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Anotace 

 

Bakalářská práce se věnuje vývoji životní spokojenosti jako 

významné komponenty osobní pohody (well-being) a kvality života 

u frekventantů psychoterapeutického výcviku. Tyto osoby navíc spojuje, že 

jsou v relativně nízkém věku, zhruba 20-24 let. Hlavním cílem této práce je 

zjistit jestli a případně jak, se životní spokojenost u účastníků výcviku vyvíjí 

v čase a zda zkoumaná skupina studentů ve výcviku vykazuje v životní 

spokojenosti rozdíly oproti skupině kontrolní. Dalším, dílčím záměrem je pak 

přinést alespoň základní poznatky o tom, jak dotazování studenti 

sebezkušenostní část psychoterapeutického výcviku prožívají, jaká od ní 

mají očekávání a k jakým změnám u nich v jejím průběhu nejčastěji 

dochází.  

 

 

Klíčová slova: psychoterapeutický výcvik, životní spokojenost, osobní 

pohoda 
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Abstract 

 

The subject of this bachelor thesis is the evolvement of life 

satisfaction as an important component of well-being and quality of life of 

participants in psychotherapeutic training. These participants are further 

unique by that they are all usually in a relatively young age of 20-24 years. 

The main objective is to find out if and eventually in what manner does this 

level of life satisfaction develop, and to compare it with a control group. 

Another partial goal of this study is to at least basically describe how do 

students experience their training, what do they expect from it and what kind 

of changes does it bring them.  

 

Key words : psychotherapy training, life satisfaction, well-being 
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Úvod 
 

Nejen ve společnosti ale i mezi samotnými psychoterapeuty se čas od času 

objevuje názor, že pomáhající profese a hlavně psychoterapii si vybírají lidé, kteří 

mají v životě sami problémy. Občas tuto větu doprovází trocha nadsázky a je 

myšlena částečně jako vtip, jindy zase zaznívá jako zcela vážná. Někdy se hovoří i 

o tom, že psychoterapeuti zachraňují sami sebe.  

 

Na tom řešit si své vlastní problémy, stejně jako na potřebě zachraňovat sebe 

sama skrze pomoc ostatním, však ještě nemusí být nic špatného a řada 

psychoterapeutů se k tomu v rozumné míře ráda přizná. I tak mě to ale přivedlo 

k uvažování nad tím, jak si vlastně sami pracovníci v pomáhajících profesích, 

zejména pak budoucí psychoterapeuti, ve svém životě stojí.  

 

Právě proto jsem si vybral téma životní spokojenosti, jež se zdá být poměrně 

signifikantním ukazatelem osobní pohody a kvality života. Budoucí psychoterapeuti 

by totiž měli podle mého názoru mít pro výkon svého povolání nejen patřičnou 

teoretickou erudici, ale také by měli být svým klientům dobrým příkladem.  

 

Ve své bakalářské práci se tedy zabývám vývojem životní spokojenosti 

u frekventantů sebezkušenostní části psychoterapeutického výcviku. Cílem textu je 

představit problematiku nejdříve teoreticky a následovně na základně vlastního 

výzkumu potvrdit či vyvrátit hypotézu, že účastníci výcviku budou vykazovat vyšší 

míru životní spokojenosti než jejich kolegové, kteří ve výcviku nejsou. 

 

             V teoretické části se snažím popsat strukturu psychoterapeutického výcviku, 

zaměřit se na jeho specifika a cíle a rovněž zdokumentovat možný vliv na jeho 

frekventanty. V další kapitole jsem si pak kladl za úkol vymezit pojem životní 

spojenosti a najít jeho místo na poli příbuzných termínů. Mimo jiné se také zabývám 

různými faktory ovlivňujících životní spokojenost a jejími zdroji. 
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Empirická část se pak vedle metodologie zabývá zejména vyhodnocením 

dvou použitých dotazníků, na životní spokojenost a na prožívání výcviku, 

zaznamenané změny a očekávání. Obsahuje také hodnocení získaných výsledků a 

diskusi.  
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1 Psychoterapeutický výcvik 
 

 

1.1 Psychoterapeutický výcvik – vymezení pojmu 
 

Pojem psychoterapeutický výcvik bychom mohli rozdělit až na tři části. 

Psycho, terapeutický a výcvik. Vzhledem k tomu, že slovo psychoterapie je však ve 

slovnících už dávno etablované, postačí nám slova psychoterapeutický a výcvik.  

 

Psychoterapeutický znamená vztahující se k psychoterapii. V její definici 

nejsou mezi jednotlivými autory podstatné rozdíly. Definice bývají obecné a obvykle 

se omezují na „léčení duševních chorob a hraničních stavů psychologickými 

prostředky, tj. slovem, gestem, mimikou, mlčením, případně úpravou prostředí“ (Hartl 

a Hartlová, 2000, s. 448). Matoušek ve svém slovníku sociální práce hovoří podobně 

a zmiňuje navíc, že pro psychoterapii je charakterizující psychoterapeutický vztah 

mezi klienty a terapeuty (Matoušek, 2008, s. 165).  

 

Podle Kratochvíla je psychoterapie léčebná činnost a působení, jež vystihují 

záměrné ovlivňování klienta a specifický proces sociální interakce (Kratochvíl, 2006). 

Dále zmiňuje, že by v dnešní době bylo vhodné doplnit klasickou definici 

psychoterapie jako léčby poruch také „pozitivním zaměřením na zvládání problémů a 

napomáhání harmonickému rozvoji osobnosti“ (Kratochvíl, 2006, s. 14).  

 

Význam slova výcvik budeme v psychologických slovnících hledat těžko a tak 

si budeme muset pomoci pojmy nácvik či trénink. Nácvik bychom v našem případě 

mohli brát jako postupné osvojování nových činnosti a intelektuálních dovedností 

častým opakováním, postupně, od jednoduššího ke složitějšímu (Hartl a Hartlová, 

2000, s. 338). Trénink zase jako opakování těchto dovedností s cílem zvyšovat 

úspěšnost a výkon. S tím, že zde „spolupůsobí síla motivace, zvolené metody a 

osobnost trénovaného i trenéra, včetně jejich vzájemného vztahu“ (Hartl a Hartlová, 
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2000, s. 627).  

 

Psychoterapeutický výcvik je tedy spojením výše uvedeného. Jinými slovy 

bych se jej odvážil přeložit jako praktický kurz s cílem naučit se efektivně a zároveň 

citlivě působit na klienty psychologickými prostředky. 

 

Vzhledem k tomu, že neexistuje jednotná teorie psychologie ani 

psychoterapie, má každý psychoterapeutický směr zároveň svůj výcvikový program. 

Těch je navíc takové množství, že je nelze ani přesně spočítat. Kratochvíl to ilustruje 

tím, že rozděluje psychoterapeutické přístupy dokonce do deseti různých skupin 

(Kratochvíl, 2006). 

 

Z tohoto důvodu se také psychoterapeutické výcviky mohou mezi sebou 

v různých ohledech značně lišit. Podle jednotlivých psychoterapeutických škol mají 

odlišné podmínky pro přijetí, jiné psychoterapeutické postupy a rozdílně akcentují 

časovou dotaci mezi jejich částmi, výjimečně nemusejí nějakou z níže uvedených 

součástí vůbec obsahovat. Obecně však lze říct, že psychoterapeutický výcvik 

obsahuje čtyři hlavní složky. Sebezkušenostní, dovednostní, teoretickou a 

supervizní. Struktura může být buď individuální, skupinová nebo, jak je často typické 

právě pro Českou republiku ovlivněnou domácí tradicí výcvikového systému SUR, 

skupinově komunitní.  

 

Společné atributy pro kvalitní výcvikový program se snaží nalézt Yalom. Za 

důležité považuje v obecné rovině kromě didaktické a teoretické složky ještě čtyři 

další aspekty. Těmi jsou pozorování zkušených terapeutů při práci, důkladná klinická 

supervize prvních terapií vedených studenty, osobní zkušenost ve skupině a vlastní 

psychoterapeutickou práci (Yalom, 1999). 

 

Výcvik v psychoterapii vyhledávají nejčastěji studenti a profesionálové 

některých z pomáhajících profesí, například psychologie, medicíny, sociální práce či 

speciální pedagogiky, výjimečně i jiných oborů, za účelem získání znalostí, 

zkušeností, kompetencí a v neposlední řadě oprávnění potřebných k vykonávání 
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psychoterapie.  

 

 

To však nemusí být jediným cílem, se kterým frekventanti do výcviku vstupují. 

Poznatky a zkušenosti mohou absolventi aplikovat v kterémkoliv oboru, dokonce i 

mimo pomáhající profese či v osobním životě. 

 

 

1.2 Povaha výcviku v komunitn ě–skupinové 
psychoterapii (modelu SUR) na PVŠPS 
 

Tento výcvikový systém, jehož se účastní studenti na Pražské vysoké škole 

psychosociálních studií, vychází z historicky významného původního 

československého systému vzdělávání v psychoterapii SUR, nazvaném po prvních 

písmenech ve jménech jeho zakladatelů Skálovi, Urbanovi a Rubešovi.  

 

Model SUR je specifický tím, že uplatňuje vedle skupinové formy práce také 

terapeutickou komunitu, jež by se dala označit i jako léčebné společenství. Komunita 

je vždy několika skupinám společná a zaštiťuje je. Frekventanti tak zažívají vedle 

skupinové dynamiky ještě dynamiku komunitní, kde platí trochu jiná, uvolněnější, 

pravidla. Toto prožívání a chování pak mohou frekventanti na skupinách podrobit 

reflexi, zkoumání a případně korekci (Kožnar, 1982). 

 

Sám jeden ze tří zakladatelů SURu Skála považuje komunitu za pro lidi 

přirozené sociální uskupení. Její výhodou je, že obraz o účastnících výcviku pak 

nevzniká pouze na základě toho, co o sobě vypovídají na skupinách. Díky komunitě 

se vytváří o člověku mnohem pestřejší obrázek, je vidět ve více rovinách zároveň, 

což je přínosné pro všechny zúčastněné strany. Podle Skály to také napomáhá 

k utvoření takzvané pozitivní diagnózy (Hučín, 2001). 

 

Byť se jedná o převážně dynamicky orientovaný výcvik, výcvikoví lektoři mají 

zpravidla různé speciální zaměření, a tak se účastníci spíše než s jedním 
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psychoterapeutickým systémem setkávají s veskrze eklektickým přístupem. Během 

výcviku si studenti vyzkouší také zážitkovou pedagogiku, relaxační techniky, prvky 

arteterapie či skupinové setkání s partnery a rodinnými příslušníky. Skupinu vždy 

vede jeden muž a jedna žena. Nechybí ani poměrně detailní organizace režimu, 

zaměření na tělo v podobě ranních rozcviček či večerní organizovaní klubů. 

 

Výcvik na Pražské vysoké škole psychosociální studií se skládá z celkem 550 

hodin sebezkušenosti, z nichž je pro každého z účastníků povinné absolvovat 

nejméně 500 hodin. Tento počet hodin je rozdělen zpravidla do čtyř a půl let, po 120 

hodinách ročně. Teoretická část obsahuje minimálně 380 hodin a studenti jí absolvují 

v rámci tří let bakalářského studia sociální práce či psychologie.  

 

Výcvikovou supervizi se doporučuje započít po dohodě se skupinovým 

vedoucím nejdříve po uplynutí první poloviny sebezkušenostní části. Čítá celkem 100 

hodin a lze splnit formou individuální či skupinové supervize u akreditovaného 

supervizora. Maximálně třetinu supervize lze absolvovat balintovskými skupinami. 

Teprve nezávislý supervizor, a nikoliv vedoucí sebezkušenostní části, následně 

rozhoduje o udělení či neudělení osvědčení o úplném psychoterapeutickém vzdělání. 

K samostatnému výkonu psychoterapie je pak nutné ještě řádně ukončené 

vysokoškolské vzdělání právě v některé pomáhající profesi. 

 

 

1.3 Přednosti skupinového pojetí 

 
Skupinové výcviky, stejně jako skupinová psychoterapie, zažívají v posledním 

půlstoletí velký rozmach. Dreikurs a Moreno dokonce považují vznik skupinové 

psychoterapie za třetí revoluci v psychiatrii (Kratochvíl, 2006). O tom, že skupinová 

forma výcviků je ekonomicky výhodnější, asi nemůže být příliš sporů. Platí to jak pro 

frekventanty, tak i pro instituci, jež výcvik pořádá.  

 

Toto už však zdaleka není považováno za jedinou výhodu skupinové formy. 
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Skupinové výcviky a terapie už dávno nejsou jen chudší sestřičkou jejich 

individuálních forem. Naopak, o mezilidských procesech se zde dovíme mnohem 

více. Zkušenost totiž není omezena pouze na to, co se odehrává mezi frekventantem 

a vedoucím. Je mnohem širší. „Využívá se zde terapeutického potenciálu každého 

účastníka při interakci ve skupině“ (Matoušek, 2008, s. 166). 

