
   

Pražská vysoká škola psychosociálních studií 

 
 
 

 

 

Zkušenosti psychoterapeutů s vlastními 

profesními začátky 

Bakalářská práce 

 

Bc. Kristýna Hurychová 

Studijní program: Psychologie 

 

Vedoucí práce: Mgr. Ing. Eva Dubovská, Ph.D. 

 

Praha 2021 

 

 

 

 

 

 



   

 

Prague College of Psychosocial Studies 

 
 
 

 

 

Experience of psychotherapists with their own 
professional beginnings 

Bachelor Thesis 

 

Bc. Kristýna Hurychová 

Study program: Psychology 

 

Supervisor: Mgr. Ing. Eva Dubovská, Ph.D. 

 

Prague 2021 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení: 
 

1. Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala samostatně a výhradně 
s použitím citovaných pramenů, literatury a dalších odborných zdrojů. 

2. Prohlašuji, že práce nebyla využita v rámci jiného vysokoškolského studia či k získání 
jiného nebo stejného titulu. 

3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely. 
 

V Praze dne    

       ...............................  



   

Abstrakt: Bakalářská práce se zaměřuje na zkoumání psychoterapeutů a jejich 

zkušeností s profesními začátky. Zabývá se tím, jak psychoterapeuti prožívali počátky své 

praxe s klienty, jaké zkušenosti považují za formující. Výzkum je realizován 

prostřednictvím Interpretativní fenomenologické analýzy a čtyř hloubkových rozhovorů. 

Bakalářská práce obsahuje dvě části. Teoretická část je věnována vzdělávání 

v psychoterapii v České republice, jeho legislativnímu ukotvení, výcviku, supervizi 

a konkrétním výzkumům profesního vývoje psychoterapeutů. Druhá, výzkumná část 

představuje výzkumné šetření a jeho výsledky. 

 

Klíčová slova: psychoterapie, psychoterapeuti, profesní vývoj psychoterapeutů, 

profesní začátky psychoterapeutů, modely profesního vývoje psychoterapeutů, fáze 

profesního vývoje psychoterapeutů 

 

Abstract: This bachelor's thesis focuses on an exploration of psychotherapists and their 

experiences of their professional beginnings. It explores how psychotherapists 

experienced the beginnings of their practice with clients and what experiences they 

consider formative. The research is conducted through Interpretative 

Phenomenological Analysis and four in-depth interviews. The thesis is comprised of two 

parts. The theoretical part is devoted to psychotherapy education in the Czech Republic, 

its legislative anchoring, training, supervision, and specific research on the professional 

development of psychotherapists. The second, research part presents the research 

investigation and its results. 

 

Keywords: psychotherapy, psychotherapists, professional development 

of psychotherapists, professional beginnings of psychotherapists, models 

of professional development of psychotherapists, stages of professional development 

of psychotherapists 
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ÚVOD 
 

Tato bakalářská práce se zabývá výzkumem profesního vývoje psychoterapeutů. 

Na poli výzkumu psychoterapie je v posledních dekádách aktuálním tématem právě 

výzkum psychoterapeutů a mimo jiné také zkoumání jejich profesního vývoje. Tyto 

výzkumné zájmy jsou podněcovány opakovanými zjištěními, že terapeutický vztah 

či aliance se významnou mírou podílí na účinnosti terapie, a osobnost psychoterapeuta 

a proměnné na jeho straně odpovídají za kvalitu terapeutického vztahu podobnou 

mírou jako proměnné na straně klienta. Dalším východiskem pro mou práci jsou aktuální 

poznatky ohledně účinnosti psychoterapie. Bylo prokázáno, že na efektu terapie se více 

podílí osobnost terapeuta, tedy to, kdo terapeut je, než jakou metodu používá.  

Ve své bakalářské práci se věnuji počátkům profesní dráhy psychoterapeutů. 

Toto téma je mi blízké i z osobních důvodů, protože se sama v této fázi profesního vývoje 

nacházím a pracuji jako psychoterapeut pod supervizí. Zajímá mě, jak toto období 

prožívali nyní již zkušení psychoterapeuti. Jejich zkušenosti a poznatky ve své práci 

propojuji se soudobými zahraničními výzkumy, praktickými i teoretickými zjištěními. 

Struktura práce je následující: práce je rozdělena do dvou částí, teoretické 

a praktické. V teoretické části se v první kapitole věnuji vzdělávání v psychoterapii 

v České republice, postupuji od definování psychoterapie a legislativního ukotvení 

vzdělávání v psychoterapii k výcviku a supervizi. Ve druhé kapitole se věnuji profesnímu 

vývoji psychoterapeutů a nastiňuji významné výzkumy a aktuální poznatky, dále 

představuji 4 teoretické modely profesního vývoje psychoterapeutů. 

Ve druhé, výzkumné části práce uvádím svůj kvalitativní výzkum, který se zabývá 

zkušeností psychoterapeutů se začátky jejich terapeutické praxe. Vycházím z osobní žité 

zkušenosti participantů a jejich retrospektivní reflexe tohoto období. Pro svůj kvalitativní 

výzkum jsem jako metodu zvolila Interpretativní fenomenologickou analýzu.  
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1. VZDĚLÁNÍ V PSYCHOTERAPII V ČR 
 

1.1 Obtížnost definování psychoterapie 
 

Psychoterapie je obtížně definovatelný obor i činnost. Jestliže chceme 

o psychoterapii diskutovat, je nutné ji vymezit (Zeig, 1987/2005). Tímto nesnadným 

úkolem, důvody jeho obtížnosti a jeho řešením v podobě jednotně přijatelné definice se 

zabývají např. Prochaska a Norcross, Vymětal, Kratochvíl a Zeig. 

 Vymětal (2010) ve své základní učebnici obecné psychoterapie předkládá 

11 různých definic z pera předních českých psychoterapeutů a ukazuje, že každý 

z autorů upřednostňuje jiné aspekty vzhledem ke své teoretické orientaci. Jeffrey Zeig 

(1987/2005) v 80. letech pořádal první celosvětovou konferenci Vývoj psychoterapie 

ve Phoenixu v USA. Při této příležitosti požádal o definici psychoterapie 

26 vystupujících - předních světových osobností psychoterapie, mezi nimiž byli 

například Rogers, Wolpe, Ellis, Lazarus, Watzlawick, Beck, Morenová, Satirová, May, 

Bettelheim, a další. Nedokázali se shodnout.  

Jednotlivé směry nabízí svoje definice, které vycházejí z jejich teoretických 

systémů i interpersonálních postojů, čímž předkládají vlastní koncepci, a tím vylučují 

zase jiné směry (Kratochvíl, 2012). Prochaska a Norcross (1984/1999, s. 16) podotýkají, 

že „Žádná definice se však netěší všeobecné oblibě“. Podobně jako Vymětal tito autoři 

uvažují, že definice psychoterapie vždy zahrnuje teoretická východiska i klinické postupy 

určitého psychoterapeutického systému či směru, a tím jiné přístupy vylučuje. 

Všeobecně přijatelná definice by měla dle autorů být spravedlivá, uctivá k různosti 

směrů, měla by být co možná teoreticky a sémanticky neutrální a nediskriminovat žádné 

směry. Měla by být „konsenzuální, psychoterapeuti různého přesvědčení 

se na ní shodnou a ověří ji“ (Prochaska & Norcross, 1999, s. 16). 

Norcross a Prochaska (1984/1999, s. 16) se pokoušejí formulovat integrativní 

a všeobecně přijatelnou definici „Psychoterapie je odborná a záměrná aplikace klinických 

metod a interpersonálních postojů vycházejících z uznávaných psychologických principů 

se záměrem pomoci lidem změnit jejich chování, myšlení, emoce a/nebo osobní 

charakteristiky směrem, který obě strany považují za žádoucí“.  
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Vymětal považuje psychoterapii za „interdisciplinární a transdisciplinární obor 

vycházející z psychologie a pomáhající člověku prostřednictvím psychologických 

prostředků v dosahování normality“ (Vymětal, 2010, s.15) Normalitu nechápe 

normativně, ale jako schopnost člověka žít ve společenství a s ohledem na druhé lidi 

takovým životem, v němž naplňuje své možnosti.  

Zeig (1987/2005, s. 29) rovněž přichází s definicí, jejíž teoretická, terminologická 

a postojová neutralita by měla umožnit shodu napříč směry a proudy „Psychoterapie je 

prezentace myšlenek klientovi takovým způsobem, aby na ně mohl konstruktivně 

a podle své vlastní vůle odpovídat“.  

V tomto ohledu je zajímavá i definice z pera předního českého představitele 

psychoanalytické orientace Miroslava Boreckého „Psychoterapie je podle mého vědomé 

profesionální ovlivňování duševního stavu pacienta, prováděné nebiologickými (tedy 

výhradně informačními) prostředky a směřující ke změně jeho prožívání (vnitřní i vnější 

reality) a prováděné na jeho žádost“ (Borecký, n.d., cituji dle Vymětala, 2010, s.12), jejíž 

neutralita by rovněž umožnit přijetí napříč směry.  

Kratochvíl (2012) překlenuje koncepční zmatek tím, že vymezuje psychoterapii 

dvojím způsobem, a sice jako praktickou činnost a jako obor. Z hlediska praktické 

činnosti je psychoterapie „léčebné působení na nemoc, poruchu nebo anomálii 

psychologickými prostředky“ či „záměrné a plánovité upravování narušené činnosti 

organismu psychologickými prostředky“. Vymezení psychoterapie jako oboru se věnuji 

v rámci následující kapitoly. 

 

 

1.2 Legislativní ukotvení vzdělávání v psychoterapii v ČR 
 

V mnohosti definic a přístupů k vymezení psychoterapie se zrcadlí i určité 

zmatení či chaos ohledně legislativního ukotvení psychoterapie v Evropě i v České 

republice (Miovský & Danelová, 2010; Vybíral, 2010). Dle Vymětala je různost přístupů 

k oboru dána značnou variabilitou toho, čím se zabývá, tj. duševním zdravím, potížemi 

a možnostmi adekvátní pomoci (Vymětal, 2010). V evropských zemích, Českou republiku 
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nevyjímaje, se vedou spory o to, kdo se může nazývat psychoterapeutem a jakému 

resortu vůbec psychoterapie náleží. Konzervativnější proudy, nejčastěji 

zastávané psychiatry a klinickými psychology usilují o zachování psychoterapie na poli 

medicíny. Oproti nim liberální proudy prosazují, aby psychoterapii mohl vykonávat 

každý, kdo splní náležité vzdělání (Vybíral, 2010). K odpovídajícímu vzdělání 

v psychoterapii a jeho využití se však vážou nejasnosti dané dosud nevyjasněnou 

legislativou. Ty jsou zřejmě způsobeny meziresortními rozdíly v legislativě, ale i růzností 

požadavků a aplikace psychoterapie ve zdravotnictví, školství, sociální a poradenské 

oblasti aj. 

Dynamický vývoj a usilovné snahy o legislativní ukotvení psychoterapeutického 

vzdělání v ČR je jedním z předních témat oborové diskuze. Jeho rozsah a hloubku není 

možné v této práci obsáhnout vzhledem k prostoru a tématu práce. Významným 

a nadnárodním dokumentem v této diskuzi je Štrasburská deklarace z roku 1990 (pro 

plné znění viz přílohu C). 

Stoupenci liberálního proudu (jednotlivci i asociace a instituty), jenž prosazují 

psychoterapii jako nezávislou profesi mimo oblast medicíny, smýšlejí a jednají ve shodě 

se Štrasburskou deklarací z roku 1990, kterou přijala Evropská asociace pro 

psychoterapii (dále jen EAP) 21. 10. 1990. Deklarace zastává stanovisko, 

že psychoterapie je nezávislá vědecká disciplína, jejíž praktická aplikace je svobodnou 

a nezávislou profesí. Dále deklarace garantuje mnohost terapeutických metod 

a vyjadřuje se také ke vzdělání a výcviku v psychoterapii. Úplný psychoterapeutický 

výcvik má zahrnovat tyto oblasti: teorii, sebezkušenost a praxi pod supervizí, a je 

požadována adekvátní znalost terapeutických procesů. Výcvik je přístupný na základě 

předchozího vzdělání v humanitních a sociálních vědách (Strasbourg 

Declaration  onPsychotherapy of 1990, 1990). 

Ve shodě s těmito stanovisky autoři předních českých publikací o psychoterapii 

prezentují postoje a praxi, které odpovídají Štrasburské deklaraci. Vymětal píše, 

že „Různost základního vzdělání svědčí o tom, že psychoterapeutickou kvalifikaci člověk 

získává až po absolvování vysokoškolského studia a je to vlastně jeho druhé povolání“ 

(Vymětal, 2010, s. 14). Kratochvíl poznamenává, že psychoterapie není již chápána 
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výhradně jako doména zdravotnictví, ale hojně a opodstatněně se využívá v oblasti 

sociálních služeb, ve školství, vězeňství, soukromé praxi, v komunitách pro drogově 

závislé a rodinném a manželském poradenství (Kratochvíl, 2012). Oproti tomu však 

Miovský a Danelová (2010, s. 57) tvrdí, že u nás „stále převládá pohled na psychoterapii 

pouze jako na specializaci pro jiné, již zavedené a legislativně ukotvené profese“. Většina 

psychoterapeutů se bez lékařského či zdravotnického vzdělání nedostane k výkonu 

psychoterapie ve zdravotnictví. A vzhledem k legislativě svou činnost nesmí nazývat 

psychoterapií, ale poradenstvím, ačkoli v praxi psychoterapii vykonávají (Vybíral, 2010). 

V této práci používám pojem „psychoterapeut“ stejně, jako čeští i zahraniční 

autoři - pro každého, kdo ve shodě se Štrasburskou deklarací splnil kvalifikační 

požadavky pro povolání psychoterapeuta. Právě těm se věnuje následující kapitola. 

 

1.3 Psychoterapeutický výcvik 
 

Dle požadavků EAP povolání psychoterapeuta vyžaduje všeobecné vzdělání 

v humanitních či sociálních vědách, dále speciální vzdělávání a výcvik (Strasbourg 

Declaration on Psychotherapy of 1990, 1990; Vybíral, 2010).  

Psychoterapeutické výcviky v ČR podléhají akreditaci či schvalování. Výcvikové 

programy pro zdravotnictví schvaluje komise složená ze zástupců České 

psychoterapeutické společnosti, Psychiatrické společnosti ČLS a Asociace klinických 

psychologů Čech, Moravy a Slezska. Výcvikové programy pro práci mimo zdravotnictví 

akredituje například Ministerstvo školství ČR (Kratochvíl, 2012), dále uděluje certifikace 

i Česká asociace pro psychoterapii, hlásící se ke stanoviskům Štrasburské deklarace EAP. 

Vymětal (2010, s. 236) poznamenává, že „Psychoterapeutický výcvik i u nás trvá řádově 

roky a je v současné době již pevně regulován a v kompetenci vzdělávacích zařízení 

(většinou různých psychoterapeutických institutů), která získala pro svůj určitý 

vzdělávací program akreditaci, tedy splňují určité a poměrně přísné podmínky“.  

Jaké oblasti tedy tvoří komplexní psychoterapeutické vzdělání? Nehledě na 

odborné, meziresortní či legislativní rozdíly mají akreditované psychoterapeutické 
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výcviky zpravidla tyto části: teorii, sebezkušenostní část a práci pod supervizí. Toto 

vymezení je v souladu s tím, jak vzdělání v psychoterapii ustanovuje EAP ve Štrasburské 

deklaraci (1990) (viz kapitolu 1.2 a přílohu C). Na těchto oblastech vzdělávání se shodují 

autoři české i zahraniční literatury. Vybíral (2010, s. 67) uvádí, že zastánci psychoterapie 

i mimo zdravotnictví „přiznávají status psychoterapeuta v podstatě každému, kdo 

absolvoval předepsaný výcvik (včetně praxe na klinickém pracovišti, nutné supervize 

a teoretického vzdělání)“. Vymětal hovoří navíc o oblasti psychoterapeutických 

dovedností, které adepti získávají skrze zažití procesu psychoterapie na sobě, ale hlavně 

jejich nácvikem. S ohledem na teoretickou orientaci směru, ve kterém je výcvik veden, 

jsou zmíněné čtyři oblasti různě poměrně zastoupeny (např. KBT výcviky nezdůrazňují 

sebezkušenostní část, ale více se zaměřují na teoretické znalosti a praktické techniky. 

Naopak dynamické a interpersonální směry požadují důkladnou sebeznalost) 

(Kratochvíl, 2012). Uvedené oblasti vzdělání korespondují také například 

s požadovanými kompetencemi poradců a psychoterapeutů, jak je definují Ladany 

a Inman (2012): znalosti, sebeuvědomění a dovednosti. Kompetence získávají budoucí 

psychoterapeuti právě skrze výcvikový program v různých jeho částech. Znalosti 

odpovídají teoretickému vzdělání, sebeuvědomění sebezkušenostní části a dovednosti 

částečně nácviku, ale hlavně práci pod supervizí. 

V sebezkušenostní části budoucí terapeut poznává sám na sobě jednak 

praktickou stránku toho, jak na člověka působí léčba psychologickými prostředky, jednak 

získává sebeznalost, sebeuvědomění a lepší orientaci v sobě. Pracuje na sobě, aby se 

vyznal ve vlastních motivacích, postojích, emočních a kognitivních reakcích. Poznává, jak 

působí na druhé a jak prožívá různé situace. Řeší své osobní problémy, čímž se zmenšuje 

riziko, že je bude přenášet do terapie (Kratochvíl, 2012; Vymětal, 2010).  

Lze říci, že se tak rovněž zvyšuje pravděpodobnost, že bude schopen úspěšného 

terapeutického vztahu vzhledem k podmínkám, které formuloval Rogers a dnes jsou již 

všeobecně přijímány a empiricky potvrzovány. Sebeznalost a přijetí sebe sama přímo 

ovlivňuje míru kongruence terapeuta, dále jeho schopnost přijímat (akceptovat) klienta 

takového, jaký je a rovněž schopnost nehodnotící empatie. Tyto postoje umožňují 

změnu a růst klienta, takové terapie považují klienti a terapeuti za úspěšné (Rogers, 

2015). Zeig (1987/2005, s. 39) podotýká, že „Psychoterapie je ze své podstaty 
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osobitá – povaha terapeuta hraje roli stejně jako povaha klienta“. Bergin a Lambert 

v rozsáhlém přehledu literatury uvádějí, že terapeutický vztah má druhý největší podíl 

na úspěšnosti terapie (1978, cituji dle Prochaska & Norcross, 1984/1999).  

Z mnoha zdrojů je zřejmé, že osobnost terapeuta se významnou měrou podílí 

na terapeutickém vztahu a ten zase na celkové úspěšnosti terapie. Proto je mezi 

oblastmi psychoterapeutického vzdělání dán největší prostor právě sebezkušenostní 

části výcviku, jenž v počátcích stávání se psychoterapeutem formuje adepty 

psychoterapie v osobní i profesionální rovině. 

 

 

1.4 Supervize jako forma profesionální podpory 
 

S ohledem na téma této práce věnuji supervizi pozornost v samostatné kapitole. 

Supervizi lze pojímat trojím způsobem: jako nezbytnou součást vzdělání, jako 

profesionální podporu a jako způsob péče o profesní etiku.  

V kapitole 1.3 uvádím, že práce pod supervizí je významnou součástí 

psychoterapeutického vzdělání. Supervizní část výcviku navazuje na několikaletou 

sebezkušenostní část. Supervize jako součást vzdělávání v psychoterapii slouží tedy jako 

výukový nástroj. Začínající psychoterapeut provádí terapii pod dohledem zkušeného 

psychoterapeuta či supervizora, nebo s ním průběžně konzultuje svoji práci. Supervizor 

uvádí začínajícího terapeuta do praxe, pomáhá mu překonávat počáteční překážky. 

Pomáhá mu hledat způsoby, jak se vypořádat s nejrůznějšími situacemi (Kratochvíl, 

2012; Vymětal, 2010; Yalom & Leszcz, 2005/2016). První zážitek supervize je pro 

začínající terapeuty zároveň vzrušující i zúzkostňující. Pro studenta i jeho supervizora je 

zde mnoho výzev a tento zážitek může být zmatený či dokonce chaotický pro obě strany. 

Začínající terapeut bude v supervizorovi hledat vedení a podporu. Supervizor se zase 

bude muset rozpomenout na svou vlastní zkušenost z počátků supervize, aby rozuměl 

jedinečným aspektům tohoto vztahu (Weatherford et al., 2008). Podobně pohlíží 

na první supervize Bruchová  (1974/1997, s. 91) „Tak, jako proces psychoterapie 

i supervize často začíná výraznými nepochopeními a obrannými manévry“ a dále píše, 
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že student, který není schopen vystihnout podstatné aspekty sezení a nekomunikuje 

srozumitelně se supervizorem, mívá tento hendikep i terapeutické práci samotné. 

Začínající terapeuti mohou supervizi prožívat jako hodnotící, kritickou či zahanbující. 

Taková supervize nejen že může nebýt prospěšná, ale dokonce odrazovat. Supervizoři 

by měli být schopni naladit se na začínajícího terapeuta, pomoci mu formulovat hlavní 

problémy a provést ho dilematy a pochybnostmi. Měli by si uvědomovat, že jsou 

modelem a autoritou a nastavit partnerské pracovní spojenectví (T. H. Hess & Hess, 

2008; Weatherford et al., 2008; Yalom & Leszcz, 2005/2016). 

Dále je supervize forma odborné pomoci, podpory, kolegiálního sdílení 

a trvalého profesního rozvoje. Je to nástroj hojně užívaný terapeuty nehledě na to, zda 

jsou začínající či pokročilí. Odborná pomoc je velmi důležitá zvláště při vedení náročných 

klientů, kdy subjektivita terapeuta může nereflektovaně ovlivňovat jeho práci neblahým 

způsobem (Vymětal, 2010).  

Supervize je také jedním ze způsobů, jak ošetřovat, kultivovat a zachovávat 

profesní etiku. Miovský a Danelová (2010) poznamenávají, že terapeut, který je dobře 

vzdělán a je vnímavý, bude také obezřetnější a bude snáz rozpoznávat a předcházet 

eticky sporné a komplikované situace. S tím kromě dobře postaveného výcviku pomáhá 

právě supervize. Supervize nejen pomáhá předcházet náročné situace, ale poskytuje 

i podporu a vedení v nich. Dle Yaloma a Leszcze (2005/2016) předává také profesní 

hodnoty, atmosféru terapeutického spojenectví a celkově je modelem pro práci 

s klientem.   
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2. PROFESNÍ VÝVOJ PSYCHOTERAPEUTŮ 
 

Ve výzkumu psychoterapie je jedním z aktuálních témat výzkum 

psychoterapeutů. Výzkumy psychoterapie se zabývají mimo jiné účinností jednotlivých 

metod. Z těchto rozsáhlých výzkumů vyplývá, že větší rozdíly v účinnosti psychoterapie 

jsou mezi jednotlivými terapeuty téže metody než mezi různými metodami jako 

takovými. Proměnné na straně terapeuta přispívají k výsledku terapie více než metoda, 

kterou používá. Jinými slovy, větší rozdíl činí to, kdo je psychoterapeut, než jakou 

metodu používá. Tyto výsledky vedou k závěru, že je nezbytné více zkoumat profesní 

vývoj psychoterapeutů a poradců (Wampold, 2001, cituji podle Carlsson, 2011; 

Rønnestad & Skovholt, 2003). 

Autoři Rønnestad a Skovholt (2003) vymezují vývoj obecně: nehledě 

na filosofickou či teoretickou orientaci vývoj vždy znamená nějakou změnu, změna je 

organizována systematicky, změna zahrnuje posloupnost v čase. Prvky změny, její 

struktura a časová posloupnost jsou základní rysy konceptu vývoje. Jak uvádějí 

Rønnestad, Orlinsky, Schröder, Skovholt a Willutzki (2019), profesní vývoj poradců 

a psychoterapeutů může být koncipován jako změny ve zručnosti, postojích, kognitivní 

kapacitě, emočním a interpersonálním fungování a odborné identitě profesionálních 

poradců a psychoterapeutů. 

Dle zmíněných autorů mají studie profesního vývoje potenciál přispět 

k porozumění a poznání profesí a kariérního rozvoje obecně, přispět 

ke kvalitě základního a dalšího odborného vzdělávání v oblasti zdravotních a sociálních 

služeb včetně supervize a osobní terapie, ustanovit realistické požadavky graduálního 

vzdělávání. Dále také předcházet negativním cestám vývoje, jako je nekompetentnost, 

vyhoření a deziluze. Výzkum vývoje psychoterapeutů může přispět také k chápání 

terapeutického účinku psychoterapeutů a v neposlední řadě k porozumění expertství 

psychoterapeutů (Rønnestad et al., 2019; Rønnestad & Skovholt, 2003).  
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2.1 výzkum vývoje psychoterapeutů 
 

Výzkumy se zabývají profesním vývojem psychoterapeutů 

v posledních 25 letech. Většina z nich se zaměřuje na počátek kariéry a vývoj v průběhu 

formálního výcviku a supervize, méně je jich zaměřených na postgraduální roky 

psychoterapeutů (Rønnestad et al., 2019). Z předních zahraničních výzkumů vývoje 

psychoterapeutů lze uvést rozsáhlé longitudinální studie Orlinského, Rønnestada 

a Skovholta, o jejichž přínosech pojednávají následující kapitoly. 

V české odborné literatuře je výzkum vývoje psychoterapeutů poměrně málo 

frekventované téma. Zabývají se jím především výzkumníci z katedry psychologie 

Masarykovy univerzity v Brně (např. Tomáš Řiháček, Ivo Čermák, Ester Danelová), 

a to v souvislosti s integrativní tendencí v profesním vývoji. Přehled současných 

zahraničních výzkumů profesního vývoje terapeutů přináší například Danelová (2012) 

ve své rigorózní práci a Zymonová (2014) ve své diplomové práci. 

 

 

2.2 modely profesního vývoje psychoterapeutů 
 

V této kapitole uvádím výběr modelů profesního vývoje psychoterapeutů, které 

přináší současný výzkum. Na základě rozsáhlých a mnohaletých studií autoři přicházejí 

s několika typy modelů – model na sebe navazujících fází vývoje, cyklické modely vývoje 

a stagnace, a zjištění ohledně vývoje v podobě témat, která se prolínají celou profesní 

kariérou a vývojem psychoterapeuta. 

 

2.2.1 Model A: 6 fází profesního vývoje, Rønnestad a Skovholt 
 

Jeden z nejrozsáhlejších výzkumů vývoje psychoterapeutů počal v 80. letech, 

kdy Rønnestad a Skovholt začali zkoumat psychoterapeuty a poradce napříč USA. 

V Minnesotské studii vývoje terapeutů a poradců (The Minnesota Study of Therapist and 

Counsellor Development) bylo cílem porozumět profesnímu vývoji terapeutů a poradců 

v celé kariérní šíři. Počáteční otázka byla: Co je normativní vývoj terapeutů a poradců? 
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A následovaly další otázky: Jak se terapeuti zlepšují se svých kompetencích? Jak zlepšit 

profesní vývoj? Co brání profesnímu vývoji? Jaký je vztah mezi terapeutovým osobním 

a profesním životem? Autoři použili modifikovanou metodu zakotvené teorie a provedli 

analýzu 172 rozhovorů se 100 terapeuty (s některými opakovali rozhovor po 11 letech) 

(Rønnestad et al., 2019). 

Rønnestad a Skovholt předkládají výsledky studie v podobě 3 modelů vývoje: 

6 fází vývoje, centrální témata vývoje a cykly vývoje a stagnace (Rønnestad & Skovholt, 

2003). 

 

1. fáze: Fáze laického pomocníka 

Tato fáze je společná všem, kteří vstupují do výcviku. Před zahájením formálního 

vzdělávání mají laičtí pomocníci ze svého osobního života zkušenosti s pomáháním. Pro 

způsob jejich pomoci je charakteristické silné emoční zapojení, výrazná identifikace 

s osobou, přílišná angažovanost a konkrétní rady, co by měl člověk dělat. Laičtí 

pomocníci přitom vycházejí ze svých zkušeností a promítají na druhé řešení, která 

považují za účinná pro sebe. Při pomáhání se cítí autentičtí a přirození a vycházejí 

ze zdravého rozumu. 

 

2. fáze: Student začátečník 

Tato fáze je pro většinu terapeutů vzrušující i obtížná a náročná. Nároky spočívají 

v tom, že student začátečník se musí vyrovnávat s vlivem teorie, výzkumů, klientů, 

kolegů, supervizorů, učitelů a mentorů, ale i vlivy z osobního života. To vše je zapotřebí 

kombinovat, což je často zahlcující. Další výzvou je překonávání propasti mezi teorií 

a praxí, jakož i první zkušenosti s klienty. Začínající terapeuti často cítí úzkost v takové 

míře, že je pro ně obtížné udržet pozornost a pamatovat si průběh sezení. V této fázi je 

důležitá pozitivní zpětná vazba od supervizorů, jakož i explicitní pozitivní zpětná vazba 

od klientů. Efektivitu vlastní práce totiž terapeuti v této fázi posuzují zvnějšku, skrze 

zpětnou vazbu supervizorů, klientů i kolegů. Autoři doporučují osvojit si několik 

jednoduchých terapeutických metod, což může výrazně usnadnit průběh prvních sezení 

s klienty tím, že začátečník bude klidnější. Dalším tématem je hledání modelů, které lze 
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napodobovat. V této fázi je velmi významný postoj otevřenosti k nové zkušenosti 

a ochota porozumět komplexitě profesionální práce. Takový postoj je rozhodující 

v dalším vývoji. Opačné postoje mohou podporovat stagnaci. 

 

3. fáze: Pokročilý student 

V této fázi, kdy terapeut začíná pracovat v rámci stáží či prvního zaměstnání pod 

pravidelnou supervizí, je jeho hlavním úkolem usadit se a fungovat jako profesionál. 

