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Anotace 

Diplomová práce se zabývá zkušeností lektorů, kteří vedou nebo vedli školní 

psychodynamické výcviky v rámci Pražské vysoké školy psychosociálních studií. 

V teoretické části práce se rozepisuji o psychodynamickém směru, výcvicích v rámci 

PVŠPS i v zahraničí. Popisuji skupinovou práci, komunitu či současnou situaci akreditací 

a certifikací výcviků. V praktické části je popis výzkumné metody. Analyzovala jsem 

interpretativní fenomenologickou analýzou šest rozhovorů s lektory výcviků. Po analýze 

jednotlivých rozhovorů je v práci také analýza společných témat respondentů. 
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Annotation 

This diploma thesis deals with the experience of lecturers who lead or have led 

school psychodynamic psychotherapy training within the Prague university of 

psychosocial studies. In the theoretical part of the thesis, I discuss the psychodynamic 

approach, psychotherapy training as a part of PVŠPS and abroad. I describe the group 

work, the community or the current situation with accreditation and certification 

surrounding the psychotherapy training. The practical part starts with a description of the 

research method. I researched six interviews with the training instructors using 

interpretative phenomenological analysis. After analyzing the individual interviews, I 

also analyzed the respondents ‘common topics. 

Key words 

Psychodynamic approach, therapeutic training/psychotherapy training, IPA, PVŠPS, 

lecturer’s experience 
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Úvod 

 Jsem jedním z posledních studentů, kteří mají ještě akreditovaný školní výcvik. 

Tento výcvik je mým prvním výcvikem, veřejného jsem se zatím neúčastnila. Nemám 

tedy zkušenost s tím, v čem jsou jiné. Když se upravila kritéria pro výcviky a školní 

výcviky se tím zrušily, začalo mě zajímat, v čem jsou tyto výcviky jiné, v čem spočívají 

jejich specifika. Zamýšlela jsem se nad limity školních výcviků. Napadl mě věk studentů, 

většina jsou lidé po maturitách, v každé třídě jsou ale i starší studenti. Propojení instituce 

a výcviku, potkávání se jak ve škole, tak ve výcvikové komunitě (problematika duálních 

vztahů) nebo například povinnost výcviku v rámci školy. Student nemůže studovat 

Pražskou školu psychosociálních studií a nebýt součástí výcviku. Když odejde ze školy, 

může ale zůstat ve výcviku. Původně jsem se chtěla zaměřit na frekventanty výcviků, ale 

nakonec jsem se rozhodla, že udělám rozhovory s lektory. Stanovila jsem si dvě 

podmínky: psychodynamické zaměření terapeuta (abych vyloučila faktory na straně 

různých terapeutických přístupů) a jeho zkušenost jak s vedením výcviku školního, tak 

veřejného. Práce není koncipována jako porovnávání rozdílů těchto výcviků, zaměřuji se 

na zkušenost lektorů s vedením. Jaké to pro ně je, co ve výcviku zažívají, co je pro ně 

důležité a popřípadě, co je na školních výcvicích specifické. 

 V této práci nejdřív hovořím o psychodynamickém směru, přenosu a protipřenosu 

nebo pojmu identita. Dále se zabývám výcviky v zahraničí a u nás. Poté rozebírám 

skupinovou práci, co je to komunita, jaká je role terapeuta atd. V neposlední řadě se 

dívám na současnou situaci na poli psychoterapeutických výcviků, jaké jsou jejich 

podmínky a kritéria. 

 V empirické části popisuji metodiku výzkumu. Analýza rozhovorů (polo 

strukturovaných) byla provedena Interpretativní fenomenologickou analýzou, tzv. IPA. 

Nejdříve se věnuji analýze každého z šesti respondentů zvlášť a následně hledám 

společná témata mezi všemi respondenty a provádím společnou analýzu témat. Pod 

analýzou jednotlivců uvádím vždy i mou reflexi. 
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Teoretická část 

1 Psychodynamický přístup 

Slovo psychodynamický má hned několik významů a použití. Význam slova, který se 

používá v psychiatrii je: protikladný vůči biologickému, a v psychologii a psychoterapii: 

protikladný vůči behaviorálnímu. Toto je význam, kterému se budeme věnovat. Tento 

význam slova psychodynamický vychází z představy dynamiky psychického aparátu. 

Zakládá se na rovnováze duševních sil a existenci vztahu procesů nevědomých a 

vědomých. Psychodynamická psychoterapie je v dnešní době pojem, který obsahuje 

terapie různé délky. Psychoanalýza byla časově hodně náročná (terapie několikrát týdně 

a delší sezení) a bylo potřeba se postarat o více pacientů v kratším čase. V 

psychodynamické terapii se nabízí podpora, prostor pro jakákoli sdělení, témata apod. 

Pod psychodynamickou psychoterapii může spadat jak klasická psychoanalýza, tak 

psychoanalytické přístupy, dlouhodobá či krátkodobá psychodynamická terapie a jiné 

hlubinné psychologické přístupy. Všechny tyto druhy terapie mají společný teoretický 

základ v psychoanalytické teorii. Liší se technikami, stejně tak postojem terapeuta a 

aktivitou, kterou v rámci terapie vyvíjí.  (Vybíral & Holub, 2010) 

Tento přístup pracuje s tím, že symptomy mají své významy (uvědomované či 

neuvědomované) a ty mají své počátky v dětství. Zkušenosti z dětství jsou úzce spojené 

se vztahy s pečujícími osobami. Symptomy vznikají, když má člověk nějaký nevědomý 

konflikt, který neumí efektivně řešit. Například na depresi se dá nahlížet jako na agresi 

vůči druhým, kterou jedinec ale otočil proti sobě. Popřípadě z nadměrných očekávání a 

následného zklamání ze sebe samého apod. (Vybíral & Holub, 2010) 

Dle Vybírala a Holuba (2010) jsou cíle dynamických přístupů následující. Umožnit 

či zdokonalit vhled do konfliktů, které se u klienta opakují. Nabídnout podporu, která 

umožní klientovi pracovat na sebeúctě a posílení funkcí ega. Pomoci propojit nynější 

problémy s minulostí. K těmto cílům používá nástroje: přenosové vztahy a vztah klient-

terapeut, empatické interpretování, pracovní spojenectví, neinterpretativní nástroje – 

porozumění, chápající souhlas, vyjasňující otázky apod. Jako u všech 

psychoterapeutických přístupů i zde je důležitý vhled a jeho zprostředkování. 

Kratochvíl (2016) uvádí, že dynamická psychoterapie sice vznikla z psychoanalýzy, 

nicméně její vývoj byl „v protestu proti jednostrannému biologizujícímu a 

sexualizujícímu pojetí psychoanalýzy a přesunula důraz na sociální faktory a na současné 
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problémy v interpersonálních vztazích.“ (s. 40). Z psychoanalýzy přebral tento směr 

význam nevědomých psychických činností a intrapsychických konfliktů. Také klade 

důraz na důležitost dětství a zážitků z tohoto raného období. Mezi průkopníky tohoto 

směru patří Karen Horneyová, Harry Sullivan, Franz Alexander a další. 

Dührssen zmiňuje další rozdíl od psychoanalýzy, apelování na tady a teď. Důležitost 

procesů, které se odehrávají v přítomnosti, které se po jejich analýze mohou propojit 

s minulostí. Dále také uvádí všeobecná pravidla pro průběh dynamické terapie. Důležitá 

je jak úvodní, tak ukončující fáze. V úvodní fázi se klient a terapeut poznávají a 

domlouvají si pravidla terapie, utváří se dohoda/kontrakt. Klient se musí především 

vypořádat se strachem, nedůvěrou, úzkostí apod. Zde Dührssen doporučuje například 

flexibilitu v termínech. Někdo potřebuje stejný den a stejnou hodinu, jiní potřebují větší 

volnost. Ukončovací fáze je postupnější, například méně častá sezení. Zároveň je 

uzavírací a reflektující. Mezi těmito fázemi je terapeutické spojenectví. Spojenectví 

nastává jen tehdy, když se snaží jak klient, tak terapeut. Důležitá je vzájemná důvěra a 

respekt. Délka a pravidelnost terapie není pevně daná. Téma hovoru během terapie může 

být současný problém, sen, volná asociace aj. Když si klient neumí vzpomenout na slovo, 

neumí vybrat žádné vhodné na popsání svých pocitů, může mu dát terapeut návrh. 

Zároveň terapeut podněcuje a ptá se na otázky, snaží se klientovi co nejlépe porozumět. 

(Dührssen, 1998) 

Dührssen se vyjádřila i k terapeutickým intervencím. Rozdělila je do tří kategorií. 

Intervence, které určují afektivní atmosféru: uznání, nesouhlas, kritika, chápající souhlas, 

útěcha a povzbuzení, rezervovanost a skepse, porozumění. Intervence, které mají 

pedagogický charakter: návrhy, rady, zákazy, požadavky, informace a poučení. Třetí 

kategorie jsou analytické intervence (týkají se nevědomé dynamiky pacienta): ujasňující 

otázky, komentáře, výklady či interpretace, poukázání na předchozí interpretace tématu 

či problémů. (Dührssen, 1998) 

1.1 Identita 

Dührssen hovoří o vnitřní identitě pacienta. Identitu vnímá ze dvou aspektů, pomocí 

vlastního sebeporozumění a pomocí sociálního okolí, které jedince obklopuje. Popisuje 

hned několik identit. Národní, religiózní, rodinná, profesionální, pohlavní a věková. 

Národní identita může být jednoznačná. Problém nastává, když jsou například rodiče ze 

dvou různých zemí, nemají nějakou zemi rádi, musí se rozhodnout, zda nepojedou za 
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prací jinam apod. Krize této identity se ještě prohlubuje, pokud je spojená například 

s religiózní identitou. Nemusí se vůbec projevit problémy, i když je identita narušená. 

Záleží na zkušenosti jedince (cestovatel, který země zná a nepřejímá od rodičů, má přátele 

cizince apod.). Religiózní identita může být velmi důležitá, nebo naopak nemusí 

znamenat pro člověka nic. Víra může dávat velkou stabilitu a oporu, na druhou stranu 

může způsobovat velký vnitřní konflikt. U rodinné identity je důležité rozlišovat původní 

a novou rodinu. Dále také záleží na kultuře, kde daný člověk vyrostl. Některé kultury mají 

rodinné hodnoty vysoko, jiné na nich tolik nelpí. Pokud je ale rodina důležitá, jedinec ví, 

že má být součástí skupiny, která se o sebe navzájem stará a on v ní má určité postavení. 

Když je v této sféře něco narušeného, může mít člověk pocit, že nikam nepatří, nemá 

žádnou příslušnost. S nově založenou rodinou jde více o vývojové změny v čase. Žena, 

která je krátce vdaná a otěhotní, vnímá novou rodinu jinak než žena, která se rozvádí a 

bude sama na výchovu dětí. Profesionální identita se týká zaměstnání. Má většinou větší 

roli u muže, u žen převládá rodinná identita. Problémy s touto identitou vychází převážně 

z pocitu selhání, nebo například nedostatečného postavení. U žen se tato identita mění i 

se společností, ve které žijí. Mohou si už dovolit nevdat se a mít jako hlavní náplň života 

kariéru. Zároveň je velká spousta žen, které při kariéře vychovávají také děti. Existují 

také ženy, které vystudovaly, určitou dobu pracovaly a pak vychovávaly děti. Nedá se to 

zobecnit. Jedna věc je být ve svém zaměstnání spokojený, druhá je být s ním 

identifikovaný a vidět v něm smysl. Soudkyně, která nemá víru v systém, učitel, který se 

necítí dost dobrý na to, aby učil starší děti apod. Každé zaměstnání tvoří rutinu (i když 

v různých podobách), Dührssen tedy zdůrazňuje, že je normální cítit se přesycený. 

Pohlavní identita je dle Dührssen určovaná chromozomy. Jakmile se u jedince oddělí 

tělesně pohlavní identita od psychického postoje, působí to velké problémy. Otázek se 

poté vynořuje nespočet. Jsem žena, která chce být mužem? Jsem žena, která chce být 

ženou? Jakou ženou? Rodina vs kariéra atd. Dührssen se domnívá, že kvůli tomu, že je 

velká spousta možností, vytváří to nejistotu v rozhodování. A v neposlední řadě věková 

identita. Věková identita formuje a spoluvytváří náš pocit identity. Mladý člověk ve své 

mladosti může vidět naději a perspektivu budoucna. Nejlepší roky, stárnu (které se 

používá mnohem více než jsem starý) atd. Ať už je člověk v jakémkoli věku, vždy se 

s ním musí vyrovnávat. Strach ze stárnutí může pociťovat 27letá i 50letá žena. Ve 20 

letech člověku přijde 30letý starý. Jeho problémy a život nám přijdou nepředstavitelné. 

Ve třiceti se cítíme stejně ohledně lidí, kterým je přes 40 atd. (Dührssen, 1998) 
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1.2 Přenos a protipřenos 

Ve všech mezilidských vztazích se dají přenosy najít. Každý člověk má přenos 

v jiné podobě, na utváření přenosů se podílí jeho minulá zkušenost a to, jak díky ní vidí 

a vnímá přítomnost. V rámci terapie se přenos z překážky může stát nápomocným 

nástrojem v léčebném procesu. „Přenos staví konflikty do souvislostí, v nichž původně 

vznikaly.“ (s. 48). (Kächele & Thomä, 1993) 

Dále hovoří Kächele s Thomä o překážce v podobě přenosového odporu. Přenos se 

může stát sám o sobě odporem. To se stává v momentě, kdy opakování minulosti (které 

se odehrává v přítomnosti v pacientově prožívání) naráží na neschopnost či neochotu 

pacienta s ním pracovat, nahradit ho vzpomínkou. Stane se tedy, že pacient na přenosu 

lpí. Opakování jistého fenoménu je základním jmenovatelem přenosu. Například si 

můžeme všímat, že se nám dějí neustále podobné konflikty v životě, narážíme na stejné 

věci. (Kächele & Thomä, 1993) 

Dle Praška jsou to často zkušenosti z dětství. S důležitými osobami v tomto 

stěžejním životním období, jako rodiče, sourozenci, učitelé apod. U jedince nebyly 

naplněny základní potřeby, například bezpečí či přijetí. Popřípadě mohl pociťovat 

negativní emoce jako zklamání, frustraci nebo odmítání. Může z toho pak vzniknout 

vyhýbavé chování, nejistota ve vztazích, problémy s důvěrou nebo naopak přehnaná 

fixace na druhého atd.  Jedinec má již naučené nějaké chováni, reakci na situace, 

vypořádávání se s problémy apod. Poté se mu mohou v životě opakovat schémata, která 

ale on nevědomě podporuje/přitahuje tím, jak se sám chová a jak je nastavený. (Praško, 

2011) 

V terapeutické práci (i v supervizi) se přenos projevuje buď pozitivně, negativně 

nebo ambivalentně. Pozitivní projevy jsou většinou kladné pocity jako náklonnost, 

sympatie a podpora. Negativní jsou emoce jako hněv, strach nebo například zklamání. U 

ambivalentního postoje jsou přítomné oba druhy emocí. Supervizor může být například 

přitahován ke své roli tím, že to naplňuje jeho kompetenci, dává mu to moc. Pokud si 

tento faktor u sebe neuvědomuje, může se stát, že například začne moc zneužívat. (Leahy, 

2003) 

„Cílem je tudíž získání svobody jednání, neboť dosavadní vnímání, cítění, myšlení, 

postoje a motivace k jednání působily jako příčiny, kterým pacient podléhal, neboť je 

neznal.“ (s. 107). Poněšický (2019) říká, že jde i o sebepoznání, to platí jak pro pacienta, 
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tak pro terapeuta. Na obou stranách panuje strach a znejistění. Terapeutovi dělá problémy 

opustit roli experta, bojí se příliš osobního vztahu, obává se ztráty neutrality apod. Pacient 

neví, co se stane, když se toho, co má naučené, vzdá. Co puštění těchto obran způsobí. 

Jsou tam i společná témata: jak blízko si budeme, jak spolu komunikovat, čemu se 

otevřeme apod. Dle Poněšického rozlišujeme v psychodynamické psychoterapii tři druhy 

přenosového odporu. Proti projevům přenosových interakcí, proti necenzurovaným 

interakcím a coby trvání na svém vnímání terapeuta/pacienta. 

Poněšický dále popisuje postup terapeuta. Měl by přenos pojmenovat, osvětlit jeho 

význam (co s tím souvisí jiného – úzkosti, strachy, přání atd.) a snaží se společně 

s pacientem přenos interpretovat. Jak se pojí s minulostí, kde se setkává v přítomnosti, 

popřípadě jak se zjevil v terapii. Terapeut poskytuje náhled na to, jak je pacientovo 

chování nepříznivé, podporuje a dává naději, že po odbourání přenosu se mu bude žít 

lépe. Měl by větší kontrolu nad touto problematikou. Terapeut vychází ze svého vzdělání, 

opírá se o to, že má na situaci větší nadhled. Může se samozřejmě mýlit. Poněšický hovoří 

o tom, že si terapeut pokouší stvrdit svou autoritu. V kontextu přenosů a protipřenosů 

uvádí Poněšický kazuistiku ženy, která pracuje jako policistka. V dotazníku při prvním 

sezení zmíní, že byla v mládí zneužita, ale jinak se tomuto tématu vyhýbá. Terapeutka by 

tedy, alespoň prozatím, měla tuto část problému ignorovat a věnovat se problému, který 

chce pacientka řešit (bolesti zad a hlavy, kvůli kterým přišla pacientka o partnera, přátele 

i práci). Když terapeutka přistoupí na tuto hru, znejistí a pacientka získává moc. Už se jí 

začíná opakovat scénář z reálného života, povolání policistky je mocenské. (Poněšický, 

2019) 

Důležité je to, jak dává terapeut pacientovi na přenos nahlédnout. Více popisně je 

většinou jednodušší a lépe přijatelná forma než osobní přímá interakce. Popisná 

formulace nepůsobí tak osobně, zároveň je v ní více místa pro pochopení chování 

pacienta. Terapeut může poznat, že si do něj pacient něco přenosem promítá z toho, jak 

se v jejich interakci cítí. „Terapeut se cítí přitahován či distancován, pod tlakem 

znehybněn, ovládán či ohrožen, nedůvěřivě zkoušen apod.“ (s. 113). (Poněšický, 2019) 

Protipřenos dle Poněšického (2019) neexistuje jako izolovaná reakce na přenos 

pacienta. „Existuje jen individuální přenos analytika na přenos pacienta.“ (s. 117). 

Terapeut přebírá roli, která má pacientovi splnit očekávání a opakovat jemu známé 

vztahy. Pacient touží po jistotě a nevědomě o ukázání své problematiky ve formě přenosu. 
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Tento jev se děje i v přenášení emocí na terapeuta. Smutek, bezmoc, hněv apod. Je to 

snaha pacienta, jak ukázat terapeutovi svou situaci, aby se do ní terapeut dokázal vžít. 

Poněšický tento přenos ukazuje na příkladu pacientky, která se cítila nepochopena a 

nepřijímaná svou rodinou. Terapeutka měla pocit, že ji pacientka nepřijímá, devalvuje ji 

a nedá se s ní dobře pracovat. Pacientka přitom toužila po porozumění a bála se, že se to 

opět nepodaří. Potřebovala cítit empatii od terapeutky, zoufale toužila po přijetí a pomoci. 

Zároveň to není jen problém na straně pacientky. Terapeutka v supervizi hovořila o tom, 

jak žádné její dítě nebylo tak vzpurné jako tato pacientka a zároveň toužila působit jako 

schopná a dobrá analytička. Tím pádem neviděla, že do ní pacientka promítá svou 

bezmoc. Jak pacient, tak terapeut musí na této situaci pracovat, nestačí situaci jen nazřít. 

Zajímavou kazuistikou na toto téma je kazuistika terapeutky a narcistického pacienta. 

Pacient s chutí vyprávěl, kolik žen měl a špatně snášel například povýšení kolegyně 

v práci. Ve snech, které ho pronásledovali nebyl středem pozornosti. Terapeutku 

rozčilovalo jeho popisování o ženách (terapeutka byla feministka) a ve společném 

rozhovoru se tedy nepotkávali. Ona mu dávala nahlížet na jeho narcistní sklony, on ji na 

oplátku devalvoval jako terapeutku a shazoval její práci. Poněšický zde nabízí možnost, 

kdy terapeutka na mocenský boj nepřistoupí a dá tak pocítit pacientovi selhání, které 

plyne z toho, že jemu se nepodaří terapeutku znejistit. Poněsický apeluje na nutnost práce 

na přenosu jak u pacienta, tak u terapeuta. Nesmí ustrnout žádná strana. Zároveň 

upozorňuje, že je nutné být v práci citlivý, protože práce na přenosu a (v lepším případě) 

jeho odbourání může být pro pacienta velmi zraňující a nebezpečné. (Poněšický, 2019) 
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2 Psychoterapeutický výcvik ve světě 

V Británii jsou tři možnosti, jak se stát registrovaným psychoterapeutem. První 

možnost je získat diplom z poradenství a pak pokračovat ve studiu psychoterapie, kde je 

nutné vzdělání magisterské. Druhá možnost je poradenská psychologie, pro tu je potřeba 

bakalářský titul z psychologie a poté magisterský titul se zaměřením na poradenství 

v psychologii. Poslední možnost je studovat psychoterapii. V Londýně mají několik 

možností, kde se dá tento druh vzdělání získat. Tavistock centre se zaměřuje na 

psychoanalytickou a psychodynamickou terapii. Je to škola, na kterou většinou chodí lidé, 

kteří již pracují ve zdravotnictví a chtějí si rozšířit obzory o duševní zdraví, ale hlásit se 

může samozřejmě kdokoli. Mají různé kurzy, většinou konkrétně zaměřené. Na práci 

s uprchlíky, adolescenty, v poradenství, s malými dětmi apod. Kurzy z roku 2016/2017 

stály od 20 tisíc až po 200 tisíc ročně. Další univerzitou v Londýně je například Regent‘s 

university, která je jednou z nejznámější a nejdražších škol psychoterapie. Roční školné 

se pohybuje kolem 800 tisíc. V Londýně je několik škol s tímto zaměřením, všechny 

finančně náročné. Do Londýna se za těmito kurzy sjíždějí lidé z celého světa. Na většině 

škol je nácvik terapie od magisterského studia. (Jacobson, 2017) 

V Dánsku je Gestalt Institute of Scandinavia, který nabízí dvou nebo čtyřleté 

vzdělání. Cena na 4 roky i s ubytováním činí necelý milion korun a vyučována je gestalt 

terapie. Čtyřleté vzdělání je úplné a absolvent se po jeho úspěšném ukončení stane gestalt 

psychoterapeutem. Podmínka nástupu je věk 26 let. (Gestalt Institut of Scandinavia, n.d.) 

Dublin Business School má například studijní program poradenství a 

psychoterapie, do kterého se mohou hlásit studenti od 23 let. (Dublin Business School, 

n.d.) 

Strauss hovoří o tom, že je dlouhodobě kritizováno, že instituce, které dělají 

psychoterapeutické výcviky, nejsou dostatečně propojeny s výzkumnými institucemi. 

Frekventanti si stěžují na špatnou informovanost ohledně výzkumu v psychoterapii. 

(Strauss, 2016). Toto mi přišlo jako zajímavá myšlenka vzhledem k tomu, že jedním 

z argumentů kritiků školních výcviků je spojení výcviku s institucí. Toto spojení má své 

limity, dle Strauss ale také výhody. Dále Strauss apeluje na to, že bychom se měli zaměřit 

na výcvik lidí, a nejen na výuku teorií a snahu vytvoření manuálů. „…měly být 

zvýrazňovány podobnosti mezi odlišnými modalitami a odlišnostmi uvnitř modalit 

v rámci vzrůstající psychoterapeutické integrace…posilovat dialog mezi různými kmeny 
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v praxi a výzkumu v termínech integrativních modelů, jestliže všichni víme, že přílišné 

spojení s jedinou specifickou teorií je podle všeho nevýhodné či dokonce škodlivé.“ 

(s.162) (Strauss, 2016) 

Boswell a Castonguay se ve svém článku zaobírají tím, jak by mělo 

psychoterapeutické vzdělávání vypadat. Zmiňují, že sice máme výzkumy o 

psychoterapeutickém procesu, chybí ale výzkumy o psychoterapeutických výcvicích. 

Domnívají se, že by psychoterapeut měl být vědcem a mělo by se tímto stylem přistupovat 

k tomu, jakým stylem se psychoterapeuticky vzdělává. Za efektivní vzdělávací proces 

považují program, který dodržuje soudržnou, systematickou, organizovanou a flexibilní 

strukturu. Takový program by měl mít pět fází přípravy: příprava, průzkum, identifikace, 

konsolidace a integrace. (Boswell & Castonguay, 2007) 

Ve fázi přípravy by se studenti začali učit základní klinické a mezilidské dovednosti 

ve snaze socializovat je k terapeutickému setkání. Ve druhé fázi (průzkum) by měli 

možnost uplatnit léčebné metodiky, které patří k daným směrům (KBT u PTSD 

například). Identifikace (třetí fáze): studenti by byli vybízeni, aby se zaměřili na konkrétní 

směr, i kdyby jen dočasně. Nejdříve by se ponořili do teoretických předpokladů 

konkrétního směru a získali by intenzivní a systematické zkušenosti s konkrétními zásahy 

předepsanými tímto přístupem. Je sice důležité, aby studenti znali různé směry a 

metodiky, každý přístup je ale koncepčně a klinicky složitý. Je tedy nutné, aby znali jeden 

systém dobře. Čtvrtou fází je konsolidace, v této fázi studenti rozšiřují získané znalosti a 

aplikují je v praxi. Poslední fází je integrace, v této fázi by byli studenti vybízeni, aby 

získané vědomosti obohatili i o další směry. Jeden směr nemůže tvrdit nadřazenost nad 

jiným napříč různými problematikami. Student by měl být flexibilní a znát variaci 

metodik, aby mohl co nejlépe pomáhat. Dále hovoří Boswell a Castonguay o důležitosti 

supervize. Domnívají se, že by studenti měli mít řadu supervizorů s různým zaměřením. 

Nejméně tři druhy: člena fakulty, praktikující terapeut, terapeut akademik. Člen fakulty, 

který zná dané prostředí a je na něj expert. Praktikující terapeut jako expert na klientskou 

práci, denně je v kontaktu s klienty, má tedy spoustu zkušeností. Terapeut akademik jako 

někdo, kdo má přehled o seminářích, vzdělávání apod. (Boswell & Castonguay, 2007) 

Dále si Boswell a Castonguay myslí, že by měl program pro vzdělávání 

v psychoterapii mít tyto složky: a) vystavení klasickým dílům v psychoterapii a změně 

chování (Bandura, Freud, Rogers aj.), b) expozice aplikovanému (tj. procesu a výsledku) 



  

 18 

 

i základnímu (např. sociálnímu, vývojovému, kognitivnímu psychologickému) výzkumu, 

c) zážitkové formy výcviku, d) systematické povzbuzování sebereflexe a e) důraz na 

multikulturní schopnosti v celém rozsahu (včetně povědomí i praxe). Mezi empirické 

otázky, které vyplývají z výše zdůrazněných vzdělávacích složek, patří to, zda formální 

vzdělávací struktura nebo rámec mohou zlepšit získávání terapeutických dovedností. 

Výzkumníci uvádějí, že mají zkušenost, že mnozí studenti vnímají terapii jako poměrně 

jednoduchou a zjednodušující, je-li prezentována v učebnici nebo během praktické 

přednášky. Ti stejní studenti si rychle uvědomí obtížnost a složitost terapie, jakmile se ji 

snaží aplikovat nebo jsou sami v terapii. Výzkumy výcviků jsou náročné téma, které se 

těžko uchopuje, proto apelují na to, že je potřeba mnoha různých výzkumů, které by se 

měly zaměřit na dílčí otázky. (Boswell & Castonguay, 2007) 
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3 Psychoterapeutický výcvik v rámci PVŠPS 

1.3 Historie 

V roce 1967 se u nás začaly provozovat výcvikové skupiny a komunity v rámci 

psychoterapeutické komise. O rok později vznikla první zážitková výcviková komunita, 

SUR (Skála, Urban, Rubeš). V rámci každého běhu byly tři skupiny. Později začaly 

vznikat i výcvikové komunity s konkrétním zaměřením (pro manželské poradce, pro 

pracovníky s obtížně vychovatelnou mládeží apod.). Nastavení komunit je různé, obvyklá 

délka výcviku je 5 let. Mohou se scházet několikrát ročně na kratší úseky, nebo například 

dvakrát ročně vždy na týden. (Kratochvíl, 2006) 

V roce 1991 založili doc. MUDr. Jaroslav Skála, CSc. a PhDr. Jiří Růžička, Ph.D. 

Pražskou psychoterapeutickou fakultu tzv. PPF. 25. října 1991 za přítomnosti úřadujícího 

ministra zdravotnictví MUDr. Martina Bojara byla fakulta vyhlášena nestátní institucí. 

Jednou měsíčně po dobu šesti semestrů probíhala víkendová výuka (přednášky i 

semináře). Student nachodil cca 300 hodin teorie. Za jednotlivé víkendy se platilo 120 Kč 

a za seminář 50 Kč. (Skála, 1993) 

Výcvikové komunity se skládají ze dvou až tří skupin, které pracují odděleně. 

Společným prostorem jsou komunity a večerní kluby. Součástí denního programu jsou i 

rozcvičky a někdy psaní deníku. Další součástí výcviku jsou poradenské dovednosti (část 

se zpravidla probíhá s lektory výcviku a část s externími lektory). 

Pražská škola psychosociálních studií byla založena v roce 2001. Do roku 2005 byl 

na škole pouze obor Sociální práce, poté se přidala psychologie. V rámci výuky na škole 

jsou třídní komunity, do roku 2012 byly výcviky skládány jen z komunit třídních. Třída 

byla v rámci výcviku rozdělena na skupiny, komunita byla ale stejná třídní i výcviková. 

Lektoři výcviků či komunitní vedoucí byli ve dvojí roli a problematice duálních vztahů 

se nedalo vyhnout. V roce 2012 se namíchali studenti z obou oborů. 

V současnosti, v roce 2021 jsou na škole akreditovány dva bakalářské programy a 

dva magisterské. Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou 

psychoterapii a psychologie. Výcviky mají nejdříve tři roky sebezkušenostní části, na 

konci, které píšou studenti bilanční práci. Jejich lektoři je mohou a nemusí doporučit 

k pokračování ve výcviku (tj. další dva roky). Psychoterapeutický výcvik 

psychodynamického směru na PVŠPS pro studenty má od roku 2013 tyto části: 
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sebezkušenostní, teorii, supervizi a praxi. Součástí sebezkušenostní části je nejméně 500 

hodin komunitní a skupinové práce. Výcvik trvá přibližně 5 let a koná se cca čtyřikrát 

ročně. Ukončuje se bilanční prací, která se probírá v rámci posledního výcvikového 

setkání. Druhou složkou sebezkušenostní části je individuální zkušenost. Frekventanti 

musí mít minimálně 80 sezení na individuální terapii. Tato sezení musejí být pravidelná 

(1 - 2x týdně). Individuální zkušenost většinou probíhá po skončení skupinové 

sebezkušenosti, nebo nejdříve ve 4. roce výcviku. Frekventant musí mít od lektorů 

schváleno, že si může začít individuální zkušenost plnit, jinak se odpracované hodiny 

nezapočítávají. Frekventanti si následně vyberou ze seznamu terapeutů, který je uveden 

na stránkách školy (externího si může najít také, ale musí splňovat kritéria, která jsou 

uvedena na stránkách). (PVŠPS, n.d.) 

Další částí je teorie. Teoretická část obsahuje 180 hodin vzdělávání 

v psychodynamickém přístupu. ČSPAP organizuje teorii I. a teorii II. Pokud frekventant 

nemá vysokoškolské vzdělání (pomáhající profese), musí si navíc splnit ještě 380 hodin 

obecné teorie. (PVŠPS, n. d.) 

Dále musí frekventanti absolvovat 150 hodin supervize. 80 hodin supervize 

kontinuální skupinové psychoterapeutické práce. Skupina se musí scházet minimálně rok 

1x týdně na dobu delší než 1,5 hodiny. 50 hodin kontinuální individuální 

psychoterapeutické práce (jeden klient, který absolvuje minimálně 30 sezení, frekvence 

nejméně 1x týdně) a 20 hodin jakékoli supervize. Supervizi musí provádět jeden 

supervizor, který na konci vydá písemné rozhodnutí o způsobilosti frekventanta. Opět je 

možné začít nejdříve po třech letech výcviku a se souhlasem lektorů. (PVŠPS, n.d.) 

Poslední složkou výcviku je 150 hodin praxe. Praxe musí probíhat na pracovišti, 

kde se praktikuje psychoterapie. Frekventant se účastní procesu, může jej pozorovat a 

diskutovat o něm s terapeutem či pracovním týmem. Výcvik je ukončen závěrečnou 

zkouškou a kazuistickou prací (a obhajobou před komisí). Na konci výcviku je také na 

frekventanty apelováno, aby se celoživotně vzdělávali. Absolvent výcviku je veden 

v seznamu absolventů jen pokud splňuje podmínky: 10 hodin supervize a čtyři odborné 

semináře či přednášky ročně. (PVŠPS, n. d.) 

Kožnar hovoří o cílech psychoterapeutických výcviků. Řadí je do tří kategorií. 

Hledisko základních procesů, s nimiž se pracuje ve skupinové psychoterapii, hledisko 

očekávaného přínosu pro účastníky psychoterapeutického výcviku, hledisko požadavků 



  

 21 

 

na výcvikového vedoucího a profesionální možnosti, které by měl výcvik poskytovat. Do 

první kategorie patří poznání, pochopení a interpretace. Zároveň práce se skupinovými 

jevy a dynamikou (jak skupiny, tak intra psychiky jedince). Osvojení si procesů učení, 

které se ve skupině člověk naučí. Do druhé kategorie spadá motivace k výkonu povolání 

a aplikace zkušeností a vzdělání v praxi. Změna forem chování, které nebyly vyhovující, 

upravení názorů a postojů. Zlepšení introspekce a sebereflexe, zvýšení empatie. Třetí 

kategorie obsahuje sebepoznání, objevování vlastních potřeb, traumat a konfliktů. 

Prozkoumání vlastních motivů a frustrací. Osvojení si vlastního stylu do budoucí práce 

(stejně jako osvojení si metodiky). Stabilizace osobnosti jedince (převážně chování, 

prožívání či vztahy). (Kožnar, 1982) 

1.4 Komunita 

V daseinsanalýze se na komunitu pohlíží jako na společenství, které je podhoubím 

pro skupinovou práci. (Růžička, 2003) Na druhou stranu Kožnar vnímá komunitu jako 

stimulaci pro podporu skupinové práce. Skupina je stěžejní, komunita doplněk. (Kožnar, 

1985) Yalom hovoří o interpersonálním hledisku dynamiky skupiny. V mikrosvětě 

psychoterapeutické skupiny používají lidé stejné vzorce jako ve světě venku. Důležité je 

se tedy zaměřit na procesy teď a tady a ty poté dokázat propojovat s tím, co člověk prožívá 

mimo výcvik. (Yalom, 1999) 

Dle Poněšického (2011) lze výcvikovou komunitu chápat „jako přechodný stupeň 

(analogicky k tzv. přechodnému objektu) mezi psychoterapií a realitou, mezi regresí a 

progresí, mezi fantazijním přáním a skutečností…“ (s. 25). Je to prostor, kde má člověk 

možnost vyzkoušet si různé interakce, na rozdíl od psychoterapie, kde je jiná atmosféra. 

Komunita je dle Poněšického něco jako zmenšený model skutečného života. V tomto 

modelu si může frekventant zažít konflikty, vztahy, zkušenosti nebo například zážitky, 

které se mohou odehrávat jak v komunitě, tak ve skupině. Komunita může dát 

frekventantovi zpětnou vazbu a pomoci mu nahlédnout na jeho situaci, popřípadě emoci 

či konflikt atd. Tato zpětná vazba pomáhá danému člověku v ujasnění představy, jak na 

něj či na jeho problém mohou nahlížet druzí. Zároveň mu to může pomoci připravit se na 

svět mimo výcvik. V komunitě je také důležité nastavit si pravidla, aby nedocházelo ke 

zmatkům. Když se například frekventant odhodlá otevřít se komunitě, může se setkat 

s negativní reakcí (i když má pocit, že si za svou odvahu takovou reakci nezaslouží apod.). 

Frekventanti se zde také učí, že i když je člověk autentický, neznamená to, že je všem 

sympatický a že nevznikne například konflikt. Pojetí komunitního prostoru a poté 
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menších skupin a intimnějšího prostoru je také velice plodné. Frekventanti si zažijí, jaké 

je to někam patřit a zároveň tvořit jeden velký celek. Jsou také často zvědaví, jaké je to 

ve druhé skupině, chtějí být lepší než kolegové apod. (Poněšický, 2011) 

Kocábová také upozorňuje na sektářství a sklony k němu. Říká, že by výcviková 

komunita měla posilovat odolnost vůči tomuto fenoménu. Dále odděluje výcvikové 

komunity od terapeutických hlavně tím, že jsou v ní lidé dobrovolně, mají dané cíle a jsou 

motivovaní. „…připravuje jednotlivce v návaznosti na jeho psychickou reintegraci k jeho 

eventuální integraci do širšího společenství, otevírá mu novou perspektivu, otevírá mu 

budoucnost jako člověku, který někam patří, který potřebuje druhé, ale kterého i druzí 

potřebují...“ (s. 91). (Kocábová, 2011) 

1.5 Skupinová psychoterapie 

Skupinová psychoterapie využívá k léčbě klientů jak interakce s terapeutem, tak 

interakce, které zažívají klienti mezi sebou. Klient může dostat více pohledů na svůj 

problém, skupina mu pomáhá s nedostatkem sebereflexe. Pravidelné docházení je dobré 

v rámci režimu, který často klientům schází. Skupina je také výborným místem na 

vytváření sociálních kontaktů a učení se sociálním dovednostem. Vzájemné vciťování se 

či bezpečné prostředí. Zároveň je pro skupinu přínosné, aby její členové byli heterogenní 

(věk, profese, orientace apod.). Ve skupinové terapii je řada faktorů, které se nazývají 

účinné. (Kratochvíl, 2005) 

Počet členů skupiny se liší. Není daný počet, nicméně ideální stav je cca 10 členů 

skupiny a dva terapeuti (nejlépe muž a žena). Musí se počítat s tím, že ne vždy dorazí celá 

skupina a kdyby byl počet členů příliš malý, může to ovlivnit chod skupiny. Také tento 

počet umožňuje interakce mezi klienty a zároveň jich není zbytečně moc a klienti nejsou 

zavaleni podněty. Skupina má také normy, které si vytvoří. Nový člen je kolektivem 

nucen normy přijmout, aby zapadl a napojil se ke skupině. Normy jsou různé, např. 

aktivita, otevřenost či vyjadřování emocí. (Kratochvíl, 2005) 

1.5.1 Účinné faktory 

Vymětal popisuje účinné faktory jako procesy, které způsobuje terapeut a tyto procesy 

poté vyvolávají změnu u klienta či v jeho okolí. Tyto změny mohou tedy být pozitivní i 

negativní. Mezi negativní změny je řazeno například trvalé (krátkodobé je v terapii 

normální a nemusí ukazovat chybu terapie nebo terapeuta) zhoršení klientova stavu. Toto 

zhoršení není způsobeno vlivy zvenku, nýbrž terapeutem a terapií. Toto zhoršení může 
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být způsobeno například indikací, která není správná, nebo nevyhovujícím přístupem 

k problému. Nezdařilou terapii můžeme poznat mimo jiné například jejím přerušováním, 

špatnou kooperací v rámci terapie či trvalým zhoršením klienta. (Vymětal, 2010) 

Účinné faktory dělí Vymětal (2010) na obecné a specifické. Obecné jsou „děje a 

postupy, kterými navozujeme žádoucí změny, jež jsou v různé míře přítomné u všech, či 

téměř u všech psychoterapeutických směrů a přístupů“ (s. 130). Další členění obsahuje 

faktory na straně terapeuta, klienta a v jejich vzájemném vtahu. Na začátku léčby musí 

být klient seznámen s cenou terapie a délkou sezení. Terapie má mít vymezený prostor. 

Atmosféra má být pozitivní, přijímající a bezpečná. U terapeuta je nutná autenticita, 

empatie atd. Musí si věřit, aby i klient mu mohl věřit a uznávat jeho autoritu. Klient 

očekává, že se jeho stav zlepší a naučí se novým schopnostem. Očekává se větší 

sebereflexe, kontrola nad situací a schopnost umět řešit a zvládat krizové situace v životě. 

Důležitý je také vzájemný respekt a důvěra mezi terapeutem a klientem. Terapeut si musí 

být vědom své role a vlivu, který má na klienta a zacházet s těmito nástroji opatrně. 

Důležité jsou i momenty mimo sezení. Komunikace s terapeutem, přivítání či například 

prostor, ve kterém se terapie odehrává atd. 

Specifické faktory popisuje Vymětal (2010) jako „děje a postupy, kterými 

navozujeme žádoucí změny a jež jsou příznačné jen pro některé psychoterapeutické 

směry a přístupy“ (s. 132). Rozděluje je dle stránek změny na rozumovou, akční a 

citovou. Rozumová stránka se zabývá touhou člověka po poznání sebe sama a jeho bytí 

ve světě. Hledání smyslu je člověku vlastní a dostává se k němu pomocí myšlení. Zde je 

potřeba sebepoznání, nadhled a kognitivní korektivní zkušenost. Akční stránka se opírá o 

člověka jako aktivního jedince, který je schopen do dění kolem sebe zasahovat a ovládat 

své jednání. Zlepšení v této sféře se dá dosáhnout přes techniky, nácviky aj. Ve skupině 

jde o interakce a vztahy mezi členy skupiny. Citová stránka se stará o náladu, emoce a 

prožívání. Přes tyto složky se dá klientovi porozumět a jsou proto v terapii stěžejní. 

Kratochvíl účinné faktory rozděluje takto: členství ve skupině, emoční podpora, 

pomáhání jiným, sebeexplorace a sebeprojevení, odreagování, zpětná vazba, náhled, 

korektivní emoční zkušenost, zkoušení a nácvik nového chování a získání nových 

informací a sociálních dovedností. Členství ve skupině nabízí členům pocit někam patřit, 

vytvářet si vztahy. Emoční podpora je založena na bezpečí a pocitu přijetí skupinou.  

Pomáhání jiným působí na sebedůvěru a sebehodnotu. Také to buduje pocit 
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sounáležitosti. Člen skupiny si zažije, jaké je to být potřebný a užitečný pro druhé. 