 

Skupinová práce je dlouhodobě prověřená, velmi účinná a užitečná forma 

psychoterapie. Podle skupinových terapeutů je stejně prospěšná, v některých 

případech dokonce prospěšnější, než práce individuální. Toto platí zejména v těch 

případech, kdy jsou důležitými úkoly sociální podpora a učení se mezilidským 

vztahům. Velká většina lidí, jež se skupin zúčastní, z nich má značný užitek (Yalom, 

1999).  

 

Skupina tvoří sociální mikrosvět, kde její účastníci mohou zažívat v určité 

formě snad všechno, co nabízí sám život. Skupina je jedním z hlavních zdrojů, přes 

něž získává člověk sebepoznání. Většinu z toho, co o sobě víme nebo co si o sobě 

myslíme, vzniklo totiž právě na základě stimulů a zpětných vazeb z interakce 

s ostatními lidmi (Kožnar, 1982).  

 

Plnohodnotnost skupinového prožitku potvrzují ve své publikaci i Hoskovcovi, 

podle nichž skupinový trénink v porovnání s individuální terapií zajišťuje dostatečně 

intenzivní vlastní prožitek i zkušenost, a navíc dává mnohostrannější příležitost 

k procvičování terapeutické interakce, komunikace i empatie. Další výhodou je podle 

nich také to, že slouží nejen k rozvoji, ale i k účinnějšímu korigování interpretační 

invence. Tento druh výcviku se navíc neuzavírá ostatním školám a technikám 

(Hoskovec, Hoskovcová, 2000). 

 

 

1.4 Jak se liší sebezkušenostní část výcviku od 
psychoterapie 
 

Sebezkušenostní část výcviku ve skupinové psychoterapii se velmi podobá 
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samotné skupinové psychoterapii. Studenti tedy zažijí nebo minimálně narazí 

podobně jako jejich budoucí klienti na celou širokou škálu pocitů a zkušeností 

spojenými s různými vývojovými fázemi skupinové dynamiky. Někteří výcvikoví lektoři 

dokonce vyloženě nedoporučují během úvodní části sebezkušenosti číst teoretickou 

literaturu. Tento trend se však obrací a mluví o něm už i Skála, když říká, že „takový 

přístup bylo snad možné uplatňovat na začátku, ale ne po dvaceti, třiceti letech“ 

(Hučín, 2000, s. 44).  

 

Mezi psychoterapií a sebezkušenostní části výcviku je poměrně těsný vztah. 

Sebezkušenostní část výcviku je podle Kožnara jakousi variantou skupinové 

psychoterapie, zahrnující nejosobnější hlediska při práci s účastníky. Důležitým 

faktorem je zde ovšem navíc porozumění skupinové dynamice a dynamice vývoje 

osobnostních problémů a psychopatologických poruch (Kožnar, 1982). 

 

Odlišnost mezi psychoterapeutickou skupinou a výcvikovou skupinou se snaží 

zachytit také Yalom, jenž základní rozdíl vykládá následovně: „Terapeutické skupiny 

se schází za účelem dosažení rozsáhlé terapeutické změny každého jednotlivého 

člena skupiny. V terapeutické skupině jsou intenzivní skupinová zkušenost, vyjádření 

a integrace emocí a uvědomění si procesu „teď a tady“ podstatnými, avšak 

druhotnými činiteli prvotního cíle individuální terapeutické změny. Ve výcvikové 

skupině odborníků z oblasti duševního zdraví je tomu naopak“ (Yalom 1999, s. 623). 

 

Tyto rozdíly se však v našich podmínkách mohou ještě více stírat tím, že 

Yalom hovoří o amerických výcvikových skupinách, které trvají často jen něco kolem 

100 hodin a běží pouze rok. Sebezkušenost má v evropské psychoterapii bohatou 

tradici již od jejího samotného počátku a evropští psychoterapeuti i v dnešní době 

většinou absolvují více hodin sebezkušenosti než například jejich američtí kolegové.  

550 hodinový výcvik je ovšem i na evropské poměry velmi vydatný.  

 

Z vlastní zkušenosti ve výcviku mohu potvrdit, že minimálně v prvních dvou 

letech sebezkušenosti jsme se teorii a objasňování procesů nevěnovali a výcvikové 

setkávání vždy připomínalo dění, jež jsem mohl pozorovat na stážích na odborných 
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pracovištích. Hranice mezi výcvikem a psychoterapií je tedy opravdu velmi úzká.  

 

Nicméně, jedna věc je jistá. Psychoterapeutický výcvik nemá v žádném 

případě nahrazovat psychoterapii. Na tomto se všichni autoři shodují. Za všechny 

budu jmenovat Skálu, podle něhož výcvik není institucí, která léčí, ale je tou, která 

vzdělává. Frekventant výcviku, jenž si tyto výše uvedené cíle zamění, může pak být 

pro výcvikovou skupinu ohrožením. Hodně bere, málo dává a přinejmenším skupinu 

zpomaluje (Hučín, 2001). 

 

 

1.5 Význam sebezkušenosti  a skupinová dynamika 

 

1.5.1 Význam sebezkušenosti 
 

Je obecně známé, že člověka nejvíce ovlivní a nejvíce si pamatuje to, co 

opravdu sám zažije. Zkrátka, pouze teorie pro získání praktických dovedností 

nestačí, a o interpersonálních dovednostech toto dle mého názoru platí dvojnásob. 

Sebezkušenostní část výcviku, jak již z názvu vyplývá, je tedy učení na základě 

zkušenosti a zážitku. Jde tady o aktivní osvojování dovedností, orientované na 

budoucí využití při vedení psychoterapie.  

 

Hermochová popisuje skupinové dění jako zhuštěný a stimulovaný sociální 

proces, při němž jsou aplikovanými a zesílenými kognitivními a emocionálními 

interakcemi vyvolávány různé procesy učení, týkající se sociálního chování. Ty 

účastníci výcviku prožívají a na základě prožitku si je mohou také uvědomit. Právě 

tímto může vzniknout změna chování a postojů jedince ve skupině (Hermochová, cit. 

dle Kožnara, 1982). 

 

Výcviková skupina je místem, kde se dá více riskovat. Frekventanti mají 

možnost mluvit o věcech, o kterých není běžně zvykem otevřeně mluvit. To samé 
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platí o emocích, možná ještě více. V případě, že se podaří vytvořit bezpečné 

prostředí, vzniká tu velmi široký prostor pro projevování pocitů. Ten je navíc 

kontrolovaný a reflektovaný, což výrazně přispívá právě k interpersonálnímu učení.  

 

Zkoumanými oblastmi může být: Jak se členové zrovna cítí, jak vnímají druhé, 

co jim dělá starosti či o čem se na skupině nemluví. Prožitky vyplývají na povrch a 

jsou buď vyjadřovány, nebo skrývány, v obou případech však jsou ve skupině 

přítomny a s postupem času konfrontovány (Schapira, 1999). Skála popisuje 

prostředí skupiny jako místo, kde členové budou znovuprožívat své problémy, bude 

to bolet, ale přispěje to k osobnímu růstu (Hučín, 2001). 

 

Kožnar podotýká, že ve výcvikové skupině se neustále analyzuje to, co se v ní 

přímo děje. Diskutuje se o tom, co se odehrává mezi jednotlivými účastníky v jejich 

interakcích, při plnění skupinových úkolů, při hraní rolí či sociodramatu (Kožnar, 

1982). Yalom to zase nazývá objasňováním procesu „tady a teď“ (Yalom, 1999).      

K tomuto dochází právě na „základě žité zkušenosti, ne na základě učení hlavou“ 

(Kožnar, 1982, s. 80). Skupina je totiž „laboratoř lidských vztahů, v níž nikdo není jen 

pozorovatel, ale každý je zároveň účastníkem procesů, které jsou zkoumány“ 

(Kopřiva, 2006, s. 132). 

 

Dobrý výcvik nebude tlačit lidi za hranice jejich možností, ale zároveň ani 

nedovolí, aby se účastníci ve skupině mohli pasivně schovávat. Vyváženost mezi 

těmito dvěma extrémy umožňuje frekventantům růst. Právě osobnostní zrání jejich 

vlastním tempem s občasným „pošťouchnutím“ vedoucími je známkou kvalitního 

výcviku (Schapira, 1999). 

 

Skupinoví vedoucí často nejraději zasahují do skupinového dění co nejméně. 

S trochou nadsázky se říká, že to, že terapeut nemusí tolik pracovat, je důkaz, že 

pracují členové skupiny. „Tento způsob práce je sice náročný, ale zároveň oživující, 

stimulující a účastníci jej mohou brát jako výzvu“ (Schapira, 1999, s. 117). 
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Asi nejlépe se snaží teoreticky zachytit a popsat žádoucí skupinovou 

psychoterapeutickou zkušenost Yalom, jenž jí rozděluje na jedenáct základních 

terapeutických faktorů. Nebudu je tu důkladně popisovat, ale uvedu jejich přehled. 

Jedná se o dodávání naděje, univerzalitu, poskytování informací, altruismus, 

korektivní rekapitulaci primární rodiny, rozvoj socializačních technik, napodobivé 

chování, interpersonální učení, skupinovou soudržnost, katarzi a existenciální faktory 

(Yalom, 1999). 

 

 

 1.5.2 Skupinová dynamika 

 
Má se za to, že každá malá sociální skupina má určitou dynamiku. Její vývoj 

je pro všechny skupiny do jisté míry společný a právě v psychoterapeutických a 

výcvikových skupinách ho můžeme dobře pozorovat. Vhodnou je pro výše uvedené 

právě teorie Tuckmana a Jensenové z roku 1977, jež má pět fází. Jedná se 

o formování, bouření (vzdor), znormalizování, optimalizování a ukončení. Tyto 

znalosti nám pomohou porozumět procesům a prožitkům, které můžeme v čase 

během sebezkušenostní části výcviku pozorovat u jednotlivých účastníků skupiny.  

 

Všech pět fází může trvat různě dlouho, není nikde určeno, jak dlouho by měly 

trvat optimálně, nepovažuje se to za důležité. Za podstatné se však předpokládá, aby 

jednotlivé fáze vždy následovaly za sebou v takto napsaném pořadí. Občas může 

docházet i k regresi a skupina může za jistých okolností sklouznout dočasně zpět.  

 

 

1.5.2.1 Fáze formování 

 
Zde jsme na samotném začátku vytvoření skupiny a úvodního setkávání jejích 

členů. Fázi formování charakterizuje závislost a orientace. Lidé se snaží zorientovat 

v nové situaci, seznámit se s ostatními členy a také se skupinovými cíli. Dochází 



20 
 

k prvnímu „oťukávání“. Členové zde poprvé přijdou do kontaktu se skupinovými 

pravidly a požadavky skupiny.  

 

Psychologické klima skupiny doprovází často úzkost a nejistota členů. Ti se 

sami sebe ptají, zda ve skupině chtějí být, jestli jim to stojí za to. Otázky členů v tuto 

chvíli může dobře vystihovat například: Co vlastně hledám a co vlastně dělám v této 

skupině? Už zde se však dají v neverbální komunikaci mezi členy zachytit projevy 

přibližování, zájmu.  

 

 

1.5.2.2 Fáze bou ření 
 

Členové skupiny již mají za sebou první setkávání, seznámili se alespoň 

rámcově se skupinovými pravidly, normami i skupinovými cíli. Nyní může docházet 

ke zklamáním a nespokojenosti se situací, kterou očekávali jinak. Dochází ke 

zpochybňování smyslu skupiny a bouření se proti tomu, s čím se lidé seznámili 

během první fáze. 

 

Typickými znaky pro fázi bouření jsou konflikt a emocionalita. Členové ještě 

nevěří či nevidí způsob jak dosáhnout svých potřeb společně jako celek, a tak se 

snaží prosazovat uspokojování svých vlastních potřeb individuálně, bez ohledu na 

druhé a na jejich úkor. Čím více se členové cítí ohroženi, tím více se tento jev může 

projevovat.  

 

Ve skupině vznikají konflikty a dochází k nepřátelskému chování mezi členy 

s různými potřebami. Její klima je ovlivněno nepohodou, vzdorem, odporem. V této 

fázi se také mohou vytvářet podskupiny, které mezi sebou navzájem soupeří. 

Obsazuje se také role neformálního vůdce.  

 

Neverbální komunikace se zde rozvíjí oběma směry, lze pozorovat 

přibližování i vzdalování, podporu i nátlak. Výrazně víc se používá gestikulace a tón 

řeči, mimika. Dochází k takzvanému autentickému obnažování, kdy se ustupuje od 
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úvodní formality a projevují se i lidské agresivní a stinné stránky. První dvě fáze jsou 

nejvíce rizikové v tom smyslu, že mohou někteří členové ze skupiny odejít.  

