tyto skupiny měly být na rozdíl od první formy T-skupin více 

zaměřené na prožitek a terapeutický ráz (ROGERS, 1997).  

Co se týče současnosti, je podle Yaloma hnutí čistých encounterových 

skupin již mrtvé, postupy a myšlenky z encounterových skupin vycházející jsou 

ale dál hojně využívány v nejrůznějších skupinách, ze kterých Yalom poukazuje 

především (ale nejenom) na skupiny svépomocné či zájmové. Ve skupinách,  
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ve kterých si lidé vzájemně pomáhají, jsou jejich členy jako účinné terapeutické 

faktory na prvních místech zmiňovány povzbuzení od jiných členů, možnost 

vyslechnout názor jiných členů, pocit, že členové skupiny nejsou sami, a péče  

a láska ve skupině. Za nejdůležitější tedy členové skupin považují interpersonální 

interakce ve skupině, a to bez ohledu na název skupiny a její stanovený cíl. 

Přestože se proces ve svépomocných skupinách podobá tomu ve skupinách 

terapeutických a svépomocné skupiny využívají téměř všech terapeutických 

faktorů jako například altruismu, soudržnosti či dodávání naděje, výrazný rozdíl 

spočívá v absenci dobře školeného facilitátora skupiny, která vede 

k neschopnosti skupiny zaměřovat se na aktuální pocity a myšlenky ve skupině. 

Podle Yaloma jsou encounterovými skupinami ovlivněny také současné 

terapeutické skupiny. Další nesporný přínos spatřuje ve vývoji způsobu výzkumů 

malých skupin (YALOM, 1999).  

Přestože množství encounterových skupin v současnosti se nedá srovnávat 

s jejich oblíbeností v minulosti (především v sedmdesátých letech), i dnes patří 

do základní nabídky aktivit rogersovských organizací po celém světě,  

pro odborníky i širší veřejnost. Tvoří základ výcvikových kurzů pro terapeuty  

a nechybí ani v programech mezinárodních konferencí a rogersovských setkání 

(například PCE Světová konference, Evropské Symposium či Cross Cultural 

Communcation workshop v Maďarsku). 

Americká psycholožka Maureen O'Hara mluví o v současnosti se objevující 

naději (a zároveň i hrozbě) encounterových skupin, která spočívá v propojení 

jednotlivců, které společnosti umožňuje internet a sociální sítě. Lidé  

na sociálních sítích a ostatních prostředcích komunikace, které internet nabízí, 

přirozeně tvoří skupiny s vlastní organizací. Názor, že celek je víc než součet 

jeho částí, dnes není ojedinělý, stejně jako důvěra ve společnou moudrost, která 

spočívá ve shromáždění vědomostí lidí z celého světa, které je umožněno právě 

internetem. Encounterové skupiny jsou ale založeny na víře, že skupinová 

moudrost se může projevit, jen pokud jsou členové skupiny ochotni zúčastnit se 

jich naplno se všemi prožitky, které z této otevřenosti pramení. Na rozdíl  
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od členů encounterových skupin bývají uživatelé internetu většinou anonymní, 

neúplně angažovaní a internetové vztahy se vyznačují povrchností. S tímto 

opětovným narážením na dehumanizaci společnosti, ve které převládá 

anonymita, znovu vyvstává otázka potřeby reálného setkávání lidí v jejich 

opravdovosti a touze po hlubokém lidském vztahu, kterou mohou encounterové 

skupiny naplnit (O'HARA, 2013). 
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3 FACILITÁTOR 

3.1 Filozofická východiska a směry 

Rogers se vyhýbal formulování abstraktní teorie, což zdůvodňoval tím, že 

je téměř nemožné vytvořit jakoukoliv obecnou „příručku“ pro facilitátory skupin. 

Místo toho nabídl popis praktického pozorování skupinového procesu, popis 

vlastního osobního stylu a preferencí při facilitování skupin. Facilitátorům skupin 

tedy chybí koherentní teorie, o kterou by se mohli opírat a která by jim pomohla 

usměrňovat styl facilitace skupiny a jejich vztahy se členy skupiny. Mají  

k dispozici základní podmínky přístupu zaměřeného na člověka a heslo tohoto 

přístupu „důvěřuj procesu“ (HUTCHISON, 2015). Rogers se však pokusil 

shrnout některé poznatky, které za dobu, co se věnoval facilitaci skupin, nasbíral. 

Tyto poznatky mají subjektivní charakter a Rogers o nich píše ve vztahu k sobě  

a svým preferencím týkajícím se facilitování skupiny. 

Úskalí práce facilitátora Rogers spatřuje v jeho dvojí roli: za prvé je 

součástí skupiny a stejně jako její další členové vyjadřuje své osobní názory  

a postoje ve snaze otevřít se možnému osobnostnímu růstu, za druhé je 

facilitátorem skupiny, a tak dodává i podněty, které slouží primárně facilitaci 

ostatních členů skupiny.  

Facilitátor by skupině neměl předkládat specifické cíle, protože skupina je 

schopna vytyčit vlastní cíle odpovídající jejímu jedinečnému charakteru. Pokud 

by se jí facilitátor snažil vnutit cíle podle svých představ, skupina by se mohla 

těmto cílům bránit či o nich dlouze vyjednávat. 

Facilitátor by měl brát v potaz individualitu průběhu skupiny, rychlosti 

jejího postupu a jejího obsahu. 

Rogers poukazuje na afektivní a kognitivní stránku osobnosti a na snahu 

používat obě tyto stránky, přestože většina lidí jednu stránku potlačuje na úkor 

druhé a není schopna je používat najednou, v souladu (ROGERS, 1997). 
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3.2 Funkce psychologického klimatu 

Důležitým Rogers shledává také psychologické klima skupiny. Jako 

facilitátor dával přednost nestrukturovanému započetí skupiny, volnosti projevu. 

Relaxovaný stav facilitátora podle něj působí kladně i na ostatní členy skupiny, 

kteří se díky němu snadněji uvolní. 

Rogers zdůrazňuje důležitost významu, který má pro člena skupiny to,  

o čem hovoří, oproti věcným detailům této jeho promluvy. V praxi to znamená, 

že pokud člen skupiny dlouze a zmateně promluví, Rogers se pokouší uchopit 

smysl této promluvy pro hovořícího spíš než jednotlivé aspekty promluvy a jejich 

skládání do smysluplného celku (ROGERS, 1997). 

3.3 Přijetí jedince a skupiny 

Každý člen skupiny má právo zúčastnit se či ne, případně se stáhnout, 

pokud už se při své promluvě ve skupině dostal až za hranici, za kterou se cítí 

nepříjemně.  

Pravidlo „mluvme o tom, co se děje tady a teď“ Rogers neuplatňuje, ve skupině 

se v kombinaci s aktuálními pocity mohou objevit i pocity z minulosti.  

Rogers při facilitování skupiny věřil tomu, že projevující se člověk vyjadřuje to, 

co opravdu cítí. Pokud tomu tak nebylo, tento člen skupiny mohl své výroky 

kdykoliv opravit, pokud by k tomu cítil potřebu, stejně tak se k nim už ale 

nemusel vracet. 