Sebeexplorace a sebeprojevení umožňuje aktivní poznávání sebe sama. Členové skupiny 

sdílí své myšlenky, pocity a zkušenosti. Jedinec zde také pozná, jaké je to dostávat 

zpětnou vazbu (pozitivní i negativní). Získání náhledu sám na sebe a zároveň za pomoci 

ostatních členů jejich pohledy na jedince. Co s nimi dělá jeho chování, jak působí, jak se 

dívají na jeho problém apod. (Kratochvíl, 2005) 

1.5.2 Role terapeuta 

Čálek mluví i o vztahu terapeuta s klientem. Role jsou rozhozené a terapeut je 

autoritou. Již z této role mohou vznikat konflikty, protože každý máme s autoritami jiné 

zkušenosti a jinak je přijímáme. Přenos a protipřenos jsou také procesy, se kterými se 

v terapii jak individuální, tak skupinové musí počítat a pracovat. Klient může mít 

nerealistické nároky na terapeuta či se do něj zamilovat apod. Nicméně o všech těchto 

procesech se musí komunikovat a pracovat s nimi. (Čálek, 2005) 

Yalom (2007) hovoří o skupinové zkušenosti terapeutů ve výcviku. Díky této 

specifické zkušenosti mohou terapeuti získat přístup k druhům učení, které jim jinak 

nejsou dostupné. Jde, mimo jiné, o emoční učení toho, co znají rozumově. Možnost prožít 

si sílu, kterou skupinový proces má. Poznají, jak může být léčivý i zraňující. Terapeut 

poznává své silné i slabé stránky, jaké je to být přijímaný skupinou, co to znamená 

odkrývat se skupině a jak se přitom cítí. Může sledovat jakou roli ve skupině má, jaké 

vztahy si tvoří s frekventanty, odhalovat protipřenosové reakce a spojovat si je se světem 

mimo výcvik. „Osobní účast je nejživější a nejpodstatnější způsob, jak vyučovat a jak se 

učit skupinový proces.“ (s.541) 

Na otázku, zda by měly být výcvikové skupiny dobrovolné, odpovídá Yalom, že jsou 

účinnější, když jsou v nich frekventanti dobrovolně a vnímají je jako cvičení a zároveň 

jako možnost k osobnímu růstu. On sám preferuje, když jsou studenti na začátku výcviku 

schopni pojmenovat, co od této zkušenosti chtějí. Domnívá se, že pokud je studentům 

jasně vysvětleno, co výcvikové či zážitkové skupiny obnáší, těší se na ně. Když nějaký 

student vykazuje odpor k práci ve skupině a odmítá do procesu vstoupit, vnímá Yalom 

jako oprávněné tyto pocity prozkoumat. Odpor může být založen na mylné představě o 

skupinové práci, nebo je například důsledkem vlivu profesora/autority, která má negativní 

přístup k tomuto stylu práce. Pokud je odpor ale založen na strachu a nedůvěře a student 

není schopen pracovat na tomto odporu a strachu v individuální terapii, nemá smysl jej 
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do toho nutit. Zároveň Yalom říká, že by takový student neměl být psychoterapeutem. 

(Yalom, 2007) 

Yalom (2007) se také věnuje výběru dobrého lektora výcvikové skupiny. Často se 

stává, že se lektoři stanou vzory pro své studenty. „Hlavními kritérii jsou samozřejmě 

osobní vlastnosti a dovednosti vedoucího, na druhém místě je jeho odbornost (ať je to 

např. v poradenství, klinické psychologii, sociální práci nebo v psychiatrii).“ (s. 543). 

Yalom také zdůrazňuje, že výcvikový vedoucí by měl být schopen pracovat s odborníky 

na konkrétní problematiku. Může se stávat, že se málo odkrývají oni sami a více se 

intelektualizuje. Studenti si po chvíli uvědomí, co sebeodkrývání znamená a jejich tempo 

může být pomalé. 

„Vedoucí, který zastává dvě různá postavení (vedoucí skupiny a pracovník 

výcvikového programu), zvětšuje problém členů skupiny, protože se cítí omezeni 

přítomností někoho, kdo může hrát v budoucnosti v jejich kariéře hodnotící roli.“ (s. 543). 

(Yalom, 2007) 

Jen ujistit členy skupiny, že ze skupiny se nic nevynáší a informace jsou důvěrné, 

nestačí k odbourání strachu frekventantů. Je důležité být v této své dvojroli upřímný a 

vyjádřit neochotu vystavovat hodnotící posudky (jak pozitivní, tak negativní). Yalom také 

zdůrazňuje, že výcviková skupina není terapeutickou skupinou. V rámci výcvikové 

skupiny je příležitost k terapeutické práci. Od frekventantů se ale neočekává, že budou na 

sobě terapeuticky pracovat do hloubky. (Yalom, 2007) 

Kratochvíl (2006) apeluje na schopnost terapeuta vyznat se ve svých motivacích, 

postojích a reakcích. Tato schopnost je stěžejní pro terapeutickou práci. Terapeut musí 

umět rozpoznávat přenosy a protipřenosy. Je tedy nutné, aby si prožil tento styl práce sám 

na sobě. „…účast na skutečné psychoterapii v roli pacienta v terapeutické skupině nebo 

účast ve výcvikové skupině, která se řídí podobnými principy jako skupina terapeutická.“ 

(s.288) Následně je důležitá supervize a individuální zkušenost. Supervize probíhá 

nejčastěji formou balintovských skupin. Tyto skupiny založil Michal Balint na londýnské 

klinice. U nás tento typ skupinové supervize prováděl od roku 1980 Pražský 

psychoterapeutický institut díky doc. PhDr. Jiřímu Růžičkovi, Ph.D. a doc. MUDr. 

Jaroslavu Skálovi.  

Mander se zamýšlí nad kvalitami terapeuta. Ukazuje, na co se ona dívá při 

pohovorech do výcviků. Zdůrazňuje tenkou hranici mezi terapeutem a klientem. 
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Důležitost rozpoznat, kdy je člověk schopen na sobě pracovat a nahlížet své procesy, 

emoce a zkušenosti. A kdy je touha pomáhat něčím jiným. Například zakrývá 

nezpracované trauma. (Mander, 2004) 

1.6 Současná situace 

Kritéria pro schvalování komplexních vzdělávacích programů v psychoterapii pro 

zdravotnictví dle ČPS ČLS JEP (Česká psychoterapeutická společnost: Česká lékařská 

společnost Jana Evangelisty Purkyně) se od roku 2018 změnila a věk frekventanta na 

začátku výcviku musí být minimálně 25 let. Program musí být rozložen nejméně do 5 let 

a obsahovat: min. 120 hodin teorie v daném směru, osobní zkušenost (cvičná terapie, 

sebezkušenost, tréninková analýza atd.) v rozsahu min. 300 hodin a výcvikovou supervizi 

v rozsahu min. 100 hodin. Dále mají stanoveno, že všichni členové výcviku musejí 

přijímat etický kodex ČPS ČLS JEP. Alespoň 50 % frekventantů vzdělávacího programu 

musí být tvořeno odborně způsobilými psychology nebo lékaři klinických oborů (nejdříve 

musí být v předatestačním vzdělání, nebo už ho mají za sebou). Další frekventanti musejí 

pracovat v pomáhající profesi a splňovat již zmiňovanou věkovou hranici 25 let. (ČPS 

ČLS JEP, 2017) 

Česká asociace pro psychoterapii tzv. ČAP se ke kritériím, která vymezila ČLS 

JEP, vyjádřila následovně. Zdůraznila, že v některých bodech překračují hranici svého 

účelu a stanovují podmínky, které nejsou podložené požadavkem Ministerstva 

zdravotnictví. Jejich obsah a účinnost tedy nejsou korektně a legislativně formulovány. 

Etický kodex ČPS ČLS JEP není schválen, tedy neexistuje, nemohou se dle něj tedy 

frekventanti či výcvikový tým řídit. Dle ČAP nemá podmínka, která se vztahuje 

k nutnému vzdělávání frekventantů výcviku (viz výše), oporu v požadavcích kladených 

Ministerstvem zdravotnictví. Je to podle nich prosazovaní vlastních postojů a mimo jejich 

pravomoc. Zároveň zdůrazňují, že tyto podmínky neprokazují výstupní znalosti a 

dovednosti. Také se ohranily proti účinnosti těchto kritérií, a to sice v kontextu toho, že 

výcviky, které již začaly, nemají být ovlivněny těmito kritérii. Opírají se o to, že taková 

změna je v rozporu se zákonem (tzv. veřejný příslib – příslib odměny).  (ČAP, 2017) 

ČAP udělila certifikaci výcvikům PVŠPS (pro veřejnost, nikoli školním). Jedná se 

o výcviky psychodynamické a daseinsanalytické. Udělení těchto certifikací je možné pod 

podmínkou, že bude členům při vstupu do výcviku minimálně 23 let, nebudou spolužáky, 
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či lektoři v roli vyučujících atd. Zkrátka, že PVŠPS zamezí možnosti duálních vztahů 

mezi frekventanty i lektory. (ČAP, 2019) 

Česká daseinsanalytická společnost si stanovila věk nástupu alespoň 23 let. 

Požaduje minimálně středoškolské vzdělání s maturitou. Psychoterapeutické vzdělání je 

především pro pomáhající profese. Další podmínkou vstupu je nepřítomnost zdravotních 

problémů a osobnostních rysů, které by mohly být překážkou pro úspěšné absolvování 

psychoterapeutického vzdělávání. Frekventant musí projít výběrovým pohovorem se 

dvěma výcvikovými terapeuty (předtím posílá neformální životopis), posuzují se 

osobnostní předpoklady a motivace. Také se pohlíží na možné budoucí využití získaných 

dovedností v profesní praxi. (ČDS, n. d.) 

Pražská škola psychosociálních studií již vzhledem k výše zmíněným pravidlům 

nemá akreditované školní výcviky. Studenti mají předmět v rámci bakalářského studia, 

který se nazývá sebezkušenost a seberozvoj. Výuka probíhá třikrát ročně, většinou jako 

výjezd mimo Prahu. Výuka má za cíl zvyšovat osobnostní kompetence studentů pro práci 

s lidmi. Aby se naučili reflektovat vlastní prožívání a jednání. Poznali citlivost jak vůči 

druhým, tak vůči sobě. Stejně tak respekt k sobě i druhým a schopnost pracovat 

s konflikty a umět je řešit. V rámci předmětu je také výuka péče o duši. (PVŠPS, n. d.) 

Škola má nicméně i akreditované výcviky, mezi nimi i výcvik psychodynamický. 

Tyto výcviky jsou veřejné. Psychodynamický výcvik splňuje kritéria například věku, 

frekventantovi musí být nejméně 25 let. Podobně jako u již zmíněného 

daseinsanalytického výcviku i zde frekventant musí dokázat, že nemá zdravotní problémy 

či osobnostní rysy, které by mohly v absolvování výcviku způsobovat potíže. Musí mít 

minimálně středoškolské vzdělání s maturitou. Především se přijímají uchazeči z řad 

pomáhajících profesí. (PVŠPS, n. d.) 

Ministerstvo zdravotnictví určuje, že Institut postgraduálního vzdělávání ve 

zdravotnictví tzv. IPVZ je pověřenou organizací ministerstva ve spolupráci s odbornými 

společnostmi. V dokumentu z ledna 2020 zmiňují psychology ve zdravotnictví a klinické 

psychology. Program se jmenuje: Vzdělávací program specializačního vzdělávání: 

psycholog ve zdravotnictví – psychoterapie. Znamená to tedy, že psychoterapie ve 

zdravotnictví je přístupná jen psychologům ve zdravotnictví a klinickým psychologům (a 

lékařům s doplněným vzděláním). Větší pozornost této problematice přinesla 
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koronavirová krize, kdy se poptávka po terapii (v nejlepším případě hrazené pojišťovnou) 

rapidně navýšila a nejsou odborníci, kteří by ji mohli poskytovat. (IPVZ, 2020) 
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EMPIRICKÁ ČÁST 

1. Metodologie výzkumu 

1.1 Výzkumný cíl 

Cílem mé diplomové práce je porozumění zkušenosti lektorů školních výcviků 

pomocí kvalitativního výzkumu. Zaměřuji se na jejich zkušenost s vedením školních 

výcviků, na to, co jim připadá ve výcviku důležité a v neposlední řadě, jakou mají 

zkušenost s rozdíly mezi školními a veřejnými výcviky. 

1.2 Výzkumné otázky 

Výzkumné otázky zní: 

Jakou mají lektoři zkušenost s vedením školních výcviků? 

Co vnímají lektoři jako důležité ve výcviku? 

Jaké (pokud nějaké) rozdíly mezi školními a veřejnými výcviky považují za 

nejzásadnější? 

1.3 Výzkumná metoda 

1.3.1 Interpretativní fenomenologická analýza 

Jako výzkumnou metodu jsem zvolila interpretativní fenomenologickou 

analýzu tzv. IPA. Tato metoda se cílí na pochopení prožívání zkušenosti jedince. 

IPA separuje subjektivní názory výzkumníka od sepsaných zkušeností 

respondenta a zaměřuje se na popis a porozumění procesu. Otázky jsou pokládány 

tak, aby se zaměřily na zkušenost, prožívání, smyl či pocity. Každý rozhovor se 

nahraje a následně doslovně přepisuje. IPA je kvalitativní metoda. (Řiháček et al., 

2013) 

Filozofický podklad této analýzy najdeme ve fenomenologii. Cíl je nechat 

věci jevit se takové, jaké jsou. Nahlížíme díky ní na svět a zažívání daného 

člověka. Idiografický přístup znamená zaměření výzkumníka na jednu konkrétní 

zkušenost. Hermeneutika nabízí interpretační složku. Tato analýza má za cíl 

podchytit a definovat hlavní témata, která se vztahují k předmětu zkoumání 

(Smith & Shinebourne, 2012). 

Analytický postup IPA obsahuje 7 fází: (Smith, Flowers a Larkin, 2009) 
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0. Reflexe výzkumníkovy zkušenosti s tématem výzkumu 

1. Čtení a opakované čtení 

2. Počáteční poznámky a komentáře 

3. Rozvíjení vznikajících témat 

4. Hledání souvislostí napříč tématy 

5. Analýza dalšího případu 

6. Hledání vzorců napříč případy 

1.4 Popis výzkumného postupu 

1.4.1 Výzkumný vzorek 

Výzkumný vzorek tvoří soubor 6 psychoterapeutů. Všichni mají zkušenost 

s vedením školních i veřejných výcviků. Věkově byla skupina heterogenní. 

V souboru jsou tři ženy a tři muži. 

Muž, délka rozhovoru 57:50, listopad 2020 (online) 

Žena, délka rozhovoru 47:22, listopad 2020 (online) 

Žena, délka rozhovoru 25:37, prosinec 2020 

Muž, délka rozhovoru 59:05, prosinec 2020 

Muž, délka rozhovoru 1:02:46, listopad 2020 (online) 

Žena, délka rozhovoru 49:35, prosinec 2020 

1.4.2 Výběr respondentů 

K analýze IPA není potřeba velký vzorek respondentů. Plánovala jsem 

vyzpovídat 5-6 psychoterapeutů. Zvolila jsem si psychoterapeuty, kteří jsou 

psychodynamického směru, abych měla konkrétnější zaměření. Zároveň museli 

mít zkušenost s vedením školních i veřejných výcviků. Neměla jsem stanovený 

minimální či maximální počet výcviků. 

Respondenty jsem oslovila pomocí emailu. Hned se mi ozvali dva 

respondenti, pak se delší dobu nikdo neozval. Jeden z respondentů mi poté 

pomohl dostat se k dalším psychoterapeutům a zmínil, že se za můj výzkum 

zaručuje. Následně se mi ozvali další respondenti. 

1.4.3 Osnova rozhovoru 

Rozhovor je polostrukturovaný.  
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1. Jak vás ovlivnil váš výcvik? V kolika letech jste do něj vstoupili? 

2. Co pro vás výcvik znamená? Co byste chtěli frekventantům předat – sdílet? 

3. Co pro vás znamená skupinová práce? (např. intenzita, práce skupiny, 

přínosy atd.) 

4. Co vnímáte jako důležité v komunitní práci? 

5. Jak vnímáte motivaci frekventantů pracovat na sobě? 

a. Připadá vám, že se to časem mění? 

6. Jakou máte zkušenost s partnerskými vztahy ve výcviku? 

7. Jak vnímáte souběh studia a výcviku? 

8. Co je podle vás nejtěžší (část výcviku/výcvikové zkušenosti)? 

9. Co je podle vás nejlepší (část výcviku/výcvikové zkušenosti)? 

10. Vnímáte nějak mladší věkové rozložení frekventantů? 

11. Vnímáte nějaké rozdíly mezi školními a mimoškolními výcviky? Pokud ano, 

jaké? 

12. U mladších frekventantů může být jiná problematika, vnímali jste někdy 

tento faktor? (vývojová témata – první vztahy, separace od rodičů apod.) 

Jakou máte zkušenost s mladými frekventanty? 

13. Proč a kdy jste začali výcviky dělat? (Proč už je neděláte) 

14. Kolik jste vedli školních a veřejných výcviků? 

15. Je něco, co jsme nezmínili a co vám připadá důležité? 

1.5 Etické aspekty 

Respondenti byli před zahájením rozhovoru seznámeni s účely výzkumu. Souhlasili 

s informovaným souhlasem a věděli, že jejich data budou anonymně zpracována 

výhradně pro účely této práce. Dopředu byli informováni, že se rozhovory budou nahrávat 

pro pozdější přepis nahrávky. Veškerá jména byla změněna a popisy pracovišť 

vynechány. Tři rozhovory probíhaly online a tři osobně. 

1.6 Reflexe vlastní subjektivity tématu a očekávání 

Jsem v procesu ukončování školního výcviku a vždy to neodmyslitelně patřilo 

k mému vzdělávání v rámci PVŠPS. Již v průběhu let jsem si uvědomovala fakt, že školní 

výcviky se něčím liší od veřejných a mají své klady i zápory. Od tohoto školního roku již 

nejsou akreditovány školní výcviky a mě tedy zajímalo, jestli je zkušenost lektorů, kteří 

tyto výcviky vedou, nějak specifická. Chtěla jsem slyšet názory lidí, kteří mají zkušenost 
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s oběma typy výcviků. Zajímala mě jejich zkušenost, co vnímají jako důležité, kde vidí 

limity, co je motivuje k lektorské práci atd. Lektorská zkušenost je mi vzdálená. V rámci 

své praxe jsem byla na nespočtu náslechů a vím, jak velkou sílu může mít skupinová 

práce. V bakalářské práci jsem se zajímala o pacientský pobyt, nyní jsem chtěla 

nahlédnout za oponu výcviků, lektorů a frekventantů. Výzkum jsem si zvolila proto, že 

já sama ve školním výcviku smysl vidím, zároveň vnímám limity, které má. Výzkum 

jsem si vybrala i kvůli tomu, že nemám jinou zkušenost a nemohu ji s ničím srovnávat. O 

to víc mě zajímalo, jak na celou problematiku nahlížejí odborníci. Psychoterapeuti, kteří 

mají pozitivní či negativní zkušenost s výcviky. Snažila jsem se objektivně nahlédnout na 

různé aspekty výcviku a poté se na tyto aspekty a zkušenost zeptat. 

2. Výsledky výzkumného šetření 

Nejdříve analyzuji a interpretuji jednotlivé rozhovory a poté rozebírám společná 

témata všech respondentů. Pod tabulkou analýzy rozhovoru jednotlivce je vždy i má 

reflexe. Při vytváření tabulek, které u analýzy používám, jsem se inspirovala v diplomové 

práci Roksany Vintonov. (Vintonov, 2019)  

2.1 Analýza a interpretace jednotlivých rozhovorů 

Rozhovor 1 

Terapeut Petr 

Muž, délka rozhovoru 57:50, listopad 2020 

Petr má za sebou vedení 7 školních výcviků a 2 výcviky veřejné. Výcviky vede přibližně 

patnáct let. On sám do svého prvního výcviku vstoupil, když mu bylo kolem 25 let. 

Tabulka témat a podtémat: 

Témata a podtémata Citace 

CO CHCI SDÍLET  

Nadhled a reflexe 

 

 

 

 

 

„Že můžou o sobě přemýšlet jinak.“ (R1-

P, s. 3, řádky 13-14) 

„Že můžou reflektovat, co s nima ten 

výcvikový a terapeutický proces dělá.“ 

(R1-P, s. 3, řádek 14) 
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Naučit se porozumět, otevřenost vůči 

druhým i sobě 

 

„A otevřít jim tu možnost tomu 

porozumět.“ (R1-P, s. 3, řádky 14-15) 

„A být otevřený jednak tomu, té 

zkušenosti, co to dělá s klienty…“ (R1-P, 

s. 3, řádek 18) 

„…otevřený sami v sobě, k tomu pracovat 

pořád na tom, že to s námi něco dělá.“ 

(R1-P, s. 3, řádek 19) 

„Být otevřený té změně, tomu procesu 

terapeutickému.“ (R1-P, s. 3, řádky 19-20) 

VÝZNAM KOMUNITY (NEJEN 

VÝCVIKOVÉ) 

Růžička /dar škole 

 

„…on vizionářsky měl touhu, aby se ty 

lidi naučili nějakýmu komunitnímu 

životu.“ (R1-P, s. 4, řádky 6-7) 

„…asi ani ne úplně výcvikovýmu, ale 

nějaký sounáležitosti, která je potřeba 

v nějaký komunitní práci.“ (R1-P, s. 4, 

řádky 7-8) 

„A to si myslím, že je nějaký dar, který dal 

té škole.“ (R1-P, s. 4, řádek 9) 

„Nechci znít staře, ale myslím si, že ta 

škola měla nějaký svoje kouzlo potřebný 

k tomu, aby se v tom společenství dobře 

žilo. Ted si myslím, že je to trošku jinak.“ 

(R1-P, s. 8, řádky 14-16)  

MOTIVACE FREKVENTANTŮ 

Nevědomost 
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Nemotivovanost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proměnlivost motivace v čase 

„…moje zkušenost z přijímaček…řada 

lidí, ani neví, co výcvik je.“ (R1-P, s. 4, 

řádky 20-21) 

„…někdy se jim to musí vysvětlit. Někdy 

jim to dojde až hodně pozdě.“ (R1-P, s. 4, 

řádky 22-23) 

„…člověk myslí, že se naučí nějakou 

techniku, jak být dobrý terapeut a nemá 

tušení, že se musí smočit.“ (R1-P, s. 4, 

řádky 28-29) 

 

„Nejsou motivovaní pro výcvik jako 

takovej.“ (R1-P, s. 4, řádek 21) 

„…to není úplně motivace pro výcvik. To 

je možná osobní zájem se o tom něco 

dozvědět…“ (R1-P, s. 4, řádky 27-28) 

„Ta motivace je spíš osobně rozvojová, 

než že by člověk věděl po maturitě, do 

čeho jde.“ (R1-P, s. 4, řádky 31-32) 

„Je rozdíl, když jdeš z profese do výcviku, 

protože jsi motivovaná, že ti jde tvoje 

práce a máš nějaký osobní limity a 

potřebuješ seberozvoj…“ (R1-P, s. 4, 

řádky 24-25) 

 

„Jo, zaplaťpánbůh, že se mění.“ (R1-P, s. 

5, řádek 4) 

„Zpravidla se mění, ale může se stát, že u 

nějakých silnějších obran nebo u nějaké 
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osobnostní patologie to vnímá jako 

souboj, no.“ (R1-P, s. 5, řádky 7-8) 

PARTNERSKÉ VZTAHY VE 

VÝCVIKU 

Bez rozdílu mezi veřejným a školním 

 

 

 

Problematika nepřiznání vztahu 

 

„Hele, já si vlastně myslím, že v tom tak 

velký rozdíl není.“ (R1-P, s. 5, řádek 15) 

„…já jsem nezažil výcvik, kde se to 

nestalo.“ (R1-P, s. 5, řádky 20-21) 

 

„…můžeš to zapéct a popírat to a je to jak 

proti duchu výcviku, tak to zamezí 

pokračování v tom procesu.“ (R1-P, s. 5, 

řádky 22-23) 

„…člověk má tendenci chránit ty 

vztahy…brzdí to skupinový nebo 

komunitní.“ (R1-P, s. 5, řádky 24-25) 

„…když se to podaří a přetaví se to v něco, 

co je reflektovaný a na čem se dá jako 

pracovat, což jsem taky zažil, tak to může 

být ku prospěchu věci.“ (R1-P, s. 5, řádky 

26-28) 

NÁROČNOST VÝCVIKU (JAKO 

CELKU) 

Lektorská role 

 

 

 

 

 

„Já jsem třeba na začátku výcviku víc 

mlčící, dalo by se říct nenápomocný.“ 

(R1-P, s. 6, řádky 20-21) 

„…je tam málo chlapů…člověk musí 

často paralelně přecházet z role lektora a 

mužskýho a to je někdy těžké si to 

uhlídat.“ (R1-P, s. 6, řádky 30-31) 

 



  

 36 

 

 

Neúčinnost výcviku 

 

 

 

 

 

 

 

Můžeme za to my? 

 

 

Sdílení prostoru mimo výcvik 

 

„Nebo se stává, že člověk projde 

výcvikem a jediné, co se stane je, že si 

zpevní obrany, místo aby vlastně si 

pracoval odvážně na tom svým.“ (R1-P, s. 

5, řádky 5-7) 

„…někdo může projít výcvikem 

nepolíbenej, sebereflexí…zakrní u toho 

naučit se techniku.“ (R1-P, s. 5, řádky 9-

10) 

 

„Když se to nepodaří, tak nevím, jestli za 

to můžeme my. Že je to špatně odvedená 

práce.“ (R1-P, s. 5, řádky 10-11) 

 

„Musí překonat i tu míru bezpečí, nebo 

pomyslnýho nebezpečí, v tom veřejným 

prostoru školním.“ (R1-P, s. 6, řádky 4-5) 

„Musí se naučit nejenom skupinově, 

komunitně a veřejně, ale i školně…tohle si 

rozdělit...“ (R1-P, s. 6, řádky 5-6) 

VĚKOVÉ ROZLOŽENÍ 

FREKVENTANTŮ 

Preferování heterogenity 

 

 

 

 

Takhle populace nevypadá 

 

„Lepší je to, když je to namíchaný, když 

se to dá řešit cross.“ (R1-P, s. 7, řádek 2) 

„Je to prostě zajímavější, když máš na 

jedný straně někoho, komu je dvacet pět a 

na druhý straně padesátníka.“ (R1-P, s. 7, 

řádky 8-9) 
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„…u těch studentských jen jeden obor. 

Nebo jako psychologie a sociální práce. A 

tak ta populace nevypadá.“  (R1-P, s. 7, 

řádky 15-17) 

„pak pracuješ s lidmi z jiných profesí, máš 

tam technika. Toho teda nemáš ani ve 

veřejném. Ale je to prostě barvitější.“ (R1-

P, s. 7, řádky 17-18) 

VLASTNÍ MOTIVACE 

Mladá generace mě baví 

 

 

 

 

 

Osobní motivace 

 

„…potkávání s mladou generací mě 

bavilo.“ (R1-P, s. 8, řádky 2-3) 

„Studenti, jste zvídaví a ptáte se a musím 

se dovzdělávat a hledat si věci. Dočítat, 

protože hodně věcí zapomeneš.“ (R1-P, s. 

8, řádky 3-4) 

 

„…ta motivace je i seberozvojová.  

Podívat se na to jinak.“ (R1-P, s. 8, řádek 

5) 

„...lektorů chlapů je vždycky málo a ta 

motivace asi byla nějak zkusit i něco 

jiného.“ (R1-P, s. 7, řádek 31) 

„Pak mi přišlo příjemný do toho jít 

společně s týmem Jirky Růžičky.“ (R1-P, 

s. 8, řádky 5-6) 

Nejdříve Petr mluvil o tom, co by chtěl s frekventanty sdílet, že by chtěl, aby o 

sobě přemýšleli jinak, byli schopni reflektovat, aby jim výcvik pomohl otevřít možnosti. 

Vnímala jsem, že Petrovi přijde důležité, aby studenti nebyli slepí vůči procesům, které 

se v nich dějí. Pochopila jsem, že si Petr přeje, aby frekventanti mysleli na to, že je to 

proces na celý život. Pracovat na sobě. 
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Mluvili jsme také o Jiřím Růžičkovi v rámci komunitního života na škole a ve 

výcviku. Petr hovořil o tom, že to vnímá jako dar, který Růžička dal škole. V rámci práce 

s klienty se psychologové dostávají do různých komunit a prožít si tuto formu spolužití 

je pro ně cenné. Petr zmiňoval sounáležitost jako jednu z věcí, které se díky komunitě 

frekventanti učí. Petr vyjadřoval respekt a úctu J. Růžičkovi. Připomněl, že vše, co udělal 

J. Růžička v rámci školy, má smysl.  Že mu přijde, že to, co udělal v rámci školy, má 

smysl. Na druhou stranu na mě nepůsobil nekriticky a zaslepeně. Mluvil i o kritice školy, 

která podle něj může vznikat i tím, že nejsou dobře definované pojmy (komunita se dá 

chápat různými způsoby). Že si pod tím každý představí trochu něco jiného a pak se tomu 

nedá dobře porozumět a mít pro to pochopení. O škole a komunitním stylu mluvil nadšeně 

a se zápalem pro věc, přišlo mi ale, že chvílemi působil smutně. Převážně když mluvil o 

tom, jak se věci mění. Například uváděl, že ze začátku se mezi směry více komunikovalo 

s kolegy a tato komunikace již z větší části ustala. 

Dále jsme se dostali k tématu nevědomosti studentů. Většina z nich vstupovala do 

výcviku a až v průběhu si zjišťovali, co to výcvik je. Že nejde o naučení se technik, „nemá 

tušení, že se musí smočit“ (R1-P, s. 4, řádek 29). S tím je spojený i problém s motivací 

studentů. Petr hovoří o tom, že jejich motivace je jiná. Pojmenovává ji jako 

seberozvojovou, více než jako motivaci pro výcvik jako takový. Zde vnímá také jeden ze 

základních rozdílů mezi školními a veřejnými výcviky, v motivaci studentů. Petr si myslí, 

že se jejich motivace časem mění, není to tak vždy, ale většinou ano. Zároveň hovoří i o 

tom, že pokud se ta motivace nezmění a frekventanti na sobě nebudou pracovat, je potřeba 

se s nimi po bakalářském studiu (sebezkušenostní část výcviku) rozloučit. Vnímala jsem 

zde důležitost lektorské role, zodpovědnost, kterou lektor výcviku má. Je třeba přemýšlet 

nad vývojem frekventantů a když je to nutné, dělat náročná nepříjemná, ale potřebná 

rozhodnutí. 

S partnerskými vztahy má zkušenost ze všech svých výcviků a nemyslí si, že by 

byly charakteristické jen pro výcviky školní. Mluví o tom, že výcvik je vztahovostí 

zatížen a otevírají se v něm různá témata, například zamilovanosti, blízkosti či intimity. 

Apeluje především na komunikaci ve výcviku. Důležitost sdílení vztahu se skupinou a 

komunitou a ochotu reflektovat tento vztah. V takovém případě mu vztahy ve výcviku 

nevadí, a dokonce se domnívá, že mohou být ku prospěchu věci. Na druhou stranu je 

vztah ve výcviku velikou zátěží pro výcvik a vztah, který je utajovaný nebo 

nereflektovaný. Může být překážkou, která není zdolatelná.  
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Petr mluvil i o své lektorské roli a o tom, jak je důležitý postoj lektorů k práci ve 

výcviku. On sám je ze začátku více tichý a časem se jeho postoj ve skupině mění. Mimo 

jiné považuje za náročné „přeskakování“ z role lektora do role muže a naopak. Přemýšlí 

nad tím, zda za to mohou oni jako lektoři, když se frekventantovi nepodaří ve výcviku 

otevřít. Nebo jestli za to nemůže špatně odvedená práce frekventanta. Nabízí se otázka, 

zda nemohli udělat víc. Školní výcviky mu jsou podle mého názoru náročnější, co se týče 

veřejného prostoru, který spolu mimo výcviky frekventanti sdílí. Potkávají se totiž ve 

škole. Věří tomu, že když se tyto aspekty podaří překonat, studenti si tím osvojí 

dovednost, která se jim bude později hodit jak v osobním, tak profesním životě. 

Oddělovat si svůj prostor od profesního. Musí ale překonat ten pocit nebezpečí. V tomto 

mu připadá veřejný výcvik bezpečnější. Společně s motivací toto vnímá jako další 

nástrahu školního výcviku. 

Petr se v průběhu celého rozhovoru nebál otevřeně mluvit o limitech školních 

výcviků. Několikrát jsme narazili na věk frekventantů. Zdůrazňoval, že si myslí, že 

různorodé věkové rozložení frekventantů je nejlepší. Aby i ve studentských byli starší 

lidé a mohli se navzájem obohacovat. Vytváří to jinou dynamiku. Petr často mluvil o tom, 

že když je skupina frekventantů hodně mladá, řeší se témata vývojová. Když je výcvik 

více heterogenní, je větší možnost se navzájem obohacovat a rozvíjet. Zároveň mluví o 

tom, že populace není vytvořená jen zástupci psychologie a sociální práce. Jedním 

z limitů je tedy podle něj i to, že takto populace nevypadá. Frekventant se poté venku 

potkává i s jinými profesemi. Petr na věk frekventantů ve skupině narážel během 

rozhovoru několikrát, domnívám se, že je to pro něj velké téma. Dával si pozor, aby to 

nevyznělo tak, že si myslí, že mladí lidé nemají témata. Na druhou stranu se nebál říct 

svůj názor, a to sice, že mladí by se cyklili převážně ve vývojových tématech. Když je 

skupina věkem různorodá, mohou se věkové skupiny posouvat vzájemně. Petr u mladých 

frekventantů narážel i na již zmíněnou nevědomost. Hlavní body, které mladým 

frekventantům vytýká, jsou tedy opakování vývojových témat (když není heterogenní 

skupina) a nevědomost, co to výcvik je (alespoň ze začátku). 

Když jsme se dostali k jeho osobní motivaci, hovořil Petr převážně o tom, že ho 

baví trávit čas s mladými lidmi. Díky tomu, že jsou zvídaví, tak se i on musí neustále učit 

a nedovoluje mu to přestat na sobě pracovat. „Tak se musíš dovzdělávat, abys nebyl úplně 

pitomej a starej.“ (R1-P, s. 8, řádky 4-5) Zároveň mluví o seberozvoji. Výcviky začal 

dělat i kvůli tomu, že to bylo něco nového. Také se mu líbilo jít do vedení výcviků 



  

 40 

 

s dobrým týmem, s lidmi, se kterými se mu dobře pracuje a důvěřuje jim. Myslím si, že 

jedním z důvodů, proč Petr vedl tolik školních výcviků, je jeho láska ke studentům. Jeho 

touha potkávat se s mladší generací. Připadá mi, že jim chce předat, co se naučil a zároveň 

od nich načerpat, co nabízejí oni. 

Rozhovor 2 

Terapeutka Klára 

Žena, délka rozhovoru 47:22, listopad 2020 

Klára vstoupila do výcviku, když jí bylo 25 let. Předtím ještě podstoupila výcvik krizové 

intervence, ale nebyla v něm sebezkušenost, proto ho nepočítá jako svůj první výcvik. 

Klára vedla jeden výcvik školní a dva veřejné. 

Tabulka témat a podtémat: 

Témata a podtémata Citace 

CO CHCI PŘEDAT 

Respekt 

 

„…snažím předat nějaký jako vlídný a 

respektující přístup k lidem…“ (R2-K, s. 9, 

řádky 17-18) 

„…respekt k tomu, že to můžou mít různě, a že 

je potřeba to brát vážně. Je potřeba to nesoudit.“ 

(R2-K, s. 9, řádky 18-19) 

DYNAMIKA SKUPINOVÉ PRÁCE 

Teď a tady 

 

„…skupina pracuje dobře, když se ty věci dějou 

tam.“ (R2-K, s. 10, řádky 1-2) 

„…když je to živý, když se ty emoce dějou 

v tom čase, že tam u toho všichni jsme.“ (R2-K, 

s. 10, řádky 6-7) 

„…když se to děje online tam. Když se 

nereferuje o tom, co se stalo mimo a jakoby to 

není vyprávění o tom, co se mezi náma 

odehrálo mezi setkáníma.“ (R2-K, s. 10, řádky 

3-4) 
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ROZDÍLY ŠKOLNÍ VS. VEŘEJNÝ 

VÝCVIK 

Zvědavost vůči ostatním 

 

 

 

 

 

Ztráta dynamiky 

 

 

 

 

 

 

Role instituce – strach z hodnocení 

 

 

 

Heterogenita skupiny a témata 

 

 

 

 

 

 

 

 

„To je velký rozdíl mezi těma veřejnýma 

výcvikama, kde ty lidi se potkávají jen čtyři krát 

do roka a jinak se nevidí…všichni zvědaví na 

toho, kdo mluví, protože to slyší poprvé.“ (R2-

K, s. 10, řádky 24-27) 

 

„…na těch veřejných, tam na té komunitě to 

často chytá tu skupinovou 

dynamiku…interpersonální…než na tý školní. 

Tam bylo málo tohle. Občas jo, tak jako 

konflikty se tam nosily.“ (R2-K, s. 11, řádky 

17-20) 

„…nejde některé věci si vyřizovat otevřeně, 

když vím, že druhý den toho člověka potkám ve 

škole.“ (R2-K, s. 13, řádek 13) 

 

„Ta instituce taky určitě hraje roli. Jak jsem 

mluvila o tom, že jsem to hodně vnímala, 

jakože si dávají studenti víc pozor…prvek 

nějakého hodnocení.“ (R2-K, s. 14, řádky 3-5) 

 

„…když těch lidí mladých je tam hodně, tak 

prostě ta témata jsou podobná…o separaci od 

rodičů, rodiny. O prvních důležitých vztazích, 

o studiu, o škole…točí kolem vývojového zrání 

a separace.“ (R2-K, s. 15, řádky 9-11) 

„…oni sobě navzájem inspirací…navzájem si 

otevírají různá témata.“ (R2-K, s. 15, řádky 16-

18) 
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Výhody školního výcviku 

 

 

 

 

 

 

Servis od školy může být omezující 

 

„…vnímám, že to přináší něco zase jiného, co 

já jsem nezažila. Co já si můžu jen 

představovat. Vyjít ze školy a už mít takové 

zkušenosti je prostě super…ty vztahy mezi 

váma, když se povedou, jsou silný.“ (R2-K, s. 

14, řádky 1-3) 

„Myslím, že je v tom hodně dobrého. Že se 

hodně naučíte.“ (R2-K, s. 14, řádky 11-12) 

 

„…škola ty výcviky jako organizuje. My i vy 

přijdeme k hotovému…Je to servis od školy a 

zároveň je to svazující. Nedá se to dělat po 

svém.“ (R2-K, s. 16, řádky 7-9) 

MOTIVACE STUDENTŮ 

Nezralost 

 

 

 

Nevědomost 

 

 

 

 

 

Hledání se 

 

 

 

„…je jiná, protože ti lidé jsou méně 

zralí…obtížněji v sobě hledají ta témata a 

oslovují to, co potřebují.“ (R2-K, s. 11, řádky 

24-25) 

 

„Často si ji zjišťovali až tam…byli tak jako 

hozeni, že k téhle škole patří výcvik, tak šup.“ 

(R2-K, s. 11, řádky 28-29) 

„Že je hodně překvapilo, že to je o nich, a ne o 

nějakých technikách…vlastně nepřemýšlí o 

tom, co to znamená.“ 

 

„…že hledali. Co od toho můžou chtít…co pro 

sebe můžou od toho chtít…taky trvalo, než nás 

začali mít jako blíž.“ (R2-K, s. 11, řádky 30-32) 
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Motivovaní jsou 

„Na začátku se hledá nějaká důvěra a bezpečí. 

Hranice jako škola, výcvik, třída, skupina, 

komunita.“ (R2-K, s. 12, řádky 9-10) 

 

„Ta skupina pracovala jinak, protože to byli 

výrazně mladší lidi, ale myslím si, že motivaci 

něco se sebou dělat měli. A měli ji vždycky.“ 

(R2-K, s. 11, řádky 26-28) 

LEKTORSKÁ ROLE 

Vymezování se autoritě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chování lektora nejzásadnější 

 

 

 

Objevování sebe je zábava 

 

 

 

 

„…že jsme ze začátku byli prostě součást školy. 

Takový paskvil mezi profesorem a lektorem.“ 

(R2-K, s. 11, řádek 32) 

„Že jsme tam byli víc jako autority…někdo 

vůči komu je potřeba se vymezovat. Na koho se 

trochu jako nadává a kdo reprezentuje neduhy 

školy.“ (R2-K, s. 12, řádky 1-3) 

„…tak trochu jako rodičovsko-učitelská-

lektorská role…s lidmi v tom veřejném, tam je 

člověk za odborníka, ale po té osobní rovině, 

jsou to parťáci.“ (R2-K, s. 12, řádky 4-6) 

 

„…mám tu zkušenost, že to, jak se chovali moji 

lektoři ke mně, bylo to nejzásadnější, z čeho já 

jsem potom těžila…vnímala jsem ten dopad na 

sebe.“ (R2-K, s. 9, řádky 20-23) 

 

„Objevovat sebe je zábava…aspoň mě to baví. 

A potom ten pocit té velké úlevy, když to 

dokážu, že teda super. Že to mám…vytvoří se 

nějaká blízkost tím…najednou jsem těm lidem 

blíž. Že mě mají rádi a jsem pro ně důležitá.“ 

(R2-K, s. 15, řádky 3-7) 
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Dobrý tým 

 

 

 

 

 

Vlastní motivace lektora 

„…skupina dobře pracuje, když jsou lektoři 

v souhře…na sebe naladění, když vlastně neřeší 

sebe.“ (R2-K, s. 10, řádky 8-9) 

„neřeší vztah, jestli jim to funguje nebo 

ne…jsou tam pro ty lidi...když je to mezi nima 

volný.“ (R2-K, s. 10, řádky 9-10) 

 

„...protože mě to prostě baví...jako práce se 

skupinou. V páru a v týmu.“ (R2-K, s. 20, řádek 

16) 

EMOCE VE VÝCVIKU 

Překonat strach 

 

 

 

 

 

Odvaha 

 

 

 

 

Sounáležitost 

 

„Nejtěžší je určitě se namočit. Jít do toho, vzít 

tu odvahu, strach mají všichni. Než se otevřou 

a namočí se. A překonat vlastně ten strach 

z nějakého odmítnutí, odsouzení, 

nepochopení…těžké najednou, veřejně, před 

tolika lidma říkat tak intimní věci.“ (R2-K, s. 

14, řádky 18-21) 

 

„Tak si myslím, že ještě vlastně máte víc práce 

s tím se zorientovat v tom, co je a není pro vás 

bezpečný a vlastně možná to chce i víc odvahy 

něco pustit.“ (R2-K, s. 14, řádky 24-25) 

 

„Pochopení a přijetí a pocit nějaké 

sounáležitosti. Že někam patří. Někam, kde je ti 

druzí berou a mají je rádi takové, jací jsou.“ 

(R2-K, s. 15, řádky 2-3) 

Klára by chtěla frekventantům předat vlídný přístup k lidem. Aby si uvědomili, že 

lidé jsou různí a prožívají různé situace jinak. A vždy je potřeba lidi respektovat a 

nevynášet soudy. 
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Když jsme se bavily o skupinové práci, nejdůležitější jí přišlo, aby se procesy 

odehrávaly teď a tady. Myslím si, že je pro ni toto téma velmi zásadní. Frekventanti ve 

školních výcvicích se potkávají ve škole, sdílí spolu více prostoru než frekventanti 

výcviků veřejných. Může se odehrávat parakomunikace a utíkání témat ze skupiny. 