S tím jsou spojeny nároky na sebe, někdy příliš vysoké. Terapeuti se snaží pracovat lépe 

než kdy dřív a chtějí předcházet chybám a riskování, což vede k poněkud rigidnímu, 

konzervativnímu způsobu práce. Spontánnost a humor se zde moc neobjevují. V této 

fázi se často objevuje přehnaná zodpovědnost. I zde je významná role supervize 

a napodobování modelů. Objevují se různé postoje k teorii. Autoři identifikovali 

4 postoje: náležení k jedné teorii s otevřeností k dalším a zájem o více teoretických 

modelů považují za příznivý, naopak nezájem i přílišná angažovanost v jediné teorii 

nejsou žádoucí. 

 

4. fáze: Profesionál začátečník 

Terapeuti dokončili graduální vzdělávání a začínají pracovat samostatně. Tuto 

fázi popisují jako plnou výzev a intenzivní ponoření se do práce. Oficiální dokončení 

vzdělání provází pocit rostoucí samostatnosti. Ověřování platnosti a adekvátnosti 

předchozího výcviku často ústí v deziluzi a dále v potřebu objevovat pro sebe nové 

způsoby a styly práce. Zároveň přichází i zklamání z toho, že těžkosti předchozích fází 

(úzkost, pochybnosti, nekompetentnost atd.) nekončí dokončením graduálního 

vzdělání. Terapeuti čelí různosti problémů, se kterými se na ně klienti obrací a často 

zažívají neadekvátnost svých schopností. S rostoucími zkušenostmi se vynořuje osobní 

terapeutický styl a důraz na vztah s klientem. Dále přibývají i zkušenosti ohledně 

integrace osobního a profesního života. Narůstá smysl pro komplexitu terapeutické 

práce a jemnější rozlišování, co je důležité pro klienta a jeho úspěšnou terapii.  
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 5. fáze: Zkušený profesionál 

V této fázi mají terapeuti několikaletou zkušenost s šíří a pestrostí případů. 

Centrálním úkolem této fáze je vytvořit osobní terapeutický přístup, který bude 

kongruentní s osobními hodnotami, postoji a zájmy. Tím umožní uplatnit profesní 

kompetence vlastním, osobitým autentickým způsobem. Zkušení profesionálové se učí 

ze vztahů s klienty a víc do hloubky rozumí tomu, že vztah je ústředním činitelem terapie. 

Hledají optimální míru angažovanosti, emočního zapojení a zdokonalují práci 

s vlastními hranicemi. 

 

6. fáze: Profesionálové senioři 

Takto pokročilí profesionálové jsou ve své práci dobře usazeni a druhými jsou 

vnímáni jako opora a zdroj předávání zkušeností. Mnozí profesionálové senioři 

si uvědomili svou vysokou pokročilost až skrze učení mladších kolegů. Často jsou 

pokročilého věku s délkou praxe cca 20 – 25 let. Tato fáze obnáší často obtíže spojené 

se stářím, jako je smutek ze ztráty zdraví a možností, ale i blízkých a kolegů. Terapeuti 

ale také referují o intuitivním užívání svých schopností, úctě ke klientům a o velké radosti 

z práce (Rønnestad & Skovholt, 2003). 

 

 

2.2.2 Model B: 14 témat vývoje psychoterapeutů, Rønnestad a Skovholt 
 

Na základě výsledků Minnesotské studie autoři formulovali 14 témat v profesním 

vývoji psychoterapeutů a poradců (Rønnestad & Skovholt, 2003): 

 

1. Profesní vývoj zahrnuje zvyšující se integraci profesního a osobního self. 

2. Fokus fungování se v průběhu času dramaticky mění. Z vnitřního na vnější a zase zpět 

na vnitřní (předvýcviková, laická, autentická pomoc – výcviková, rigidní praxe, vnější 

hodnocení – povýcviková, flexibilní praxe zkušených) 

3. Průběžná reflexe je předpokladem pro optimální učení a profesní rozvoj na všech 

úrovních pokročilosti 
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4. Intenzivní závazek k učení významně pohání profesní vývoj 

5. Změny kognitivních map: Začátečníci se spoléhají na vnější odborné zázemí, pokročilí 

terapeuti na svou vnitřní odbornost 

6. Profesní vývoj je dlouhý, pomalý, nepřetržitý proces, který může být 

nepředvídatelný 

7. Profesní vývoj je celoživotní proces  

8. Mnoho začínajících terapeutů zažívá při své práci úzkost. Většina z nich ji časem 

zvládne. 

9. Klienti slouží jako hlavní zdroj vlivu na terapeuta a jsou jeho hlavními učiteli. 

10. Osobní život ovlivňuje fungování a vývoj po celou dobu profesní dráhy. 

11. Mezilidské kontakty pohánějí vývoj více, než neosobní zdroje (literatura aj.) 

12. Nováčci vnímají starší profesionály a výcvik silně emocionálně 

13. Rozsáhlé zkušenosti s utrpením přispívají k zvýšenému rozpoznávání, akceptaci 

a oceňování lidské různorodosti 

14. Terapeut časem přehodnocuje, že hrdinou není on, ale klient 

 

 

2.2.3 Model C: Cyklicko–trajektoriální model vývoje a stagnace, 
Rønnestad a Skovholt 
 

V tomto modelu autoři přicházejí s poznatkem, vyplývajícím z výše uvedeného 

3. tématu: Průběžná reflexe je předpokladem pro optimální učení a profesní rozvoj na 

všech úrovních pokročilosti (viz kapitolu 2.2.2). Schopnost a ochota nepřetržitě 

reflektovat vlastní práci a pracovní zkušenosti je základním předpokladem pro optimální 

rozvoj. Negativní vývoj (deteriorace a stagnace) se naopak objevuje, pokud 

psychoterapeut není zapojen v procesu vlastní reflexe (Rønnestad & Skovholt, 2003). 

Potíže a výzvy, s nimiž psychoterapeut ve své praxi setkává, jsou hlavním zdrojem 

podnětů pro jeho profesní vývoj. Model navrhuje tři trajektorie, jejichž opakováním 

může psychoterapeut profesně růst či naopak stagnovat v závislosti na tom, jak 

přistupuje k řešení potíží. První trajektorie naznačuje cestu, kdy se psychoterapeut setká 

s potížemi a výzvami a skrze reflexi dochází k funkčnímu závěru. Ten vede k optimálnímu 

zpracování zkušenosti a dalšímu vývoji. Ve druhé trajektorii dochází psychoterapeut 
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skrze reflexi k neadekvátnímu závěru a následnému vyčerpání, pokud se neadekvátní 

závěry v jeho praxi opakují a neumožňují efektivní zpracování zkušenosti. Ve třetí 

trajektorii psychoterapeut disponuje omezenou schopností reflexe a dochází tak 

k předčasným závěrům, kdy hrozí ztráta angažovanosti a ochoty reflektovat vůbec. 

Druhá i třetí trajektorie mají na profesní vývoj negativní dopad. Grafické znázornění 

trajektorií a cyklů vývoje a stagnace je na obrázku č. 1. 

Cykličnost modelu naznačuje, že procesy reflexe a závěrů jsou základem učení se 

a profesního rozvoje. Vyhodnocování specifických situací se neustále opakuje a vytváří 

platformu reflektovaných profesionálních zkušeností a dovedností (Rønnestad et al., 

2019; Rønnestad & Skovholt, 2013). 

 

Obrázek č. 1 

(Rønnestad & Skovholt, 2003, cituji dle Rønnestada et al., 2019)  

 

2.2.4 Model D: Cyklicko-sekvenční model vývoje, Orlinsky a kol. 
 

Dalším významným výzkumem vývoje psychoterapeutů jsou studie skupiny 

výzkumníků v čele s Orlinskym, jenž se zformovala v roce 1989 pod názvem 

SPR/CNR – Society for Psychotherapy Research Collaborative Research Network. Skupina 

dodnes pracuje a po 30 letech fungování disponuje s daty od více než 12 000 terapeutů 

(Rønnestad et al., 2019). 
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Orlinsky a kol. představují cyklicko-sekvenční model, jež zahrnuje dva souběžné, 

částečně se prolínající cykly: pozitivní a negativní. Pro další vysvětlení modelu níže 

uvádím jeho následující složky: Zdravá a Stresující angažovanost, 4 vzorce praxe 

na základě míry a charakteru angažovanosti, a Momentálně vnímaný vývoj 

(Momentálně vnímaný růst či naopak úpadek) a Celkový kariérní vývoj (Rønnestad et al., 

2019). 

Výzkum odhalil dvě základní dimenze zkušeností terapeutů v jejich praxi: 

Zdravou angažovanost (Healing involvement, HI) a Stresující angažovanost (Stressfull 

involvement, SI). Tyto dimenze jsou centrálními komponentami modelu. Zdravou 

angažovanost (HI) charakterizuje osobní zapojení terapeuta a investice ve vztahu, 

efektivita, vřelost a péče, prožitky flow a inspirace v terapeutických sezeních. Zdravou 

angažovanost predikuje teoretická šíře, rozsáhlé zkušenosti s různými terapeutickými 

modalitami (individuální, párová, skupinová terapie), a tedy i flexibilní přístup vůči 

klientovým potřebám, a v neposlední řadě pozitivní pracovní morálka. Stresující 

angažovanost (SI) charakterizuje zážitek mnohonásobných potíží v práci s klienty 

společně s nekonstruktivními zvládacími strategiemi (předcházení potížím či stěžování 

si), dále prožitky nudy či úzkosti v sezeních. Predikuje ji nedostačující podpora 

v pracovním okolí, práce mimo privátní praxi, nízké uspokojení z práce, a především 

pocit uvěznění v negativním cyklu demoralizace. Tyto dvě dimenze pracovního zapojení 

vedou k výsledkům v podobě 4 vzorců praxe, ve kterých se kombinují různé poměry 

Zdravé a Stresující angažovanosti. 4 vzorce praxe jsou: 

1) Efektivní praxe (vysoká HI, nízká SI), kterou dle naměřených hodnot zažívá téměř 

50% z 5000 terapeutů 

2) Náročná praxe (vysoká HI, vysoká SI), naměřená u 23% terapeutů 

3) Neangažovaná praxe (nízká HI, nízká SI) u 17% terapeutů 

4) Zúzkostňující praxe (nízká HI, vysoká SI) vyskytující se u 10% 

 

Další perspektivou, jak lze z hlediska psychoterapeutů na profesní vývoj pohlížet, 

je Momentální vývoj (zahrnující Momentálně vnímaný růst a Momentálně vnímaný 

úpadek) a Celkový kariérní vývoj. Tyto výsledky pochází z aktuální reflexe terapeutů, 

retrospektivní reflexe praxe a faktorové analýzy. Momentálně vnímaný růst zahrnuje 
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pocit narůstající zručnosti, hlubší porozumění terapii, překonání minulých omezení, 

trvalou pozitivní změnu a narůstající nadšení z práce. Momentálně vnímaný úpadek 

vystihuje pocit zhoršení a vyčerpání, pocit rutiny, deziluze ohledně efektivity terapie 

a dále ztráta kapacity být empatický. Celkový kariérní vývoj odkazuje k zážitku celkového 

vývoje od prvních sezení s klienty doposud. 

Na základě výše rozvedených dimenzí formulovali Orlinsky a kol. 

Cyklicko - sekvenční model vývoje. Tento model sestává ze dvou souběžně probíhajících 

cyklů. Vývoj terapeuta je určen rovnováhou těchto dvou propojených a částečně se 

prolínajících cyklů (Orlinsky et. al, 2005, cituji podle Rønnestad et al., 2019): Pozitivní 

cyklus: Zdravá angažovanost je spojena s Momentálně vnímaným růstem, což 

dlouhodobě vede k Celkovému kariérnímu růstu. V negativní cyklu Stresující 

angažovanost vede k Momentálně vnímanému zhoršení, což časem narušuje a omezuje 

Celkový kariérní růst.  

Jak podotýká Danelová (2012), studie odhalila množství proměnných 

vstupujících do procesu profesního vývoje psychoterapeutů a na základě vztahů mezi 

nimi autoři přináší poznatky o prediktorech optimálního vývoje. Z těchto poznatků 

plynou implikace do praxe výcviků a dalšího vzdělání psychoterapeutů, jako je supervize 

a v neposlední řadě rovněž do terapeutické praxe samotné (Rønnestad et al., 2019).  
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3. VÝZKUMNÁ ČÁST 
 

V teoretické části bakalářské práce jsem se věnovala vymezení psychoterapie, 

vzdělávání v psychoterapii v České republice a profesnímu vývoji psychoterapeutů 

s ohledem na teoretické modely vývoje psychoterapeutů, jak je formulují současné 

zahraniční studie. Ve výzkumné části se zabývám kvalitativním zkoumáním 

psychoterapeutů a jejich zkušeností se začátky terapeutické praxe s klienty.  

 

3. 1 Cíl výzkumu a výzkumné otázky 
 

Ve výzkumné části bakalářské práce se věnuji kvalitativnímu výzkumu v oblasti 

profesního rozvoje psychoterapeutů. Cílem mého výzkumu je přispět k porozumění, jak 

psychoterapeuti prožívali začátky své terapeutické práce s klienty. Zaměřuji se na žitou 

zkušenost psychoterapeutů a porozumění této zkušenosti.  

 

Formulovala jsem tyto výzkumné otázky:  

Jaká je zkušenost terapeutů s jejich profesními začátky?  

Jaké zkušenosti považují za významné, formující?  

 

 

3. 2 Průběh výzkumu 
 

3. 2. 1 Výzkumná metoda 
 

Pro účely svého kvalitativního výzkumu jsem se rozhodla použít Interpretativní 

fenomenologickou analýzu (dále jen IPA). IPA je výzkumná metoda, která zkoumá žitou 

zkušenost jednotlivých participantů a jejich porozumění této zkušenosti (Smith, 2011). 

IPA stojí na třech pilířích, idiografickém přístupu, fenomenologii a hermeneutice. 

Vychází z idiografické pozice, proto je vhodná ke zkoumání jedinečné zkušenosti 
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konkrétního člověka v jeho specifických podmínkách. IPA pracuje obvykle s méně 

početným a homogenním vzorkem, čímž umožňuje zkoumat podobnosti a rozdíly 

ve zkušenostech participantů (Smith & Shinebourne, 2012). 

Dále se tato metoda zakládá ve fenomenologii a klade si za cíl popsat a osvětlit 

zkoumané fenomény, nikoli je objasňovat. Snaží se zachytit individuální jedinečné 

aspekty participantovy zkušenosti.  

Třetím pilířem je hermeneutika, z níž vychází přístup, díky kterému se výzkumník 

opakovaným procházením dat postupně a reflektovaně vzdaluje od participanta 

a dostává se do interpretativní pozice. Participant se snaží porozumět své žité zkušenosti 

a výzkumník se snaží zachytit, jak participant své zkušenosti rozumí. Interpretuje tuto 

zkušenost více systematicky a zhuštěně, než obvykle dělá participant. Koutná Kostínková 

a Čermák (2013, s. 11) uvádejí, že interpretativní pozice výzkumníka je součástí přístupu 

a že „analýza textu je vždy zároveň interpretací“. Zároveň jsou všechny výzkumníkovy 

interpretace stále zakotveny v textu a přímých citacích participantů. 

 

3. 2. 2 Charakteristika zkoumaného souboru 
 

Uskutečnila jsem záměrný výběr participantů. Autoři Smith a Shinebourne (2012) 

uvádí, že v IPA jsou participanti vybíráni záměrně, protože poskytují jedinečný a detailní 

přístup ke zkoumaným jevům. Oslovila jsem tedy terapeuty ze svého okolí, kteří 

splňovali kritéria výběru. Uplatnila jsem též metodu sněhové koule, kdy mi jeden 

z participantů doporučil svého známého, který souhlasil s účastí ve výzkumu. 

Pro pregraduální studentské práce Smith, Flowers a Larkin (2009, cituji dle 

Koutné Kostínkové & Čermáka, 2013) doporučují zpravidla menší výzkumný vzorek 

v rozsahu 3 – 6 participantů. Zkoumaný vzorek tvoří 4 psychoterapeuti, 3 ženy a 1 muž. 

Hlavní kritérium výběru byla délka praxe, a to ne méně než 5 let práce s klienty.  

Co se týče homogenity vzorku, všichni participanti jsou středního věku, věkové 

rozmezí se pohybuje od 40 do 60 let. Z hlediska psychoterapeutických směrů je vzorek 

heterogenní. Jsou zde zastoupeny psychodynamický, daseinsanalytický a gestalt 
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přístup/teoretická orientace psychoterapeutů. Z hlediska délky praxe participanti 

reprezentují požadovaná kritéria, 3 z nich mají zkušenost 10 – 18 let a 1 participant 5 let. 

 

 

3. 2. 3 Průběh a scénář rozhovorů 
 

Rozhovory probíhaly od prosince 2020 do března 2021. Participanty jsem 

oslovovala osobně či textovou zprávou, vysvětlila svůj záměr a ověřovala jejich ochotu 

ke spolupráci. Následně jsme si domluvili konkrétní datum, čas a místo rozhovoru. 

Nastínila jsem téma výzkumu. Scénář dopředu neobdrželi, aby se mohli v rozhovoru 

věnovat tomu, co je významné pro ně, a nebyli ovlivněni snahou vyjít vstříc předem 

danému plánu otázek. Scénář rozhovoru byl k dispozici k nahlížení během rozhovoru, 

avšak tuto možnost participanti téměř nevyužívali. 

Rozhovor s Paní L. proběhl nadvakrát, protože participantka v původním termínu 

měla zpoždění a náš čas byl příliš krátký na to, aby byl rozhovor nasycený potřebnými 

daty. První část se uskutečnila osobně v kanceláři mého zaměstnání, druhá část 

z důvodů epidemiologické situace proběhla online. S panem P. jsme komunikovali přes 

textové zprávy a rozhovor proběhl v jeho kanceláři. Rozhovor s paní S. se uskutečnil 

ve městě jejího bydliště u ní doma. Poslední rozhovor, s paní H., proběhl 

v terapeutickém centru, kde paní H pracuje. Velmi ochotně si našla čas uprostřed svého 

pracovního dne v polední pauze.  

Všechny rozhovory jsem nahrávala a následně doslovně přepsala. Z důvodů 

zachování anonymity jsem vynechala jména participantů, všechna uváděná jména 

(kolegů, učitelů, supervizorů) a další identifikační údaje (názvy měst, organizací, 

zaměstnání), které se objevovaly v rozhovorech. 

Rozhovory jsou polostrukturované. Jak uvádí Smith a Shinebourne (2012, s.76), 

polostrukturované, hloubkové rozhovory umožňují živý dialog mezi participantem 

a výzkumníkem v reálném čase a poskytují dostatečně volný rámec pro to, co 

se v participantově zkušenosti objeví jako důležité. 
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Scénář jsem konzultovala tak, aby pokryl významná témata a zážitky ze začátků 

terapeutické praxe. Zároveň otázky nastavují určité mantinely, ve kterých je možné 

vzpomínat na relativně vzdálené události a vybavovat si konkrétní prožitky a zkušenosti 

a dále je rozvíjet. 

 

Scénář rozhovoru 

1. Úvod: představení toho, co nás čeká (vysvětlení informovaného souhlasu, uvedení 

do zkoumaného tématu, ujištění participanta, že může povídat volně a nedržet 

se příliš těchto otázek). 

 

2. Povídání o začátcích praxe psychoterapeuta: Jak, kdy a kde jste začínal pracovat 

samostatně s klienty? 

 

3. Zkušenost se začátky samostatné praxe: Jaké to bylo, jak jste to prožíval? Co bylo 

nejtěžší a co pomohlo to zvládnout? Jaký je Váš nejlepší a nejhorší zážitek? 

Vzpomenete si na vaše první klienty? Co jste řešili a jaké to bylo? 

 

4. Doporučení začínajícím kolegům: Co byste na základě Vaší zkušenosti doporučil 

ostatním, kteří začínají terapeuticky pracovat s klienty? 

 

5. Závěr: Je něco, co byste ještě rád řekl? Co by mělo zaznít? Něco důležitého, na co 

jsem se nezeptala? 

 

6. Poděkování 

 

 

3. 2. 4 Etické aspekty 
 

Vzhledem k tomu, že participanti poskytují osobní údaje a citlivá data, je 

nezbytnou součástí jejich ochrany informovaný souhlas. Ten zajišťuje, že data budou 
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plně anonymizována, s poskytnutým materiálem bude zacházeno jako s důvěrným 

a nedostane se do rukou třetí osoby. Plné znění informovaného souhlasu se nachází 

v příloze A. 

S participanty jsem před samotným nahráváním rozhovoru podrobně prošla 

informovaný souhlas. Ověřila jsem si, že souhlasí s pořízením audiozáznamu. Stručně 

jsem uvedla cíl výzkumu a následně poskytla prostor pro případné dotazy k výzkumu 

i k zacházení s daty. 

Dalším etickým aspektem, kterým jsem se zabývala, je fakt, že 3 ze 4 participantů 

jsou moji profesní známí. Dbala jsem na to, aby byli ujištěni o dobrovolnosti zapojení 

a možnosti odstoupit z výzkumu, a to nejen formálně v rámci informovaného souhlasu, 

ale aby to tak sami vnímali.  

Z důvodu možné rozpoznatelnosti participantů či jejich pracovního prostředí 

jsem provedla důkladnou anonymizaci veškerých zmiňovaných jmen a názvů institucí, 

jak uvádím v kapitole 4.2 3. 

 

 

3. 2. 5 Vlastní předporozumění 
 

Autoři Koutná Kostínková a Čermák (2013, s. 17) doporučují v postupu IPA začít 

reflexí výzkumníkovy zkušenosti a vlastního porozumění tématu. „Reflexe výzkumníkovy 

zkušenosti s tématem představuje především nástroj uvědomění si interpretativní role 

ve výzkumném procesu, díky němuž jsme schopni užitečně pracovat s daty a zajistit 

přitom validitu naší analýzy“. 

V průběhu psaní této bakalářské práce mám již ukončený pětiletý 

psychoterapeutický výcvik. Nyní jsem v navazující supervizní části psychoterapeutického 

výcviku a pracuji jako psychoterapeut pod supervizí. Důkladně se proto zabývám 

vlastním předporozuměním výzkumnému tématu, abych zvládla svou interpretativní roli 

v rámci zvolené výzkumné metody dle lege artis. Uvědomuji si, že moje vlastní prožívání 

mých začátků terapeutické praxe může ovlivnit nejen rozhovory, ale i průběh a výsledky 

analýzy. Proto dbám, abych mnou předpokládaná témata v průběhu rozhovoru 
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reflektovala a nezvýrazňovala. Do google transkript dokumentu jsem zaznamenala 

vlastní volný myšlenkový tok ohledně mojí zkušenosti s výzkumným tématem, tzv. dialog 

sama se sebou. Z něj jsem pak formulovala následující témata a předporozumění 

zkoumanénu fenoménu: 

 

- Předpokládám, že výrazným prožitkem bude úzkost, nervozita, obavy 

- V rozhovorech zazní, jak terapeuti prožívali svou nezkušenost, nekompetentnost  

- Stud a obavy ze selhání 

- Výrazná bude potřeba supervize a vlastní zkušenosti s individuální psychoterapií 

- Pevnou půdou pod nohama může být praxe z pomáhajících profesí a práce 

s lidmi 

- Objeví se pochybnosti spojené s velkou zodpovědností  

 

 

3. 3 Analýza rozhovorů 
 

Následující kapitola obsahuje jednotlivé analýzy rozhovorů s psychoterapeuty. 

 

3. 3. 1 Analýza rozhovoru s paní S. 
 

Žena, sociální pracovnice, psychoterapeutka, psychodynamika, délka rozhovoru 

1:15:19, leden 2021. 

 

Paní S. pracuje jako psychoterapeutka ve své soukromé praxi 15 let. Původně má 

zdravotní vzdělání, psychoterapeutický výcvik psychodynamického směru a mnohaletou 

pracovní zkušenost v oblasti krizové intervence. Později vystudovala magisterské 

vzdělání v pomáhajících profesích, čímž oficiálně dokončila své úplné 

psychoterapeutické vzdělání.   
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Tabulka témat paní S. 

TÉMA 

Podtéma 

SOUŘADNICE CITACE 

RADOST A OBAVY 

Radost, sympatie, zájem 

 

 

 

 

 

Nervozita a napětí 

 

 

 

 

 

Zájem o tu práci 

 

 

 

 

Strach, že přijde o tu práci 

 

 

2.7 

 

2.5 

 

3.39 – 3.40 

 

1.49 

 

2.1 

 

1.50 – 1.51 

 

3.40 

 

8.25 

 

 

8.45 – 8.48 

 

 

„jako já si pamatuju radost 
velkou“ 

„jsem se vždycky těšila, z týdne 
na týden na každou tu práci“ 

„Pamatuji si rozhodně sympatie. 
Ať jako úplně na začátku, prostě 
mě ten člověk zajímal“ 

„svého napětí a nervozity jako 
z toho blízkého setkání“ 

„to vůbec nebylo oprávněný a 
zdůvodněný, nebylo, čeho se bát“ 

„má to být upřímný a důvěrný, 
tak abych to nezvorala a abych 
věděla, co říct, co neříct…“ 

 

„zajímalo dělat tu práci … a byl to 
můj cíl a přání a sen a touha“ 

„já jsem o to práci hrozně stála. A 
furt o ni moc stojím““ 

 

„tenkrát jsem se asi kor bála o to, 
abych prostě měla práci, abych 
mohla pracovat, že jako chci 
pracovat, že se hrozně těším, že 
mi to dělá radost“ 

USADIT SE V OBORU 

Úspěšné terapie na začátku 

 

 

 

 

7.34 – 7.36 

 

 

 

 

„jsem udělala na začátku dobrou 
zkušenost, což mě teda asi mohlo 
posilovat a uklidňovat, že to 
nedělám blbě, že to dělám dobře 
a že dobrý“ 
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Zkušenost krizového interventa 

 

 

 

Počáteční kompetence ve vlastní 
zkušenosti 

 

 

 

 

 

 

Podpora kolegů 

 

 

 

 

Bez supervize by se neobešla 

 

 

 

 

 

 

Uznávaná jako odborník 

 

 

 

 

6.28 – 6.31 

 

 

 

16.14 

 

10.41 – 10.43 

 

 

 

 

 

1.11 – 1.12 

 

2.23 – 2.25 

 

 

1.17 - 1.18 

 

 

12.1 

 

 

 

15.16 – 15.23 

 

15.31 

 

 

„mnohaletou zkušenost z práce 
krizového interventa … 
nejfatálnější a že vím, co dělat 
v takových situacích“ 

 

„to, co jsem zažila já se svými 
terapeuty, tak moct to předat 
dál!“ 

„Já si pamatuji, že bylo prostě 
jasný, že já jsem ve svých 
terapiích, že na sobě pracuji, že 
moje prožitky mi můžou leccos 
napovědět o tom, jak se mají ti 
druzí“ 

 

„jsem dostala nabídku být jako 
ko-terapeut ve skupině se 
zkušeným psychoterapeutem“ 

„bývám trochu nervózní … někdo 
z těch lektorů říkal, že ten pocit 
taky znal“ 

 

„jsem to brala tak, že jsem jako 
samozřejmě nezkušená a, ale 
měla jsem oporu v supervizi 
hned“ 

„supervize je pro mě unikátní 
prostor, kde se můžu bavit o 
všem, co mě napadá“ 

 

„já jsem někde přednášela, nebo 
byla v rádiu nebo v televizi … jako 
za odborníka k tomu tématu“ 

„o kousek víc jako usadí. Možná 
uklidní v tom, že jsem v tom 
oboru správně, že nejsem nějaký 
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mimoň, čárymáryfuk někde, 
léčitelka nebo tak“ 

RESPEKT K SOBĚ 

Opřít se v sobě 

 

 

 

Hranice možností pomoci 

 

 

 

 

Osobní investice 

 

 

 

Zacházení s nároky 

 

 

 

 

 

5.54 

6.21 - 6.22 

 

 

13.11 

 

7.1 – 7.2 

 

 

18.18 

 

 

 

2.49  

 

 

 

6.18 

 

„ukotvím, opřu se sama v sobě“ 

„na začátku byly moje 
kompetence v důvěře v samu 
sebe, že dokážu mít lidský 
kontakt“ 

„se s tím smířit, že nejde 
zvládnout, … každému pomoct 
nemůžu“ 

„Určitě bych se na začátku 
nepouštěla do žádný velký 
patologie na osobnostní úrovni“ 

„osobní náklady. Jako moje 
vlastní investice emoční, být 
ochotná cítit s klientama a na 
úplně nejvyšší míru“ 

 

„je to hodně náročná práce … 
musím mít úplně megaotevřenou 
mysl a úplně brilantně ve smyslu 
jako transparentně si pro sebe 
reflektovat, co se mnou ty lidi 
dělaj“ 

„… jestli tohleto dokážu druhému 
člověku zprostředkovat, tak že 
budu se sebou spokojená“ 

VZTAH KE KLIENTOVI 

Vztah jako nástroj  

 

 

 

 

 

 

7.19 

 

 

5.35 

 

 

 

„když jim nabídnu vztah sama se 
sebou, mezi námi dvěma a ten 
budeme moct poctivě prohlížet, 
tak že to bude jeden z nástrojů“ 

„brána nějaká, buď můžu říct ke 
mně, anebo kterou mám já od 
sebe ke klientovi“ 
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Brána ode mě ke klientovi 

 

 

 

 

Kompetence se rozbalí 

 

 

 

Humor 

 

 

 

 

 

 

Význam zpětné vazby 

5.40 – 5.41 

 

5.3 

 

 

5.41 

 

 

 

16.22 – 16.25 

 

 

 

16.47 – 16.50 

 

 

15.47 

„mě získává ať pro zájem, nebo 
vztah k němu nebo pro to, že se 
zřejmě rozbalí ty kompetence“ 

„nabydu tý jistoty, nebo se mi 
rozbalí moje kompetence 
v hlavě“ 

„že mě získává ať pro zájem nebo 
vztah k němu nebo pro to, že se 
zřejmě tedy rozbalí ty 
kompetence“ 

 

„miluji v té terapeutické práci 
humor, který ten klient postaví na 
tom, že má odstup od … nějaké 
své potíže nebo symptomu, a 
z toho, když si udělá legraci, tak 
to já úplně jako šílím radostí“ 

„smát se společným chybám … 
totální, objektivní důkaz nějaké 
úzdravy“ 

 

„co jsem pro něj udělala a jak mu 
to změnilo život…, jak jsme se 
spolu měli“ 

HLOUBKA I BYZNYS  

Hloubka té práce  

 

 

 

 

 

 

Svoboda 

 

 

 

9.13 

 

 

9.19 

 

 

 

13.6 - 13.9 

 

 

 

„já si strašně vážím na téhle té 
profesi té hloubky té práce. 
Blízkosti potkání se s druhým 
člověkem“ 

„přestože je to taky byznys, tak je 
to ale tak nepovrchní, tak nejvíc 
blízký, jak já to teda v životě 
znám“ 

 

„ta svoboda je mi cennější, je mi 
tak cenná … že žádná těžkost není 
tak těžká, aby se nedala 
zvládnout“ 
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Poctivost  

 

 

 

 

 

 

 

Těžké vzít si peníze  

 

9.8 - 9.11 

 

 

 

 

4.42 

 

 

17.7 

 

17.45 

 

 

„a dost jsem pro to v životě 
udělala a jsem pro to ochotná 
furt v životě hodně dělat … ve 
smyslu jako studia, výcviků, 
vlastní terapie, vlastního udělání 
si pořádku ve svém životě, 
nezakrnění“ 

„Odhodlání udělat všechno, co 
umím pro to, abych mu mohla 
prospět“ 

 

„na začátku bylo těžké si za svoji 
práci vzít peníze“ 

„ještě jsem nebyla hotový 
terapeut, tak asi, jestli je to 
adekvátní, jestli jako bych nebyla 
jako zlodějka“ 

 

 

Celým rozhovorem prostupuje silný vztah a vášeň k práci a veliké odhodlání paní 

S. být v oboru psychoterapie usazená a etablovaná jako odborník „mě to zajímalo, dělat 

tu práci a byl to můj cíl a přání a sen a touha se v té práci, tady v tom oboru nějak 

prosadit, etablovat, usadit“ (3.42 – 3.44). Odhodlaný přístup paní S. 

se ukazuje i v „odhodlání udělat všechno, co umím, proto, abych mu mohla prospět“ 

(4.41). 