 

 

1.5.2.3 Fáze znormalizování 

 
Po tom, co přeběhla fáze bouření, si členové začínají uvědomovat, že pokud 

chtějí ve skupině zůstat a dosáhnout svých vzdělávacích, psychoterapeutických nebo 

výcvikových cílů, budou spolu nějakým způsobem muset vycházet. Mezi účastníky 

dochází k postupnému přijímání skupinových norem. Vytváří se společně sdílené 

postoje.  

 

Charakteristické pro tuto etapu jsou soudržnost a součinnost. Většina členů se 

snaží překonat vzniklé konflikty, to se děje na základě lepší komunikace, 

průhlednosti, vztahování a dohodnutí jasnějších pravidel skupinového chování. Lidé 

těmto pravidlům navíc začínají rozumět, zjišťují, v čem jsou dobrá, a rozumí také více 

cíli dané skupiny.  

 

Členové už trochu vědí, co od kterého člověka mohou očekávat. Znají projevy 

svých kolegů a leccos dovedou vyčíst i z neverbálních gest. Některá slova jsou často 

nahrazována právě neverbální komunikací, například k podpoře stačí příjemný 

pohled. Skupina v této fázi normy pouze nepřijímá, ale rovněž svá vlastní nová 

pravidla vytváří a přetváří.  

 

 

1.5.2.4 Fáze optimalizování 

 
Po jistém čase dochází ke zvnitřnění skupinových norem a členové neztrácí 

ani tolik času konflikty. Ty už jsou jednak vyřešené z minulých fází, anebo když už se 

objeví, jejich řešení je na základě předchozích zkušeností efektivnější a 

ohleduplnější. 
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Charakteristické pro toto období je produktivní řešení problémů a vykonávání 

skupinových úloh. Členové spolupracují a snaží se společně dosáhnout vytyčených 

cílů. Již znají svoje role a umějí je také lépe zastávat než předtím. Zaměřují se na 

celek, vnímají se více jako součást skupiny.  

 

Vztahy jsou zde již hodně stabilizované a pevné. Čím silnější byla fáze 

bouření, o to mají členové menší důvod si před sebou „na něco hrát“. To je znát i 

v neverbální komunikaci, kdy zaznamenáváme sbližování. Prohlubuje se citová 

blízkost i v osobní rovině, mizí předstíraná gesta, stejně jako zdvořilostní fráze. 

Zmírňuje se soupeření podskupin, dochází ke spolupráci mezi formálním a 

neformálních vůdcem. Je zde více než kdy předtím uvědomována vzájemná 

závislost. Události i požadavky jsou jasné a srozumitelné.  

 

 

1.5.2.5 Fáze ukon čení 

 
Poslední vývojová fáze je fází rozchodu. V dobrém případě došlo k naplnění 

společných cílů. Dochází k postupnému uvolňování vztahů, vzájemných sociálních a 

emocionálních vazeb a aktivit zaměřených na plnění úlohy skupiny.  

 

Klima ve skupině je nostalgické, členové si uvědomují, že se již nebudou tak 

často vídat. Lidé si mohou ukončení existence skupiny zmírňovat tím, že si například 

navrhnou, že si budou psát či se každý měsíc scházet. Dalším charakteristickým 

rysem je radost ze splnění skupinového úkolu. (Kožnar, 1992, Výrost, Slaměník ed., 

2008) 

 

 

1.6 Cíle sebezkušenostní části 
psychoterapeutického výcviku 
 

Psychoterapii se nelze naučit jen z knih nebo přednášek. Jenom informace 
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nestačí, k praktickému provádění je potřeba praktického výcviku. Přestože některé 

racionální, hypnotické, tréninkové a do jisté míry i empatické dovednosti je možné si 

osvojit na úrovni pouhých znalostí a dovedností, dynamicky orientovaná 

psychoterapie vyžaduje ještě něco navíc. Tímto požadavkem podle Kratochvíla je, 

aby se budoucí terapeut vyznal ve svých vlastních postojích, motivacích a reakcích. 

Aby se zamezilo protipřenosu, lépe řečeno, aby mu budoucí terapeut porozuměl a 

rozpoznal jej. A právě k tomu je potřeba sebezkušenosti (Kratochvíl, 2006). 

 

Cíle bychom mohli rozdělit do dvou kategorií. Jednak se jedná o osobnostní 

zrání a za druhé je to osvojení metodiky. Důležitost naučení se postupu jsme do jisté 

míry obsáhli už v předchozích kapitolách, a tak se v této budeme věnovat spíše 

osobnostnímu zrání, které by se hypoteticky mohlo projevit i na životní spokojenosti a 

kvalitě života.   

 

Podle Zlámaného manuálu k psychoterapeutickému výcviku si 

sebezkušenostní část klade za úkol přispět celé řadě věcí. K sebepoznání, náhledu a 

vhledu do struktury osobního i rodinného vývoje, jeho potencí i patologie. K zrání a 

osobnímu růstu. K posílení vlastního „já“. K hledání kapacit pro zvýšení sociální 

inteligence. Ke zlepšení komunikačních dovedností. K posilování odolnosti při 

sociální zátěži. Ke konfrontaci s vlastními symptomy a poruchami. K náhledu do 

psychosomatických souvislostí. A ke zkušenosti s abreakcí, vhledem, učením a 

dalšími účinnými faktory psychoterapie (Zlámaný, 2009).  

 

Přínos výcviku by měl být zejména praktický a měl by tak být zřejmý i 

v dennodenním osobním životě. Podle Kožnara zahrnuje výcvikový proces nejen růst 

sebepoznání, ale právě také osvojování si nových a optimálnějších postojů a forem 

chování. Důsledkem těchto změn pravděpodobně bude zlepšení schopnosti 

navazovat a zejména udržet kvalitní vztahy. S tím souvisí zkvalitnění interpersonální 

percepce a zvýšený zájem o motivy chování účastníků sociálních interakcí (Kožnar, 

1982). 

 

Součástí procesu zrání má být i jistá střízlivost a poctivost k sobě. 
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„Experienciální výcvik by měl vést k přiměřené sebereflexi svých možností, ke 

skromnosti, nikoliv k pocitu omnipotence, k úctě k pacientům a klientům, k nesmírné 

trpělivosti a v jistém smyslu i k pokoře před lidským hořem, neštěstím a utrpením“ 

(Kožnar, 1982, s. 7). 

 

Velmi pěkně o tom, co dobrého může přinést sebezkušenostní skupina, píše 

také Kopřiva. Podle něj má dojít u frekventantů k objevení vlastních citlivých míst a 

pojmenování svých nejdůležitějších emočních traumat. Budoucí pomáhající také 

zjistí, že každý člen skupiny se na stejné situace dívá jinak a že jejich odlišné 

pohledy jsou také srozumitelné. Vnitřní svět má ztratit mnoho z objektivity, jež mu 

byla dříve připisována. V neposlední řadě je to také přijmutí mnohých svých 

vlastností, které byly předtím pro člena skupiny neúnosné. To je podle Kopřivy 

prvním krokem ke změně, jež podle něj pravděpodobně v některých oblastech při 

absolvování výcviku nastane. To všechno je ovšem podmíněno reflektující prací na 

sobě (Kopřiva, 2006). 

 

Přestože sebezkušenostní část výcviku není psychoterapií, snad téměř každý 

psychoterapeut, kterého jsem poznal, přiznává, že si ve výcviku mnohé uvědomil a 

vyřešil některá svá vlastní témata. To je k pozdějšímu praktikování psychoterapie 

nezbytné.  

 

Skála říká, že dobrý psychoterapeut má mít v sobě pořádek a měl by vyřešit 

své dosud trvající problémy. Absolvent výcviku by tak podle jeho přirovnání měl mít 

své problémy v odlehčené torně na zádech a volné ruce. Měl by být „expertem 

života“ (Hučín, 2001). 

 

Výše uvedené cíle se však nemusejí vždy uskutečnit. „Projít sebezkušenostní 

skupinou ještě neznamená být připraven jako psychoterapeut pracovat,“ odpovídá 

Skála (Hučín, 2001, s. 34). Skála a Praško se shodují, že osvojit si dovednosti podle 

představ jejich učitelů se podaří i přes důkladný výběr výcvikových uchazečů asi jen 

třetině absolventů sebezkušenostní části (Hučín, 2001).  

 



25 
 

Nemusí to být vždycky jen otázka neochoty na sobě pracovat, velkou úlohu 

mohou hrát dispozice, které se nedají naučit a mnohdy vznikly dávno před vstupem 

do výcviku. Podle Praška je důležité, aby budoucí terapeuti měli laskavý a vstřícný 

charakter, schopnost dostatečného vcítění, měli dost rádi lidi, přirozeně jim fandili, 

byli vřelí a uměli své dovednosti používat v pravou chvíli (Hučín, 2001). 

 

 

1.7 Osobní zkušenost výcvikových lektor ů   
 

Vzhledem k netradiční povaze výcviku na Pražské vysoké škole 

psychosociálních studií, kde výcvikovou komunitu tvoří studenti jednoho ročníku 

vysoké školy, všichni se znají a průměrný věk ve skupině je velice nízký (mnohé 

instituce mají nastaveny věkové limity, jež by při rozjezdu tohoto výcviku splňovali 

někdy pouze třeba jen jeden nebo dva členové skupiny), jsem nenašel literaturu, jež 

by o těchto specifikách ve výcviku přímo pojednávala. Proto jsem se rozhodl 

teoretickou část věnovanou výcviku rozšířit také o osobní zkušenost dvou 

výcvikových lektorů, kteří takovéto výcvikové skupiny na Pražské vysoké škole 

psychosociálních studií v minulosti vedli.  

 

Jejich poznatky považuji za velmi cenné a přínosné. Oba odpovídali na 

dotazník o pěti otevřených otázkách, vztahujících se k tématu mé bakalářské práce. 

Kvůli provázanosti výcviku se školním prostředím jsem, podobně jako při dotazování 

frekventantů výcviku, slíbil jména lektorů zachovat v anonymitě. Níže přináším jejich 

odpovědi. 

 

1. Co považujete za to nejdůležitější, co by měla sebezkušenostní část 

psychoterapeutického výcviku jeho účastníkům přinést? 

 

Lektor A: „Prohloubení sebepoznání – uvědomit si více své schopnosti, talenty i své 

stinné stránky. Sebereflexi svého podílu na genezi například mezilidských 

nedorozumění, která se opakují. Zážitek „dobrého“ skupinového setkávání – vidět a 

zažít efekt na sobě i druhých.“ 
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Lektor B: „Už z logiky názvu určitou zkušenost se sebou mezi druhými lidmi, ale 

reflektovanou... Což je to podstatné, neboť všichni toho nejsou schopni. Ve 

studentské skupině pak adekvátně věku kultivování schopnosti zabývat se svým 

prožíváním, případně se uvést s ním do kontaktu... A pak ho případně profesně umět 

využívat.“ 

 

2. Které z těchto cílů se daří naplňovat nejlépe? 

 

Lektor A: „Myslím, že je to hodně individuální, závisí to na přístupu člověka a 

erudovanosti i „lidskosti“ lektorů.“ 

 

Lektor B: „To těžko říci, nemám konkrétní cíle při práci s lidmi, to jsou jejich 

eventuální cíle, které naplňují. Já mohu k tomu pomáhat, a tudíž to každý naplňuje 

individuálně adekvátně své motivaci a osobnosti.“ 

 

3. Jaké jsou naopak nejčastější potíže a překážky?  

 

Lektor A: „Nedostatek motivace k sebepoznání – výcvik je jen formalitou k naplnění 

podmínek k udělení titulu.“ 

 

Lektor B: „Za určitý limit považuji nízký věk a menší životní zkušenosti, to proto, že 

kolem 20 let se běžně lidi těmito věcmi nezabývají... Dále určitě nemotivovanost, 

která může být jen snahou splnit úkol, který chce instituce, takže nic neinvestovat, 

ale odškrtnout... Určitě i prolínání hranic, - spolužák, milenec, výcvikový kolega, 

spolubydlící - velký zmatek v hranicích.“ 

 

4. Jak se podle Vás projevuje vliv psychoterapeutického výcviku na životní 

spokojenost? Existují nějaké specifické tendence v dynamice tohoto procesu?  