Frekventanti tato témata často přinášejí zpět, ale to už není stejné. „S nějakým respektem 

k tomu, že je třeba to nosit do skupiny, takže o tom poreferujou, ale už se to neděje tam.“ 

(R2-K, s. 10, řádky 5-6) 

V průběhu rozhovoru jsme několikrát narazily na rozdíly veřejných a školních 

výcviků, které Klára vnímá. Znovu padlo téma společného prostoru, které zmiňovala již 

u skupinové práce. Mluvila také o ztrátě dynamiky v komunitě. Myslí si, že je to kvůli 

tomu, že studenti mají komunity i ve škole. Tam si tedy řeknou, jak se mají, a potom už 

nevidím smysl v komunitách výcvikových. Nebo jsou často vnímány hlavně organizačně. 

Na rozdíl od výcviků veřejných, kde je společný prostor více cenný. „Není to třetí partner, 

ale jediný.“ (R2-K, s. 16, řádek 15) 

Porovnávala i studenty psychologie a sociální práce, kdy jí přišlo, že studenti 

sociální práce, kteří nemají denní studium, jsou pro komunity více zapálení. Z pohledu 

lektora ale vnímá i tyto komunity jako přínosné. „Jako pro mě jako pro lektora to důležitý 

bylo. Já jsem ráda věděla, co se s nima dělo večer a co se jim zdálo, jak to vlastně vnímali 

ten den a nějaká reflexe toho, jak se tam cítí…“ (R2-K, s. 11, řádky 3-4) 

Součástí rozdílů byl i fakt, že škola je instituce a s ní je spojené hodnocení. Toto 

hodnocení Klára také považuje za faktor, který vstupuje do zkušenosti frekventantů. Dále 

téma heterogenity skupiny. Klára mluvila i o vlastní zkušenosti, vzpomínala na to, že ona 

byla ráda, když měla ve skupině starší kolegy. Myslím si, že se Klára snažila zdůrazňovat, 

jak se mohou generace navzájem obohacovat. Jak se k sobě lidé na skupině vztahují a 

přináší to s sebou zajímavá a různorodá témata. Něco, co by ve skupině, kde jsou jen 

mladí/staří lidé, chybělo. 

Mimo limity školních výcviků se Klára ale dostala i k tomu, co se jí zdá jako 

výhoda těchto výcviků. Možnost učit se výcvikem již během studia a utvářet si blízké a 

silné vztahy. Jedním z důvodů, proč Klára do vedení školních výcviků vstoupila, byla i 

zvědavost. Slyšela od kolegů kritiku na tento styl výcviků a chtěla si udělat názor až po 

osobní zkušenosti. Vedení školního výcviku jí bavilo a pokračovala by i do dalšího běhu. 
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Nicméně zdůrazňuje, že je důležité zkusit si i něco jiného. „Ale že to má tyhle omezení. 

Ale myslím si, že je dobré si zkusit ještě nějaký jiný výcvik.“ (R2-K, s. 14, řádky 12-13) 

O motivaci studentů Klára nepochybovala. Řekla, že motivování jsou, jen jinak 

než frekventanti veřejných výcviků. Jako důvody, proč tomu tak je, uváděla nezralost, 

nevědomost a hledání se. Myslím si, že Klára chtěla zdůraznit, že motivace sice jiná je, 

ale neznamená to, že to musí být špatně. Podle ní se frekventanti hledají. Hledají sami 

sebe a také to, co mohou od výcviku chtít. Zároveň si nastavují bezpečné hranice (škola, 

výcvik, skupina, třída…). Ze začátku studenti často nevědí, co to výcvik vlastně je a co 

od něj mají očekávat. „…třeba na začátku tam jezdili jakoby pařit. Že je to akce jako lyžák 

a jsou tam nějací vychovatelé.“ (R2-K, s. 12, řádky 20-21) Tato nevědomost ale postupem 

času vymizela. 

Dále Klára mluvila o lektorské roli. Nejdříve o tom, jak si myslí, že vnímají 

studenti lektory. Jako autoritu, učitele či rodiče. A o tom, jak chvíli trvá, než si studenti 

najdou k lektorům vztah. Zároveň hovořila o tom, že ona ví, že to, jak se chovali její 

lektoři výcviku k ní, bylo zásadní. Přišlo mi, že Klára mluvila o zodpovědnosti, která 

přichází s rolí lektora výcviku. Uvědomila si, že podobně jako ona vnímala své lektory, 

tak silně mohou frekventanti vnímat ji. Svou roli bere vážně a má k ní úctu. 

Klára také zdůrazňovala důležitost dobrého týmu. Jak je pro ni důležité, aby se 

s týmem cítila dobře a zároveň je to důležité i pro práci ve skupině/komunitě. Aby byly 

vztahy mezi lektory čisté a nestály v cestě procesům výcviku. Také ji baví týmová práce 

kvůli tomu, že jinak pracuje sama individuálně. Tak je pro ni práce v týmu vítaným 

zpestřením. 

 Jako jednu z nejdůležitějších emocí ve výcviku zmiňovala Klára emoci strachu. A 

to sice v kontextu překonání strachu. Že se člověk musí překonávat, musí jít přes sebe a 

do sebe. Sebrat odvahu a otevřít se. Pustit skupinu k sobě. Když se toto frekventantům 

podaří, mohou si odnášet pocity přijetí a sounáležitosti. 
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Rozhovor 3 

Terapeutka Anna 

Žena, délka rozhovoru 25:37, prosinec 2020 

Anna vstoupila do výcviku ve věku 24 let.  Školní výcviky vedla dva nebo tři a veřejných 

asi deset. Jako lektora působí více než dvacet let. 

Tabulka témat a podtémat: 

Témata a podtémata Citace 

CO CHCI PŘEDAT 

Objevení možností 

 

 

Naučit se lidství 

 

 

 

Komunikace 

 

Stát si za sebou 

 

 

Zralost 

 

„Aby objavili svoje ďalšie možnosti, ktoré 

v živote ešte nevyužívajú, lebo sú 

neslobodný.“ (R3-A, s. 18, řádky 7-8) 

 

„Aby sa naučili lidství, väčšieho rešpektu a 

k úcte. K sebe, druhým, všetkému živému 

tvorstvu.“ (R3-A, s. 18, řádky 8-9) 

 

„Aby sa naučili otvorene komunikovať.“ (R3-

A, s. 18, řádek 10) 

 

„Aby sa nebáli vyjadriť svoj názor, aby sa 

naučili riešiť konflikty.“ (R3-A, s. 18, řádky 

10-11) 

 

„Aby boli profesne, ale aj osobne zrelými.“ 

(R3-A, s. 18, řádek 11) 

SKUPINOVÁ PRÁCE 

Komunita vs. skupina 

 

 

  

„No ta skupinová práca je ďaleko viacej 

intímnejšia a viacej ide do hĺbky.“ (R3-A, s. 

18, řádek 21) 
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Proměnlivost v čase 

 

 

 

Strhávání pozornosti na sebe 

„V tej komunite sa zdieľajú aj obecne alebo 

spoločenské veci...viacej také ako nie na 

povrchu ale všeobecnejšie.“ (R3-A, s. 18, 

řádky 21-23) 

 

„Iné je to na začiatku skupiny, keď sa ty ľudia 

iba poznávajú, sú nesmelí a otrkávajú sa. A 

iné je to v priebehu skupiny.“ (R3-A, s. 18, 

řádky 14-15) 

 

„Či tam nie je niekto, kto bráni skupinový 

proces...strháva tým, ako komunikuje 

pozornosť len na seba.“ (R3-A, s. 18, řádky 

18-19) 

MOTIVOVANOST STUDENTŮ K PRÁCI 

Nesmělost jen potřebuje čas 

 

 

Skupinová práce není pro každého 

 

 

Odpor k práci u frekventanta 

 

 

 

Hodně motivovaní frekventanti, čekali na 

školu dlouho 

 

 

„…keď je tam človek ako uzavretý a nesmelý. 

Tam som ja pokojná, lebo viem, že potrebuje 

čas sa rozkukať.“ (R3-A, s. 18, řádky 28-29) 

„...keď je tam niekto, komu nesedí 

skupina...typ skupinovej prace...či nehľadať 

pre neho individuálnu cvičnú terapiu...nie 

každý dáva skupinu.“ (R3-A, s. 19, řádky 1-2) 

„…niekto, kto vytvára dehonestáciu alebo 

odpor k práci. Keď podrýva to, čo sa tam deje, 

keď to bagatelizuje. Ma tendenciu ignorovať 

to, nepracovať.“ (R3-A, s. 19, řádky 3-4) 

 

„Ja som zažila tých, ktorý na tu školu čakali 

roky, aby niečo také vzniklo. Takže ja som 

zažila tak motivovaných až to nebolo pekné.“ 

(R3-A, s. 19, řádky 11-12) 
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Nevědomost ohledně výcviku „Lebo niektorý absolútne nevedia, čo to 

obnáša. Nevedia do čoho idu a nevedia, že je 

to nedielna súčasť tej prace. A veľa je takých, 

že toto nechceli a nemali o tom predstavu, ale 

časť je aj takých, ktorých by to odradilo 

a odstrašilo.“ (R3-A, s. 19, řádky 14-17) 

SOUBĚH STUDIA A VÝCVIKU 

Dala bych to jako možnost 

 

 

 

 

Dobrý lektor jako základ 

 

„Ja by som to vyslovene dala ako na 

výber...dala možnosť, že to nie je povinne. 

Dala by som to ako možnosť.“ (R3-A, s. 20, 

řádky 1-3) 

 

„To hrozne záleží od osobnosti tých lektorov. 

Či sú schopný oddeliť ten proces a či sú v tom 

nestranný. Či dokážu byt v tom lidsky...“ (R3-

A, s. 20, řádky 5-6) 

„...myslím, že je to hlavne na tom lektorovi, 

aby tu rolu zvládol. Aby toho študenta 

odúzkostnil, aby sám pracoval s tým, že pre 

študenta to môže byť ťažké. Lebo vo výcviku 

nesmieš hodnotiť a pri vedomostiach musíš 

hodnotiť.“ (R3-A, s. 20, řádky 8-11) 

VÝCVIKOVÁ ZKUŠENOST 

Teď a tady 

 

 

 

Možnost zažití si společenství 

 

 

 

„Čo mi príde ako úplne najlepšie, keď tí ľudia 

už riešia nie len svoje životy a kazuistiky 

z vonku, ale keď sú tu a teraz tam.“ (R3-A, s. 

20, řádky 15-16) 

 

„Že sa to prelína. Je to o nich, o spoločenstve. 

Keď zažijú to, jak to spoločenstvo funguje.“ 

(R3-A, s. 20, řádky 16-17)  
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Meze se nekladou „Príde mi, že v tom je to kúzlo. Že nie je 

problém o čomkoľvek hovoriť.“ (R3-A, s. 20, 

řádky 17-18) 

HETEROGENITA SKUPINY 

Mix je dobrý 

 

 

 

I dva lepší než jeden 

 

„Ja si myslím, že je dobré nakombinovať aj 

mladších aj starších, aby sa mohli otvárať 

všetky témy...dobré to namixovať.“ (R3-A, s. 

20, řádek 30, s. 21, řádky 1-3) 

 

„Kde sú aj dva starý, je to lepšie ako jeden. Vo 

verejných je aj problém, keď je jen jeden 

veľmi mladý, vždy treba mu aspoň jedného 

nájsť primerane vekom...“ (R3-A, s. 21, řádky 

3-5) 

VEŘEJNÉ VS. ŠKOLNÍ 

(Ne)chápání výcviku 

 

 

 

 

Motivace 

 

„Verejné výcviky, keď sa tam ľudia hlásia, tak 

vedia, do čoho idú. Ale veľmi často sa stáva, 

že vo verejnom výcviku si to ľudia zamieňajú 

za terapiu. Boja sa ísť do normálnej terapie, 

tak aj to je riziko.“ (R3-A, s. 21, řádky 14-16) 

 

„Ale keď už sa rozhodnú, tak väčšinou oni 

prejdú PPF, alebo sú na filozofickej fakulte 

a sú takí ako, ja neviem, motivovanejší alebo 

otvorenejší. Zvedavejší.“ (R3-A, s. 21, řádky 

3-5) 

„Ja mám skúsenosť, že tí študenti sú ďaleko 

viacej, potom, čo prídu na to, o čom to je, že 

sa tak ako nadchnú pre tu vec samotnú. A starí 

sú niekedy, ako keď prídu na to o čom to je, 

tak sa stiahnu, alebo sú sklamaní.“ (R3-A, s. 

21, řádky 18-21) 
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VLASTNÍ ZKUŠENOST 

Práce mě baví, zažít si to z role lektora 

 

 

 

 

Důležitost dobrého týmu/poslaní lektora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napříč společností 

 

„Baví ma to spoločenstvo, ta komunita 

a vedela som, že to bude dobré. Vždy som 

pracovala s pacientami dovtedy a chcela som 

si zažiť to, čo som poznala z vlastného 

výcviku.“ (R3-A, s. 21, řádek 31, s. 22, řádky 

1-2) 

 

„No, hrozne dôležitá je aj osobnosť tých 

výcvikových lektorov. Ako komunikujú zo 

študentami. Či je tam dostatok vzájomnosti, 

úcty, rešpektu.“ (R3-A, s. 22, řádky 8-9) 

„A ja výcviky vediem preto, lebo si užívam aj 

to bytí s tým výcvikovým tímom. Väčšinou je 

to aj pre mňa také ako obohacujúce.“ (R3-A, 

s. 22, řádky 9-11) 

„Aj ty výcvikový lektori, aby robili výcviky 

iba ty, ktorý milujú skupinovú prácu. Aby to 

nerobili ako prácu, ale ako poslanie.“ (R3-A, 

s. 22, řádky 11-13) 

 

„To, že to tam vytvoríme a títo ľudia budú 

zase toto prenášať ďalej, tak by mohlo proste 

byt lepšie celospoločensky. Ako ja v tej 

komunite vidím veľký zmysel, veľký zmysel 

aj celospoločensky.“ (R3-A, s. 22, řádky 14-

16) 

Jednou z nejdůležitějších linek rozhovoru byla linka dobrého lektora. Anna často 

zmiňovala, jak je důležité, aby lektoři dělali svou práci poctivě a rádi. Ona sama si užívá 

práci v týmu a uvědomuje si, jak velkou roli hraje dobrá sehranost lektorského týmu. 

„Lebo spoluvytvárajú s frekventantami tu komunitu.“ (R3-A, s. 22, řádek13) Zároveň 
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mluvila také o tom, že by lektoři měli vést výcviky, když tento typ práce milují a jsou pro 

něj zapálení. Pohlíží na to jako na poslání. 

Když hovořila o tom, co by chtěla frekventantům předat, mluvila například o 

lidství. Aby se naučili respektu k sobě i k ostatním. Aby se jim podařilo učit se a dozrávat 

v průběhu výcviku. Osvojili si komunikační schopnosti a nebáli se stát sami za sebou. 

Vnímala jsem to jako apel, aby bojovali za to, co je správné. A hlavně snaha o to, aby 

bojovali správně a čestně. „Dôležité je, či sú zapálení a odvážni pre tú vec samotnú.“ 

(R3-A, s. 22, řádek 17) 

U motivace studentů mluvila Anna o tom, že jsou různé tipy lidí ve výcviku. 

Zdůrazňovala individuálnost a přístup jedince. Zmiňovala frekventanty, kterým 

nevyhovuje typ skupinové práce a potřebovali by více práce individuální. Hledá pro ně 

jiný typ práce, aby si postupně našli své místo. U nesmělých lidí je klidná, protože ví, že 

potřebují čas. Jako překážku vnímá ty, kteří mají odpor k práci a bagatelizují ji. „Ja hodne 

vydržím, ale takéhoto človeka po zrelej úvahe a vykomunikovaní treba vyhodiť. Jeden 

takýto človek môže ohroziť celkove dianie a prácu skupiny, tým, že sa nemôžeme dostať 

do hĺbky.“ (R3-A, s. 19, řádky 6-8) Mluvila také o tom, že ona vedla výcviky v začátcích 

školy a neměla tedy problém s motivací studentů. Byli to většinou lidé, kteří čekali na 

otevření školy několik let. Zmínila také nevědomost studentů, která se často vyskytuje u 

školních výcviků. O tom, že by to některé třeba odradilo. Zároveň když porovnávala 

motivaci ve veřejných výcvicích, mluvila například o tom, že si někdy frekventanti 

zaměňují výcvik za terapii.  Také sdílí zkušenost, že i když jsou v začátku frekventanti 

veřejných výcviků zvídavější a vědí více, do čeho jdou a mají jasnější představu o 

průběhu výcviku, jsou pak někdy zklamaní z toho, co to přesně obnáší. Zatímco se stává, 

že ve školních výcvicích se frekventanti pro výcvik nadchnou, jakmile pochopí, co to 

znamená. Přišlo mi, že Anna nevnímá nevědomost studentů jako velkou překážku, na 

druhou stranu tu nevědomost vidí a ví, že tam je. Opět klade důraz na individualitu a 

přístup k práci na sobě. Otevřenost novým zkušenostem. „...to, čo ja mám možnosť teraz 

sledovať ako supervízor, tak naozaj si myslím, že by sa mal klásť veľký dôraz pri výbere 

tých ľudí do výcviku a viacej s nimi o tom rozprávať.“ (R3-A, s. 19, řádky 12-14) 

V rámci toho, co vnímá jako důležité ve výcviku hovořila především o zažití si 

společenství. Zažít si zkušenost fungujícího společenství, solidarity, komunity. Prožít si 

přijetí a možnost mluvit o čemkoli. Zdůrazňovala důležitost bytí tady a teď. Neopírání se 
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o kazuistiky a svět venku, ale prožívat přítomnost a emoce, když se dějí. Také apelovala 

na heterogenitu skupiny. I dva starší/mladí členové jsou lepší než jeden, aby se mohla 

rozebírat témata napříč vývojovými fázemi a frekventanti se mohli obohacovat navzájem. 

Terapeutka Anna také zmínila v průběhu rozhovoru několik doporučení či 

nápadů, které má. Například by dala možnost studentům si zvolit, zda vstoupí do výcviku, 

nebo ne. Těm, kteří by si nebyli jistí, nebo by nechápali, co to výcvik je, by nabídla účast 

na pacientských skupinách. Když jsme mluvily o souběhu studia, výcviku a možném 

křížení rolí, tak zdůrazňovala, že kdyby došlo na zkoušení (role lektor-profesor a 

frekventant-student), uvítala by u zkoušení přítomnost ještě někoho třetího, kdo by se 

mohl zaručit za správný průběh zkoušky. Měla jsem dojem, že je Anna nadšená ze 

školního konceptu. Není ale slepá vůči limitům, které jsou s tímto konceptem spojené. 

Z velké části dává důraz na práci lektorů a jejich schopnost zvládnout svou roli. Na 

individualitu a zápal jedince, jestli si v tom najde smysl a cestu. 

Rozhovor 4 

Terapeut Lukáš 

Muž, délka rozhovoru 59:05, prosinec 2020 

Lukáš vstoupil do výcviku, když mu bylo 21 let. Jako lektor působí již skoro dvacet let. 

Školní výcviky vedl tři a veřejných pět. Vedl tři školní a pět veřejných výcviků. 

Tabulka témat a podtémat: 

Témata a podtémata Citace 

CO CHCI PŘEDAT 

Práce na sebepoznání 

 

 

 

Je třeba se ptát, aby si porozuměli 

 

 

 

 

„…nějakou práci na sebepoznání…Že to bude 

mít pro jejich osobní život přínos a pro jejich 

profesní život je to úplně nutný.“ (R4-L, s. 23, 

řádky 18-22) 

 

„Že je třeba být trpělivej a ptát se. Ne protože 

jsem zvědavej, ale protože jim otázkami 

pomáhám k lepšímu porozumění toho jejich 

problému.“ (R4-L, s. 23, řádky 30-31) 
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Není to hra 

 

 

Etika 

 

 

Respekt k odlišnostem 

 

„…že si někdo myslí, že je to nějaká hra…na 

nic si nehrajeme, že jsme tam sami za sebe.“ 

(R4-L, s. 23, řádky 24-27) 

 

„A pak ještě etiku, myslím, že etika je 

důležitá…Aby nezacházeli s informacemi 

volně, aby nevynášeli a tak.“ (R4-L, s. 24, 

řádky 4-6) 

 

„Nějaký respekt k odlišnostem nebo 

k jinakostem lidí…Jako nespolknout všechno, 

ale zároveň mít respekt k tomu. Že lidi mají 

různý život, různej postoj k životu, různej styl 

oblíkání, různý způsob projevu a že to, že nám 

něco leze na nervy, ještě neznamená, že je to 

špatně.“ (R4-L, s. 24, řádky 6-11) 

VÝCVIKOVÁ ZKUŠENOST 

Jen skupina tě nepřipraví 

 

 

 

 

Důvěra ve skupinu 

 

 

 

 

Přijetí 

 

„Jen práce ve skupině nepřipraví člověka na 

individuální práci psychoterapeutickou. Proto 

vnímám jako hodně důležitou tu povinnou 

individuální psychoterapii…“ (R4-L, s. 24, 

řádky 18-20) 

 

„Já třeba nemusím vést dialog s tím 

frekventantem…dávám důvěru té skupině, že 

si s tím poradí a že z toho vylezou cenné věci 

pro všechny...skupinové práci věřím…“ (R4-

L, s. 25, řádky 18-21) 

 

„Nejlepší v těch výcvicích je to přijetí mě se 

vším. S tím, co tam řeknu, jak se tam chovám. 

Ten pocit přijetí, že jsem akceptovanej 
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takovej, jakej jsem, že jsem akceptovanej a 

přijímaný.“ (R4-L, s. 30, řádky 31-33) 

VÝZNAM KOMUNITY 

Život v komunitě 

 

 

 

 

Nalézání místa 

 

 

 

Výcviková identita 

 

 

 

Praktičnost 

 

„…lidem přiblížit ten život ve větší skupině, 

komunitě. Že řada z nás je v nějaké přirozené 

komunitě a tady se s tím nějak učíme 

zacházet.“ (R4-L, s. 25 řádky 26-29) 

 

„…a jak se tam prosadit, jak si tam najít svý 

místo, jak vidět smysl, že nejsme 

individualisti, ale někdy uděláme něco 

společně.“ (R4-L, s. 25, řádky 29-30) 

 

„A pomáhá těm lidem v tu chvíli s nějakou 

výcvikovou identitou.“ (R4-L, s. 25, řádky 31-

32) 

 

„…ta komunita je taková víc prakticky 

orientovaná…je víc na ty praktický běžný 

věci, a to je v životě taky hrozně důležitý.“ 

(R4-L, s. 26, řádky 6-9) 

MOTIVACE STUDENTŮ 

Je to individuální 

 

 

 

Impulzivita u mladších frekventantů 

 

 

 

„Je to individuální. Jsou lidi i ve školním 

výcviku, který jsou stejně motivovaný jako 

lidi z výcviku pro veřejnost.“ (R4-L, s. 26, 

řádky 13-14) 

 

„Připadá mi, že čím jsou lidi mladší ve 

výcviku, tím se mi zdá…že o tom míň 

přemýšlí. O tom, do čeho jdou.“ (R4-L, s. 26, 

řádky 19-20) 
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Nevědomost 

 

 

 

Motivace do studia 

 

 

 

 

Když se přestanou bát, strhne je to 

 

„Že to vnímají jako přidruženou věc a když 

jim dojde, do čeho jdou, tak jsou hodně 

překvapený.“ (R4-L, s. 26, řádky 20-21) 

 

„…nejsou tolik motivovaný do sebe 

zkušenosti jako spíš do studia, ale sami od 

sebe by si ho třeba nevybrali.“ (R4-L, s. 26, 

řádky 26-27) 

 

„Že když se toho přestanou bát…výcvik je pro 

ně užitečnej…tak je to strhne, si myslím, 

nějak je to vezme…Nějak ho přijmou.“ (R4-

L, s. 26, řádky 31-33, s. 27, 1-2) 

ROZDÍLY ŠKOLNÍ VS. VEŘEJNÝ 

Lektorovat školní výcvik je náročnější 

 

 

 

 

 

Boj 

 

 

 

 

Víc práce, nejistý výsledek a horší plat 

 

 

„…dělat lektora na školním výcviku je 

rozhodně náročnější, než dělat lektora na 

výcviku pro veřejnost…v tom smyslu, že 

musím vynakládat poměrně dost energie na to, 

abych ho motivoval…“ (R4-L, s. 27, řádky 2-

18) 

 

„Kdyžto u těch školních výcviků je daleko víc 

lidí, kteří s tím bojujou. Se sebou a s námi, se 

systémem. Je to částečně daný tím, že to mají 

jako povinný a spíš by jen studovali, někteří.“ 

(R4-L, s. 27, řádky 6-8)  

 

„…donedávna byli ty školní výcviky hůř 

placený než ty veřejný…víc práce, s nejistým 
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Čas mimo výcvik 

 

 

 

 

Smočit se vs. najít si místo 

výsledkem a byli jsme hůř placený.“ (R4-L, s. 

27, řádky 27-29) 

 

„V těch výcvicích pro veřejnost se cíleně 

dávají lidi…aby spolu mimo výcvik neměli 

kontakt…když se pak lidi později začnou 

potkávat, tak by to měli přinést do skupiny.“ 

(R4-L, s. 28, řádky 18-20) 

 

„…u školního si myslím, že je nejtěžší se 

smočit. A u toho pro veřejnost je nejtěžší si 

najít místo mezi těma lidma.“ (R4-L, s. 30, 

řádky 25-26) 

VZTAHOVOST 

Přenos 

 

 

 

 

 

 

Partnerské vztahy 

 

„Já myslím, že jsou tam i ty přenosové vztahy 

hodně…jsou důležitý, aby si člověk něco 

zjistil a kultivoval si ty vztahy.“ (R4-L, s. 25, 

řádky 4-5) 

„…přenosový vztah, protože to nepatří úplně 

mně, je to nějaká ozvěna minulosti.“ (R4-L, s. 

25, řádky 10-11) 

 

„Tam nejde o to, že jsou mladší. Hlavně jde o 

to, že jsou to spolužáci a spolužáci spolu 

prostě choděj.“ (R4-L, s. 28, řádky 13-14) 

SOUBĚH STUDIA A VÝCVIKU 

Nesvoboda 

 

 

 

 

„…pracujete s lidma, který nejsou úplně 

svobodný v tom výběru…i odešli, ale oni 

nemůžou, protože studujou a výcvik je 

součástí studia…na nějakou dobu nesvobodná 

past.“ (R4-L, s. 26, řádky 28-31) 
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Výcvik není terapie „Já si myslím, že výcvik není terapie a na 

frekventanty je nějaký nárok. Že by se s tím 

mělo víc otevřeně pracovat. Protože pak se 

stane, že to vypadá, že žádný nárok není. Že je 

to o sdílení a práci na sobě a najednou na konci 

přijde nějaká bilance. A to je hodnotící.“ (R4-

L, s. 29, řádky 13-16) 

„...nehodnotíme jako, jestli jsou dobrý nebo 

špatný lidi…jestli do toho jdou, nebo nejdou.“ 

(R4-L, s. 30, řádky 13-14) 

OTÁZKA VĚKU 

Zralost 

 

 

 

Role financí 

 

 

 

Jazyková bariéra 

 

„…ovlivňuje motivaci a nějakou jako zralost 

v rámci toho výcviku…Ta zralost ve výcviku 

znamená…ta představa o tom, co chci dělat.“ 

(R4-L, s. 31, řádky 7-9) 

 

„U některých lidí je to motivující, že to berou 

jako vážněji. Má to pro ně větší hodnotu, když 

si to musí zaplatit.“ (R4-L, s. 31, řádky 13-15) 

 

„…problém v jazyce. Ono se to časem 

sjednotí…Ale generace mluví trochu 

jinak…je to nějaká identita.“ (R4-L, s. 31, 

řádky 19-22) 

VLASTNÍ ZKUŠENOST 

Zodpovědnost lektorské role 

 

 

 

 

 

„…zjistíte, že ten člověk by neměl dělat 

psychoterapii, že ho nechcete pustit na lidi.“ 

(R4-L, s. 29, řádky 28-29) 

„My jsme v jednom výcviku tohle udělali, že 

jsme to těm lidem nedali…doteď jsem rád, že 

jsme to udělali. Mně připadá, že se tím jen my 



  

 59 

 

 

 

Vlastní motivace 

 

 

Lektorský tým 

jako lektoři zbavujeme nějaký 

zodpovědnosti.“ (R4-L, s. 30, řádky 5-8) 

 

„Pro mě to bylo vykročení z nějakého 

stereotypu, z tý ambulance nebo z nějakého 

zařízení.“ (R4-L, s. 32, řádky 18-19) 

 

„Měl jsem skvělý zkušený kolegy, takže si 

myslím, že to docela šlo.“ (R4-L, s. 32, řádky 

14-15) 

„S lidma, který mám rád. Je důležitý si dobře 

sednout s lektorama, na to já měl štěstí.“ (R4-

L, s. 32, řádky 20-21) 

Terapeut Lukáš dával velký důraz na věci, které by chtěl frekventantům předat. 

Mluvil o zodpovědnosti, kterou jako lektor má. Snaží se předat etiku práce, důležitost 

práce na sobě a vnímání odlišností lidí. „Například, že nejsou experti na život toho 

druhého.“ (R4-L, s. 23, řádky 29-30) Apeluje na to, že výcvik není hra. Na nic si v něm 

nehrajeme, jsme tam sami za sebe. Je to reálné. „Že osobní historie je důležitá, ale není 

fatální.“ (R4-L, s. 24, řádky 1-2) 

 Jako velmi důležitou vnímá také povinnost individuální cvičné terapie. Hovořil o 

tom, že skupinová práce je důležitá, ale nestačí. Jako jeden z kladů skupinové terapie 

vyzdvihnul skupinovou práci. Možnost obrátit se na skupinu, nechat k sobě promluvit 

členy skupiny. Mluvil také o pocitu přijetí, který považuje za jednu z nejlepších věcí na 

výcviku. „Na druhou stranu na skupinu musí být lidi připravený a má své limity, jako 

všechno.“ (R4-L, s. 25, řádky 22-23) 

 Přišlo mi, že když jsme začali mluvit o komunitě, dává mu velký smysl. Lukáš 

mluvil ve spojení s komunitou o výcvikové identitě. Zároveň považuje za velmi přínosné, 

že se díky komunitě frekventanti učí, jaké je to být součástí komunity. Jak se v ní naučit 

fungovat, jak si najít své místo. Zdůrazňoval, že jsme i v životě mimo výcvik součástí 

různých přirozených komunit. „Myslím, že ta komunita má svoji sílu, když to funguje.“ 

(R4-L, s. 25, řádek 31) 
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 Ohledně motivace frekventantů se Lukáš rozpovídal o tom, že je individuální, ale 

je jiná ve školních výcvicích. Zdůrazňoval například to, že frekventanti školních výcviků 

jsou většinou mladší a nepromýšlejí své konání a rozhodnutí do hloubky. Často jsou také 

v nevědomosti ohledně toho, co přesně výcvik je, a že je součástí školy. I to spojuje Lukáš 

s tím, že jsou často mladší a tím pádem nejsou tolik rozvážní. Zdálo se mi, že terapeut 

Lukáš vnímá jinakost motivace u školních výcviků, ale mluví i o tom, že se časem mění. 

Že frekventanti výcvik přijmou a pochopí, že pro ně může být dobrý. „Že lidi nedostanou 

návod, jak se na svět dívat, ale spíš nějaký nástroje, jak ten svět zkoumat a sebe. Já tomu 

věřím.“ (R4-L, s. 33, řádky 5-6) 

 Mezi veřejnými a školními výcviky je tedy rozdíl v motivaci frekventantů. Dále 

Lukáš zmiňoval například finanční stránku. Když si frekventant musí výcvik platit, může 

pro něj být hodnotnější. Frekventanti školních výcviků si často výcviky sami neplatí, nebo 

si platí jen část atd. Za jeden z největších rozdílů považuje množství času, které spolu 

frekventanti tráví. Školní výcviky patří ke škole, frekventanti se tedy vídají ve škole i po 

škole. Tráví spolu spoustu času. „Oni jsou víc spolužáci než výcvikoví frekventanti. Na 

výcviku jsou třikrát do roka, ve škole každej den.“ (R4-L, s. 28, řádky 14-15) Nemusí být 

nutně přátelé, ale i jako spolužáci často komunikují i po škole.  

 Ohledně partnerských vztahů se terapeut Lukáš vyjadřoval tak, že jsou ve školních 

výcvicích častější. Ne ale z důvodu věku, nýbrž kvůli tomu, že jsou frekventanti i 

spolužáci, a ti spolu prostě chodí. Nepřišlo mi, že by to vnímal jako překážku, pokud se 

o tom mluví. Spíš se mi zdálo, že to bere tak, že je to přirozené a všímá si, že ve školních 

výcvicích je tento jev častější. 

 Lukáš vnímá několik limitů souběhu studia a výcviku. Mezi nejsilnější z těchto 

limitů řadí nesvobodu, která vzniká z toho, že školní výcvik je povinnou součástí studia. 

Jakmile student pochopí, co výcvik obnáší, a rozhodne se ho ukončit, musí odejít i ze 

školy. Apeluje také na důležitost vyvarování se křížení role lektor a profesor. Aby si 

lektoři dobře pohlídali, zda nemají frekventanty učit a pokud ano, najít za sebe náhradu. 

Hodnocení Lukáš ve výcviku pociťuje, ale není to věc jen výcviku školního. Říká, že 

výcvik není terapie, je hodnotící. „Ale ne ve smyslu, kolik mají odříkat slov nebo jak moc 

mají proprat svoji babičku.“ (R4-L, s. 29, řádky 17-18) Na jeho konci je bilance a v jeho 

průběhu mohou lektoři vyslovit své obavy, když mají pocit, že frekventant není vhodný 
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adept na psychoterapii. Lukáš považuje za spravedlivé, aby se o tom veřejně mluvilo a 

nedělalo se z hodnotící složky výcviku tabu. 

 Otázka věku padla během rozhovoru několikrát. Jako zajímavé téma zmínil 

například jazyk. Mezigenerační rozdíly v jazyce, které jsou ve výcviku dobře vidět. 

Časem se to srovná a skupinky se navzájem přizpůsobí. Lukáš mluvil například o tom, že 

studenti používají anglikanismy a zkratky, které starší kolegové z výcviku neznají a 

nepoužívají. 

 Hodně výrazně jsem z rozhovoru cítila zodpovědnost lektora. Myslim si, že si 

Lukáš dobře uvědomuje, že jeho role je podstatná a je potřeba ji vykonávat poctivě. O 

zodpovědnosti mluvil například v souvislosti s ukončením výcviku ze strany lektorů. Jak 

je důležité, aby toto rozhodnutí lektor vykonal, když má pocit, že je na místě. Zároveň 

mluvil i o motivaci lektorů, která nebyla většinou finanční, protože školní výcviky byly 

hůře placené než ty veřejné. A jako lektor musí odvést i více práce například při motivaci 

frekventanta. „Je to i taková práce na nějaký automotivaci toho autora, aby si řekl, jo, 

zkusíme to. Jo, je to školní výcvik, věděli jsme, že to takhle bude. Má to cenu, protože ty 

lidi, když to pochopí, tak můžou být skvělí.“ (R4-L, s. 27, řádky 21-23) 
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Rozhovor 5 

Terapeut Samuel 

Muž, délka rozhovoru 1:02:46, listopad 2020 

Do svého výcviku (VIAP) vstoupil, když mu bylo 31 let. Školní výcvik vedl jeden a 

veřejných pět. První výcvik, který vedl, byl výcvik školní.  Lektorování se věnuje dvacet 

let. 

Tabulka témat a podtémat: 

Témata a podtémata Citace 

CO CHCI PŘEDAT 

Kolegiálnost a lidskost 

 

 

 

 

Profesionál, ale člověk 

 

 

Pokora 

 

„Tu rovinu kolegiální a zároveň lidskou.“ 

(R5-S, s. 34, řádky 27-28) 

 „V tom smyslu, že je to profesní záležitost a 

některé věci se nějak ctí a mají ctít.“ (R5-S, s. 

34, řádky 28-29) 

 

„Že člověk může být dobrý profesionál a 

zůstat člověkem, nebo nebýt jenom jakýmsi 

inženýrem lidských duší nebo něčeho 

takového.“ (R5-S, s. 35, řádky 6-7) 

„…jako mít nějakou pokoru. Nejsem mistr 

světa a ten druhý je víc než já v tomhle 

smyslu.“ (R5-S, s. 35, řádky 8-9) 

SKUPINOVÁ PRÁCE 

Síla skupiny 

 

 

 

 

 

 

„Nejlepší je, když lidi poznají sílu skupiny. 

Zprostředkovat to, je možná to 

nejtěžší…Jestli není lepší tam být sám než ve 

skupině...Protože člověk zjistí, že skupina je 

živočich…Je to hrozná síla. A zdravá skupina 

je největší dar, co může být.“ (R5-S, s. 39, 

řádky 21-26) 
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Skupina jako bytost 

 

 

 

 

Tady a teď, tam a tehdy 

 

 

Skupina jako celek 

 

 

 

 

Skupina jako odraz světa 

„Že respektuje skupinu jako samostatnou 

bytost. Skupina je tělo, je to bytost sama o 

sobě. Že všichni jsou členové, i ten vedoucí. 

Že nejde tam nebýt začleněn a že prostě 

skupina má několik vrstev životů a svůj 

vývoj.“ (R5-S, s. 35, řádky 17-19) 

 

„Spojovat to vnitřní a vnější. To tady a teď a 

tam a tehdy.“ (R5-S, s. 35, řádky 25-26) 

 

„Že ta skupina je celek. Nemám rád 

individuály ve skupině. Myslím, že skupina 

umírá, když se tam několik hodin věnujete 

jednomu člověku. Aby celá skupina byla živá 

a uměla pracovat.“ (R5-S, s. 35, řádky 26-31) 

 

„Jsem pro heterogenní skupinu. Muži, ženy, 

různý věk. Aby to byl odraz světa v něčem.“ 

(R5-S, s. 40, řádky 5-6) 

VÝZNAM KOMUNITY 

Trvalo mi, než jsem pochopil význam 

komunity 

 

 

 

Komunita jako podhoubí 

 

„Pro mě bylo vždycky těžká pochopit, co to 

ta komunitní práce je. A nevím, jestli jsem to 

pochopil. Trvalo mi, než jsem docenil tu 

komunitu jako neskupinovej prostor.“ (R5-S, 

s. 36, řádky 6-12) 

 

„Když to klape, tak je asi komunita jakýmsi 

podhoubím pro tu skupinu…Pro mě byla 

komunita jakýmsi zázemím nebo pozadím 

pro tu skupinu.“ (R5-S, s. 36, řádky 13-18) 
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MOTIVACE STUDENTŮ 

Záleží na lektorovi, aby si frekventanta získal 

 

 

 

Rozdíl mezi frekventanty 

 

 

 

 

 

 

Motivace je jiná 

 

„Že pak záleží na těch vedoucích, jestli ty lidi 

získají. I když třeba chtěli jiný styl výcviku. 

Jestli je získají pro tu krásu skupiny.“ (R5-S, 

s. 37, řádky 31-32, s. 38, řádek 1) 

 

„Takhle, obecně bych řekl, že je rozdíl mezi 

frekventantem výcviku a běžným členem 

skupiny.“ (R5-S, s. 36, řádky 23-24) 

„Určitě ve školním výcviku jsou lidé, kteří se 

hlásili na školu a nechtěli výcvik. Nějaká 

část, nebo chtěli jiný výcvik.“ (R5-S, s. 36, 

řádky 28-29) 

 

„Takže neřekl bych, že by byla horší 

motivace, spíš jiná. Protože je to povinné 

v rámci školy, 2 v 1. A to je jiný, neznamená, 

že to bude horší.“ (R5-S, s. 37, řádky 8-10) 

PARTNERSTVÍ 

Zakazovat mladým randit? 

 

 

 

 

 

 

Revolta 

 

 

 

„Protože zakazujte mladejm lidem, aby spolu 

chodili…to je padlý na hlavu.“ (R5-S, s. 37, 

řádky 14-15) 

„A je to logický. Protože na vysoký škole 

nejde lidem zakázat citový vztahy.“ (R5-S, s. 

37, řádky 22-23) 

 

„Když to budou respektovat, tak jsou co? 

Takoví podřídiví. To, že spolu choděj, může 

být někdy důkaz tý revolty. Bez revolty by to 

za nic nestálo.“ (R5-S, s. 37, řádky 15-17) 
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Nesnáze i zisky 

 

 

 

Náročnost ve sdílení 

 

 

 

(Příliš) rychlé zalíbení 

 

 

 

 

 

Patálie 

„Těm lidem to může působit nesnáze i zisky. 

I v rámci skupiny. Člověk se necítí tak sám a 

blablabla.“ (R5-S, s. 37, řádky 20-21) 

 

„Ale je to těžký, když se to stane v tom, že je 

pro ty lidi prostě těžký ten svůj vztah 

v přímém přenosu vystavit tomu zkoumání.“ 

(R5-S, s. 37, řádky 23-25) 

 

„To zalíbení…ta skupina přináší spoustu 

pocitů a intimností. Ta láska se získá rychleji 

než v civilu, ale může to být ošidný. Je to 

takový rychlý. Možná příliš rychlý. Tam 

venku se lidi musí víc poznávat, dýl to trvá.“ 

(R5-S, s. 38, řádky 13-16)  

 

„Ale je to asi patálie pro všechny…Pro ty, co 

jsou spolu. Pro terapeuty, pro skupiny, pro 

kamarády. Někdy z toho jde asi vytěžit i něco 

dobrýho… Někdy to přinese zklamání.“ (R5-

S, s. 38, řádky 16-19) 

SOUBĚH STUDIA A VÝCVIKU 

Ne(udržení) harmonie 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Je to, že se spojily věci, který nejsou snadný 

udržet nějak v harmonii.“ (R5-S, s. 38, řádek 

22) 

„Určitě to může být takhle spojený, ale klade 

to dost velký nároky.“ (R5-S, s. 39, řádek 1) 

„…když někdo je tam s nechutí v tom 

výcviku. Až jako nepřátelsky. To bude 

patálie. On bude trošku kalit tu vodu… 

s nějakou nechutí a bude to shazovat celý. To 
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Nechci adorovat 

 

 

 

 

Hranice intimity 

ovlivňuje to klima.“ (R5-S, s. 38, řádky 28-

30) 

 

„Jen bych to nechtěl adorovat, že je to to 

nejlepší. Že to jinde nemaj. To vytváří takový 

divný narcismy, že jsme lepší než tamti. To si 

člověk může chvíli myslet, ale pak přijde do 

praxe a zjistí, že se nikdo neptá.“ (R5-S, s. 38, 

řádky 24-26) 

 

„Třeba když si řekneme něco v tom výcviku, 

tak já vím, že vás zítra potkám.“ (R5-S, s. 39, 

řádky 1-2) 

„Ale je to těžká kombinace, nesnadná. Moc 

osobního pořád, a pořád a pořád…Klade to 

velký nároky na ty studenty.“ (R5-S, s. 39, 

řádky 8-10) 

FAKTORY VE SKUPINĚ 

Nevýhody homogenity 

 

 

 

 

 

I skupina mladých lidí má něco 

transcendentního 

 

 

 

 

„Takže když je někomu padesát a je tam 

jeden, pak je tam jeden, kterému je 35 a 

zbytku je 25, můžou se cítit osamocený a 

nepochopený něčím.“ (R5-S, s. 40, řádky 8-

9) 

 

„I tohle jde. I taková skupina může být. I 

skupina mladých lidí má něco 

transcendentního, když se to povede. Pak je 

jedno, jestli jsou mladí nebo staří. Ale 

rozhodně je to faktor.“ (R5-S, s. 40, řádky 11-

13) 
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Aby terapeut nemusel být terapeutem 

 

 

 

 

 

 

Vývoj nejde přeskočit 

„Záleží na tom, aby ti terapeuti byli dobří a 

uměli to vyrovnávat.“ (R5-S, s. 40, řádky 19-

20) 

„…když terapeut nemusí dělat terapeuta. 