Počáteční usazování v oboru paní S. prožívala příjemně, těšila se na supervize, 

těšila se „z týdne na týden na každou tu práci“ (2.6). Oproti nejistotám a nervozitě je pro 

paní S. mnohem výraznější zkušenost, že „žádná těžkost není tak těžká, aby se nedala 

zvládnout“ (13.6 – 13.9). Na své začátky vzpomíná tak, že prožívala silnou zvědavost, 

zájem o práci i o klienta „úplně za začátku, prostě mě ten člověk zajímal a mě zajímalo 

… dělat tu práci, já si ani neumím představit jinak, než že by to začalo tak“ (3.40 – 3.42). 

Zpočátku se opírala o své počáteční kompetence „v důvěře v samu sebe, 

že dokážu mít lidský kontakt … v nejširším slova významu“ (6.22 – 6.23), vlastní 
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zkušenost s terapií „co jsem zažila se svými terapeuty, že udělali pro mě a … tak moct to 

předat dál! Divíš se, že se těším do práce?“ (16.14 – 16.15), ale také o mnohaletou 

zkušenost z práce v krizové intervenci „nejfatálnější a že vím, co dělat v takových 

situacích“ (6.31). V růstu profesní sebedůvěry jsou pro paní S. dodnes velmi důležité 

momenty, kdy je veřejností oslovena nebo pozvána jako odborník do medií „chvíle … 

který mě posilují … motor a chuť a palivo do další práce“ (15.28 – 15.29). V usazování 

v roli psychoterapeuta je pro paní S. je významným prvkem práce se supervizí „měla 

jsem oporu v supervizi hned“ (1.18). 

Dalším výrazným tématem paní S. je osobní poctivost, kterou spařuji jednak 

ve vzdělávání a v péči o svou odbornost, jednak v respektujícím přístupu k sobě. Je 

si vědoma svých velkých investic, ať už emoční připravenosti být s klientem, práce 

na sobě, ale i finančních a časových výdajů spojených se vzděláváním se. Rozvoj 

respektujícího přístupu k sobě v pozici profesionála je vidět na tématu peněz. 

V začátcích bylo pro paní S. těžké říct si o peníze „vydřiduch, jakže chci vydělat na lidském 

trápení“ (17.46). Později si i díky supervizi uvědomila, že její finanční i osobní náklady 

spojené s vykonáváním profese lege artis jsou velké a že je v pořádku říct si o peníze 

za svou práci „tahle práce je, i když zrovna s klientem nejsem“ (18.8). V respektujícím 

přístupu k sobě se zrcadlí i to, jak paní S. zacházela na začátku s nároky na sebe „tak se 

s tím smířit, že nejde zvládnout, třeba jako že každému pomoct nemůžu“ (13.11). Paní S. 

si je vědoma, že aby dobře dělala svou práci, je zapotřebí důkladná sebereflexe „je to 

hodně náročná práce v tom smyslu, že musím mít úplně megaotevřenou mysl a úplně 

brilantně, ve smyslu jako transparentně si pro sebe reflektovat, co se mnou ty lidi dělaj“ 

(2.49 – 2.52), což je rovněž náročné, ale zvládnutelné právě díky velkému odhodlání 

a vnitřní poctivosti. 

Během rozhovoru vnímán, že paní S. přemýšlí jednak o sobě, jednak o vztahu 

s klientem jako o hlavních nástrojích či médiu psychoterapeutické práce. Ona sama 

„ukotvím, opřu se sama v sobě“ (5.54) je prvním z nich, dalším je vztah s klientem. Zde 

paní S. uvažuje, že nejen ona si získává klienta, ale i klient ji „mě získává ať pro zájem, 

nebo vztah k němu nebo pro to, že se zřejmě rozbalí ty kompetence“ (5.40 – 5.41). Říká, 

že pracovní kompetence (z mého pohledu zmiňované nástroje či média 

psychoterapeutické práce) se rozbalí právě zájmem a vztahem. Paní S. vzpomíná na své 
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první klientky a během rozhovoru si uvědomuje, že ji tyto úspěšné terapie na začátku 

uklidnily a ujistily „jsem udělala na začátku dobrou zkušenost, což mě teda asi mohlo 

posilovat a uklidňovat, že to nedělám blbě, že to dělám dobře a že dobrý“ (7.34 – 7.36). 

Důležitým prvkem ve vztahu s klientem je pro paní S. humor, který je pro ni nejen 

součástí zpětné vazby o jejich společné práci, ale také radostí a součástí vztahovosti, čili 

lze říci práce samotné „miluji v té terapeutické práci humor, který ten klient postaví 

na tom, že má odstup od … nějaké své potíže nebo symptomu, a z toho, když si udělá 

legraci, tak to já úplně jako šílím radostí“ (16.22 – 16.25) 

Celý rozhovor je rámovaný a prodchnutý tím, jaký vztah má paní S. ke své práci. 

Tuto profesi si pro sebe přála od dospívání, „takže pro mě to byl splněný sen, opravdu“ 

(9.43). Poctivost a respekt k sobě i druhým, brilantní sebereflexe a odhodlání jsou 

aspekty téže věci - hloubky a svobody, kterou pro ni psychoterapie představuje „já si 

strašně vážím na téhle té profesi té hloubky té práce. Blízkosti potkání se s druhým 

člověkem“ (9.13), „já tu práci terapeutickou znám jako velkou svobodu. A já mám svoji 

svobodu moc ráda a moc ráda ji zprostředkovávám, nebo do ní doprovázím“ 

(12.52 – 13.1). Hloubka a svoboda jsou pro paní S. velmi důležitými hodnotami, pro 

které je ochotná mnoho udělat „a dost jsem pro to v životě udělala a jsem pro to ochotná 

furt v životě hodně dělat … ve smyslu jako studia, výcviků, vlastní terapie, vlastního 

udělání si pořádku ve svém životě, nezakrnění“ (9.8 – 9.11), které ji motivují a těší a dávají 

jí v životě smysl „mě to úplně dojímá, když ti to říkám … to mi dává smysl, moct být s lidmi 

takhle blízko“ (9.22 – 9.27). 

 

 

3. 3. 2 Analýza rozhovoru s paní L. 
 

Žena, andragožka, sociální pracovnice, terapeutka, daseinsanalýza, délka prvního 

rozhovoru cca 30 min, prosinec 2020, délka druhého rozhovoru 42:22, březen 2021. 

 

Paní L. začala s humanitním vzděláním ve 38 letech, protože z politických důvodů 

v minulém režimu nemohla jít na vysokou školu. Vystudovala andragogiku a sociální 
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práci, má úplné psychoterapeutické vzdělání v daseinsanalytickém směru. Svou praxi 

začala v poradně pro výživu. Vedla podpůrné poradenské rozhovory, které byly součástí 

procesu úpravy váhy klientů. Jasný cíl a zaměření rozhovorů, supervize s paní doktorkou 

(majitelkou poradny) a zpětná vazba od klientů ji uklidňovaly. Viděla, že její práce má 

smysl a „opravdu to povídání těm lidem pomáhá“ (3.12). Tehdy se rozhodla vše 

dostudovat a během výcviku si s kolegou otevřeli soukromou psychoterapeutickou 

poradnu. 

 

Tabulka témat paní L.  

TÉMA 

Podtéma 

SOUŘADNICE CITACE 

STRACH UBLÍŽIT 

Těšila se 

 

 

Obavy 

 

 

 

Tlak na sebe 

 

Pocit chybění metod 

 

 

 

2.19 

 

 

9.38 

 

2.24 

 

6.11 

 

5.51 

 

 

„Já jsem z jedné strany se na to 
strašně těšila, protože mám ráda 
lidi“ 

„ze začátku takový pocit, abych se 
nezeptala na něco, abych 
neublížila tomu člověku“ 

„jsem se moc bála, abych něco 
nepokazila samozřejmě“ 

 

„ne, že jsem tlačila na toho 
člověka, ale na sebe“ 

„Že mi chybí jako metody a že 
prostě bych měla mít nějaký 
levely, jo, jako 1 2 3 4 a teď je to 
úplně o něčem jiným“ 

NABÝVÁNÍ JISTOTY 

Zkušenost výživového poradce 

 

 

 

 

2.45 

 

 

2.42 

 

„To byl takový jako začátek, ale 
ne vlastně začátek psychoterapie, 
ale nejdřív … poradenství ve 
výživě“ 

„do … psychoterapeutických 
rozhovorů jsem se snažila moc 
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Životní zkušenost pomáhá 

 

 

 

Dostudovávání   

 

 

 

 

 

Supervize a sdílení s kolegy 

 

 

 

 

 

Zpětná vazba od klientů 

 

 

 

 

5.4 

 

 

 

4.39 

 

5.25 – 5.30 

 

 

 

4.53 – 4. 55 

 

 

 

 

 

3.8 

nepouštět, spíš hodně 
naslouchat. Uklidňovalo, … že 
jsem si na to začala zvykat“ 

 

„zkušenosti nějaký v životě, který 
jsem zažila, že i ty můžou pomoct 
v tom rozkrývání toho, jak to ten 
druhý člověk má“ 

 

„Jsem zase měla obavy velký, 
jestli vím všechno, jestli to můžu 
vlastně dělat tu práci“ 

„tím víc jsem si přidávala 
seminářů, knížek, … měla jsem 
pocit, že neustále se musím jako 
v tom jako vzdělávat dál“ 

 

„hodně jsem potřebovala vlastně 
zpětnou vazbu ze supervize taky, 
jako jestli to dělám všechno 
správně a hodně jsem 
potřebovala s nějakým člověkem 
o tom mluvit“ 

 

„a pak mně pomáhala taková 
zpětná vazba od klientů, kteří se 
vlastně jako vraceli za mnou a že 
jsem viděla, že to povídání má 
nějaký smysl“ 

OD ZACHRAŇOVÁNÍ K PROVÁZENÍ 

Sebereflexe 

 

 

 

Nepřebírat zodpovědnost 

 

 

7.19 – 7.20 

 

 

 

6.14 

 

 

„jednou nohou v řece, jednou 
venku, aby tě nestrhl proud toho 
jeho příběhu. … číst sama sebe, 
co dělám“ 

 

„nenapadají takový ty rady a to, 
co by se mělo dělat“ 
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Nebát se nadzvednout kal 

 

 

 

 

Plynutí 

 

16.33 – 16.35 

 

 

10.25 – 10.26 

 

 

10.10 

 

6.9 – 6.10 

 

„cítit, že si udělal za sebe to 
rozhodnutí, že ho k tomu třeba 
přivedla ta terapie, že si tam 
poskládal myšlenky, ale ne že mu 
někdo něco vsunul“ 

„přirovnávám to k tomu kalu, … 
se musí vlastně jako nadzvednout 
a není to někdy příjemný“ 

„nesmím se bát na něco zeptat“ 

 

„nechávám plynout tu terapii bez 
toho, že bych nějakým způsobem 
jako tlačila, což jsem si myslela, že 
ze začátku jsem měla“ 

PROLÍNÁNÍ A ODDĚLOVÁNÍ 
OSOBNÍHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA 

Silné prožívání proti praxi? 

 

 

 

 

Oddělit osobní prožívání a profesní 
roli 

 

 

 

 

Osobní růst 

 

 

 

 

 

 

 

15.19 – 15.20 

 

 

 

16.17 

 

18.24 

 

 

 

11.18 

 

 

6.27 – 6.28 

 

 

 

 

„že když to takhle budu jako 
prožívat, že když na ty lidi je 
člověk hodně naladěný, …jestli to 
není něco proti té praxi“ 

 

„jsem to prožívala za sebe a 
musela jsem se naučit to 
oddělovat“ 

„oddělovat ten svůj život od těch 
příběhů a mít svůj názor, ale … 
hodně vnímat toho druhého … 
každý máme to prožívání jiný“ 

 

„každý příběh je vlastně pro mě 
obohacující a něčím, něco mi 
přináší“ 

„jsem si musela uvědomit, že i 
možná ve svém životě vlastním, 
že nemůžeme přebírat 
zodpovědnost za ty druhé lidi 
úplně“ 
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Psychoterapie je cesta na celý život 

 

 

 

8.6 

 

8.1 – 8.2 

 

3.45 

 

 

„Pořád se otvírá něco nového a 
jiného!“ 

„se sebou v pohodě a na tom 
pracuju a budu pracovat asi až do 
konce života“ 

„tady ta cesta je asi takový jako, 
že v tom vidím nějakou 
budoucnost svoji“ 

„pochopení té terapie je jako, si 
myslím, že je to učení na celý 
život“ 

 

 

Pro paní L. je během jejího profesního růstu klíčové téma prolínání a oddělování 

osobního a profesního života, prožívání a postojů. V rozhovoru se ukazuje, že na začátku 

praxe se u paní L. osobní a profesionální linie prolínají. 

Paní L. zpočátku prožívala strach a obavy, „abych něco neřekla, co by mohlo tomu 

klientovi vlastně ublížit, abych něco nespletla … hodně stresující v tomhle směru“ 

(2.26 - 2. 28). Potýkala se s pocity nekompetentnosti, „že mi chybí jako metody“ (5.51), 

„jestli dokážu navázat ten rozhovor správně, jestli, jak má být dlouhé mlčení“ (5.42), 

„jestli vím všechno, jestli to můžu vlastně dělat, tu práci“ (4.39).  

V té době bylo pro paní L. velmi důležité ujišťování, kterého se jí dostávalo 

prostřednictvím supervize „jestli to dělám všechno správně“ (4.54). Pomáhalo jí nejen 

sdílení s kolegy, ale i zpětná vazba od klientů. Uvědomila si také, že může stavět na svých 

životních zkušenostech „že i ty můžou pomoct v tom rozkrývání toho, jak to ten druhý 

člověk má“ (5.4), že mohou být součástí počátečních kompetencí. V nabývání jistoty byly 

pro paní L. klíčové přibývající zkušenosti s klienty „čím vlastně člověk je s těma lidma víc, 

tak mě to jako ujišťovalo, že jdu správnou cestou“ (5.24). Velkou část tvoří rovněž 

dostudovávání „pocit, že neustále se musím jako v tom vzdělávat dál … naskakovala jako 

do úplně skoro všeho a hltala jsem nový věci“ (5.29). 

Zdá se, že pocit chybějících kompetencí zpočátku paní L. kompenzovala tím, co 

je pro ni přirozené v osobním životě v soukromých vztazích – citlivostí, pečováním, 
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starostí a tendencí k zachraňování či ochraňování klientů, což ji ale značně zatěžovalo 

„jsem se zpočátku jako do těch, do těch příběhů dostávala víc jako emocionálně a nosila 

jsem něco i domů“ (15.53). Silné prožívání za klienty v ní budilo dokonce pochybnosti, 

„že když to takhle budu jako prožívat, že když na ty lidi je člověk hodně naladěný, …jestli 

to není něco proti té praxi“ (15.19 – 15.20). 

S přibývající zkušeností s klienty a vlivem sebereflexe, supervize a sdílení s kolegy 

se paní L. vynořil zážitek, že není zapotřebí snažit se klienta před něčím zachraňovat, „je 

to život toho druhého člověka a že on se sám musí za sebe rozhodnout“ (12.37). Netrápí 

ji už, jestli klient půjde z terapie dobře naladěný, „že to není opečovávání, ale spíš takový 

zpracovávání těch, těch jeho pocitů, emocí a příběhu“ (10.27). V procesu terapie na sebe 

tolik netlačí a nechává věci víc plynout s vědomím, že je to klient, kdo je expertem 

na svůj život i na terapii.  

Co se týče vědomé pozice profesionála, zásadní bylo pro paní L. naučit se 

oddělovat své vlastní osobní prožitky a postoje „dřív jsem ti měla takový, že jak se mě to 

dotýkalo, tak jsem přemýšlela třeba, co bych dělala já“ (16.7), „jsem to prožívala za sebe 

a musela jsem se naučit to oddělovat … to prožívání moje, a to prožívání toho člověka, 

že to může mít jinak“ (16.16 – 16.22), aby nedocházelo k tomu, že klientovi bude příliš 

zasahovat do jeho příběhu. Autonomie klienta je pro paní L. důležitou hodnotou „musí 

pak nějak cítit, že si udělal za sebe to rozhodnutí“ (16.33). 

Druhou stranou téhož tématu je osobní vnitřní život paní L., který se v průběhu 

snažila neprolínat tolik s klienty „oddělovat ten svůj život od těch příběhů a mít svůj 

názor“ (18.24), „že vlastně jsem ten lékař a odborník, kterého ona nějak využila a zase 

odešla … se s tím popasovat … že ten život vlastně s tím druhým nepropojuješ“ (17.10 – 

17.12). 

Posledním velkým tématem paní L. je obohacování vlastního života a osobní růst 

skrz její práci. Působila na mě úcta paní L. ke klientům a příběhům „každý příběh je 

vlastně pro mě obohacující a něčím, něco mi přináší“ (11.18) a odhodlání na sobě 

pracovat a rozvíjet se v osobní rovině jako součást profesionality „vlastně je důležitý být 

sám i se sebou v pohodě a na tom pracuju a budu pracovat asi až do konce života“ 

(8.1 – 8.2). 
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3. 3. 3 Analýza rozhovoru s paní H. 
 

Žena, psycholožka a terapeutka, gestalt, délka rozhovoru 51:38, únor 2021. 

 

Paní H. pracuje jako terapeutka 16 – 17 let. První tři roky byla zaměstnaná jako 

psycholožka a terapeutka v zařízení pro děti cizinců, poté přešla do soukromé praxe. 

Jako terapeutka začala pracovat hned po škole, kdy dokončila magisterské vzdělání 

psychologa zároveň s psychoterapeutickým výcvikem. Již při studiu se dostala 

k vykonávání psychoterapie v rámci stáží. Rozhovor je specifický tím, že jako jediná 

ze čtyř participantů se začala terapii věnovat hned po studiu v mladém věku. 

V rozhovoru na své začátky vzpomíná hravě, se smíchem a vlídným humorem. 

 

Tabulka témat paní H.  

TÉMA 

Podtéma 

SOUŘADNICE CITACE 

HOZENÁ DO VODY 

Přežít první roky 

 

 

 

Chybí teorie 

 

 

 

 

 

 

Chybí vedení 

 

 

2.2 

 

 

 

4.25 – 4.27 

 

 

 

5.52 

 

 

4.11 – 4.12 

 

 

„že jsme fungovali v tom týmu 
bylo to hlavní, co jako drželo nad 
vodou, abych přežila, přežila 
první roky“ 

  

„nemá tak jako propracovaný to 
teoretický zázemí … hrozně málo 
opěrných bodů, které tě kotví 
v průběhu té terapie“ 

 

„ta teorie vlastně existuje, … a že 
tě může docela dobře kotvit. 
Jenom nám ji jako v té době 
vlastně nikdo úplně nepředával“  

„nás ještě školili ty lidi, kteří to … 
sami vlastně moc neuměli“ 
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Strach  

 

 

 

 

 

 

Frustrace/ nemožnost se učit 

 

2.22 – 2.27 

 

 

 

 

14.52 – 14.54 

 

 

 

15.16 – 15.17 

 

 

3.37 

„jsem měla pocit, že se vždycky 
ocitnu v nějaké vodě, ve které mě 
někdo nechá plavat bez toho, aby 
… mě vedl, …směřovat, 
…pomoct“ 

 

„když měl přijít první klient do té 
soukromé praxe, to jsem teda 
měla úplně strašný, ale strašný 
strach“ 

 

„spoustu věcí, co najednou jsou 
jenom na tobě a co mi přišlo jako 
úplně nepřekonatelné“ 

 

„necítila jsem tam žádnou jako 
bezmoc nějakou, nebo jako 
příšernou frustraci. Vlastně jsem 
jakoby cítila, že nemám, že se 
nemůžu učit tak, jak já bych 
chtěla“ 

KOLEGOVÉ JAKO KOTVY 

Tým oporou (podpora kolegů) 

 

 

 

 

 

 

Supervize 

 

 

Reflexe jako kotva 

 

3.3 

 

 

4.45 

 

 

 

14.6 

 

 

5.26 

 

„mě tam opravdu hrozně držel 
ten tým těch lidí, jako že to bylo 
s kým sdílet“ 

 

„chodit s nimi na porady, na 
všechno a poslouchat, jak to tam 
prožívají a moct se o tom bavit 
s tou terapeutkou“ 

 

„Skupinová je taky fajn. … hodně 
posilující věc“ 

 

„jak o tom s někým mluvíš a 
reflektuješ to… reflexe vlastně 
nakonec vytváří tu největší kotvu“ 
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ÚCTA K DUŠI   

Respektovat hranice klienta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samostatnost klienta jako hodnota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Význam zpětné vazby od klientů 

 

 

 

 

9.4 

 

 

 

8.51 

 

 

 

9.6 – 9.10 

 

 

 

 

 

11.14 – 11.17 

 

 

 

 

10.9 

 

 

 

 

6.36 – 6.38 

 

 

 

 

„zahrát na kouzelníka a rozebrat 
toho člověka do mrtě, ale vlastně 
rozebrat a pak už ho jako 
nesložit“ 

 

„jsou schopni vnímat normální 
hranice chování a kteří jsou 
schopni respektovat toho klienta“ 

 

„pro mě není dobrý terapeut … 
toho člověka jenom rozloží, ale už 
ho pak nepomáhá skládat 
dohromady, … já v tom vidím jako 
silný nerespekt k té osobnosti 
toho klienta. … nedodržování 
nějaké bezpečné hranice“ 

 

„mám tam ten princip toho, vést 
ty lidi k nějaké samostatnosti a 
k nějaké jako jejich 
zodpovědnosti a moc se necpat 
do té pozice, že já jsem … tou 
berličkou, u které můžou setrvat 
desetiletí“ 

 

„(klientka) dokázala, … hodně 
zvýšila ta schopnost té 
sebereflexe a ta schopnost 
uvědomování si … toho, jak já za 
sebe to mám“ 

 

„ta zpětná vazba že je zase něco, 
co ti dává ten optimismus a 
naději, že to asi fakt neděláš 
úplně blbě … s každým tím 
klientem to sebevědomí nějakým 
způsobem roste“ 
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10.27 – 10.29 

 

 

„teď jsme se i vracely k některým 
věcem, které jsme řešily tenkrát a 
kdy jsem si říkala tyjo, tak možná 
jsem, asi jsem tu práci nedělala 
tak špatně jako … asi to vlastně 
jako za něco stálo“ 

ÚCTA K PROFESI 

Efektivita 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifikace s rolí psychoterapeuta 
po postgraduálním výcviku  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sdílet a přijímat neúspěch (hranice 
pomoci) 

 

 

Pokora  

 

 

8.9 – 8.11 

 

 

 

11.5 – 11.7 

 

 

 

 

6.16 – 6.19 

 

 

 

 

 

6.13 – 6.14 

 

 

 

13.37 

 

 

 

6.21 – 6.25 

 

 „kdy jsem měla pocit, že je to 
efektivní … rozhodně před tím 
postgraduálním výcvikem … třeba 
po 10 letech“ (8.9 – 8.11) 

 

„jsem … úspěchy stavěla spíš na 
tom, že vidím nějakou reálnou 
věc, ve které jsem tomu člověku 
pomohla a na tom, jak brzo je 
schopný tu terapii opustit“ 

 

„Vlastně si nemyslím, že tím 
můžu dělat lepší terapii, spíš že 
jako já mám ze sebe lepší pocit a 
líp se identifikuju s tou pozicí 
toho terapeuta … protože tam za 
sebou mám i tu větší teoretickou 
odbornost“ 

 

„od té doby se mi pracuje jako 
výrazně líp … protože vnímám, že 
to najednou neplave celé na 
vodě“ 

 

„nebát se mluvit o těch svých 
prohrách, jako které tam na 
začátku být prostě musí, to jako 
bez toho vlastně nejde“ 

 

„kdy vlastně je ten moment, jako 
kdy o sobě fakt můžeš říct, já 
jsem psychoterapeut, který tam 
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Peníze a ostych 

 

 

 

 

 

10.38 – 10.41 

 

 

 

 

8.29 – 8.30 

v těch začátcích prostě není … 
každý soudný člověk to o sobě 
jako po výcviku, když má první 
terapii za sebou, jako nemůže 
prohlásit prostě“ 

 

„na tom začátku jako hodně 
vnímáš, že ti ty lidi za tu práci 
vlastně platí. … za ty peníze bych 
měla odvést … smysluplnou 
činnost. A ty pochybnosti, jestli 
odvádíš smysluplnou činnost, ti 
s tím úplně nepomáhají“ 

„i s nedokončeným výcvikem a 
teď si jako za to nechali platit ty 
těžké peníze a tvářili se, že jako 
už to všechno uměj“ 

ZALOŽENÍM SAMOROST 

Samostatnost jako hodnota 

 

 

 

Kreativita 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.34 

 

2.15 

 

3.51 

 

4.1 

 

 

5.43 – 5.45 

 

 

 

„svým založením jsem hroznej … 
samorost“ 

„jsem to dělala hodně intuitivně“ 

 

„mám … vysokou dávku kreativity 
…, a to je něco, co mě na té 
terapii i hodně baví … u toho drží 
tyhlety dlouhé roky“ 

„reagovat flexibilně a kreativně 
na tu danou situaci“ 

 

„paradoxně taky kotva, jako 
rozšiřování těch možností, … ta 
flexibilita v tom, že víš, že tu 
možnost té flexibility máš“ 

 

 

Jedno z nejvýznamnějších témat rozhovoru byl počáteční pocit nejistoty 

a vydanosti, který se ukazuje v metaforách, jež paní H. často používá, jako je „nechali mě 
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plavat“ (1.47), „drželo nad vodou, abych přežila první roky“ (2.2). Paní H. zažívala úplné 

začátky své terapeutické praxe s pocitem, že se ocitne „v nějaké vodě, ve které mě někdo 

nechá plavat bez toho, aby … mě někdo vedl vlastně“. Popisuje, že už na praxích při 

studiu se dostala k náročné práci, jako je vedení skupin na dětské psychiatrii, a chyběl jí 

odborník, který by ji vedl. Nedostatek vedení zažívá i ve výcviku, kde pociťovala chybění 

teoretického zázemí „hrozně málo opěrných bodů, který tě kotví vlastně jakoby 

v průběhu té terapie, ke kterým se můžeš vztahovat“ (4.27). Tyto zkušenosti však 

nevnímá jako zúzkostňující či zoufalé, ale spíše jako frustraci, že se nemůže učit tak, jak 

by chtěla. 

Nejvíce opory i příležitostí se učit získala paní H. skrze týmové sdílení „mě tam 

opravdu hrozně držel ten tým těch lidí, jako že to bylo s kým sdílet“ (3.4) a reflektování 

průběhu terapeutických hodin s kolegy, díky čemuž se mohla dívat na svou práci 

z nadhledu a „ta reflexe vlastně nakonec vytváří tu největší kotvu“ (5.25). Později 

s kolegou v soukromé praxi se od sebe učili navzájem, a právě zkoumat situaci z různých 

úhlů pohledu a rozšiřování možností je pro paní H. velmi důležitým prvkem, který ji 

v začátcích kotvil. 

Paní H. o sobě říká, že je „svým založením  … hroznej … samorost“ (3.34) 

a možnost „reagovat flexibilně a kreativně na tu danou situaci“ (4.1) je pro ni velmi 

důležitým aspektem práce psychoterapeuta. Samostatnost a kreativita se zdá být 

hodnotou i stránkou její osobnosti, která jí v začátcích umožnila pokračovat v práci a na 

níž paní H. hodně staví. Podobně se obrací a vztahuje i ke klientům, s výraznou úctou 

a respektem k jejich hranicím a možnostem, ale zároveň s nárokem a cílem vést je 

k samostatnosti. Nechce být „tou berličkou, u které můžou setrvat desetiletí“ (10.9).  