Co se týče skupiny, Rogers ji doporučuje akceptovat v jakémkoliv bodě,  

ve kterém se zrovna nachází, i když se skupina právě věnuje povrchním 

záležitostem, nebo se v ní objeví intelektualizace. Pokud by facilitátor členy 

skupiny nějak usměrňoval, mohou poté popírat a zpochybňovat zážitek,  

ke kterému je přivede, s tím, že do něj byli dotlačeni. V horším případě mohou 

mít pocit, že bylo zneužito jejich soukromé já. Rogers popisuje tendence skupiny 

nespolupracovat, pokud je na její činnost vyvíjen tlak (ROGERS, 1997).  
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Facilitátor skupiny by měl na druhou stranu příležitostně procvičovat určitý 

stupeň řízení či zasahování do skupiny, pokud má být efektivně vytvořena  

a udržena atmosféra skupinové soudržnosti. Jedná se o často diskutovaný 

problém, pravděpodobně protože mnoho facilitátorů zaměňuje snahu jemně 

ovlivnit skupinové fungování za nežádoucí direktivnost. Občasné mírné zásahy 

facilitátora jsou nezbytné pro podpoření členů skupiny v jejich úsilí o vytvoření 

bezpečného klimatu ve skupině. Facilitátor například povzbuzuje členy skupiny 

ve vzájemném vyjadřování empatického porozumění, nabízí členům obecné 

zásady ve snaze jim pomoci lépe využít možnosti osobnostního růstu, které 

skupina nabízí, nebo minimalizovat riziko ohrožení, zranění či urážky. Facilitátor 

by měl také zasáhnout, pokud úzkost, nepřátelský postoj či jiné chování člena 

skupiny významně či vytrvale narušuje schopnost ostatních členů skupiny být 

v psychologickém kontaktu, komunikovat spolu způsobem, který se vyznačuje 

empatií, přijetím i kongruencí, nebo u kterého hrozí, že by mohl závažně narušit 

skupinovou soudržnost. Přestože konflikt je normální součástí zdravého rozvoje 

skupiny a do určité míry musí být ve skupině očekáván a přijímán, facilitátor by 

měl být ochotný podpořit členy skupiny, kteří jsou příliš napadáni ostatními, 

pokud má být udržena jejich schopnost symbolizace a přijetí prožitků. Ideální 

ovšem je, pokud na člena v konfliktní situaci zareagují ostatní členové skupiny, 

takže by měl facilitátor v takovém případě chvíli vyčkat a dát prostor skupině, 

aby situaci zvládla, než zareaguje on sám (HUTCHISON, 2015). 

Rogers se zmiňuje o paradoxu nepsaného pravidla absolutní volnosti 

skupiny v její náplni a facilitátorovým chováním v souladu se sebou samým. 

Popisuje svůj zážitek ve skupině, která diskutovala nezáživným, povrchním 

způsobem a v této diskuzi pokračovala i přesto, že na otázku, zda se opravdu 

zabývá tím, čím si přeje, odpověděla záporně. Rogers cítil, že jeho chování  

a prožívání nebudou kongruentní, pokud ve skupině zůstane, a skupinu v tichosti 

opustil. Následujícího dne, když skupina pokračovala, na jeho odchod skupina 

zareagovala, čímž se spustila živá a zajímavá rozprava (ROGERS, 1997). 
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3.4 Empatické porozumění 

Facilitátor by se měl snažit porozumět skutečnému významu toho, co 

člověk, který se skupinou komunikuje, sděluje. I pokud člen intelektualizuje  

či generalizuje, měl by se facilitátor snažit přijít na to, co tato intelektualizace  

či generalizace pro dotyčného znamená (ROGERS, 1997). 

3.5 Vyjádření facilitátorových pocitů 

Facilitátor by si měl vážit každého člena skupiny a být ve skupině plně 

účasten. Pokud v něm přetrvává pocit vůči jinému členovi skupiny, ať už 

negativní či pozitivní, měl by ho vyjádřit kvůli dalšímu průběhu skupiny. Pocity 

by ale měly být vyřčeny s ohledem na fázi, ve které se skupina právě nachází. 

Rogers jako příklad nevhodného vyjádření pocitů uvádí situaci, ve které by 

facilitátor hned na začátku setkávání skupiny někomu sdělil, že je mu velmi 

nesympatický (ROGERS, 1997). 

3.6 Konfrontace a zpětná vazba 

Rogers věří, že pokud by facilitátor chtěl poukázat na určitý typ chování 

člena skupiny, se kterým má problém, měl by člena konfrontovat ne 

s hodnocením specifik jeho chování, ale spíš s facilitátorovými vlastními pocity 

objevujícími se jako reakce na toto chování, tedy s tím, co členovo chování 

vyvolává ve facilitátorovi. Úsudky a diagnózy jsou podle Rogerse v protikladu 

s facilitací. Pokud tedy facilitátora některý člen frustruje, konfrontuje ho 

facilitátor se svou frustrací jako důsledkem členova chování, neodsuzuje toto 

chování absolutními výroky. Pokud je členovi konfrontace nepříjemná, měl by 

mu být nabídnut prostor pro vzpamatování se (ROGERS, 1997). 
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3.7 Vyjadřování facilitátorových problémů 

Pokud facilitátor právě prožívá v osobním životě závažný problém, neměl 

by jím zatěžovat skupinu, ale probrat ho s facilitátorským týmem či s terapeutem, 

aby tím skupině neubíral čas. Nepříjemným důsledkem toho, že se facilitátor 

skupině nesvěří, může být jeho neschopnost soustředit se na dění ve skupině  

či nervozita skupiny, která vycítí, že facilitátor není úplně v pořádku, a může 

z jeho rozrušení obviňovat sebe (ROGERS, 1997). 

3.8 Vyvarování se plánování a nácviku 

Rogers považuje plánovaný proces za umělý a nepřirozený, proto by se mu 

podle něj facilitátor měl vyhýbat. Pokud facilitátor další průběh skupiny 

neplánuje, skupina stojí s facilitátorem na stejné rovině a může sama rozhodovat, 

co se bude dál dít. Spontaneity si Rogers cení velmi vysoko (ROGERS, 1997). 

3.9 Vyvarování se interpretacím a připomínkám k procesu 

Facilitátor by neměl skupinový proces komentovat. Členové skupiny by 

kvůli tomu mohli získat dojem, že jsou pod dohledem, nebo že na ně facilitátor 

pohlíží jako na objekty, ne jako na lidi. Rogers obecně neuznává takové chování 

facilitátora (či psychoterapeuta), které ho staví do pozice odborníka, experta. 

Důležitější než onálepkování zážitku facilitátorem je podle Rogerse tento zážitek 

samotný. Když už má někdo chování člena skupiny okomentovat, měl by to být 

jiný člen (ROGERS, 1997). Merry navrhuje místo role experta přijmout roli 

jakéhosi společníka při prozkoumávání vnitřního světa druhého člověka 

(MERRY, 2004). Schmid dodává, že Rogers se striktně vyhýbal nejen roli 

experta, ale i hierarchii ve vztazích se členy skupiny a určování diagnózy těmto 

členům (SCHMID, 1998). 
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3.10 Fyzická aktivita a kontakt 

Rogers na okraj zmiňuje důležitost fyzické aktivity a kontaktu ve skupině. 

Pokud facilitátor (či jiný člen skupiny) cítí, že by mu bylo lépe v jiné poloze, měl 

by to učinit. Netýká se to jen fyzické aktivity jedince samotného, ale i jeho 

fyzického kontaktu vůči jiným členům skupiny, jako třeba objetí či pohlazení 

dalšího člena, pokud tento člen trpí a jiný člen cítí, že by mu objetí mohlo 

pomoci.  

3.11 Nefacilitující chování 

Rogers se vyjadřuje k několika typům chování, kterým by se podle něj 

facilitující osoba měla vyhnout. Zdůrazňuje ale, že tyto jeho poznatky nejsou 

vědecky podložené, jedná se jen o názory vycházející z jeho zkušeností. 