Když ta skupina je samostatná bytost v tom 

smyslu, že je živá i s ním a on tam dělá…to 

se mi líbí u Yaloma. Že ten vedoucí je tak 

trochu vrátnej. Otvírá a zavírá.“ (R5-S, s. 35, 

řádky 31-33) 

 

„Tady je výhoda, že jsou to všechno 

psychologové, nebo sociální pracovníci. 

Vědí, že vývoj nejde přeskočit.“ (R5-S, s. 40, 

řádky 23-24) 

ROZDÍLY ŠKOLNÍ VS. VEŘEJNÉ 

Rozdílná motivace již v začátku 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nevědomost 

 

 

 

 

„Myslím, že ten základní rozdíl je ten 

motivační. Já si nechci protiřečit. Ona je 

dobrá, ale rozdílná.“ (R5-S, s. 41, řádky 11-

12) 

„Myslím, že tam je jiná motivace, nebo něco 

jiného je v té motivaci už na začátku. Ten 

student může být překvapený nebo naštvaný 

nebo demotivovaný v něčem atd. jeho školní 

věci se můžou promítat do toho výcviku.“ 

(R5-S, s. 41, řádky 19-22) 

 

„Ten student to má povinné, že to má 

nabalený ke studiu. Přijde a často neví, co se 

děje.“ (R5-S, s. 41, řádky 12-13) 
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Povinnost 

 

 

 

 

 

Malý rybníček – strach z vynášení 

„Je to povinný a pro ty frekventanty jim tak 

jako v uvozovkách drží nůž pod krkem. 

Musíš to mít.“ (R5-S, s. 41, řádky 15-16) 

„Student to má povinně. A když máte něco 

povinně tak často to odmítáte.“ (R5-S, s. 41, 

řádky 25-26) 

 

„Myslím, že tam je ještě problém u těch 

školních, že student může mít strach, aby věci 

z výcviku neprosákly do školy a naopak. Že 

třeba když něco řeknu na výcviku, třeba o 

některém z učitelů, že mě štve.“ (R5-S, s. 41, 

řádky 28-31) 

„Aby to lektoři a učitelé udrželi oddělené a 

neříkali si to. Pro studenty je to velká 

hrozba.“ (R5-S, s. 42, řádky 3-4) 

VLASTNÍ ZKUŠENOST/MOTIVACE 

Zkušenost z prvního výcviku 

 

 

 

 

Výzva a uznání 

 

 

 

 

Dobrý tým 

 

„Jsem strašně šťastnej za ty lektory, který 

jsem měl…mě to prostě ovlivnilo hodně a 

dodneška jsou situace, kdy vzpomínám na to, 

co by třeba dělali.“ (R5-S, s. 34, řádky 14-18) 

„Taky mi nastavili takovou jako etiku.“ (R5-

S, s. 34, řádky 19-20) 

„Šel jsem tam kvůli tomu, že to byla výzva. 

Bylo to něco jako ocenění profesní, pořád je. 

Že jste nějak uznaná profesně…Je to velký 

závazek, člověk předává dál spoustu věcí.“ 

(R5-S, s. 42, řádky 16-20) 

 

„A velkou roli hraje i ta parta těch lidí. 

Nechcete jít se všemi. Třeba nemají dobrou 

pověst…Máte je rád, vážíte si jich, jsou vám 



  

 69 

 

 

 

 

 

Dobře vybavení studenti 

 

 

 

 

 

 

 

Nejsme všemocní 

sympatičtí. To je velký prvek ve hře 

motivační, aby mi ti lidé sedli. Navzájem 

abychom si sedli.“ (R5-S, s. 42, řádky 20-22) 

 

„Studenti ke mně ale pořád chodí na 

supervize a přijde mi, že jsou dobře vybavení. 

8 z 10 studentů mi přijde, že je dobře 

vybavených na tu práci. Nebo hodně dobře.“ 

(R5-S, s. 43, řádky 2-3) 

„Takže bych řekl, že studenti ze školy jsou 

hodně dobře vybaveni a vědí, o co jde. To si 

myslím, že je taky pozitivní výsledek 

výcviku.“ (R5-S, s. 43, řádky 6-7) 

 

„Pro mě bylo důležitý uvědomit si, že 

psychoterapie a já nejsme všemocný.“ (R5-S, 

s. 43, řádky 11-12) 

 Terapeut Samuel během rozhovoru několikrát zdůrazňoval důležitost etiky a 

jejího předávání frekventantům. Mluvil o kolegiálnosti a lidskosti. Věří v to, že se mají 

udržovat nějaké hranice. Frekventanti mohou zajít na pivo, ale neměli by spolu mít 

pohlavní styk například (a to ani po ukončení výcviku). Myslím si, že ctí pravidla a 

připadá mu, že ve výcviku vzniká příliš velká a silná intimita. Dále hovořil o tom, jak je 

důležité mít pokoru a nebýt namyšlený. 

 Samuel mluvil o síle skupiny. Když je skupina zdravá, tak je silná a má vlastní 

život. Členové skupiny jsou všichni, jak frekventanti, tak lektoři. Společně ji tvoří a 

formují. Samuel zmiňoval, jak je důležité spojovat si procesy, které se dějí na skupině 

s životem venku. Kde se nám stávají stejné věci, odkud pocit vychází apod. Zároveň říká, 

že je pro heterogenní skupiny, aby byly různorodé a odrážely svět venku. Když je jen 

jeden mladý/starý frekventant, může se stát, že se cítí osamocený, nepochopený skupinou. 

Nemá zastoupení. Samuel ale říkal, že i homogenní skupina jde, pacientské skupiny 

bývají homogenní a problém to není. Nicméně je to faktor, který by se neměl opomínat. 
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Dále zdůrazňoval roli terapeuta. Jak je důležité, aby svoji práci dělali dobře a tím pádem 

mohla i skupina dobře fungovat. 

 Komunitu chápe Samuel jako podhoubí pro skupinu, zázemí skupiny. Nicméně se 

také přiznal, že vždy bojoval s pochopením komunitního prostoru. Po letech zkušeností 

ale tento prostor docenil. 

 Když jsme se dostali k tématu motivace, Samuel řekl, že mu nepřipadá rozdílná 

(od veřejných výcviků). Je jiná, ale dobrá. Opět klade důraz na lektory a jejich schopnost 

získat frekventanty pro kouzlo výcviku. Mluvil o rozdílech mezi frekventanty školních a 

veřejných výcviků. Tyto rozdíly vidí převážně v tom, jestli je výcvik povinný nebo ne. 

Frekventanti školních výcviků mají účast povinnou v rámci studia, což může ovlivňovat 

jejich chuť pracovat. „…ale řekl bych, že ten rozdíl je v té chuti nebo v tom stylu motivace. 

V barvě té motivace.“ (R5-S, s. 41, řádky 24-25) 

 Partnerské vztahy jsou i ve veřejných výcvicích, říká Samuel. U výcviků školních 

se domnívá, že je logické, že jsou. je logické, že se tam objevují. Frekventanti jsou mladí 

a tráví spolu spoustu času. Zároveň mluví i o tom, že když je to zakázáno, mohou spolu 

randit i z protestu. Vymanit se autoritě, bouřit se. Zdálo se mi, že Samuel rozumí tomu, 

že je náročné vztah sdílet se skupinou, je potřeba si ho chránit. Na druhou stranu to působí 

nerovnováhu ve skupině. Je tam nějaký pár, který je v tom spolu, ostatní jsou na to sami.  

Dále mluvil o příliš rychlém zalíbení. Výcvik je hodně intimní, je tedy pochopitelné, že 

se člověk může zamilovat rychleji. Samuel přemýšlí nad tím, jestli to není příliš rychlé. 

Na rozdíl od světa mimo výcvik, kde je celý proces mnohem pomalejší. 

 Souběh studia a výcviku vnímá Samuel jako náročnou disciplínu. Je náročné 

udržovat harmonii. Apeloval na to, že nechce adorovat školní výcviky a říkat, že jsou 

lepší apod. „Nemyslím, že ty lidi, co tím projdou, by měli být poškozený, nebo třeba horší 

terapeuti. Ani si nemyslím, že díky tomu budou lepší terapeuti. To, jací budou terapeuti, 

se ukáže.“ (R5-S, s. 39, řádky 6-8) Rozpovídal se také o atmosféře ve skupině a o tom, 

jak ji může kazit i jeden frekventant, který není na skupinu naladěn. Také zdůrazňoval, 

že frekventanti jsou také spolužáci. Je tedy kladen velký nápor na intimitu. „Ideální by 

bylo, kdyby to bylo namíchaný s veřejností, nebo co je ideální, že jo. Kdyby si mohli 

vybrat.“ (R5-S, s. 39, řádky 10-11) 

 Za hlavní rozdíl mezi školními a veřejnými výcviky pokládá Samuel motivaci. 

Opět apeluje na to, že je dobrá, jen rozdílná. Je to hodně i o nevědomosti. Diví se, že si 
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studenti nevyhledají na internetu informace o výcviku, než na školu nastoupí, na druhou 

stranu si nedělá naděje, že budou všichni předem informovaní. Znovu se dostává k tomu, 

že povinné záležitosti budou studenti odmítat už jen z principu. Bavili jsme se o 

vývojových tématech, která se někdy vyskytují, když je ve skupině více lidí jedné 

generace. Samuel si myslí, že je důležité umět rozdělovat, co je a co není vývojové. 

„Protože ne každý vzdor je generační a shodit to, že je to tím, že je člověk mladý, není 

ono.“ (R5-S, s. 40, řádky 29-30) Také jsme se dostali k tématu malého rybníčku mezi 

psychology a sociálními pracovníky. Studenti jsou ohroženi tím, že se mohou bát 

vynášení informací ze skupiny, které by jim mohlo způsobit problémy například ve škole. 

Když mají problém s učitelem, svěří se ostatním a tato sdílená informace se dostane ven 

apod. 

 Samuel rád vzpomíná na svůj výcvik a zkušenosti, které získal. Na své lektory 

vzpomíná s láskou a úctou. Myslím si, že i díky tomu, jak moc vzhlíží ke svým lektorům, 

se nyní snaží být dobrým lektorem a poctivě předávat, co se naučil. Možnost vést výcviky 

vnímá jako výzvu a ocenění jeho práce. Apeluje na dobrý lektorský tým. Nedělal by 

výcviky s lidmi, které nemá rád. Zdůrazňuje důležitost dobrých vztahů a toho, aby si 

navzájem rozuměli také lidsky. „Školní jsem vedl jen jeden. Pak už jsem byl asi moc 

kritický, dnes už to vidím jinak.“ (R5-S, s. 42, řádky 28-29) V rámci své práce dělá 

supervize studentům PVŠPS a říká, že mu většinově připadají dobře připraveni na práci 

s lidmi. Na závěr rozhovoru řekl, že je důležité si uvědomit, že nejsme všemocní a je 

potřeba být pokorní. „Ale že když člověk má nějaké problémy a starosti…tak můžete 

pochopit, když to mají druzí. Kdybych byl bez problémů a starostí a byl bych vyhlazen tou 

terapií do dokonalosti. Tak asi nebude mít pochopení pro nedokonalost.“ (R5-S, s. 43, 

řádky 13-16) 
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Rozhovor 6 

Terapeutka Tereza 

Žena, délka rozhovoru 49:35, prosinec 2020 

Tereza nastoupila do svého výcviku, když ji bylo 25 let. Školní výcvik vedla jeden a 

veřejných přes deset. Jako lektorka působí 40 let. 

Tabulka témat a podtémat: 

Témata a podtémata Citace 

VÝZNAM KOMUNITY 

Skála je preferoval 

 

 

 

Společný prostor 

 

 

 

 

Není to skupina 

 

„Já jsem na komunity vycvičená právě díky 

Skálovi. Já ten svůj vlastní výcvik mám pod 

ním. A on komunity jako preferoval.“ (R6-T, 

s. 44, řádky 29-30) 

 

„Že se tam sejde celá komunita, řeší věci, 

které jsou komunitní. A řeší se 

komunitně…organizační i vztahový v tom 

komunitním prostoru.“ (R6-T, s. 45, řádky 1-

2) 

 

„Nemají se tam řešit skupinové věci.“ (R6-T, 

s. 45, řádky 4-5) 

„…dají řešit vztahy mezi nima, nebo mezi 

lektory té druhé skupiny třeba.“ (R6-T, s. 45, 

řádky 6-7) 

MOTIVACE 

Frekventant se poznává v druhých 

 

 

 

 

 

„Toho terapeuta nebere a ty zkušenosti těch 

spolu pacientů bere mnohem líp. Nebo jako se 

v nich poznává, že jo.“ (R6-T, s. 44, řádky 17-

18) 
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Frekventant vs. pacient 

 

 

 

 

Veřejný víc do hloubky 

 

 

 

Nastavování důvěry 

 

 

 

 

Zkušený lektor je lepší/na nic si nehrajeme 

 

 

 

 

 

Nevědomost 

„Když jsem měla třeba klientské, s dorostem. 

Tak to bylo šílené…nechtějí sdílet. Ty 

frekventantský jsou v tomhle hodně jiný, že o 

to mají zájem. Ta motivace je prostě jiná.“ 

(R6-T, s. 44, řádky 19-21) 

 

„Přišlo mi, že se nedalo jít tolik do hloubky 

jako ve veřejném. Protože dlouho bojovali 

s tím, proč tam jsou.“ (R6-T, s. 45, řádky 13-

14) 

 

„Já si myslím, že nastavit tu důvěru trvá dýl. 

Že se to dostane ven z tý skupiny i omylem. 

Že se někdo přeřekne…Že to trvá delší dobu, 

než se to přejde. Takže pak přijdou o ten čas.“ 

(R6-T, s. 47, řádky 26-28) 

 

„Ale závisí i hodně na lektorech, když jsou oni 

mladí a nemají tolik zkušeností, tak je to 

prostě o hodně těžší. Já byla se zkušeným 

kolegou, byli jsme na sebe zvyklí…takže 

viděli, že si na nic nehrajeme, že jsme tam 

opravdově.“ (R6-T, s. 45, řádky 14-17) 

 

„Určitě je i strašně velký faktor to, že neví, do 

čeho jdou. A nejdřív je to vnímáno jako 

nějaký výlet a oni nerozumí tomu, proč tam 

jsou.“ (R6-T, s. 46, řádky 21-23) 

PARTNERSKÉ VZTAHY 

Vždy rušivé 

 

 

„…je to vždycky hrozně rušivý.“ (R6-T, s. 45, 

řádek 22) 
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Rozdělit, či vyloučit „My jsme je rozdělovali, aby nebyli v jedné 

skupině. Ve veřejném jsme většinou jednoho 

vyloučili…není to takhle striktní, ale když se 

nedá s nima, tak se musí vyloučit.“ (R6-T, s. 

45, řádky 22-27) 

VĚK FREKVENTANTŮ 

Bylo to brzy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vývojová témata – zbytečné je řešit 

 

 

 

 

 

 

Mladý ≠ nezkušený 

 

 

 

 

 

„Že na to bylo hrozně brzo, že byli hodně 

mladý.“ (R6-T, s. 45, řádek 10) 

„Nejdřív jsme se museli popasovat s tím, proč 

tam jsou, a pak to bylo lepší. A ta motivace se 

časem zlepšila.“ (R6-T, s. 45, řádky 12-12) 

„…nám přišlo, že jsou to děti. Byli prostě 

příliš mladí. Taky jsou spolužáci…ta 

dynamika je tím jiná.“ (R6-T, s. 46, řádky 5-

7) 

 

„A probírat první lásky nám připadalo vlastně 

zbytečný a možná až jako škodlivý. To se 

musí odžít a nemusí se to probírat před 

skupinou.“ (R6-T, s. 46, řádky 8-9) 

„To jsem vnímala hodně, a proto jsem to pak 

znovu nedělala. Témata, který jsou normální. 

Člověk si to odžije, přijde si na to sám.“ (R6-

T, s. 48, řádky 1-2) 

 

„Je jasný, že mladý frekventant ještě 

neznamená, že nemá odžito. To určitě ne.“ 

(R6-T, s. 46, řádky 18-19) 
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Skupina mladých nefunguje – chce to i starší 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Už ty děti výcvikovat nebudeme 

 

„My měli fakt skupinu mladých, chybělo to 

tam. To je hned jiný, když je tam i pár starších. 

Neustrne to…“ (R6-T, s. 46, řádky 11-12) 

„…kdyby to bylo víc namíchaný, že ti 

frekventanti už třeba vědí, co bude ve 40. 

Nebo se dokáže ta starší vcítit do dcery. Tak 

to by bylo hodně jiný a umím si to představit, 

že bych to vedla. To už je přínosný.“ (R6-T, s. 

47, řádky 17-19) 

„Do toho namíchaného bych už šla, ale jen 

s tím mým kolegou.“ (R6-T, s. 47, řádky 21-

22) 

 

„My si kvůli tomu řekli, že už ty děti 

výcvikovat nebudeme. Že jsme to skončili. 

Smysl to určitě má, ale za jakou cenu, si 

říkám.“ (R6-T, s. 46, řádky 23-24) 

VLASTNÍ ZKUŠENOST 

Motivace pro vlastní výcvik 

 

 

 

 

 

 

Nedomyšlený 

 

Škoda, kdyby nešli 

 

 

„A bylo to právě kvůli tomu, že já byla na 

klinice a nebyl tady sekundář…Tady jsme 

museli dělat i skupiny. No a já jsem o tom 

vůbec nic nevěděla.“ (R6-T, s. 44, řádky 2-4) 

„Předtím jsem byla klasickej psychiatr léčící 

medikamentózně. O psychoterapii jsem toho 

moc nevěděla.“ (R6-T, s. 44, řádky 8-9) 

 

„A přišlo nám to takový…nedomyšlený. 

Mladý, vykulený.“ (R6-T, s. 46, řádky 19-20) 

 

„No a taky je blbý, že kdyby to bylo 

nepovinné, tak jak ti studenti neví, tak by do 

toho třeba nešli, a to by zase byla škoda. Že by 
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Láska k psychoterapii 

nepoznali, co to je.“ (R6-T, s. 46, řádky 24-

26) 

 

„A šla jsem do toho, protože mě to baví. Jak 

psychoterapie, tak ta skupinová atmosféra, tak 

ten vývoj těch lidí.“ (R6-T, s. 48, řádky 10-12) 

„Ještě mě napadlo k financím. Že to, že to 

bylo špatně hodnocené, to jo. Ale když jsem 

začínala, tak to bylo bez honoráře. Z lásky 

k psychoterapii.“ (R6-T, s. 48, řádky 17-18) 

SMRT VE VÝCVIKU 

Drželi mě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdělení rolí v lektorském týmu 

 

 

 

 

 

„Mě se stalo, že mi zemřel můj kolega během 

výcviku. Lektor…bylo to na konci čtvrtého 

roku a oni celý ten pátý rok drželi pohromadě, 

drželi mě.“ (R6-T, s. 46, řádek 30, s. 47, řádek 

1) 

„Já jsem jim říkala pohrobci, potom, když 

jsme to trochu odlehčovali. Ale za začátku 

jsem s nimi jen brečela.“ (R6-T, s. 47, řádky 

2-3) 

„Ale to brečet tam spolu nad ztrátou někoho 

nám společně blízkého bylo určitě hodně 

velký a důležitý. Silný.“ (R6-T, s. 47, řádky 8-

9) 

 

„On byl hodně dominantní, já byla hodně 

upozaděná. To mi nevadilo, já jsem do toho 

vstupovala jen když on byl moc. A najednou 

jsem byla v roli, že on chyběl.“ (R6-T, s. 47, 

řádky 6-7) 
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Vztah s lektory „Je skvělý, když s těmi lektory navážou 

frekventanti dobrý vztah. Nemusí to být 

pozitivní, ale je to upřímný vztah.“ (R6-T, s. 

47, řádky 9-11) 

 Celým rozhovorem s Terezou se silně prolínala linka věku studentů. Vedla školní 

výcvik v úplném začátku a v jejich skupině byli jen mladí lidé. Byl to i důvod, proč již 

nevedla žádný další školní výcvik. Přišlo ji, že jsou studenti nezralí a zacyklili se ve 

vývojových tématech, což považuje za zbytečné. Na druhou stranu by ji přišlo škoda, 

kdyby studenti výcvik nezakusili, přišli by o něj a nepoznali, co to je. Další školní výcvik 

by vedla, kdyby měla záruku, že bude věkově pestrý a jen s jedním konkrétním kolegou. 

„Jen já tedy nevím, jestli ještě do dalšího výcviku, i veřejného, půjdu. Nechci když tak 

udělat z nich pohrobky.“ (R6-T, s. 47, řádky 22-23) Tereza považuje věk za překážku 

v mnoha ohledech. Zralost, vývojová témata či například motivace. 

 Tereza byla ve výcviku u doc. MUDr. Jaroslava Skály, CSc., který komunitně 

pracoval a v komunitě viděl velkou sílu. Komunitní prostor je pro ni důležitý. Zdůrazňuje, 

že komunita se musí oddělovat od skupiny a skupinových procesů. Studenti jsou často 

zmatení v začátcích, nevědí, k čemu přesně komunita slouží. Tereza to měla podobně, ale 

postupem času si ke komunitám našla cestu. 

 V průběhu rozhovoru se Tereza často vztahovala k pacientským skupinám a 

porovnávala je se skupinami výcvikovými. Lepší motivaci mají podle ní frekventanti, 

protože na výcviku být chtějí a jsou tam kvůli tomu, aby na sobě pracovali. Ve školních 

výcvicích se nejde tolik do hloubky, protože je na to méně času. Méně času, protože 

frekventanti školních výcviků dlouho pracují na tom, aby pochopili, k čemu jim výcvik 

bude, a aby si vybudovali v lektory a spolu frekventanty důvěru. Frekventantům by chtěla 

předat vztah k lidem. „No kromě znalostí a zkušeností tak asi nějaký vztah k lidem. 

Potažmo pacientům.“ (R6-T, s. 44, řádek 13) Apeluje také na důležitost lektorské role, 

aby i oni byli zkušení a byli ve výcviku opravdově.  

 Ona sama šla do výcviku kvůli tomu, že potřebovali v práci někoho, kdo bude 

umět vést skupiny. Do té doby působila jako psychiatr a spoléhala se na medikaci. Tam 

si postupně vybudovala lásku k psychoterapii a začala vést výcviky. Má ráda skupinovou 

atmosféru. V rámci vedení výcviků jsme se dostaly k tématu financí. Ze začátku se 

výcviky vůbec neplatily a postupně se to měnilo. „Mě snad už platili aspoň ubytování a 
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jídlo. Ti přede mnou si platili i tohle. To bylo za Skály ještě. To už musela být velká láska 

k terapii.“ (R6-T, s. 48, řádky 18-20) Také vzpomínala na svého otce, který (podobně 

jako spousta jejich kolegů) nechápal, proč na výcvik jezdí. „Můj otec byl zubař a ptal se 

mě, jestli jsem normální. Že oni si netrhají zuby, aby věděli, jaký to je.“ (R6-T, s. 46, 

řádky 28-29) 

 V rozhovoru se vyskytlo ještě jedno velké téma. A to sice téma smrti ve výcviku. 

Při jednom z veřejných výcviků ji zemřel kolega, lektor. Popisuje, jak velká síla to byla, 

prožívat smrt blízkého člověka ve skupinovém rámci. „Ono stačí, když někdo odejde ze 

skupiny. Ta smrt je o to horší, ten člověk už tam nebude nikdy. To si člověk jen tak 

nezažije. Co to dělá s ním, se skupinou.“ (R6-T, s. 48, řádky 23-25) Zdůrazňovala 

důležitost vztahu s lektory. Vztah nemusí být pozitivní, ale měl by být upřímný. Díky 

upřímnému vztahu a dobré skupině spolu dokázali překonat i tak velkou a bolestivou 

ztrátu. Tereza mluvila i o tom, jak frekventanti někdy chtějí měnit skupiny kvůli lektorům. 

„A vždycky nás těší, když nás vezmou. Že ti, co se cukali, tak nás vezmou. Můj kolega 

vždycky říká, ať se nebojím, že oni to pochopí. Že tam dojdou. (R6-T, s. 47, řádky 12-14) 

2.2 Analýza společných témat 

2.2.1 Jakou mají lektoři zkušenost s vedením školních výcviků? 

I. Nevědomost 

V rámci rozhovorů mě zajímala zkušenost lektorů. Z jednotlivých rozhovorů 

vycházely některé zkušenosti výrazněji a opakovaly se.  Jednou z nich byla nevědomost 

studentů. Lektoři často naráží na to, že studenti nerozumí tomu, co výcvik je. Výcvik patří 

ke škole a často na něj pohlíží jako na výlet (alespoň ze začátku). Terapeut Petr bývá i u 

přijímacích pohovorů: „…moje zkušenost z přijímaček…řada lidí, ani neví, co výcvik je.“ 

(R1-P, s. 4, řádky 20-21) Téma nevědomosti studentů se objevilo ve všech rozhovorech. 

Z části to lektoři přisuzují tomu, že je to povinnost v rámci školy. „Často si ji zjišťovali 

až tam…byli tak jako hozeni, že k téhle škole patří výcvik, tak šup.“ (R2-K, s. 11, řádky 

28-29) Příslušnost výcviku ke škole znamená, že je spojený se studiem, takže studenti 

často očekávají naučení se nějakých technik. „Že je hodně překvapilo, že to je o nich, a 

ne o nějakých technikách…vlastně nepřemýšlí o tom, co to znamená.“ (R2-K, s. 12, řádky 

14-17) 

Terapeutka Anna mluvila i o tom, že by se někteří sami od sebe výcviku třeba 

nechtěli účastnit. Nebo by je to dokonce vyděsilo. „Lebo niektorí absolútne nevedia, čo 
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to obnáša. Nevedia, do čoho idú a nevedia, že je to nedielna súčasť tej prace. A veľa je 

takých, že toto nechceli a nemali o tom predstavu, ale časť je aj takých, ktorých by to 

odradilo a odstrašilo.“ (R3-A, s. 19, řádky 14-17) 

Také se lektoři zmiňovali o tom, že se to samozřejmě časem změní. Studenti 

pochopí, co se ve výcviku děje a proč v něm jsou. Zároveň si také uvědomí, že je to 

součástí vzdělání, které mít musí, pokud chtějí psychoterapii provozovat, zabývat se jí. 

„Že když se toho přestanou bát…výcvik je pro ně užitečnej…tak je to strhne, si myslím, 

nějak je to vezme…Nějak ho přijmou.“ (R4-L, s. 26, řádky 31-33, s. 27, 1-2) 

II. Vztahovost, přijetí a smočení se 

Výcvik je intenzivní zkušenost a vztahovost je jedním z jeho hlavních pilířů. Není 

tedy překvapivé, že lektoři mluvili o emocích, které se výcviku objevují. Ať už v kontextu 

toho, co musí frekventanti přijmout nebo toho, co si mohou z výcviku odnést. Přijetí bylo 

jedním z nejzásadnějších pocitů, zkušeností, které si frekventanti mohou zakusit. 

„Pochopení a přijetí a pocit nějaké sounáležitosti. Že někam patří. Někam, kde je ti druzí 

berou a mají je rádi takové, jací jsou.“ (R2-K, s. 15, řádky 2-3) Za to, že do toho 

frekventanti jdou že se zapojí do výcviku, otevřou se a sdílejí své pocity, si mohou odnést 

pocit sounáležitosti. „Nejlepší v těch výcvicích je to přijetí mě se vším. S tím, co tam 

řeknu, jak se tam chovám. Ten pocit přijetí, že jsem akceptovanej takovej, jakej jsem, že 

jsem akceptovanej a přijímaný.“ (R4-L, s. 30, řádky 31-33) 

Lektoři se také několikrát dostali k důležitosti smočení se. Překonání strachu, 

který je s tím spojený a odvahou nabídnout sám sebe. Chtít na sobě pracovat a poznávat 

se. „Nejtěžší je určitě se namočit. Jít do toho, vzít tu odvahu, strach mají všichni. Než se 

otevřou a namočí se. A překonat vlastně ten strach z nějakého odmítnutí, odsouzení, 

nepochopení…těžké najednou, veřejně, před tolika lidma říkat tak intimní věci.“ (R2-K, 

s. 14, řádky 18-21) 

III. Snaha předat vědomosti a zkušenosti dál, snaha pomoci frekventantům 

Ptala jsem se lektorů na jejich vlastní motivaci. Proč výcviky vedou i na to, co 

chtějí, aby si frekventanti z výcviku odnesli. I v tomto se lektoři často shodovali. 

Například ohledně sebereflexe a nadhledu studenta. Nahlížení na svět a sebe z jiného 

úhlu. „Že můžou o sobě přemýšlet jinak.“ (R1-P, s. 3, řádky 13-14) „…respekt k tomu, že 

to můžou mít různě, a že je potřeba to brát vážně. Je potřeba to nesoudit.“ (R2-K, s. 9, 

řádky 18-19) 
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O objevení či otevření možností, které mají. „Aby objavili svoje ďalšie možnosti, 

ktoré v živote ešte nevyužívajú, lebo sú neslobodní.“ (R3-A, s. 18, řádky 7-8) Petr mluvil 

o otevřenosti hned v několika sférách, podrobněji jsou popsány v analýze rozhovoru. 

„…otevřený sami v sobě, k tomu, pracovat pořád na tom, že to s námi něco dělá.“ (R1-

P, s. 3, řádek 19) „Být otevřený té změně, tomu procesu terapeutickému.“ (R1-P, s. 3, 

řádky 19-20) 

 Někteří lektoři mluvili o lidskosti. „Tu rovinu kolegiální a zároveň lidskou.“ (R5-

S, s. 34, řádky 27-28) Respektu k sobě i druhým. „Aby sa naučili lidství, väčšieho 

rešpektu a k úcte. K sebe, druhým, všetkému živému tvorstvu.“ (R3-A, s. 18, řádky 8-9) 

Další důležité téma bylo pokora. „…jako mít nějakou pokoru. Nejsem mistr světa 

a ten druhý je víc než já v tomhle smyslu.“ (R5-S, s. 35, řádky 8-9) Naučit se být 

profesionálem a zároveň člověkem. Nekoukat na lidi kolem (a své klienty) jako na 

podřadné. „Že člověk může být dobrý profesionál a zůstat člověkem, nebo nebýt jenom 

jakýmsi inženýrem lidských duší nebo něčeho takového.“ (R5-S, s. 35, řádky 6-7) Jak je 

důležité vnímat člověka, nezapomenout na něj. Myslím si, že lektoři mluví o tom, že je 

nezbytné neustále myslet na to, že jsme každý jiný a potřebujeme něco jiného. 

Neodsuzovat, zříct se soudů nad druhými a pokusit se je vidět takové, jací jsou. „Nějaký 

respekt k odlišnostem nebo k jinakostem lidí…Jako nespolknout všechno, ale zároveň mít 

respekt k tomu. Že lidi mají různý život, různej postoj k životu, různej styl oblíkání, různý 

způsob projevu a že to, že nám něco leze na nervy, ještě neznamená, že je to špatně.“ (R4-

L, s. 24, řádky 6-11) 

Posledním tématem, které bych chtěla vyzdvihnout v této sekci je etika. Důležitost 

jejího předávání frekventantům. Zdálo se mi, že se lektoři snaží nahlížet na pravidla etiky 

a posuzovat, co je zastaralé a co ne. Které tradice se mají ctít. „A pak ještě etiku, myslím, 

že etika je důležitá…Aby nezacházeli s informacemi volně, aby nevynášeli a tak.“ (R4-L, 

s. 24, řádky 4-6) „V tom smyslu, že je to profesní záležitost a některé věci se nějak ctí a 

mají ctít.“ (R5-S, s. 34, řádky 28-29) 

2.2.2 Co vnímají lektoři jako důležité ve výcviku? 

IV. Důležitost lektorské role a dobrého týmu 

Všichni lektoři zdůrazňovali, že práce není jen na straně frekventantů, nýbrž i na 

jejich straně, lektorské. Klára mluvila o tom, jak se jejich role postupem času mění. 

Nejdříve jsou spíše profesoři a autority. „Že jsme tam byli víc jako autority…někdo vůči 
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komu je potřeba se vymezovat. Na koho se trochu jako nadává a kdo reprezentuje neduhy 

školy.“ (R2-K, s. 12, řádky 1-3) Anna také otevřela téma hodnocení ve škole a strach, 

který to může přinášet. I zde se opírala o lektora a jeho důležitost. „...myslím, že je to 

hlavne na tom lektorovi, aby tu rolu zvládol. Aby toho študenta odúzkostnil, aby sám 

pracoval s tým, že pre študenta to môže byť ťažké. Lebo vo výcviku nesmieš hodnotiť a pri 

vedomostiach musíš hodnotiť.“ (R3-A, s. 20, řádky 8-11) 

Klára v tomto ohledu čerpá i ze své zkušenosti. To, jak se chovali lektoři k ní, bylo 

pro ni v jejím výcviku zásadní. „…mám tu zkušenost, že to, jak se chovali moji lektoři ke 

mně, bylo to nejzásadnější, z čeho já jsem potom těžila…vnímala jsem ten dopad na 

sebe.“ (R2-K, s. 9, řádky 20-23) Samuel dodnes čerpá inspiraci z jeho výcviku. „Jsem 

strašně šťastnej za ty lektory, který jsem měl…mě to prostě ovlivnilo hodně a dodneška 

jsou situace, kdy vzpomínám na to, co by třeba dělali.“ (R5-S, s. 34, řádky 14-18) 

Nezbytnost dobrého týmu také zmiňovali všichni lektoři. Když se mezi sebou cítí 

všichni dobře, nevstupují do výcvikového dění například procesy, které mají lektoři mezi 

sebou (nerozumí si, nekomunikují, neznají se, nevyhovuje jim styl práce apod.). 

„…skupina dobře pracuje, když jsou lektoři v souhře…na sebe naladění, když vlastně 

neřeší sebe.“ (R2-K, s. 10, řádky 8-9) „S lidma, který mám rád. Je důležitý si dobře 

sednout s lektorama, na to já měl štěstí.“ (R4-L, s. 32, řádky 20-21) „Já byla se zkušeným 

kolegou, byli jsme na sebe zvyklí…takže viděli, že si na nic nehrajeme, že jsme tam 

opravdově.“ (R6-T, s. 45, řádky 14-17) 

Lukáš mluvil i o zodpovědnosti této role. O nelehkých rozhodnutích, které musejí 

jako lektoři vykonávat. Přišlo mi, že je pro Lukáše důležité, aby lektoři výcviků sebrali 

dostatek odvahy a byli schopni frekventantovi říct, když se na práci nehodí. Nad touto 

otázkou jsem sama několikrát uvažovala, a tak mě mile překvapilo, když o tom Lukáš 

začal sám mluvit. „My jsme v jednom výcviku tohle udělali, že jsme to těm lidem 

nedali…doteď jsem rád, že jsme to udělali. Mně připadá, že se tím jen my jako lektoři 

zbavujeme nějaký zodpovědnosti.“ (R4-L, s. 30, řádky 5-8) 

Anna i Samuel zdůrazňovali i osobnost lektorů. „To hrozne záleží od osobnosti 

tých lektorov. Či sú schopní oddeliť ten proces a či sú v tom nestranní. Či dokážu byt 

v tom lidsky...“ (R3-A, s. 20, řádky 5-6) „Že pak záleží na těch vedoucích, jestli ty lidi 

získají. I když třeba chtěli jiný styl výcviku. Jestli je získají pro tu krásu skupiny.“ (R5-S, 

s. 37, řádky 31-32, s. 38, řádek 1) Tereza mluvila i o důležitosti dobrého vztahu s lektory. 
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Mluvila o tom v kontextu úmrtí ve výcviku, jak jí pomohlo, že spolu jako skupina drželi. 

Vzpomínala na to, jak se o ni postarali. „Je skvělý, když s těmi lektory navážou 

frekventanti dobrý vztah. Nemusí to být pozitivní, ale je to upřímný vztah.“ (R6-T, s. 47, 

řádky 9-11) Anna vnímá lektorskou práci jako poslání. V rozhovoru s ní jsme se k tomu 

dostali několikrát. Tereza mluvila například o lásce k psychoterapii. „Aj ty výcvikový 

lektori, aby robili výcviky iba ty, ktorý milujú skupinovú prácu. Aby to nerobili ako prácu, 

ale ako poslanie.“ (R3-A, s. 22, řádky 11-13) 

V. Otázka heterogenity 

Dalším tématem je heterogenita v rámci výcviku a skupin. Lektoři zdůrazňovali 

nutnost namixování skupiny napříč věky frekventantů. „Lepší je to, když je to namíchaný, 

když se to dá řešit cross.“ (R1-P, s. 7, řádek 2) Jako hlavní důvod uvádí převážně 

různorodost témat a nezacyklení se ve vývojových oblastech. „…když těch lidí mladých 

je tam hodně, tak prostě ta témata jsou podobná…o separaci od rodičů, rodiny. O prvních 

důležitých vztazích, o studiu, o škole…točí kolem vývojového zrání a separace.“ (R2-K, 

s. 15, řádky 9-11) „Ja si myslím, že je dobré nakombinovať aj mladších aj starších, aby 

sa mohli otvárať všetky témy...dobré to namixovať.“ (R3-A, s. 20, řádek 30, s. 21, řádky 

1-3) Samuel to nazývá jako odraz světa, Petr zase říkal, že takto (homogenně) populace 

nevypadá. (R5-S, s. 40, řádky 5-6) 

Anna i Samuel také mluvili o osamocení člověka, když nemá ve výcviku 

zastoupení. I dva jsou lepší než jeden. „Kde sú aj dva starý, je to lepšie ako jeden. Vo 

verejných je aj problém, keď je jen jeden veľmi mladý, vždy treba mu aspoň jedného nájsť 

primerane vekom...“ (R3-A, s. 21, řádky 3-5) „Takže když je někomu padesát a je tam 

jeden, pak je tam jeden, kterému je 35 a zbytku je 25, můžou se cítit osamocený a 

nepochopený něčím.“ (R5-S, s. 40, řádky 8-9) Tereza vedla výcvik, který byl v začátku 

školních výcviků a byl složen z mladých lidí. Pro ni a jejího kolegu byla homogenita 

skupiny důvod, proč už nešli do dalšího běhu. Do vedení školního výcviku by šla jen za 

předpokladu, že bude heterogenní skupina. „…kdyby to bylo víc namíchaný, že ti 

frekventanti už třeba vědí, co bude ve 40. Nebo se dokáže ta starší vcítit do dcery. Tak to 

by bylo hodně jiný a umím si to představit, že bych to vedla. To už je přínosný.“ (R6-T, 

s. 47, řádky 17-19) 
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VI. Teď a tady, síla skupiny 

Mezi nejdůležitější skupinové procesy řadili lektoři dění v přítomnosti. Když se 

odehrávají procesy přímo na skupině, řeší se aktuální témata. „…když se to děje online 

tam. Když se nereferuje o tom, co se stalo mimo a jakoby to není vyprávění o tom, co se 

mezi náma odehrálo mezi setkáníma.“ (R2-K, s. 10, řádek 3-4) Když porovnávali skupinu 

s komunitou, nejčastěji mluvili o tom, že skupiny jsou intimnější. Komunity jsou více 

informativní. „No ta skupinová práca je ďaleko viacej intímnejšia a viacej ide do hĺbky.“ 

(R3-A, s. 18, řádek 21) Lukáš mluvil o důvěře ve skupinu. O víře ve skupinovou práci, 

v její sílu. „Já třeba nemusím vést dialog s tím frekventantem…dávám důvěru té skupině, 

že si s tím poradí a že z toho vylezou cenné věci pro všechny...skupinové práci věřím…“ 

(R4-L, s. 25, řádky 18-21) Samuel to popisuje jako dar. „Nejlepší je, když lidi poznají sílu 

skupiny. Zprostředkovat to, je možná to nejtěžší…Jestli není lepší tam být sám než ve 

skupině...Protože člověk zjistí, že skupina je živočich…Je to hrozná síla. A zdravá skupina 

je největší dar, co může být.“ (R5-S, s. 39, řádky 21-26) 

VII. Komunikace v rámci partnerství 

Téma partnerských vztahů mě zaujalo kvůli mladšímu složení frekventantů. 

Zajímalo mě, zda jsou partnerské vztahy častější a hlavně, jakou mají lektoři zkušenost 

s partnerstvím v rámci výcviku. Většina lektorů uvedla, že je to stejné ve veřejném i 

školním výcviku. Výcvik je o vztahovosti, není to tedy divné. Několikrát jsme se dostali 

k tomu, že jsou to spolužáci a jsou mladí, je tedy přirozené, že spolu chodí. „Tam nejde 

o to, že jsou mladší. Hlavně jde o to, že jsou to spolužáci a spolužáci spolu prostě choděj.“ 

(R4-L, s. 28, řádky 13-14) „Protože zakazujte mladejm lidem, aby spolu chodili…to je 

padlý na hlavu.“ (R5-S, s. 37, řádky 14-15) 

Když se o vztahu mluví a dvojice se nebrání se komunikaci, může to být přínosné 

pro skupinu či komunitu (a samozřejmě pro pár jako takový). „…když se to podaří a 

přetaví se to v něco, co je reflektovaný a na čem se dá jako pracovat, což jsem taky zažil, 

tak to může být ku prospěchu věci.“ (R1-P, s. 5, řádky 26-28) Často se stává, že 

frekventanti o vztahu mluvit nechtějí. „Ale je to težký, když se to stane v tom, že je pro ty 

lidi prostě těžký ten svůj vztah v přímém přenosu vystavit tomu zkoumání.“ (R5-S, s. 37, 

řádky 23-25) Chrání si ho, nejsou si vztahem ještě jistí apod. „…můžeš to zapéct a popírat 

to a je to jak proti duchu výcviku, tak to zamezí pokračování v tom procesu.“ (R1-P, s. 5, 

řádky 22-23) 
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Samuel také přemýšlí nad zalíbením a zamilovaností, která podle něj vzniká ve 

výcviku rychleji než v běžném životě. „To zalíbení…ta skupina přináší spoustu pocitů a 

intimností. Ta láska se získá rychleji než v civilu, ale může to být ošidný. Je to takový 

rychlý. Možná příliš rychlý. Tam venku se lidi musí víc poznávat, dýl to trvá.“ (R5-S, s. 