V prožívání paní H. na mě zapůsobila nejen úcta a respekt ke klientům, ale 

i pokora a úcta k profesi. Přemítá, kdy se člověk může prohlásit za psychoterapeuta 

a zostra vymezuje, že „každý soudný člověk to o sobě jako po výcviku, když má první 

terapii za sebou, jako nemůže prohlásit prostě“ (6.25). Tato identita se podle ní zřejmě 

vytváří v průběhu mnoha let.  

V souvislosti s tím paní H. hovoří o svých dlouholetých nejistotách 

a pochybnostech, zda dokáže klientům poskytovat kvalitní péči „ta jistota, že jim ty 
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problémy pomáhám řešit nějak efektivně, to jsem tedy neměla opravdu hodně hodně 

dlouho“ (8.2). Efektivitu paní H. zmiňuje několikrát v průběhu rozhovoru. Zdá se, že 

zážitek vlastní efektivity odkazuje k vývoji terapeutického sebepojetí a sebedůvěry. 

„jsem … úspěchy stavěla spíš na tom, že vidím nějakou reálnou věc, ve které jsem tomu 

člověku pomohla a na tom, jak brzo je schopný tu terapii opustit“ (11.5 – 11.7). Jako 

terapeutka si začíná být jistá asi po 10 letech praxe. Profesní sebedůvěru, nebo také 

ověření efektivity vlastní práce nachází paní H. ve dvou zdrojích. Prvním je zpětná vazba 

od klientů, kteří se po letech ozvou a paní H. může vidět, že její práce je skutečně 

efektivní a trvalých výsledků. Druhým pilířem nabytí jistoty je plná identifikace s rolí 

psychoterapeuta, kterou paní H. zažívá až s postgraduálním výcvikem. Zde se dostala 

k propracovanému teoretickému zázemí, které mohla propojit s její vlastní praktickou 

zkušeností. „Vlastně si nemyslím, že tím můžu dělat lepší terapii, spíš že jako já mám 

ze sebe lepší pocit a líp se identifikuju s tou pozicí toho terapeuta“ (6.16 – 6.18). 

Teoretické zázemí, praktická zkušenost a vědomí efektivity skrze zpětnou vazbu 

od klientů poskytují paní H. plnou identifikaci a ukotvení v identitě psychoterapeuta 

po více než 10 letech praxe. 

 

3. 3. 4 Analýza rozhovoru s panem P. 
 

Muž, sociální pracovník, terapeut, daseinsanalýza, délka rozhovoru 48:57, 

prosinec 2020. 

 

Pan P. pracuje jako terapeut 5 let. Má magisterské vzdělání v pedagogice 

a sociální práci a úplný psychoterapeutický výcvik. Jeho hlavní zaměstnání je vedení 

výroby v chemickém průmyslu, nicméně humanitním oborům se věnuje celý život. 

Zájem o filosofii a psychologii ho v pozdním středním věku přivedl 

k psychoterapeutickému vzdělání. Rozhovor je specifický tím, že jako jediný 

ze 4 participantů pracuje s klienty méně než 10 let.   
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Tabulka témat Pan P. 

TÉMA 

Podtéma 

SOUŘADNICE CITACE 

ZAČÍNAT BYLO HROZNĚ ZAJÍMAVÉ 

Zájem o lidi 

 

 

 

Těšil se 

 

Zodpovědnost a nejistota 

 

Tlak na sebe 

 

 

 

 

Inspirace u kolegů 

 

 

1.53 – 2.2 

 

 

 

2.12 

 

5.5 – 5.6 

 

8.27 

 

5.14 – 5.16 

 

 

4.3 – 4.5 

 

„bylo to hrozně zajímavé … poutá 
pořád,  … člověk v životě potká 
strašně moc lidí, které míjí, 
protože ho nezajímají“ 

 

„Spíš jsem se těšil a od začátku 
možná jsem měl štěstí na klienty“ 

„Já jsem se těšil. Vlastně jsem měl 
pocit zodpovědnosti … nejistoty, 
co se bude dít“ 

„Můj tlak na mě, že by se jako 
něco mělo stát“ 

„mně záleželo na tom, aby přišla 
ještě znova. …Určitý tlak, …abych 
ji jako nějak neodradil“ 

 

„s námi do výcviku chodila jedna 
kolegyně … terapie dělala léta … 
zajímavý zdroj zkušeností a 
informací“ 

SPOLÉHÁNÍ NA KLIENTA A NA SEBE 

Respekt k autonomii klienta 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.29 – 2.31 

 

8.53 

 

 

10.40 – 10.41 

 

 

 

„terapie je vlastně práce dvou lidí 
… nějaká spolupráce… spoléhám 
na klienty“ 

„věci odvyprávět, aby se dostal 
blíž k tomu, vlastně pochopil sám, 
jo, proč za mnou přišel“ 

 „objekt toho moc neudělá, …, 
partner toho udělá daleko víc“ 

 

„ten svět kolem jako zahlédnout 
nějak tak, jak ho vidí on, a to jsou 



 50  

Učit se od klientů 

 

 

 

Setkání 

 

 

 

 

 

 

Zpětná vazba od klientů 

 

 

 

 

Osobní otevřenost vůči klientovi 

 

 

 

 

 

 

 

Věřit své představivosti 

 

 

 

Reflexe své práce 

5. 34 - 5.36 

 

 

 

2.46 

 

2.3 

 

8.18 

 

 

2.21 

 

8.22 

 

 

5.42 

 

6.51 – 7.9 

 

 

 

 

 

8.47 – 8.48 

 

8.49 – 8.51 

 

9.30 

hrozně zajímavé věci… nikdy jsem 
se nenaučil tolik věcí, jako od 
klientů“ 

 

„ve chvíli, kdy jsem se dostal 
jakoby k těm terapiím, tak mně 
přijde, že cílem je setkání“ 

„na určité úrovni rozhovoru není 
nezajímavých lidí… hrozně 
zajímavý intimní setkání“ 

„moment, kdy já mám fakt pocit, 
že si s tím člověkem rozumíme“ 

 

„se po těch letech ozvou anebo 
napíšou, … že jako hodně tam 
něco zůstalo“ 

„přijde příště s tím, hele, to bylo 
dobré jako minule“ 

 

„na chvilku jako nechám vstoupit 
do toho, co prožívám já nebo jak 
vypadá můj svět“ 

„jednou jsem se nakazil … celou 
noc jako svědilo celé tělo  … ráno 
jsem se probudil a nic mně jako 
nebylo … to se mi stalo asi 
dvakrát nebo třikrát … s různými 
takovými symptomy“ 

 

„naučil věřit svojí představivosti, 
že se mi z různých skvrn sestaví 
impresionistický obraz“ 

„Takže někdy zmatek, …, to je 
strašná spousta věcí na mě a ono 
se to pak nějak jako vyrýsuje“ 

„když ti klienti odešli a tam 
nechat dobíhat jako ty zážitky“ 
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Postoj k metodám 

 

 

 

9.40 

 

 

 

 

6.27 – 6.29 

 

 

„kdy ten člověk odejde, a ještě 
tam chvíli sedíte, …, dobíhá něco 
jako „jé, tohleto jsem vlastně 
přeslechl, nevzal úplně na 
vědomí, tohle bylo zajímavé“, a 
tak“ 

 

„použít jakoukoli metodu, pokud 
se ale vrátíme zpátky na zem a 
dokážeme jakoby od toho 
abstrahovat a vrátit se k tomu 
člověku“ 

NEŽIVÍ MĚ TO 

 

 

Terapie jako obrovský koníček 

 

 

 

 

Nepospíchal 

 

 

 

Volnost 

 

 

 

 

 

Svoboda to zvorat 

 

10.32 – 10.33 

 

 

4.10 

 

 

 

 

4.8 

 

 

 

4.22 

3.30 – 3.32 

 

 

 

 

10.26 

 

„jako já nejsem profík, nebo se 
tím neživím“ 

 

 „pro mě je to do teďka jakoby 
obrovský koníček“ 

„při té technické profesi vymetal 
různé jakoby kurzy, přednášky … 
dostal blíž k těm lidem“ 

 

„vlastně jsem se tím nikdy neživil, 
nebo nebyl to můj prvotní záměr, 
tak jsem vlastně nikam 
nepospíchal“ 

 

„mám hodně volnosti to dělat, 
nebo nedělat“ 

„magisterský studium, mezitím 
probíhal ten výcvik, tak se to 
nějak jako na sebe nabalilo. 
Někdy ne úplně plánovaně“ 

 

„není tak důležité, jak to vypadá, 
začít úplně bezchybně, začít 
úplně dobře“ 
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10.30 – 10.31 

 

 

„získají určitou svobodu, jako že 
to můžou trochu zvorat. A 
tenhleten pocit, že jim dá dost 
svobody na to, aby vlastně 
působili autentičtější“ 

MŮJ SVĚT 

 

 

 

Různé světy 

 

 

 

 

 

 

Předchozí životní zkušenost dává 
smysl 

 

 

 

 

9.47 

 

 

 

9.50 – 9.51 

 

 

10.15 

 

 

 

2.54 – 3.2 

 

 

3.3 – 3.5 

 

 

„mám nějaký vlastní svět, který 
není součástí vlastně ani mého 
soukromého života, ale ani toho 
vlastně hektického pracovního“ 

 

„náročné bylo a dodneška je ten 
přechod jakoby na rytmus terapie 
… protože jako jsou tam rozdílné 
rychlosti a pozornost“ 

„tam dáváte instrukce, tam se 
nezabýváte tím, co ten člověk 
prožívá“ 

 

„prošel jsem v životě tolika 
různými zážitky, pracemi, místy, 
že v těch terapiích mám pocit, že 
se to logicky poskládalo“ 

„všechno to, co jsem prožil, tam 
najednou dává smysl, že to může 
být k něčemu dobré,… těm, kdo 
za mnou přichází, lépe 
porozumět“ 

 

 

Pana P. celoživotně provází velký zájem o humanitní profese a o lidi „na začátku 

to byl vlastně zájem o psychologii, filosofii“ (3.53), „mám pocit, že jsem tam směřoval 

dlouhodobě“ (2.53). Na začátky své praxe vzpomíná, že se velmi těšil a měl štěstí 

na klienty. Také popisuje hluboký zájem o lidi „bylo to hrozně zajímavé … člověk v životě 

potká strašně moc lidí, které míjí, protože ho nezajímají. A ke mně nikdo takový nepřišel. 

To si vysvětluji tím, že na určité úrovni rozhovoru tak není nezajímavých lidí“ (1.53 – 2.3). 

Tomuto zájmu pana P. rozumím tak, že jednak je odrazem jeho respektu a úcty 
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k člověku, ale také jsou „hrozně zajímavý intimní setkání“ (2.3) pro něj samého zdrojem 

inspirace a poznání „to jsou hrozně zajímavé věci… nikdy jsem se nenaučil tolik věcí, jako 

od klientů“ (5.36). 

Jedno z nejvýznamnějších témat ve zkušenosti pana P. je založeno v tom, že 

se psychoterapií neživí, „pro mě je to do teďka jakoby obrovský koníček“ (4.10). Od toho 

se odvíjí postoj a zkušenost se sebou jako začínajícím terapeutem, ale také přístup 

ke klientům.  

Díky tomu, že psychoterapie není jeho hlavní zdroj obživy, pan P. přemýšlí nad 

velkou mírou „volnosti to dělat, nebo nedělat“ (4.22) a svobody od nároků na sebe „není 

tak důležité, jak to vypadá, začít úplně bezchybně, začít úplně dobře“ (10.26). Pan P. říká, 

že je to možná jeho druhá kariéra a že je „v podstatě už tak starý, že se … nestává … že 

by mě to jako nějak přimáčklo ke zdi“ (2.7 – 2.8), obojí mu zřejmě pomáhalo 

s počátečními pocity nejistoty a tlaku na sebe. Osobní zralost a terapie jako koníček jsou 

pro pana P. důležitá východiska k tomu, aby měl „dost svobody na to, aby vlastně 

působili autentičtější … to si myslím, že docela klaplo tím, že jako já nejsem profík, nebo 

se tím neživím, tak“ (10.30 – 10.33). 

Ve vztahu ke klientům chová pan P. od počátku praxe velký respekt k jejich 

autonomii, schopnosti a zodpovědnosti „terapie je vlastně práce dvou lidí … nějaká 

spolupráce… spoléhám na klienty“ (2.29 – 2.31). Setkání je pro pana P. pilíř jeho práce 

„ve chvíli, kdy jsem se dostal jakoby k těm terapiím, tak mně přijde, že cílem je setkání“ 

(2.46), což se ukazuje i v jeho vlastní otevřenosti vůči klientovi „na chvilku jako nechám 

vstoupit do toho, co prožívám já nebo jak vypadá můj svět“ (5.42). Celkově se jeho 

partnerský a respektující přístup ukazuje v tom, že nevystupuje z pozice experta 

„Ve chvíli, kdy se budu tvářit, že já tomu rozumím a oni ne, nemůžeme takhle nic vymyslet 

… objekt toho moc neudělá. Myslím si, že partner toho udělá daleko víc“ (10.38 – 10.41). 

Jestliže pan P. mluví o psychoterapii jako o obrovském koníčku, dá se tak podle 

mě uvažovat z hlediska výdělečné činnosti. Během rozhovoru a přemýšlení o něm mi 

však dochází, že psychoterapeutická praxe je veliký a rozsáhlý životní zájem a oblast, 

ve které se pan P. realizuje a která mu dává smysl „prošel jsem v životě tolika různými 

pracemi, zážitky, místy, že v těch terapiích mám pocit, že se to logicky jako poskládalo … 
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všechno, co jsem prožil, tam najednou dává smysl, že to může být k něčemu dobré, 

že můžu těm, kdo za mnou přicházejí, lépe porozumět“ (2.54 – 3.5). Zároveň je pro něj 

psychoterapie zdrojem inspirace, poznání a v neposlední řadě je to jeho svět „mám 

nějaký vlastní svět, který není součástí vlastně ani mého soukromého života, ale ani toho 

vlastně hektického pracovního“ (9.47). 

  



 55  

3. 4 Celková analýza, společná témata  
 

V následující kapitole se zaměřuji na společná témata, podobné zážitky 

a zkušenosti participantů. Z rozhovorů vyplynuly 4 tematické okruhy:  

 

- Jak psychoterapeuti prožívali začátky práce s klienty 

- Jak psychoterapeuti zažívali nabývání jistoty a usazování v profesní roli 

- Aspekty vztahu a postoje ke klientům 

- Jak jsou psychoterapeuti osobnostně spjati s profesí 

 

Každý okruh témat obsahuje dílčí podtémata, která shrnují zkušenost 

participantů, jak o ní hovoří a přemýšlí v rozhovorech. 

 

3.4.1 Jak psychoterapeuti prožívali začátky terapeutické práce s klienty 

 

Radost a těšení se 

Radost, zájem, zvědavost a těšení se jsou jedny z prožitků, které participanti 

v rozhovorech uvádějí na prvním místě. Paní S. se těšila „z týdne na týden na každou 

tu práci“ (2.6), paní L. říká, že „se na to strašně těšila, protože mám ráda lidi“ (2.19), pro 

pana. P. bylo významné, že pociťoval zájem a těšil se „Spíš jsem se těšil a od začátku 

možná jsem měl štěstí na klienty“ (2.12). 

 

Obavy, nervozita 

Vzápětí však od prožitků radosti participanti přecházejí ve vzpomínkách 

k obavám, nervozitě, napětí a strachu, a to v celé škále intenzity. U všech participantů 

se objevuje strach, z prvního setkání, než klient přišel „jsem se moc bála, abych něco 

nepokazila“ (Paní L., 2.24), „jsem teda měla strašný, ale strašný strach“ (Paní H., 

14.53 – 14.54). Pan P. míval strach a dodnes vnímá obavu, než se poprvé setká s novým 
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klientem. Co se týká pochybností a nervozity ze samotné práce, pro pana P. nebyly tyto 

pocity příliš naléhavé „Vlastně jsem měl pocit zodpovědnosti … nejistoty, co se bude dít“ 

(5.5 – 5.6), což dává do souvislosti se svým věkem, ale i s tím, že psychoterapie není jeho 

hlavní zdroj obživy a nepociťoval takový tlak jako kolegové, kteří začínají s psychoterapií 

jako svou hlavní kariérou. Pro paní S. je to vysněný obor a popisuje odhodlání čelit 

jakýmkoliv těžkostem, včetně svých vlastních pochybností. Vzpomíná si matně na pocit 

„svého napětí a nervozity jako z toho blízkého setkání“ (1.49) a nároků na sebe „má to 

být upřímný a důvěrný, tak abych to nezvorala a abych věděla, co říct, co neříct…“ (1.50 

– 1.51). Pro paní H. byly první roky extrémně náročné v tom, že jí na praxích chyběl 

odborník, který by ji vedla a směřoval „nebyla jistá, jestli je dokážu zabavit vhodně 

terapeuticky … neumím prostě, to jsem předtím nikdy nedělala“ (3.44 – 3.47). 

 

Chybí kompetence a dovedností 

Paní L. rovněž vzpomíná na pochybnosti a nejistoty, „abych něco neřekla, co by 

mohlo tomu klientovi vlastně ublížit, abych něco nespletla … hodně stresující v tomhle 

směru“ (2.26 – 2. 28). Pochybovala o své kompetentnosti, „že mi chybí jako metody“ 

(5.51), „jestli dokážu navázat ten rozhovor správně, jestli, jak má být dlouhé mlčení“ 

(5.42). Zdá se, že strach, obavy a nervozita participantů souvisí s pocitem chybění 

kompetencí, který se zřejmě buduje až samotnou praktickou zkušeností s klienty. Dříve 

než tyto profesní dovednosti získají, opírají se začínající psychoterapeuti o své lidské 

kvality a vlastnosti, které u sebe znají z běžného mezilidského života „na začátku byly 

moje kompetence v důvěře v samu sebe, že dokážu mít lidský kontakt, že dokážu mít 

lidský kontakt v nejširším slova významu“ (Paní S., 6.21 – 6.23), „jsem z kontaktu s tím 

dítětem vnímala, že je nám v tom oběma dobře … úplný základ všeho … neškodím“ (Paní 

H., 2.16 – 2.18). 

 

Chybí teorie a teoretická ukotvenosti 

Paní H. i paní S. popisují, že zpočátku se nemohly pořádně opírat o teorii „mně 

rozhodně chyběla spousta teorie“ (Paní S., 6.4), což mohlo k počátečním nejistotám 

značně přispívat. Rovněž paní L. vzpomíná na nejisté teoretické začátky „jestli vím 
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všechno, jestli to můžu vlastně dělat, tu práci“ (4.39) a jak důležité pro ni bylo 

dostudovávat, doslova hltat semináře. Četba odborné literatury je pro paní L. i pro paní 

S. velmi důležitá, paní H. se cítí profesně ukotvena až po absolvování postgraduálního 

výcviku, kde získala teoretické zázemí, které mohla propojit se svou praktickou 

zkušeností. Pan. P. podniká exkurze do různých dalších metod a přístupů „já chodím 

do hypnoterapeutického výcviku“ (6.32). Všichni participanti více či méně explicitně 

reflektují, jak důležité je pro jejich odbornost průběžné vzdělávání se. Ukazuje se, že 

v úplných začátcích je náročné propojovat teoretické povědomí s právě 

vznikající praktickou zkušeností a aplikace teoretických východisek a modelů je součástí 

postupujícího procesu profesního vývoje. Teoretická ukotvenost nepředchází praktickou 

zkušenost, nýbrž jde ruku v ruce s jejím nabýváním. 

 

 Peníze a ostych  

Dvě terapeutky uvádějí, že zpočátku pro ně bylo náročné říct si o peníze za svou 

práci. „na tom začátku jako hodně vnímáš, že ti ty lidi za tu práci vlastně platí. … za ty 

peníze bych měla odvést … smysluplnou činnost. A ty pochybnosti, jestli odvádíš 

smysluplnou činnost, ti s tím úplně nepomáhají“ (Paní H., 10.38 – 10.41). Téma peněz 

vnímám jako širší téma ohodnocení sebe sama a své práce, ke které se jako začínající 

terapeutky stavěly kriticky. Paní S. tuto zkušenost zpracovávala v supervizi, jakou 

hodnotu má její práce a jestli je oprávněné chtít za tu službu peníze. Uvědomila si, že 

s tím má nejen velké objektivní náklady, ale i velké osobní „investice emoční, být ochotná 

cítit s klientama a úplně na nejvyšší míru“ (18.18).  

 

3.4.2 Jak psychoterapeuti zažívali nabývání jistoty a usazování v profesní 

roli 

 

Emocionální pohlcení  

Dvě terapeutky vzpomínají, jak je práce s klienty zpočátku emočně a psychicky 

pohlcovala a zatěžovala, „jsem si to hrozně brala k srdci a byla jsem z toho, byla jsem tím 
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úplně pohlcená“ (Paní H., 3.10 – 3.11), „že když to takhle budu jako prožívat, že když 

na ty lidi je člověk hodně naladěný, …jestli to není něco proti té praxi“ (Paní L., 

15.19 – 15.20). 

 

Podpora kolegů a týmu 

Všichni se shodují v tom, že zásadní pro ně byla podpora kolegů či týmu, s nimiž 

bylo možné sdílet, radit se, reflektovat a rozšiřovat pohled na možnosti práce v té situaci. 

Ukazuje se tu nejen podpora emocionální, ale také velmi významná podpora ve smyslu 

profesního růstu „učili od sebe navzájem … jsme se dokázali obohatit v těch úplně 

odlišných úhlech pohledu … jak můžeš pracovat a co jsou ty další možnosti, jak to vést“ 

(Paní H., 5.41 – 5.43).  

 

Supervize 

Stejně jako sdílení s kolegy, byla pro všechny participanty v začátcích obzvlášť 

významná supervize „hodně jsem potřebovala vlastně zpětnou vazbu ze supervize taky, 

jako jestli to dělám všechno správně“ (Paní L., 4.53 – 4.54), jako prostor pro ujištění, 

reflexi, zpětnou vazbu na jejich práci. Participanti shodně vnímají supervizi jako 

nezbytnou součást jejich profesního růstu „jsem to brala tak, že jsem jako samozřejmě 

nezkušená a, ale měla jsem oporu v supervizi hned“ (Paní S., 1.17 – 1.18). 

 

Sebereflexe a přibývající zkušenost s klienty, limity reflexe 

To, co se velkou měrou podílelo na zrání a profesním růstu, je reflexe, 

sebereflexe a přibývající zkušenost s klienty. Paní H. vnímá reflexi jako možnost 

rozšiřování variant, co v práci s klientem dělat „jak o tom s někým mluvíš a reflektuješ 

to… reflexe vlastně nakonec vytváří tu největší kotvu“ (Paní H., 5.26). Pro paní L. je 

sebereflexe a reflexe situace zcela zásadní v jejím procesu usazování se v roli 

profesionála „jednou nohou v řece, jednou venku, aby tě nestrhl proud toho jeho příběhu 

… číst sama sebe, co dělám“ (7.19). Zvláštní případ z oblasti sebereflexe popisují paní L., 
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paní H. i pan P., kdy občas nevědí, co z jejich práce klientovi vlastně pomohlo. Zdá se mi, 

že se v těchto zmínkách projevuje jejich pokora a vědomí vlastních limitů. 

 

Zpětná vazba od klientů a úspěšné terapie 

Růst profesní sebedůvěry se snad nejvýrazněji ukazuje v momentech, kdy 

participanti hovoří o zpětné vazbě od klientů. Někdy si jí všímali hned, jindy jim přišla 

od klienta zpráva po letech, že se mu daří dobře. „ta zpětná vazba že je zase něco, co ti 

dává ten optimismus a naději, že to asi fakt neděláš úplně blbě … s každým tím klientem 

to sebevědomí nějakým způsobem roste“ (Paní H., 6.36 – 6.38). Psychoterapeuti na tyto 

momenty vzpomínají téměř s dojetím. Pro paní S. Je speciální zpětnou vazbou humor 

v průběhu terapeutické spolupráce „smát se společným chybám … totální, objektivní 

důkaz nějaké úzdravy“ (16.47 – 16.50). V částech rozhovorů, kdy psychoterapeuti 

vzpomínají na svoje první klienty, všichni tyto terapie považují za úspěšné, což jim 

značně dodávalo pevnou půdu pod nohama a sebedůvěru do další práce „jsem udělala 

na začátku dobrou zkušenost, což mě teda asi mohlo posilovat a uklidňovat, že to 

nedělám blbě“ (Paní S., 7.34 - 7.36). 

 

Přijímat neúspěch 

Psychoterapeuti v rozhovorech vzpomínají, jak bylo důležité naučit se přijímat 

neúspěch, se kterým se na počátku setkali a jak se s těmito zkušenostmi postupně 

vypořádávali, ať už v rámci supervizního či kolegiálního sdílení „nebát se mluvit o těch 

svých prohrách, jako které tam na začátku být prostě musí, to jako bez toho vlastně 

nejde“ (Paní H., 13.37), „se s tím smířit, že nejde zvládnout, … každému pomoct nemůžu“ 

(Paní S., 13.11). Zdá se, že nejen přijmout vlastní neúspěch, ale být s ním přijat 

i odborným okolím bylo velmi posilující.  
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3.4.3 Aspekty vztahu a postoje ke klientům 

 

Z rozhovorů vyplynula klíčová témata týkající se vztahu a postojů ke klientům. 

V rozvíjející se zkušenosti participantů vnímám úctu a respekt ke klientovi, jeho 

schopnostem, autonomii a samostatnosti. Dále psychoterapeuti hovoří o svém vlastním 

vztahu ke klientovi a jeho významu v procesu psychoterapeutické práce. 

 

Úcta k autonomii 

Paní S. vzpomíná, že čelila tlaku, kdy klientům není dobře a chtějí rady „rady 

nepůjdou, že je to tak v pořádku, že nepůjdou, páč je to jejich život“ (3.6). Pan P. vnímá 

klienta jako partnera ve spolupráci „terapie je vlastně práce dvou lidí … nějaká 

spolupráce… spoléhám na klienty“ (2.29 – 2.31) a naopak odmítá klienta brát jako objekt 

své péče. Pro paní H. je samostatnost velmi důležitá hodnota „mám tam ten princip 

toho, vést ty lidi k nějaké samostatnosti a k nějaké jako jejich zodpovědnosti a moc se 

necpat do té pozice, že já jsem … tou berličkou, u které můžou setrvat desetiletí“ 

(11.14 – 11.17). Paní L. dbala na to, aby nezasahovala příliš do příběhu klienta a „chtějí 

slyšet nějakou radu a já pro ně tu radu nemám a jenom vlastně poodkrýváme ten jeho 

život“ (8.17). 

 

Respekt k hranicím 

Paní H. se vymezuje vůči kolegům, kteří nerespektují hranice a jsou schopni 

klienta „rozebrat a pak už ho jako nesložit“ (9.4), „já v tom vidím silný nerespekt k té 

osobnosti toho klienta … nedodržování nějaké bezpečné hranice“ (9.9 – 9.10). Pan P. 

spíše naslouchá a nechává klienta „věci odvyprávět, aby se dostal blíž k tomu, vlastně 

pochopil sám, jo, proč za mnou přišel“ (8.53), čímž zajistí, že klient dochází svým vlastním 

tempem ke svému vlastnímu porozumění sobě samému. Paní L. u sebe reflektuje vývoj, 

že zpočátku se bála na něco zeptat, aby neublížila, později nachází odvážnějsí míru 

intervencí „přirovnávám to k tomu kalu, … se musí vlastně jako nadzvednout a není to 



 61  

někdy příjemný“ (10.25 – 10.26), přičemž ale ctí to, aby klient „cítit, že si udělal za sebe 

to rozhodnutí“ (16.33). 

 

Význam vlastního vztahu ke klientovi 

Pro všechny psychoterapeuty je klíčový jejich vztah ke klientovi. Paní S. popisuje, 

jak se jí otevře brána ke klientovi, když si ji klient získá svým autentickým projevem. To 

má pak další význam v její práci „mě získává ať pro zájem, nebo vztah k němu nebo pro 

to, že se zřejmě rozbalí ty kompetence“ (5.40 – 5.41), vztah a zájem vůči klientovi je pro 

ni podmínkou, ze kterého vyvstanou její kompetence. Pak dále se vztahem přímo 

pracuje „když jim nabídnu vztah sama se sebou, mezi námi dvěma a ten budeme moct 

poctivě prohlížet, tak že to bude jeden z nástrojů“ (7.19). Pro pana P. je setkání 

s klientem jedním z cílů i způsobů, jak pracovat „ve chvíli, kdy jsem se dostal jakoby k těm 

terapiím, tak mně přijde, že cílem je setkání“ (P.,46),  „moment, kdy já mám fakt pocit, 

že si s tím člověkem rozumíme“ (8.18). Paní H. popisuje svoji náročnou zkušenost 

s klientkou, která k ní nebyla upřímná „její potřeba vytvářet pořád nějaké tabu … úmorná 

… bylo těžké, aby tohle byla ta klientka, kterou mám fakt ráda“ (12.5 – 12.8). Paní L. 

od začátku prožívala silné city ke klientům a později přehodnocovala, „že když to takhle 

budu jako prožívat, že když na ty lidi je člověk hodně naladěný … jestli to není něco proti 

té praxi“ (15.19 – 15.20). Zdá se, že terapeuti považují svůj vztah ke klientům za jeden 

ze zdrojů svých profesních kompetencí.  