Facilitátor by podle něj neměl skupinou manipulovat či ji vést ke svým vlastním 

cílům, protože by tím mohl oslabit či úplně zničit důvěru členů skupiny. Neměl 

by také pozitivně ani negativně hodnotit jednotlivce ve skupině a jejich 

pokročení dopředu či naopak stagnaci nebo určité kroky zpátky v individuálním 

vývoji ve skupině. Toto hodnocení je podle Rogerse nespolehlivé, nepřesné  

a pro členy skupiny potenciálně nepříjemné. Facilitátor by neměl využívat jen 

některé části přístupu a ostatní upozaďovat, ale naopak pracovat s přístupem jako 

s celkem. Za nevhodného facilitátora považuje Rogers také jedince, který má sám 

velmi těžké problémy, takže strhává pozornost skupiny na sebe a sám se ostatním 

nemůže plně věnovat. Facilitátor by měl upustit od snahy určovat příčiny chování 

členů skupiny a interpretovat je, protože i v případě, že by tyto interpretace byly 

přesné, mohou u členů skupiny vyvolat obrany nebo je naopak zbavit schopnosti 

bránit se a učinit je zranitelnými i poté, co skupinu opustí. Facilitátor by se také 

neměl prezentovat jako expert, který je vzdělanější než ostatní, a proto je jim 

nadřazený. 
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Rogers podotýká, že těmto typům chování by se měl vyhýbat facilitátor, ne 

členové skupiny. Ti jsou konfrontováni ostatními členy skupiny, pokud se 

chovají tak, že to na skupinu působí negativně. Pokud ale takto jedná facilitátor, 

může ve skupině předem nastavit určité způsoby chování, které členové skupiny 

přijmou jako normu, než pochopí, že mohou ve skupině konfrontovat  

i facilitátora, pokud se jim nelíbí, jak se ve skupině projevuje (ROGERS, 1997). 

Přestože ve skupině působí facilitátor, který poskytuje základní podmínky 

přístupu zaměřeného na člověka, členové skupiny na tyto podmínky dbát nemusí. 

Interakce členů skupiny má přitom ve skupinové terapii větší význam než postoje 

facilitátora. Otázkou tedy je, jak se mezi členy skupiny tyto základní podmínky 

vytvoří, když ve skupině občas mohou dávat najevo svou úzkost, nepřátelský 

postoj, tvořit menší podskupiny v rámci skupiny či si z některých členů dělat 

obětní beránky celé skupiny. Rogers věřil, že facilitující klima vytvořené 

terapeutickými podmínkami, v jejichž nastolení hrají důležitou roli facilitátorovy 

postoje a chování, způsobí, že někteří členové projeví přirozenou, spontánní 

schopnost být pečujícími a nápomocnými k vytvoření psychologického klimatu 

bezpečí, které následně sníží obrannou rigiditu některých členů. Rogers vkládal 

důvěru ve schopnost členů skupiny najít pro skupinu směr a v jejich vlastní 

facilitující potenciál vycházející z jeho důvěry v aktualizační tendenci. 

Zajímavým zjištěním je, že členové skupiny, kteří se vůči ostatním projevují 

empaticky, nejenom poskytují ostatním facilitující prostředí, ale také projevují 

prokazatelně větší osobnostní rozvoj (HUTCHISON, 2015). 
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4 PROCES V ENCOUNTEROVÝCH SKUPINÁCH 

4.1 Typické znaky v procesu encounterových skupin 

Jako problém procesu ve skupinách Rogers zmiňuje počáteční neschopnost 

vypořádat se s nestrukturovaností encounterových skupin. Účastníci cítí  

a projevují podrážděnost, nejistotu a další negativní emoce, když pochopí, že 

facilitátor skupiny nebude skupinu direktivně směrovat k aktivitám a cílům podle 

svých vlastních představ. Postupem času si členové skupiny uvědomí, že o co  

ve skupině jde, je jejich „přistoupení“ k sobě samým i k ostatním členům 

skupiny, odhození počátečních masek (fasád, rolí) a autentická komunikace 

s ostatními (ROGERS, 1997). Ze skupiny rozdrobené na jednotlivé členy se 

postupem času stává ucelený společenský organismus (ROGERS, 1999). Dalším 

obohacením je stále jasnější náhled na své pravé já bez nejrůznějších obran proti 

těm komponentám osobnosti, které jsou pro určitého člena skupiny těžko 

zařaditelné do vlastního sebepojetí. Čím více si členové skupiny dovolují být 

takovými, jací opravdu jsou, a projevovat své aktuální emoce a názory, tím více 

pozorují u ostatních členů skupiny akceptaci, překvapivě i pokud projevují své 

negativní emoce (ROGERS, 1997). 

Sanford popisuje své zážitky z velkých i malých skupin, na kterých 

spolupracovala i s Rogersem. Domnívá se, že je důležité si uvědomit rozdílnost 

vnímání různých členů skupiny. Tvrdí, že jediná realita je ta realita, kterou 

jedinec vnímá, tedy vnímání reality, které může být zkresleno jeho osobností, 

momentální náladou a dalšími vlivy. Tento výrok dokazuje výpověďmi několika 

facilitátorů i členů velké skupiny o této skupině, kdy se ani dva z nich neshodují, 

realita je pro každého z nich trochu odlišná. Důležité je podle ní i být ve skupině 

plně přítomen. Pokud to tak z nějakého důvodu není, je dobré pokusit se zdolat 

překážky, které tomu brání. Dále se zmiňuje o důležitosti souladu ve skupině 

facilitátorů, který se poté projeví i ve velké skupině. Stejně tak bude mít  
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na skupinu dopad, pokud budou mezi facilitátory převládat konflikty 

(SANFORD, 1999). 

Zájem o encounterové skupiny Rogers zdůvodňuje především 

dehumanizací společnosti a přesycením jejích členů informacemi, kvůli čemuž 

zapomínají věnovat pozornost svým psychologickým potřebám (ROGERS, 

1997). 

4.2 Fáze encounterové skupiny 

Proces v encounterové skupině probíhá ve stádiích, které Rogers popsal. 

Tato stádia rozdělil na základě vlastních zkušeností i zkušeností lidí, se kterými 

pracoval, a to z od nich získaných písemných materiálů i ze záznamů  

ze skupinových sezení. Upozorňuje, že přestože ve skupinách vypozoroval určité 

společné tendence, etapy, každá skupina probíhá jedinečným způsobem 

(ROGERS, 1997). 

4.2.1 Mlýnské kolo 

Poté, co facilitátor skupině vysvětlí, že v ní nejsou daná žádná striktní 

pravidla, ale naopak je jejím předpokladem vysoká míra svobody a fakt, že 

facilitátor za ni nepřebírá zodpovědnost, začíná první etapa. V ní se u členů 

skupiny objevuje zmatení a nervozita, členové skupiny navazují povrchní 

kontakty, nebo naopak nastává pro členy někdy i trapné, nepříjemné ticho. V této 

fázi si členové skupiny uvědomí, že ve skupině není daná žádná struktura a její 

obsah bude vycházet z toho, co do skupiny oni sami poskytnou. Typickým 

znakem této fáze je podle Rogerse nedostatek reakcí členů na sebe navzájem, 

místo toho členové ignorují vyjádření ostatních a jejich vlastní názory a podněty 

jsou stejně tak ignorovány ostatními členy. Pokud členové vyjadřují své postoje  

a názory, v této první etapě se většinou nejedná o autentická vyjádření, ale spíš  

o snahu zapůsobit na ostatní dobrým dojmem, tedy o jakési já pro prezentaci nás 

samých okolnímu světu (ROGERS, 1997). 
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4.2.2 Odpor k osobním vyjádřením a sebeodhalení 

V této etapě členové mohou prvními krůčky směřovat k odhalení střípků 

svého vlastního, autentického já. Stále ale nedůvěřují skupině dostatečně na to, 

aby toto já projevili naplno, a proto strach ze sebeodhalení přetrvává (ROGERS, 

1997). 

4.2.3 Popis minulých pocitů 

Ambivalence týkající se důvěryhodnosti skupiny zůstává, stále více se ale 

ve skupině objevuje vyjadřování pocitů. Členové se ale vyhýbají sdělování pocitů 

objevujících se „tady a teď“ a dávají přednost mluvení o pocitech, které zažívali 

kdysi v minulosti, mimo skupinu (ROGERS, 1997). 