38, řádky 13-16). Toto téma může spadat i pod rozdíly mezi školními a veřejnými 

výcviky. I v těch může zalíbení vznikat rychleji než ve venkovním světě. Frekventanti se 

ale nepotkávají mimo výcvik (ve třídě).  

Nicméně lektoři apelovali na to, že je to komplikace, která má dosah na celý 

výcvik, ovlivňuje všechny. „Ale je to asi patálie pro všechny…Pro ty, co jsou spolu. Pro 

terapeuty, pro skupiny, pro kamarády. Někdy z toho jde asi vytěžit i něco dobrýho… 

Někdy to přinese zklamání.“ (R5-S, s. 38, řádky 16-19) Tereza mluvila i o vyloučení 

z výcviku, které bývalo kdysi častější. Považuje to za jediné řešení, když se s frekventanty 

nedá o vztahu komunikovat. „My jsme je rozdělovali, aby nebyli v jedné skupině. Ve 

veřejném jsme většinou jednoho vyloučili…není to takhle striktní, ale když se nedá s nima, 

tak se musí vyloučit.“ (R6-T, s. 45, řádky 22-27) 

2.2.3 Jaké (pokud nějaké) rozdíly mezi školními a veřejnými výcviky 

považují za nejzásadnější? 

VIII. Sdílení prostoru mimo výcvik a dynamika výcviku 

Jedním z rozdílů, který zmínilo více lektorů, bylo sdílení prostoru mimo výcvik. 

Frekventanti jsou spolužáci (nepotkávají denně jen druhý obor). Vídají se tedy mezi 

výcviky pravidelně, ať už ve škole nebo po škole jako přátelé. Petr tento rozdíl zmiňoval 

kvůli míře bezpečí. „Musí překonat i tu míru bezpečí, nebo pomyslnýho nebezpečí, v tom 

veřejným prostoru školním.“ (R1-P, s. 6, řádky 4-5) Klára mluvila o podobném principu. 

Člověk si rozmyslí, co řekne více, když ví, že se s danými lidmi uvidí hned další den. 

„…nejde některé věci si vyřizovat otevřeně, když vím, že druhý den toho člověka potkám 

ve škole.“ (R2-K, s. 13, řádek 13) Samuel zmiňoval hrozbu vynášení informací, která je 

u školních výcviků větší. „Myslím, že tam je ještě problém u těch školních, že student 

může mít strach, aby věci z výcviku neprosákly do školy a naopak. Že třeba když něco 

řeknu na výcviku, třeba o některém z učitelů, že mě štve.“ (R5-S, s. 41, řádky 28-31) 

Klára také spojovala tuto sféru vídání se s dynamikou výcviku. Například 

komunity jí přišly méně živé (než ve veřejném výcviku), kvůli tomu, že studenti o sobě 

informace mají. Zároveň mají komunity ve škole. „To je velký rozdíl mezi těma veřejnýma 
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výcvikama, kde ty lidi se potkávají jen čtyři krát do roka a jinak se nevidí…všichni zvědaví 

na toho, kdo mluví, protože to slyší poprvé.“ (R2-K, s. 10, řádek 24-27) Ve veřejných 

výcvicích se hledají lidé, kteří se mimo výcvik neznají. Požaduje se tedy poté po nich, 

aby se skupinou sdíleli, pokud se například potkávají v mezidobí. Ve školních výcvicích 

se také mluví o para komunikaci a věci se mají vracet, není to ale stejné. „V těch výcvicích 

pro veřejnost se cíleně dávají lidi…aby spolu mimo výcvik neměli kontakt…když se pak 

lidi později začnou potkávat, tak by to měli přinést do skupiny.“ (R4-L, s. 28, řádky 18-

20) 

IX. Motivace a její proměnlivost 

Motivace a její proměnlivost v čase byla další velké téma. Většina lektorů se 

přikláněla k tvrzení, že motivace není horší, je jiná. Všichni pociťují rozdíl mezi motivací 

frekventantů výcviku školních a veřejných. Frekventanti výcviků veřejných vědí, do čeho 

jdou a víceméně vědí, co mají očekávat. „Ale keď už sa rozhodnú, tak väčšinou oni prejdú 

PPF, alebo sú na filozofickej fakulte a sú takí ako, ja neviem, motivovanejší alebo 

otvorenejší. Zvedavejší.“ (R3-A, s. 21, řádky 3-5) Frekventanti školních výcviků do toho 

jdou už v začátku s něčím jiným. „Ta motivace je spíš osobně rozvojová, než že by člověk 

věděl po maturitě, do čeho jde.“ (R1-P, s. 4, řádky 31-32) Samuel to vnímá podobně, 

přidává ale i kontext školy. „Myslím, že tam je jiná motivace, nebo něco jiného je v té 

motivaci už na začátku. Ten student může být překvapený nebo naštvaný nebo 

demotivovaný v něčem atd., jeho školní věci se můžou promítat do toho výcviku.“ (R5-S, 

s. 41, řádky 19-22) 

Klára vnímá jinakost motivace ve zralosti frekventantů. „…je jiná, protože ti lidé 

jsou méně zralí…obtížněji v sobě hledají ta témata a oslovují to, co potřebují.“ (R2-K, s. 

11, řádky 24-25) Na druhou stranu také podotýká, že motivaci pracovat na sobě měli. „Ta 

skupina pracovala jinak, protože to byli výrazně mladší lidi, ale myslím si, že motivaci 

něco se sebou dělat měli. A měli ji vždycky.“ (R2-K, s. 11, řádky 26-28) 

Lukáš apeloval na individualitu. „Je to individuální. Jsou lidi i ve školním výcviku, 

který jsou stejně motivovaný jako lidi z výcviku pro veřejnost.“ (R4-L, s. 26, řádky 13-

14) Nicméně také podotknul, že se mladší lidé podle něj méně rozmýšlí, než konají. 

„Připadá mi, že čím jsou lidi mladší ve výcviku, tím se mi zdá…že o tom míň přemýšlí. O 

tom, do čeho jdou.“ (R4-L, s. 26, řádky 19-20) 
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Lektoři se ale také shodovali na tom, že jakmile frekventanti zjistí, o co ve výcviku 

jde, jejich motivace se mění. „Jo, zaplaťpánbůh, že se mění.“ (R1-P, s. 5, řádek 4) 

Postupně pochopí, v čem je smysl výcviku, a jejich přístup se změní. Samozřejmě se to 

nepovede vždy, to se ale děje i ve výcvicích veřejných. 

Lukáš v rámci motivace hovořil i o motivaci lektora, která musela být velká. 

Lektor podle něj ve školním výcviku více pracuje, protože se snaží motivovat 

frekventanta. Špatnou motivaci lektora spojoval i s financemi. „…donedávna byly ty 

školní výcviky hůř placený než ty veřejný…víc práce, s nejistým výsledkem a byli jsme hůř 

placený.“ (R4-L, s. 27, řádky 27-29) Tereza v tomto kontextu mluvila o lásce 

k psychoterapii. „Ještě mě napadlo k financím. Že to, že to bylo špatně hodnocené, to jo. 

Ale když jsem začínala, tak to bylo bez honoráře. Z lásky k psychoterapii.“ (R6-T, s. 48, 

řádky 17-18) 

X. Instituce a povinnost 

Dalším faktorem byla povinnost výcviku v rámci školy. Studenti mohou odejít ze 

školy a zůstat ve výcviku, nemohou ale být ve škole a nechodit do výcviku (počítají se i 

výcviky započaté jinde). Školnímu výcviku se tedy dá vyhnout jen tím, že má člověk 

výcvik jiný, nebo jde na jinou školu. „Je to povinný a pro ty frekventanty jim tak jako 

v uvozovkách drží nůž pod krkem. Musíš to mít.“ (R5-S, s. 41, řádky 15-16) Samuel 

mluvil například o tom, že můžeme odmítat, co máme povinné. U mladých studentů to 

může být součástí rebelie. „Student to má povinně. A když máte něco povinně, tak často 

to odmítáte.“ (R5-S, s. 41, řádky 25-26) Kdyby byl výcvik nepovinný, studenti by si 

mohli zvolit, jestli do něj chtějí vstoupit, nebo ne. „Ja by som to vyslovene dala ako na 

výber...dala možnosť, že to nie je povinne. Dala by som to ako možnosť.“ (R3-A, s. 20, 

řádky 1-3) Anna s Terezou na druhou stranu apelovaly i na nevědomost, o které jsem již 

psala. S tím spojené by mohlo být to, že by studenti do výcviku nenastoupili, protože o 

něm nemají žádnou představu. „No a taky je blbý, že kdyby to bylo nepovinné, tak jak ti 

studenti neví, tak by do toho třeba nešli, a to by zase byla škoda. Že by nepoznali, co to 

je.“ (R6-T, s. 46, řádky 24-26) 

Klára ještě zmiňovala prvek hodnocení, který je také součástí školy. „Ta instituce 

taky určitě hraje roli. Jak jsem mluvila o tom, že jsem to hodně vnímala, jakože si dávají 

studenti víc pozor…prvek nějakého hodnocení.“ (R2-K, s. 14, řádky 3-5) Lukáš zmiňuje, 

že výcvik není terapie a hodnocení němu patří. „Já si myslím, že výcvik není terapie a na 
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frekventanty je nějaký nárok. Že by se s tím mělo víc otevřeně pracovat. Protože pak se 

stane, že to vypadá, že žádný nárok není. Že je to o sdílení a práci na sobě a najednou na 

konci přijde nějaká bilance. A to je hodnotící.“ (R4-L, s. 29, řádky 13-16) 

XI. Nesvoboda 

Lektoři také mluvili o nesvobodě, kterou převážně vztahovali k povinnosti a 

instituci. „…pracujete s lidma, který nejsou úplně svobodný v tom výběru…i odešli, ale 

oni nemůžou, protože studujou a výcvik je součástí studia…na nějakou dobu nesvobodná 

past.“ (R4-L, s. 26, řádky 28-31) Klára na to nahlížela z pohledu organizace výcviků. 

Škola zadá termíny, ve kterých je možné se výcviku zúčastnit. Stanoví také cenu výcviku. 

Ve veřejném výcviku je větší možnost domluvit se o časových a finančních otázkách. 

„…škola ty výcviky jako organizuje. My i vy přijdeme k hotovému…Je to servis od školy 

a zároveň je to svazující. Nedá se to dělat po svém.“ (R2-K, s. 16, řádky 7-9) Zároveň ale 

v návaznosti na nesvobodu ve výcviku zmiňovala i aspekty, které školní výcvik přináší. 

Tyto aspekty spojovala převážně se vztahy. „…vnímám, že to přináší něco zase jiného, 

co já jsem nezažila. Co já si můžu jen představovat. Vyjít ze školy a už mít takové 

zkušenosti je prostě super…ty vztahy mezi váma, když se povedou, jsou silný.“ (R2-K, s. 

14, řádky 1-3) 

XII. Otázka věku 

Na věk jsme narazili v každém rozhovoru, nicméně většina lektorů ho neviděla 

jako překážku. Hlavně zdůrazňovali nutnost heterogenity ve skupině (uvedeno výše). Věk 

byl zmiňován v rámci zralosti frekventantů. „…ovlivňuje motivaci a nějakou jako zralost 

v rámci toho výcviku…Ta zralost ve výcviku znamená…ta představa o tom, co chci 

dělat.“ (R4-L, s. 31, řádky 7-9) Lukáš také mluvil o tom, že starší frekventanti více 

promýšlí, co udělají (například vstup do výcviku apod.). Dalším problémem byla 

vývojová témata. Lektoři ale věří, že tento problém není tak velký, když se výcviku 

účastní frekventanti různých věkových kategorií. (viz. Otázka heterogenity). Např. 

Tereza vedla z důvodu nízkého věku frekventantů jen jeden školní výcvik. „My si kvůli 

tomu řekli, že už ty děti výcvikovat nebudeme. Že jsme to skončili. Smysl to určitě má, ale 

za jakou cenu, si říkám.“ (R6-T, s. 46, řádky 23-24) V rozhovoru s ní byl věk největší 

téma. Různé věkové kategorie napříč skupinami považuje za zásadní. Dalšího školního 

výcviku by se účastnila jen při splnění této podmínky.  
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Diskuze 

 V praktické části této práce jsem během analýzy společných témat rozhovorů 

přišla na několik věcí. Položila jsem si tři otázky. Jakou mají lektoři zkušenost s vedením 

školních výcviků? Co vnímají lektoři jako důležité ve výcviku? Jaké (pokud nějaké) 

rozdíly mezi školními a veřejnými výcviky považují za nejzásadnější? 

 Z rozboru první otázky vyplynuly tři témata: (a) nevědomost, (b) vztahovost, 

přijetí a smočení se, (c) snaha předat vědomosti a zkušenosti dál, snaha pomoci 

frekventantům. Nevědomost byla vždy jednou z hlavních složek, na kterou jsme narazily. 

Studenti často nevědí, že je výcvik součástí školy, nebo vědí, ale nerozumí tomu, co to 

znamená. Neumí si to představit, nedostatečně si zjistí informace o něm. Jedním z faktorů 

této nevědomosti je věk studentů. Nepromyslí si své chování a jednání. Často si nejsou 

jisti tím, co chtějí v životě dělat, nejdou do výcviku s tím, že se chtějí zlepšit ve svém 

oboru. Výcvik jim tak trochu spadne do klína. Tato nevědomost časem zmizí, jak 

frekventanti přijdou na to, co výcvik znamená a že je pro ně přínosný. Nicméně je to 

někdy na úkor výcvikové práce. Nestihne se toho udělat tolik, protože delší dobu trvá, 

než se studenti rozkoukají a jsou připraveni plně pracovat. 

 Emoce ve výcviku (vztahovost) nejsou ničím překvapujícím. Výcvik je intenzivní 

a emoce jsou jedním z nejdůležitějších pilířů. Nejčastěji mluvili lektoři o přijetí. Prožití 

si pocitu úplného přijetí, že člověk někam patří. Lidé, se kterými tento prostor sdílí, ho 

mají rádi takového, jaký je, rozumí mu. Také se hovořilo o smočení se do procesu. 

Překonat se, najít odvahu. Lektoři nejčastěji zmiňovali sebereflexi a nadhled studentů, 

když se zamýšleli nad tím, co chtějí, aby si frekventanti z výcviku odnesli. Uvedli také 

lidskost, která je pro budoucí práci stěžejní. Dalším zmiňovaným tématem byla pokora. 

Pokora k profesi, respekt vůči klientům (lidem celkově) a sám k sobě. Někteří lektoři 

hovořili také o etice. Jak je důležité etiku předávat dál, nezapomínat na to, že některé věci 

je důležité ctít. 

 Pod otázku, co vnímají lektoři jako důležité ve výcviku, vyvstala čtyři témata. (a) 

Důležitost lektorské role a dobrého týmu, (b) otázku heterogenity, (c) teď a tady, síla 

skupiny, (d) komunikace v rámci partnerství. Lektorská role byla zmiňována ve všech 

rozhovorech. Každý respondent mluvil o tom, jak je důležité, aby měli lektoři mezi sebou 

dobré vztahy a nestálo nic v cestě výcvikovému procesu. Zároveň si uvědomovali, jak 

zodpovědná jejich role je. To, jak se budou v rámci výcviku chovat a jakou atmosféru 
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vytvoří, bude mít velký dopad a vliv na frekventanty výcviku. Respondenti často i sami 

vzpomínali na své lektory, jak důležití pro ně byli. V rámci tohoto tématu jsme narazili i 

na otázku vyřazování z výcviků. Součástí lektorské role by měla být i zodpovědnost za 

to, jaké frekventanty doporučí do dalšího výcviku. Rozpoznání lidí, kteří ještě potřebují 

řešit nějaké své vnitřní pochody, nebo se celkově na práci s lidmi nehodí. Důležitost 

dobrého týmu byla uvedena v každém rozhovoru, všichni respondenti potřebují vést 

výcviky s lidmi, které mají rádi, na které se mohou spolehnout. 

 Heterogenita skupiny byla tématem hlavně kvůli věku. Někteří respondenti ji 

zmiňovali i v rámci zaměstnání frekventantů. Ve školních výcvicích jsou studenti 

psychologie a sociální práce, ve veřejných je profesí více. Součástí školních výcviků jsou 

i lidé, kteří pracují nebo pracovali v různých sektorech. Je to vlastně trochu spojené i s tím 

věkem. Ve školních výcvicích je většina studentů po maturitě, jsou staří do třiceti let a 

mají za sebou jinou školu, studijní pauzu, nedokončenou VŠ apod. Mezi studenty se 

najdou i starší frekventanti, kteří již mají například děti apod. To, co lektoři zmiňovali, je 

nedostatek věkových kategorií v rámci výcviku. Když se stane, že je ve výcviku jen jeden 

člověk nad čtyřicet let, může se cítit osaměle. Nemá zastoupení. Lektoři tedy 

zdůrazňovali, jak je důležité, aby byli alespoň dva lidé starší/mladší. Překvapilo mě ale, 

že až na jednoho lektora, nevnímali respondenti věk jako velkou překážku u školních 

výcviků. Všichni se shodli na tom, že je to jeden z hlavních rozdílů mezi školním a 

veřejným výcvikem. Shodli se také, že je to limit výcviku, pokud tam heterogenita není. 

Zároveň ale říkali, že se s mladými lidmi dá dobře pracovat a o věk jako takový tolik 

nejde. 

 Teď a tady, síla skupiny. Pod toto téma se nejvíce řadilo věnování se přítomnosti. 

Žití v daném momentu, aby se věci jen nenosily zpátky do skupiny, ale odehrávaly přímo 

v daném momentě ve skupině. Většina lektorů také spojuje skupiny s intimnější prací a 

fungování komunity jako organizační nástroj. I tam se řeší mezilidské vztahy, problémy 

apod. Nicméně je to větší prostor a není tolik určen k práci do hloubky, k tomu je lepší 

prostor skupinový. Posledním tématem pod touto otázkou je komunikace v rámci 

partnerství. Většina respondentů řekla, že partnerské vztahy jsou časté jak ve školních, 

tak ve veřejných výcvicích. Konec konců výcviky jsou o vztazích, emocích a vnitřních 

procesech. Předpokládá se tedy, že si k sobě lidé nacházejí cestu. Může to být někdy příliš 

rychlé, protože je výcvik intenzivní a silný. Vznikají tedy rychle silná pouta a náklonnosti, 

které by se v běžném životě budovaly delší dobu. Lektoři se zamýšlejí i nad tím, že jsou 
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to nejen frekventanti, ale také spolužáci a je tedy přirozené, že spolu chodí. Důležité ale 

bylo (pro všechny respondenty), aby dvojice o svém partnerství mluvila a nebála se 

komunikace. Aby byli schopni překonat strach z toho, že se jim vztah může rozpadnout, 

když ho budou na výcviku rozebírat. Není to nic lehkého, potřeba chránit svůj vztah je 

přirozená. Nedostatek komunikace je zátěžový pro všechny účastníky výcviku a 

zpomaluje procesy mezi frekventanty. Rozebírali jsme i možnosti, co dělat dál. Jednoho 

z frekventantů přeložit do druhé skupiny, pokud to nestačí, musí se jeden (nebo oba) 

z výcviku vyloučit.  

 Poslední otázka (jaké vnímají rozdíly mezi školními a veřejnými výcviky) 

zahrnuje pět témat. (a) Sdílení prostoru mimo výcvik a dynamika výcviku (b) motivace a 

její proměnlivost (c) instituce a povinnost (d) nesvoboda (e) otázka věku. Sdílení prostoru 

ve škole se opakovalo v rozhovorech několikrát. Frekventanti jsou spolužáci a potkávají 

se tedy i ve škole. Nepotkávají jen své spolu frekventanty, kteří jsou z druhého oboru. 

Lektoři hovořili především o tom, že je náročné se plně do procesu položit, když vím, že 

další den potkám stejné lidi ve škole. Například konflikty mohou být v takovém případě 

opravdu nepříjemné a frekventanti mohou mít tendenci se jim vyhýbat. Faktorem jsou i 

školní komunity, studenti sdílí své životy i tam a potom jim někdy připadá zbytečné říkat 

v komunitním prostoru, jak se mají, protože to mezi sebou vědí. 

 Motivace byla další velké téma. Většina lektorů se chtěla vyvarovat sdělení, že je 

motivace frekventantů špatná. Převážně tvrdili, že je jiná. Frekventanti nemají většinou 

správné představy o výcviku. Převažuje u nich motivace studijní nad motivací pracovat 

sám na sobě. Někdy mají mladší frekventanti problémy s autoritou a posloucháním, je to 

součást věku a revolty s ním spojené. Nicméně všichni lektoři uvedli, že se motivace 

frekventantů časem mění a frekventanti na sobě chtějí pracovat a zajímá je to. Po čase se 

obvykle pro výcvik nadchnou a vidí v něm smysl. Trvá to ale delší dobu než ve veřejném 

výcviku, kam jdou lidé většinou s jasnou motivací. Vědí, proč je to pro ně dobré a 

potřebují to. 

 Instituce a povinnost a nesvoboda mají podobný nádech. Výcvik je v rámci studia 

povinný, není to tedy jejich svobodná volba. Opět jsme se dostali k tématu revolty a 

odmítání toho, co je povinné. Také faktor hodnocení, který ve škole je, hraje svou roli. 

Na druhou stranu výcvik není terapie a hodnotící z jistého hlediska je. Nepříjemné také 

je, že se frekventant musí srovnat s důvěrou ve skupinu a lektory ve smyslu nevynášení 
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důvěrných sdělení ze skupiny. Musí věřit, že když například řekne, že má problém s 

nějakým profesorem, že se to dotyčný profesor nedozví. 

 Otázku věku frekventantů jsem již rozebírala výše. Překvapilo mě, že vyloženě 

problémově se na věk dívala jen jedna respondentka, která kvůli tomu výcviky (školní) 

přestala vést. Mluvili jsme o vývojových tématech. které jsou normální. Bez názorů 

starších účastníků ve skupině by se v nich dalo lehce ztratit a přicházelo by se o spoustu 

jiných zajímavých a důležitých témat. Respondenti ale mluvili i o tom, že mladý 

frekventant už mohl zažít věci, které neprožili ani starší účastníci (ztráta rodiče, nemoc, 

rodičovství apod.). 

 Překvapilo mě, jak některé limity, které jsem sama na školních výcvicích 

nacházela ještě před psaním diplomové práce, nebyly důležité. Jiné naopak důležité byly, 

ale z jiných důvodů, než jsem očekávala. Nejvíce jsem byla překvapena otázkou věku. 

Většině respondentů to nepřišlo jako překážka. Pokud se zvládne utvořit heterogenní 

skupina (i kdyby jen dva starší frekventanti), nemají s tím problém. Nevědomost jsem 

zaregistrovala i ve svém výcviku. Jedna věc je, že i když si člověk načte, o čem výcvik 

je, je pak jiné, když ho zažívá. Druhá věc je, že studenti často nevědí ani základní 

informace o tom, do čeho vlastně vstupují. 

 Zajímavá mi přišla i důležitost role lektora. Fascinovalo mě, jak vážně svoji 

lektorskou roli respondenti vnímají. Neměla jsem v rozhovoru konkrétní otázku na jejich 

roli, ale vždy se na ni dostala řeč. Při psaní práce jsem si sama začala více uvědomovat, 

jak stěžejní je mít dobré lektory. Jak je důležité mít vzor a oporu v někom, kdo se 

frekventantům snaží předat něco velkého do budoucí profese a života. 

 Limity ve školním výcviku jsou. Duální role, instituce, věk atd. Z rozhovorů ale 

vyplynulo, že pokud se s těmito limity otevřeně pracuje a komunikují se emoce spojené 

s nimi, nemusí to být ve výcviku překážka. Také jsem uvědomila, že je přínosné projít si 

více výcviky, zažít si různé přístupy lektorů atd. 

 Limity toho výzkumu spočívají především v tom, že se v současné době účastním 

školního výcviku, nejsem tedy nestranný pozorovatel. Nicméně s tímto aspektem pracuji 

a nesnažím se ho popřít. Další limit spočívá v malém vzorku respondentů, který není u 

kvalitativního výzkumu zvláštní. Nemohu ale dělat obecné závěry. Výcviková zkušenost 

je náročně popsatelný fenomén, do zkušenosti lektorů vstupuje velká spousta faktorů, 

které jsem nemohla probádat. Tento limit vidím ale i jako možnost práci rozvést a zabývat 
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se tématem více do hloubky. Limitem výzkumu je i fakt, že někteří respondenti jsou i 

daseinsanalytici, což může ovlivňovat jejich vnímání a zkušenost s výcviky. 
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Závěr 

 Tématem mé diplomové práce byla zkušenost lektorů s vedením školních 

psychodynamických psychoterapeutických výcviků. Zaměřuje se na prožívání a 

zkušenosti lektorů, na to, co vnímají jako důležité ve výcviku a jaké nacházejí rozdíly 

mezi školními a veřejnými výcviky. Důvodem volby tématu je vlastní zvědavost a 

neznalost jiných než školních výcviků. Zvědavost se ve mně probudila s novými kritérii 

pro akreditace a certifikace výcviků. V teoretické práci jsem nejdříve nastínila pozadí 

psychodynamického směru. Rozvedla jsem pojmy přenos a protipřenos, zmínila jsem 

také pojem identita. Dále jsem se věnovala psychoterapeutickému výcviku ve světě. 

Snažila jsem se najít, jaké jsou podmínky pro vstup do výcviků, co se klasifikuje jako 

psychoterapeutické vzdělání apod. V další kapitole jsem se zabývala 

psychoterapeutickým výcvikem v rámci PVŠPS. Jaká je historie tohoto výcviku a školy 

jako takové, co je to komunita a skupina. Věnovala jsem se také skupinové práci, součástí 

této kapitoly jsou účinné faktory skupinové terapie a role terapeuta. V neposlední řadě 

jsem se zaměřila na současnou situaci na poli výcviků. Jaké jsou podmínky na akreditace 

a certifikace, jaké výcviky fungují, co se změnilo apod. 

 V praktické části jsem nejdříve popsala metodologii výzkumu. Popsala jsem 

výzkumný cíl a otázky. Dále jsem se zabývala výzkumnou metodou, Interpretativní 

fenomenologickou analýzou (IPA). Následoval popis výzkumného postupu, kde uvádím 

výzkumný vzorek, výběr respondentů a osnovu rozhovoru. Věnovala jsem se také 

etickým aspektům výzkumu a reflexi vlastní subjektivity tématu a očekávání. Pracovala 

jsem s šesti respondenty a rozhovory byly polostrukturované. 

 Poté jsem analyzovala jednotlivé rozhovory a následně jsem v těchto rozhovorech 

hledala i společná témata v analýze. Na první otázku (Jakou mají lektoři zkušenost 

s vedením školních výcviků?) jsem popsala tři témata: nevědomost, vztahovost, přijetí a 

smočení se, snaha předat vědomosti a zkušenosti dál, snaha pomoci frekventantům. Pod 

druhou otázkou (Co vnímají lektoři jako důležité ve výcviku?) mám čtyři témata: 

důležitost lektorské role a dobrého týmu, otázka heterogenity, teď a tady, síla skupiny a 

komunikace v rámci partnerství. Pod poslední otázkou (Jaké (pokud nějaké) rozdíly mezi 

školními a veřejnými výcviky považují za nejzásadnější?) se ukrývá pět témat: sdílení 

prostoru mimo výcvik a dynamika výcviku, motivace a její proměnlivost, instituce a 

povinnost, nesvoboda a otázka věku. 
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 Výsledkem výzkumu je zjištění, že je několik důležitých složek v rámci výcviků, 

které se podílejí na jeho úspěšném absolvování. Patří mezi ně převážně heterogenita 

skupiny, motivace frekventantů, transparentnost (hlavně v komunikaci) a zodpovědný 

lektor. Nedá se na základě tohoto výzkumu určit, zda jsou školní výcviky lepší/horší či 

stejné jako veřejné. Jsou jiné. Tento výzkum ukázal, že zkušenosti lektorů se školními 

výcviky jsou převážně dobré. Jednou z nejdůležitějších věcí je uvědomovat si limity 

školních výcviků, neopomíjet je a pracovat s nimi. 

 Vzhledem k tomu, že se jedná o kvalitativní výzkum, využiji ve své praxi 

jedinečné zkušenosti šesti lektorů. Téma výzkumu je možné dále rozšiřovat a probádávat. 

Např. pokračovat v rozhovorech s dalšími lektory jak ze stejného (psychodynamického) 

směru, tak z jiných směrů, obnovit po delším časovém horizontu rozhovory s lektory, 

kteří se účastnili tohoto výzkumu, zaměřit se, popř. na jiný úhel pohledu výcviků. Bylo 

by zajímavé prozkoumat také zkušenosti frekventantů. Kdyby se nějakým způsobem 

pozměnil model výcviků (školních), například by byl některý s limitů odstraněn 

(povinnost výcviku aj.), dalo by se zkoumat, jestli jsou z tohoto důvodu výcviky jiné. 

Pokud ano, zda to byla změna k lepšímu, či k horšímu. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Informovaný souhlas 

Informovaný souhlas s účastí ve výzkumu k diplomové práci 

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY VÝZKUMU: Zkušenost lektorů s vedením 

školních psychodynamických psychoterapeutických výcviků 

Realizuje: Studentka Pražské vysoké školy psychosociálních studií Bc. Júlia Pinďáková 

jako součást své diplomové práce  

Koordinátor studie: Bc. Júlia Pinďáková, kontakt: julie.pindakova@seznam.cz  

Vzhledem ke změně kritérií pro akreditaci výcviků (mimo jiné například podmínka věku 

25 let, několikaletá zkušenost v praxi atd.) se od příštího roku nebudou začínat školní 

výcviky od prvního ročníku Bc. studia na PVŠPS. Tato diplomová práce se zaměřuje na 

zkušenost lektorů těchto výcviků. Výzkum proběhne během roku 2020/2021. Jakou mají 

lektoři výcviku zkušenost s výcviky v rámci školy? Co se jim zdá přínosné, kde vidí jejich 

nedostatky. Jak vnímají práci studentů, složení výcviku ze studentů psychologie a sociální 

práce apod.  

Studie je striktně anonymní, s Vašimi osobními údaji nebude, jakkoliv dále nakládáno.  

Získaná data budou chráněna v souladu s platnými zákony ČR o ochraně osobních údajů. 

 

Vaše účast ve studii je dobrovolná. Vaše otázky týkající se tohoto projektu zodpovím 

kdykoli.  

DĚKUJI  

Júlia Pinďáková 
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INFORMOVANÝ SOUHLAS ÚČASTNÍKA VÝZKUMU: 

Zkušenost lektorů s vedením školních psychodynamických psychoterapeutických 

výcviků 

1) Souhlasím s tím, aby rozhovor s mou osobou byl anonymně použit v bakalářské 

práci: 

„Zkušenost lektorů s vedením školních psychodynamických 

psychoterapeutických výcviků“ 

2) Potvrzuji tímto, že jsem byl obeznámen s podstatou diplomové práce a že svůj 

souhlas dávám dobrovolně.  

3) Uvědomuji si, že mohu svůj souhlas stáhnout kdykoli, aniž by to mělo jakýkoli 

vliv na má práva nebo na povinnosti výzkumníků.  

 

Datum ……………….    Podpis:……………………………… 
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Příloha č. 2: Přepis rozhovorů 

Rozhovor 1 

J: Jak tě ovlivnil tvůj výcvik? V kolika letech jsi do něj vstoupil? 1 

L: Já budu asi muset počítat, bylo to nějak před narozením prvního syna…takže asi tak 2 

pětadvacet nebo šestadvacet mi bylo. A jak mě ovlivnil...jaký je kritérium? 3 

J: Já nemám přímo kritéria. Mě zajímá tvoje zkušenost. Co ti to dalo. Jak tu zkušenost 4 

vnímáš? Jestli to bylo třeba jen něco, co jsi si musel odbýt, abys mohl dělat terapii nebo 5 

co to pro tebe znamenalo/znamená? 6 

L: No, já si myslím, že pro mě to bylo, že jsem chtěl dělat terapii už vlastně od školy a 7 

tohle byl vlastně přístup k tomu to dělat. Moje první úvaha byla samozřejmě praktická, 8 

mít ten papír, abych to dělat mohl. Ale nenapadlo mě, že jednak ten papír dostanu až za 9 

mnoho let později a jednak dneska vnímám víc ten osobní profit než ten papír. Já jsem 10 

ten papír ukazoval vlastně jen před atestací, jinak ho nikdo nikdy nechtěl. 11 

J: Co pro tebe výcvik znamená? Co bys chtěl frekventantům předat? 12 

P: Co bych chtěl předat? Asi spíš než předat tak sdílet. Že můžou o sobě přemýšlet jinak. 13 

Že můžou reflektovat, co s nima ten výcvikový a terapeutický proces dělá. A otevřít jim 14 

tu možnost tomu porozumět. Jednak je to…já jsem původně dynamickej, já jsem jako 15 

klasickej SUR. Takže to nebylo o tom KBT naučit se techniku, ale bylo to spíš o tom 16 

přemýšlet o procesech vztahových, osobních, dynamických. Porozumět tomu, co se to 17 

děje a tohle předat. A být otevřený jednak tomu, té zkušenosti, co to dělá s klienty a 18 

jednak otevřený sami v sobě, k tomu, pracovat pořád na tom, že to s námi něco dělá. Být 19 

otevřený té změně, tomu procesu terapeutickému. 20 

J: Kdy máš pocit, že skupina pracuje dobře? Vnímáš nějaké intenzity skupinové práce? 21 

Co vnímáš jako důležité nebo nejlepší pro skupinovou práci? 22 

P: Počkej, ještě jednou ten začátek? 23 

J: Jestli vnímáš, nějaké intenzity skup. práce, kdy ti přijde, že skupina pracuje dobře 24 

například. 25 

P: Nejhorší je, když člověk na skupině usíná, ale to se ti nestane, když ta skupina pracuje 26 

na tématu, který je nosný. Na tématu, který je pro tu skupinu významný a v tu chvílí 27 

člověk těžko usne. Když člověk frčí s nima. Tak si myslím, že je to něco, co je pro lidi 28 
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přínosný, protože jsou přímo v tom dění toho procesu. Když usínáš a jedou témata, který 1 

jsou daleko od toho dění ve skupině, daleko od těch vztahů ve skupině, který se tam dějou. 2 

To je tragédie. Čím je to osobnější, osobitější, čím je živější vztah jak jednotlivců, tak 3 

skupiny, tak tím mi to přijde nosnější. 4 

J: Teď by mě zajímalo, jak vnímáš komunitní práci? 5 

P: Já, když jsem se o tom bavil s Jirkou Růžičkou tak on vizionářsky měl touhu, aby se 6 

ty lidi naučili nějakýmu komunitnímu životu. To asi ani ne úplně výcvikovýmu ale nějaký 7 

sounáležitosti, která je potřeba v nějaký komunitní práci. Byl oslovenej nějakým pobytem 8 

v Anglii v 70. letech. A to si myslím, že je nějaký dar, který dal té škole. Svým studentům 9 

tohle zažít. Když půjdeš na ekonomku tak tam neznáš bratra, je to konkurenční. Když 10 

jdeš na architekturu tak tam společenství je, ale je to spis o díle. Ne o lidech. Je to škola 11 

o škole, každá nějakého ducha má. Co je tam důležité. Na škole, kde jsem učil předtím se 12 

taky žilo komunitně nějakým stylem. Ona tou dobou začínala a bylo to důležité. Ono se 13 

to casem mění, i PVŠPS měla tohle komunitní jinak, než je to teď. Trochu se na to 14 

zapomíná, je to prostě jinak. Je to víc o oboru, nějak se to vyvíjí. Myslím si že to co, Jirka 15 

tak vizionářky viděl mu i hodně lidi vytýká.  Pod tím komunitním a vycvikovým vnímají 16 

ten dynamický proces, který je o tom porozumění, o přesném popsáni těch procesů. Ale 17 

tady je to o tom komunitním životě. 18 

J: Jak vnímáš motivaci frekventantů? Například pracovat na sobě? 19 

P: Já se obávám..nebo…moje zkušenost z přijímaček je taková, že řada lidí ani neví, co 20 

výcvik je. Nejsou motivovaní pro výcvik jako takovej. Což se projeví, když se řekne, že 21 

se jede na první výcvik a oni se ptají, jestli si mají vzít batoh, někdy se jim to musí 22 

vysvětlit. Někdy jim to dojde až hodně pozdě. Já se trošku obávám, že ta motivace u těch 23 

mladších lidí je velmi mlhavá. Je rozdíl, když jdeš z profese do výcviku, protože jsi 24 

motivovaná, že ti jde tvoje práce a máš nějaký osobní limity a potřebuješ seberozvoj a 25 

pro člověka, kterej je po střední škole, a ještě nic moc nezažil a řešíš jako malý prsa/velký 26 

prsa tak to není úplně motivace pro výcvik. To je možná osobní zájem se o tom něco 27 

dozvědět. Já jsem do toho ale vstupoval podobně, že si člověk myslí, že se naučí nějakou 28 

techniku, jak být dobrý terapeut a nemá tušení, že se musí smočit. Takže tahle motivace 29 

je, že se člověk potřebuje rozvíjet, že tomu člověk dá svoji ambici. A tam ten rozdíl mezi 30 

těmi mladými a těmi, co se k tomu studiu dostanou později. Ta motivace je spíš osobně 31 

rozvojová, než že by člověk věděl po maturitě, do čeho jde. 32 
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J: A přijde ti, že se to časem mění? To u nás určitě bylo, že hodně lidí nevědělo, co to 1 

přesně výcvik je a postupně se to odkrývalo. Ale tak si říkám, jestli jsi třeba zaznamenal 2 

nějakou změnu v té motivaci v průběhu výcviku. 3 

P: Jo, zaplaťpánbůh, že se mění. Může se stát, že i ne. A pak je na čase se po bakaláři 4 

rozloučit. To by ten člověk nepracoval poctivě na tom, co se tam dělá. Nebo se stává, že 5 

člověk projde výcvikem a jediné, co se stane je, že si zpevní obrany, místo aby vlastně si 6 

pracoval odvážně na tom svým. Zpravidla se mění, ale může se stát, že u nějakých 7 

silnějších obran nebo u nějaké osobnostní patologie to vnímá jako souboj, no. To se stává. 8 

Že někdo může projít výcvikem nepolíbenej, sebereflexí, protože zakrní u toho naučit se 9 

techniku. Protože se nesmočí, nemá k tomu přístup. Ale ano, zpravidla se to mění. Když 10 

se to nepodaří, tak nevím, jestli za to můžeme my. Že je to špatně odvedená práce. Jestli 11 

se to dá měřit, ale myslím si, že je to důležitý. 12 

J: Jakou máš zkušenost s partnerskými vztahy ve výcviku? Jsou třeba častější vzhledem 13 

k tomu, že jsou frekventanti mladší? Můžeš se na to dívat jak skupinově, tak komunitně. 14 

P: Hele, já si vlastně myslím, že v tom tak velký rozdíl není. Já si myslím, že výcvik je 15 

potencionálně vždycky vtahovostí zatíženej. Tím, že lidi jsou otevřenější a poctivě 16 

pracujou s tím, co se jim děje. Já si myslím, že řada z nich si tam otevírá nějakou 17 

zamilovanost nebo to, jak se vztahujou k lidem, který jsou okolo. To se jako stane. Trošku 18 

se to míjí tou profesí, nicméně se to děje. Ale děje se to jak ve studentských, tak veřejných, 19 

postragraduálních. Co já mám zkušenost tak zpravidla…nebo jinak já jsem nezažil 20 

výcvik, kde se to nestalo. Jak studentskej tak veřejnej. Potíž je spíš v tom, jestli ti lidi jsou 21 

schopný zase reflektovat to, že se to stalo a jak s tím naloží. Jakože můžeš to zapéct a 22 

popírat to a je to jak proti duchu výcviku, tak to zamezí pokračování v tom procesu. Jako 23 

z podstaty věci, když se ten vztah rozvine tak má člověk tendenci chránit ty vztahy a 24 

potom to brzdí to skupinový nebo komunitní. Je to těžký pro celej ten výcvik. Nejen pro 25 

ty frekventanty, ale vlastně pro všechny. Ale když se to podaří a přetaví se to v něco, co 26 

je reflektovaný a na čem se dá jako pracovat, což jsem taky zažil, tak to může být ku 27 

prospěchu věci. Ale popravdě řečeno mě se to stalo v každým výcviku. Ano, možná že ti 28 

mladší víc sexujou a starší se víc vztahujou ale sexujou taky. Což je tak vlastně všude. 29 

Ale to, jak si to popracujou ty lidi to je druhá věc. 30 
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J: Souběh studia a výcviku. Je to povinná součást studia, frekventanti spolu i ve třídách, 1 

lektoři nás mohou učit, povinnost v rámci školy…jak tohle vnímáš? Ten souběh studia 2 

s výcvikem. 3 

P: No já si myslím, že to mají studenti vlastně těžší. Musí překonat i tu míru bezpečí, 4 

nebo pomyslnýho nebezpečí, v tom veřejným prostoru školním. Musí se naučit nejenom 5 

skupinově, komunitně a veřejně, ale i školně. Ale tohle si rozdělit, když se jim to podaří, 6 

a to je fakt těžký a může to vnášet další procesy do toho výcvikovýho dění a je to 7 

komplikovanější. V tom je ten veřejný daleko víc bezpečný, protože tyhle věci jsou 8 

odcloněný. A nemusí se s tím pracovat. Tohle je na začátku toho školního vždycky těžší. 9 

Ale myslím, že zase časem se to nějak opracuje zapracuje a člověk se to naučí nějak 10 

oddělovat. Což není špatně, protože to se člověk musí naučit a potom oddělovat věci i 11 

profesně i v tom běžným životě. Když se nám to samozřejmě podaří. Může to být i 12 

konfliktní. Ale je důležité s tím pracovat. 13 

J: Dvě takové víc obecné otázky. Co ti přijde nejlepší/nejhorší na výcvikové zkušenosti? 14 

P: Samozřejmě jsou těžší témata a lehčí témata, ale nakonec pro toho člověka je to jedno.  15 