 

3.4.4 Jak jsou psychoterapeuti osobnostně spjati s profesí 

 

Všemi rozhovory se na různých místech ukazují osobnostní aspekty, které u sebe 

terapeuti považují za významné ve vztahu k profesi.  
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Dává to smysl  

U participantů během rozhovorů vnímám, že povolání psychoterapeuta pro ně 

má hluboký osobní význam, nachází v něm pro sebe smysl. Pan P. zde může uplatnit 

svoje přechozí životní zkušenosti „všechno to, co jsem prožil, tam najednou dává smysl, 

že to může být k něčemu dobré … těm, kdo za mnou přichází, lépe porozumět“ (Pan P., 

3.3 – 3.5). Říká, že zřejmě když člověk zpětně hodnotí svůj život, přisuzuje událostem 

význam a smysl, a on ho nachází právě v lepším porozumění klientům, do terapie 

„směřoval dlouhodobě“ (2.53). Paní S. hovoří o tom, že pro ni terapeutická práce (jak ji 

zná na sobě z vlastního výcviku) znamená svobodu a ráda ji zprostředkovává či do ní 

doprovází druhé „ta svoboda je mi cennější, je mi tak cenná … že žádná těžkost není tak 

těžká, aby se nedala zvládnout“ (Paní S., 13.6 – 13.9). Dává jí smysl, že je to „nejvíc blízký, 

jak jde být s druhým člověkem … mě to úplně dojímá, když ti to říkám“ (9.21 – 9.22). Být 

psychoterapeutem si přála od dospívání a je to pro ni splněný sen. Paní H. nachází 

v psychoterapii velké uspokojení, protože zde může využít svou kreativitu a tvůrčí 

schopnosti „mám … vysokou dávku kreativity …, a to je něco, co mě na té terapii i hodně 

baví … u toho drží tyhlety dlouhé roky“ (Paní H., 3.51) a pro paní L. je smysluplné 

propojení osobního a profesního růstu „tady ta cesta je asi takový jako, že v tom vidím 

nějakou budoucnost svoji“ (Paní L., 3.45).  

 

Úcta k profesi, poctivost, pokora a odhodlání 

U participantů vnímám úctu k profesi psychoterapeuta, odhodlání a pokoru 

ve vztahu ke své práci. „já si strašně vážím na téhle té profesi té hloubky té práce. 

Blízkosti potkání se s druhým člověkem“ (Paní S., 9.13). Paní L. přemýšlí, že nikdy 

nevyčerpá prostor se učit a růst „pochopení té terapie je jako, si myslím, že je to učení 

na celý život“ (14.9 – 14.10). U paní H. je pokora a úcta vidět v přístupu k identifikaci 

se s pozicí psychoterapeuta, což u sebe zažívala jako mnohaletou cestu „kdy vlastně je 

ten moment, jako kdy o sobě fakt můžeš říct, já jsem psychoterapeut, který tam v těch 

začátcích prostě není … každý soudný člověk to o sobě jako po výcviku, když má první 

terapii za sebou, jako nemůže prohlásit prostě“ (6.21 – 6.25).  
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Poctivost, na níž si zakládá, poměřuje paní H. reálnými výsledky své práce „jsem 

… úspěchy stavěla spíš na tom, že vidím nějakou reálnou věc, ve které jsem tomu člověku 

pomohla a na tom, jak brzo je schopný tu terapii opustit“ (11.5 – 11.7). O poctivosti 

hodně hovoří i paní S. jako o základním postoji k práci, ke klientům i k sobě. Poctivost 

propojuje se schopností sebereflexe a vědomí svých možností i limitů  „Žádné očůrávání, 

ani úřadů, ani berňáku, ani tím pádem nemůžu … očůrávat ty druhé ani sám sebe. 

To znamená pak snadno odhadnout, na co mám a na co nemám. Bejt poctivej“ 

(19.27 – 19.30).  

Participanti také uvažují o odhodlání, a to jednak odhodlání udělat maximum pro 

klienta „Odhodlání udělat všechno, co umím pro to, abych mu mohla prospět“ (Paní S., 

4.42), jednak odhodlání pracovat na sobě ve smyslu osobního a profesního růstu „být 

sám se sebou v pohodě a na tom pracuju a budu pracovat asi až do konce života“ (Paní L., 

7.54 – 8.2).  

 

Osobní a profesní růst – prolínání 

Participanti v rozhovorech věnují pozornost tomu, že je potřeba zdokonalovat 

sebe sama jako hlavní pracovní nástroj. A to nejen péčí o svou odbornost, vzděláváním 

se, četbou odborné literatury a podobně „dost jsem pro to v životě udělala a jsem pro 

to ochotná furt v životě hodně dělat … ve smyslu jako studia, výcviků, vlastní terapie, 

vlastního udělání si pořádku ve svém životě, nezakrnění“ (S., 9.8 – 9.11), čili jak podotýká 

paní S., také prací na sobě ve smyslu osobního růstu. Sebepoznání a péče o sebe je pro 

participanty významnou součástí jejích profesionality „myslím si, že jsem ušla velký kus 

cesty, ale ještě obrovský kus, který nevidím, je jako si myslím přede mnou a že v tom ten, 

ta naše práce je někdy jiná … pořád se otevírá něco nového a jiného!“ (Paní L., 8.2 – 8.6). 

Ve zkušenosti participantů se ukazuje se, že profesní zážitky a sebereflexe mají 

vliv na postoje a chování v osobním životě „jsem si musela uvědomit, že i možná ve svém 

životě vlastním, že nemůžeme přebírat zodpovědnost za ty druhé lidi úplně“ (Paní L.,6.27 

– 6.28). Profesní růst má přesahy do osobního života a osobní růst zase zpětně 

do pracovního „jsem to prožívala za sebe a musela jsem se naučit to oddělovat“ (Paní L., 

16.17).  
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3. 5 Diskuze  
 

V diskuzi se zaměřuji na shrnutí výsledků výzkumné části mé práce a porovnání 

těchto výsledků s teoretickými koncepty a výzkumnými zjištěními, které uvádím 

v teoretické části. Nakonec se zamyslím nad limity mého výzkumného šetření a nad 

dalšími možnostmi zkoumání. 

Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo zodpovědět následující výzkumné 

otázky: Jaká je zkušenost terapeutů s jejich profesními začátky? Jaké zkušenosti považují 

za významné, formující? Domnívám se, že uvedené otázky se podařilo zodpovědět. 

Výsledky mé analýzy jsou poměrně konzistentní s výzkumy uvedenými v teoretické části. 

Z analýz rozhovorů vyplynuly 4 tematické okruhy:  

 

1. Jak psychoterapeuti prožívali začátky práce s klienty: radost a těšení se, 

obavy, nervozita, strach, chybění kompetencí, chybění teorie a teoretické ukotvenosti, 

peníze a ostych. 

Psychoterapeuti na začátku zažívali radost a těšili se na klienty a na práci. Radost 

a nadšení kontrastují se souběžně prožívanou úzkostí, obavami a nervozitou, které jsou 

dle Rønnestada a Skovholta (2003) typické pro 2. fázi Studenta začátečníka a částečně 

i pro 4. fázi Profesionála začátečníka. Úzkost se objevuje i mezi tématy profesního 

vývoje, které autoři identifikovali. Zažije ji mnoho terapeutů a většina z nich ji časem 

zvládne.  

Dále se ve zkušenosti psychoterapeutů objevilo chybění kompetencí 

a dovedností, což opět koresponduje s modelem vývojových fází Rønnestada 

a Skovholta (2003). V období po dokončení graduálního vzdělání začíná psychoterapeut 

pracovat samostatně, setkává se s rostoucí samostatností a zároveň pocity 

neadekvátnosti svých schopností. Shodně Thériaultová, Gazzolová a Richardson (2009) 

uvádějí, že o pochybnosti o vlastní efektivitě a kompetentnosti jsou centrálním rysem 

u začínajících psychoterapeutů.  

K chybění teorie a teoretické ukotvenosti poznamenává Carlsson (2011), že 

začátečník používá teorii bez kontextuálního ukotvení a spoléhá na příručky. Vývoj 
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od začátečnictví k směrem k expertství se odvíjí od toho, zda se psychoterapeut dostane 

k užívání internalizované teorie, což se podaří časem skrze reflexi a narůstající 

zkušenosti.  

Dvě psychoterapeutky referovaly o počátečním ostychu vzít si za svou práci 

peníze. Samy tyto prožitky dávají do souvislosti s pochybnosti o efektivitě vlastní práce 

a potíže s jejím ohodnocením, což odpovídá závěrům Thériaultové a kol. (2009). Téma 

finančního ohodnocení počáteční práce však žádný z předkládaných modelů explicitně 

neřeší. 

 

2. Jak psychoterapeuti zažívali nabývání jistoty a usazování v profesní roli: 

Emocionální pohlcení, podpora kolegů a týmu, supervize, sebereflexe a přibývající 

zkušenost s klienty, limity sebereflexe, zpětná vazba od kolegů a úspěšné terapie, 

přijímat neúspěch. 

Někteří participanti zažívali zpočátku emocionální pohlcení prací s klienty, 

ve smyslu zatěžující angažovanosti a zodpovědnosti. Tyto zkušenosti korespondují 

s dimenzemi cyklicko-sekvenčního modelu Orlinského a kol (2005, cituje dle Rønnestada 

et al. 2019), v němž Zdravá míra angažovanosti a Stresující míra angažovanosti společně 

tvoří Náročnou praxi. Zdravá angažovanost pak přímo souvisí s Momentálně vnímaným 

růstem, jež přímo vede k Celkovému kariérnímu vývoji. 

Podpora kolegů a týmu a neformální sdílení byla pro psychoterapeuty jednou 

z nejdůležitějších možností podpory a růstu. Stejně tak i formální supervize. To odpovídá 

zjištěním Orlinského (2005, cituji dle Rønnestada et al., 2019), dále také Ronnestada 

a Skovholta (2003), že nováčci se spoléhají více na odborné okolí, pokročilí na svou 

vnitřní zkušenost. Téma také souvisí s potřebou napodobovat modely v začátcích praxe.  

Reflexe vlastní práce a přibývající zkušenost s klienty byla další významnou 

formující zkušeností psychoterapeutů. V cyklicko-trajektoriálním vývojovém modelu 

Rønnestada a Skovholta (2003) je reflektovaná pracovní zkušenost ústředním prvkem 

a nezbytnou podmínkou profesního vývoje psychoterapeutů vůbec. Rovněž mezi 

14 tématy profesního vývoje autoři uvádějí reflexi jako předpoklad pro optimální rozvoj 
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ve všech úrovních pokročilosti. Někteří participanti v rozhovorech uvedli, že se setkávali 

i s limity vlastní reflexe, co z jejich práce klientovi prospělo.  

Ve všech rozhovorech vyvstávalo jako důležité téma zpětná vazba od kolegů 

a úspěšné počáteční terapie, dále také explicitní pozitivní zpětná vazba od klientů 

(okamžitá i v odstupu několika let). Ve všech fázích vývoje psychoterapeuta, zvláště 

v prvních, je zpětná vazba od supervizorů i klientů velmi důležitá, protože začínající 

terapeuti posuzují efektivitu vlastní práce zvnějšku (Rønnestad & Skovholt, 2003). 

Psychoterapeuti také hovořili o tom, jak se učili přijímat neúspěch. Zvládání 

a reflektování obtíží v práci s klienty je dle cyklicko-trajektoriálního modelu zmíněných 

autorů hlavním zdrojem podnětů pro profesní rozvoj (Rønnestad & Skovholt, 2003). 

 

3. Aspekty vztahu a postoje ke klientům: Úcta k autonomii, respekt k hranicím, 

význam vlastního vztahu ke klientovi 

Na přelomu 4. fáze Profesionála začátečníka a 5. fáze Zkušeného profesionála 

dochází k prohlubování porozumění tomu, že vztah s klientem je ústředním prvkem 

terapie. Vynořuje se osobní terapeutický styl a přístup kongruentní s vlastními 

hodnotami a osobnostním nastavením terapeuta. V neposlední řadě v tomto období 

probíhá také hledání optimální míry angažovanosti, emočního zapojení a práce 

s hranicemi (Rønnestad & Skovholt, 2003). O těchto tématech hovořili všichni 

participanti v podobě témat, jako je úcta k autonomii, schopnosti a hranicím klienta. 

Zajímavé téma také bylo uvědomování si toho, jak důležitý je psychoterapeutův vlastní 

vztah ke klientovi. Zdá se, že v tomto období, po prvotních potížích dochází k uvolnění 

prostoru pro rozvíjení a uplatnění tří rogersovských podmínek úspěšného 

terapeutického vztahu – kongruence, akceptace klienta, empatie (Rogers, 1961/2015). 

 

4. Jak jsou psychoterapeuti osobnostně spjati s profesí: Dává to smysl, úcta 

k profesi, poctivost, pokora a odhodlání, osobní a profesní růst - prolínání 

Posledním tematickým okruhem vzešlým z analýzy je postoj a vztah 

psychoterapeutů k profesi. U všech participantů je tento vztah charakteristický úctou, 
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pokorou vůči této specifické práci s lidmi, úctou k duši, její složitosti a křehkosti. 

Participantům jejich profese dává smysl, zaujímá v jejich životě smysluplné místo, tuto 

práci si pro sebe přáli mnoho let a váží si toho, že jsou psychoterapeuty. Tyto aspekty 

souvisí s jejich odhodláním neustále se učit, pracovat na sobě a prohlubovat svou 

profesní i osobní zralost a pokročilost.  

Téma prolínání osobní a profesní roviny psychoterapeuti rovněž v rozhovorech 

uvádějí jako význačný, formující motiv jejich vývoje. Rønnestad & Skovholt (2003) 

poznamenávají, že ochota neustále reflektovat, učit se a prohlubovat porozumění 

komplexitě terapeutické práce jsou předpoklady pro úspěšný profesní vývoj. Oba 

uvedené cyklické modely rovněž shodně ukazují, že odhodlání a ochota zvládat obtíže 

společně s reflexí a jejich zvládnutím vedou k dalšímu růstu. Tento cyklus se opakuje 

a optimálně zvládnuté zkušenosti zase podněcují další odhodlání a rozvoj. V opačném 

případě může nastat deziluze, rozvolnění a vyčerpání (Rønnestad et al., 2019; Rønnestad 

& Skovholt, 2003).  

Domnívám se, že ze zjištěných výsledků plyne významnost vlastního vztahu 

k profesi. Hloubka a síla tohoto vztahu může být předpokladem pro ochotu k neustálé 

reflexi sebe a svého výkonu této náročné profese. Nejen celoživotní profesní růst 

a vzdělávání, ale také prolínání této profese k osobním životem je výzvou, se kterou 

se psychoterapeuti setkávají. Prolínání osobního a pracovního života uvádějí mezi svými 

výzkumnými zjištěními i Rønnestad a Skovholt mezi tématy profesního vývoje: Osobní 

život ovlivňuje pracovní fungování a vývoj po celou dobu kariéry, profesní vývoj zahrnuje 

integraci osobního a pracovního self. V průběhu graduálního vzdělávání od 2. Fáze 

studenta začátečníka, a ještě ve fázi č. 4. Profesionála začátečníka klade integrace 

osobního a profesního života na psychoterapeuta značné nároky. Zároveň je mu 

po celou dobu profesní dráhy oporou a zdrojem. 

Nyní bych se ráda zamyslela nad limity svého výzkumu. Vzhledem ke zvolenému 

tématu zkoumání jsem vnímala, že se rozhovory budou týkat osobních až velmi 

důvěrných záležitostí. Proto jsem zvolila výběr participantů na základě dostupnosti 

a oslovila svoje profesní známé a kolegy, kteří splňovali kritéria výběru. Od toho se odvíjí 

několik limitů. Dva participanty osobně znám. To může být jednak výhodou, protože 

rozhovory v důvěrné atmosféře mohou přinést širší a nasycenější data. Nevýhoda 
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spočívá v tom, že ve vedení rozhovoru a v následné analýze mohu být ovlivněna tím, co 

o participantovi vím ze svého života. Avšak i v tomto směru se známost může projevit 

jako výhoda, protože mi může usnadnit komplexnější porozumění participantovi sdílené 

zkušenosti. Dalším limitem této studie je fakt, že tři ze čtyř participantů se v různé době 

účastnili různého vzdělání pořádaného PVŠPS, což může specificky vstupovat 

do profesního formování. Co se týče homogenity vzorku, jeden z participantů se výrazně 

odlišuje délkou terapeutické praxe. Pracuje jako psychoterapeut o polovinu méně let 

než zbývající tři. Jeho zkušenost se začátky terapeutické praxe bude tudíž reflektována 

z jiné vývojové fáze u než ostatních. 

Posledním limitem jsou nároky zvolené výzkumné metody IPA. Pečlivé 

vyvažování míry vlastní interpretace a vycházení z jedinečné participantovy zkušenosti, 

dále balancování jedinečnosti a zobecňování tak, aby nebylo narušeno ani jedno, bylo 

pro mne výzvou. Práci s metodou IPA jsem konzultovala a reflektovala se svou vedoucí 

bakalářské práce.  
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ZÁVĚR 

Ve své bakalářské práci se zabývám tématem začátků profesního vývoje 

psychoterapeutů. Věnuji se tomu, jak psychoterapeuti prožívali počátky své profesní 

dráhy, jaké zkušenosti považují za významné a jak jim rozumějí. Důvodem výběru tématu 

je omezený počet studií na toto téma v českém prostředí. Zároveň je výzkum 

psychoterapeutů soudobé a přínosné téma, jak se ukazuje v zahraničích výzkumech.  

Práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. V teoretické části se věnuji 

vymezení psychoterapie, vzdělávání v psychoterapii v České republice a jeho 

legislativnímu ukotvení. Dále teoretická část obsahuje kapitolu o profesním vývoji 

psychoterapeutů, v níž uvádím některé soudobé poznatky z této oblasti. V kapitole 

o modelech profesního vývoje psychoterapeutů představuji významné zahraniční 

výzkumy a teoretické koncepce předních autorů a výzkumníků. 

Ve výzkumné části představuji svůj kvalitativní výzkum, ve kterém se zaměřuji 

na počáteční období profesní dráhy psychoterapeutů. Prostřednictvím Interpretativní 

fenomenologické analýzy zkoumám zkušenost psychoterapeutů s jejich profesními 

začátky. Výsledky této studie porovnávám s výsledky a teoretickými koncepty 

uvedenými v teoretické části. 

V oblasti výzkumu psychoterapie je zkoumání psychoterapeutů aktuální a nosné 

téma vzhledem k tomu, že terapeutický vztah a podíl terapeuta na tomto vztahu je 

významným prediktorem účinnosti terapie. Výzkum psychoterapeutů a jejich efektivity 

má implikace do graduálního i celoživotního vzdělávání v psychoterapii a dalších oblastí. 

Přínos své práce nacházím v tom, že jde o hloubkovou sondu do výše uvedeného tématu 

a že zjištění odpovídají aktuálním poznatkům bádání v této oblasti. Jako další zkoumání 

v tomto směru bych doporučila rozšíření zájmu kvalitativních výzkumných aktivit o další 

oblasti profesního vývoje psychoterapeutů, jako jsou osobnostní aspekty v průběhu 

různých období profesního vývoje.  



 70  

Seznam použitých pramenů a literatury:  

 

Bruch, H. (1997). Základy psychoterapie (Š. Kovařík & Z. Kovaříková, Přel.). Praha: Triton. 

(Originál byl publikován v roce 1974 s názvem Learning Psychotherapy: Rationale and 

Groups) 

 

Carlsson, J. (2011). Becoming a Psychodynamic Psychotherapist: A Study of the 

Professional Development during and the First Years after Training (Doctoral Thesis, 

Stockholm, Sweden). Dostupné z 

https://openarchive.ki.se/xmlui/bitstream/handle/10616/40666/Jan_Carlsson_Thesis.

pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

Danelová, E. (2012). Model vývoje psychoterapeutů směrem k integraci v psychoterapii: 

Utváření osobního terapeutického přístupu. (Rigorózní práce, Masarykova univerzita, 

Brno, Česká republika). Dostupné z https://is.muni.cz/th/gw5u3/Rigorozni_prace_-

_Danelova.pdf 

 

Hess, T. H., & Hess, A. K. (2008). On being supervised. In A. K. Hess, K. D. Hess, & T. H. 

Hess (Ed.), Psychotherapy Supervision: Theory, Research, and Practise. Hoboken, New 

Jersey, John Wiley & Sons. 

 

Kratochvíl, S. (2012). Základy psychoterapie. Praha: Portál. 

 

Ladany, N., & Inman, A. G. (2012). Training and supervision. In E. M. Altmaier & J.-I. C. 

Hansen (Ed.), The Oxford handbook of counseling psychology (s. 179–207). Oxford 

University Press. Abstrakt dostupný z https://psycnet.apa.org/record/2012-04472-007 

 

Miovský, M., & Danelová, E. (2010). Etické aspekty psychoterapeutické práce. In Z. 

Vybíral & J. Roubal (Ed.), Současná psychoterapie. Praha: Portál. 

 



 71  

Prochaska, J. O., & Norcross, J. C. (1999). Psychoterapeutické systémy: Průřez teoriemi 

(J. Štepo, Přel.). Praha: Grada. (Originál byl publikován v roce 1984 s názvem Systems of 

Psychotherapy: A Transtheoretical Analysis) 

 

Rogers, C. R. (2015). Být sám sebou: Terapeutův pohled na psychoterapii (H. Hartlová, 

Přel.). Praha: Portál. (Originál byl publikován v roce 1961 s názvem On Becoming 

a Person) 

 

Rønnestad, M. H., Orlinsky, D. E., Schröder, T. A., Skovholt, T. M., & Willutzki, U. (2019). 

The professional development of counsellors and psychotherapists: Implications of 

empirical studies for supervision, training and practice. Counselling and Psychotherapy 

Research, 19(3), 214–230. 

 

Rønnestad, M. H., & Skovholt, T. M. (2003). The Journey of the Counselor and Therapist: 

Research Findings and Perspectives on Professional Development. Journal of Career 

Development, 30(1), 5–44. 

 

Rønnestad, M. H., & Skovholt, T. M. (2013). The developing practitioner: Growth and 

stagnation of therapists and counselors. New York: Routledge. 

 

Koutná Kostínková, J., & Čermák, I. (2013) Interpretativní fenomenologická analýza. 

In T. Řiháček, I. Čermák, & R. Hytych, R. (Eds.), Kvalitativní analýza textů: Čtyři přístupy 

(s. 9-43). Brno: Masarykova univerzita. 

 

Smith, J. A. (2011). Evaluating the contribution of interpretative phenomenological 

analysis: A reply to the commentaries and further development of criteria. Health 

Psychology Review, 5(1), 55–61. 

 

Smith, J. A., & Shinebourne, P. (2012). Interpretative phenomenological analysis. In H. 

Cooper, P. M. Camic, D. L. Long, A. T. Panter, D. Rindskopf, & K. J. Sher (Ed.), APA 

handbook of research methods in psychology, Vol 2: Research designs: Quantitative, 



 72  

qualitative, neuropsychological, and biological. (s. 73–82). Washington: American 

Psychological Association.  

 

Strasbourg Declaration on Psychotherapy of 1990. (1990). European Association for 

Psychotherapy. Dostupné z https://www.europsyche.org/about-eap/documents-

activities/strasbourg-declaration-on-psychotherapy/ 

 

Thériault, A., Gazzola, N., & Richardson, B. (2009). Feelings of Incompetence in Novice 

Therapists: Consequences, Coping, and Correctives. 43(2), 15. 

 

Vybíral, Z. (2010). Psychoterapie v Evropě. In Z. Vybíral & J. Roubal (Ed.), Současná 

psychoterapie. Praha: Portál. 

 

Vymětal, J. (2010). Úvod do psychoterapie. Praha: Grada. 

 

Weatherford, R., O’Shaughnessy, T., Mori, Y., & Kaduvettoor, A. (2008). The New 

Supervisee: Order and Chaos. In A. K. Hess, K. D. Hess, & T. H. Hess (Ed.), Psychotherapy 

Supervision: Theory, Research, and Practise. Hoboken, New Jersey, John Wiley & Sons. 

 

Yalom, I. D., & Leszcz, M. (2016). Teorie a praxe skupinové psychoterapie (H. Drábková 

& M. Hajný, Přel.). Praha: Portál. (Originál byl publikován v roce 2005 s názvem Theory 

and Practise of Group Psychotherapy) 

 

Zeig, J. K. (2005). Předmluva: Vývoj psychoterapie—Základní otázky. In J. K. Zeig (Ed.), & 

D. Kuneš (Přel.), Umění psychoterapie: C. Rogers, V. Satirová, P. Watzlawick, A. Ellis, A. 

Beck, A. Lazarus a další. Praha: Portál. (Originál byl publikován v roce 1987 s názvem 

Evolution of Psychotherapy) 

 

Zymonová, H. (2014). Osobní terapeutický přístup u začínajících terapeutů systému SUR 

(kvalifikační práce, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika). Dostupné z 

https://is.muni.cz/th/eh2of/ 



 
 

 1 
 

Příloha A 

 

Informovaný souhlas 

Svým podpisem stvrzuji, že souhlasím s poskytnutím rozhovoru Kristýně Hurychové a 

spolu s tím i poskytnutím osobních údajů pro účely bakalářské práce. Souhlasím 

s pořízením audiozáznamu rozhovoru. Veškeré zpracování mnou poskytnutých osobních 

údajů je plně anonymní. Nedostane se do rukou třetí osoby, nebude použito pro jiné 

účely než výše uvedené. Kristýna Hurychová se tímto zavazuje zacházet s materiálem 

jako důvěrným.  
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Příloha B 
 
Scénář rozhovoru 

 

7. Úvod – představení toho, co nás čeká (vysvětlení informovaného souhlasu, 

uvedení do zkoumaného tématu, ujištění participanta, že může povídat volně a 

nedržet se příliš těchto otázek) 

 

8. Povídání o začátcích praxe psychoterapeuta: Jak, kdy, kde jste začínal pracovat 

samostatně s klienty? 

 

9. Zkušenost se začátky samostatné praxe: Jaké to bylo, jak jste to prožíval? Co 

bylo nejtěžší a co pomohlo to zvládnout? Jaký je Váš nejlepší a nejhorší zážitek? 

 

10. Doporučení začínajícím kolegům: Co byste na základě Vaší zkušenosti doporučil 

ostatním, kteří začínají terapeuticky pracovat s klienty? 

 

11. Závěr: Je něco, co bys ještě ráda řekla? Co by mělo zaznít? Něco důležitého, na 

co jsem se nezeptala? 

 

12. Poděkování 
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Příloha C 
 
Strasbourg Declaration on Psychotherapy 

In accordance with the aims of the World Health Organisation (WHO), the non-
discrimination accord valid within the framework of the European Union (EU) and 
intended for the European Economic Area (EEA), and the principle of freedom of 
movement of persons and services, the undersigned agree on the following points: 

1. Psychotherapy is an independent scientific discipline, the practice of which 
represents an independent and free profession. 
 

2. Training in psychotherapy takes place at an advanced, qualified and scientific 
level. 
 

3. The multiplicity of psychotherapeutic methods is assured and guaranteed. 
 

4. A full psychotherapeutic training covers theory, self-experience, and practice 
under supervision. Adequate knowledge of various psychotherapeutic processes 
is acquired. 
 

5. Access to training is through various preliminary qualifications, in particular 
human and social sciences. 

Strasbourg, October 21st, 1990 

Štrasburská deklarace o psychoterapii 

V souladu s cíli Světové zdravotní organizace (WHO), v souladu s nediskriminujícím 
přístupem platným v rámci Evropské Unie (EU) a předpokládaným pro Evropský 
hospodářský prostor (EEA), a v souladu se zásadou volného pohybu osob a služeb, níže 
podepsaní souhlasí s následujícími body: 

1. Psychoterapie je nezávislá vědecká disciplína, jejíž praktikování představuje 
nezávislou a svobodnou profesi. 
 

2. Výcvik v psychoterapii probíhá na pokročilé, kvalifikované a vědecké úrovni. 
 

3. Různorodost psychoterapeutických metod je zajištěna a garantována. 
 

4. Úplný psychoterapeutický výcvik zahrnuje teorii, sebezkušenost a praxi pod 
supervizí 
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5. Vstup do výcviku je možný skrze různé předchozí kvalifikace, zejména humanitní 
a sociální vědy. 

Štrasburg, 21. říjen 1990 
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Příloha D 

Tato příloha obsahuje fotodokumentaci průběhu tvorby Interpretativní 
fenomenologické analýzy. Obrázky ukazují fázi třídění a shlukování témat. 