4.2.4 Vyjádření negativních pocitů 

Prvními vyjadřovanými pocity „tady a teď“ bývají pocity negativní, ať už 

směřující k členům skupiny nebo k jejímu facilitátorovi. Rogers tento fakt 

vysvětluje dvěma možnými způsoby. Zaprvé představuje vyjádření negativního 

pocitu dobrou možnost otestovat, zda se člen ve skupině opravdu může cítit 

v bezpečí a projevovat se bez toho, aby byl potrestán, pokud se tyto jeho projevy 

nebudou facilitátorovi či ostatním členům líbit. Zadruhé vyjádření negativních 

pocitů nepřináší takové nebezpečí jako vyjádření pocitů pozitivních, protože 

nečiní člověka zranitelným možností odmítavé reakce (ROGERS, 1997). 

4.2.5 Vyjádření a odhalení osobně významného materiálu 

Po problematických prvních etapách si členové skupiny postupně 

uvědomují sebe jako součást skupiny a jako její spolutvůrce a začínají sdílet 

významnější obsahy. Zažívají pocit svobody, přestože se jedná o svobodu 

riskantní. Ve skupině se vytváří základy atmosféry důvěry, členové cítí, že mají 

možnost odhalit hlubší obsahy (ROGERS, 1997). 
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4.2.6 Vyjádření právě probíhajících pocitů 

V této etapě vzrůstá atmosféra důvěry a členové se stále častěji odvažují 

vyjádřit aktuální pocity z interakcí právě probíhajících ve skupině (ROGERS, 

1997). 

4.2.7 Rozvinutí léčivé kapacity skupiny 

Členové skupiny se v této etapě začínají projevovat jako přirozeně 

terapeuticky působící opora pro jiné členy skupiny, kteří prožívají utrpení. Trpící 

člen skupiny, který své trápení popíše ostatním členům, od nich poté získá 

rozmanité reakce na problém (ROGERS, 1997). 

4.2.8 Sebepřijetí a začátek osobnostní změny 

Členové skupiny si uvědomují, že základem pro osobnostní změnu je 

sebepřijetí. Díky ní se mohou přiblížit svým pocitům, které přestávají být rigidně 

organizované a otevírají se ke změně (ROGERS, 1997). 

4.2.9 Praskání fasád 

V této etapě přestává skupina tolerovat skrývání se za vnější obrany  

a masky. Po prožití otevřených vyznání členů si skupina uvědomuje možnost 

hlubších interakcí a intuitivně se snaží tohoto cíle dosáhnout. Postupem času 

vyžaduje po svých členech otevřenost a projevy jejich autentického já a netrpí 

členům skrývání se za obranné fasády. Tato etapa může být podle Rogerse velmi 

dramatická a prudká, skupina si ale zároveň zachovává citlivost, a pokud už  

na některého člena zaútočí pro jeho chování, dokáže si to následně uvědomit  

a dát mu prostor pro vysvětlení tohoto chování (ROGERS, 1997). 

4.2.10 Jedinec dostává zpětnou vazbu 

Při možnosti skupinové interakce získávají členové mnoho druhů zpětné 

vazby, pozitivní i negativní. Ve skupině ale vládne atmosféra důvěry a bezpečí,  
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a proto mohou její členové tyto reakce na svou osobu lépe přijmout a zpracovat 

(ROGERS, 1997). 

4.2.11  Konfrontace 

Zpětná vazba se mění na konfrontaci jednoho člena skupiny druhým. Tato 

konfrontace může mít pozitivní i negativní charakter (ROGERS, 1997). 

4.2.12  Pomáhající vztahy mimo skupiny 

Členové skupiny si navzájem pomáhají ve skupině i mimo ni. Podporují se 

při svém utrpení, při problémech se svěřováním se o závažném a těžko 

sdělitelném problému. Navzájem si předávají potřebnou sílu a pomoc (ROGERS, 

1997). 

4.2.13  Bazální encounter 

Po prožití výše zmíněných etap se vztah mezi členy skupiny mění. 

Přistupují k sobě otevřeněji, než jak to zažívají v běžném životě, kontakt mezi 

členy skupiny je bližší. Objevuje se onen aspekt zážitku ve skupině, který je 

ústředním pro encounterové skupiny a pro prožitek a možnou změnu členů těchto 

skupin. Členové skupiny občas při naslouchání jinému členovi skupiny pociťují 

fyzické spoluprožití jeho problémů či radostí. Při vyjádření negativních pocitů 

jednoho člena skupiny vůči druhému se vztah těchto členů skupiny paradoxně 

často utuží a negativní pocit je nahrazen hlubokou akceptací (ROGERS, 1997). 

4.2.14  Vyjádření pozitivních pocitů a pocitů blízkosti 

Po předchozím vyjádření pocitů a jejich následném přijetí se ve skupině 

vytvoří atmosféra vřelosti a důvěry (ROGERS, 1997). 

4.2.15  Změny chování ve skupině 

Členové skupiny se mění – jejich gesta, tón hlasu, jejich ohleduplnost  

a přístup k ostatním. Důležitá jsou ale i změny chování mimo skupinu, které se 
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projevují až po jejím absolvování. Týkají se většinou vztahu ke svým bližním 

nebo náhledu na svět a sebe samé (ROGERS, 1997). 
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5 ZMĚNA A UČENÍ V ENCOUNTEROVÝCH SKUPINÁCH 

5.1 Vliv encounterové skupiny na člověka 

Rogers tvrdí, že se za celou dobu své práce s encounterovými skupinami 

setkal jen se dvěma případy vyloženě negativního dopadu skupiny na její členy, 

v jednom případě se u člena skupiny projevila přechodná psychotická ataka,  

ve druhém se u člena skupiny rozvinul plný obraz psychózy. Dodává, že mnoho 

lidí po zážitku v encounterové skupině vyhledává individuální či skupinovou 

psychoterapii, tento krok však Rogers považuje mnohdy za vyloženě pozitivní  

a vedoucí k dalšímu osobnostnímu růstu.  

Velmi výrazné změny se objevují v komunikaci s blízkými i širším okolím. 

Rogers popisuje rozvoj lidí po absolvování encounterových skupin, kterého byl 

svědkem: mnoho lidí dokázalo poprvé vyjádřit svoje opravdové pocity, strachy  

a přání. Pokud se jednalo o encounterové skupiny, po kterých se účastníci na noc 

vraceli do svých domovů, často docházelo k dramatickým rozhovorům 

s blízkými, kteří na účastníky skupin doma čekali. Byli členy konfrontováni 

právě s těmito nově se vynořujícími pocity a začlenění těchto pocitů  

do dosavadních vztahů se ne vždy jevilo jako jednoduché či vůbec proveditelné. 

Blízcí členů skupin se mnohdy zalekli jejich nového způsobu komunikace, který 

se vyznačoval otevřeností, přímostí a bezprostředností. Někdy se touto změnou 

komunikace mezi nimi zlepšila (ROGERS, 1997). Mnohdy došlo k vytvoření 

větší svobody pro rozvoj obou partnerů ve vztahu a ke zvýšení schopnosti čelit  

i negativním stránkám vztahu (ROGERS, 1999). Jindy došlo k  dočasnému  

či dokonce trvalému narušení komunikace mezi partnery. Někdy si členové 

skupin poprvé přiznali výrazné odlišnosti mezi sebou a svými partnery  

a na základě těchto nově si uvědomených odlišností vztah s nimi ukončili 

(ROGERS, 1997). 

Dalším obohacením může být pro účastníky encounterových skupin 

zvýšená schopnost naslouchat druhým, nárůst tolerance vůči nejednoznačnosti  
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a pocit přibližování se sobě samému. Rogers se rovněž setkal s tím, že v sobě 

člen skupiny objevil dobrodružnost, spontaneitu a nezávislost (ROGERS, 1999). 