Když jsou osobní tak jsou těžký všechny. Před dvěma hodinama jsem se bavil s paní, 16 

které umřel manžel a má dvě malé děti. Je to těžký téma, ale když se to podaří tak se to 17 

přetaví v něco, co může být důležitý. Ale řada témat, který vypadají lehce můžou být 18 

težký. To je ve vztahu k těm tématům. Já ve vztahu k tomu komplexu celýho výcviku je 19 

težký pracovat na začátku. Kdy se naráží na věci, jako jak pracovat v tom prostoru. Já 20 

jsem třeba na začátku výcviku víc mlčící, dalo by se říct nenápomocný. Tak je to težký, 21 

lehčí to samozřejmě je když skupina pracuje. Když pak člověk slízává tu smetanu v těch 22 

posledních ročnících tak je to hezký, když ta skupina pracuje společně a člověk se nemusí 23 

zabývat věcma, co řešil na začátku. To jsem měl někdy kontrast, když jsem končil výcvik 24 

a zároveň nový začínal. Jaké to je nasednout už do toho rozjetého vlaku se čtvrťákáma a 25 

páťákama. Tak u prváků je to strašná dřina. I když výcvikový frekventanti mají třeba 26 

pocit, že jsem pasivní na začátku a že pracuji méně a pak se ke mně jinak vztahují na 27 

konci. Pak jsou pro mě těžký témata, když je v tom člověk osobně smočený, protože 28 

něco…a od toho je supervize, aby si to tam člověk pořešil. A někdy, a to v těch školních 29 

výcvicích je docela často, že je tam málo chlapů. Tak člověk musí často paralelně 30 

přecházet z role lektora a mužskýho a je někdy těžké si to uhlídat. A různí frekventanti se 31 

k vám vztahují jinak…třeba i zamilovaností, to je šílený. To nevymyslíš. Je řada těžkých 32 

věcí. Napadají mě spíš konkrétní příklady. Těžký je to celý, proto jsem šedivej.  33 
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J: Otázka na mladší věkové rozložení. Vnímáš tento faktor nějak? 1 

P: Lepší je to, když je to namíchaný, když se to dá řešit cross. Že se řeší hodně různých 2 

témat a je více pohledů. Stalo se mi jen jednou, že byla jen mladá skupina. A to jsou pak 3 

ty témata víc rozvojový než osobní. Jak to říct…mám na mysli Eriksona. Témata různýho 4 

věku. Když jsou témata jen z jedný věkový kategorií tak se nedá popracovat na dalších. 5 

A to rozdělení, když je cross tak je výhodnější pro všechny. Že se na tom dá pracovat. 6 

Nezažil jsem jen seniorskou skupinu. To zase ne. To tak není. I ve veřejných je hodně 7 

mladých lidí. Ale když to bude jen mladá skupina tak je to těžší. Je to prostě zajímavější, 8 

když máš na jedný straně někoho, komu je 25 a na druhý padesátníka. 9 

J: Vnímáš nějaký rozdíl mezi školníma a veřejnýma výcvikama? Několik jsme jich již 10 

zmínili. Tak jestli tě napadá ještě něco k tomu. 11 

P: U těch veřejných výcviků jsou často i jiné profese. Učitelé, pracovníci probačních 12 

služeb, sociální pracovníci, lidi z neziskovek. Kteří k tomu došli nějakým vývojem, že 13 

jim došlo že to potřebujou nebo je to zajímá. Začali si hledat nějaké kontakty, studovali 14 

PPF. Jsou tam třeba kouči, to je u těch studentských jen jeden obor. Nebo jako 15 

psychologie a sociální práce. A tak ta populace nevypadá. Tam nejsou jen lidi ze 16 

sociálních profesí. Pak pracuješ s lidmi z jiných profesí, máš tam technika. Toho teda 17 

nemáš ani ve veřejném. Ale je to prostě barvitější. V tom studentském je to jen výběr z té 18 

profese. Nejen, že se znají, nejen že jsou podobně staří ale ještě je to jeden nebo druhej 19 

obor. Jo, potom ta zkušenost, když mají lidi odpracováno, mají nějaké průsery za sebou 20 

tak je to o něčem jiným. Což si myslím, že by si člověk měl před výcvikem něco začít. Já 21 

neříkám, že by mezi studenty nebyli lidé, co si toho hodně zažili. Různé příběhy, 22 

traumata, deprivace…to všechno se pak druhým třetím rokem vyvalí. A je to taky těžká 23 

práce. 24 

J: U mladších frekventantů může být jiná problematika, ale to jsme vlastně řešili. Tak 25 

nevím, jestli k tomu chceš ještě něco k tomu? 26 

P: Asi ne, já už mám docela vymleto, takhle večer. 27 

J: Proč a kdy jsi začal výcviky dělat? Jaká byla tvoje motivace. 28 

P: Shodou okolností jsem začal s tvojí mámou. A vlastně ta nabídka přišla mimo jiné od 29 

tvojí mámy. Tou dobou už moje žena Pavla s tvojí mámou výcviky už nějakou dobu 30 

dělala, daseins. A lektorů chlapů je vždycky málo a ta motivace asi byla nějak zkusit i 31 

něco jiného. Já v tý době asi dělal v poradně a blázinci. Nevím. Dělal jsem v poradně, 32 
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dělal jsem na psychiatrii a učil na univerzitě a s tím jsem končil. To potkávání s mladou 1 

generací mě bavilo. Studenti, jste zvídaví a ptáte se a musím se dovzdělávat a hledat si 2 

věci. Dočítat, protože hodně věcí zapomeneš. Tak se musíš dovzdělávat abys nebyl úplně 3 

pitomej a starej. Tak ta motivace je i seberozvojová. Podívat se na to jinak. Pak mi přišlo 4 

příjemný do to jít společně s týmem Jirky Růžičky. Tak mě potěšila nabídka od tvojí 5 

mámy.  6 

J: Věděl bys, kdy to bylo? 7 

P: Ty jo. Asi 15 let.  8 

J: Kolik si vedl školních a veřejných výcviků? 9 

P: To si vzpomenu, já dopisoval nějaké věci ke studentskému výcviku a já si ti čísluju. 10 

Tak to vím. Takže 7 školních a 2 veřejné. 11 

J: Je něco, co jsem nezmínila a připadá ti důležité? 12 

P: Ještě k té komunitě mě napadlo něco. Nechci znít staře, ale myslím si, že ta škola měla 13 

nějaký svoje kouzlo potřebný k tomu, aby se v tom společenství dobře žilo. Ted si 14 

myslím, že je to trošku jinak. Já jsem z toho už i trošku vypadl, ale přijde mi, že je to už 15 

jinak. To, co taky bývalo jinak bylo i to setkávání se cross mezi směry, to už se dělá míň. 16 

Víc se drželo s ostatníma a znali jsme se, bylo to tenkrát i mnohem menší, bylo nás tady 17 

míň. Ale bylo to vstřícnější. Různě se ty techniky potkávali společně, a to je teď prostě 18 

jinak. Gestalt si to ještě hodně drží, jsou pospolití. Správně si myslím, že to vnímáte, že 19 

je to jinak, ale zároveň nevíte, jak to bylo předtím. Což já vlastně taky pořádně nevím. 20 

Ono odjet i na výcvik bez telefonu a kontaktů je úplně jiná zkušenost.  21 
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Rozhovor 2 

J: Jak vás ovlivnil váš výcvik? V kolika letech jste do něj vstoupila? 1 

K: Mě bylo 25, pokud vím. Jo, mě bylo 25 a já byla v psychodynamickém SUR. To bylo 2 

skupinově komunitní. My jsme měli tři skupiny, takže docela velká komunita a ovlivnil 3 

mě úplně zásadně. Protože to byl první výcvik. Já měla předtím nějakou krizovou 4 

intervenci, a to bylo více o práci klientské a nebyla to sebe zkušenost. Takže úplně 5 

zásadně. Vlastně jsem z toho těžila dlouhá léta, než jsem šla do dalšího výcviku. Asi 6 

nevím, co víc. Jako byla to dobrá zkušenost. Měli jsme fajn komunitu, dobré lektory. 7 

Trošku náročná skupina. Myslím, že mi chyběli nějaké jako praktické věci, že to byla 8 

hodně jen sebe zkušenost. My jsme se neučili pracovat s klienty, tak to mi pak chybělo, 9 

to jsem pak plavala. Ale dalo se těžit z toho, co jsem znala od sebe, co jsem viděla. No 10 

jako jo no, nevím, jestli chcete odpovědět blíž, víc mě takhle nenapadá. 11 

J: Takhle je to super. Co pro vás výcvik znamená? Co byste chtěli frekventantům předat 12 

– sdílet? 13 

K: Teď mi řekněte, i ten veřejný i studentský výcvik? 14 

J: Já to mám zaměřené na studentský, ale vycházím z vaší zkušenosti. S tím, že počítám 15 

s tím, že jste vedla výcviky jak veřejné, tak školní. 16 

K: Já budu trochu vařit z vody. Ale myslím, že se jim snažím předat nějaký jako vlídný a 17 

respektující přístup k lidem, jo? Nějaký jako respekt k tomu, že to můžou mít různě, a že 18 

je potřeba to brát vážně. Je potřeba to nesoudit. Což znamená, že se k nim takhle chovám, 19 

protože vlastně mám tu zkušenost, že to, jak se chovali moji lektoři ke mně bylo to 20 

nejzásadnější z čeho já jsem potom těžila. Já jsem neviděla do toho, jak o věcech 21 

přemýšlejí. Když něco dělali tak jsem neviděla do toho, jestli to má nějaký záměr, nebo 22 

nemá. Ale vnímala jsem ten dopad na sebe. To je asi to nejhlavnější. 23 

J: Teď mám otázku na skupinovou práci. Mám tam takové jakoby podotázky, ale není 24 

třeba abyste na ně odpověděla na všechny, spíš vám mohou pomoci pochopit, na co se 25 

snažím ptát. Co pro vás znamená skupinová práce? Vnímáte různé intenzity skup. Práce? 26 

Kdy máte pocit, že skupina pracuje dobře? Co vnímáte jako přínosné/důležité pro skup. 27 

Práci? 28 

K: Myslíme hlavně ty studentské, že jo? No, já myslím, že skupina pracuje dobře když se 29 

ty věci dějou tam. V zásadě. Což je s těma studentskýma výcvikama těžký. Myslím, že 30 
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skupina pracuje dobře, když se to děje online tam. Když se nereferuje o tom, co se stalo 1 

mimo a jakoby to není vyprávění o tom, co se mezi náma odehrálo mezi setkáníma. A co 2 

jsme si řekli. S nějakým respektem k tomu, že je třeba to nosit do skupiny, takže o tom 3 

poreferujou, ale už se to neděje tam. Já myslím, že skupina nejlíp pracuje, když je to živý, 4 

když se ty emoce dějou v tom čase, že tam u toho všichni jsme. A to je asi nejzásadnější 5 

pro mě. Pak si myslím, že skupina dobře pracuje, když jsou lektoři v souhře. Když jsou 6 

na sebe naladění, když vlastně neřeší sebe. Neřeší vztah, jestli jim to funguje nebo ne. A 7 

jsou tam pro ty lidi. Když je to mezi nima volný. A když to v tom týmu terapeutickém 8 

funguje. To si myslím, že na to má ještě menší vliv než ten lektorský pár, a ještě menší 9 

vliv než to, že si lidí věří. K lektorům, sobě navzájem a že se nevynáší a věci se vrací. Ale 10 

za mě teda fakt nejdůležitější je, když se to děje tam. A myslím si, že primárně někde 11 

zatím je ta důvěra. Jinak se mluví o, ale neděje se to tam. 12 

J: Teď se zaměříme na komunitní práci. Co vnímáte jako důležité v komunitní práci? To 13 

je součást jak výcviků, tak naší školy. 14 

K: Já mám z toho takovej rozpoluplnej pocit. Z té studentské výcvikové komunity. Že ten 15 

prostor je nevyužitý nějak. Do určité míry. Moje fantazie je ta, já si myslím, že je to hodně 16 

tím, že jste překomunitovaný, nebo jak to říct. Že máte nějakou školní komunitu, kde se 17 

vás pořád někdo ptá, jak se máte a co jste dělali. Vy si mezi sebou o těchto věcech 18 

povídáte podstatě denně a pak se přijede na výcvik a tam se vás někdo znovu ptá na to, 19 

co vy už o sobě víte. Často to bylo takový jako sdělení lektorů. Že si to neříkala ta 20 

komunita mezi sebou, ale říkala to nám. Jako takový referát trošku. Ztrácelo to tu 21 

dynamiku toho, že by to zajímalo všechny, ostatní. Že by to bylo jako živý vlastně. To je 22 

veliký rozdíl mezi těma veřejnýma výcvikama, kde ty lidi se potkávají jen čtyři krát do 23 

roka a jinak se nevidí. Oni jsou všichni zvědaví na toho, kdo mluví, protože to slyší 24 

poprvé. Tím pádem je to zajímá a ty komunity je baví. Tohle mi přijde, že pro ty 25 

studenty…Jednak to vědí, no a když je to pak v rámci toho výcviku. Jakože co jim 26 

doznívá, zdálo se jim a tak. Spoustu těch věcí si ty lidi řeknou, protože jsou zvyklí spolu 27 

mluvit mimo a pak jako prostě jsou trochu přeterapeutizovaný. Že toho mají trošku plný 28 

zuby. Takže tyhle obecný věci, ne tolik osobní, byly málo zajímavý. Takže ta dynamika 29 

na té komunitě byla taková jako…někoho to nudilo, někdo tam chodil rád. Třeba ti 30 

sociální pracovníci, kteří studují distančně, tak ti do toho šli víc. Ale denní studium to tak 31 

jako vydrželi kvůli ostatním a kvůli nám, ale vlastně to pro ně nemělo moc přínos. A 32 

nevím, jestli se to dá dělat jinak, myslím, že ten model sám o sobě v tomhle je složitý. 33 
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Jako pro mě jako pro lektora to důležitý bylo. Já jsem ráda věděla, co se s nima dělo večer 1 

a co se jim zdálo, jak to vlastně vnímali ten den a nějaká reflexe toho, jak se tam cítí, ale 2 

myslím, že jako by skupinově to až tak jako by zajímavé nebylo. Pro ty účastníky. Pro 3 

lektory jo, pro nás jo.  4 

J: Nad tím jsem takhle nepřemýšlela, ale něco na tom bude. Protože ty komunity ve škole 5 

prostě máme, takže od lidí, kteří nás zajímají to víme a ty ostatní si poslechneme rádi. Ale 6 

vlastně si to možná často tak jako odškrtneme, než že by nám to něco dávalo. 7 

K: Přesně. Ale když si to pak zkoušeli, že si ty komunity vedli, tak to bylo lepší. To je to 8 

bavilo. Že do toho přinášeli různé techniky a nápady. Nás to nenapadlo, že by to 9 

potřebovalo oživit. Protože my za sebe měli pocit, že je to dobrý. Za nás to bylo živé. Ale 10 

pro studenty ne. Tak pak se tam objevovaly nějaké techniky. Nebo když ta komunita 11 

fungovala a ty vztahy tam byly důvěrné. Tak pak se na komunitě řešily vztahy. A to bylo 12 

super. Ale to musím říct, že je opravdu o tom, že si to ty lidi neřeknou mimo a že spolu 13 

nebojujou, ale nějak se snaží, nebo chtějí spolu něco mít. Tohle je hodně na těch 14 

veřejných, tam na té komunitě to často chytá tu skupinovou dynamiku. Jako 15 

interpersonální. Že si ty lidi ty věci mezi skupinama prostě říkají tam. A to je potom úplně 16 

jinej proces. Než na tý školní. Tam to bylo málo tohle. Občas jo, tak jako konflikty se tam 17 

nosily. Když si lidi potřebovali něco vyříkat. Byli na sebe naštvaný tak občas to tam bylo. 18 

Tak asi tak. 19 

J: Jak vnímáte motivaci frekventantů pracovat na sobě? Popřípadě, jestli vám přijde, že 20 

časem mění? 21 

K: Určitě je jiná, nevím, jestli menší. Určitě je jiná, protože ti lidé jsou méně zralí. Takže 22 

obtížněji v sobě hledají ta témata a oslovují to, co potřebují. Což může vypadat, že hůř 23 

pracujou, ale to si nemyslím. Asi jsme o tom nikdy nemluvili. Ta skupina pracovala jinak, 24 

protože to byli výrazně mladší lidi, ale myslím si, že motivaci něco se sebou dělat měli. 25 

A měli ji vždycky. Často si ji zjišťovali až tam. Nebo právě, že do toho byli tak jako 26 

hození, že k téhle škole patří výcvik, tak šup. Tady ho máte, ale myslím, že je to něco 27 

jiného, než když se ti lidi sami rozhodnou, že teď půjdou. Ale myslím si, že hledali. Co 28 

od toho můžou chtít. A co pro sebe můžou od toho chtít. Že to hledali a že taky trvalo, 29 

než nás začali mít jako blíž. Protože si myslím, že jsme ze začátku byli prostě součást 30 

školy. Takový paskvil mezi profesorem a lektorem. A že se ten vztah tvořil. Že jsme tam 31 

byli víc jako autority. Jako někdo, vůči komu je potřeba se vymezovat. Na koho se trochu 32 
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jako nadává a kdo reprezentuje ty neduhy školy. Takže jako ten vztah se tvořil dýl a 1 

myslím, že jsme tam až do konce byli tak trochu jako rodičovsko-učitelská-lektorská role. 2 

Že to splývalo. Bylo to méně partnerské. Což s lidmi v tom veřejném, tam je člověk za 3 

odborníka, ale po té osobní rovině, jsou to parťáci. A myslí si, že je to tím, že ti lidé už 4 

tam přijdou třeba, že mají po škole, někde pracují. A už ten vztah je prostě jiný. Ale na to 5 

jste se neptala. Já si myslím, že motivovaní jsou, ale mají to těžší. Protože jsou mladí a 6 

hledají, co od toho chtít. Že v té druhé půlce výcviku to pak frčí líp. Na začátku se hledá 7 

nějaká důvěra a bezpečí. Hranice jako škola, výcvik, třída, skupina, komunita. A to 8 

brzdilo ten proces, ale nemyslím si, že ta motivace těch lidí by byla, že by třeba nechtěli 9 

nebo tak. Spíš hledali a měli to těžší tady v tom. Než se to ustavilo jako něco bezpečného. 10 

J: Ještě se někdy stává, že my jako studenti nevíme, do čeho jdeme.  11 

K: Jo! To se nás někdo ptal, že proč neděláme techniky. Že je hodně překvapilo, že to je 12 

o nich, a ne o nějakých technikách. Hodně lidí na tu školu jde, že chce studovat 13 

psychologii a ten výcvik je k tomu povinný a ten výcvik je součást. A vlastně nepřemýšlí 14 

o tom, co to znamená. A ani nemůžou říct, že do něj nechtějí. (smích) 15 

J: My nakonec byli všichni rádi, že nás do toho hodili. A kdo nechtěl, odešel. Ale byl to 16 

docela šok, hodně velké sousto. 17 

K: No jasně, já vím, že třeba na začátku tam jezdili jakoby pařit. Že je to akce jako lyžák 18 

a jsou tam nějací vychovatelé. Ale důležitý je, že jsme tam spolu a můžeme večer chlastat. 19 

A to trvalo nějakou dobu, než jsme se v tom všichni vyznali. O co v tom vlastně běží. 20 

J: Jakou máte zkušenost s partnerskými vztahy ve výcviku? Přijde vám, že jsou třeba ve 21 

školních výcvicích častější? 22 

K: Nám se to nestalo. Jo! Stalo, ve vedlejší skupině. V té naší ne. Tam bylo málo kluků, 23 

to bylo hodně limitované. Nebylo s kým. Ale já si myslím, že to je vždycky potíž. Potíž 24 

pro tu skupinu, protože se vytvoří nějaká podskupina. Která má samozřejmě nějakou svoji 25 

intimitu a nemůže všechno sdílet. A ani ne že nechce, ale že se o tom nedá veřejně mluvit. 26 

Prostě alespoň nějakou dobu nesdílí. To je přirozené, oni se musí nějak chránit i jako sami 27 

před sebou. Protože když s někým začínám chodit tak o tom veřejně nemůžu mluvit. 28 

Protože taky sama ještě nevím, na čem jsem. Potřebuji také chránit sama sebe a o tom 29 

vztahu nemluvit, dokud si to sama nevyjasním a není to pevný. Pak už jo, ale to je nějaká 30 

doba. Tak je jasný, že tam vznikne nějaké jako vakuum nějaké tajnosti, která se jakoby 31 
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nesdílí. Pro skupinu je to těžký, lidi jsou naštvaný. Že se děje něco bez nich a oni u toho 1 

nejsou. Že jim něco utíká a jsou zvědaví. Nabourá to tu skupinu. To je těžký, ale je to 2 

přirozený. To ani jinak nejde udělat. Někudy ta energie uniká z té skupiny, myslím, že to 3 

nejde, aby se to nedělo. A ani není možné po těch lidech chtít, aby tam všechno sdíleli a 4 

nosili. Tím by ta intimita toho páru, no je to úplně mimo. To by bylo i zničující pro ten 5 

pár. Když o tom vztahu tady budu veřejně mluvit může se to taky pokazit. Tak si to lidi 6 

chrání. Pak je otázka, co s tím, jestli je dobré, aby tam zůstali, nebo není. My to řešili, tak 7 

že jo. Hodně se o tom mluvilo. Oni byli hodně otevření a neříkalo se všechno. A taky to 8 

pak rychle skončilo. Byla to taková jen epizodka. Žádný trvalý vztah. I jak jsou ti lidi 9 

mladí, tak se to může stát a za chvíli je to jinak. Z toho veřejnýho jsme jeden pár vyloučili. 10 

Oni spolu začali žít a bylo jasný, že to bude na dlouho. Byli to složitý osobnosti, který 11 

nejenže nesdíleli, ale také si vymýšleli. Lhali. A to ta skupina nedala, a to by to rozbouralo 12 

zbytek. Bylo by to víc ke zlýmu než k dobrýmu. Takže si myslím, že pak se s tím zachází 13 

podle toho, jaký jsou ty lidi. Já na to nemám recept, jestli je nechat nebo nenechat. 14 

Myslím, že to může být velmi různé. Tak. 15 

J: Pak mám otázku na něco, o čem jsme se už trošku bavily. Na ten souběh studia a 16 

výcviku. 17 

K: Já už o tom mluvila, nejvíc mi přijde, že se ztrácí ta dynamika. Že nejde, aby se o 18 

některých věcech nemluvilo, když se vidí denně ve škole. A taky si myslím, že nejde 19 

některé věci si vyřizovat otevřeně, když vím, že druhý den toho člověka potkám ve škole. 20 

Já se na výcvik vždycky těšila a měla jsme ty lidi ráda, ale byla jsem i ráda, že je neuvidím. 21 

Mohla jsem si dovolit mnohem víc. A ne, že druhý den přijdu do práce a bude tam 22 

Maruška, se kterou jsem se teď dva dny hádala. Myslím si, že ta opatrnost, do čeho půjdu 23 

a nepůjdu je veliká. Že to brzdí tu dynamiku a je to úplně přirozený. Nemyslím si, že by 24 

ty lidi dělali něco špatně. Je to normální. A taky to, že ty věci mnohem více unikají. 25 

Mnohem více unikají, protože je těžké se udržet a něco nesdílet nebo o někom něco 26 

nesdílet, když se vidíme každý den. My měli lidi, kteří spolu bydleli ve sdílených bytech. 27 

Takže část skupiny spolu žila. A to, si myslím, že na té skupině pak zamrzalo. Bylo to 28 

málo živé, málo se děly ty emoce. Šlo to ztuha. Nešlo to tak do hloubky. Což si myslím, 29 

že je tím modelem, ne motivací. Nebo, že by něco neuměli či byli v odporu. Ale docela 30 

přirozeně to nejde. Tak to já vnímám jako potíž a přijde mi to škoda. Vlastně mi to přijde 31 

škoda pro vás. Ale zároveň vnímám, že to přináší něco zase jiného, co já jsem nezažila. 32 

Co já si můžu jen představovat. Vyjít ze školy a už mít takovéto zkušenosti je prostě 33 
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super. A asi ty vztahy mezi váma když se povedou, jsou silný. Ta instituce taky určitě 1 

hraje roli. Jak jsem mluvila o tom, že jsem to hodně vnímala, jakože si dávají studenti víc 2 

pozor. Jednak, že je to povinné, a nakonec když si to člověk zaplatí a potřebuje ten výcvik. 3 

Aby tu práci mohl dělat, je to vlastně taky povinné. V tomhle je to možná stejné. Ale 4 

v tom, že tam ve vzduchu visel prvek nějakého hodnocení. Jak se na nás budou koukat a 5 

jak moc to souvisí s tou školou. A pokud někdo z lektorů i učí tak to už je úplný hokej. 6 

Já jsem to měla postavené tak, že takhle by to vůbec být nemělo a pak jsem se nechala 7 

ukecat a prošla jsem tím. Tak to rozhodně nevnímám tak radikálně jako někteří kolegové, 8 

kteří u toho nikdy nebyli jen o tom slýchají. Myslím, že je v tom hodně dobrého. Že se 9 

hodně naučíte. Ale že to má tyhle omezení. Ale myslím si, že je dobré si zkusit ještě 10 

nějaký jiný výcvik. 11 

J: To já mám pocit, že většina z nás i chce. Že víme, že je to jiné a zajímá nás to. 12 

K: To mi přijde dobrý. Ale zase ty zkušenosti, které máte, když uděláte ty státnice a 13 

vylezete. A můžete být samostatně v té práci. Tak to je jako fajn, no. 14 

J: Teď mám takové dvě, které spojuji. Co je podle vás nejtěžší/nejlepší část výcviku? 15 

K: Nejtěžší je určitě se namočit. Jít do toho, vzít tu odvahu, strach mají všichni. Než se 16 

otevřou a namočí se. A překonat vlastně ten strach z nějakého odmítnutí, odsouzení, 17 

nepochopeni, to si myslím, že ti klienti mají potom stejně. Že je to těžké najednou, 18 

veřejně, před tolika lidma říkat tak intimní věci. A možná pro vás ještě v tom 19 

studentským, že fakt ty hranice jsou jako průsvitný. Já si myslím, že tohle se tam hodně 20 

dělo, že něco na skupinu patřilo a něco už ně. Co by třeba na veřejným bylo. Ale tady se 21 

neříkalo všechno. Tak si myslím, že ještě vlastně máte víc práce s tím se zorientovat 22 

v tom, co je a není pro vás bezpečný a vlastně možná to chce i víc odvahy něco pustit. 23 

Někdy může být tendence si to vyřídit bokem. Určitě se otevřít a jít do toho. To jsem 24 

vnímala jako frekventant i jako lektor. A vnímám to i u pacientů. Snadnější je to u 25 

individuálu, horší na skupině a šílený na komunitě. Navíc když jsou ty lidi spolužáci tak 26 

to teda si myslím, že je prostě těžký no. A nejsnazší nevím. To nevím. 27 

J: Jako nejlepší, co si z toho dobrýho ten člověk může vzít. Já si myslím, že o tom 28 

mluvíme celou dobu. Co si z toho ten člověk odnáší. Že je ta zkušenost náročná, ale dobrá. 29 

K: Tak já to vztáhnu k tomu. Že když má ten člověk odvahu se otevřít tak si odnáší přijetí. 30 

Pochopení a přijetí a pocit nějaké sounáležitosti. Že někam patří. Někam, kde je ti druzí 31 
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berou a mají je rádi takové, jací jsou. Jedna věc je objevit, jak to mám. Objevovat sebe je 1 

zábava. Taky to někdy může být riziko. Nebo aspoň mě to baví. A potom ten pocit té 2 

velké úlevy, když to jako dokážu, že teda super. Že to mám. Nejenom za sebou, ale že to 3 

umím. A vytvoří se nějaká blízkost tím. To si myslím, že je to hezký. Že najednou jsem 4 

těm lidem blíž. Že mě mají rádi a jsem pro ně důležitá. 5 

J: Vnímáte nějak mladší věkové rozložení frekventantů? 6 

K: Určitě je to velký rozdíl, protože když těch lidí mladých je tam hodně, tak prostě ta 7 

témata jsou podobná. Je to hodně o separaci od rodičů, od rodiny. O prvních důležitých 8 

vztazích. O studiu, o škole. Hodně se to točí kolem vývojového zrání a separace. Když je 9 

tam toho hodně tak se myslím taky trochu ztrácí ta zajímavost a ta dynamika v tom. Když 10 

ty lidi jsou namíchaný věkově, tak si myslím, že je to nejen zajímavější jako tématama a 11 

jako živější, ale taky tím, že oni se k sobě různě vztahujou. Ty mi připomínáš mámu, tátu, 12 

dceru. Tohle se tam úplně přirozeně začne dít. A potom interakčně je to mnohem živější 13 

a zajímavější. A taky jsou oni sobě navzájem inspirací. Jako slyšet mluvit čtyřicátníka na 14 

skupině pro dvacetiletého je úplně jiný zážitek, než když slyší svého vrstevníka. 15 

Navzájem si otvírají různá témata. Díky tomu, o čem si povídají. Takže na ty témata by 16 

nedošlo, protože by je to nenapadlo. Ale když ty starší slyší mluvit ty mladší tak si něco 17 

vybaví. Nebo najednou zjistí, že něco potřebují řešit s dětma. Nebo mladší se dostávají 18 

k rodičům či představě o budoucnosti. Je to živější jak tématicky tak interakčně. Má to 19 

větší dynamiku. To si myslím, že jo. A já vím, že jsem chtěla do výcviku ve dvaceti. A 20 

ani jsem nedokázala napsat ten životopis. Přišlo mi, že to nejde. A i zpětně jsem to 21 

vnímala, že jsem byla ráda, že jsem tam nešla. Že bych moc neměla o čem. A pak už když 22 

jsem byla v nějakém vztahu a měla jsem po škole. Byla jsem vdaná, a to si teď říkám, že 23 

je to úplně jiné, když má pak člověk děti. Že čím více zkušeností, tím více témat. Pro 24 

sebe. Je to výživnější prostě. Ale říkám to z té lektorské role, i když vlastně my na té 25 

skupině jsme měli, to byl veřejný, a bylo nás tam vrstevníků hodně. Vlastně to byla dost 26 

jakoby studentská skupina. A vím, že jsme byli rádi za každého staršího. Že nám ti starší 27 

lidé pomáhali. Míň se báli, byli otevřenější, víc do toho šli. Pomáhali nám se otvírat a 28 

mluvit. My byli fakt velmi rádi, že tam jsou. Ale vlastně nás tam bylo hodně vrstevníků. 29 

J: Pak mám otázku na rozdíly mezi školními a mimoškolními výcviky. My už o tom 30 

hodně mluvili. Jak už ten věk, studium apod. Ale jestli vás ještě něco napadá, nebo chcete 31 

něco zdůraznit. 32 
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K: Asi to zopakuji. Rozdíl v dynamice, tématech, vztahování se ke skupině jako 1 

bezpečnému prostoru. To souvisí s tou zralostí. Kdo do toho víc jde a míň se bojí. A 2 

potom si ještě myslím, že je jedna věc. Taková jako organizační, která v tom ale hraje 3 

roli. A to, že ta škola ty výcviky jako organizuje. My i vy přijdeme k hotovému. Výcvik 4 

je v říjnu, únoru a květnu. Jsou to pevně daná data. Je to servis od školy a zároveň je to 5 

svazující. Nedá se to dělat po svém. Ve veřejném se domluví, kdy a kde a je to víc jejich. 6 

Víc si to zařídí. Je to víc jejich prostor, není organizován shora. Institucí. Je to víc jako 7 

jejich a tohle já tam ještě trošku vnímám asi i tím, že je to jediný prostor, na kterém se 8 

potkávají. Že je nějak výlučný. Je pro ty lidi výsadnější, protože je jedinej. Jasně, že vy, 9 

když se potkáte ve škole, na školní komunitě a pak tady. Tak je to třetí věc do počtu. Pro 10 

ně je to to jediný, co mají společný. Je to takové angažovanější a myslím si, že je to 11 

přirozené. Není to třetí partner, ale jediný. 12 

J: Problematiku specifickou pro mladší frekventanty jsme již rešily, takže tuto otázku 13 

znovu pokládat nemusíme. Proč a kdy jste začali výcviky dělat? (Proč už je neděláte)? 14 

K: Studentský v roce 2014 a skončila jsem, protože to skončilo. My končili v létě a teď 15 

už se neotvírali. A šla jsem do toho, protože jsem prostě vždycky výcviky vést chtěla, 16 

protože mě to prostě baví. Jako práce se skupinou. V páru a v týmu. I ta komunitní práce. 17 

Takže když ta nabídka přišla, tak jsem neváhala. I když jsem kolem toho měla otazníky. 18 

Kvůli tomu, že je to školní. Slyšela jsem různé kritiky a tak. Ale řekla jsem si, že to 19 

zkusím. Že to chci zažít, než si o tom sama budu něco myslet. Že do toho půjdu, jaké to 20 

je. Takže proto. Proto školní. A výcvik jako takový, protože je to pro mě taková třešnička 21 

na dortu. Mě ta práce prostě strašně baví. A taky možná protože v té běžné práci pracuji 22 

hodně sama na sebe, individuálně. Tak je to pro mě příležitost, jak být v týmu. Jak být 23 

v nějaké kooperující skupině. A baví mě ta práce s kolegy a s tím výcvikovým parťákem. 24 

Takže je to takové jakoby pestré. 25 

J: Teď jste řekla, že jste vedla jeden školní. A kolik veřejných? 26 

K: Dva veřejné. 27 

J: No a teď už jen jestli jsme něco nezmínily a připadá vám to důležité. Teď je prostor to 28 

dodat. 29 

K: Asi ani nevím. Nevím. Přišla by mi zajímavá pro mě, ale to nemůžu říkat já, ta 30 

zkušenost vaše. Ta frekventanta. Jakmile skončíte, tak s odstupem pár let. Anebo i třeba 31 
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když jako si uděláte nějaký jiný výcvik tak poté to srovnání vás jako frekventantů, kteří 1 

prošli i tím i tím. Tak to by mě hrozně zajímalo. Ale na to neodpovím. Za mě už mě nic 2 

nenapadá. Myslím, že nic víc nemám. Kdyby mě něco napadlo, tak vám napíšu. A ještě 3 

přemýšlím, jestli bych odpovídala jinak, kdybyste nebyla studentkou školy. Ale asi ne. Já 4 

si prostě obecně myslím, že je to tím křížením rolí náročnější a na něco nedojde. Ale má 5 

to samozřejmě velké plusy. Například v tom, že máte ty vztahy jinak hluboké a silné.  6 
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Rozhovor 3 

J: Jak tě ovlivnil tvůj výcvik? V kolika letech jsi do něj vstoupila? 1 

A: Asi 24 let mi bolo. No ovplyvnil ma tak, že v tom čase som sa oddeľovala od rodiny, 2 

snažila sa vysporiadať so smrťou otca a ovplyvnil ma v tom, že chcem robiť 3 

psychoterapiu a že mi to dodalo takú väčšiu odvahu robiť zmeny. Na podklade toho som 4 

napríklad odišla do Čiech.  5 

J: Co pro tebe výcvik znamená? Co bys chtěla frekventantům předat – sdílet? 6 

A: Aby objavili svoje ďalšie možnosti, ktoré v živote ešte nevyužívajú, lebo sú 7 

neslobodní. V tom pohľade na svet. Aby sa naučili lidství, väčšieho rešpektu a k úcte. 8 

K sebe, druhým, všetkému živému tvorstvu. Aby boli tolerantný. Aby rozumeli tomu 9 

procesu, čo sa deje. Aby sa naučili otvorene komunikovať. Aby sa nebáli vyjadriť svoj 10 

názor, aby sa naučili riešiť konflikty. Aby boli profesne, ale aj osobne zrelými. 11 

J: Co pro tebe znamená skupinová práce? Pod to může být například intenzita skupinové 12 

práce, kdy pracuje dobře. Co vnímáš jako přínosné či důležité atd.  13 

A: Sú rôzne fáze. Záleží od toho, ako to prebieha. Iné je to na začiatku skupiny, keď sa 14 

ty ľudia iba poznávajú, sú nesmelí a otrkávajú sa. A iné je to v priebehu skupiny. Tak isto 15 

hrozne veľa záleží na pocte členov skupiny. Tak isto záleží na tom, ako sa do toho 16 

skupinového diania sa zapájajú. Tak isto záleží na tom, ci sa tam vytvorí pocit bezpečia 17 

a otvorenosti. Čí tam nie je niekto, kto bráni skupinový proces. Alebo strháva tým, ako 18 

komunikuje pozornosť len na seba. Záleží na tom, ci sú tam všetci pre tu vec zapálení. 19 

J: Co vnímáš jako důležité v komunitní práci? 20 

A: No ta skupinová práca je ďaleko viacej intímnejšia a viacej ide do hĺbky. V tej 21 

komunite sa zdieľajú aj obecne alebo spoločenské veci. Je to ďaleko viacej také ako nie 22 

na povrchu ale všeobecnejšie. Môže sa tam dostáť ďaleko viac tém zo života tých ľudí a 23 

môžu je spolu zdieľať. Politické, filozofické alebo osobne či prevozné čo sa týka tej 24 

komunity. Nie je to tak zamerane na konkrétnu vec a nejde sa tak  do hĺbky.  25 

J: Jak vnímáš motivaci frekventantů pracovat na sobě? Přijde ti, že se to časem mění? 26 

A: Je to hrozne individuálne. Hrozne záleží na tom, ako kto do toho vstupuje a ako sa mu 27 

to premieňa. Lebo keď je tam človek ako uzavretý a nesmelý. Tam som ja pokojná, lebo 28 

viem, že potrebuje čas sa rozkukať. Ale keď je tam niekto, komu nesedí skupina. Ako typ 29 
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skupinovej prace. Tak hľadám možnosti s nim a s ko-terapeutom či nehľadať pre neho 1 

individuálnu cvičnú terapiu. Lebo nie každý dáva skupinu. Horšie je to keď je v skupine 2 

niekto, kto vytvára dehonestáciu alebo odpor k práci. Keď podrýva to, čo sa tam deje, 3 

keď to bagatelizuje. Ma tendenciu ignorovať to, nepracovať. Takýto človek keď to robí 4 

dlhodobo a je to v takom ako nepriateľskom duchu tak ako fakt to je hrozný problém v tej 5 

práci a ja hodne vydržím, ale takéhoto človeka po zrelej úvahe a vykomunikovaní treba 6 

vyhodiť. Jeden takýto človek môže ohroziť celkove dianie a prácu skupiny, tým, že sa 7 

nemôžeme dostať do hĺbky. 8 

J: Říkáš, že je to individuální. Ale přijde ti teda nějak, že bys viděla, že jsou studenti 9 

motivovaní méně? Jinak? 10 

A: Ja som zažila tých, ktorý na tu školu čakali roky, aby niečo také vzniklo. Takže ja som 11 

zažila tak motivovaných až to nebolo pekné. Ale to, čo ja mám možnosť teraz sledovať 12 

ako supervízor, tak naozaj si myslím, že by sa mal klásť veľký dôraz pri výbere tých ľudí 13 

do výcviku a viacej s nimi o tom rozprávať. Lebo niektorý absolútne nevedia, čo to 14 

obnáša. Nevedia, do čoho idú a nevedia, že je to nedielna súčasť tej prace. A veľa je 15 

takých, že toto nechceli a nemali o tom predstavu, ale časť je aj takých, ktorých by to 16 

odradilo a odstrašilo. A tak isto by som mnohým študentom odporučila, keď sú 17 

ambivalentný, aby vstúpili do pacientskych skupín aby si to mohli vyskúšať. Alebo je 18 

možne urobiť jeden víkend, kedy ešte nie sú prijatý ale sa robí cvičná skupinová práca. 19 

J: Taková ochutnávka. 20 

A: Áno.  21 

J: Jakou máš zkušenost s partnerskými vztahy ve výcviku? Přijde ti, že jsou ve školních 22 

výcvicích (mladší frekventanti) častější? 23 

A: Vznikajú lásky. Nepríde mi, že by to bolo nejak výrazne menej alebo viac ako vo 24 

verejných výcvikoch. Ale tak isto by som z toho nerobila nejakú ako vedu, lebo keď sa 25 

o tom hovorí a keď sa s tým pracuje tak sa da s tým normálne byť. 26 

J: Jak vnímáš souběh studia a výcviku? Že je třeba povinná účast, nebo že jsme spolu ve 27 

škole apod. 28 

A: Ja by som to vyslovene dala ako na výber. Tým, ktorý majú nedôveru do toho ísť. 29 

Hlavne by som to na začiatku povedala. Potom by som im aj dala možnosť, že to nie je 30 

povinne. Dala by som to ako možnosť. 31 
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J: A vnímáš to jako faktor? Ten souběh. 1 

A: To hrozne záleží od osobnosti tých lektorov. Či sú schopní oddeliť ten proces a či sú 2 

v tom nestranní. Či dokážu byt v tom lidsky. Lebo ako ja si myslím, že ja keby som bola 3 

v roli, že sa to takto kríži...samozrejme je to nešťastné. Treba to minimalizovať. Je viacej 4 

na pohodu, keď sa to nekríži. Ale keď sa to stane tak si myslím, že je to hlavne na tom 5 

lektorovi, aby tu rolu zvládol. Aby toho študenta odúzkosntil, aby sám pracoval s tým, že 6 

pre študenta to môže byť ťažké. Lebo vo výcviku nesmieš hodnotiť a pri vedomostiach 7 

musíš hodnotiť. Keby bola kolízia toho tak určite by som pri tom skúšaní chcela mať ešte 8 

niekoho, kto by bol zárukou toho, že ten proces je o štúdiu a je nestranný. Aby nedošlo 9 

k zaťaženiu toho. 10 

J: Co je podle tebe nejtěžší a nejlepší část výcviku? Té výcvikové zkušenosti. 11 

A: Čo mi príde ako úplne najlepšie, keď tí ľudia už riešia nie len svoje životy a kazuistiky 12 

z vonku, ale keď sú tu a teraz tam. Že sa to prelína. Je to o nich, o spoločenstve. Keď 13 

zažijú to, jak to spoločenstvo funguje. Príde mi, že v tom je to kúzlo. Že nie je problém 14 

o čomkoľvek hovoriť. 15 

J: A to nejtěžší? 16 

A: To najťažšie, alebo ťažšia časť je keď sa nalaďujú na sebe. Ešte sa nepoznajú. Keď sa 17 