 

Lektor A: „Odkrývání sebe často vede k rozechvění naší role, pozice ve světě. To 

znamená zvýšení nejistoty, úzkosti, poklesu životní spokojenosti. Pokračování 
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v procesu a integrace nově nabytých zkušeností o sobě pak v bezpečném prostředí 

skupiny a postupně i mimo skupinu vede k poklesu nejistoty, úzkosti a zvýšení 

sebeúcty, kreativity a životní spokojenosti.“ 

 

Lektor B: „Jistě se projevit může, z mé zkušenosti zejména tam, kde již potíže 

s druhými opravdu existují nejvíce… Tito lidé by zřejmě možná v terapii stejně 

skončili. U věkové skupiny studentů pak nejčastěji v separační problematice, kdy 

může napomoci se odpoutat z leckdy i patologických rodinných vazeb, kde by jinak 

přirozený proces vázl... Dále ve své zkušenosti s druhými, kdy mohu udělat změny 

ve svém chování a tolik nenarážet ve svém okolí. A to jistě vede ke větší 

spokojenosti.“ 

 

5. Jaká jsou specifika výcviku, ve kterém začíná většina frekventantů ve věku 19-21 

let?  

 

Lektor A: „Méně životních zkušeností. Specifická témata - separace od primární 

rodiny. Touha po poznání (mladický entuziasmus).“ 

 

Lektor B: „Těch je jistě mnoho a nebude to z mé strany plný výčet. Ale je to již 

zmíněný nízký věk, dále separace, která někdy doznívá nebo nebyla zahájena, 

menší přehled o životě, méně odžito a spíše přirozená orientace na věci vnější než 

vnitřní.“ 
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2 Životní spokojenost 
 

2.1 Životní spokojenost – vymezení pojmu 

 

2.1.1 Uvedení 
 

Životní spokojenost je jedním z ústředních bodů zájmu humanistické 

psychologie. Spolu s moderním rozvojem civilizace, kdy už nejde každý den pouze 

o přežití, se zájem o toto téma stále více prohlubuje. A není to pouze zájem 

psychoterapie, ale rovněž lékařství, politiky či školství. Přispět dlouhodobě k životní 

spokojenosti je cílem snad všech pracovníků v pomáhajících profesích. Rovněž 

každý člověk si přeje dosáhnout životní spokojenosti, ať už si pod ní představuje 

cokoliv. Do jisté míry je to i kulturní trend dnešní doby více než kdy předtím.  

 

Hned úvodu však záměr zkoumat a popsat životní spokojenost naráží na 

veliká úskalí. Přestože snad každý člověk si pod pojmem životní spokojenost 

intuitivně něco představí, vzhledem k vysoké subjektivitě těchto představ, odlišnosti 

ve zkušenostech a hierarchiích hodnot jednotlivých lidí, je tento termín velmi obtížné 

definovat. Překážky na cestě ke sjednocení názorů ještě umocňují 

sociodemografické odlišnosti. Mezi ty hlavní patří věkové rozdíly, různost pohlaví, 

socioekonomický status a celková kulturní a situační podmíněnost, kdy v každé době 

a na každém místě je považováno za důležité trochu něco jiného.  

 

S vědomím výše uvedeného je tedy třeba k popsání a zkoumání tématu 

životní spokojenosti přistupovat velmi obezřetně. Nezbude než přijmout, že životní 

spokojenost v celé její šíři nejsme schopni změřit ani popsat dokonale. Jak je pro 

psychologii typické, bude nutné vycházet z určitého modelu, který se budeme snažit 

připravit s co nejčistším svědomím na míru právě pro danou kulturní skupinu. 

Východiskem nám může být, že přesnější, a na tomto se mnoho odborných autorů 
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shoduje, bude ujasnit si, že to hlavní, čím se zabýváme, je subjektivní pocit životní 

spokojenosti.  

 

 

2.1.2 Alternativní pojmy 
 

Vedle termínu životní spokojenosti se v literatuře často setkáváme i 

s významově podobnými termíny jako jsou osobní pohoda (well-being), kvalita života 

či pocit životního štěstí. Nuance ve významovosti jsou v běžném a dokonce i 

v odborném jazyce tak nepatrné, že se výše uvedená sousloví za sebe zaměňují. 

Mnohdy se používají i synonymně, potvrzuje Blatný (Hrdlička, Kuric, Blatný, 2006). 

Odborníci zabývající se podrobně touto problematikou však upozorňují na 

nesprávnost a neadekvátnost úplného ztotožňování uvedených pojmů 

 

Nejvíc se v literatuře můžeme setkat s pojmem osobní pohoda. Tento termín 

vychází z anglického „well-being“ a mnohdy se ani nepřekládá. Do češtiny je pak 

nejčastěji opisován právě jako osobní pohoda. Vzhledem k tomuto ustálení 

s překladem souhlasí i Kebza, podle nějž je však potřeba zdůraznit, že nový termín 

osobní pohody v sobě obsahuje nejen duševní, ale i tělesnou, sociální a spirituální 

dimenzi (Kebza, 2005). 

  

Křivohlavý popisuje osobní pohodu jako subjektivní ukazatel, definovaný 

emocionálním a kognitivním vyhodnocením toho, co je pro člověka v jeho vlastním 

životě důležité. Jedná se o kladné a negativní emoce, afekty, nálady, pohledy na 

životní plány, očekávání a jejich realizaci. Vychází se při tom z údajů, které poskytuje 

vlastní zkušenost dotazovaného (Křivohlavý, 2004).  

 

V podobném duchu hovoří Blatný. Podle něj se osobní pohoda také skládá ze 

složky emoční a kognitivní. Samotnou životní spokojenost pak bere jen jako jednu 

z komponent osobní pohody, avšak, jak vyplyne v dalším textu na konci této 

podkapitoly, pravděpodobně informačně přece jen o něco významnější než ostatní 

(Hrdlička, Kuric, Blatný, 2006). 
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Třetím z nejčastěji používaných termínů je kvalita života. Se zajímavým 

pojetím přichází Babinčák, jenž ji rozděluje na objektivní (životní prostředí, objektivní 

zdraví, finanční příjem) a subjektivní. V jeho schématu je subjektivní osobní pohoda 

významnou komponentou subjektivní kvality života, ne však jedinou. Tou druhou je 

smysl života. Životní spokojenost a afekty jsou pak stejně jako u Blatného 

komponentami osobní pohody (Babinčák, 2008). 

 

Matoušek popisuje kvalitu života jako ekvivalent něčeho, co by se 

dalo v ekonomickém uvažování označit za „zisk“. Kvalita života se podle něj opírá 

o širší definici zahrnující více dimenzí najednou, jako jsou mezilidské vztahy, 

materiální podmínky, přehled denních aktivit, atp. Nebo pouze o jedno měřítko, 

například právě o životní spokojenost (Matoušek, 2008, s. 92). 

 

I přes uskutečněný pokus o jakési stručné upřesnění nejčastěji užívaných 

termínů však zůstávají obsahová blízkost a vzájemné přesahování pojmů v realitě 

natolik těsné, že se prolínání a zastupování životní spokojenosti za ostatní pojmy 

v dalším textu stejně nevyhnu. Zdá se to být i poměrně legitimní. „Životní spokojenost 

má totiž z jednotlivých konstruktů k pojmu osobní pohody významově nejblíže“ 

(Hrdlička, Kuric, Blatný, 2006, s. 117). To potvrzuje i metaanalýza DeNeveové a 

Coopera, podle níž prý byla osobní pohoda vyjádřena pojmem životní spokojenost ve 

102 z 146 analyzovaných šetření, tedy ve více než dvou třetinách případů (DeNeve, 

Cooper,  cit. dle Hrdličky, Kurice, Blatného, 2006). 

 

 

2.1.3 Samotné vymezení pojmu 
 

Pro úplnost uvedu nejdříve jeden příklad z psychologického slovníku manželů 

Hartlových, v nichž jsem úplné spojení životní spokojenost nenašel. Slovo je tedy 

třeba rozdělit na životní a spokojenost. Životní znamená vztahující se k životu, 

spokojenost pak příjemný pocit z dobrých vztahů a vykonané činnosti. Výsledné 

spojení by mohlo znít jako příjemný pocit ze vztahů a vykonané činnosti vztahujících 
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se k našemu životu (Hartl a Hartlová, 2000, s. 556, 711). 

 

Jak již bylo zmíněno, pro většinu odborných autorů je životní spokojenost hlavní 

kognitivní komponentou jako by zastřešující osobní pohody, potažmo kvality života. 

Blatný tedy popisuje životní spokojenost jako „vědomé, globální hodnocení vlastního 

života jako celku“ (Hrdlička, Kuřic, Blatný, s. 117, 2006).  

 

Jako výchozího teoretického i praktického rámce používám, i s přihlédnutím 

k užití jeho dotazníků, přístup Fahrenbergův. Ten sice souhlasí, že životní 

spokojenost není odborně zcela jasně vymezena a připouští i možnost životní 

spokojenosti jako komponenty. Vysvětluje však, že ostatní kognitivní (bilanční) a 

afektivní komponenty všech oblastí života mohou právě ke komponentně životní 

spokojenosti přispívat. Životní spokojeností je pak podle Fahrenberga míněno 

individuální posouzení minulých a současných podmínek a perspektivy do 

budoucnosti (Fahrenberg aj., 2001).  

 

 

2.2 Způsoby zjiš ťování a m ěření životní spokojenosti 
 

Nejběžnějším způsobem zjišťování a měření životní spokojenosti jsou 

dotazníky. Ty nemusejí vždy čítat velké množství položek, někdy se používá 

dokonce pouze jediné otázky. Často se přidávají také doplňující dotazníkové 

inventáře pro zjištění dalších souvislostí a korelací.  

 

Existuje nespočet dotazníků měření životní spokojenosti, jejichž metodická 

kvalita je velmi rozdílná. Jsou dotazníky zachycující pouze celkovou spokojenost a 

existují dotazníky pro měření spokojenosti ve specifické oblasti (např. zdraví, práce 

atd.). Kromě toho jsou vyvinuty nástroje postihující spokojenost u specifických skupin 

lidí, příkladem mohou být pacienti (Fahrenberg aj., 2001). 

 

Zajímavostí je, že odpovědi na běžné dotazníky životní spokojenosti bývají 

často značně kladné a výsledné skóry jsou vesměs poměrně vysoké. Smith mluví 
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o tzv. „positivity bias“, kdy respondenti mají tendenci při měření životní spokojenosti 

odpovídat spíše pozitivně, protože „být šťastným“ je důležitou součástí sociálních 

norem (Smith, cit. dle Hamplové, 2004).    

 

Důvody, proč je zkoumání životní spokojenosti a osobní pohody důležité, 

shrnuje velmi pěkně Macek. Podle jeho práce totiž životní spokojenost úzce souvisí 

se sebepojetím, dále je subjektivní pocit pohody často považován za globální 

indikátor psychického zdraví a za třetí pocit pohody funguje jako motivační 

komponenta běžné životní aktivity (Macek, 1998). Osobní pohoda může opravdu 

sloužit jako dobrý indikátor celkového zdraví, jež je od roku 1948 Světovou 

zdravotnickou organizací charakterizováno právě i stavem úplné tělesné, duševní a 

společenské pohody (Kebza, 2005). 

 

Osobně vidím přínos v dotazování na životní spokojenost spíš v práci 

s jednotlivými klienty v psychologickém či psychoterapeutickém rozhovoru. Zde 

mohou odpovědi poskytnout mnoho cenných poznatků pro další práci či pomoci 

analyzovat přínosy terapie. Naopak za ne příliš zdařilé považuji porovnávání 

výsledků navzájem. Porovnávat nemusí být zcela férové, vzhledem k tomu, že 

u jednotlivých osob se může lišit míra introspekce anebo třeba neuvědomovaná 

potřeba odpovídat pozitivně. Nehledě na to, že redukovat životní spokojenost, 

potažmo kvalitu lidského života, na výsledek jednoho dotazníku už je samo o sobě 

diskutabilní. Porovnávání jednotlivých respondentů mezi sebou by tedy mělo být až 

druhotným cílem dotazování se na životní spokojenost.  

 

 

2.3 Co ovliv ňuje životní spokojenost 
 

Velice detailně definoval jako šťastné (se svým životem spokojené) lidi už 

v roce 1967 Wilson. Popsal je jako je jako mladé, zdravé, vzdělané, dobře placené, 

extravertované, optimistické, bezstarostné, nábožensky založené, v manželském 

svazku, sebevědomé, s vysokou pracovní morálkou, přiměřenými aspiracemi, 

obojího pohlaví a s širokým rozpětím inteligence (Hrdlička, Kuric, Blatný, 2006). 
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S přihlédnutím k následujícímu textu je těžké tomuto více než 40 let starému 

vymezení něco vytknout, i když může působit trochu radikálně a deterministicky.  

 

 

2.3.1 Pohlaví a v ěk  
 

Pohlaví a věk si člověk nevybírá, nemůže ho ani ovlivnit. Přesto jim podléhá 

každý a nikdo asi nepochybuje, že věk i pohlaví na životní spokojenost nějakým 

způsobem působí. Otázkou zůstává jak. Jednotlivé výzkumy se od sebe dost liší, 

celkově se však zdá, že pohlaví a věk jsou spíš faktorem ovlivňujícím v jakých 

oblastech a jakým způsobem bude dosahovat daný jedinec životní spokojenosti, než 

určující determinantou, jak vysoko budou respondenti skórovat.  