Pozitivní změnu může zážitek v encounterové skupině přinést lidem, kteří 

trpí osamělostí. Rogers upozorňuje, že problém osamělosti a izolace je do určité 

míry přítomen v životě každého z nás v tom smyslu, že každý člověk je 

jedinečný a nikdy druhému plně nevysvětlí, jak věci vidí a cítí on. S touto 

osamělostí by se měl každý člověk smířit, přijmout ji a vytěžit z ní co nejvíc, 

tedy kreativní, jedinečné vyjádření sebe sama. Druhým typem osamělosti je ta, 

která vzniká kvůli nedostatečnému (či úplně chybějícímu) kontaktu s jinými 

lidmi. Tato osamělost je v dnešním světě přítomná velmi často, zřejmě kvůli 

nastavení naší kultury, ve kterém převládá anonymita, neosobnost, povrchnost 

vztahů způsobená strachem z hlubších vztahů s druhými lidmi a vyostřená 

individualita a z ní plynoucí nezájem o druhé. Velmi nepříjemný zážitek a faktor 

způsobující stáhnutí se do sebe a následnou osamělost vzniká, pokud se člověk 

rozhodne nechat zpoza své obranné fasády proniknout osobnější, niternější obsah 

o sobě samém a tento obsah je následně jeho okolím nepochopen a odmítnut. 

Následkem tohoto nepřijetí okolím je vytvoření si rolí, kterými se člověk 

přizpůsobuje normám a očekáváním okolního světa. Někdy si tyto role 

uvědomuje a ví, že jeho skutečné já se od nich liší, může se ale také stát, že  

na tuto diskrepanci zapomene a se svou obrannou fasádou se ztotožní. Skryté, 

niterné já je příliš zranitelné, člověk nevěří, že pokud by toto nedokonalé já plné 

protikladů odhalil svému okolí, mohlo by být tímto okolím přijato. Naopak se 

obává, že by toto já bylo ostatními vysmíváno, hodnoceno a nepochopeno. 

V encounterové skupině se tato osamělost může změnit. Prvním impulzem  

ke změně je prosté uvědomění si vnitřní osamělosti, kterou člověk doposud 

potlačoval. Poté, co si svou osamělost člověk připustí, ostatní členové skupiny 

mu mohou vyjádřit své sympatie a podporu a tím ho z jeho osamělosti začít 

pomalu vyvádět. Členovi skupiny se dostává mnoho vyjádření přijetí a úcty, a to 

nikoliv jeho obranné masce, ale jeho reálnému já, které se pomalu začíná 

projevovat. Při střetnutí dvou skutečných, niterných já dochází k ryzímu kontaktu 
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mezi dvěma lidmi, kteří do této interakce vpouštějí své reálné pocity, postoje  

a hodnoty. Přestože se za některé z nich mohou stydět, poté, co jim druhý člověk 

dá najevo, že je přijímá se vším všudy, začínají tyto problematické aspekty své 

osobnosti lépe přijímat i oni sami (ROGERS, 1997). 

Sollárová reagovala na Rogersovy domněnky o signifikantním snížení 

tenze, úzkosti a vulnerability studií o procesu změny úzkosti v encounterové 

skupině, jež vycházela na základě stádií v encounterové skupině popsaných 

Rogersem z předpokladu, že úzkost členů skupiny se bude postupem času  

a změnou stádií měnit. Dále se zajímala o to, zda se vliv encounterové skupiny 

na úzkostnost člověka odvíjí od jeho vstupní úrovně úzkostnosti. Výsledky studie 

prokázaly nevýznamné změny úzkostnosti po encounterových skupinách, což 

Sollárová chápe jako důkaz toho, že úzkostnost je relativně stálá osobnostní 

proměnná a z pohledu své počáteční nízké nebo vysoké úrovně není 

encounterovými skupinami ovlivněna. Získané údaje ale korespondují 

s charakteristikou počátečních stádií encounterových skupin, s procesem odporu 

ke změně sebeobrazu a s rozdíly v procesu osobnostní změny mezi jednotlivými 

účastníky skupiny (SOLLÁROVÁ, 2005). 

MacMillan a Lago tvrdí, že skupiny nabízejí svým členům možnost 

vztahovat se k druhým, zažít s nimi pocity vzájemnosti a umožňují učení v rámci 

těchto interakcí. U některých jedinců mohou způsobit snížení strachu, úzkosti  

a mohou pomoci jedinci v nalezení cesty k jeho vlastnímu pohledu na svět. 

V nejlepším případě pomáhají encounterové skupiny svým členům pochopit 

složitost společenských a politických aspektů světa, ve kterém žijí 

(MACMILLAN a LAGO, 1999). 

5.2 Proces symbolizace v encounterových skupinách 

Symbolizace je schopnost rozpoznávat a identifikovat uvědomované pocity 

a zkušenosti a určovat slova či jiné symboly, které nejpřesněji a nejúplněji 

popisují naše vnitřní prožívání.  



 

- 41 -  

 

Rogers tvrdí, že podmínění naší hodnoty pro jiné, nám blízké, které v jejich 

přístupu k nám vnímáme, je námi následně zvnitřněno a může vést k popření 

určitých aspektů našeho prožívání (nejsou symbolizovány) či k jejich distorzi 

(jsou nepřesně symbolizovány) kvůli ohrožení, které představují pro naše 

sebepojetí. Terapeutické podmínky přístupu zaměřeného na člověka (popsané 

výše) zajišťují optimální, bezpečné prostředí, ve kterém může klient začít přesně 

symbolizovat, přijímat a integrovat dříve popírané aspekty svého organismického 

prožívání, což vede ke zvyšování jeho kongruence.  

Rogers zkoumal, co se s klientem děje, pokud jsou mu poskytnuty vhodné 

podmínky přístupu zaměřeného na člověka. Klientovu změnu popisoval na škále 

(či kontinuu) pěti stupňů. V prvním stadiu má jedinec velmi omezený přístup 

k vlastním pocitům. Jeho vnímání zkušeností se vyznačuje rigiditou, tedy 

neschopností na ně pohlédnout z úhlu pohledu, ve kterém se odrážejí současné 

podmínky a skutečnosti. Místo toho na zkušenost nazírá způsobem ovlivněným 

dříve vytvořenými předsudky a hodnotí je pouze extrémně (například absolutně 

pozitivně nebo absolutně negativně).  Ve druhém stádiu je jedinec schopen 

mírného uvolnění a počátečních fází procesu symbolizace. Ve třetím stádiu se 

může uvolnění dále prohlubovat, stejně jako proces symbolizace. Pokud na člena 

dál působí prostředí, ve kterém jsou splněny podmínky přístupu zaměřeného  

na člověka, dochází ve čtvrtém stádiu k upouštění od rigidních způsobů vnímání 

a chování.  Jedinec se přibližuje poznání svého pravého já.  V pátém stadiu se 

člověk zbavuje rigidity a naopak se dostává do stavu jakéhosi „plynutí“. 

Přibližuje se svým pravým pocitům, konstrukce jeho zkušeností se uvolňuje  

a otvírá změně. Prožitky se diferencují a vnitřní komunikace je přesnější 

(ROGERS, 2015). 

Rogers se domníval, že jedinec může symbolizovat své prožitky přesně, jen 

pokud se nachází v prostředí, ve kterém není jeho sebepojetí vůbec ohroženo, 

jako například v základních terapeutických podmínkách přístupu zaměřeného  

na člověka, nebo když je sám. Splnění podmínky naprosté absence ohrožení 

sebepojetí ve skupině se ale zdá být nemožné, protože v nestrukturovaných, 
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nedirektivních skupinách se jejich členové cítí zpravidla nepříjemně, a to 

obzvlášť v jejich počátečních fázích, ve kterých zažívají zmatek a úzkost. 

Obvykle následují snahy o vytvoření skupinových pravidel členy skupiny, které 

často ústí v konflikty. Prvními pocity po úvodní fázi skupiny bývá navíc vztek. 

Při dalším vývoji skupiny členové začínají reagovat na ostatní a sami následně 

dostávají zpětnou vazbu, která může pro mnohé členy představovat ohrožení 

jejich sebepojetí. Tato zpětná vazba může mít dokonce podobu prudké verbální 

konfrontace. Podle Rogersovy teorie by tedy v encounterové skupině mělo být 

velmi těžké, ne-li nemožné, symbolizovat a zpracovávat vlastní prožitky. 