študenti rozkúkávajú, keď sa boja toho, či dajú to, či to vydržia. Lebo mnohý sú nezrelí 18 

a mladý a v ten moment častokrát bojujú zo systémom. Nehovoria sami za seba ale ako 19 

kďe sme, či to tam smrdí, či je tam teplo. Že sa nedokážu pozrieť na seba ale ich odvádza 20 

stále niečo ako okolo. 21 

J: Vnímáš nějak mladší věkové rozložení frekventantů? 22 

A: Ja keď som bola v tých mojich školských ono to nebolo tak, že boli len mladý. Vždy 23 

tam boli aj starší. 24 

J: To my taky máme. 25 

A: A teraz sa tam spojila aj ta sociálna práca a prelína sa to. Ja si myslím, že je dobré 26 

nakombinovať aj mladších aj starších, aby sa mohli otvárať všetky témy, lebo kde by boli 27 

všetko mladý a jeden starý tak ten starý je tam v hrozne nevýhodnej roli, lebo cez neho si 28 

oni riešia rodičov. A kde on je tam sám nemá s nim, kto zdieľať partnerstvo, rodičovstvo 29 

atď. Je dobré to namixovať. Kde sú aj dva starý, je to lepšie ako jeden. Vo verejných je 30 
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aj problém, keď je jen jeden veľmi mladý, vždy treba mu aspoň jedného nájsť primerane 1 

vekom. A zase ja si nemyslím, že je to vekom ale tými témami, ktoré tý ľudia v tom 2 

období života rieši. A zase je veľa ľudí, ktorý sú mladý a sú zrelý tým čo zažili. Niekto 3 

je mladý ale už má diéta, slobodna matka, rozviedli sa mu rodičia. Poznám aj ľudí, ktorý 4 

tam idu starý, ale sú úplne nezrelí. Ja na tom veku až tak nebazírujem. Ale aby v tej 5 

skupine bol mix ľudí, nemusí to byt pol na pol. Stačia aj dvaja starý a zbytok mladých 6 

a naopak. Keď sú príliš mladý tak si napríklad projektujú veci na lektorov. A keď tam 7 

majú starších ľudí, môžu si to zakúsiť na sebe navzájom.  8 

J: Vnímáš nějaké rozdíly mezi školními a mimoškolními výcviky? Hodně jsme o tom už 9 

mluvili, ale zajímá mě, jestli ještě něco, nebo klidně i to stejné. 10 

A: Verejné výcviky, keď sa tam ľudia hlásia, tak vedia, do čoho idu. Ale veľmi často sa 11 

stáva, že vo verejnom výcviku si to ľudia zamieňajú za terapiu. Boja sa ísť do normálnej 12 

terapie, tak aj to je riziko. Ale keď už sa rozhodnú, tak väčšinou oni prejdú PPF, alebo sú 13 

na filozofickej fakulte a sú takí ako, ja neviem, motivovanejší alebo otvorenejší. 14 

Zvedavejší. Ale tak isto to nie je žiadna selanka. Ja mám skúsenosť, že tí študenti sú 15 

ďaleko viacej, potom, čo prídu na to, o čom to je, že sa tak ako nadchnú pre tu vec 16 

samotnú. A starí sú niekedy, ako keď prídu na to o čom to je, tak sa stiahnu, alebo sú 17 

sklamaní. To ma rôzne vývoje, je to individuálne. Hrozne individuálne. Hrozne záleží od 18 

výberu do tej skupiny a hrozne záleží od toho, aký sa tam stretnú ľudia a keď sa tam 19 

podarí, aby tam bolo bezpečie. 20 

J: Mám tady otázku, na kterou už jsi vlastně odpovídala, že u těch mladších frekventantů 21 

může být jiná problematika? A ty jsi vlastně říkala, že si myslíš, že kvůli tomu je 22 

důležitější, aby se promíchali. 23 

A: Nie je to také monotematické. 24 

J: Proč a kdy jsi začala výcviky dělat? (Proč už je neděláš) 25 

A: Začala som ich robiť lebo som dostala ponuku pracovnú. S tým, že som predtým sama 26 

robila pacientske skupiny a pracovala som v zariadení, ktoré bolo komunitného razu 27 

takže som bola nadšená. Baví ma to spoločenstvo, ta komunita a vedela som, že to bude 28 

dobré. Vždy som pracovala s pacientami dovtedy a chcela som si zažiť to, čo som poznala 29 

z vlastného výcviku. A myslím, že mi bolo 30. Školné výcviky už nerobím, lebo robím 30 
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supervízie a cvičné terapie a to by sa bilo navzájom. A som staršia dávam príležitosť 1 

mladším kolegom.  2 

J: Kolik jsi vedla školních a mimoškolních/veřejných/postgraduálních výcviků? 3 

A: Školné dva alebo tri, myslím, že tri. A verejných neviem presne, asi desať. 4 

J: Je něco, co jsme nezmínily a připadá ti důležité? 5 

A: No, hrozne dôležitá je aj osobnosť tých výcvikových lektorov. Ako komunikujú zo 6 

študentami. Či je tam dostatok vzájomnosti, úcty, rešpektu. A ja výcviky vediem preto, 7 

lebo si užívam aj to bytí s tým výcvikovým tímom. Väčšinou je to aj pre mňa také ako 8 

obohacujúce. Tam sa zažívajú mimoriadne veci v tej vzájomnosti. Aj ty výcvikový 9 

lektori, aby robili výcviky iba ty, ktorý milujú skupinovú prácu. Aby to nerobili ako 10 

prácu, ale ako poslanie. Lebo spoluvytvárajú s frekventantami tu komunitu. Niečo, čo by 11 

malo byt tak ako skrz spoločnosť. To, že to tam vytvoríme a títo ľudia budú zase toto 12 

prenášať ďalej, tak by mohlo proste byt lepšie celospoločensky. Ako ja v tej komunite 13 

vidím veľký zmysel, veľký zmysel aj celospoločensky. A že ja nevidím v tom nejaký 14 

problém, že či sú mladý, alebo starý. Dôležité je, či sú zapálení a odvážni pre tú vec 15 

samotnú16 
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Rozhovor 4 

J: Jak vás ovlivnil váš výcvik? V kolika letech jste do něj vstoupili? 1 

L: Vstoupil jsem do něj, když mi bylo 21, to byla velká rarita. Tehdy nebrali lidi takhle 2 

mladý. Myslím, že tam byl dolní limit 26. Byl jsem ve výcviku ve VIAP, takže vlastně 3 

stejná stáj jako to máte vy. Ještě před PVŠPS byl VIAP, a pak to celoživotní vzdělávání. 4 

Ty výcviky pro veřejnost, co teď škola dělá. Myslím, že cca rok 1993, to si přesně 5 

nepamatuju. Pak jak mě to ovlivnilo? Hodně, vlastně hodně. Já jsem vlastně zažíval něco 6 

podobnýho trošku jako vy. V tom smyslu, že jsem byl hodně mladej když jsem do toho 7 

výcviku šel. To bylo takový to turbulentní období, kdy se toho hodně dělo. Myslím, že 8 

dokonce jsem tam tři roky chodil s tám, že jsem každej rok chodíl s někým jiným a řešil 9 

pořád nový vztahy. Tak na mě ty starší generace koukali jako trošku na takovýho…jako 10 

dobrý no. A naopak když se tam řešili takový ty těžký témata, různý rozvody a trable 11 

s dětma. Tak to pro mě bylo hodně těžký a pak jsem měl čtvrtým rokem takovej jako 12 

sebezáchovne mechanismus, že když toho na mě bylo moc, tak jsem usínal. Což mi bylo 13 

dost vyčítaný. Bylo to hodně dobrodružný. Bylo to zajímavý a já měl velkou motivaci, 14 

protože jsem již tehdy dělal na dětský psychiatrii vychovatele a oni mě hodně zapojovali 15 

do terapeutických programů. Takže jsem to bral asi jako jasný profesní postup. 16 

J: Co pro vás výcvik znamená? Co byste chtěli frekventantům předat – sdílet? 17 

L: No, já asi tak určitě nějakou práci na sebepoznání. Nechci, aby to znělo jako nějaká 18 

fráze. Ale aby viděli nějakou výhodu nebo kvalitu, když v nějakém období na nějakém 19 

místě se budou v sobě hrabat a šťourat. Neříkám, že to mají dělat pořád a všude, to ne. 20 

Ale takhle, pod nějakým vedením. Že to bude mít pro jejich osobní život přínos a pro 21 

jejich profesní život je to úplně nutný. Tomuhle všichni úplně neveří když do toho 22 

výcviku jdou, nebo si myslí, že jo ale mají pochybnosti a třeba ani neví proč. Já jsem 23 

tolikrát zažil, i v mém výcviku, že si někdo myslí, že je to jen nějaká hra. A třeba můj 24 

kolega až po dvou letech pochopil, že je to realita. Že tam řešíme svoje věci a prožíváme 25 

realně svoje věci. On si vážně myslel, že si na to jen hrajeme. Pro mě je důležitý, že si na 26 

nic nehrajeme, že jsme tam sami za sebe. Pak bych jim přál, aby si osvojili nějaké ty, jak 27 

to říct. Věřím tomu, že tenhle výcvikovej systém je dobrej, v zásadě. Věřím tomu, že dá 28 

dobré dovednosti lidem. Nebo dobré návyky. Například, že nejsou experti na život toho 29 

druhého. V té budoucí práci. Že je třeba být trpělivej a ptát se. Ne protože jsem zvědavej, 30 

ale protože jim otázkami pomáhám k lepšímu porozumění toho jejich problému. To jsou 31 
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ty základní věci. Že prostě věnovat se vztahům je důležitý. Že osobní historie je důležitá, 1 

ale není fatální. Takovýhle jako premisi mám v sobě, a to jsou věci, který mi připadá, že 2 

jsou pro tu práci dobrý. Pak je jedno, jestli bude ten člověk víc psychodynamcký nebo 3 

daseins nebo já nevím co, protože tohle je nad tím. A pak ještě etiku, myslím, že etika je 4 

důležitá. Že se snažíme jí během těch pěti let ctít. A to bych jim chtěl předat. Aby 5 

nezacházeli s informacemi volně, aby nevynášeli a tak. Nějaký respekt k odlišnostem 6 

nebo k jinakostem lidí, že na tom výcviku se často, jak je to různorodá skupina, tak se 7 

tam potkávají lidi z různého těsta a připadá mi, že se tam nějak jako cvičíme všichni. My 8 

lektoři dokonce opakovaně. Jako nespolknout všechno, ale zároveň mít respekt k tomu. 9 

Že lidi mají různý život, různej postoj k životu, různej styl oblíkání, různý způsob projevu 10 

a že to, že nám něco leze na nervy, ještě neznamená, že je to špatně. Stačí to takhle. 11 

J: To je úplně skvělý, stačí určitě. Co pro vás znamená skupinová práce? Jestli třeba 12 

vnímáte různé intenzity skup. Práce? Kdy máte pocit, že skupina pracuje dobře nebo 13 

například, co vnímáte jako přínosné/důležité pro skup. Práci? 14 

L: A mám odpovědět všechny ty podotázky? 15 

J: To nemusíte, jen aby to nebylo tak obecně položené, to jsou návrhy toho, co třeba 16 

můžete, ale nemusíte zahrnout. 17 

L: Já myslím, že práce na sobě je skvělej instrument. Jen práce ve skupině nepřipraví 18 

člověka na individuální práci psychoterapeutickou. Proto vnímám jako hodně důležitou 19 

tu povinnou individuální psychoterapii, která až v posledních letech je součástí výcviku. 20 

Přemýšlím, co bych o skupinách řekl, aby to nebylo klišé nebo nějaký obecný kecy. Na 21 

těch našich výcvicích si cením toho, že jsou stejní lektoři celých pět let. Hodně jsem se 22 

bavil třeba s gestalt kolegy nebo jinými výcviky, kde se ti lektoři střídají. 23 

J: To jsem ani nevěděla! Jak se střídají? 24 

L: No! Oni se střídají v kolečku, je tam třeba šest nebo osm lektorů a každý ten výcvik je 25 

má někdo jiný. Třeba v gestalt to mám hodně zmapované a nevím, jestli to mají všechny 26 

instituty stejně. Ale mají propojenou teorii a praxi. Mají přednášky jako součást výcviku. 27 

To mají ten integrativní výcvik psychoterapii. Ti mají také tu teorii a tam vlastně lektoři 28 

učí částečně a zároveň dělají tu sebezkušenost v té skupině. A ono to dává nějaký smysl, 29 

protože oni vlastně nepracují moc jakoby se skupinovou dynamikou. Oni vlastně moc 30 

neřeší, nebo řeší, protože se tomu nevyhnou. Ale víc pracují s jednotlivcem ve skupině. 31 
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Moc nepodporujou, jak ty lidi se cítí mezi sebou v té skupině. Teď by se mnou gestaltisti 1 

určitě nesouhlasili, ale mě to tak připadalo. V tom našem systému se víc podporuje, že ty 2 

lidi mají mezi sebou vztahy. A je úplně jedno, teď by se mnou zase asi nesouhlasili jiní 3 

lidí, kteří si myslí, že jsou tam jen reálné vztahy. Já myslím, že jsou tam i ty přenosové 4 

vztahy hodně. Který jsou důležitý, aby si člověk něco zjistil a kultivoval si ty vztahy. 5 

Nějak na nich pracoval. Například pokud se budeme jako lektoři střídat tak budu brán 6 

jako učitel. A budu jim sympatický a nesympatický podle všeho možného. Nejen dle toho, 7 

jak je budu učit. Ale podle dojmu. A to už je otázka, jestli ten typ, jaký jsem já, jestli se 8 

s ním spíš potkávali jako v dobrém anebo jestli měli učitele, který měl podobné brýle a 9 

podobný hlas a nemají mě rádi ani nevědí proč. Tomu já říkám přenosový vztah, protože 10 

to nepatří úplně mě, je to nějaká ozvěna minulosti. V tom našem modelu těch zavřených 11 

skupin, kterému já hodně věřím, tak že tady se s tím dá víc pracovat v té skupině, že tady 12 

když prostě ten lektor s tím frekventantem budou na sebe třeba nějak narážet, nebo 13 

naopak se budou příliš milovat. Tak, že se o tom dá, po nějaké době, i otevřeně víc mluvit. 14 

A dá se potom mluvit o tom, na kolik je to realita vztahová a na kolik je to nějaká ozvěna 15 

z historie. Když se ti lidé střídají, tak se s tím nedá tolik pracovat. Nemají na to odvahu, 16 

nejsou tak zvyklý na sebe, není ta atmosféra. Když bych byl sám doma a táta přišel jeden 17 

za půl roku, tak s ním taky nebudu řešit svá osobní témata. Já třeba nemusím vést dialog 18 

s tím frekventantem, můžu se obrátit na skupinu, co si o tom myslí. Dávám důvěru té 19 

skupině, že si s tím poradí a že z toho vylezou cenné věci pro všechny. Jak pro ty, co tam 20 

sedí a poslouchají tak pro toho, co s tím začal. Skupinové práci věřím, vedu teď i jednu 21 

skupinu mimo výcvik a těší mě to. Na druhou stranu na skupinu musí být lidi připravený 22 

a má své limity, jako všechno. To se teda upíšete teda, tohle přepisovat. To pardon, já se 23 

omlouvám. 24 

J: To je dobře, aspoň bude co analyzovat. Co vnímáte jako důležité v komunitní práci? 25 

L: Já nevím, mně připadá vlastně nejlepší to, že je to jeden ze způsobů, jak vůbec lidem 26 

přiblížit ten život ve větší skupině, komunitě. Myslím, že se to může hodit v běžném 27 

každodenním životě. Že řada z nás je v nějaké přirozené komunitě a tady se s tím nějak 28 

učíme zacházet. S tím, jak být s lidma více než deset nebo patnáct lidí a jak se tam 29 

prosadit, jak si tam najít svý místo, jak vidět smysl, že nejsme individualisti, ale někdy 30 

něco uděláme společně. Myslím, že ta komunita má svoji sílu, když to funguje. A pomáhá 31 

těm lidem v tu chvíli s nějakou výcvikovou identitou. Cítí, že identitu skupinovou, ale 32 

patří i do komunity. Je to pestřejší na tu skladbu těch lidí. A i to vnímám skrz toho lektora, 33 
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že je přínosnej ten lektorskej tým alespoň těch 4 lidí. Zažil jsme i tří skupinovou 1 

komunitu, jak jsem to vedl, tak jsem ten výcvik měl sám. A to je na mě už trochu moc. 2 

Přes třicet frekventantů a šest lidí v týmu, nebo sedm, když mají zvlášť komunitního 3 

vedoucího. A to je na mě moc. Pro mě jsou čtyři lidi v týmu a přes dvacet pět frekventantů 4 

akorát. Přijde mi super, že se můžeme navzájem inspirovat, je tam větší sranda a víc se 5 

na to těším. Je to vždycky přínosný. A možná ta komunita je taková víc prakticky 6 

orientovaná. Ty skupiny mají takový svůj vesmír skupinový a v tom si jedou. Ta 7 

komunita je víc na zemi, je víc na ty praktický běžný věci, a to je životě taky hrozně 8 

důležitý věci. Řešit nejen tu subjektivní realitu ale i to, jak se mi běžně ve světě daří. Tak 9 

to vnímám jako velkej přínos vlastně. Že skupina sedí na víc zemi a je to blíž té 10 

každodenní realitě. 11 

J: Jak vnímáte motivaci frekventantů pracovat na sobě? Přijde vám, že se to časem mění? 12 

L: Určitě je to jiné než u běžných výcviků. Je to individuální. Jsou lidi i ve školním 13 

výcviku, který jsou stejně motivovaný jako lidi z výcviku pro veřejnost. Mají třeba 14 

nějakou zkušenost před sebou, buď vlastní terapii nebo pracovní a rozhodnou se, že chtějí 15 

dělat tuhle profesi a potřebují tohle, aby mohli dělat psychoterapii. Nebo aby to zlepšilo 16 

kvalitu jejich profese. To je taky časté. Učitelé chtějí lépe komunikovat s dětmi. Sociální 17 

pracovníci chtějí mít tyto dovednosti, protože pracují na pracovišti, kde je to přínosné. 18 

Připadá mi, že čím jsou lidi mladší ve výcviku, tím se mi zdá, není to taky u všech, že o 19 

tom míň přemýšlí. O tom, do čeho jdou. Že to vnímají jako přidruženou věc a když jim 20 

dojde, do čeho jdou, tak jsou hodně překvapený. Někdy nadšený a někdy taky dost 21 

otrávený. Ambivalentní. A čím jsou lidi starší a mají za sebou víc zkušeností, tím jsou 22 

vybíravější a víc to zváží, co čeho jdou. A ví, do čeho jdou. Lidi po maturitě jsou víc 23 

střelci. Jo chci jít na psychologii, tady je i výcvik no tak proč ne. To budou takový 24 

výjezdový semináře. Takže ta motivace myslím, že souvisí s věkem a u tý školy u řady 25 

studentů nejsou tolik motivovaný do sebezkušenosti jako spíš do studia a ten výcvik 26 

vnímají jako součást studia, ale sami od sebe by si ho třeba nevybrali. V tomhle věku. To 27 

se pak komplikuje na tom výcviku, protože pracujete s lidma, který nejsou úplně 28 

svobodný v tom výběru. Protože některý, kdyby zjistitli, co to je tak by i odešli, ale o ni 29 

nemůžou, protože studujou a výcvik je součástí studia. Je to v něčem na nějakou dobu 30 

nesvobodná past, ale myslím si, že u většiny z těch lidí se podaří tím projít. Že když se 31 

toho přestanou bát a zjistí, že opravdu pokud chtějí studovat psychologii tak je ten výcvik 32 

pro ně užitečnej a nemusí dělat terapii a pokud ta skupina dobře funguje tak je to strhne, 33 
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si myslím, nějak je to vezme. A myslím si, že většina těch lidí možná se nedopracujou 1 

k tomu, že by výcvik milovali. Ale tak nějak ho přijmou. Proto taky říkám, že dělat lektora 2 

na školním výcviku je rozhodně náročnější, než dělat lektora na výcviku pro veřejnost. 3 

V tom výcviku pro veřejnost většinou pracujete s motivovanýma lidma, který od začátku 4 

hlásí, že jsou dobrovolně tady, že se těší, a že to chtějí. Pak jsou nějaký zádrhele dílčí, ale 5 

to základní nastavení je určitě jako pro motivaci. Kdyžto u těch školních výcviků je 6 

daleko víc lidí, kteří s tím bojujou. Se sebou a s námi, se systémem. Je to částečně daný 7 

tím, že to mají jako povinný a spíš by jen studovali, někteří. Někteří s tím bojujou, protože 8 

ten výcvik je vedenej relativně didaktivně. Jsou tam jasně nastavený pravidla. On třeba 9 

není direktivně vedenej v těch skupinách, ani komunita nemusí být vedena direktivně. 10 

Ale direktivní je v 9 budete na snídani, v 10 na skupině a neměli byste moc chlastat a tak. 11 

A to prostě v tý pozdní adolescenci pro některý je teda jako problém. Ještě bojujou 12 

s autoritami a mají pocit nějaké nesvobody. Tak to je další věc, která souvisí s tím věkem. 13 

Myslím, že první dva až tři roky jsou takový, že si to většinou sedne. A samozřejmě u 14 

koho si to nesedne tak po těch třech letech odejde z toho výcviku a je to dřina. A občas 15 

trošku oser. My jako lektoři bojujeme za sebe, já někdy pak mám pocit, že víc pracuji 16 

s pacientem než s frekventantem. V tom smyslu, že musím vynakládat poměrně dost 17 

energie na to, abych ho motivoval k tomu, aby teda přijal ten rámec toho výcviku, zapojil 18 

se do toho a něco z toho měl. A to je náročný, a tak si pak říkáte, proč to vlastně dělat. 19 

Někoho, kdo se může svobodně rozhodnout, že bude tu profesi dělat. Je hodně lidí, co 20 

dělají výcviky poměrně. Tak proč tu energii do toho vrážet. Je to i taková práce na nějaký 21 

automotivaci toho autora, aby si řekl, jo, zkusíme to. Jo, je to školní výcvik, věděli jsme, 22 

že to takhle bude. Má to cenu, protože ty lidi, když to pochopí, tak můžou být skvělí. 23 

J: Je pravda, že se o tom, co to výcvik je se hodně lidí dozví až u přijímacího pohovoru. 24 

Nebo, že je. Že na to přijdeme až potom 25 

L: Já to studentům nevyčítám. Jen že když pracuji s takovým materiálem tak to není 26 

jednoduchý. Jako další komplikace, o které vy jste třeba nevěděli, že donedávna byli ty 27 

školní výcviky hůř placený než ty veřejný. My měli víc práce, s nejistým výsledkem a 28 

byly jsme hůř zaplacený. A jako pak to muselo být poměrně dost toho osobního nadšení, 29 

abychom tu práci rádi dělali. Taky se stávalo, že lidi prošli jedním během, lektoři. A do 30 

druhého už nešli, protože už na to neměli energii a náladu. A souviselo to i s penězma, i 31 

když je to škoda. Protože pak byli zkušenější a dávali by to líp. A taky si myslím, že je 32 

velkej nedostatek školy, že dlouho kašle na propagaci. Mají pocit, že se na psychologii 33 
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hlásí lidi a není to třeba. Růžička si měl najmout nějakou agenturu, která to umí. Nebýt 1 

škrt a zainvestovat. Dát do toho peníze. Ne jednou za čas si najmout někoho, kdo to ani 2 

neumí. To pak bylo na nic. Součástí ty propagace by mohla být i nějaké osvěta ohledně 3 

těch výcviků. Stačilo natočit nějaký videa s lektorama, se studentama. A ti, co se hlásí by 4 

mělo za úkol si to pustit. I když tam ti informace na webu jsou. Personální by řekli, že 5 

tam ty informace jsou. Ale to je málo. Myslím si, že to je v podstatě chyba studenta, že 6 

jde do něčeho, o čem si předem nezjistí, do čeho jde. Na druhou stranu mi to připadá 7 

v tom věku normální. Kdyby si to všechno zjistili, tak by možná nešli do ničeho, protože 8 

by se vylekali. 9 

J: Jakou máte zkušenost s partnerskými vztahy ve výcviku? Přijde vám, že jsou ve 10 

školních výcvicích, například tím, že jsou mladší frekventanti, že jsou častější? 11 

L: Určitě jsou častější. Ale problém je že se o tom pořád moc nemluví. Dřív to bylo 12 

nedoporučovaný, ale přitom jsou to spolužáci. Tam nejde o to, že jsou mladší. Hlavně jde 13 

o to, že jsou to spolužáci a spolužáci spolu prostě choděj. Oni jsou víc spolužáci než 14 

výcvikoví frekventantni. Na výcviku jsou třikrát do roka, ve škole každej den. Tohle si 15 

myslím, že tam hraje velkou roli. Já jsem dokonce zažil to, když jsem byl vedoucí 16 

komunity, a i vedoucí výcviku, to byl druhý rok školy fungování. A to bylo teda maso. 17 

To nebylo úplně dobrý no. V těch výcvicích pro veřejnost se cíleně dávají lidi, aby spolu 18 

nechodili do společného zaměstnání, aby spolu mimo výcvik neměli kontakt. Anebo když 19 

se pak lidi později začnou potkávat, tak by to měli přinést do skupiny. Pokud to není 20 

počasí. Kdežto tady to je v tomhle směru úplně ten největší rozdíl. Je to trochu věk, ale 21 

myslím, že je to hlavně tím, že ti lidé spolu žijí mimo výcvik, a dokonce škola podporuje 22 

různý tyhle aktivity. Takže mají spolu třeba školní komunity. Oni pak někdy neví, o čem 23 

mluvit na školní a výcvikové komunitě. Oni pak řeknou, my už tohle probrali na školní 24 

komunitě. Ale vy chcete ať vás informujeme. Všichni to třeba vědí, jen my ne. A přijdou 25 

třeba s tím, že spolužačka byla depresivní, myslela na sebevraždu a dostala kontakt na 26 

psychiatra. Všichni o tom vědí, probrali to na školní komunitě a my se to dozvíme jako 27 

lektoři ex post. Je to složitý, je to pak prostě i jinej styl práce, protože je to v něčem hrozně 28 

náročný na udržení si nějakého vlastního soukromí. Na to, že výcvik podporuje to, aby 29 

lidi byli otevřený. Zároveň spolu pak sedí v jedný lavici, tak zase nechcete být moc 30 

otevřená. To určitě znáte. Tak jak pak najít ten dobrý kompromis.  31 
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J: To nám hezky přechází do té další otázky. Jak vnímáte souběh studia a výcviku? 1 

Povinná docházka, potkávání se ve škole atd. 2 

L: Třeba když lektor je i vyučující na škole tak to by se prostě vůbec stát nemělo, že bude 3 

učit frekventanty z výcviku. Já jsem vás učil a teď mám lidi z výcviku najednou učit. Tak 4 

jsem řekl, že to nemůžu udělat a byl to problém. Protože na ty moje předměty se lidi těžko 5 

sháněj. I výstup ze supervize i od ostatních lektorů byl jasnej, nedělej to. 6 

J: To jsme taky řešili s naším lektorem, že si dával velký pozor, aby nás náhodou neučil, 7 

když mu nabídli u nás vyučovat. 8 

L: Jojo, přesně. No a teď si vemte, k tomu souběhu. Když si vezmu, že lektoři učí. 9 

V gestaltu normálně vyučují a dělají nakonci evaluaci. Oni píšou práci na nějaké téma a 10 

musí ji obhájit, aby mohli pokračovat. Takže hodně výkonově nastavený. Tohle my 11 

naštěstí neděláme. Já jsem měl o tomhle docela velkou debatu s Jirkou Jakubů. Na tom 12 

jsme se vůbec neshodli. Já si myslím, že výcvik není terapie a na frekventanty je nějaký 13 

nárok. Že by se s tím mělo víc otevřeně pracovat. Protože pak se stane, že to vypadá, že 14 

žádný nárok není. Že je to o sdílení a práci na sobě a najednou na konci přijde nějaká 15 

bilance. A to je hodnotící. A tam je jako nic nic a najednou bum. A já si myslím, že by 16 

od začátku měli frekventanti vědět, že na ně nějakej nárok je. Ale ne ve smyslu, kolik 17 

mají odříkat slov nebo jak moc mají proprat svoji babičku. Ale že je důležitý, aby se 18 

nedrželi stranou dlouhodobě. Aby do tý práce šli a aby byli osobní v tý práci. V rámci 19 

svých možností. Protože to je příprava na tu profesi. No a my se s Jirkou bavili, že jestli 20 

by člověk měl automaticky dostat potom, co odchodí ty hodiny, jestli by všichni měli 21 

dostat stejnej papír. A přece se taky stane, že občas někdo z výcviku odejde sám, 22 

dobrovolně. Protože se rozhodne, že to není pro něj. Nebo se mu změní životní situace. 23 

Taky se nám tam párkrát někdo zbláznil. Že byl hospitalizovanej, rozjela se mu třeba 24 

nějaká psychotická porucha. Nebo se jedna paní rozpila, vyléčená alkoholička. Pak se 25 

jednou za uherák stane, že je někdo vyhozenej z výcviku. Když extrémně porušuje 26 

pravidla nějaký, domluvený. A pak se stane, to je nejčastěji, že chodí do výcviku. Všichni 27 

jsou potencionální terapeuti a vy v průběhu čtvrtýho roku zjistíte, že ten člověk by neměl 28 

dělat psychoterapii. Že ho nechcete pustit na lidi. Nevím, jestli si to umíte představit, co? 29 

J: Dovedu. 30 

L: Že jo, já si myslím, že by měl mít lektor možnost s tím člověkem mluvit včas. Nejsme 31 

si jistý, jestli po těch třech letech tý sebezkušenosti, jestli bychom ti doporučili teďka 32 
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dělat psychoterapeuta, že by to chtělo víc práce na sobě. Jsi moc uzavřenej, my o tobě nic 1 

nevíme, ani ostatní ve skupině, takže nemáš tu zkušenost stejnou, jako ostatní. Třeba 2 

doporučíme individuální psychoterapii. Třeba v SUR dávají buď osvědčení o absolvování 3 

anebo potvrzení. To dostanou ti, co to odchodili, nebyli na vyhození, ale terapii by dělat 4 

neměli. A to je teda sakra hodnocení. My jsme v jednom výcviku tohle udělali, že jsme 5 

to těm lidem nedali. Dvěma. Byla z toho velká mela, oni věděli dopředu, že to tak bude. 6 

Ale doteď jsem rád, že jsme to udělali. Mně připadá, že se tím jen my jako lektoři 7 

zbavujeme nějaký zodpovědnosti. A to by se nám akorát za pět let třeba vrátilo. Někdo 8 

přijde a řekne, že u nich ten člověk pracoval a byl strašnej, překračoval hranice, neetickej. 9 

Vy jste to nevěděli? No a my bychom řekli, že jsme to věděli, ale co jsme měli dělat. To 10 

jsem trochu zaběhnul, ale chtěl jsem rozvést to hodnotící hledisko. Je to takový 11 

nepříjemný téma, ale není to nic, za co bychom se měli stydět. Nemusí to ty frekventanty 12 

brzdit, pokud vědí, co se tím vlastně myslí. My je nehodnotíme jako, jestli jsou dobrý 13 

nebo špatný lidi, jak moc jsou obratný v tom, co říkají. Jestli do toho jdou, nebo nejdou. 14 

S ohledem na jejich možnosti. Každej má na začátku dost času, aby se rozkoukal. Jestli 15 

má výcvik tu možnost na ně působit a jestli se už během výcviku se nedopouštějí 16 

k nějakému třeba překračování hranic, který není na vyhození ale…těžko můžeme 17 

vyhodit někoho, koho zjistíme, že druhým rokem výcviku, že si otevře svoji praxi 18 

s manželkou, která dělá výklad z karet. Že budou mít takovej super byznys. Nemohli jsme 19 

ho vyhodit, ale řekli jsme mu, že to není etický a neměl by to dělat. Tak on byl 20 

přizpůsobivej tak to pauznul a otevřel si tu živnost až když to skončil. Dobrý, jdeme dál, 21 

ať to stihneme! 22 

J: Teď dvě takové obecnější. Co je podle vás nejtěžší/nejlepší (část výcviku/výcvikové 23 

zkušenosti)? 24 

L: Tady se to liší, u školního si myslím, že je nejtěžší se smočit. A u toho pro veřejnost 25 

je nejtěžší si najít místo mezi těma lidma. Ty lidi, co chodí do veřejného výcviku už mají 26 

většinou s tím smočením nějakou zkušenost. Mají za sebou třeba terapii, mají profesní 27 

zkušenost apod. Ale je těžké najít si místo v té nové partě. Jak mě tam ty lidi budou 28 

vnímat, s kým se budu kamarádit, budu se cítít osaměle, zapadnu tam? V té školní to 29 

probíhá už ve škole a tam je nejtěžší najít tu míru té otevřenosti a nějaké té autenticity 30 

v těch osobních tématech. Takovýto přemýšlení, když tady teď řeknu, že než jsem 31 

nastoupila do školy tak jsem se živil prostitucí tak to přece nemůže nemít vliv na to, jak 32 

s těma spolužákama vyjdu. Nejlepší v těch výcvicích je to přijetí mě se vším. S tím, co 33 
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tam řeknu, jak se tam chovám. Ten pocit přijetí, že jsem akceptovanej takovej, jakej jsem, 1 

že jsem akceptovanej a přijímaný. Kolikrát se člověku hrozně uleví, že to má dobrej 2 

dopad na jeho život. I to potvrzení toho, že jsem v tom výcviku a má to nějakej výsledek 3 

je vlastně ujištění, že asi zřejmě jsem si vybral práci, která bude nějak fungovat. To si 4 

myslím, že je taky dobrý. Ale to osobní dobrý je to, cejtit se být přijatej v tom výcviku. 5 

J: O tomhle jsme se už bavili, jestli vnímáte nějak mladší věkové rozložení frekventantů? 6 

L: Bavili jsme s o tom, vnímám to. Podle mě to ovlivňuje motivaci a nějakou jako zralost 7 

v rámci toho výcviku. Ta zralost ve výcviku znamená právě takový to, ta představa o tom, 8 

co chci dělat. Aspoň trochu. Ta schopnost prostě dodržovat nějaký pravidla a najít si 9 

v tom smysl. Ale samozřejmě jsou lidi, kterým je osmnáct a jsou zralejší než ti, který je 10 

třicet. Možná, že je ještě taky důležitý, že v podstatě všem, který studujou denní studium 11 

a výcvik platí někdo jinej. Těm lidem ve veřejném to nikdo neplatí většinou a platí si to 12 

oni. Protože už pracujou. A je tam prostě víc lidí, co si to platí sami. U některých lidí je 13 

to motivující, že to berou jako vážněji. Má to pro ně větší hodnotu, když si to musí 14 

zaplatit. 15 

J: Pak mám k tomuhle ještě otázku ohledně jiné problematiky u mladších frekventantů. 16 

L: Rozchody bývají i u starších. Vývojové témata, my jsme teď u dvou mladších řešili 17 

ztrátu rodiče, což bylo spojené s těmi staršími, kteří mají ty rodiče staré a bojí se. Tady si 18 

tu ztrátu zažili ti mladší a starší se toho jen bojí. Mě spíš přijde, že je problém v jazyce. 19 

Ono se to časem sjednotí. Většinou je těch starších míň a přizpůsobí se. Ale generace 20 

mluví trochu jinak. To je taky úkol toho jiného mluvení, že je to nějaká forma vymezování 21 

se těm starším. Ne že by to bylo schválně, ale je to nějaká identita. Například teď generace 22 

18-25 používají zkratky, anglikanismy. A to těm starším leze na nervy, nebo tomu 23 

nerozumí a mají pocit nějaké odlišnosti a tady je to výraznější mnohem. V těch školních 24 

výcvikách. Ve veřejném se přizpůsobují mladší, je jich míň, starším. Ve školním je starší 25 

generace nucená přizpůsobit se starším. Toho si všímáme opakovaně. 26 

J: Vnímáte nějaké rozdíly mezi školními a mimoškolními výcviky? Pokud ano, jaké? Už 27 

jsme jich hodně zmiňovali samozřejmě. 28 

L: Když bych to shrnul tak jsme mluvili o tom věku. Ve školních je víc mladejch, který 29 

mají to svoje turbulentní post adolescentní období. Neplatí si to a pro někoho to může mít 30 

vliv, jakou hodnotu to pro něj má. Pro řadu z nich je studium důležitější než výcvik. Tak 31 
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když pak přijdou těžkosti tak se s tím hůř vyrovnávaj, protože jim to způsobuje těžkosti. 1 

Ale to se mění jsem říkal. A pak ten největší rozdíl je v tom, že ty lidi ze školních výcviků 2 

spolu tráví čas mimo výcvik. A to má vliv na řadu věcí. Na otevřenost třeba. Introvertně 3 

ladění lidé s tím mají větší problém. A přitom vlastně psychoterapii dělají častěji 4 

introverti. To má i svoje výhody samozřejmě, Zlámaný říkal, že člověk v tom výcviku 5 

školním si nemůže pět let na něco hrát. Nemůže být v nějaké roli, která je diametrálně 6 

odlišná od jeho role v práci nebo doma. Je nucenej být víc autentickej. Nemluvím o tom 7 

sdělování těch soukromích věcí. Ale tam se projevuje sám za sebe, protože to jinak nejde. 8 

A to je i výhoda. 9 

J: Proč a kdy jste začali výcviky dělat? (Proč už je neděláte) 10 

L: Já začal se školním výcvikem. Začal jsem proto, že jsem byl osloven, abych šel dělat 11 

toho komunitního vedoucího a součástí toho bylo vedení výcviku. Bylo mi něco přes 12 

třicet. Bylo to dost nevídaný, některý kolegové mi nadávali, proč se hrnu do toho tak brzo. 13 

A bylo to spojený s tou prací, součástí toho byl ten výcvik. Nějak mi to imponovalo. Měl 14 

jsem skvělý zkušený kolegy, takže si myslím, že to docela šlo. A od tý doby ty výcviky 15 

vedu. Vlastně se mi to zalíbilo a jedna z mých motivací…nikdy to nebyly peníze ta 16 

motivace. Já na tom výcviku vydělal míň, než když bych zůstal v práci. Což tak nemá 17 

každý, samozřejmě. Pro někoho je to důležitý finančně. Pro mě to bylo vykročení 18 

z nějakého stereotypu, z tý ambulance nebo z nějakého zařízení. Vždycky to pro mě bylo 19 

důležitý mít tu možnost z toho vypadnout. Jít dělat někam něco jinýho. S lidma, který 20 

mám rád. Je důležitý si dobře sednout s lektorama, na to já měl štěstí. 21 

J: Kolik jste vedli školních a mimoškolních/veřejných/postgraduálních výcviků? 22 

L: Školní teď vedu třetí a veřejných buď pět nebo šest. Dejme tomu pět. 23 

J: Je něco, co jsme nezmínili a připadá vám důležité? 24 

L: No myslím, že jsme nezmínili to, že školním výcvikům je konec. Tady máme takového 25 

pohrobka. A zřejmě už se to nevrátí v té podobě výcvikové. Teď není vůle to akreditovat 26 

a není vůle studentů chodit do neakreditovaného výcviku. Takže to jsme neřekli, že končí 27 

jedna etapa. A taky mám pocit, že se to mění, že časem se to trochu mění. Že se ty výcviky 28 

musí trochu modernizovat, a ještě bych já řekl, že jsem hodně rád, když pracuji s lidma, 29 

který mají různej způsob přemýšlení o tý práci. Jsou různě zaměřený. Pro mě je vést 30 

výcviky s gestaltistou nebo s daseins obohacení. A věřím, že je to i obohacení pro ty 31 
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frekventanty. Že jim to nepřináší zmatek ale nějakej nadhled taky. Pro mě je třeba příklad 1 

výcviku, kde jsou ty lidi nějak naočkovaný jedním nějakým pohledem. Výcvik rodinné 2 

terapie v Liberci. Ten bude určitě kvalitní, ale pak se bavím s lidma, který ten výcvik mají 3 

tak mám pocit, že jsou to takový věrozvěsti. Dostali nějaký pohled a ten šíří dál. To já 4 

věřím, že se v těch našich výcvikách tolik neděje. Že lidi nedostanou návod, jak se na svět 5 

dívat, ale spíš nějaký nástroje, jak ten svět zkoumat a sebe. Já tomu věřím. To je celý.  6 
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Rozhovor 5 

J: Jak vás ovlivnil váš výcvik? V kolika letech jste do něj vstoupil? 1 

S: Tak já jsem…úplně původně jsem začal v nějakém rodinném terapeutickém. Výcvik, 2 

ke kterému se hlásím, jako výcvik skupinový. Ten rodinnej byl takovej teoretickej, bez té 3 

sebe zkušenosti. Do toho jsem vstoupil, když mi bylo 31 let, a tak to máte náskok. Byl to 4 

skupinový výcvik pod VIAPem, dnešní PVŠPS, tehdy to byl VIAP. Takovej legrační 5 

název, tehdy se používalo dobově aplikovaná psychologie. To je takový komický, nebo 6 

spíš dobový. Ale nechci se zakecávat. Ovlivnilo mě to hodně, byla to tří skupinová 7 

komunita v duchu SUR, nebo spíš v tradici SUR, ale nebylo to SUR. Nebylo tam takové 8 

to, že tam máte toho přísedícího třetího, nebyli tam ty věci, které jsou v klasickém SUR. 9 

Když jsem to pak zažil tak mi to přišlo neuvěřitelný. Já jsem zvyklej na dva terapeuty, 10 

muž a žena a hotovo. A ovlivnilo mě to hodně a dodneška se s některýma lidma z toho 11 

výcviku potkávám i profesně, nebo hlavně profesně, protože jedna kolegyně, tu budete 12 

znát, má taky děti na škole (obě dcery). S tou jsem byl přímo ve skupině. A bylo to dobrý, 13 

byl to dobrej výcvik. Jsem strašně šťastnej za ty lektory, který jsem měl. Jeden byl Slovák, 14 

a to tak posílilo moji afinitu ke Slovákům. Dodneška tam jezdím furt. Mám tam 15 

kamarády, s jedním kamarádem z Bratislavy si každej den, nee každý týden jednou 16 

sejdeme. Večer na zoom nebo na whatsapp. Takže mě to prostě ovlivnilo hodně a 17 

dodneška jsou situace, kdy vzpomínám na to, co třeba by dělali. Dřív jsem zkoušel spíš 18 

vzpomínat. Teď na to koukám tak, že to bylo takové hezké období života. Taky mi 19 

nastavili takovou jako etiku. Já to slovo nechci moc používat, pak se z toho stane klišé. 20 

Každý pak mluví o etice. Káže se víno a pije se voda taky, že jo. Ale oni právě oba, ti 21 

lektoři, byli lidi, kterým jsem mohl věřit a věřil. S tou lektorkou jsem se pak i pracovně 22 

setkával. Byla z Brna tak mě pak i pozvala na nějaké akce. Vážím si jich jako lidí dodnes. 23 

Teď nevím, jestli jsem odpověděl, jestli jsem nekecal o něčem jiným. 24 

J: Odpověděl jste! Určitě. Co pro vás výcvik znamená? Co byste chtěl frekventantům 25 

předat – sdílet? 26 

S: Kdyby to mělo být něco do praxe, do života. To zní tak neskromně. Tu rovinu 27 

kolegiální a zároveň lidskou. V tom smyslu, že je to profesní záležitost a některé věci se 28 

nějak ctí a mají ctít. To, že spolu nechoďme, nemyslím, že nejdou do hospody. Ale jako 29 