 

Blatný sice v jednom svém výzkumu přináší závěr, že ženy jsou méně 

spokojené než muži, jeho výzkum se však týká pouze mladých dívek a chlapců 

(Blatný, 1997). Tento závěr potvrzuje i studie německé vzorkové populace 

(Fahrenberg aj., 2001), kdy právě ve věkové kategorii 14-25 je zaznamenán největší 

rozdíl v životní spokojenosti mezi muži a ženami právě na úkor žen. V dalších 

věkových kategoriích se však rozdíl vyrovnává a studie nepovažuje rozdíl v pohlaví 

pro životní spokojenost za podstatný.  

 

Problematiku vlivu pohlaví na životní spokojenost ve své publikaci analyzuje i 

Babinčák a dochází k závěru, že různí autoři neudávají žádné či jen velmi malé 

rozdíly. Rod podle něj k vysvětlení variability hodnot spokojenosti výrazně nepřispívá 

(Babinčák, 2008). To potvrzuje také Hamplová, která tvrdí, že pohlaví míru životní 

spokojenosti významně neovlivňuje. Čeští muži a ženy jsou podle její studie se svým 

životem spokojeni přibližně stejně (Hamplová 2004). 

 

Co se týká věku, zjištění se různí ještě mnohem více. Za všechny tedy uvedu 

pouze závěr Fahrengerga, který sám analyzoval 13 studií. Čtyři z nich neprokazovaly 

žádnou závislost, v pěti spokojenost s věkem rostla, ve dvou klesala a další dvě 

studie, používající více škál, vykazovaly smíšené výsledky. Jako východisko tedy 
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Fahrenberg nabízí, že se životní spokojenost v různých oblastech života s věkem 

vyvíjí rozdílně. S postupujícím věkem bude patrně klesat spokojenost se zdravotním 

stavem, spokojenost s finančními poměry ale může naopak stoupat, protože již není 

nutné zaopatřovat děti a snižují se vlastní nároky (Fahrenberg aj., 2001). 

 

Celou tuto kapitolu je však třeba brát pouze jako orientační a jako stanovisko, ze 

kterého vycházím pro tuto práci. Publikace se totiž v názorech vlivu věku a pohlaví 

na životní spokojenost opravdu značně liší. 

 

 

2.3.2 Temperament a osobnostní rysy  
 

Složka osobnosti a lidského temperamentu hraje při vlastním hodnocení 

životní spokojenosti významnou roli a dá se říct, že do subjektivního pocitu životní 

spokojenosti se promítají všechny složky osobnosti. Někteří vědci mohou dokonce 

považovat osobnostní dispozice pro prožívání životní spokojenosti za důležitější než 

takzvané objektivní životní podmínky. Při určování těchto temperamentových a 

osobnostních rysů se navíc odborníci vzácně shodují.  

 

Jednoznačným poznatkem je, že životní spokojenost významně koreluje 

s extraverzí. Blatný to vysvětluje tím, že extraverze, pravděpodobně prostřednictvím 

své interpersonálně ukotvené složky – sociability, přispívá k takovému způsobu 

chování, který zajišťuje pevnou sociální pozici a je předpokladem dobré adaptace na 

životní podmínky (Blatný, 1997). 

 

Druhou, napříč studiemi stále potvrzovanou, provázaností je vztah mezi 

životní spokojeností a mírou neuroticismu. Podle Fahrenberga byla ve všech 

výzkumech prokázána podstatná souvislost mezi nespokojeností s životem a 

neroticismem, případně dokonce depresí (Fahrenberg aj., 2001). 

 

Dalším ukazatelem, který významně koreluje s životní spokojeností, avšak 

neobjevuje se až tak často jako předchozí dva, je svědomitost (Babinčák, 2008). 
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Významnou roli hraje také otevřenost ke zkušenosti a očekávání. Příliš velká 

očekávání mohou například životní spokojenost ohrožovat (Hrdlička, Kuric, Blatný, 

2006). Jako důležitý považuji zmínit ještě optimismus. „Pozitivní očekávání do 

budoucna se spojují s pozitivními emocemi, pochybnosti pesimistů s větší tendencí 

k negativním emocím“ (Blatný aj., 2005, s. 59). Optimisté navíc častěji podnikají 

aktivní kroky k tomu, aby kvalitu svého života podpořili, a vykazují více zdraví 

podporujícího chování (Robbins, Spence, Clarck, cit. dle Blatného aj., 2005). 

 

 

2.4 Zdroje životní spokojenosti 
 

V této části textu se pokusím stručně popsat jednotlivé dimenze lidského 

života, jež zasahují do životní spokojenosti a jsou tudíž vyhodnocovány i 

v dotaznících, které jsem rozdával zkoumaným osobám. Zabývat se budu těmi 

oblastmi, jež se velmi pravděpodobně budou dotýkat studentů na prahu rané 

dospělosti. 

 

 

2.4.1 Zdraví 
 

Životní spokojenost či kvalita života se nejčastěji uvádí právě v souvislosti se 

zdravím. Jako by zdraví bylo více než ostatní dimenze jakousi prerekvizitou celkové 

spokojenosti a více intervenovalo s ostatními položkami než kterákoliv jiná dimenze. 

Je to docela logické a potvrzovala by to i definice Křivohlavého, jež vnímá zdraví 

nejen jako cíl, ale i jako prostředek k dosažení cíle (Křivohlavý, 2001). Zajímavostí je, 

že zdraví se dá vnímat jako jedna ze složek osobní pohody, stejně jako se dá osobní 

pohoda vnímat jako ukazatel zdraví (Kebza, 2005). 
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2.4.2 Studium 

 
Tato oblast je specifická právě pro studenty. Alternativou za ni by byla oblast 

spokojenosti se zaměstnáním. Pro obě tyto dimenze je společné, že se zpravidla 

jedná o nějakou formu realizace mimo vlastní domov, vyžadující značnou časovou 

investici a nasazení. Je také spojená, v případě studia alespoň potencionálně, se 

získáním finančního ohodnocení a společenským přínosem.  

 

Přijetí určité profesní role, a tudíž i samotná příprava na ni, může rovněž 

uspokojovat některé základní psychické potřeby mladého člověka. Může se jednat 

o potřebu změny a nových zkušeností, potřebu sociálního kontaktu, seberealizace, 

smyslu života, potřebu samostatnosti a nezávislosti a potřebu otevřené budoucnosti 

(Vágnerová, 2007). 

 

 

2.4.3 Vlastní osoba  

 
Kebza říká, že souvislost mezi sebehodnocením a spokojeností se životem je 

mezi různými autory přinejmenším hypoteticky předpokládána a že obě dimenze 

mezi sebou relativně významně korelují (Kebza, 2005). Ve vztahu k osobní pohodě 

se můžeme setkat často s pojmem sebepřijetí, jež v sobě obsahuje pozitivní postoj 

k sobě, spokojenost se sebou samým, srozumění s různými (dobrými i špatnými) 

aspekty sebe a jejich akceptaci a srozumění s vlastní minulostí (Ryff a Keyes, cit. dle 

Kebzy, 2005). 

 

 

2.4.4 Přátelé, známí a p říbuzní 
 

Člověk je přirozeně sociální tvor. Ke svému životu potřebuje druhé, nejen aby 

přežil, ale hlavně proto, aby se mu dařilo dobře a prosperoval. Přátelské vztahy totiž 

stimulují osobnostní rozvoj a uspokojují různé psychické potřeby. Dobře rozvinuté 



37 
 

vztahy mohou být zdrojem pozitivních emocí, případně zdrojem potvrzení vlastní 

hodnoty (Vágnerová, 2007).  

 

Vedle radosti pak mezilidské vztahy přinášejí i jakési ukotvení v životě a 

mohou být opěrnými pilíři ve chvílích krize. Kvalitní vztahy s nejrůznějšími lidmi tedy 

můžeme vnímat též jako sociální oporu. Rybářová hovoří o tom, že pro studenty 

medicíny jsou po rodičích nejdůležitější sociální oporou právě kamarádi a spolužáci 

(Mareš, 2001). 

 

 

2.4.5 Volný čas 
 

Do této oblasti spadají hlavně koníčky a nejrůznější volnočasové aktivity. 

Podstatné přitom není pouze to, zda daný člověk nějaké vlastní zájmy má, ale také 

jestli má čas, prostor a finance je realizovat. Sadock považuje hry za zdroj „potěšení 

a relaxace v průběhu celého životního cyklu, jen se mění jejich charakter“ (Sadock a 

Sadock, cit. dle Hrdličky, Kurice, Blatného, 2006, s. 41). 

 

 

2.4.6 Partnerství 

 
Partnerství je jistě významným zdrojem životní spokojenosti. Vágnerová 

považuje partnerství na začátku období rané dospělosti za ještě důležitější, než je 

přátelství. Výběr partnera podle ní ovlivňuje pojetí sama sebe. Vyspělé partnerství 

může uspokojovat řadu lidských potřeb, jako je potřeba citové jistoty, potřeba 

seberealizace či otevřené budoucnosti (Vágnerová, 2007). 

 

Vyhodnocení této dimenze může být komplikováno tím, že začátek mladé 

dospělosti je obdobím, kdy mnoho lidí toho „pravého“ partnera stále hledá. Řada 

respondentů také partnera nemusí mít anebo může být v partnerství teprve krátce a 

být čerstvě zamilována. To by samozřejmě výpovědi značně ovlivňovalo.  
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2.4.7 Sexualita  
 

Sexualita je kategorií, o níž můžeme na začátku mladé dospělosti 

předpokládat, že jí bude věnován stále zvýšený zájem. To, že oblast sexuality 

výrazně zasahuje do celkové životní spokojenosti, dokládá Štěrbová, jež popisuje 

sexuální slast jako zdroj nejen tělesného a psychologického, ale i intelektuálního a 

duchovního štěstí. Právě bezkonfliktní prožívání sexuality přispívá i sociálnímu 

rozvoji (Štěrbová, 2007). Sexuální zdraví „obohacuje osobnost, zlepšuje vztahy 

k lidem a rozvíjí schopnost lásky,“ dodává Burdová (Burdová, cit. dle Štěrbové, 2007, 

s. 25).  

 

 

2.4.8 Zaměstnání, finan ční situace, manželství, bydlení a 
vztah k vlastním d ětem 

 
V souvislosti s celkovým vzorkem populace by samozřejmě nešlo tyto oblasti 

a potencionální zdroje životní spokojenosti opomenout. V žádném případě totiž 

nejsou méně významné, minimálně co se týká existenční stránky života, se tomu zdá 

leckdy dokonce naopak. Vzhledem ke struktuře skupiny dotazovaných osob však 

nebyly tyto dimenze ve výzkumném šetření využity. 

 

 



39 
 

3. Výzkumné šet ření 
 

3.1 Metodologie výzkumného šet ření 
 

3.1.1 Cíle a hypotézy výzkumného šet ření  
 

Ústředním bodem výzkumného šetření bylo potvrdit či vyvrátit hypotézu, že 

studenti sociální práce, již jsou zároveň frekventanty sebezkušenostní části 

psychoterapeutického výcviku, budou vykazovat vyšší Celkovou životní spokojenost 

než ostatní studenti pomáhajících profesí bez účasti v tomto výcviku.  

 

Další hypotézou bylo, že Celková životní spokojenost skupiny s výcvikem se 

bude s postupujícím časem zvyšovat, zatímco u kontrolní skupiny bude zůstávat 

stejná. Úkolem tedy bylo zaznamenat, jestli a popřípadě jak se u obou dotazovaných 

skupin vyvíjí jejich celková spokojenost v čase. Pro zajímavost bude do zpracování 

zařazeno také orientační srovnání s německým vzorkem. 

 

U studentů, kteří byli frekventanty sebezkušenostní části 

psychoterapeutického výcviku, byla navíc snaha alespoň částečně zachytit, jaké 

další změny se u nich v průběhu prvního roku a půl výcviku objevují, jak výcvik 

prožívají a jak se vyvíjejí jejich očekávání.  

 

 

3.1.2 Pracovní postup 
 

Sběr dat proběhl mezi dvěma skupinami respondentů. První byla skupina 

studentů oboru Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou 

psychoterapii, v níž se všichni studenti zároveň účastní sebezkušenostní části 

psychoterapeutického výcviku. Druhou skupinou byli studenti Vyšší odborné školy 
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pedagogické a sociální, oborů Sociální pedagogiky a Předškolní a mimoškolní 

pedagogiky.  