Paradoxem ovšem je, že reakce ostatních členů skupiny jsou pro jedince jak 

zdrojem stresu a nepohodlí, tak možným léčivým zdrojem.  

Při symbolizaci zážitků ve skupině se členové obrací jak do sebe, tak 

k ostatním členům ve skupině. Tyto zážitky jsou ve skupině sdíleny a probírány, 

tedy společně symbolizovány. Symbolizace skupiny se ale samozřejmě vždy 

bude do určité míry odlišovat od prožívání jednotlivých členů (HUTCHISON, 

2015). Rogers po zkušenostech v obrovských encounterových skupinách 

prohlásil, že skupina se sto členy není jednou skupinou, ale stem skupin, protože 

každý z jejích členů ji vnímá naprosto rozdílně (ROGERS, 1999). 

Pokud se jedná o symbolizaci problémů ve skupině, skupina se soustředí  

na určitý problém a pokouší se ho přesně symbolizovat, aby ho mohla efektivně 

zpracovat a dál se úspěšně rozvíjet. Lepší je, pokud facilitátor podporuje 

vyjádření ostatních členů ke skupinovému dění, než aby sám nabízel jeho popis  

a interpretace. Pokud se ale ve skupině vyskytuje problém, jehož pojmenováním 

by se členové skupiny cítili být vystavování riziku útoku ostatních členů na svou 

osobu, měl by ho pojmenovat facilitátor, aby skupina zůstala bezpečným 

prostorem (HUTCHISON, 2015). 



 

- 43 -  

 

6 SPECIFICKÉ VYUŽITÍ ENCOUNTEROVÝCH SKUPIN 

6.1 Budování komunit na workshopech přístupu 

zaměřeného na člověka 

Kromě klasických encounterových skupin s omezeným počtem členů mezi 

osmi až osmnácti lidmi pořádal Rogers také workshopy vycházející z přístupu 

zaměřeného na člověka. Na těchto workshopech se budovaly komunity o velikost 

50 až 200 členů.  

Konkrétně Rogers popisuje například šestnáctidenní workshop, na kterém 

se setkalo 136 účastníků včetně facilitátorského týmu, který sestával z Rogerse  

a dalších devíti lidí. Rogers upozorňuje, že i v týmu se uplatňovaly zásady 

přístupu zaměřeného na člověka – hlas každého člena měl při organizaci 

workshopu a přinášení návrhů stejnou váhu, přestože Rogers byl ze všech členů 

týmu nejstarší a profesně nejzkušenější. Před započetím workshopu se tým vždy 

sešel kvůli organizačním záležitostem i kvůli „napojení“ členů týmu na sebe 

navzájem (ROGERS, 1999). Cílem těchto setkání bylo dosažení otevřenosti 

každého člena týmu vůči zbytku týmu i vůči členům nadcházející skupiny, jeho 

připravenosti na možné nově se vynořující poznatky o sobě samém a jejich 

následné prozkoumání a schopnosti přijímat ostatní členy týmu i přes vzájemnou 

rozdílnost takové, jací jsou (ROGERS, 2014).  

Workshop obsahoval komunitní setkání, tedy setkání plného počtu členů, 

menší skupiny a zájmové skupiny. Menší skupiny do programu Rogers a jeho 

tým zařadili, protože věřili, že při důvěrnějším poznání menšího počtu účastníků 

bude pro členy jednodušší spolupracovat a obohacovat se. Zájmové skupiny byly 

pořádány samotnými členy.  

Cílem workshopu bylo podle týmu připomenutí si, že schopnost učit se  

a moc konat spočívá v síle člověka, ne v odbornících člověkem se zabývajících  

či v systému, ve kterém člověk žije. Na workshopech se měli setkat lidé, kteří 

věřili v cenu jednotlivce a jeho důstojnost. Jako možnou náplň workshopu zmínil 
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tým sdílení otázek vycházejících z profese účastníků, jejich osobní otázky, 

problémy i radosti. Workshop měl vést k sebeporozumění a osobnostnímu růstu. 

O moc na workshopu se měli dělit účastníci s facilitátorským týmem (ROGERS, 

1999). Mělo jít tedy o skupinu, „ve které může účastník volit, podílet se rovným 

dílem na plánování či realizaci aktivit, může si stále víc uvědomovat vlastní moc, 

stávat se autonomnějším a konstruktivnějším architektem svého vlastního života“ 

(ROGERS, 2014, s. 182). 

Již při organizaci byly uplatňovány zásady přístupu zaměřeného na člověka, 

důvěra ke každému účastníku a jeho zodpovědnosti za sebe a své chování  

a vyznávání rovnosti všech účastníků včetně členů facilitátorského týmu.  

Za pobyt na workshopu měli účastníci platit, tým ale vymyslel systém, který bral 

v potaz jejich finanční možnosti. Každý účastník vyplnil do přihlášky podle 

vlastního svědomí částku vycházející z jeho platu, kterou mohl za workshop 

zaplatit. První den workshopu proběhla registrace, do které tým zapojil první 

příchozí, kteří dostali za úkol provádět po hotelu a jeho okolí další přicházející 

členy. Tým se také rozhodl, že dá účastníkům možnost vybrat si kterýkoliv pokoj 

a nebude jim pokoje předem přidělovat.  

Stejně jako u menších encounterových skupin se zde objevila frustrace 

z nedirektivnosti a nestrukturovanosti. Rogers ale podotýká, že skupina měla 

zodpovědnost sama za sebe a mohla kdykoliv požádat některého člena či menší 

skupinku členů o vedení. Stejně tak mohli skupinu kdykoliv rozpustit a setkávat 

se jen kvůli nutným informacím, to ale také neudělali. Spolehli se na svou intuici 

a rozhodli se ve skupinách pokračovat způsobem, který nebyl vždy harmonický, 

ale nakonec splnil jejich přání a potřeby. Skupina přestala dávat důraz  

na intelektuální stránku obsahu skupiny a rozhodla se spoléhat na svůj instinkt. 

Každý jednotlivec měl ve skupině své slovo a tedy i určitý díl moci, což mnozí 

členové označili za úplně nový pocit ve srovnání s tím, jak si připadali 

v podmínkách systému, ve kterém mimo skupinu žili (ROGERS, 1999). Tento 

proces se mohl jevit jako zbytečně zdlouhavý, skupina však intuitivně vycítila, že 

má svůj význam, protože komunitu upevňoval a budoval v ní důvěru, která 
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vycházela z toho, že její členové viděli, že opravdu každý hlas měl pro ostatní 

svou cenu (ROGERS, 2014). Ve skupině se její členové učili reagovat na ostatní 

podle svých opravdových pocitů, což si s sebou potom někteří dokázali odnést  

i do svého života mimo skupinu (ROGERS, 1999). 

6.2 Výuka ve velkých skupinách 

Ještě větší počet účastníků se scházel na workshopech v Brazílii, 

takzvaných ciclos. Na těchto ciclos bylo přítomno 500 až 800 lidí, jejichž 

povolání i věk byly velice různorodé. Náplň některých skupin byla tematická, 

většina skupin ale neměla předem určený program a zabývala se tím, co 

vyplynulo ze společného rozhovoru účastníků skupiny. Osm set lidí sedělo 

v deseti až patnácti kruzích, mezi nimi procházeli čtyři lidé s mikrofony  

a předávali je těm, kteří zrovna chtěli mluvit. Někteří z facilitátorského týmu 

k tomu ještě měli po ruce překladatele z portugalštiny. Přirozeně tedy  

ve skupinách zpočátku převládala chaotická atmosféra, která byla ještě zesílena 

voláním některých členů po Rogersově přednášce, vyjádření touhy po struktuře  

a vedení skupiny jedním člověkem jiných členů či naopak výzva jiného člena, 

aby se všichni učili z právě probíhajícího procesu. Dalšími společnými aspekty 

těchto ciclos byly vyžadování rad či jiného druhu pomoci bez vlastní snahy, 

frustrace, zlost a zklamání, nesouvislost výroků, nezájem členů o promluvy 

ostatních a ustrnutí skupiny ve chvíli, kdy se pokusila učinit určité organizační 

rozhodnutí bez ohledu na přirozený proces ve skupině. Až když se členové 

podvolili procesu ve skupině, objevila se touha stát se součástí tohoto procesu, 

ostatním předat něco ze sebe a sdílet vlastní prožitky. Lidé pochopili, že dění  

ve skupině bylo v její moci, a tak se začali spontánně projevovat.  