 

Pan P. – třídění a shlukování témat 
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Paní H. – třídění a shlukování témat 
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Příloha E 

Tato příloha obsahuje doslovné přepisy rozhovorů 
s participanty. Čísla stránek jednotlivých rozhovorů jsou 
uvedena v pravém dolním rohu v rámečku. 
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Rozhovor s Panem P. 1 
 2 
Tak, máme podepsaný informovaný souhlas a já bych Vám teda ještě 3 
jednou na úvod řekla, co nás čeká. Je to rozhovor o tom, jak jste 4 
vlastně prožíval své terapeutické začátky, tak mě bude zajímat, jestli 5 
byste se mohl přenést do té zkušenosti a do těch časů. Ještě bych vás 6 
chtěla ujistit, že můžete povídat volně tom, co Vás napadne, že to 7 
nemusí být nějaká striktní odpověď na to, co se budu ptát. A jestli bych 8 
se Vás mohla zeptat, jak jste začínal, kdy a kde pracovat s klienty 9 
terapeuticky, kdy jste dělal výcvik, kolik to je let a tak… 10 
 11 
Já jsem dělal výcvik od roku 2012 u docenta (jméno výcvikového 12 
vedoucího) a u (jméno výcvikového vedoucího), no a někdy ke konci 13 
výcviku tak vlastně vzhledem k tomu, že kolegyně (jméno), tak byla 14 
rok, o rok dřív Ve výcviku, takže ve chvíli, kdy končila výcvik, tak 15 
jsme se domluvili, že zkusíme spolu si sehnat nějaký prostor, ve 16 
kterém bysme podnikali právě terapie. No, a to jsme taky udělali, v 17 
podstatě ten začátek byl takový, že jsme si několik měsíců platili 18 
prostor a nepodnikali jsme nic no a časem se pomaličku začali 19 
objevovat, většinou kolegů, mám jednu celkem slavnou kolegyni a ona 20 
a kdykoliv na ni buď někdo nemá peníze nebo ona na něj nemá nervy, 21 
tak mi ho pošle, takže jsem se propracoval až k dnešním cca 30 hodinu 22 
a půl terapiím za měsíc. Což jako je celkem dost, protože přitom ještě 23 
jako normálně pracuju. Nebo normálně pracuju... mám ještě jednu 24 
práci. 25 
 26 
A můžu se zeptat jakou máte práci ještě? 27 
 28 
Jo, můžete. Já jsem vlastně vedoucí výroby v chemickém průmyslu. 29 
Takže vedu takový jako provoz v severních Čechách, no, kde jsme 30 
tenhle ten rok vyrobili dejme tomu 4000 tun chemických látek pro 31 
použití ve stavebním průmyslu. 32 
 33 
Mhm, páni. Vy jste říkal že jste začínal výcvik roce 2012, takže jste ho 34 
ukončil v roce 2017 a pak jste nějakou dobu čekali… 35 
 36 
Nečekali, my jsme, já jsem vlastně... (jméno kolegyně) musela tím 37 
pádem končit v roce 2016 a možná ještě dřív, ona byla o rok, takže 38 
dejme tomu v roce 2015, takže já si myslím, že jsme začínali někdy 39 
těch 2015. 40 
 41 
Jo, takže pracujete s klientem přibližně 5 let? 42 
 43 
Mhm. 44 
 45 
Přemýšlím, jak se šikovně zeptat, aby to nebylo moc terapeutický, ale 46 
aby to bylo přiměřeně otevřená otázka. 47 
 48 
To se klidně zeptejte nešikovně. 49 
 50 
Dobře. Jaké to bylo, začínat? 51 
 52 
Na jednu stranu to bylo, bylo to hrozně zajímavé, to každopádně. A to 53 
mně vlastně vydrželo, to mě vlastně k těm terapiím myslím jakoby  54 
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poutá pořád, že totiž člověk v životě potká strašně moc lidí, které míjí, 1 
protože ho nezajímají. A ke mně nikdy nikdo takový nepřišel. To si 2 
vysvětluji tím, že na určité úrovni rozhovoru tak není zajímavých lidí, 3 
takže jsou to vlastně takový jako hrozně zajímavý intimní setkání. No 4 
a tak jako z výcviku jsem něco věděl, takže na začátku... ještě navíc 5 
jako v podstatě už jsem tak starý, že se mi úplně nestává, nebo málokdy 6 
že by za mnou zavítal někdo tak autoritativní, že by mě to jako nějak 7 
přimáčklo ke zdi. Takže vlastně se dá říct, že to bylo takový volný 8 
jako, že jsem se fakt mohl soustředit na toho člověka a ne… neřešit 9 
tam nějaký jako já nevím… osobní věci nebo něco takového, že jako 10 
ten začátek nebyl špatný, nebyly tam žádné jako strachy nebo tohleto, 11 
to ne. Spíš jsem se těšil a od začátku, možná jsem je štěstí na klienty, 12 
tak bylo fajn. 13 
 14 
Mhm, a vzpomenete si na ty první klienty?  15 
 16 
Vzpomenu, určitě. Já jsem měl nějakou slečnu, ta se vrátila ze 17 
Španělska po letech a měla prostě tady problém se vrátit jako mezi 18 
svoje kamarády a s těmi novými zkušenostmi, které tam začala. No, 19 
tak to je jedna z nich, na tu hrozně rád vzpomínám. Je dobrý, že někteří 20 
z nich se po těch letech ozvou anebo napíšou nebo tak, že jako hodně 21 
tam zůstalo něco.  22 
 23 
A vy jste říkal, že jste neměl na začátku nějak obavy?  24 
 25 
Neměl. Neměl jsem obavy. Takhle, neměl jsem obavy, že něco dělám 26 
špatně. To jsem neměl, ne protože bych jako věřil tomu, že jsem jako 27 
neomylný nebo něco, ale protože jsem tomu, nebo do dneška věřím 28 
tomu, že ta terapie je vlastně práce dvou lidí, jo, nějaká prostě jako 29 
spolupráce, něco, takže... odtud jako pramenilo, že jsem se, vlastně že 30 
se spoléhám na klienty, takhle. 31 
 32 
A to souvisí s tím směrem, ve kterém jste vycvičený? 33 
 34 
Mhm. 35 
 36 
A souvisí to asi taky s nějakou Vaší hodnotovou orientací, nebo je to 37 
součást nějaký Vaší osobní… 38 
 39 
Asi jo... jako takhle, asi bych teď nedokázal rozbalil svou hodnotovou 40 
orientaci, ale... Nedokážu si představit, že by, že by to nemělo 41 
souvislost, asi jo jako. Vlastně si pamatuju, že když jsem tak občas 42 
upadl do rozpoložení, že jsem přemýšlíval o smyslu svého života, ne 43 
že bych to nedělal už, ale tak že jsem jako hrozně často docházel k 44 
tomu, že jako cílem je cesta. A že ve chvíli, kdy jsem se dostal jakoby 45 
k těm terapiím, tak mně přijde, že cílem je setkání. 46 
 47 
Teď mě napadá se Vás zeptat, co Vás vedlo vlastě k tady té profesi? 48 
 49 
To je dobrá otázka. Já mám pocit, a to mám pocit teďka jo, vždycky 50 
když někam dojdeme a koukáme se zpátky, tak se to snažíme asi 51 
poskládat do nějakého smyslu, tak já z tohoto bodu dnes mám pocit, 52 
že jsem tam jakoby směřoval dlouhodobě, ale obráceně to asi tak 53 
nebylo, jo. Ale víceméně prošel jsem v životě tolika různými zážitky,  54 
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pracemi, místy, že v těch terapiích mám pocit, že se to logicky jako 1 
poskládalo. Že se mi jako hodí všechny ty zkušenosti z těch životních 2 
průšvihů nebo zážitků nebo vlastně všechno to, co jsem prožil, tam 3 
najednou dává smysl, že to může být k něčemu dobré, že můžu těm, 4 
kdo za mnou přichází, lépe porozumět.  5 
 6 
A co vás vedlo do výcviku, co byl ten nějaký spouštěcí motiv? 7 
 8 
No já jsem se, jako ačkoliv mám technickou profesi, nebo jí 9 
vykonávám, tak já technické vzdělání úplně nemám. Já jsem vlastně 10 
začínal studium historie na filozofické fakultě, ale jakoby jsem se po 11 
otevření hranic v 90. letech dostal do Francie, kde jsem nějakou dobu 12 
byl a přes francouzštinu jsem se dostal pak tady zpátky k té technické 13 
profesi. A vždycky ale ten zájem zůstal na té, na té druhé straně, takže 14 
já jsem při té technické profesi vymetal různé jakoby kurzy a 15 
přednášky a tak dále. Až jsem narazil právě na PPfku, a tam se o 16 
výcviku mluvilo, tak jsem si říkal, že by to nebylo špatné zkusit, tak 17 
jsem to zkusil a tím jsem se zase dostal blíž k těm lidem. Přitom na ty 18 
kurzy na PVŠPS...tohleto - měl bych to umět, žejo, když jsem tam 19 
strávil dva roky magisterského studia a pět let ve výcviku, ale úplně, 20 
no... (smích) úplně ty písmena neumím. 21 
 22 
Se tomu říká písmenková škola někdy... 23 
 24 
Jo jo, tak písmenková škola mi dává smysl. A hele, tak jako jsem se 25 
tam samozřejmě vometal i předtím, hrozně jsem měl rád semináře 26 
víkendové docenta Balcara a Jakuba Zlámaného, a prostě občas jsem 27 
se tam... No a vlastně pak k té PPFce byly nějaké povinné semináře, 28 
že jo, a tak jsem začal první rok nebo dva tu PPFku, pak jsem jí asi dva 29 
roky ne to, páč jsem tam dělal to magisterský studium, mezitím 30 
probíhal ten výcvik, tak se to tak nějak jako na sebe nabalilo. Někdy 31 
ne úplně plánovaně, jo, třeba se mi stalo, že jsem volal (jméno), co 32 
bude dělat přes víkend, a ona řekla, že jde na seminář výkladu snů a já 33 
říkám, to je bezva, tak já půjdu s tebou a když jsem tam přišel, tak jsem 34 
zjistil, že je dvouletý seminář. Tak jako některé ty věci nepřišly úplně 35 
plánovaně, no. 36 
 37 
Jo, to zní, že vám to do cesty přicházelo tak jako plynule, postupně… 38 
Že to je, že to má návaznost na ty vaše předchozí zkušenosti životní … 39 
 40 
… no a tak… 41 
 42 
… a že jste do toho tak plynule vešel… 43 
 44 
… jsem zase vlastně jako poznal, tak jsem poznal vlastně zase tu, 45 
nebo... Já si teď nevzpomenu, jak se jmenuje (jméno) křestním 46 
jménem, normálně… 47 
 48 
(jméno). 49 
 50 
… (jméno), jasně, a zase další nové lidi od (jméno) z výcviku, co tam 51 
chodili, a tak prostě postupně jsem tím prošel až do chvíle, kdy mně to 52 
přišlo logický s tím začít, jo. Přestože na začátku to byl vlastně zájem 53 
o psychologii, filozofii, že jo, na Koťu jsme chodili, nebo dodneška,  54 
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když se dozvím včas, že něco bude, tak... No a pak jako jsem zjistil, že 1 
v podstatě je logický, že s něčím takovým, protože s námi do výcviku 2 
chodila jedna kolegyně, která už vlastně jakoby terapie dělala léta a 3 
jenom si dělala další výcvik, takže i tohle bylo jako zajímavý zdroj 4 
zkušeností a informací.  Takže se to na konci pak nějak automaticky 5 
pospojovalo. Já díky tomu, že vlastně jsem se tím nikdy neživil, nebo 6 
nebyl to můj prvotní záměr, tak jsem vlastně nikam nepospíchal, nebo 7 
dodneška nikam nepospíchám a chápu, že někdo, kdo předpokládá, že 8 
to bude jeho životní kariéra, že k tomu přistupuje jinak, jo. Pro mě je 9 
to do teďka jakoby obrovský koníček a v případě, že mě tady vytěží 10 
jako lidský zdroj, tak možná, že to bude druhá kariéra jako která... ale 11 
prostě můj přístup k tomu asi bude trošičku jiný než někoho, kdo chce 12 
udělat školu a pak cíleně si chce jako něco otevřít. 13 
 14 
A v čem myslíte, že to je jiné? Když byste se koukal na tu jako... Já vás 15 
nechci navádět nikam, kde to třeba necítíte... ale do takové roviny jako 16 
těch prožitků nebo těch zkušeností jako vnitřních. 17 
 18 
V čem je, v čem je to jiné, jako oproti někomu, kdo si takhle 19 
představuje svoji životní kariéru? No, myslím si, že tam mám hodně 20 
volnosti, to dělat, nebo nedělat, nebo si vzít víc těch klientů nebo míň, 21 
teda určitě míň (smích), jo tak v tomhle tom, že já prostě fakt si můžu 22 
dovolit i k těm terapiím přistupovat jako ke koníčku, ne protože bych 23 
jako nějak se choval jinak k těm klientům, ale v tom smyslu, že jak se 24 
budu dál vzdělávat, jak jsi naprogramuju, kdy se budeme vídat, jestli 25 
teda jich zvládnu tolik, nebo tolik. V případě, že bysme museli zavřít, 26 
teď jako v souvislosti s koronavirem, tak to pro mě vlastně znamenalo 27 
úplně něco jiného, než pro lidi, kteří se tím živí jakoby na full-time. Já 28 
jsem prostě jenom měl víc času na ty technické věci a nějakou dobu 29 
jsem ty terapie nedělal, nebo dělal online, což mi úplně, si myslím, 30 
nesedne. Jako určitě kdyby ty terapie měly být jenom online, tak si 31 
najdu něco jiného, to by mě nebavilo. 32 
 33 
Proč? 34 
 35 
Asi kvůli tomu, že to setkání je jiný, nevím. Teď jsem, teď jsem mluvil 36 
s jedním kolegou, který byl profesionální herec a je to vlastně 37 
vzdělavatel v pojišťovně Generali a ten musel natáčet vlastně nějaký 38 
online jakoby kurzy. A taky říkal, že ho to nebaví, že vlastně si před 39 
tou kamerou... Že nemá vlastně... tak ono, když něco natáčíte, tak tam 40 
ta zpětná vazba úplně chybí, jo. A tady přes nějaký Skype nebo 41 
ZOOM, tak taky nemůžete vnímat toho člověka jako vcelku. A všiml 42 
jsem si u klientů, že třeba extroverti, tak jim nestačí skypovat, že fakt 43 
jako musí mezi ty lidi. 44 
 45 
Možná, že teď si umím trochu víc představit podmínky těch vašich 46 
začátků, že to vlastně nebylo takový jako na krev, že teď mám výcvik a 47 
chci se tím živit jako jediným možným a teď všechny ty stresy okolo, 48 
tak se ještě chci vrátit v těch vzpomínkách Vašich na to, jak se vám 49 
začínalo, jestli byste mi to mohl nějak přiblížit?  50 
 51 
No… 52 
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… že to nemusí být zpověď o tom, co všechno bylo těžké, ale zajímá mě 1 
i co všechno bylo krásné. Pardon, vy jste říkal, že jste z toho měl 2 
radost, že jste se těšil… 3 
 4 
Jojo, já jsem se těšil. Vlastně měl jsem pocit zodpovědnosti, to určitě, 5 
určitě tam byly nějaké jako nejistoty, co vlastně se bude dít a ty věci 6 
se jako začaly dít hrozně spontánně, takže fakt to bylo v tomhle tom 7 
smyslu jako zajímavý, že jsem najednou zjistil, že jako to je to ono, že 8 
to je asi cesta, kterou bych chtěl, kterou bych chtěl jít, tak jako takhle. 9 
Jako měl jsem vždycky strach a dodneška možná mám určitou obavu, 10 
když má přijít jako někdo úplně nový, tak kdo otevře ty dveře a jak 11 
jako bude vypadat ten první dojem, ale vlastně tenkrát mně 12 
samozřejmě záleželo na tom, když jsem měl několik prvních měsíců 13 
jednu jedinou klientku, tak mně záleželo na tom, aby přišla ještě zase 14 
znova. Ne, že bych ji k tomu nutil, ale byl to určitý tlak jako, aby to 15 
nepůsobilo, nebo abych ji nějak jako neodradil, že jo svým přístupem 16 
nebo něčím takovým, aby jí se mnou bylo dobře, nebo aby jí tom, v té 17 
terapii bylo dobře. Takže jako tohleto jo, no. 18 
 19 
A když jste zmiňoval ten přístup Váš, tak už jste to trochu nakousl, že 20 
je pro Vás důležité to setkání, protože není nezajímavých lidí. Mohl 21 
byste to nějak rozvést, v čem je ten Váš přístup Váš? 22 
 23 
V čem je ten můj přístup můj? No… (smích). 24 
 25 
To je asi hrozná otázka, viďte… 26 
 27 
Je, hele... (smích). 28 
 29 
Nevím, jak bych na ni odpověděla, pardon… 30 
 31 
Já se prostě snažím nějak zahlédnout svýma očima ten svět toho 32 
druhého. Kdo je tam se mnou. Jako v podstatě pochopit, čeho se bojí 33 
nebo co má rád, a snažit se ten svět kolem jako zahlédnout nějak tak, 34 
jak ho vidí on, a to jsou hrozně zajímavé věci. To mě na tom asi baví... 35 
Jako nikdy jsem se nenaučil tolik věcí, jako od klientů. Ještě mám 36 
rozvádět jo? (Smích). 37 
 38 
Mhm. 39 
 40 
No, tak určitě se nějak nesnažím, a jako možná naopak někdy je na 41 
chvilku jako nechám vstoupit i do toho, co prožívám já, nebo jak 42 
vypadá můj svět, aby viděli, že třeba si nemusíme být tak strašně 43 
daleko, nebo že vlastně ten jejich svět, se kterým přicházejí, s nějakou 44 
pochybností, tak jako není, není špatně. Je prostě v tu chvíli jenom ten 45 
jejich pohled nějak, nebo ten jejich svět nějak otřesený, třeba se jeví 46 
jako víc chaoticky, než ten náš kolem, ale že vlastně, že to tak ... že k 47 
tomu řádu, nebo k nějakému tomu překonání toho chaosu se dá dojít. 48 
No ale nic jako specifického mě nenapadá.  49 
 50 
Teď si vzpomínám na to, jak mi (jméno) v rozhovoru říkala, nějak jsme 51 
se bavily o metodách a ona říkala, že v té daseinsanalýze vlastně 52 
nejsou nějaké striktní metody, že prostě tam jste vy a je tam ten 53 
člověk… 54 
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 1 
No já jako pokud používám metody, tak výklad snů, ten je tam použitý, 2 
i imaginaci a teď trošičku, ale to nemá s daseinsanalýzou nic 3 
společného, ale třeba mě nikdo neublíží za to, tak experimentuji s 4 
hypnózou, ale jenom víceméně jakoby relaxačně, ne jako to... tak ty 5 
imaginace třeba jako, to mně přijde hrozně fajn, že to může vlastně 6 
rozvinout nebo přivést, přivést to setkání ještě zase někam jinam, jako 7 
to, co by nás nenapadlo vnést do toho rozhovoru, nebo toho klienta za 8 
normálních okolností, takže to mě přijde že má obrovský potenciál, jo. 9 
No a výklad snů a to je všechno. Jako víc… Snažil jsem se 10 
samozřejmě, když jsem narazil na někoho, kdo dejme tomu, jsem měl 11 
pocit, že to potřebuje, tak jsem se snažil třeba zkusit vykrást KBT a 12 
zkusit nějakou jako metodu nebo vlastně paradoxní intenci od Frankla. 13 
Tak to byly takové jako návštěvy, kdy třeba ta paradoxní intence, fakt 14 
jako jsem zjistil, že funguje u řady lidi. No a... ale většinou se k tomu, 15 
nebo už dlouho jsem se k tomu neuchýlil. 16 
 17 
To je zajímavé, jak říkáte o těch různých návštěvách těch směrů. Co 18 
vím, jak se pátrá teď v psychoterapii a dělají se výzkumy o 19 
psychoterapeutech, tak hodně vychází, že je nějaká tendence k 20 
integrativnímu přístupu, že i když si to člověk nevybere jako výcvik 21 
integrativní, tak stejně se to tak nějak časem integruje... 22 
 23 
Já vycházím z toho, co kdysi řekl docent (jméno), já nevím, kdybych 24 
to byl býval někdy docentu (jméno) zopakoval, jestli by mi nerozbil 25 
hubu, ale měl jsem takový pocit, že docent (jméno) řekl, že můžeme v 26 
daseinsanalýze použít jakoukoliv metodu, pokud se ale vrátíme zpátky 27 
na zem a dokážeme jakoby od toho abstrahovat a vrátit se k tomu 28 
člověku. Tak takhle jsem to bral, ty exkurze jako vlastně… Takže 29 
myslím si, že ta integrativní psychoterapie určitě něco do sebe bude 30 
mít, vlastně jako i ta hypnóza, co teď zkouším, já chodím do 31 
hypnoterapeutického výcviku, vlastně jsem v půli už, tak jako i to je 32 
pro mě taková návštěva, která... Já jsem opravdu daleko od toho, 33 
někomu skrz tu hypnózu něco jako podsouvat, ale je to hrozně 34 
zajímavé. Mě zaujala kdysi jakoby autohypnóza. Dokonce jsem byl v 35 
únoru v Toulouse na kurzu autohypnózy a přes tu autohypnózu, 36 
protože tam by to bylo drahý a tady autohypnózu jakoby kurz nikdo 37 
nenabízí, takže jsem se dostal k normální hypnóze, a tak jako to je 38 
teďka moje současná návštěva, kterou sem tam někomu jako nabídnu 39 
jako víceméně nějakou relaxaci, nebo jako něco navíc, něco 40 
zajímavého. Určitě to pro mě není jako metoda, která by měla vyřešit 41 
to, proč za mnou ten klient přišel. 42 
 43 
Hm, a jestli bychom se ještě mohli vrátit k těm začátkům… 44 
 45 
Tak jo! (pousmání) 46 
 47 
...pořád na nich nějak ulpívám. Máte tam nějaký silný zážitek? 48 
Nejlepší, nejhorší, iniciační, formativní… 49 
 50 
Mám tam asi spoustu zážitků, ale třeba jednou jsem se nakazil. Jeden 51 
klient mi vyprávěl, to byl jeden z těch prvních, tak mi vyprávěl, jemu 52 
se objevil atopický ekzém, ale někdy jako relativně já nevím, ve 20 53 
letech a já jsem se s ním setkal jako zhruba o dvacet let později, kdy  54 
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pořád jako s tím měl velké problémy. A nebylo to při žádné první 1 
schůzce, bylo to při jedné z těch schůzek, kdy já jsem vlastně, on mi 2 
popisoval ten proces toho probouzení, co to všechno ta kůže umí, a já 3 
jsem vlastně celou noc strávil tím, že jsem se drbal, protože mě celou 4 
noc jako svědilo celé tělo. A měl jsem celkem hrůzu, s čím se ráno 5 
probudím, poněvadž to byl takový ten polospánek, kdy člověk, jako… 6 
A ráno jsem se probudil a nic mně jako nebylo, ale tohle byl docela 7 
zajímavý zážitek. to se mi stalo asi dvakrát nebo třikrát s různými, s 8 
různými takovými symptomy. 9 
 10 
U toho jednoho člověka? 11 
 12 
Ne, u různých. U více. Jednou se mi to stalo u jednoho herce, který 13 
tvrdil, že když vyleze před kameru, tak že mu zhoustnou sliny a 14 
nemůže mluvit. A mluvit normálně mohl teda, ale mně v tu chvíli 15 
zhoustly ty sliny a říkal jsem, že jako fakt vím, o čem mluví (pomalý 16 
přednes, smích). Hm, tak jako, to byly začátky, teď se mi to jako 17 
relativně dlouho nestalo, nebo... Stane se mi, že třeba tam proběhne 18 
nějaký emocionální zážitek společný. To jo, ale tohleto se mi jako 19 
nestalo dlouho, to se mi staly tři takové věci za celou dobu. A právě 20 
tyhle ty dvě byly v začátcích, jo, takže to bylo taky zajímavé. No, 21 
nejhorší,... nejhorší, hm... určitě… Jo! To za mnou přišla nějaká slečna 22 
a celou tu dobu mě vyslýchala, co vlastně z toho bude mít, když půjde 23 
na terapii. A jaké to bude. Tak jsem se jí to snažil vysvětlit a 24 
vysvětloval jsem jí to hodinu a pak jsem řekl, že už to jako skončilo, 25 
tak už nikdy jako nepřišla. A ona byla fakt jako, když jdete nakupovat 26 
vysavač nebo něco takového, pořád chtěla jako ty technické parametry 27 
k tomu. Tak tam jsme se jako nesetkali (smích), tam to byl ten 28 
okamžik, kdy setkání jako neproběhlo. Ale ona se ze mě prostě snažila 29 
vysát ty bonusy, které si odnese, když teda na tu terapii půjde. Tak 30 
jsme vlastně zabili ten čas pro to setkání tím, že povídali, co by mohlo 31 
být, kdybychom se do toho pustili. Tak nebylo nic. 32 
 33 
Hm, a už nepřišla? 34 
 35 
Už myslím nepřišla.  36 
 37 
A o tom jste mluvil jako o tom nejhorším zážitku? Nebo jako těžkém? 38 
Bylo to těžké? 39 
 40 
Asi jo, no, asi jo. Pak jsem s jednou, s jednou paní musel jít na RIAPS 41 
ji tam dovést, protože jí jako nebylo hodně dobře, tak jsem si myslel, 42 
že stojí za to, jít tam s ní osobně. Ale to nebyl jako nejhorší zážitek, to 43 
byl jenom jako zážitek, který se ničím vymykal jako. Nejhorší zážitek 44 
byl asi tam s tou slečnou, to neporozumění vlastně. No, a ty nejlepší, 45 
to je všechno to kolem, kdy se jako rozcházíme a jako třeba se těšíme, 46 
že se zase uvidíme. 47 
 48 
Můžu se ještě zastavit u toho, jak se vám ta slečna nevrátila už? 49 
 50 
No... 51 
 52 
V čem to bylo těžké pro vás? 53 
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No, protože ona chtěla fakt vyspecifikovat přesně jako technicky, co 1 
se stane, když teda řekneme teď a začínáme s terapií a já jsem to jako 2 
nedokázal... Kdybych byl třeba prodejce sekaček v Mountfieldu, nebo 3 
byl bych jako nabitý těma jako správnýma technickýma datama, které 4 
bych jí sdělil, a já tam ze sebe jako potil různé ty specifické a 5 
nespecifické faktory terapií a takové věci. A ona pořád chtěla větší 6 
detaily, a že to je když dá teda jako ty peníze, tak že chce vědět. No, 7 
tak jako tohleto, bylo to prostě nepříjemné, bylo to jako kdyby se sešli 8 
dva prodejci něčeho. Nebylo, nemělo to vlastně s terapií vůbec, ani se 9 
to tak nejmenovalo, to byl takový jako obchodní rozhovor o tom, co 10 
vlastně já jsem jí schopný nabídnout a asi jsme zjistili, že teda já jí 11 
nejsem schopen nabídnout to, co ona očekává (smích). To bylo fakt, 12 
to bylo takové divné.  13 
 14 
A ty nejlepší, to všechno kolem, to je co, jestli můžu vědět? 15 
 16 
No tak to jsou takové ty jako, kdy se to setkání povede, kdy jako je 17 
tam nějaký moment, kdy já fakt mám pocit, že si s tím člověkem 18 
rozumíme, že on jako říká něco, čemu já mám pocit, že fakt jako nějak 19 
(důraz) jako rozumím, o čem mluví a naopak. No, a že třeba pak třeba 20 
napíše SMS nebo mail, že to pomohlo, to se stává. Ne teda vždycky, 21 
ale někdy se to stane. Anebo když přijde příště s tím, hele, to bylo 22 
dobré jako minule. Často to říká v okamžicích, kdy já teda úplně jako 23 
ten pocit zrovna v tu chvíli, v tu chvíli nemusím za každou cenu mít, 24 
ale tak. Někdy to vlastně na začátku, abych se vrátil na začátek, v tom 25 
dělám trochu binec, tak vlastně co bylo nepříjemné, byl tlak jako na 26 
mě. Můj tlak na mě, že by se jako něco mělo stát. To ano, to tam bylo, 27 
to tam bylo vlastně od začátku úplně. Jako že bych měl něco jako říct 28 
nebo udělat, aby jako bylo jasný (důraz), že teda teď! Že se to jako, že 29 
se to nějak pohne. A zaplať pánbůh mě většinou nikdy nic takového 30 
nenapadlo, takže ty lidi byli jako spokojený, že jsem jim tam nenacpal 31 
nic, co by jako nějak... No, nesnažil jsem se je přesvědčit o svém 32 
názoru na jejich problém, tak. 33 
 34 
Takže jste cítil tlak na sebe, ale nepouštěl jste to dál, jako nenechal 35 
jste se… 36 
 37 
Doufám! Doufám, že ne. A taky jsem neměl úplně jak, protože když 38 
jsem cítil tlak na sebe, jako že mám udělat nějakou věc, něco, tak snad 39 
ne, no. 40 
 41 
Mhm, a jak jste, a ten tlak teďka už máte menší na sebe, nebo už to je 42 
jiný? 43 
 44 
Jo, myslím si, že o hodně menší. Jo, když na začátku člověk dostává 45 
ty informace a snaží se z toho poskládat nějaký obrázek, tak si často 46 
říkám “je!” a pak vlastně už jsem jako se naučil věřit mojí 47 
představivosti, že se mi z různých skvrn sestaví impresionistický obraz 48 
a že jako něco uvidím, no tak tak. Takže někdy zmatek, jako že si 49 
říkám “tohle, tohle, tohle, to je strašná spousta věcí na mě” a ono se to 50 
pak nějak jako vyrýsuje, že se začneme dostávat k něčemu, co vlastně, 51 
proč tam ten člověk je. Protože vlastně často si ty věci musí nejdřív 52 
odvyprávět, aby se dostal i blíž k tomu, vlastně pochopil sám, jo, proč 53 
za mnou přišel. 54 
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 1 
A když říkáte, že se ten obrázek impresionistický vynoří z toho 2 
nějakého zmatku nebo z toho, že je toho hodně najednou, tak vám to 3 
nechci podsouvat, ale přijde mi, jako byste na to byl už připravenej, že 4 
to takhle bývá na začátku?  5 
 6 
No, takže tam už není ten tlak, jako, který tam byl, že bych měl … 7 
 8 
Jo, že byste to měl vědět dřív, než to víte? 9 
 10 
Jo, věřím tomu, že…(smích). 11 
 12 
A ještě jste zmínil z těch nejlepších zážitků nějaké to emoční setkání, 13 
nebo emoční moment společný, jak jste to říkal? 14 
 15 
No, to jsem myslím neříkal, že nejlepší, ale jako když najednou třeba 16 
máme oba v očích slzy jako kvůli něčemu, co se tam objeví, jako 17 
úplně... No, tak to jsem párkrát zažil, tak to je jenom příklad. 18 
 19 
Děkuju. A už se blížíme do finále, akorát mě ještě zajímá, co jste si tak 20 
v těch začátcích, nebo možná i teď, ale spíš v těch začátcích nejvíc 21 
užíval na té práci?  22 
 23 
Užíval... (smích). Těch začátcích jako... Hele, já jsem si užíval, že 24 
máme s tou (jméno) tu společnou kancelář, že tam můžu chodit sám 25 
na kafe a koukat z okna, když jsem neměl žádného klienta. Tak to bylo 26 
takové jako, to jsem si někdy užíval, že jako se tam dá být a něco tam 27 
dělat a pracovat, protože většinou nejvíc práce udělám někde jinde, 28 
když nejsem ani doma, ani v práci. No a pak vlastně, když jsem tam 29 
mohl zůstat, když ti klienti odešli a tam nechat dobíhat jako ty zážitky, 30 
to je jedna z věcí, kterou vlastně docela... Ono se to pak zavře a já 31 
opravdu nemám tendenci na ty setkání jako myslet mimo, jedině že se 32 
objeví občas nějaký záblesk, ale nepromýšlím to, když se nevidíme 33 
zrovna jo, že nemám, nebo takhle, věřím tomu, že moje jako 34 
podvědomí na tom usilovně pracuje, ale rozhodně mě nechává být, 35 
takže nemám tendenci si tahat ty věci jako domů. Tak, ale v tu chvíli, 36 
kdy ten člověk odejde a ještě tam chvíli sedíte, a tak to je taky takový 37 
zvláštní pocit, který je příjemný. Ne proto, že odešel, ale protože 38 
vlastně ještě dobíhá něco jako “je, tohleto jsem vlastně přeslechl nebo 39 
přeslechl, nevzal úplně na vědomí, tohle bylo zajímavé” a tak. No, 40 
tak… a hezký jsou teďka vlastně ty, jsou hrozně jako zajímavý, ten čas 41 
kolem těch Vánoc a ještě navíc teď teda, ty věci kolem toho 42 
koronaviru, to je taky docela zvláštní, jak jako... Mám pocit, že jsme z 43 
toho všichni trochu v kýblu a těm, kterým bylo špatně už předtím, tak 44 
se to k tomu přičte. Tak jako, to je taky to, ale no. Takže zajímavé věci, 45 
doznívání těch setkání vlastně tu chvíli potom. To, že mám nějaký 46 
vlastně vlastní svět, který není součástí vlastně ani mého soukromého 47 
života, ale ani toho vlastně hektického pracovního. Vlastně hrozně 48 
náročné bylo a dodneška je ten přechod jakoby na rytmus terapie jako 49 
z toho pracovního, ne protože technika a terapie, ale protože jako jsou 50 
tam rozdílné rychlosti a rozdílná pozornost. Tak, jo, jinak prostě 51 
přistupujete, když zadáváte dělníkům nějaký úkol, aby udělali tohle, 52 
tohle, tohle a jinak jako přistupujete, musíte přistupovat k člověku, 53 
který vám přichází říct něco jako, co je pro něj důležité. Takže  54 
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v tomhletom ten přechod, já vždycky, to vypadá tak, že vlezu v 1 