 

Obě skupiny respondentů byly dotazovány dvakrát. Nejdříve v únoru 2009 a 

poté stejnými dotazníky o rok později v únoru 2010, semestr od nástupu do studia, 

respektive po třech semestrech od nástupu. Vznikly tak čtyři soubory dat. Účast ve 

výzkumu byla ve všech případech dobrovolná a dotazování probíhalo anonymně.  

Na základě přidělených čísel, která dávali studentům zástupci škol, však bylo možné 

odpovědi jednoho respondenta ve dvou zmíněných obdobích spárovat.  

 

Pro výzkum byly vytvořeny celkem dva dotazníky. Jeden hlavní, Dotazník životní 

spokojenosti, byl rozdáván v obou obdobích oběma skupinám. Doplňkový Dotazník 

prožívání výcviku, změn a očekávání vyplňovala pouze skupina studentů účastnících 

se sebezkušenostní části psychoterapeutické výcviku.  

 

 

3.1.3 Soubory sledovaných osob 
 

Výzkum poznamenala znatelná ztrátovost dat, především kvůli jeho 

longitudinálnímu charakteru. K úspěšnému spárování získaných údajů museli být 

totiž studenti přítomni v obou termínech sběru dat. Na vině byla hlavně nízká 

docházka, dlouhodobé absence, někteří zase studium ukončili či v případě kontrolní 

skupiny do něj ani nenastoupili. Dalšími faktory byla dobrovolnost a chybějící aspekt 

motivace, kdy studenti vyplňovali dotazníky bez nároku na jakoukoliv odměnu. 

Někteří udávali jako příčinu odmítnutí, především ve druhém období sběru dat, jejich 

„celkovou otrávenost vyplňováním dotazníků“, někdo odevzdal neoznačený či 

prázdný list.  Případné dohledávání osob na sběru nepřítomných bylo zase složité a 

ve většině případů dokonce nemožné z důvodu přislíbení a zachování anonymity.  

 

Skupinu studentů účastnících se výcviku tvořilo při zápisu do ročníku oficiálně 

35 žáků. Při prvním kole sběru se podařilo získat odpovědi u 30 z nich. Během 
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dalšího kola už však pouze od 21 z nich. Spárovat se tedy podařilo 21 dotazníků (16 

žen a 5 mužů).   

 

Kontrolní skupinu oficiálně čítalo původně 93 přijatých studentů. Už na prvním 

šetření se ale vybralo celkem jen 45 platných dotazníků. Při druhém kole sběru to 

bylo 37, 11 respondentů však nebylo přítomno na předchozím šetření před rokem a 

museli být vyřazeni. Spárovat se tedy podařilo 26 dotazníků (25 žen a 1 muž).  

 

 

3.1.4 Dotazník životní spokojenosti 
 

Původním záměrem bylo použít standardizovaný Dotazník životní 

spokojenosti podle Fahrenberga, jež čítá deset škál po sedmi otázkách. Jedná se 

o škály: zdraví, práce a zaměstnání, finanční situace, volný čas, manželství a 

partnerství, vztah k vlastním dětem, vlastní osoba, sexualita, přátelé – známí – 

příbuzní, bydlení. Životní spokojeností je zde podle autora míněno individuální 

posouzení minulých a současných životních podmínek a perspektivy do budoucnosti 

(Fahrenberg aj., 2001). 

 

Vzhledem k sociodemografickým faktorům, kdy jsou respondenti z obou 

skupin vysokoškolskými studenty nejčastěji ve věku 20-24 let, bylo ovšem potřeba 

původní dotazník částečně upravit.  

 

Nejprve jsem se rozhodl dotazník o tři škály zredukovat. Jedná se o kategorie: 

finanční situace (řada studentů je doposud plně či převážně podporována rodiči a 

ukazatel by v porovnání mezi jednotlivci i skupinami ztrácel na objektivnosti), vztah 

k vlastním dětem (drtivá většina ze studentů vlastní děti nemá) a bydlení (podobně 

jako u financí, v takto mladém věku studenti vlastní bydlení zpravidla nemají a když 

ano, odvíjí se výrazně od finančních možností rodičů). Finanční situace a bydlení 

samozřejmě životní spokojenost studentů ovlivňují, ale mnohem častěji než u jiných 

škál nemusejí být tyto položky jejich individuální zásluhou.  
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Další změnou bylo vyměnit jednu z původních škál za podobnou, která by se 

dala označit za přibližný ekvivalent odpovídající studentům vysoké školy ve věku 20 

– 24 let. Místo spokojenosti v oblasti zaměstnání budu zkoumat spokojenost v oblasti 

studia. Konkrétní dotazníkové otázky v této části zůstaly veskrze stejné jako 

v originálu u škály zaměstnání, většinou jsem pouze zaměnil slovo zaměstnání za 

studium. Příklad: místo „Se svým postavením na pracovišti jsem…“ je „Se svým 

postavením ve školním kolektivu jsem…“ či místo „S úspěchy, které mám 

v zaměstnání, jsem…“ je „S úspěchy, které mám ve studiu, jsem…“.  

 

            I přes uvedené změny vychází použitý Dotazník životní spokojenosti i nadále 

z původního Fahrenbergova a snaží se držet jeho modelu. Celkem se skládá 

upravený Dotazník životní spokojenosti ze sedmi škál o sedmi otázkách. U každé 

položky šlo stejně jako v originálu zvolit míru spokojenosti od 1 do 7, kde 7 znamená 

nejvyšší míru spokojenosti. 

 

 

3.1.5 Dotazník prožívání výcviku, zm ěn a očekávání 
 

Tento dotazník vznikl až jako druhý, pro případné rozšíření informací. Jeho 

účelem bylo zaznamenat, k jakým konkrétním změnám dochází u frekventantů 

v průběhu výcviku nejčastěji, jaká mají členové od výcviku očekávání a jak výcvik 

prožívají. Celkem se dotazník skládal ze čtyř otevřených otázek: 

 

1. Jaká jsou vaše očekávání od výcviku? Co by se u vás v souvislosti s výcvikem 

mohlo změnit? (ve vztahu k sobě, v mezilidských vztazích, ve vztahu k budoucímu 

povolání)  

 

2. Co konkrétně se u vás v souvislosti s výcvikem zatím změnilo? 

 

3. Jak v současnosti výcvik prožíváte - co je v něm příjemné a co není, co cítíte jako 

ohrožení, co jako pomoc, co jako překážku? 
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4. Ať svou zkušenost s výcvikem prožíváte pocitově jakkoli, zkuste ji nyní ohodnotit 

věcně - v čem konkrétně vidíte doposavad ve výcviku největší přínos, v čem 

nedostatky? 

 

 

3.2 Vyhodnocení Dotazník ů životní spokojenosti 
 

             Ještě než přistoupím k vyhodnocení získaných dotazníků, chci upozornit, že 

u škály partnerství se často objevovalo tolik chybějících položek, že raději nebyla 

vyhodnocena. V některých případech chyběly odpovědi i u dimenze sexualita, avšak 

jen výjimečně. V těchto případech byla odpověď respondenta nahrazena průměrem 

z ostatních škál. Do celkového výsledku (Celková spokojenost) tedy vstupuje šest 

dimenzí – Zdraví, Studium, Přátelé, Volný čas, Vlastní osoba a Sexualita. Minimální 

počet bodů u součtové statistiky byl 42 („normovaně“ 0%), maximálně pak 294 

(„normovaně“ 100%). 

 

 

3.2.1 Porovnání Celkové spokojenosti mezi obdobími a 
mezi zkoumanými skupinami 
 

Základním cílem dotazování bylo zjistit, jestli se nějak u dotazovaných vyvíjí 

jejich Celková spokojenost v čase, a jestli skupina ve speciálním 

psychoterapeutickém výcviku bude vykazovat větší spokojenost. Za tímto účelem 

byla použita metodika testování hypotéz. 

 

Nejprve bylo potřeba zjistit, jestli Celková spokojenost u všech čtyř souborů 

dat pochází z normálního rozdělení. Test dobré shody potvrdil ve všech případech 

normalitu dat, což shrnuje následující tabulka (č.1). 
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Tabulka č. 1: Test dobré shody 

 VOS 2009 VOS2010 PVSPS 2009 PVSPS 2010 

P-hodnota testu dobré shody  0,558 0,736 0,996 0,974 

Výsledek  Nezamítáme nulovou hypotézu o normalitě 

 

3.2.1.1 Porovnání Celkové spokojenosti u skupiny s 
výcvikem mezi obdobími 
 

Nulová hypotéza znamenající shodné průměry (hypotéza bakalářské práce je 

shodná s hypotézou H1) Celkové spokojenosti u skupiny s psychoterapeutickým 

výcvikem za období 2009 a 2010 nebyla zamítnuta prakticky na jakékoliv hladině 

významnosti. Z toho jde usoudit, že skupina s výcvikem vykazovala pro obě období 

v průměru stejnou Celkovou spokojenost (viz tabulka č. 2). 

 

Tabulka č. 2: Porovnání Celkové spokojenosti u skupiny s výcvikem v čase 

 

3.2.1.2 Porovnání celkové spokojenosti u skupiny be z 
výcviku mezi obdobími 
 

Nulová hypotéza znamenající stejné průměry Celkové spokojenosti u skupiny 

bez výcviku za období 2009 a 2010 nebyla zamítnuta prakticky na jakékoliv hladině 

významnosti. Z toho jde usoudit, že skupina bez výcviku vykazovala pro obě období 

v průměru stejnou Celkovou spokojenost (viz tabulka č. 3).  

 

 

  PVŠPS 2009 PVŠPS 2010 

Průměr Celkové spokojenosti 212,6 212,8 

Směrodatná odchylka Celkové spokojenosti  31,7 29,4 

Počet pozorování 21 21 

P-hodnota testu shody pr ůměrů 0,983 

Výsledek Nezamítáme nulovou hypotézu o shodě průměrů 
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Tabulka č. 3: Porovnání Celkové spokojenosti u skupiny bez výcviku v čase 

 

3.2.1.3 Porovnání Celkové spokojenosti u skupiny 
s výcvikem a bez výcviku za období 2009 
 

Nulová hypotéza znamenající stejné průměry (hypotéza bakalářské práce je 

zde shodná s hypotézou H1) Celkové spokojenosti u skupiny s psychoterapeutickým 

výcvikem a u skupiny bez výcviku za období 2009 nebyla zamítnuta prakticky na 

jakékoliv rozumné hladině významnosti. Z toho jde usoudit, že skupina s výcvikem 

vykazovala pro období 2009 přibližně stejnou Celkovou spokojenost (viz tabulka 

č. 4). 

 

Tabulka č. 4: Porovnání Celkové spokojenosti mezi skupinami za rok 2009 

  PVŠPS 2009 VOŠ 2009 

Průměr Celkové spokojenosti  212,6 218,3 

Směrodatná odchylka Celkové spokojenosti  31,7 29,4 

Počet pozorování  21 26 

P-hodnota testu shody pr ůměrů 0,527 

Výsledek  Nezamítáme nulovou hypotézu o shodě průměrů 

 

 

3.2.1.4 Porovnání Celkové spokojenosti u skupiny s 
výcvikem a bez výcviku za období 2010 
 

Nulová hypotéza znamenající stejné průměry (hypotéza bakalářské práce je 

zde opět shodná s hypotézou H1) Celkové spokojenosti u skupiny 

  VOŠ 2009 VOŠ 2010 

Průměr Celkové spokojenosti 218,3 218,9 

Směrodatná odchylka Celkové spokojenosti  29,4 34,2 

Počet pozorování 26 26 

P-hodnota testu shody pr ůměrů 0,942 

Výsledek Nezamítáme nulovou hypotézu o shodě průměrů 
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s psychoterapeutickým výcvikem a u skupiny bez výcviku za období 2010 nebyla 

zamítnuta prakticky na jakékoliv rozumné hladině významnosti. Z toho jde usoudit, že 

skupiny s výcvikem i bez výcviku vykazovaly pro období 2010 přibližně stejnou 

Celkovou spokojenost (viz tabulka č. 5). 

 

Tabulka č. 5: Porovnání Celkové spokojenosti mezi skupinami za rok 2010 

  PVŠPS 2010 VOŠ 2010 

Průměr Celkové spokojenosti  212,8 218,9 

Směrodatná odchylka Celkové spokojenosti  29,4 34,2 

Počet pozorování  21 26 

P-hodnota testu shody pr ůměrů 0,521 

Výsledek  Nezamítáme nulovou hypotézu o shodě průměrů 

 

 

3.2.2 Vyhodnocení úrovn ě jednotlivých oblastí 
spokojenosti a porovnání s n ěmeckými statistikami 
 

Dalším úkolem bylo zhodnotit zaznamenané údaje v jednotlivých oblastech 

spokojenosti u obou skupin pro oba roky a srovnat tyto výsledky s výzkumy 

prováděnými v Německu. Výsledné průměry spokojenosti za jednotlivé dimenze byly 

normovány podle vzorce Normovaný průměr = (Skutečný průměr - 7)/42. 