Střední částí procesu bylo vyjadřování stále většího množství vlastních 

osobních obsahů, ať už šlo o pocity, starosti či radosti, ať už týkající se 

skupinového dění či pocházející ze života mimo skupinu. Účastníci se začali 

navzájem poslouchat a reagovat na sebe.  



 

- 46 -  

 

Po skončení workshopu se někteří členové dále scházeli ve vlastních 

skupinách a snažili se v obohacujícím procesu pokračovat (ROGERS, 2014). 

6.3 Psychoterapeutický výcvik 

Zvláštním typem velkých skupin jsou tyto skupiny na výcvicích  

pro budoucí psychoterapeuty zaměřené na Rogersův přístup. Na nich mají tyto 

velké skupiny, na kterých se sejdou veškeří členové i facilitátoři, funkci 

informovat o organizačních změnách a aktuálních tématech, umožnit společné 

rozhodování všech účastníků za účelem upravit program a strukturu výcviku 

podle individuálních potřeb jeho účastníků, řešit problémy výcviku, které už 

mohly být řešeny v menších skupinách, ve kterých byly vnímány jako vhodné 

k přednesení všem účastníkům výcviku, hovořit o osobních problémech, které 

jsou vnímány jako zásadní (ať už pro jedince či pro výcvik), umožnit práci 

s konflikty, vytvořit místo pro styk s realitou, která může být vnímána jako 

naprosto odlišná od té, kterou účastníci zažívají ve výcviku, umožnit ukázat 

ostatním účastníkům do té doby skrytou část já a experimentovat s realitou 

(MEARNS, 1999). 
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7 ZKUŠENOSTI ÚČASTNÍKŮ ENCOUNTEROVÝCH SKUPIN 

V rámci přípravy na psaní své bakalářské práce jsem se zúčastnila několika 

encounterových skupin, v jejichž navštěvování plánuji pokračovat i nadále. 

Jednalo se o encounterové skupiny v Pražském mezinárodním centru pro rozvoj 

člověka (Person Center), jejichž facilitátory byli Willi Rös a Daniela Rös 

Šiffelová. Zajímalo mě, jestli na mě encounterové skupiny budou mít dopad, 

který bych po seznámení s jejich teoretickým rámcem očekávala. Popíšu tedy 

především vlastní prožitky, které občas doplním dojmy ostatních členů.  

Před první skupinou jsem se cítila zvláštně: na jednu stranu jsem se velice 

těšila na nový zážitek toho, o čem jsem už měla načteno celkem velké množství 

teorie, v praxi. Na druhou stranu jsem ale byla nervózní z očekávání, že budu 

„hozena“ do skupiny úplně neznámých lidí. Dalším stresovým faktorem pro mě 

bylo, že skupiny měly probíhat v angličtině – do Centra přicházejí lidé 

z nejrůznějších zemí a facilitátor Willi pochází z Německa. Nebyla jsem jediná, 

kdo se nejdříve obával: ostatní členové se shodují v tom, že před první skupinou 

cítili strach, nervozitu a někteří se dokonce obávali, že ve skupině budeme 

postupně „povinni“ sdělovat, co nás trápí. Po příchodu do Centra jsem se ale 

uklidnila, atmosféra byla velmi příjemná a strach ze mě (téměř úplně) opadl. 

Podobně to měli i ostatní členové skupiny. 

Sešlo se nás celkem deset. Přestože jsem byla obeznámena s Rogersovou 

teorií přístupu zaměřeného na člověka a znala jsem její základní stavební 

kameny, mezi něž patří také nedirektivnost a minimální vstupování facilitátora 

do dění skupiny, byla jsem překvapena tím, že facilitátor Willi vůbec nevyjádřil 

přání, aby se jednotliví členové skupiny představili. Sice to s přístupem 

zaměřeným na člověka plně korespondovalo, ale přesto jsem tak zvyklá na to, že 

v každém novém prostředí je člověk v podstatě donucen se minimálně představit 

jménem, že bylo pro mě vynechání pokynu k tomuto představení mírným 

(příjemným) šokem. Facilitátor skupinu pouze uvedl sdělením, kolik času 
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v dnešní skupině máme k dispozici, a pak už jen dodal, že nyní je prostor náš  

a můžeme začít, s čím budeme potřebovat a chtít. Chvíli bylo ticho, ale  

po několika minutách se ozvala jedna členka skupiny s přáním a prosbou, 

abychom se všichni navzájem představili. Ostatní pomalu a nepříliš nadšeně 

souhlasili, a tak se představila jako první jménem i několika informacemi o sobě. 

Nastala chvilka napětí, po které se představil další člen skupiny sedící vedle ní. 

Po jeho představení zavládla na chvíli nejistota, zda se mají členové postupně 

představit postupně tak, jak jsme seděli v „kolečku“, když se ale některý člen 

k představení delší dobu neměl, začalo se tak dít bez zjevného systému. Někteří 

členové sdělili ostatním jen své jméno, někteří přidali i informace o sobě, ať už 

spíše povrchnějšího rázu či víc do hloubky. Já jsem se svým představením 

zařadila do první kategorie, protože jsem se necítila natolik jistá mezi skupinou 

cizích lidí. Po tomto seznámení zavládlo opět ticho, které prolomila po několika 

minutách stejná členka, která předtím vyjádřila potřebu se ve skupině navzájem 

představit. Odvážně (a na obvyklý proces probíhající v encounterové skupině asi 

i poněkud netypicky) vnesla do skupiny svůj problém, který jsem vnímala jako 

závažný a na první téma encounterové skupiny velmi intimní. Poté, co svůj 

problém podrobněji popsala, se jí ostatní členové skupiny začali doptávat  

na nejrůznější detaily a souvislosti, které je k němu napadly, až se interakce 

dostala do bodu, kdy dotyčná členka vyjádřila skupině svůj nepříjemný pocit, 

jako by seděla jako jediný pacient v kruhu na ni zaměřených terapeutů, a dodala, 

že si i přesto jako studentka psychologie odnáší užitečný poznatek, jak se cítí  

a budou cítit její blízcí a její budoucí pacienti, pokud na ně bude reagovat tímto 

„pečujícím“ a „o pomoc se snažícím“ způsobem. Skupina na toto její ohrazení 

zareagovala s pochopením a vysvětlením svého přístupu k ní, někteří se 

obhajovali a snažili se jí ukázat, jak problém vnímají oni. Neměla jsem sice 

pocit, že by se k ní ostatní členové chovali způsobem, který popsala, rozuměla 

jsem ale tomu, že takový je její prožitek, a respektovala jsem to. Rozhodně jsem 

to nevnímala jako výtku mé osobě, protože – jak už jsem zmínila – jsem  
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do procesu ve skupině prozatím nezasahovala z důvodu nejistoty a neschopnosti 

se výrazněji projevovat ve skupině lidí, které jsem právě poznala. 

Jako další bylo do skupiny přineseno téma obecnějšího rázu. Chvíli se  

o něm diskutovalo, několik členů pak ale vyjádřilo nespokojenost s generalizací  

a zaměřením se na vnější problémy místo na nás a naše vlastní pocity a názory. 

Na jednu stranu jsem to pociťovala stejně, na druhou jsem si říkala, že pokud to 

pro některého člena a kontext jeho života má význam, neměli bychom mu 

znemožňovat o tom ve skupině mluvit. Další člen skupiny popsal osobnější 

problém, napůl žertem ale vznesl žádost, aby se mu nikdo ze skupiny nesnažil 

radit, asi v reakci na předchozí přístup skupiny k člence, která se svěřovala se 

svým problémem. Skupina se ho opět dotazovala na detaily, které zodpověděl.  