severních Čechách do auta a pak se přesunu nepovolenou rychlostí do 2 
Prahy, proběhnu přes hlavní nádraží a tam někde dopadnu do toho 3 
křesla a vyloženě čekám až jako... moje duše zřejmě jezdí povolenou 4 
rychlostí, takže chvilku čekám, než jako doběhne. A až doběhne, tak 5 
můžu jako začít něco dělat. A tohle mám od začátku, to je fakt tím, že 6 
ty světy jsou různé. 7 
 8 
A ještě jste mluvil o jiné pozornosti? To jste, to jste myslel tu jinou 9 
rychlost? 10 
 11 
Samozřejmě, když někomu říkáte, že má vyrobit nějakou směs, tak se 12 
nestaráte o to, jestli mu je dobře nebo špatně. Teda pokud neumírá 13 
evidentně před vámi, tak jako, jo, tam dáváte instrukce, tam se 14 
nezabýváte tím, co ten člověk prožívá nebo... Takže v tomhle tom jsou 15 
ty světy taky různé. 16 
 17 
Poslední moje otázka, taková jasně naplánovaná tedy, je, jestli máte 18 
nějaké doporučení pro začínající kolegy z hlediska té Vaší zkušenosti, 19 
když jste ty začátky absolvoval. Tak jestli byste mohl něco vzkázat 20 
kolegům nováčkům? 21 
 22 
Možná aby... Možná aby, mě teď napadlo, aby jako... Jak to 23 
zformulovat… Prostě, že to není tak jako důležité, že tím, že když se 24 
člověk soustředí na to, aby udělal něco dobře, tak to většinou zvorá, 25 
něco v tomhletom smyslu. To znamená, že, že to asi není tak důležité, 26 
jak to vypadá, začít úplně bezchybně, začít úplně dobře. A možná tím, 27 
když na tom nebudou tak viset, jako že tohleto je teď ta jejich kariéra 28 
a že to musej za každou cenu udělat jako stoprocentně dobře, že tam 29 
získají určitou svobodu, jako že to můžou trochu zvorat. Ale tenhle ten 30 
pocit, že jim dá dost svobody na to, aby vlastně působili autentičtější, 31 
tak. To si myslím, že to docela klaplo tím, že jako já nejsem profík 32 
nebo se tím neživím, tak. 33 
 34 
A proč je pro Vás důležité být autentický? 35 
 36 
To je dobrý (smích)! Hm, no, protože jinak by to nemělo cenu, ne? Ve 37 
chvíli, kdy se budu tvářit, že já tomu rozumím a oni ne, tak nemůžeme 38 
takhle nic vymyslet. Jo, když z někoho uděláte, já nevím... jako objekt 39 
vaší péče, tak objekt toho moc neudělá. Myslím si, že partner toho 40 
udělá daleko víc, tak proto. 41 
 42 
To zní hrozně hezky. Děkuju moc. Hm, napadá Vás ještě něco, co 43 
nezaznělo, nebo na co jsem se nezeptala a je to důležité a chtěl byste 44 
to říct nebo o tom povyprávět? 45 
 46 
Nenapadá (smích). 47 
 48 
Nenapadá… (smích) mě už taky ne. 49 
 50 
Hele určitě, určitě jako něco nezaznělo a určitě to bylo důležitý, ale 51 
fakt mě nic, fakt mě nic nenapadá. Tak příště třeba, až budete psát 52 
druhý díl, tak do té doby mně to dojde. 53 
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 1 
Tak děkuji mockrát! 2 
 3 
Není zač. 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
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Rozhovor paní H. 1 
 2 
Tak záznam jede a my máme už podepsaný ten informovaný 3 
souhlas a já bych se tě na začátek ráda zeptala na to, jak dlouho 4 
vlastně jsi v praxi terapeutický? 5 
 6 
No právě se to snažím spočítat a myslím že 16 let, 16 nebo 17 let 7 
je to teďka. No a je to vlastně tak, že já jsem tři roky byla 8 
zaměstnaná a po těch třech letech jsem přešla do soukromé praxe 9 
a od té doby jsem vlastně v té soukromé praxi. 10 
 11 
Aha… 12 
 13 
Takže ten začátek je ještě trochu jiný v tom, jak to, jak to 14 
vypadalo v tom zaměstnání, a ještě úplně jiný začátek nový je 15 
vlastně v té soukromé praxi, no. Hm…  Tak jako já ti zkusím 16 
popsat oba a uvidíme, nějak si z toho vyber, co vlastně to. No, já 17 
jsem vlastně nastoupila hnedka, hnedka po škole, protože jsem 18 
dělala terapeutický výcvik ještě zároveň, zároveň se studiem 19 
psychologie. Takže jsem vlastně dokončila výcvik a udělala 20 
státnice a měla jsem jakoby hotový vlastně všechno najednou, 21 
tenkrát to ještě šlo, oni brali do výcviku prostě výrazně mladší 22 
lidi, což si myslím ale, že vlastně byla chyba, že je jako moc 23 
dobře, že to, že už to teď nedělají, jo, že to vlastně... Jakože si 24 
myslím, že jakoby ty lidi, kteří v té době už pracovali, si z toho 25 
asi mohli odnést o něco více, než já, když jsem ještě jako 26 
chlastala na škole, když to řeknu takhle (smíh),  že to prostě 27 
opravdu byla trošku jiná situace. No, hm… 28 
 29 
A co to bylo za školu jenom, jestli můžu ještě takhle ty…? 30 
 31 
Já jsem dělala psychologii normálně tady na Karlově univerzitě 32 
v Praze a Gestalt výcvik mám. No, a v té první práci, to je takové, 33 
ty první momenty byly rozhodně... byly rozhodně hrozně zvláštní 34 
v tom, že tam... já jsem vlastně, ještě takhle to jako uvedu, 35 
protože já jsem během školy vlastně poměrně hodně trávila čas 36 
různě na praxích a upřímně moc jsem jako nechodila na ty 37 
přednášky a byla jsem... Takže jsem vlastně za sebou už měla, to 38 
bylo taky takové jako paradoxní trošku, jo, ale vedení dětských 39 
terapeutických skupin v Motole prostě, kde to tak jakoby 40 
náhodou vyplynulo, že mě k tomu pustili a nechali mě to dělat a 41 
nějaký jako zkušenosti z Palaty vlastně a takovýhle jako věci těch 42 
praxí,  kde, kde jakoby vlastně nevím, takhle se to jakoby pořád 43 
nějak motalo kolem mě, vlastně ve smyslu toho, že mě jakoby 44 
hrozně rychle pustili k té samostatné práci, a že jsem jako spíš 45 
cítila, že vlastně úplně nemám dvakrát tak dohled a že mě v tom 46 
vlastně nechají docela plavat, jo. A fajn byli třeba ty terapeutický 47 
skupiny, že tam jsme na to byly aspoň dvě, co jsme to dělaly, 48 
takže jsme si byli navzájem hodně velkou oporou, a to vlastně i 49 
jakoby na začátku tý práce potom, jako že když už jsem 50 
nastoupila do toho zaměstnání, tak tam rozhodně největší oporou 51 
byl ten tým těch lidí okolo, že tam jakoby nebyl žádný jiný 52 
psycholog, žádný jiný terapeut, ale byla tam jako do toho jako 53 
sociální pracovnice, etoped a další vlastně funkce jiný, a musím   54 
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říct, že to, že jsme fungovali v tom týmu bylo to hlavní, co jako 1 
drželo nad vodou, abych přežila, přežila první roky, jako až bych 2 
řekla. (3:31) Jako ne proto, já jsem to vlastně v tu chvíli vůbec 3 
nevnímala, mně to jako nepřišlo nějaký… vlastně mi to…  jako 4 
přišla jsem si absurdně v tom, že všichni se ke mně chovají, jako 5 
že, protože jsem to vystudovala a protože mám ten výcvik, tak 6 
do těch lidí vidím, takže jsem schopná jim všechno říct, takže se 7 
mi stávalo, že mi ti kolegové, takový ty jakoby horší (smích), ne 8 
ten nejužší tým, ale že mi třeba přinesli,  jak tam nějaké dítě jako 9 
srovnalo takhle vedle sebe pastelky a abych jim teda popsala, co 10 
je to za typ osobnosti a takovýhle opravdu jako vlastně úlety jako 11 
jo, že opravdu veliký, ale v té práci s těmi dětmi samotnými jsem 12 
se vlastně cítila hrozně dobře, tam jsem jakoby opravdu neviděla, 13 
nějak úplně... no, to mi přišlo moc fajn. Nějak jsem to dělala 14 
hodně intuitivně samozřejmě, ale jako tak jsem z toho kontaktu s 15 
tím dítětem vnímala, že je nám v tom oběma dobře, a to jsem 16 
brala jako takový ten, takový ten základ všeho jako, jako že vím, 17 
že rozhodně neškodím.  Že si nejsem jistá tím, do jaké míry jsem 18 
schopná pomoct, ale že rozhodně neškodím, že jako je nám hezky 19 
prostě oběma dvěma. No a…  takže jakoby celé ty moje začátky 20 
byly hodně, tam to jakoby společné téma bylo opravdu to, že 21 
jsem prostě měla pocit, že se vždycky ocitnu nějaké vodě, ve 22 
které mě někdo nechá plavat bez toho aby... abych tam měla jako 23 
nějaký… aby mě někdo vedl vlastně, abych tam měla jakoby tu 24 
osobu, která mi nějak, která mě v tom nějak může směrovat, která 25 
mě v tom vlastně může nějakým způsobem vlastně jakoby 26 
pomoct, jo. A… 27 
 28 
A můžu se zeptat jenom… 29 
 30 
No… 31 
 32 
… to bylo co za zařízení? 33 
 34 
No, to bylo ještě to, to je taky dobrý, to bylo zařízení pro děti 35 
cizince, takže já jsem vlastně jako začínala s terapií ve 36 
francouzštině, angličtině, s tlumočníky z čínštiny a turečtiny 37 
(smích) prostě a takovýhle věcí. No a musím říct, že třeba krizová 38 
intervence prostě s tlumočníkem je fakt jako dobrý zážitek. Ale 39 
vlastně paradoxně, paradoxně vlastně jakoby hrozně dobrý v 40 
tom, že... že jako, že tam to tlumočení ti dává obrovského 41 
prostoru na to tvoje vlastní přemýšlení. Takže ty jseš si úplně jistá 42 
tím, že v tu chvíli, kdy mluvíš, jseš úplně v kontaktu s tím 43 
klientem a v tu chvíli, kdy ten dotyčný tlumočí, že ty máš ten čas 44 
na rozmyšlenou, co dál, vlastně jak to dál povedeš. Což je vlastně 45 
skvělý, to by bylo, kdyby tam každý mohl mít takovouhle pauzu 46 
v tom, si uvědomit, jak vlastně v tu chvíli chce přesně zareagovat 47 
jo, tak myslím, že jsme všichni výrazně dřív lepší terapeuti jo 48 
(smích). No, takže to jakoby, jako vypadá to, že tam musí být 49 
něco strašně komplikovaného, ale vlastně myslím, že paradoxně 50 
to fakt přináší spíš jako pozitivum do toho, no. No, hm… 51 
 52 
No a když si mluvila ještě teda, jestli bychom se mohly chvíli držet 53 
tady těch začátku v tom centru… 54 
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 1 
No, jo, k tomu jsem vlastně ještě chtěla totiž dodat, že mě vlastně 2 
samotný, mě tam opravdu hrozně držel ten tým těch lidí, jako že 3 
to bylo s kým sdílet, že tam jsou lidi, kteří to vidí nějak podobně, 4 
kteří vlastně ty děti také znají a s kterými jakoby mám na ty věci 5 
podobný názory a můžu to s nimi, můžu to nějak konzultovat, 6 
vlastně nějak. Ale třeba rozhodně jako, tak tenkrát přítel, teďka 7 
jako manžel, jakoby, když to po letech vlastně komentoval, 8 
tyhlety, tyhlety moje začátky, a říkal, že z jeho úhlu pohledu jsem 9 
si to hrozně brala k srdci a byla jsem z toho, byla jsem tím úplně 10 
pohlcená, což já jsem jako upřímě vlastně vůbec nevěděla 11 
(smích). 12 
 13 
Aha... A jak jsi říkala, že jsi měla pocit, že tě hodili do vody, že 14 
se učíš plavat, tak co to je za pocit, nebo kde se to vzalo? (7:43)  15 
 16 
No to bylo, já jsem vlastně jako vůbec nechápala, tak mě se to 17 
fakt dělo od nějakých mých, nevím, kdy jsem jakoby byla na té 18 
vejšce, od nějakých 18ti, 19ti, kdy takhle jakoby přijdeš někam 19 
na praxi a máš pocit, že teda na té praxi bude někdo, ten odborník 20 
a ten supervizor, který tě bude trošku jakoby říkat a který tě bude 21 
nějak směřovat, jak teda, jak v některých situacích reagovat a co 22 
jako budeš ho asi víc sledovat při práci. A já jsem, moje praxe 23 
vypadaly tak, že jako, že mi řekli, tak teď si vezmi na starosti 24 
každou středu odpoledne skupiny s dětmi. A teď ti jako řeknou, 25 
tak tady máš nějaké úzkostné, tady máš do toho nějaké jako 26 
depresí, tady nějaký prostě, tahle se chce pokusit o sebevraždu, 27 
tak je prostě zabav na dvě hodiny (smích), jo. Tak si říkáš, tyjo, 28 
no tak to je, to je jako dobrý, no tak dobře, tak (smích)... 29 
 30 
To je docela nálož… 31 
 32 
… tak zkusím zabavit děti vlastně. No, ale svým založením jsem 33 
hroznej jakože jednak asi opravdu trochu samorost, takže, takže 34 
to asi jakoby v tomhle vlastně jsem to jakoby vnímala, ale nevím 35 
úplně, jako nebyla jsem z toho, necítila jsem tam žádnou jako 36 
bezmoc nějakou, nebo jako příšernou frustraci.  Vlastně jsem 37 
jakoby cítila, že nemám, že se nemůžu učit tak, jak já bych chtěla. 38 
Jako že by mi to bývalo mohlo dát, ty zkušenosti, výrazně víc, 39 
než mi to v tu danou chvíli dalo, tohle jakoby tam asi pro mě bylo 40 
to... bylo to hlavní, no ale... jakože vlastně jsem si i ty praxe 41 
vybírala tak, že to nějak jako navazovalo na to, co jsem dělala 42 
předtím, takže to jakoby nebylo... Já jsem jako věděla, že nějak 43 
dokážu zabavit na dvě hodiny děti. Já jsem si nebyla jistá, jestli 44 
je dokážu zabavit vhodně terapeuticky, že jo, protože prostě to 45 
těžko můžu jako, že jo, to neumím prostě, to jsem předtím nikdy 46 
nedělala, a nevím jako, co teda, co prostě, fakt jsem netušila v tu 47 
chvíli, co jsou nějaké vhodné terapeutické postupy, co se dá s 48 
takovýhlema dětma dělat. Tak to je takový, no... a vlastně asi taky 49 
jako, taky mám asi vlastně sobě nějakou poměrně vysokou dávku 50 
kreativity, takže já vlastně v těch jako, a to je něco, co mě vlastně 51 
na té terapii i hodně baví (zjemnění hlasu), a co mi na tom, co mě 52 
u toho drží tyhlety dlouhé roky, že je to vlastně hrozně pestrý a 53 
hrozně kreativní a hrozně, že mě jakoby baví   54 
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reagovat flexibilně a reagovat kreativně na tu danou situaci. 1 
Takže v tomhle jako vlastně, no. (10:13) 2 
 3 
Já jsem se právě chtěla zeptat, jak ses to vlastně učila sama od 4 
sebe, když jsi neměla ty, to vedení. A vlastně tu frustraci z toho, 5 
že ti to nikdo jako nepředává komplexně. (10:28) 6 
 7 
Hele, tak já jsem vlastně nějak jako postupně začala chodit na ten 8 
výcvik vlastně, hm… tak to byla… jako já vlastně v průběhu toho 9 
výcviku (smích), se to prostě, tak ty výcviky jako začínaly 10 
vlastně furt nějak, mám pocit, že nás jakoby ještě školili ty lidi, 11 
kteří to, hm… kteří to sami vlastně moc neuměli, že to byli jako 12 
jedny z těch jako jejich, tak je to fakt, to je prostě, nevím, to je 13 
jako skoro 20 let zpátky, jo, to je jako šílený, ale hm, že to byly 14 
jedny z těch jejich prvních běhů vlastně, potom, co se tady jako 15 
slavnostně založily ty instituty a nabrali tam nějaký lidi a oni, a 16 
nikdo z nich s tím neměl žádný jako extra velký zkušenosti. 17 
(11:10) Takže jako myslím, že, nebo doufám, jako že teď už ty 18 
výcviky vypadají trošku jinak. Ale, hm, já jako rozhodně zpětně 19 
to hodnotím vlastně hrozně pozitivně, že si myslím, že mi to 20 
hrozně moc dalo, hodně teda, spíš si myslím, že mi to hodně dalo 21 
jako na té osobní rovině, než že by mi to dalo tolik na té profesní 22 
rovině. A já jsem to hodně dlouho vnímala tak, že je to tím 23 
Gestaltem, že je takový jakoby těžko uchopitelný. A že jako 24 
nemá pořádně to, nemá tak jako propracovaný to teoretické 25 
zázemí za tím. Že tam je vlastně oproti některým jiným směrům 26 
je tam hrozně málo opěrných bodů, který tě kotví vlastně jakoby 27 
v průběhu té terapie, ke kterým se můžeš vztahovat vlastně 28 
nějakým způsobem. Takže s tím jsem jakoby na tom začátku 29 
hodně bojovala, ale byla jsem ráda aspoň za nějaký, i když jako 30 
za málo vlastně.  No a takže jakoby ten výcvik určitě byla jakoby 31 
jedna z těch věcí, kterou hodnotím, že rozhodně mě to jako něco 32 
naučilo a hodně mi to v tom dávalo. Pak postupně supervize, 33 
žejo, to myslím, že jako asi úplně nejvíc vlastně, no. A pak co 34 
byla opravdu vlastně asi moje jediná zkušenost v tomhle tom 35 
směru v Palatě, kde jsem byla jakoby na tom, kde jsem byla jako 36 
pozorovatel na skupinové terapii vlastně, takové té jakože na 37 
celém tom intenzivním šestitýdenním tom běhu… 38 
 39 
Stacionář? 40 
 41 
No, no, no, ve stacionáři. Tak tam mi to dalo hrozně moc vlastně. 42 
To byla fakt asi jakoby jediná zkušenost, kterou jako jsem měla, 43 
že jsem fakt mohla někoho takhle kontinuálně pozorovat při práci 44 
a chodit s nimi i na porady, na všechno a poslouchat, jak to tam 45 
prožívají a moct se o tom bavit s tou terapeutkou, která tu skupinu 46 
vedla. No a myslím, že tam jsou věci, z kterých, ke kterým se 47 
vracím, které ty kotvy jakoby vlastně vytvořili v průběhu toho 48 
procesu. Tak to je asi fakt ta úplně nejhodnotnější zkušenost ze 49 
všeho, no. 50 
 51 
To mě právě hrozně zaujalo, jak jsi říkala, že u toho Gestaltu je 52 
málo teorie jako opěrných bodů. Tak to jsem právě chtěla se 53 
zeptat, co vlastně ty opěrné body tvoří jako jiného?  54 
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 1 
Když tam není ta teorie za tím?  2 
 3 
Hm, jako co člověka provede tím procesem, se to právě jako učit? 4 
(13:44) 5 
 6 
Tyjo… 7 
 8 
Nebo jak se to v těch, no, když se jako na ty začátky koukáme 9 
právě. 10 
 11 
Jo. No rozhodně ti hodně uleví, že si můžeš s někým zanadávat, 12 
že to vnímáte stejně, což není úplně to nejkonstruktivnější, to je 13 
mi jasný (smích).  14 
 15 
Jako nadávat na to, že je tam těch kotev málo? 16 
 17 
Jojojo, jak je ten Gestalt naprd, prostě, že tam tohleto jako není, 18 
jo (smích). Tak to je, to ti rozhodně uleví, ale nepomůže, že jo. 19 
A, no... Hele přemýšlím. Já si totiž jako, já si je pamatuji ty první 20 
děti z toho zařízení vlastně a pak hrozně jakoby přemýšlím, v té 21 
soukromé praxi, protože v tom zařízení, jakmile tam máš ten tým, 22 
tak tě vlastně hrozně kotví ten tým. Ty prostě vylezeš v ten 23 
moment z té kanceláře a máš o tom s kým mluvit. Můžeš tam, už 24 
jenom jakoby v průběhu toho, jak to, jak o tom s někým mluvíš 25 
a reflektuješ to, tak ta jako ta reflexe vlastně nakonec vytváří tu 26 
největší kotvu. No, a to vlastně ani nemusí být ta supervize, to je 27 
opravdu jakoby jenom reflexe toho, co tam na tom setkání 28 
proběhlo. Jenom jakoby to, že, jenom takový to, že se jakoby 29 
dokážeš na tu situaci podívat z nějakého nadhledu, no, a oprostit 30 
se od toho, že jsi konkrétně v ní, jestli to je srozumitelné. No, tak 31 
to vlastně totiž asi je jako, no, to si myslím, že bylo tou největší 32 
kotvou. Hm... a jako v té soukromé praxi, a to si myslím, že byl 33 
úplně jako maglajz totiž potom, jo. Že to je, to se mi, to jako 34 
upřímně se mi jakoby nevybavuje úplně... Já jsem to měla tak, že 35 
jsem vlastně hodně těch věcí jakoby řešila s jedním jako 36 
nejlepším kamarádem a kolegou z toho výcviku a 37 
spoluterapeutem v té soukromé praxi, takže to, takže myslím si, 38 
že jsme si dávali takovou kotvu navzájem a že jsme se jakoby 39 
učili od sebe navzájem hodně jo, že, hm…  No, že tak… Jako že 40 
jsme se dokázali obohatit v těch úplně odlišných úhlech pohledu, 41 
jak vlastně, jak to, jak můžeš pracovat a co jsou ty další možnosti, 42 
jak to vést. Takže jako si myslím, že je paradoxně taky kotva, 43 
jako rozšiřování, rozšiřování těch možností, jakoby ta, ta 44 
flexibilita v tom, a to, že víš, že tu možnost té flexibility máš, že 45 
to je jakoby, že to tě vlastně no, že to je asi taky hodně významná 46 
kotva v tomhletom celém procesu pak. Hm... A takže to je asi v 47 
té soukromé praxi. Já vlastně až po dlouhých letech, to je fakt 48 
třeba… to je fakt asi, nevím teďka jak dlouho, ale třeba jako šest 49 
let zpátky teprve, tak jsem šla ještě jako na postgraduální taky 50 
Gestalt výcvik zase a až tam jsem jako zjistila, že ta teorie vlastně 51 
existuje, a že je poměrně jakoby hodně rozsáhlá a že tě vlastně 52 
může docela dobře kotvit. Jenom nám ji jako v té době vlastně 53 
nikdo úplně nepředával. A nepředal nám ji vlastně jakoby tím, s   54 
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těmi praktickými možnostmi, jak toho využít jo, protože to prostě 1 
jako dobrý, tak si tady nastuduješ, co znamená kontaktní cyklus, 2 
ale už ti jako nikdo neříká prostě, co teda, co jsou ty praktické 3 
projevy toho a jak to, a dohlédnutí do toho, jaký typ problémů 4 
vlastně začíná, v které fázi toho kontaktního cyklu. To jsou jako 5 
věci, které tam nějak intuitivně pak hledáš, ale ony vlastně 6 
všechny existují popsané, jenom my jsme vlastně neměli tušení, 7 
jako že to existuje popsané. 8 
 9 
 Takže se ti potom ty zkušenosti propojily… 10 
 11 
Ano, ano, přesně tak, ano. A to je hrozně, od té doby se mi 12 
pracuje jako výrazně líp (smích). 17:43 Protože, protože to 13 
samozřejmě jako vnímám, že to najednou neplave celé na vodě, 14 
ale že tam fakt máš za sebou ten, ten background, ale je to vlastně 15 
je to, hm... Vlastně si nemyslím, že tím můžu dělat lepší terapii, 16 
spíš že jako já mám ze sebe lepší pocit a líp se identifikuju s tou 17 
pozicí toho terapeuta, s tím, že jsem jako terapeut, protože tam 18 
jako za sebou mám i tu větší teoretickou odbornost, to myslím, 19 
že je tam vlastně asi nějaký asi... že vím, že to jsme tak v průběhu 20 
těch let hodně řešili, jako kdy vlastně je ten moment, jako kdy se 21 
o sobě fakt můžeš říct, já jsem psychoterapeut, který tam v těch 22 
začátcích prostě není nebo myslím, že není, jako každý soudný 23 
člověk to o sobě jako po výcviku, když má první terapii za sebou, 24 
jako nemůže, nemůže prohlásit prostě, jo, že to… 25 
 26 
To mě právě hrozně zajímá, jak se tohle to, jako jak se to děje, že 27 
se s tou rolí postupně identifikuješ a jak se pracuje bez toho, aniž 28 
bys jakosti byla identifikovaná? Ty jsi to naznačovala už na 29 
začátku, že to je nějaký jako pocit plavu ve vodě, dělám, co můžu, 30 
spoléhám se na dobrý pocit z toho, že se tam s tím člověkem mám 31 
dobře, ale... 32 
 33 
Hele tak jako jednak je to to, že ti, že ti samozřejmě jako ty klienti 34 
v rámci tý terapie dávají nějakou zpětnou vazbu. A že ta zpětná 35 
vazba že je zase něco, co ti dává ten, ten optimismus a tu naději, 36 
že to asi fakt neděláš úplně blbě. Takže to jakoby to, to s každým 37 
tím klientem to sebevědomí nějakým způsobem roste, když víš a 38 
máš tu zpětnou vazbu, že to bylo nějakým způsobem užitečné. A 39 
nějak tě to, no a to tě tam v tom zase pak nějakým způsobem 40 
posouvá dál, ale jako vlastně pro mě to bylo tak, že jakoby plně 41 
s tou pozicí, já třeba jako s pozicí psychologa, tak s tou jsem byla 42 
identifikovaná už jako už hodně dlouhé ruky, to mě jakoby 43 
nestalo žádný extra velké úsilí, i když upřímně tomu taky jako 44 
nenapomohlo to, že jsem dostudovala školu, jo. To vlastně 45 
nemám pocit, že by byl ten moment nějaký významný v tom, že 46 
to, hm... že to vlastně přišlo až třeba po nějakém jako roce, nebo 47 
po roce dvou nějaký toho, kdy jsem byla už někde zaměstnaná, 48 
už mě všichni vnímali jako psychologa, a tak nějak se dalo 49 
usoudit, že asi tu práci nějakým způsobem dělám tak, že ostatní 50 
mají pocit, že ji dělám dobře. A tak jsem teda jako že seznala, 51 
dobře, tak jsem teda psycholožka. A vlastně jakoby vlastně s tou, 52 
s tou psychoterapií to mám fakt až jakoby po postgraduálním 53 
výcviku, no, jako že až takovou tu jakoby úplně plnou   54 
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identifikaci tím, že to jako to jsem já teda, že jako jsem 1 
psychoterapeut. No, do té doby nemám, do té doby jsem to tak 2 
nějak pořád... jakože místama víc, místama míň, no jako nebylo 3 
to rozhodně, nebylo to ukotvené, vlastně jako celé tyhlety 4 
dlouhatánské roky. 5 
 6 
Mě by zajímalo, ty jsi říkala, že ta zpětná vazba od klientů je 7 
hodně důležitá, tak mě by zajímalo, jestli si vzpomeneš na nějaké 8 
výrazné zážitky, ať už z toho centra, nebo z těch začátku 9 
soukromé praxe s klienty nebo s celkovými jejich terapiemi? 10 
 11 
 No, tyjo…  to je… 12 
 13 
 Můžou to být situace nebo i třeba pocity, jo. 14 
 15 
Hele, já mám vlastně jako poměrně právě no, že u mě je to hodně 16 
spíš, je to asi hodně navázaný na ty pocity, že mám jako, že se 17 
mi vybavujou ty obličeje těch klientů a vybavuje se mi takový 18 
ten, jako ten pocit z toho, jak… jako ta radost z toho vítězství 19 
vlastně, takový ten, taková ta radost z toho jako jo, dobrý, jako 20 
zvládli jsme to, jo. Že to, že v tomhle jsou vlastně jako hrozně 21 
hezký konce té terapie. Že to je, jakože tahleta společná radost, 22 
ta oslava toho, že tomu člověku je jako dobře, že to. Tak to si 23 
pamatuji několik vlastně takovýhle, jako úplně nevím, co z toho, 24 
co z toho, co bych z toho vybrala. Protože to teďka přebíjí 25 
zážitek, kdy se mi vlastně před pár měsíci ozvala klientka, která 26 
byla jedna z těch úplně prvních a vlastně mi to teda přišlo taky v 27 
něčem úžasné, že se prostě ozvala po hrozně dlouhé době, kdy 28 
jsme přesně spolu před těmi kdoví kolika lety řešily, jak takhle 29 
někde akorát že jo, paří po těch hospodách a hledá tu vážnou 30 
známost a teď jsme najednou jako řešily, že má problém 31 
otěhotnět, jo. A jak se to vlastně… A jak je to úplně, jak je to... v 32 
něčem to vlastně bylo hrozně hezký, jednak tam je pořád na co 33 
navázat, a jednak to vlastně je jako nádherná zpětná vazba, kdy 34 
se ten člověk i po letech ozve a pořád vlastně, a chce se vrátit, 35 
chce vstoupit do té samé vody vlastně, no. 36 
 37 
 Že na ní třeba i můžeš vidět, jaké to zpětně bylo? 38 
 39 
No, no, no, no, jasně, no. A že je to... a přesně, a jednak, a jednak 40 
i vidět, jednak i vidět, že jako které všechny mechanismy se nám 41 
tenkrát povedlo překonat. Jako že když si vzpomenu na ty věci, 42 
které jsme tam řešily, které řešila ve vztazích a jak přistupovala 43 
ke konfliktům a všechno, jak vlastně, jak je to, jak je úplně někde 44 
jinde, jak je to jako hezký vidět, že to i, že to ty roky, to, co jsme 45 
tam vystavěly, co jsme tam jako budovaly, v mých úplných 46 
začátcích, kdy jsem si teda rozhodně vůbec nebyla jistá pořádně, 47 
jako jestli je to zrovna… 48 
 49 
...fajn? 50 
 51 
… no, jestli je to vlastně ta efektivní cesta, jak to řešit, to myslím, 52 
že tam hodně dlouho pro mě byla ta hlavní otázka, jo.  Že jako tu 53 
jistotu, že tam, že těm lidem neškodím, to myslím, že jsem od   54 
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začátku měla, ale ta jistota, že ty problémy jen pomáhám řešit 1 
nějak efektivně (smích), to jsem teda neměla opravdu hodně 2 
hodně dlouho. 3 
 4 
Jak dlouho třeba? (24:32) 5 
 6 
Hm, no, tyjo... to vůbec nejsem asi, počkej, zkusím, zkusím se 7 
jako zamyslet nad nějakým momentem, kdy to, kdy začaly 8 
převažovat ty, kdy jsem měla pocit, že to je efektivní. Rozhodně 9 
už asi jakoby vlastně před tím postgraduální výcvikem, ale ne zas 10 
tak dlouho, no tak třeba jakože nevím, třeba po 10 ti letech možná 11 
(smích), a možná jsem na sebe přísná, já nevím, ale fakt takhle 12 
nějak no asi. Ale já jsem vlastně pak nějakou dobu jakoby 13 
nedělala, že jo, jakoby nejdřív jsem byla zaměstnaná na plný 14 
úvazek, pak jsem terapii dělala jakoby, když jsem ji začala dělat 15 
na soukromo, tak jsem ji dělala jakoby jedno odpoledne v týdnu 16 
vlastně akorát nějak. A to jsem měla poměrně dlouho, že se mi 17 
to tak jakoby prolínalo s nějakými dalšími, s nějakými dalšími 18 
pracemi, ale myslím, že to fakt jako reálně byla takováhle nějaká, 19 
takováhle nějaká doba, no, no… 20 
 21 
Tak si trošku představuju, kolik člověk vlastně musí nabrat 22 
zkušeností, kompetencí a vlastně toho, fakt těch jako zkušeností, 23 
jako kvantum, abys mohl být jako jistý nějak… (25:49) 24 
 25 
No, no... Ale tak jako já myslím, že u každého je to individuální, 26 
jo, ale vlastně jakoby my jsme třeba v tom výcviku měli žejo 27 
nějaký takovýhle, takové ty borce, co prostě do toho šli rovnou a 28 
i s nedokončeným výcvikem a teď si jako za to nechali platit ty 29 
těžké peníze a tvářili se, že jako už to všechno uměj a jsou ty 30 
největší hrdinové na světě a trochu jako těžko se mi na to 31 
koukalo, no. Ale vlastně jakoby po letech, kdy jsem se třeba 32 
potkala s jedním z nich, co jakoby začal opravdu takhle jako na 33 
drsňačku, tak z něj je taky docela dobrý terapeut... ale rozhodně 34 
dlouho jako nebyl (smích) tím jsem se taky dost jistá. 35 
 36 
Můžu mít zvídavou otázku? 37 
 38 
No… 39 
 40 
Jak to, podle čeho se to pozná, podle čeho jsi to poznala nebo 41 
vyhodnotila, že není dobrý? Nebo že už je dobrý. 42 
 43 
Podle momentu, jo, já jsem ho pak zažila, protože nějakou, my 44 
jsme se tam jakoby minuli trochu, ale dělal vlastně supervizi v 45 
tom zařízení, ze kterého já jsem odcházela, takže jsem jakoby 46 
věděla trošku. Tak tam jsem to jakoby věděla z doslechu a vlastně 47 
z těch prvních momentů.  No ono se to vlastně na tom výcviku 48 
docela poznalo, protože jako nevím, z té mé zkušenosti to 49 
rozhodně bylo tak, že jsem jakoby vnímala, že jsou lidi, kteří jsou 50 
schopni vnímat normální hranice chování a které jsou schopni 51 
respektovat toho klienta, to jsou asi dvě nějaký jako asi 52 
nejzásadnější věci, ze kterých… a ono jich tam jako upřímně jako 53 
nebylo zas tolik, jakože hm... že víš, protože reálně na tom, sice   54 