 

 

3.2.2.1 Spokojenost skupiny s výcvikem 
 

Skupina s výcvikem vykazovala průměrnou normovanou Celkovou 

spokojenost na úrovni 68% za období 2009 i 2010. Lze konstatovat, že i pro 

jednotlivé škály nebyl zaznamenán mezi oběma obdobími větší rozdíl s výjimkou 

škály studium, kde došlo k poklesu spokojenosti o 5 procentních bodů. 

 

Co se týká odchylek normovaných průměrů mezi jednotlivými oblastmi, tak 

zvýšená spokojenost byla zjištěna u škály Sexualita (74% pro 2009 a 75% pro 2010). 
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Nejmenší spokojenost pak byla zaznamenána u škály Zdraví (63% pro rok 2009 a 

64% pro rok 2010). 

 

Na obecné úrovni lze konstatovat, že skupina s výcvikem vykazovala 

Celkovou spokojenost porovnatelnou s německými statistikami, avšak u konkrétních 

oblastí se spokojenost někdy významně lišila, a to významněji než u skupiny bez 

výcviku (průměrná absolutní odchylka od normovaného německého průměru činila 

5,7 procentního bodu pro rok 2009 a 6 procentních bodů pro rok 2010). Jako 

příslušná německá norma byl zvolen průměr za skupinu žen ve věku 14-25 let, 

protože obě zkoumané skupiny nejvíce odpovídají právě těmto sociodemografickým 

charakteristikám. Pro škálu studium bohužel norma nebyla k dispozici. 

 

Největší „anomálie“ se při porovnání s německými normami projevila u škály 

zdraví, kde vykazovala dotazovaná skupina průměrnou normovanou spokojenost jen 

63% (respektive 64%), zatímco zmíněná německá norma činila 78%. Podstatně 

méně spokojená byla skupina bez výcviku oproti německému průměru i u škály 

vlastní osoba. Naopak škála sexualita ukazovala větší spokojenost našich 

respondentů oproti německému průměru.  

 

K Celkové spokojenosti u německého vzorku je třeba poznamenat, že nebyla 

počítána za použití všech zcela stejných dimenzí jako u vzorku českých studentů. Při 

případné interpretaci oblasti sexualita je zase dobré mít na paměti, že německý 

vzorek byl velmi pravděpodobně znatelně nižšího průměrného věku. Více v grafu č. 1 

a tabulkách č. 6 a č. 7.  
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Graf č. 1: Normovaná průměrná spokojenost skupiny s výcvikem 

 

 

Tabulka č. 6: Průměrná spokojenost skupiny s výcvikem 

Škála zdraví studium  přátelé 
volný 
čas 

vlastní 
osoba sexualita  průměr 

2009 33,4 36,6 36,2 35,6 32,8 38,0 35,4 
2010 33,8 34,4 36,1 36,7 33,2 38,5 35,5 
Německá norma 39,6 - 37 35,6 37,9 35,8 36,3 

 

 

Tabulka č. 7: Průměrná normovaná spokojenost skupiny s výcvikem 

 

 

 

 
 

Škála zdraví studium  přátelé 
volný 
čas 

vlastní 
osoba sexualita  průměr 

2009 63% 70% 70% 68% 61% 74% 68% 
2010 64% 65% 69% 71% 62% 75% 68% 
Německá norma 78% - 71% 68% 74% 69% 70% 
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3.2.2.2 Spokojenost skupiny bez výcviku 

 
Skupina bez výcviku vykazovala průměrnou normovanou Celkovou 

spokojenost na úrovni 70% za období 2009 i 2010. Lze konstatovat, že i pro 

jednotlivé škály nebyl zaznamenán mezi oběma obdobími větší rozdíl. 

 

Co se týká odchylek normovaných průměrů mezi jednotlivými škálami, tak 

zvýšená spokojenost byla zjištěna u škál Přátelé (76% pro oba roky) a Sexualita 

(75% pro 2009 a 72% pro 2010). Nejnižší spokojenost pak byla zaznamenána 

u škály vlastní osoba (67% pro oba roky). 

 

Na obecné úrovni lze konstatovat, že skupina bez výcviku vykazovala 

Celkovou spokojenost porovnatelnou s německými statistikami, avšak u konkrétních 

škál se spokojenost opět někdy významně lišila (průměrná absolutní odchylka od 

normovaného německého průměru činila 4,9 procentního bodu pro rok 2009 a 4 

procentní body pro rok 2010). Jako příslušná německá norma byl zvolen průměr za 

skupinu žen ve věku 14-25 let, protože prakticky celá skupina bez výcviku odpovídá 

těmto charakteristikám. Pro škálu studium bohužel norma nebyla k dispozici. 

 

Největší „anomálie“ se při porovnání s německými normami projevila u škály 

zdraví, kde pro rok 2009 vykazovala dotazovaná skupina průměrnou normovanou 

spokojenost jen 66%, zatímco zmíněná německá norma činila 78%. Podstatně méně 

spokojená byla skupina bez výcviku oproti německému průměru i u škály vlastní 

osoba. Naopak dimenze sexualita ukazovala větší spokojenost našich respondentů 

oproti německému průměru. 

 

Stejně jako v předchozím případě je k Celkové spokojenosti u německého 

vzorku třeba poznamenat, že nebyla počítána za použití všech zcela stejných oblastí 

jako u vzorku českých studentů. Při interpretaci oblasti sexualita je zase dobré mít na 

paměti, že německý vzorek byl velmi pravděpodobně znatelně nižšího věku. Více 

v grafu č. 2 a tabulkách č. 8 a č. 9.  
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Graf č. 2: Normovaná průměrná spokojenost skupiny bez výcviku 

 

 

Tabulka č. 8: Průměrná spokojenost skupiny bez výcviku 

Škála zdraví studium  přátelé 
volný 
čas 

vlastní 
osoba sexualita  průměr 

2009 34,5 35,5 39,1 35,5 35,3 38,3 36,4 
2010 35,8 35,6 38,9 36,2 35,3 37,2 36,5 
Německá norma  39,6 - 37 35,6 37,9 35,8 36,3 

 

 

Tabulka č. 9: Průměrná normovaná spokojenost skupiny bez výcviku 

Škála zdraví studium  přátelé 
volný 
čas 

vlastní 
osoba sexualita  průměr 

2009 66% 68% 76% 68% 67% 75% 70% 
2010 69% 68% 76% 69% 67% 72% 70% 
Německá norma  78% - 71% 68% 74% 69% 70% 

 

 

3.2.3 Vzájemná závislost jednotlivých dimenzí 
 

Vyhodnocení dotazníku obsahuje i zkoumání vzájemné statistické závislosti.  
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3.2.3.1 Vzájemná závislost jednotlivých dimenzí u s kupiny 
s výcvikem 
 

Jak je patrno z korelační matice níže (tabulka č. 10), tak existuje v mnoha 

případech silná pozitivní závislost mezi jednotlivými dimenzemi, ačkoliv ne v takové 

míře jako u skupiny bez výcviku. Nejsilnější závislost se ukazuje mezi Celkovou 

spokojeností a spokojeností s vlastní osobou.  

 

Tabulka č. 10: Korelační koeficienty mezi proměnnými u skupiny s výcvikem 

 

3.2.3.2 Vzájemná závislost jednotlivých dimenzí u s kupiny 
bez výcviku 
 

U této skupiny byla vyřazena proměnná pohlaví, protože mezi respondenty 

byly prakticky samé ženy. Jak je patrno z korelační matice níže, tak existuje téměř 

bez výjimky silná pozitivní závislost mezi jednotlivými dimenzemi. Nejsilnější závislost 

se znovu ukazuje mezi Celkovou spokojeností a spokojeností s vlastní osobou. 
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Nejnižší korelace se vyskytuje obecně u položky zdraví. Více v tabulce č. 11.  

 

Tabulka č. 11: Korelační koeficienty mezi proměnnými u skupiny bez výcviku 

 

3.3 Vyhodnocení Dotazníku prožívání výcviku, zm ěn 
a očekávání 
 

Pro zpracování této výzkumné části jsem se rozhodl využít metody rámcové 

analýzy dat, která vyobrazím právě v kontextu tří zkoumaných oblastí. Ty budou 

vyhodnoceny vždy za obě období a uvedu k nim i několik příkladů. Přehledy budu 

uvádět v celých číslech a také normovaně (0 účastníků = 0%, 21 účastníků = 100%). 

 

 

3.3.1 Očekávání od výcviku 
 

Nejdříve jsem chtěl zachytit očekávání respondentů od výcviku. Tyto údaje šly 

vyhodnotit v obou sběrných obdobích stejným způsobem, a proto překládám jejich 

přehled za rok 2009 i 2010.  
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Studenti mají od výcviku značná očekávání. I přes skupinový charakter 

výcviku očekávají spíše změny ve vztahu sami k sobě, i když tento trend se 

s postupem času lehce snižuje. Naopak na dvojnásobek původní hodnoty se po roce 

a půl vyšplhala priorita získání patřičné psychoterapeutické erudice (viz graf č. 3 a 

č. 4).  

 

Graf č. 3: Očekávání od výcviku  

 

Graf č. 4: Normované očekávání od výcviku 
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Příklad 1 (dotazník č. 3/2009): 

„Od výcviku očekávám zlepšení v mezilidských vztazích, že se lépe začlením do 

kolektivu, ostatní mě budou brát takovou, jaká jsem, s chybami i mojí ztřeštěností. 

Chtěla bych se lépe umět vyrovnat a přijmout negativní ohlasy na mě. Umět se 

vypořádat se svým pocitem osamocení, nepochopení ostatními, méněcenností při 

odmítnutí. Chtěla bych se naučit být silnou, sebevědomou osobností, uznávanou a 

respektovanou ostatními. Ve výcviku si chci odžít své trable z dětství a dospívání. 

Naučit se jak zacházet s cizí bolestí a jak nejlépe pomoci.“ 

 

 

3.3.2 Prožívání výcviku 
 

Ohledně prožívání výcviku se nejčastěji vyskytovaly odpovědi zmiňující 

zážitek důvěry ke skupině a pocitu ohrožení z důvodů účasti ve výcviku spolu 

s ostatními spolužáky. Opět se tyto položky daly měřit v obou obdobích.  

 

Na grafech můžeme zaznamenat poměrně vysoké procento důvěry ke 

skupině, jež se dá označit za průvodní jev dobře fungujících skupin. Co se týká 
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ožehavého tématu, zda je dobré, aby spolužáci ze školy byli také v jednom výcviku, 

odpovídá negativně kolem třetiny respondentů. Důležité je poznamenat, že odpovědi 

se vzájemně nemusejí vylučovat. Přehled v grafech č. 5 a č. 6.  



56 
 

Graf č. 5: Prožívání výcviku 

 

Graf č. 6: Normované prožívání výcviku 
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Příklad 2 (dotazník č. 2/2009): 

„Vzhledem k tomu, že jsme v začátku, nemohu konkretizovat. Je mi nepříjemné 

o sobě hovořit. Příjemné bylo vnímat, že nejsem sama a mám podporu. Pocit silné 

komunitní vazby v průběhu výcviku.“ 

 

Příklad 3 (dotazník č. 4/2010): 

„…Je příjemné o věcech mluvit i cítit zájem a snahu podpořit. To je zároveň pomoc. 

Ohrožení a překážka pro mě je, že jsme tam jako třída. Bylo by pro mě mnohem 

přijatelnější, kdybychom se neznali a setkávali se jen na výcviku.“ 

 

Příklad 4 (dotazník č. 7/2010): 

„Nerada jsem středem pozornosti a mluvím o sobě – to je mi nepříjemné. Zároveň 

však cítím, že když mluvím, ostatní mě poslouchají a jsou tam se mnou – to je dobrý 

pocit…“  

 

 

3.3.3 Zaznamenané zm ěny a p řínosy 
 

Co se týká zaznamenaných změn a přínosů, se odpovědi různily natolik, že 

musely být obě období vyhodnoceny zvlášť. Zatímco po půl roce výcviku studenti na 

zásadní přínosy nepoukazovali, avšak popisovali nejrůznější změny, po roce a půl již 

častěji uváděli tyto změny i jako konkrétní přínosy, navíc tříděně ve vztahu sama 

k sobě a ve vztazích s druhými lidmi.  

 

 

3.3.3.1 Zaznamenané zm ěny za rok 2009 
 

To, že by výcvik neměl vůbec žádný vliv, říká po prvním půl roce výcviku 

jenom necelých 15% respondentů. Dalších 15% omezuje změny pouze na důvěru ke 

skupině. Více než 70% frekventantů však už po takto krátké době u sebe změnu 

zaznamenává. Nejčastěji respondenti uvádějí změnu v nahlížení na vztahy, 
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v uvědomění si rozdílného prožívání mezi lidmi, ve zvýšené/zlepšené komunikaci, 

v objevení svých témat a/nebo ve větší míře introspekce (viz grafy č. 7 a č. 8).  