Členka, která jako první popisovala svůj problém, popsala pocit 

nespokojenosti s tím, co se ve skupině probírá. Vysvětlila, že očekávala, že se 

v ní bude mluvit o závažnějších osobních tématech. Facilitátor podotkl, že podle 

jeho názoru bylo ve skupině řešeno na první setkání neobvyklé množství i míra 

osobních témat, s čímž jsem souhlasila. Na rozdíl od ní jsem byla velmi 

překvapená, že se hned na první encounterové skupině otvírají tak závažná 

témata, líbila se mi forma, kterou jsme o nich mluvili, ale necítila jsem se natolik 

bezpečně, abych sama některá témata vznesla, přestože mě napadala i taková, 

která by se do kontextu aktuálního dění ve skupině hodila.  

Přestože jsem se při prvním setkání skupiny příliš nevyjadřovala, protože 

jsem si ještě potřebovala na ostatní členy a hlavně na dosud neznámou formu 

setkávání zvyknout, užívala jsem si ji a nadšeně jsem poslouchala diskuzi 

ostatních. Necítila jsem žádný nátlak na to, abych ostatním sdělila vlastní osobní 

prožitky či reagovala na jejich promluvy, a tak jsem se cítila klidně a uvolněně. 

Na rozdíl ode mě se někteří členové zpočátku cítili nepříjemně, když ve skupině 

zrovna převládalo ticho, to ale bylo podle jejich výpovědi způsobeno spíš jejich 

vlastními osobními vlastnostmi než výroky členů skupiny. Stejně tak se někteří 

obávali vzniku diskuze o jim nepříjemném tématu, ke kterému by se museli 

vyjádřit, postupem času ale pochopili, že takhle encounterové skupiny nefungují. 
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Při rozvíjení diskuze ve skupině jsme všichni viděli, jak ostatní členové na člena, 

který sděluje nějaký svůj problém, reagují citlivě, starostlivě a bez jakéhokoliv 

nátlaku na sdělování dalších informací, pokud se dotyčný rozhodl nepostupovat 

ve svém prozkoumávání problému a reakcí ostatních členů na něj dál. Stejně tak 

nebylo nijak dotíráno ani na členy skupiny, kteří se převážně drželi stranou  

a nevyjadřovali se. Ostatní členové skupiny naopak vyjádřili nejistotu ohledně 

toho, zda tyto členy jemně oslovit či jim poskytnout víc času na adaptaci  

na novou situaci, a své obavy, aby těmto členům neublížili jednou z těchto 

variant. Já jsem necítila potřebu tyto členy do ničeho nutit, ale ani obavu z toho, 

že jim ubíráme čas a nenecháme je promluvit – věřila jsem, že by se ozvali, 

pokud by to cítili jako potřebné. 

To, že ne všichni byli zapálení do sdělování vlastních dojmů a názorů, ale 

neznamená, že by jen tiše seděli a zoufali si. I ti z nás, kteří se drželi trochu víc 

zpátky, ze skupiny načerpali inspiraci a nadšení z objevení úplně nových 

perspektiv na život a jeho nejrůznější aspekty. Několik členů mě svou promluvou 

přimělo k zamyšlení se nad tématy, která jsem do té doby buď vůbec 

nepociťovala jako důležitá, nebo jsem o nich do té doby ani neuvažovala. 

Při dalších skupinách mi došlo, jak moc se ve mně při prvním setkání 

skupiny vytvořil pocit jakési sounáležitosti s ostatními členy, pocit, že jsme 

skupina. Při druhém setkání se totiž nedostavili všichni členové, které jsme měli 

možnost potkat na první skupině, a já cítila zvláštní, nepříjemný pocit, který jsem 

po chvíli identifikovala jako jakýsi „stesk“ po těchto členech a pocit neúplnosti 

naší skupiny. Překvapilo mě to, protože to přece jen pro mě byli téměř „cizí“ 

lidé, a tak bych nečekala, že mi po jediném setkání v naší nedávno vytvořené 

skupině budou chybět. I v tom se se mnou ostatní členové skupiny shodují.  

Na druhou stranu jsme měli možnost poznat nové členy, kteří do skupiny přinesli 

další jedinečné úhly pohledu a životní zkušenosti.  

To, co pro sebe cítím jako největší přínos encounterových skupin, je zážitek 

sounáležitosti s doposud cizími lidmi, jejich vnímavost, péče, snaha o harmonii 

ve skupině. Když jsem o skupinách vyprávěla lidem z mého blízkého okolí, často 
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následoval údiv nad tím, proč by někdo do encounterových skupin chodil, když 

povídat si může s rodinou, přáteli a jinými blízkými. Právě to, že členy skupiny 

neznám, pro mě ale bylo důležité. Zážitek svěřování se lidem, které jsem právě 

poznala, byl v mém životě ojedinělý, a právě on pro mě dělá z encounterové 

skupiny tak výjimečné prostředí. Blízcí lidé člověka poslouchají právě proto, že 

jsou blízcí. Od cizích lidí je to překvapivé, protože je ke mně neváže žádný 

vztah, žádná „povinnost“ snahy mi porozumět a být se mnou zadobře. Pohled 

mých blízkých je také zabarven jejich dřívějšími zkušenostmi plynoucími 

z dlouhodobého vztahu se mnou, od čehož je náhled členů skupiny na mě 

oproštěn.  

Dalším často zmiňovaným pozitivním zážitkem ve skupině je pocit, že 

někdo druhý má stejný problém. Je příjemné sdělit ostatním, co mi dělá starosti, 

a zjistit, že někdo jiný věci vnímá podobně, tedy že nejsem „divná“, „špatná“ 

nebo „zlá“. Dalším plusem je schopnost naslouchat ostatním, kterou si člověk  

ve skupinách může natrénovat. Ve skupině jsem se snažila ostatním naslouchat 

opravdu pozorně, snažila jsem se je pochopit a vidět věci z jejich úhlu pohledu 

bez předsudků a se snahou vnímat je takové, jací jsou a jak se vyjadřují, bez 

zabarvení mými názory, postoji, hodnotami… 

Co se týče obvyklých fází encounterových skupin podle Rogerse, jejich 

výskyt ani pořadí se s našimi encounterovými skupinami příliš neshodovaly. 

Důvodem je zřejmě nejen jedinečnost každé encounterové skupiny, ale i fakt, že 

většina členů skupiny studuje obor psychologie či obory psychologii příbuzné  

či v těchto oborech pracuje, a tak se členové k sobě chovají ohleduplně  

a empaticky, snaží se druhému neublížit a pokud se k něčemu vyjadřují, vždy 

zdůrazňují, že vyslovovaný názor či pocit je pouze jejich a nemusí se shodovat 

s názory či pocity ostatních. 
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ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce by měla sloužit ke shrnutí dosavadních poznatků  

o encounterových skupinách z české i zahraniční literatury a srovnání těchto 

poznatků s vlastní zkušeností získanou po absolvování encounterových skupin. 

Obnovení využívání encounterových skupin by mohlo lidem v dnešní společnosti 

prospět, protože tyto skupiny umožňují svým členům přiblížit se svému já, 

poznat aspekty tohoto já, které do té doby mohli potlačovat, zbořit obrany  

a fasády, které se objevovaly v jejich komunikaci s okolím, a celkově se otevřít 

novým zkušenostem. 

Rogersův přístup zaměřený na člověka je jedním z psychologických směrů, 

který na člověka pohlíží respektujícím způsobem a snaží se o pochopení každé 

lidské bytosti v její jedinečnosti a celistvosti. Proto se domnívám, že do oboru 

patří a že jeho principy budou i nadále využívány. O rozšíření využití 

encounterových skupin bych se v budoucnu ráda zasadila. 
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