že se nikam nelákáme. Vedoucí naší komunity byl takovej náročnej, v dobrým slova 30 

smyslu. On říkal, že by jako vedoucí skupiny po výcviku řekl: už je po výcviku, můžeme 31 
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spolu spát. Já zastávám stejnej názor, nikdy to nekončí. Můžeme jít do hospody, posílat 1 

si klienty, spolupracovat. Ale jsem spíš zastáncem toho, že některé vztahy ty intimní, 2 

sexuální tam nemají být. Celý výcvik je intimní a lidi tam na sebe říkají věci, 3 

který…prostě by bylo špatný, kdyby se z toho stal děravej hrnec a někdo to využíval. Že 4 

ví, že je někdo na něco citlivej apod. Jsem rád, pokud se podaří předat tu profesní a 5 

kolegiální a etologickou rovinu. Že člověk může být dobrý profesionál a zůstat člověkem, 6 

nebo nebýt jenom jakýmsi inženýrem lidských duší nebo něčeho takového. A co si 7 

myslím, že je hrozně důležitý, i když to taky zní jako klišé. Nějak jako být…jako mít 8 

nějakou pokoru. Nejsem mistr světa a ten druhý je víc než já v tomhle smyslu. 9 

J: Super. Pak mám otázku na skupinovou práci. Co pro vás znamená skupinová práce? 10 

Mám tady podotázky, jestli vnímáte různé intenzity, nebo kdy vám přijde, že skupina 11 

pracuje dobře apod. nemusíte mi to zodpovědět, to je jen takový nástřel. 12 

S: Pro mě ta skupinová práce, protože dělám v tom psychodynamickém stylu, a někdy se 13 

to v Česku pletlo, že je to takové, že se do toho vejde všechno a vlastně nic. Myslím, že 14 

nejlíp to vyjádřil, nebo pro mě, Yalom s tou jeho knihou teorie a praxe skupinové terapie. 15 

Která si myslím, že je v nejlepším slova smyslu psychodynamická. Že respektuje skupinu 16 

jako samostatnou bytost. Skupina je tělo, je to bytost sama o sobě. Že všichni jsou 17 

členové, i ten vedoucí. Že nejde tam nebýt začleněn a že prostě skupina má několik vrstev 18 

životů a svůj vývoj. A že je absurdní něco uspěchat, když se lidi ještě neznají. Ne, že by 19 

ten terapeut věděl, jak to je. Ale celá skupina k tomu musí dozrát. Poučky terapeut může 20 

vědět, ale musí projít stejnou cestou jako ta skupina. A potom to, že ta skupina má několik 21 

životů. Že ta skupina má život viditelnej a neviditelnej. To znáte sama. Že když řeknu ne 22 

nic, tak to většinou neznamená že se nic neděje. Nechci to říct, nebo to ani nevím. Ne, 23 

nejsem agresivní. Někdy mi to dojde až po čase, že mi to třeba bylo líto. Že jsem to měl 24 

vnitřně nedostupný, zakázaný, uzavřený. Spojovat to vnitřní a vnější. To tady a teď a tam 25 

a tehdy. To mi přijde na tý skupině cenný a co si myslím, že je důležitý? Že ta skupina je 26 

celek. Nemám rád individuály ve skupině. Myslím, že skupina umírá, když se tam několik 27 

hodin věnujete jednomu člověku. Tak co ti ostatní. Na začátku to ze slušnosti dělají taky. 28 

Pak když už to trvá dvě skupiny tak už nemůžou a odpadávaj. To určitě znáte taky, pořád 29 

by ten terapeut měl mít na mysli, celou skupinu. Aby celá skupina byla živá a uměla 30 

pracovat. A ideální, nebo dobrej stav je ten, když terapeut nemusí dělat terapeuta. Když 31 

ta skupina je samostatná bytost v tom smyslu, že je živá i s ním a on tam dělá…to se mi 32 

líbí u Yaloma. Že ten vedoucí je tak trochu vrátnej. Otvírá a zavírá. Otevřít a zavřít 33 
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skupinu, jasně ze začátku musí nějak napomáhat, ale věřím, že dospělá a samostatná a 1 

zdravá skupina…tak tam je terapeut jen vrátný. Řekne, že se začíná a končí. A ten zázrak 2 

dělá ta skupina. To mi přijde jako super stav. 3 

J: Teď mám podobnou otázku, ale na komunitní práci. Co vnímáte jako důležité 4 

v komunitní práci? 5 

S: Pro mě bylo vždycky těžký pochopit co ta komunitní práce je. A nevím, jestli jsem to 6 

pochopil. Mě se vždycky líbilo pracovat ve skupině, jako takový intimní prostor. Ta 7 

komunita už je veřejnější, tam už jsou dvě až tři skupiny třeba. Taky co se myslí slovem 8 

komunita. Třeba když má komunita léčit atd. Komunita jako společenství, jako nějaký 9 

organizovaný řád. A pak můžeme mít jednu skupinu, která má svoji komunitu. Já jsem 10 

zažil…často pro mě byly skupiny mnohem přitažlivější než komunity. Trvalo mi, než 11 

jsem docenil tu komunitu jako neskupinovej prostor. Jako prostor, kde se nemusí něco 12 

rozebírat, kde je jinej druh důvěrnosti a tak. Když to klape, tak je asi komunita jakýmsi 13 

podhoubím pro tu skupinu. Ale jak říkám někdy dodneška se v tom těžko orientuji, co se 14 

myslí pojmem komunita. Asi tím kde, kdo myslí něco jiného. Já měl komunitu spojenou 15 

s výcvikovým prostředím. Protože jsem třeba nikdy nepracoval v komunitě pro závislé, 16 

kde už je to v názvu. Nebo máte ve škole školní komunity. Znám jen omezený druh 17 

komunit. Pro mě byla komunita jakýmsi zázemím nebo pozadím pro tu skupinu. Ale teď 18 

nevím, jestli jsem vám něco řekl. 19 

J: Jojo, řekl! Děkuju. Jak vnímáte motivaci frekventantů pracovat na sobě? Přijde vám, 20 

že se to časem mění? 21 

S: Je to už dlouho, co jsem to dělal. Dělal jsem ten výcvik s XY a dodnes vzpomínám, že 22 

jsem se někdy choval jako pitomec k ní. Ale já v tom nevidím rozdíl. Takhle, obecně bych 23 

řekl, že je rozdíl mezi frekventantem výcviku a běžným členem skupiny. Ten totiž 24 

nepotřebuje papír. To je důležitá proměna, ten člověk tam v uvozovkách tak svobodně 25 

nesedí. Často s tím bojuje, ten papír je trošičku tlak. Ale jinak si myslím, že tak jak jsem 26 

to zažil a pak i sledoval. Že ty frekventanty pak znám ze supervize nebo individuálu. 27 

Nemyslím si…nebo takhle. Určitě ve školním výcviku jsou lidé, kteří se hlásili na školu 28 

a nechtěli výcvik. Nějaká část. nebo chtěli jiný výcvik. Rogeriánský nebo gestalt třeba. 29 

Tam je to samozřejmě jiné, ale u těch, co jsou s tím vnitřně srovnaní, tak si nemyslím, že 30 

by měli nějakou horší motivaci. Nebo lepší, myslím, že jejich motivace je dobrá. A že 31 

pak záleží na těch vedoucích, jestli ty lidi získají. I když třeba chtěli jiný styl výcviku. 32 
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Jestli je získají pro tu krásu skupiny. Ta síla skupiny je obrovská. Může být nádherná ale 1 

i zničující. A když to ten člověk okusí tak je to něco vášnivýho. Něco, co funguje. Takže 2 

z hlediska motivace…nevím...můžou tam být lidi, kteří to nechtějí. Mohou to sabotovat. 3 

Ti, co atakují ten proces. Z různých důvodů. Ať už osobní, nebo si tam najdu holku. 4 

Chodím s holkou ze třídy a co já tam budu mluvit o sobě. Chci, aby ona mě viděla jako 5 

skvělýho atd. Ale za sebe si nemyslím, že by měl být problém s těma motivacemi jaksi 6 

masivní. Co jsem lidi viděl, tak výcvik brali jako užitečný a že jim pomáhá. To že má 7 

nějaká omezení je normální, to má každý výcvik. Takže neřekl bych, že by byla horší 8 

motivace, spíš jiná. Protože je to povinné v rámci školy, 2 v 1. A to je jiný, neznamená, 9 

že to bude horší.   10 

J: K tomu se ještě dostaneme určitě. Vy jste mi teď tak nakousnul další otázku. Jakou 11 

máte zkušenost s partnerskými vztahy ve výcviku? Přijde vám, že jsou ve školních 12 

výcvicích častější? 13 

S: Nemám statistiku, jestli jsou častějši. Předpokládal bych, že jo. Protože zakazujte 14 

mladejm lidem, aby spolu chodili…to je padlý na hlavu. Když to budou respektovat, tak 15 

jsou co? Takoví podřídiví. To, že spolu choděj, může být někdy důkaz tý revolty. Bez 16 

revolty by to za nic nestálo. Je to problém, když jsem často slýchal, to mi vadilo, jak 17 

někdo říká, jak je důležitá ta pravda, pravda, pravda. A věděl jsem, že to tak není. Že jsem 18 

věděl, že s někým chodil. Nebo ke mně chodil někdo, kdo s někým chodil a já to tam 19 

nemohl říct. S tou pravdou bych zacházel velmi opatrně. Minimálně malé p. Těm lidem 20 

to může působit nesnáze i zisky. I v rámci skupiny. Člověk se necítí tak sám a blablabla. 21 

Můj tip, nemám důkazy, že je to častější. A je to logický. Protože na vysoký škole nejde 22 

lidem zakázat citový vztahy. To se děje i ve výcvicích veřejných. Ale je to těžký, když se 23 

to stane v tom, že je pro ty lidi prostě těžký ten svůj vztah v přímém přenosu vystavit 24 

tomu zkoumání. Když to tak řeknu. Mnohem líp se řeší můj vztah s manželem, když je 25 

někde venku. Ale když Marie sedí tady a já má říkat, že je to s ní super, ale myslím si na 26 

Elišku. Tak to je prostě krutý. To bych řekl, že si ten vztah chrání. Logicky. Ale zároveň 27 

to dělá potíž do toho procesu a taky to zakládá nerovnost. Oni si chrání svůj vztah a ostatní 28 

tam něco takového nemají. Něco to způsobuje, takže…bylo to odjakživa. Za starých dob 29 

se vylučovalo z výcviků, nebo se přehazovali ze skupiny do skupiny. Na vejšce je to 30 

problém, že třeba vystřídáte dva, tři partnery. Že vystřídáte všechny skupiny? Nebo? Kam 31 

vás pak dají? (smích) Je to nesnáz. Je to patálie. Spíš se s tím pak zachází v těch 32 

individuálech. Nevím, jestli vy jste to zažila. Já to zažil ve skupině i ve výcviku. Vím, že 33 
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když jsme se té dotyčné ptali tak ona se bránila a brala to, že na ten vztah útočíme. My jí 1 

ho nechtěli vzít, ale jak to, tak bývá, ve výcviku se vše obrací, každá kapsa. A tahle nešla 2 

obrátit. To bylo těžký, bolestivý. A ona se bála, že jí to chceme vzít. 3 

J: My to nezažili ve výcviku ani ve skupině. V druhém výcviku to měli. Možná je to i 4 

tím, že máme ve skupině jen jednoho kluka, tak není moc výběr ani. 5 

S: Kluk má velkej výběr a děvčata hodně malej. (smích) 6 

J: Přesně. Nám se to vyhlo, ale v jiné rozhovoru jsme třeba narazili i na to, že to ten 7 

terapeut zažil ve všech výcvicích. 8 

S: Jojo, je to častý. A často se to i tají. Blbý na tom je, že to tají ten pár a pak třeba jejich 9 

kamarádi. Když to řeknete tak jste práskač. Ale když to neřeknete tak zase jiná kamarádka 10 

se naštve, že jste ji to neřekla. Nejde to jednoduše vyřešit. Vždycky to bolí. Nejlepší 11 

varianta by byla, kdyby to lidi byli schopný vydržet. Ale to je na tý vejšce opravdu potíž. 12 

Když jsou lidi mladý a vídají se každý den, že v sobě najdou zalíbení. To zalíbení…ta 13 

skupina přináší spoustu pocitů a intimností. Ta láska se získá rychleji než v civilu, ale 14 

může to být ošidný. Je to takový rychlý. Možná příliš rychlý. Tam venku se lidi musí víc 15 

poznávat, dýl to trvá. No tak tak no. Ale je to asi patálie pro všechny. Pro všechny strany. 16 

Pro ty, co jsou spolu. Pro terapeuty, pro skupiny, pro kamarády. Někdy z toho jde asi 17 

vytěžit i něco dobrýho. To je pak super, když se z toho něco dá. Někdy to přinese 18 

zklamání. 19 

J: Na tohle už jsme naráželi. A to sice na souběh studia a výcviku. Jak to vnímáte? 20 

Například tu povinnou účast, že se potkáváme ve škole apod. 21 

S: Máte pravdu. Je to že se spojily věci, který nejsou snadný udržet nějak v harmonii. Já 22 

jsem spíš ze začátku patřil ke kritikům toho, ale dneska bych byl asi shovívavější a našel 23 

tam ty dobrý stránky. Jen bych to nechtěl adorovat, že je to to nejlepší. Že to jinde nemaj. 24 

To vytváří takový divný narcismy, že jsme lepší než tamti. To si člověk může chvíli 25 

myslet, ale pak přijde do praxe a zjistí, že se nikdo neptá. Tady budeš pracovat a zjistíme, 26 

jestli jsi lepší nebo ne. Myslím si, že to je patálie. V mnohém. Třeba i v tom, když někdo 27 

odejde ze školy, nebo když někdo je tam s nechutí v tom výcviku. Až jako nepřátelsky. 28 

To bude patálie. On bude trošku kalit tu vodu. Když bude tam s nějakou nechutí a bude 29 

to shazovat celý. To ovlivňuje to klima. Taky je těžký samozřejmě…o tom jsem se 30 

myslím bavil s rektorem. Že možné je skoro všechno, jen jestli je to dobrý. Určitě to může 31 
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být takhle spojený, ale klade to dost velký nároky. Třeba když si řekneme něco v tom 1 

výcviku tak já vím, že vás zítra potkám. A to je docela těžký, protože to může ty vztahy 2 

hodně vyhrocovat. Na druhou stranu to je život, vztahy se vyhrocujou i bez výcviku. Ale 3 

není to snadný, ta kombinace. Dokonce ale i myslím, že byl někdo, kdo v tom výcviku 4 

nebyl. Že už měl výcvik hotovej. To mi přišlo dobrý, že mu to bylo uznaný a nemusel být 5 

v tom výcviku. Byť je to precedens. Myslím, že je to náročný. Jde to, dá se to. Nemyslím, 6 

že ty lidi, co tím projdou, by měli být poškozený, nebo třeba horší terapeuti. Ani si 7 

nemyslím, že díky tomu budou lepší terapeuti. To, jací budou terapeuti, se ukáže. Ale je 8 

to těžká kombinace, nesnadná. Moc osobního pořád, a pořád a pořád. Skončí výcvik a 9 

zase se vidíme. Klade to velký nároky na ty studenty. Ideální by bylo, kdyby to bylo 10 

namíchaný s veřejností, nebo co je ideální, že jo. Kdyby si mohli vybrat. Výběr ze dvou 11 

výcviků je málo. Když někoho táhne gestalt…nebo k tomu někdo chce dojít až potom. Je 12 

tam jistý omezení. Život je taky omezenej, že jo. Vždycky se dá říct něco proti tomu a 13 

něco pro to. Když už to je tak se to musí balancovat. Myslím, že to klade velké nároky na 14 

studenty jako účastníky výcviku. Vlastně na všechny. I na vedoucí i na učitele ve škole. 15 

Oni taky neví, co se stalo na výcviku. Jestli si někdo vjel do vlasů atd. 16 

J: Mám tady dvě otázky, který spojuju k sobě. Co je podle vás nejtěžší/nejlepší část 17 

výcvikové zkušenosti? 18 

S: To je otázka. Tady se každej snaží předvést, jak je dobrej, že jo? (smích) radši nebudu 19 

originální. Celý je to nejtěžší, to mě napadlo jako první. To je teda odpověď. Nebo je 20 

nejtěžší začátek, nebo nejtěžší je, aby to fungovalo. To mi jelo hlavou. Nejlepší je, když 21 

lidi poznají sílu skupiny. Zprostředkovat to, je možná to nejtěžší. Jak tomu má člověk na 22 

začátku věřit. Jestli není lepší tam být sám než ve skupině. Když má člověk víc prostoru. 23 

Je těžký zprostředkovat nebo ukázat tu moc. A je super, když se to povede. Protože člověk 24 

zjistí, že skupina je živočich. Že je schopná jet sama. I když ji brzdím nebo naopak do ní 25 

strkám, ona si jede. Je to hrozná síla. A zdravá skupina je největší dar, co může být. 26 

Nejlepší výsledek. Když je skupina v uvozovkách se poškodí, nebo tam něco převládne. 27 

Nějaké falešné prvky tak to poškozuje všechny členy. Pro mě je asi nejlepší moment, 28 

nejsilnější věcí, když se podaří, udělat skupinu s velkým S, která může fungovat, a to je 29 

hrozně těžký. To nejde udělat podle tabulek nebo to nejde jen dobrým záměrem. Je tam 30 

dalších X lidí, kteří jsou živí lidi. Radši už nic víc nevymyslím. 31 

J: Tuhle odpověď ještě nemám, takže jste originální. 32 
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S: Takový povzbuzení. (smích) Vás mám rád! Díky. 1 

J: Vnímáte nějak mladší věkové rozložení frekventantů? My taky máme starší lidi ve 2 

skupině, ale většina je nás mladších. 3 

S: To je dobrý, to je velký faktor. To máte pravdu. To jsem zažil i v té skupině, když jsem 4 

začínal. Byli tam lidi, kterým bylo padesát. To je rozdíl velkej. Jsem pro heterogenní 5 

skupinu. Muži, ženy, různý věk. Aby to byl odraz světa v něčem. Jde i homogenní skupina 6 

samozřejmě. Jen ženy, jen muži, stejný věk. Ve výcviku školním je to specifický pro ty 7 

starší. Jak říkáte, je jich málo. Takže když je někomu padesát a je tam jeden, pak je tam 8 

jeden, kterému je 35 a zbytku je 25, můžou se cítit osamocený a nepochopený něčím. 9 

Moc vyčnívají. Výhoda je, když je tam to rozložení věkový nějak zastoupený, ale co jako 10 

no. I tohle jde. I taková skupina může být. I skupina mladých lidí má něco 11 

transcendentního, když se to povede. Pak je jedno, jestli jsou mladí nebo staří. Ale 12 

rozhodně je to faktor. My měli ve skupině paní, která byla starší než já, já byl lektor. A 13 

cítila se nepochopená. Zároveň některý to trošku dávali. Některý ne, chránili ji. Ale 14 

některý ji to dávali sežrat, dávali jí to sežrat za tu generaci jejich mámy třeba. To schytala, 15 

protože byla starší. Ona taky zase někdy říkala, že oni jsou mladý a nerozumí tomu. Což 16 

zase naštve ty mladý, že jo. Jasně, hraje to roli. Ale když s tím od začátku počítáte, tak to 17 

jde. Když máte skupinu psychotických pacientů, tak co. Taky je homogenní. Tak to je. 18 

Když mám skupinu závislých, tak mám skupinu závislých. Záleží na tom, aby ti terapeuti 19 

byli dobří a uměli to vyrovnávat. 20 

J: Ještě taková skoro až podotázka, jestli vnímáte, že může být jiná problematika. Že se 21 

ta témata nepotkávají. 22 

S: To máte pravdu, to tam určitě nějak je. Tady je výhoda, že jsou to všechno 23 

psychologové, nebo sociální pracovníci. Vědí, že vývoj nejde přeskočit. Že je to jiné, 24 

když je mi osm nebo padesát. To tam určitě hraje roli. Že někdy a někteří mohou být 25 

v generačním vzdoru. Lektoři a starší mohou reprezentovat ten systém, autority, moc, 26 

rodiče apod. Věci, kterým mladý člověk protestuje a bylo by divné, kdyby ne.  Umět taky 27 

rozlišovat, jak terapeuti, tak frekventanti a hledat, co je vývojový samo o sobě a co je 28 

něco jiného. Co je namixováno odjinud. Co je situační prostě odjinud. Protože ne každý 29 

vzdor je generační a shodit to, že je to tím, že je člověk mladý, není ono Třeba protestují 30 

správně, třeba jsou terapeuti slepí, nebo je systém slepí. Takže tak. Myslím, že ale je 31 

výhoda, že se dá obrátit k tomu, že jste všichni, jako psychologové, teoreticky, že všichni 32 
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víme, že existuje něco jako vývoj. A že když je mi osmnáct tak je to jiný, než když je mi 1 

padesát. A že to mají taky těžký. Že skončíte školu a jdete do praxe a je vám 24. A přijde 2 

k vám starší pán a ten si řekne ty jo, mladá holka. Já jí mám říkat o svých problémech? 3 

Třeba i sexuálních problémech? Může chtít využít toho, že jste mladá nebo vás může 4 

přehlížet, že jste mladá. Ale i to je práce, kterou má ten terapeut s tím starším člověkem. 5 

Tak to jsem zakecal trochu jinam. Ale je to tam to vývojové a je dobré s tím počítat, ale 6 

odstředit to od jiných prvků, jo? 7 

J: O tomhle jsme už mluvili do jisté míry. Vnímáte nějaké rozdíly mezi školními a 8 

mimoškolními výcviky? Pokud ano, jaké? Můžete shrnout to, co jsme říkali, nebo něco 9 

dalšího přidat. 10 

S: Myslím, že jste dobře sestavila ty otázky, že už jsme se toho dotkli. Myslím, že ten 11 

základní rozdíl je ten motivační. Já si nechci protiřečit. Ona je dobrá, ale rozdílná. Ten 12 

student to má povinné, že to má nabalený ke studiu. Přijde a často neví, co se děje. Jedna 13 

holka mi říkala, že si představila kanady a maskáče. (smích) Na druhou stranu je zvláštní, 14 

že to nevěděla. Na internetu to je, ale na druhou stranu, kdo to dneska čte. Je to povinný 15 

a pro ty frekventanty jim tak jako v uvozovkách drží nůž pod krkem. Musíš to mít. 16 

Zatímco ten neškolní to má úplně výběrový. Taky je povinen, zaměstnavatel mu řekne 17 

hele, udělej si výcvik. Někde je to podmínka. On si může vybrat. PVŠPS, Remedium, 18 

gestalt apod. má větší pole výběru. Nějakou škálu. Myslím, že tam je jiná motivace, nebo 19 

něco jiného je v té motivaci už na začátku. Ten student může být překvapený nebo 20 

naštvaný nebo demotivovaný v něčem atd. jeho školní věci se můžou promítat do toho 21 

výcviku. Člověk může bát nasraný na školu, otrávený. Naštvaný na rektora, nebo 22 

představitele školy a promítat to do výcviku. To ten vnější člověk do školy nechodí, a tak 23 

si to tam netahá. Všechno ostatní už jsme řekli. Ten věk třeba atd. ale řekl bych, že ten 24 

rozdíl je v té chuti nebo v tom stylu motivace. V barvě té motivace. Student to má 25 

povinně. A když máte něco povinně tak často to odmítáte. Povinnou četbu na gymplu 26 

jsem odmítal. Pak jsem zjistil, že to byla blbost. Že hodně těch knih bylo zajímavých. Pak 27 

ještě a možná už jste se na to ptala a uniklo mi to. Nebo se na to budete ptát. Myslím, že 28 

tam je ještě problém u těch školních, že student může mít strach, aby věci ze školy 29 

neprosákly do výcviku a naopak. Že třeba když něco řeknu na výcviku, třeba o některém 30 

z učitelů, že mě štve. Je to idiot, nebo mi dal špatnou známku. Můžu mít strach, někdy je 31 

personální propojení, že oni mu to řeknou. Že oni řeknou, co jsem o nich říkal. To 32 

samozřejmě víme, že by se nemělo dít, ale i ta fantazie samotná mi stačí, abych s toho 33 
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bál. Když budete vy moje učitelka a zároveň budu váš frekventant, tak kdoví. Budu mít 1 

špatnou známku a budu se bát, že mě nemáte ráda a že mě na výcviku nebudete brát 2 

vážně. Že mě budete mít za flákače. To je určitě hrozně těžký. Aby to lektoři a učitelé 3 

udrželi oddělené a neříkali si to. Pro studenty je to velká hrozba. 4 

J: Je to strašně malý rybníček. Ten strach je určitě na místě. 5 

S: To jo, lidi se mezi sebou znají. Každej se zná s každým. Což je někdy výhoda a jindy 6 

ne. Je to výzva prostě. Jak ty hranice oddělit. Nebrat do terapie třeba děti kamarádů, 7 

protože to nedělá dobrotu. Aby člověk nevypustil něco, co nemá. Nebo když vezmete, 8 

tak ať to prostě udržíte a jste nestranný. Nepoštvávat, nepřitakávat. Tím dělá hroznou 9 

službu. To není dobře, kazí vztahy těm lidem. Terapie je od toho, aby pomohla ve 10 

vztazích, ne od toho, aby ty vztahy kazila. 11 

J: A jsme vlastně u posledních tří otázek. Proč a kdy jste začal výcviky dělat? Popřípadě 12 

proč už je neděláte. 13 

S: První jsem dělal školní. Šel jsem do toho kvůli vlastnímu narcismu vlastně. (smích) 14 

Nemyslím to nějak špatně. Nějakou sebeúctu a sebelásku. Šel jsem tam kvůli tomu, že to 15 

byla výzva. Bylo to něco jako ocenění profesní, pořád je. Že jste nějak uznaná profesně. 16 

Ono je to různý, někde se to vybere po známostech, nejsou žádný tabulky. Ale přece 17 

jenom si vás musí vybrat nějaká autorita, nějaký institut, zařízení. A vložit do vás důvěru. 18 

Jde o tu profesionalitu o to uznání. Že je člověk oceněn, důvěra. Je to velký závazek, 19 

člověk předává dál spoustu věcí. Samozřejmě i těch problematických. A velkou roli hraje 20 

i ta parta těch lidí. Nechcete jít se všemi. Třeba nemají dobrou pověst. Tam člověk 21 

nepůjde. Důležitá je dobrá parta. Máte je rád, vážíte si jich, jsou vám sympatičtí. To je 22 

velký prvek ve hře motivační, aby mi ti lidé sedli. Navzájem abychom si sedli. 23 

J: A ještě pokud si vzpomenete, víte, kdy jste začal? 24 

S: 2001 nebo 2002, byl to první výcvik školní. Byla tam dobrá parta, to hrálo velkou roli. 25 

Všichni jsme se znali. Takže zodpovězeno. 26 

J: Kolik jste vedl školních a mimoškolních/veřejných/postgraduálních výcviků? 27 

S: No, to vím. Školní jsem vedl jen jeden. Pak už jsem byl asi moc kritický, dnes už to 28 

vidím jinak. Ale chtěl bych určitě být s lidmi, které mám rád. Veřejných jsem vedl asi 5. 29 

Leze to hodně do času. Dost jsem tím šidil svoji rodinu, hodně jsem nebyl doma. Ty 30 

víkendy. Člověk pro to uznání někdy se nevěnuje těm svým blízkým. To je smutný. Tak 31 
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tak. Studenti ke mně ale pořád chodí na supervize a přijde mi, že jsou dobře vybavení. 8 1 

z 10 studentů mi přijde, že je dobře vybavených na tu práci. Nebo hodně dobře. Což je 2 

hodně, protože bych řekl, že…to dělá to, že mají dobré studium. Dobrou školu. V těch 3 

veřejných máte různé školy těch lidí. Ne všichni jsou dobře připraveni, úplně to není 4 

dobrý pro práci s klientama někdy. Takže bych řekl, že studenti ze školy jsou hodně dobře 5 

vybaveni a vědí, o co jde. To si myslím, že je taky pozitivní výsledek výcviku. Že hodně 6 

ví, o co jde.  7 

J: No a teď už zbývá jen poslední otázka. Je něco, co jsme nezmínili a připadá vám 8 

důležité? 9 

S: To ani nevím. Asi by se mělo říct nějaké závěrečné moudro. Pro mě bylo důležitý 10 

uvědomit si, že psychoterapie a já nejsme všemocný. Není to všelék. Že možná je dobře, 11 

že lidi mají problémy. Tím nechci říkat, že je to dobře a dobře jim tak. Ale že když člověk 12 

má nějaké problémy a starosti…tak můžete pochopit, když to mají druzí. Kdybych byl 13 

bez problémů a starostí a byl bych vyhlazen tou terapií do dokonalosti. Tak asi nebude 14 

mít pochopení pro nedokonalost 15 

J: Tak moudro nakonec! Máme ho! 16 

S: A jo! Vidíte! Super, tak jsem ho tam nakonec propašoval! 17 
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Rozhovor 6 

J: Jak vás ovlivnil váš výcvik? V kolika letech jste do něj vstoupila? 1 

T: Ještě jsem neměla děti, takže asi 25. Brzo. A bylo to právě kvůli tomu, že já byla na 2 

klinice a nebyl tady sekundář. A my se tady museli po třech měsících střídat, protože sem 3 

nikdo nechtěl. Tady jsme museli dělat i skupiny. No a já jsem o tom vůbec nic nevěděla. 4 

No, a ještě díky tomu, že se Skálou jsme se měli docela rádi, tak on mě doporučil do 5 

svého výcviku, takže jsem se dostala hned. Jinak se na to čekalo strašně dlouho. Teď by 6 

mě ani dřív, než ve dvaceti pěti nevzali, že jo. No a trošku jsem díky tomu poznala, o čem 7 

to je, že jo. Předtím jsem byla klasickej psychiatr léčící medikamentózně. O psychoterapii 8 

jsem toho moc nevěděla. A na klinice byl celkově trend léčit medikamentózně, a dokonce 9 

si ze mě dělali srandu, ale jako dobrý. No jo, vy zas jedete tam někam skotačit na tu louku 10 

a tak.  11 

J: Co pro vás výcvik znamená? Co byste chtěla frekventantům předat – sdílet? 12 

T: No kromě znalostí a zkušeností tak asi nějaký vztah k lidem. Potažmo pacientům. 13 

J: Co pro vás znamená skupinová práce? Vnímáte třeba různé intenzity skup. Práce? Kdy 14 

máte například pocit, že skupina pracuje dobře? Co vnímáte jako přínosné? Nemusíte 15 

odpovědět na všechno, co jsem teď řekla…jen abyste chápala, jak je otázka myšlena. 16 

T: No určitě je důležitá, protože často ten pacient, nebo klient nebo kdokoli. Toho 17 

terapeuta nebere a ty zkušenosti těch spolu pacientů bere mnohem líp. Nebo jako se v nich 18 

poznává, že jo. Někdy je skupina, že by je člověk zabil. Když jsem měla třeba klientské, 19 

s dorostem. Tak to bylo šílené. Z nich něco dostat, to bylo strašný. Nechtějí sdílet. Ty 20 

frekventantský jsou v tomhle hodně jiný, že o to mají zájem. Ta motivace je prostě jiná. 21 

Ale taky se mi stalo, že v ty skupině frekventantů byl pacient vlastně. A ten se nám 22 

dekompenzoval a báli jsme se, že to skončí sebevraždou přímo na tom výcviku. Jsem 23 

s ním dokonce spala v pokoji, abychom ho hlídali. Už se nám i stalo na výcvicích, že se 24 

nám ten člověk zasebevraždil. A dvakrát se nám stalo, že to skončilo psychózou. I kvůli 25 

tomuhle je jeden můj kolega vždycky rád, že jsem tam já a jsem psychiatr. Kdyby 26 

k tomuhle došlo. 27 

J: Co vnímáte jako důležité v komunitní práci? 28 

T: Já jsem na komunity vycvičená právě díky Skálovi. Já ten svůj vlastní výcvik mám 29 

pod ním. A on komunity jako preferoval. Byly pro něj důležité, takže tím jsem já 30 
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naočkovaná, že komunity jsou důležité. Že se tam sejde celá komunita, řeší věci, které 1 

jsou komunitní. A řeší je komunitně. 2 

J: jaké věci myslíte? Jakože organizační? Vztahový? 3 

T: Organizační i vztahový v tom komunitním prostoru. Nemají se tam řešit skupinové 4 

věci. Studenti jsou často první léta takový ztracení v tom, co to je. A je to hodně 5 

organizační. Než si vlastně přijdou na to, že se tam dají řešit vztahy mezi nima, nebo mezi 6 

lektory té druhé skupiny třeba. Musí si k tomu dojít. I já jsem ze začátku nevěděla, proč 7 

tam musím sedět a nebavilo mě to. Ale to je ze začátku, než si to člověk srovná. 8 

J: Jak vnímáte motivaci frekventantů pracovat na sobě? 9 

T: Co bylo hlavní, že byli hrozně mladý. Že na to bylo hrozně brzo, že byli hodně mladý. 10 

Já má zkušenost teda jen s jedním výcvikem školním. Nejdřív jsme se museli popasovat 11 

s tím, proč tam jsou, a pak to bylo lepší. A ta motivace se časem zlepšila. Až se v tom 12 

našli. Přišlo mi, že se nedalo jít tolik do hloubky jako ve veřejném. Protože dlouho 13 

bojovali s tím, proč tam jsou. Ale závisí i hodně na lektorech, když jsou oni mladí a 14 

nemají tolik zkušeností, tak je to prostě o hodně těžší. Já byla se zkušeným kolegou, byli 15 

jsme na sebe zvyklí. Uměli jsme se i pohádat. I před frekventanty nám nedělalo problém 16 

říct vlastní názor. Takže viděli, že si na nic nehrajeme, že jsme tam opravdově. Myslím 17 

si, že je to hodně těmi lektory taky.  18 

J: Jakou máte zkušenost s partnerskými vztahy ve výcviku? Přijde vám, že jsou ve 19 

školních výcvicích častější? Vím, že jste vedla jen jeden, ale třeba co si o tom myslíte, 20 

jakou s tím máte zkušenost. 21 

T: Mám s tím samozřejmě zkušenost, je to vždycky hrozně rušivý. My jsme je 22 

rozdělovali, aby nebyli v jedné skupině. Ve veřejném jsme většinou jednoho vyloučili. 23 

To se musí? 24 

J: Je to pořád takhle striktně? S tím vyhazováním? Já slyšela, že když jsou otevření 25 

komunikaci tak se nemusí vyloučit. 26 

T: Není to takhle striktní, ale když se nedá s nima, tak se musí vyloučit. Já už nevím před 27 

kolika lety jsme takhle vyloučili jednoho psychologa, byl hrozně nekritickej. Je to zase 28 

hodně individuální, když komunikují tak to jde. My to ve výcviku měli, ale vlastně až 29 

nějak úplně na konci a bylo to tam nějaké komplikované, že nějak jeden z nich odcházel. 30 

A tím se to vlastně vyřešilo.  31 
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J: Jak vnímáte souběh studia a výcviku? Tu povinnou docházku, jsme spolu ve třídách 1 

atd. 2 

T: Já jsem vedla jen ten jeden. S tím mým kolegou, se kterým jsme sehraní. Jednak nám 3 

přišlo, že jsou to děti. Byli prostě příliš mladí. Taky jsou spolužáci a leccos na sebe vědí, 4 

ta dynamika je tím jiná. Ta motivace je u mladých samozřejmě jiná. A probírat první 5 

lásky nám připadalo vlastně zbytečný a možná až jako škodlivý. To se musí odžít a 6 

nemusí se to probírat před skupinou. 7 

J: Takže by pomohlo, kdyby to bylo víc namíchaný věkově? 8 

T: Určitě. My měli fakt skupinu mladých, chybělo to tam. To je hned jiný, když je tam i 9 

pár starších. Neustrne to v těch vývojových tématech. Neřeší se jen první rozchody. Jen 10 

to, co je normální. 11 

J: Jasný. Že se ten první rozchod prostě musí obrečet a jede se dál. 12 

T: No právě! 13 

J: Zároveň mi přijde, že není spravedlivý říct, že mladý lidi nemůžou mít odžitý strašlivý 14 

věci za sebou. Ošklivý rozvody rodičů, mladí rodiče, úmrtí rodičů. 15 

T: To zase jo. Je jasný, že mladý frekventant ještě neznamená, že nemá odžito. To určitě 16 

ne. My to vedli hodně na začátku. A přišlo nám to takový…nedomyšlený. Mladý, 17 

vykulený. Některý měli hodně zážitků, některý byli moc mladí prostě. Co tam máme 18 

rozvíjet? Že si nemůže najít kluka? To máte maximálně na rok. Určitě je i strašně velký 19 

faktor to, že neví, do čeho jdou. A nejdřív je to vnímáno jako nějaký výlet a oni nerozumí 20 

tomu, proč tam jsou. My si kvůli tomu řekli, že už ty děti výcvikovat nebudeme. Že jsme 21 

to skončili. Smysl to určitě má, ale za jakou cenu, si říkám. No a taky je blbý, že kdyby 22 

to bylo nepovinné, tak jak ti studenti neví, tak by do toho třeba nešli, a to by zase byla 23 

škoda. Že by nepoznali, co to je.  24 

J: Co je podle vás nejtěžší/nejlepší část výcvikové zkušenosti? 25 

T: Můj otec byl zubař a ptal se mě, jestli jsem normální. Že oni si netrhají zuby, aby 26 

věděli, jaký to je. No a nejtěžší mi přijde, když někdo ze skupiny zemře. Během výcviku. 27 

Mě se stalo, že mi zemřel můj kolega během výcviku. Lektor. To teda bylo. Bylo to na 28 

konci čtvrtého roku a oni celý ten pátý rok drželi pohromadě, drželi mě. Asi by to tak 29 

nemělo být. To byla dost hrozná zkušenost. Já jsem jim říkala pohrobci, potom když jsme 30 
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to trochu odlehčovali. Ale ze začátku jsem s nimi jen brečela. Jako každá smrt blízkého 1 

člověka. 2 

J: A tady taková sdílená. 3 

T: Právě. On byl hodně dominantní, já byla hodně upozaděná. To mi nevadilo, já jsem do 4 

toho vstupovala jen když on byl moc. A najednou jsem byla v roli, že on chyběl. A to 5 

bylo teda asi nejtěžší. Byla to cenná zkušenost, ale bylo to hrozný. Ale to brečet tam spolu 6 

nad ztrátou někoho nám společně blízkého bylo určitě hodně velký a důležitý. Silný. Je 7 

skvělý, když s těmi lektory navážou frekventanti dobrý vztah. Nemusí to být pozitivní, 8 

ale je to upřímný vztah. Často je to takový zajímavý tím, že třeba ze začátku, první rok 9 

třeba, chtějí jiného vedoucího. A vždycky nás těší, když nás vezmou. Že ti, co se cukali, 10 

tak nás vezmou. Můj kolega vždycky říká, ať se nebojím, že oni to pochopí. Že tam 11 

dojdou. 12 

J: O tom mladším věkovém rozložení frekventantů jsme se už bavili. Že je to vlastně 13 

důvod, proč jste odešla. 14 

T: Jojo, probírat první lásky mi přijde zbytečný. Ale kdyby to bylo víc namíchaný, že ti 15 

frekventanti už třeba vědí, co bude ve 40. Nebo se dokáže ta starší vcítit do dcery. Tak to 16 

by bylo hodně jiný a umím si to představit, že bych to vedla. To už je přínosný. Ale když 17 

jsou všichni jen v tom malým věku a koukají na ten výcvik i na školu celý vyjukaný. 18 

Můžeme rozebírat třeba rodiče, ale nebudeme třeba rozebírat vztahy první. Do toho 19 

namíchaného bych už šla, ale jen s tím mým kolegou. Jen já tedy nevím, jestli ještě do 20 

dalšího výcviku, i veřejného, půjdu. Nechci když tak udělat z nich pohrobky. (smích) 21 

J: Vnímáte nějaké rozdíly mezi školními a mimoškolními výcviky? Mimo ty, které už 22 

jsme říkaly, popřípadě můžete zopakovat, to, co jsme již říkaly. 23 

T: Já si myslím, že nastavit tu důvěru trvá dýl. Že se to dostane ven z tý skupiny i omylem. 24 

Že se někdo přeřekne a najednou spolužačka z vedlejší skupiny ví něco osobního. Že to 25 

trvá delší dobu, než se to přejde. Takže pak přijdou o ten čas. A zbytek už jsme asi 26 

zmiňovaly. 27 

J: U mladších frekventantů může být jiná problematika, vnímala jste někdy tento faktor? 28 

Jakou máte zkušenost s mladými frekventanty? 29 
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T: Jojo, to už jsme říkaly. To jsem vnímala hodně, a proto jsem to pak znovu nedělala. 1 

Témata, který jsou normální. Člověk si to odžije, přijde si na to sám. A víc jsem to už 2 

zmiňovala, tak to už taky nemusím zbytečně opakovat. 3 

J: Proč a kdy jste začala výcviky dělat? Popřípadě proč už je neděláte. 4 

T: No, já jsem ten svůj výcvik měla strašně dlouhej. Tehdy se ještě na ty hodiny tak 5 

nehrálo, takže my to měli asi sedm let. Pak už jen třeba víkend. Ale pořád byl výcvik 6 

prostě. No a pak najednou, že se bude otevírat výcvik a je třeba lektorů. No a najednou 7 

jsme se dali do dvojic a začali dělat výcvik. A to bylo podle Skály federální výcvik. Část 8 

Čechů a část Slováků. Jeden výcvik v Čechách a jeden na Slovensku. No a kdy to bylo? 9 

Kolik jsem tak mohla mít dětí? Asi už 3. Někdy v 80 letech. 81 nebo 82. A šla jsem do 10 

toho, protože mě to baví. Jak psychoterapie, tak ta skupinová atmosféra, tak ten vývoj 11 

těch lidí. Platili nám ubytování, jídlo ne a asi dopravu. Ale to už si nepamatuju. 12 

J: Kolik jste vedla školních a mimoškolních/veřejných/postgraduálních výcviků? 13 

T: Veřejné ještě pořád jedu, ty jsem vlastně nikdy nepřestala vést. Školní jsem vedla 14 

jeden, veřejných tak deset. Možná i víc. Už to dělám roky. 15 

J: Je něco, co jsme nezmínily a připadá vám důležité? 16 

T: Ještě mě napadlo k financím. Že to, že to bylo špatně hodnocené to jo. Ale když jsem 17 

začínala, tak to bylo bez honoráře. Z lásky k psychoterapii. Mě snad už platili aspoň 18 

ubytování a jídlo. Ti přede mnou si platili i tohle. To bylo za Skály ještě. To už musela 19 

být velká láska k terapii. (smích) 20 

Ještě mě napadá, že já tenkrát vedla skupinu se Slovákem. Když se to začínalo. Vlastně 21 

jsme byli namíchaní jen my dva. (smích) A ten kolega se mi taky pak zabil, nebylo to ve 22 

výcviku teda. Ale mám na to hroznou smůlu teda. Tam je pak hrozný prázdno. Ono stačí, 23 

když někdo odejde ze skupiny. Ta smrt je o to horší, ten člověk už tam nebude nikdy. To 24 

si člověk jen tak nezažije. Co to dělá s ním, se skupinou. To si člověk jen tak někde 25 

nezažije.  26 
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