 

Graf č. 7: Zaznamenané změny za rok 2009 

 

 

Graf č. 8: Normované zaznamenané změny za rok 2009 
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Příklad 5 (dotazník č. 5/2009): 

„Začala jsem uvažovat sama nad sebou, nad problémy, které mě tíží. Výcvik mi 

pomáhá ujasňovat, co v životě chci a ujasnit si své priority a cíle. Díky výcviku se 

nebojím vystoupit a říci svůj názor. A hlavně jsem se začala mít ráda.“ 

 

Příklad 6 (dotazník č. 6/2009): 

„Přestal jsem se chápat samozřejmě, ale naopak zjistil, že za každou mojí větou je 

protence, která ovlivňuje moje myšlení. Za klad vnímám otevření svého nitra, 

možnost vidět jak jednotlivé situace vnímají ostatní a zpětnou vazbu.“ 

 

Příklad 7 (dotazník č. 19/2009): 

„Byla jsem schopna promluvit před celou komunitou. Brečela jsem na skupině – 

poprvé před větším počtem lidí.“ 

 

 

3.3.3.2 Zaznamenané p řínosy za rok 2010 

 
Za rok 2010, tedy po roce a půl ve výcviku, jsem zaznamenával přínosy 

v životě respondentů. Respondenti nacházeli přínos výcviku především v oblasti 

mezilidských vztahů (71,5%), 57% vidí přínos v oblasti vztahu sama k sobě. Pouze 

dva respondenti (9,5%) uvedli, že ve výcviku nespatřují vůbec žádný přínos.  
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Graf č. 9: Zaznamenané přínosy za rok 2010 

 

 

 

Graf č. 10: Normované zaznamenané přínosy za rok 2010 

 

 

 

 



61 
 

 

Příklad 8 (dotazník č. 6/2010): 

„Uvědomil jsem si, kolik témat nemám ve svém životě vyřešeno. Přešel jsem taktéž 

k individuální terapii. Změnil se můj postoj k tomu, že výcvik vyřeší mojí osobu. 

Výcvik mi otevře oči, ale pouze poukáže na to, co ve mně je a na čem mám 

pracovat.“ 

 

Příklad 9 (dotazník č. 15/2010): 

„Největší přínos je zřejmě v lepším – hlubším – chápání mezilidských vztahů. 

Důležitá je reflexe od ostatních. Možnost vidět, jak jiní řeší své problémy…“ 

 

Příklad 10 (dotazník č. 16/2009): 

„Našla jsem cestu ke spolužákům a snažím se nedělat předčasné závěry a 

neškatulkovat lidi.“ 

 

Příklad 11 (dotazník č. 17/2009): 

„Vnímám zlepšení v rodinných vztazích a ve větší ochotě komunikovat i o méně 

příjemných věcech. Chápat lidi, které jsem dříve ani zájem chápat neměl.“ 

 

 

3.4 Závěry z provedených šet ření a hodnocení 
získaných výsledk ů 
 

Výsledky šetření ukazují, že podle získaných odpovědí během sledovaného  

období ve stupnicích Dotazníku životní spokojenosti nedošlo v žádné skupině  

k zaznamenatelné změně, a že ani porovnání mezi skupinami neukazuje podstatné 

rozdíly, a už vůbec ne ve prospěch skupiny ve výcviku. 

 

Obě hypotézy, že studenti ve výcviku budou vykazovat vyšší Celkovou 

spokojenost a že se jejich Celková spokojenost bude zvyšovat v čase, se tedy 

nepodařilo potvrdit. Naopak minimálně pro sledované období prvního roku a půl 

výcviku bychom je mohli vyvrátit.  
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Je několik možností interpretace. Tou nejdůstojnější zřejmě je, že rok a půl je 

příliš krátká doba na to, aby se dění v takto koncipovaném sebezkušenostním 

výcviku mohlo projevit do oblasti životní spokojenosti. Druhou, neméně podstatnou, 

již nemůžeme vyvrátit, je, že životní spokojenost s psychoterapeutickým výcvikem 

vůbec nesouvisí a jeho účinky zasahují (pokud vůbec) do jiných oblastí, než je životní 

spokojenost.  

 

Pro úplnost je ještě třeba uvést, že by také bylo možné pochybovat o validitě 

odpovědí respondentů či o jasnosti dotazníkových položek, atp.  

 

Účastníci výzkumu vykazují spokojenost ve všech škálách. Nejvíce jsou 

spokojeni v oblastech sexuality a přátel. Naopak ve zdraví a vlastní osobě za 

německým průměrem značně zaostávají. Porovnání s německým vzorkem je však 

jenom orientační a platí pouze pro tuto skupinu studentů. Nelze v žádném případě 

vztahovat na všechny české studenty. Výsledky by mohly souviset s tím, že naši 

respondenti jsou studenty pomáhajících profesí. Je možné, že zkoumaní studenti by 

vykazovali podobné rozdíly i oproti jiným studentům ostatních českých škol. 

 

Přestože se na základě použití Dotazníku životní spokojenosti nezdá, že by 

měl první rok a půl účasti v sebezkušenostní části psychoterapeutického výcviku 

přímý dopad (ať pozitivní nebo negativní) na životní spokojenost, neznamená to, že 

u frekventantů k žádným změnám nedochází.  

 

Z dotazování na očekávání od výcviku můžeme vidět, že studenti změny 

očekávají, a to dokonce častěji pro svůj osobní život než jen pro budoucí povolání. 

To, že si jsou u sebe vědomi změn, uvádí až 90% respondentů. Nejčastěji to jsou 

změny v nahlížení na mezilidské vztahy. Co se týká prožívání výcviku, více než tři 

čtvrtiny respondentů hovoří o tom, že zažívají ve výcviku pocit důvěry a bezpečí. I tak 

však třetině studentů vadí, že jsou ve výcviku se svými spolužáky.  

 

 



63 
 

3.5 Diskuse 

 
Není asi náhoda, že se nikde příliš nepíše, že by měl psychoterapeutický 

výcvik přispět ke zvýšení životní spokojenosti. Kožnar sice říká, že výcvik má 

napomoci schopnosti udržovat kvalitní vztahy a sebepoznání, Skála zase zmiňuje 

„experta života“ a Zlámaný nabízí celý přehled zdánlivě velmi obohacujících a 

žádoucích vlivů výcviku na jedince. Ovšem zdá se, za předpokladu, že výcvik 

skutečně k naplnění těchto ambicí vede, že tyto vlastnosti nemusejí nutně korelovat 

s životní spokojeností natolik, jak by se možná na první pohled čekalo.  

 

Z výzkumu vyplývá, že ke zvýšení životní spokojenosti nedochází minimálně 

v prvním roce a půl. V budoucnosti, tedy v dalších třech letech trvání výcviku, ji však 

vyloučit nelze. To vyplývá i z osobní zkušenosti Lektora A, jež hovoří o úvodním 

rozechvění naší role a pozice ve světě, nárůstu úzkosti, potažmo i o poklesu životní 

spokojenosti. Pokračováním v procesu pak zase podle něj vlastní pocit životní 

spokojenosti naroste.  

 

Tento názor by mohl eventuálně potvrzovat i Tuckmanův koncept skupinové 

dynamiky, v němž se sledovaná skupina velmi pravděpodobně nachází 

v nejproblematičtější fázi, tedy ve fázi bouření. Pro ni je typické, že dochází ke 

konfliktům, ke zklamáním, k nepohodě a k nespokojenosti. V následujících fázích 

normalizace a optimalizace by mohlo dojít ke značným změnám.  

 

Osobně věřím, že frekventanti výzkumu v průběhu času zaznamenají ještě 

znatelně více změn než doposud, jež budou označovat jako pozitivní. Ovšem 

nedovedu si odpovědět, jestli se tyto změny projeví skutečně i v jejich subjektivním 

prožitku životní spokojenosti.  

 

Nejen z těchto důvodů by bylo zajímavé sledovat výcvikovou skupinu i nadále, 

minimálně během dalších tří let účasti ve výcviku. Koncept výzkumu byl k takovému 

počínání původně navržen, avšak po potížích se sběrem dat už během prvního roku 

a půl se to nezdá jako příliš pravděpodobné.  
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Samotné výzkumné šetření ukázalo na mnoho nedostatků. Tím hlavním je 

způsob sběru dat. Je třeba, aby výzkumník znal jména a přímé kontakty na 

respondenty. Je to jediný způsob (bez složitého zapojování dalších osob a 

zvýšených finančních nákladů), jak zajistit co nejúplnější sběr a jak dohledávat 

chybějící data. Vyhodnocování by samozřejmě anonymní zůstalo. První šetření by 

bylo rovněž vhodné zahájit ještě před začátkem výcviku.  

 

Navržený kvalitativní dotazník nepovažuji za příliš povedený. Chybělo v něm 

více přímých otázek na životní spokojenost a odpovědi se daly velice těžko třídit. 

Současný doplňující dotazník by se však dal využít k sestavení nové baterie otázek. 

Objevovalo se v něm totiž mnoho cenných podnětů v podobě nejrůznějších 

konkrétních popisů prožívání a změn, jež byly jako odpovědi na otevřené otázky 

málo četné, avšak stálo by za to je respondentům nabídnout.  

 

Původně jsem zamýšlel doplňující kvalitativní dotazník použít pro získání 

informací o konkrétním vývoji v oblastech životní spokojenosti. Jelikož se ovšem 

hypotéza o zvyšující se životní spokojenosti nepotvrdila, slouží alespoň jako stručný 

přehled očekávání, prožívání a změn.  

 

Výsledky lze podle mého názoru považovat za veskrze pozitivní. Důvěra ke 

skupině je v rámci zkoumaného vzorku poměrně vysoká, a to již po prvním půl roce. 

Nespokojenost nebo náznaky zbytečnosti výcviku se prakticky nevyskytují a jenom 

dva lidi říkají, že u nich výcvik k žádným změnám nevedl.  

 

Snad věčně kontroverzním tématem bude, zda je vhodné, aby studenti - 

spolužáci, kteří se navzájem potkávají v každodenním životě, spolu zároveň byli i ve 

stejném sebezkušenostním výcviku. Všechny tři názory jsou z mé zkušenosti 

v odborném diskursu přítomny, že to výrazně vadí, že to nevadí vůbec a že to sice 

není ideální, ale zase nic tak hrozného se neděje.  
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Závěry výzkumu nám sice nedávají na tuto otázku odpověď, avšak poukazují, 

i když se najdou v odpovědích i hlasy naznačující opak, že třetině respondentů tohle 

prolínání hranic opravdu zřetelně vadí. Toto téma by stálo za to prozkoumat hlouběji, 

k čemuž by samozřejmě bylo nezbytné uzpůsobit i budoucí dotazování.  
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4 Závěr 
 

Hlavním záměrem bakalářské práce bylo zachytit a popsat změny v životní 

spokojenosti u vysokoškolských studentů, jež jsou zároveň frekventanty 

sebezkušenostní části psychoterapeutického výcviku. Vstupní hypotézy přitom byly 

takové, že osoby ve výcviku budou vykazovat vyšší spokojenost, než studenti jiných 

pomáhajících profesí bez výcviku, a že se jejich spokojenost bude zvyšovat v čase. 

 

Na základě provedeného výzkumného šetření se však ani jedna z hypotéz 

neprokázala a spíše se zdá, že minimálně první rok a půl účasti ve výcviku na 

výslednou životní spokojenost nemá vliv. V porovnání s kontrolní skupinou pak 

frekventanti výcviku vykazují přibližně stejnou spokojenost jako jejich vrstevníci. 

O možných příčinách těchto výsledků je pojednáno v diskusi. 

 

Přestože nebyly zachyceny prakticky žádné rozdíly v životní spokojenosti 

v čase ani napříč skupinami, nedá se říci, že by psychoterapeutické výcvik své 

účastníky vůbec neovlivňoval. To dokládají odpovědi v doplňujících kvalitativních 

dotaznících, v nichž až 90% respondentů potvrzuje, že u sebe významné změny 

pozoruje. Nejčastěji jsou to změny v nahlížení na mezilidské vztahy.  

 

Bakalářská práce obsahuje také teoretickou část, ve které jsem se snažil 

problematiku zasadit do kontextu. Nejdříve jsem se věnoval typickým 

charakteristikám psychoterapeutického výcviku a pokusil se podat přehled o jeho 

nejčastěji udávaných ambicích, v nichž si klade za cíl ovlivnit a obohatit své 

účastníky. Dalšími úkoly bylo vymezit a vysvětlit blíže pojem životní spokojenosti, 

popsat její determinanty a případné zdroje. 
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