Paní H., s. 8 

 

 



 
 

 27 
 

v byť jako ne moc teda v našem případě, ale dostaneš nějaké 1 
nástroje a vlastně by asi každý z nás v tu chvíli byl schopný 2 
prostě se tady najednou zahrát na kouzelníka a rozebrat toho 3 
člověka do mrtě, ale vlastně rozebrat a pak už ho jako nesložit. A 4 
tak to, co já tam vnímám, jakože pro mě není dobrý terapeut, je 5 
ten terapeut, který sice spoustu věcí vidí a ví, ale vlastně 6 
víceméně toho člověka jenom rozloží, ale už ho pak nepomáhá 7 
skládat dohromady, jako že tam já v tom vidím jako silný 8 
nerespekt k té osobnosti toho klienta. A přesně to jako to 9 
nedodržování nějaké bezpečné hranice, která tam pro mě v tom 10 
kontaktu musí být, no, tak to. 11 
 12 
A když se teďka trošku oslím můstkem vrátíme k tý klientce, na 13 
kterou sis vzpomněla, která se ti ozvala, tak vzpomeneš si, nebo 14 
mohla bys být konkrétní, třeba na čem jste pracovaly, nebo jak 15 
ses měla ty s ní, když jste na něčem pracovaly? 16 
 17 
Jo… 18 
 19 
Že se to dá klidně asi navázat na to, co jsi říkala teď, že jako 20 
respekt toho klienta, nějaké hranice si všímání toho? 21 
 22 
Hm, hm... jo. No, s ní to bylo, tak jí bylo tenkrát nějakých 20 23 
třeba a byla to holka, která měla za sebou, která měla vlastně 24 
poměrně jako těžké zkušenosti z dětství, že tatínek byl alkoholik, 25 
maminka jako nemocná psychicky a ona prostě přišla s tím, že 26 
vlastně není schopná vydržet s žádným chlapem dlouhodobě. A 27 
bylo to vlastně, tenkrát jsem hodně jako řešila, jestli vlastně 28 
přesně jí jsem schopná poskytnout nějakou efektivní cestu, 29 
protože to byl, a vlastně u těhle klientů mi to pořád doteď přijde 30 
takové jako, že tam někde musíš chvílemi zabrat za tu bariéru, 31 
abys to prokopla, byla taková jako hodně racionální, taková... ona 32 
dělá v IT a je to opravdu extra racionální typ, která ty emoce má 33 
někde úplně totálně, a tenkrát měla ještě mnohem víc, tenkrát je 34 
byla zvyklá taky vlastně připíjet, takže vlastně to všechno, co se 35 
jí dělo, měla úplně schované pod pokličkou a dokázala jako 36 
dlouhé hodiny takhle o tom mluvit a  racionalizovat, ale vlastně 37 
to vůbec nebyla cesta, jak by se dalo, jak by se dalo někam dostat. 38 
Takže já vím, že jsem tenkrát jako to měla hodně takový, že jsem, 39 
že jsem si nebyla úplně jistá, jak moc daleko jakoby můžu jít v 40 
tom, jí vlastně jako vyvádět z té její komfortní zóny. Takže jsme 41 
šly takovým jako hodně pomalým způsobem toho, jak si jako 42 
trošku víc uvědomovat to tělo, jak jako trošku, vlastně se naučit 43 
ty emoce aspoň pojmenovávat, jak jakoby se naučit aspoň v 44 
nějakých situacích říct, že mi to bylo nepříjemné třeba, jo, což 45 
ona vlastně nedokázala opravdu ani tohle moc. A, no a upřímně 46 
vlastně si vlastně vůbec nevybavuji potom, jak to, jak se to 47 
jakoby uzavřelo ta terapie, čím se to uzavřelo. Vím, že jako 48 
rozhodně se to uzavřelo tím, že pak si jako někoho našla, někoho, 49 
s kým už nějakou dobu zůstala jo, tím jsem si jako jistá (smích). 50 
A vlastně to je ten samý člověk ještě navíc, takže to opravdu se 51 
asi jako naučila fungovat v dlouhodobých vztazích, ale vlastně 52 
jako nevím čím (smích). Nevím, čím jsem to způsobila, to teda 53 
takovýhle náhled na to nemám, na tom začátku, je to hrozně   54 
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dlouho, takže jako to nejsem úplně schopná nějak zreflektovat. 1 
Ale rozhodně vlastně jako teďka, když jsme, když jsme 2 
navazovaly po téhle té strašně dlouhé době, tak to pro mě bylo 3 
skvělé vidět, jak najednou, jak najednou ty věci, které fakt jsem 4 
cítila, že tam musíme hodně tlačit a hodně vždycky jako jít trošku 5 
na dřeň, aby teda jsme tam nějaký, abychom se k nějakému tomu 6 
jako pocitu prokopaly, tak že tady to najednou šlo. Že dokázala, 7 
že jako, že ta... že rozhodně se jako hodně zvýšila ta schopnost té 8 
sebereflexe a ta schopnost uvědomování si, uvědomění si toho, 9 
jak já za sebe to mám, no, jak to, hm... No, že vlastně, že to, na 10 
čem jsme nejvíc pracovaly, tak tam vlastně jakoby fakt zůstalo, 11 
ještě se to postupem těch let jakoby rozvinulo v to, že najednou 12 
bylo možné s ní o těch věcech mluvit. Ne, že by to měla úplně 13 
jako, to tam zůstalo asi v nějakém mezifázi, ne že by to měla 14 
úplně jako dokonale propojené, to ne, ale aspoň prostě už 15 
dokázala vlastně tyhlety věci pojmenovávat, no. Takže teď jsme 16 
vlastně jako dodělaly tu práci, kterou jsme předtím rozdělaly 17 
(smích), že se jako dokázalo to racionální s tím emocionálním 18 
jako navzájem nějak víc propojit a pochopit, no. 19 
 20 
To zní krásně, to zní fakt parádně! 21 
 22 
Jo, no nevím (smích). Ale jo, rozhodně, jako no hm, jakože to 23 
bylo vlastně jako skvělý zážitek, když přišla po těch letech 24 
poprvé, jo, jakože jsem si na tom prvním sezení říkala, kdy 25 
přesně jsem si říkala tyjo, tak asi opravdu... A teď jsme se i 26 
vracely k některým věcem jakoby, které jsme řešily tenkrát a kdy 27 
jsem si říkala tyjo, tak možná jsem, asi jsem tu práci nedělala tak 28 
špatně jako... asi to vlastně jako za něco stálo, no. 29 
 30 
Ty jsi měla pocit tenkrát… 31 
 32 
Tenkrát jsem si nebyla úplně jistá tím, jestli přesně, jako že jsem, 33 
že jsem byla vlastně poměrně hodně přesvědčená, že rozhodně 34 
existujou terapeuti, kteří by to dokázali na výrazně efektivněji, 35 
než jsem to dokázala já. Říkám, že to vlastně asi je hlavně o tom, 36 
že tam navíc ještě v té soukromé praxi, speciálně na tom začátku 37 
jako hodně vnímáš, že ti ty lidi za tu práci vlastně platí. Že to, že 38 
jako je jasné, že za ty peníze bys měla odvést žejo nějakou, 39 
nějakou smysluplnou činnost. A ty pochybnosti, jestli odvádíš 40 
smysluplnou činnost, ti s tím úplně nepomáhají. No, takže 41 
rozhodně jsem jako, takže rozhodně myslím, že přesně i z toho 42 
důvodu jsem tam pak hodně řešila tu efektivitu toho, té péče, 43 
kterou jako já jsem schopná jí nějak poskytnout. A ne, že by to 44 
neřešily pojišťovny a vlastně všechno, že ten systém je takhle 45 
nastavený, jako že ti nedává úplně prostor pro to prostě říct si tak 46 
to je jedno, jestli to zvládnu za dva roky nebo to zvládnu za půl 47 
roku, jo, že to takhle to není úplně… 48 
 49 
Takže jsi měla na sebe i nějakou, jako nárok, že to, že to musí být 50 
jako čím rychleji, tím líp, aby ona nemusela tak dlouho platit 51 
třeba? 52 
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No, to si myslím, že asi jo, do nějaké míry, no, no, že určitě. No, 1 
ale vlastně jakoby pro sebe, že na začátku, teď už je to taky jinak, 2 
ale vlastně jsem, jako že někdo si hrozně stavěl svoje úspěchy na 3 
tom, jak dlouho už toho klienta v terapii má. Já jsem své úspěchy 4 
stavěla spíš na tom, že vidím nějakou reálnou věc, ve které jsem 5 
tomu člověku fakt mohla pomoc a na tom, jak brzo je schopný tu 6 
terapii opustit, jakože jak jako, nebo nevím, teď nechci, brzo je 7 
hrozně blbé slovo jo, ale jako, jako že dlouhé roky mi vlastně 8 
přišlo, že když někdo vypráví, jak už mu někdo chodí pět let na 9 
terapii, tak si říkám tyjo, to ale teda opravdu, to není úplně, to 10 
není úplně dobrý výsledek prostě (smích). To mi nepřijde jako 11 
skvělý, že k tobě někdo chodí už 5 let prostě a furt něco řeší. A 12 
obecně nějak i v rodičovství to asi takhle mám rozhodně 13 
nastavené, jako že tam mám ten princip toho vést ty lidi k nějaké 14 
samostatnosti a k nějaké jako jejich zodpovědnosti a moc se 15 
necpat do té pozice, že já jsem, já jsem tou berličkou, u které 16 
můžou jako setrvat desetiletí, no. Jsem rozhodně samozřejmě v 17 
takovýhle momentech byla za ty roky té praxe, takže jakoby vím, 18 
že ani to není něco, co by mi bylo úplně příjemné. (36:19) 19 
 20 
To jsem se právě chtěla zeptat na nějaký třeba příklad, kdy se to 21 
nedařilo a kdy jsi měla nějaké kolem toho obavy, stresy, něco jo, 22 
že ten člověk třeba potřeboval být jako dlouho u tebe, nebo jsi 23 
nevěděla odkud kam a kudy… 24 
 25 
Jo, no, to se taky ukončilo nějak, to je prostě hm, to bylo s jednou 26 
klientkou alkoholičkou, která samozřejmě původně nepřišla jako 27 
alkoholička, to nějak tak se jakoby vykrystalizovalo až v 28 
průběhu, že je alkoholička. A ona fakt přestala pít, což mě vlastně 29 
upřímně jakoby překvapilo, protože do té doby jsem s žádným 30 
alkoholikem nepracovala, tak já ani jako, zase, jako že z tohohle 31 
hlediska jsem opravdu jako netušila, jestli já jsem schopná 32 
pomoct někomu, kdo vlastně chce přestat a tím, jak to jakoby 33 
řekla po několika měsících terapie, tak a ona jako rozhodně 34 
nechtěla přecházet někam jinam, tak jsem si říkala, tak jo, tak to 35 
jakoby zkusíme a myslím, že jsem jí to i říkala prostě takhle, že 36 
jako já nejsem, jako že nemám žádnou tady jako zkušenost s 37 
protialkoholické léčby a tak. No ale fakt přestala, ale vlastně to, 38 
co se potom dělo dál bylo to, že jako jednak vlastně i po 39 
nějakých, teď nevím, jestli jsem schopná zrekonstruovat, jak 40 
dlouho chodila, ale podle mě tak jako třeba tři čtyři roky 41 
rozhodně, možná o něco déle, fakt nevím. Že pořád, jako že si 42 
pořád držela nějaký takový jako tajemství, že ten alkoholismus 43 
byl nějaký jako symptom něčeho vlastně výrazně většího a 44 
silnějšího, a že to se tak jako na to napojilo, a že když to nebyl 45 
alkoholismus, tak to vlastně byly jiné typy závislosti, ke kterým 46 
měla sklon a který vlastně, kterýma to nahrazovala. Kterými 47 
nahrazovala něco ještě jakoby úplně, úplně jiného samozřejmě, 48 
no. Ale že vlastně jsem jakoby celé ty roky vnímala to, že ona si 49 
tam furt drží nějakou takovou svojí hodně vzdálenou ochrannou 50 
zónu a že má jako, že má jako velké tendence vlastně některé 51 
věci zapírat a neříkat, že tam vlastně ten ... a že to tam 52 
samozřejmě bylo i nějak jakoby v rodině. Já jsem se vlastně 53 
potkala i s rodiči jejími a partnerem, jo, že jakoby protože oni 54 
taky nějak jako v průběhu toho, jak to řekla jim, že má problémy   55 

Paní H., s. 11 

 

 



 
 

 30 
 

s pitím, tak jako k tomu taky chtěli nějak přistoupit a ona vlastně 1 
byla ráda, takže jsem viděla i je a hm ... a myslím, že to tam jako 2 
dlouhodobě tohle bylo zakotvené, ten princip toho, takového 3 
toho tajného, o čem, toho tabu, o kterém se vlastně nemluví. A ta 4 
její potřeba vytvářet pořád nějaké tabu byla pro mě musím říct 5 
opravdu úplně neuvěřitelně úmorná, že mi jako, hm ... že mi 6 
vlastně jakoby, že to pro mě bylo těžké, aby tohle byla ta 7 
klientka, kterou mám fakt ráda. Jakože vlastně většinu z těch 8 
klientů fakt ráda mám, ale s ní to pořád bylo takový, že mi v tom 9 
vlastně nebylo úplně příjemně. No, a tak to asi nebudu rozebírat, 10 
ona pak začala dělat spoustu jiných věcí, jako jak si vytvářela ty 11 
tajemství, některé měla přede mnou, protože ona prostě z měsíce 12 
na měsíc zhubla asi 20 kg a pravděpodobně byla na nějaké 13 
operaci, ale to mi vlastně nikdy neřekla. Před manželem měla 14 
nějaké tajemství, protože si našla nějakého milence a že vlastně 15 
si vytvářela, že jsi to vytvářela opravdu pořád tohle kolem sebe. 16 
No ale vlastně jakoby přestala chodit tím, že já jsem odešla na 17 
mateřskou, jinak myslím, že by vlastně chodila pořád dál, a ... 18 
vlastně toho posledního půl roku to pro mě bylo vlastně jako, 19 
bylo pro mě opravdu hrozně těžký. Jako že už jsem se na ní ani 20 
neřešila, už jsem se jako říkala, tak teda tyjo, tak má to ještě… 21 
Co řešíme? Prostě jako že dokud tohle, dokud to jako 22 
neprolomíme tohle, tak to nemá, tak to vůbec nemá vlastně smysl 23 
pokračovat dál, jo. Tak jsem to vlastně hodně i na supervizi řešila 24 
a hodně jsme se, tam vlastně jakoby i zaznělo, jestli bych to před 25 
ní neměla takhle otevřít, no. A pak do toho teda přišla jako 26 
přirozená věc, kterou se terapie ukončila. A vlastně teď jsme si 27 
nějak psaly docela nedávno s tím, že ona to zase jakoby vlastně 28 
komentovala tak, jak jí to hrozně pomohlo, jak teď všechno jako 29 
báječně funguje, jak s manželem se všechno urovnalo a jak se má 30 
vlastně hrozně dobře. A já jsem z toho měla vlastně radost, ale 31 
vlastně pořád nevím, jestli jí to můžu úplně věřit. 32 
 33 
Teď právě mě to napadlo, jestli to je důvěryhodné, nebo jestli tam 34 
jsou nějaké další... a ta úmornost, ten pocit tý úmornosti je jako... 35 
jak se to dá unést takhle vlastně jako roky s ní? (41:36) 36 
 37 
To nebylo celé roky. To opravdu se hodně, ta úmornost byla tak 38 
toho posledního půl roku. Jako že do té doby, do té doby vlastně 39 
to, co jsme jakoby řešily, tak to nějak, nevím, první rok jsme 40 
řešily víceméně ten alkohol, rok a půl možná, jo, jakoby vlastně 41 
relativně dlouho jsme řešily ten alkohol, pak jsme řešily, jak se jí 42 
to vlastně jakoby promítlo do těch vztahů ostatních a jak to 43 
jakože, co tam najednou funguje, nefunguje, co předtím byla 44 
zvyklá, že nějak bylo a už to jakoby není, takže to jakoby pořád 45 
mělo nějaké smysluplné téma, ale pak najednou se to zvrhlo v to, 46 
že jediné smysluplné téma je tajemství, o kterém se ale nedá 47 
vůbec mluvit, a to je prostě… 48 
 49 
To už nešlo… 50 
 51 
To je prostě jako hrozný, no, to nešlo. Mně v tom fakt nejvíc 52 
pomáhala ta supervize, no že to mě vždycky nějak tak jakože 53 
ukotvilo zpátky v tom, že tam prostě vlastně moc možností, jak   54 
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s tím, jak s tím pracovat, nemám. Kromě toho se to snažit nějak 1 
jakoby otevřít, no. Ale je to hrozně, je to vlastně hrozně 2 
schizofrenní pocit, jako že ti někdo pořád říká, jak tě jako hrozně 3 
potřebuje, ona si to fakt neuměla představit, že by tu terapii 4 
někdy ukončila, a to jí věřím zrovna jo, že to fakt asi,  že to asi 5 
nešlo. Že pořád měla pocit, že tu berličku tam vlastně musí mít, 6 
ale přišlo mi to trošku, že jsem rukojmí v tom, že tady jsem teda 7 
a musím tady nějak být, ale vlastně vůbec nerozumím tomu, proč 8 
tady v tom ještě jsem, no. 9 
 10 
Hustý. 11 
 12 
Cože? 13 
 14 
To musí být hustý teda! 15 
 16 
No, a vlastně nevím, jestli fakt tady tím nějakým, ona to jakoby 17 
věděla, že jsem těhotná, že jo, takže to se táhlo další nějakou 18 
dobu, že už jakoby věděla, že se to vlastně nějak jakoby přeruší 19 
a jestli jako za tu dobu prostě zjistila, že může fungovat i bez 20 
berličky, fakt nevím jako, dávám tomu tak 50 na 50 (smích). 21 
No… 22 
 23 
Já bych to asi pomalu směřovala k závěru, pardon, že to takhle 24 
jakoby… Ale moc ráda bych se tě ještě vyptala na jeden tematický 25 
okruh, a to je, jestli by ses mohla zamyslet, co bys doporučila 26 
začínajícím kolegům terapeutům, jako z pohledu toho, čím sis 27 
prošla ty, tak co je to, čím sis prošla, co bys jim jako…  poselství 28 
nějaké? 29 
 30 
Poselství terapeutům… 31 
 32 
No, vzkaz… 33 
 34 
No jako hlavně ať v tom nikdy nezůstávají sami. To mi vlastně 35 
na tom přijde asi to nejdůležitější, jakože nebát se, nebát se 36 
mluvit o těch svých prohrách, jako které tam rozhodně na tom 37 
začátku být prostě musí, to jako bez toho vlastně nejde, nebo 38 
prohra... Prohra je možná taky silné slovo. Ale o těch nejistotách, 39 
o všech těch momentech, které tam jsou pro ně, ve kterých se 40 
necítí úplně na 100 % dobře. Myslím, že je to vlastně hrozně... 41 
Že je to strašně podstatný, aby jakoby se člověk zbytečně jako 42 
neuzavřel a aby se nesnažil si to všechno nějak nechat jenom v 43 
sobě a doufat, že se to vstřebá, protože se to většinou nevstřebá 44 
že jo, stejně. No, takže aby, aby o tom hlavně mluvili, ideálně s 45 
nějakým supervizorem a, ale když ne s ním, tak aspoň jako s 46 
kýmkoliv jiným, komu důvěřujou a kdo je v tom může nějak 47 
podpořit. Že bez té podpory je to myslím fakt hrozně těžký a jako 48 
zbytečně těžký. 49 
 50 
Ty jsi říkala vlastně… 51 
 52 
No no no no, povídej… V pohodě. 53 
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Ty jsi měla na začátku ten tým a pak jsi měla supervizi 1 
individuální i skupinovou nějakou, nebo jak jsi to měla? 2 
 3 
Individuální vlastně. Měla jsem individuální a skupinovou jsem 4 
pak měla jakoby nějakou přechodnou dobu akorát vlastně, no 5 
místy jenom. Ale hlavně individuální vlastně. Skupinová je taky 6 
fajn. To musím říct, jako že je to vlastně hodně jakoby posilující 7 
věc. No, že mi to vlastně, jo, že to je jako hezký ten pocit, že jsi 8 
s někým na jedné lodi. Jako že vás to řeší víc a myslím že to tak, 9 
že to jakoby pomáhá přesně v tom, se nebát mluvit o všech 10 
těhletěch blbých věcech, protože když vidíš a slyšíš, že tyhlety 11 
nepříjemnosti, nebo ty jako nezdary se  dějou úplně každému, že 12 
to najednou jako líp můžeš ventilovat taky v tu chvíli, no tak to 13 
rozhodně taky jako fajn. (46:46) 14 
 15 
A ty jsi říkala nebát se o tom mluvit, o těch neúspěších. Měla jsi 16 
obavy z toho, mluvit o tadytěch ne úplně povedených třeba nebo 17 
příjemných věcech? 18 
 19 
Hele já jsem fakt měla jako na tom začátku, jsem měla jakoby 20 
hrozný štěstí v tom, v tom týmu těch lidí. Jakože my jsme se tam 21 
sešli jako tak skvěle, že vlastně, jakože o tom mohl mluvit každý. 22 
Jakoby ne se všemi samozřejmě, že to bylo takové, myslím teďka 23 
ty pozice, fakt jakože já psycholožka, sociální pracovnice, 24 
etoped, jo. že jakože my jsme se vlastně fakt shodovali a věděli 25 
jsme, že si můžeme být v tomhletom fakt oporou a že to není jako 26 
problém. Že není problém být naštvaný na nějakého klienta, že 27 
není problém něco pokazit, jakože to se všechno, že to jakoby 28 
pomáhá, jo, že se přes to přeneseš s tím, nebo že to, že přesně víš, 29 
že to je vlastně jako normální, že to není nic úplně, že jsi nespadla 30 
z Marsu, prostě že tě někdo není sympatický jako a moc ti s ním 31 
ta práce potom jako logicky nejde, že jo. A přemýšlím vlastně, 32 
jestli jako... pak jsem vlastně měla jakoby z toho výcviku taky 33 
takhle jakože dva lidi, se kterými jsem se o tom bavila vlastně 34 
hodně, ale rozhodně to asi nevím, jako že asi bych to, nevím, 35 
jestli bych vlastně některé věci vytahovala, ale nemůžu to prostě 36 
porovnat, protože už jsem nebyla tom výcviku, když jsem vlastně 37 
pracovala. Ale asi bych nechtěla vlastně jako všechny věci 38 
vytahovat před těmi, před celou tou skupinou, jako. že to by mi 39 
asi nebylo úplně příjemné, no. 40 
 41 
Dobře, moc děkuji. A ještě, ještě kontrolní poslední otázka na 42 
závěr. 43 
 44 
No… (smích)? 45 
 46 
Je něco, co jsem se třeba neptala nebo k čemu jsme se nedostaly 47 
a je potřeba to zmínit, nebo aby to zaznělo, něco jako výrazného 48 
z těch začátků, z těch zkušeností? 49 
 50 
Hele, o čem jsem rozhodně nemluvila a co prostě pro mě byl jako 51 
opravdu zážitek, úplně vlastně šílený, když měl přijít první klient 52 
do té soukromé praxe, to jsem teda měla úplně strašný, ale 53 
strašný strach, jako že opravdu i když jsem za sebou měla několik   54 
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let praxe, i když jsem za sebou měla jakoby tyhlety zážitky toho, 1 
že tě někdo hodí do vody a ty si tady jako něco počni se skupinou 2 
jako dětí, co se tady chtějí zasebevraždit, tak tohle byl jako 3 
vlastně v celé té praxi, tohle byl moment, kdy jsem se úplně 4 
nejvíc ze všeho bála prostě. Kdy to vlastně… No, ale kdy to 5 
jakoby paradoxně, kdy tam prostě, kdy to byl první moment, kdy 6 
ti tam, já jsem měla kancelář, my jsme měli napůl s kolegou, ale 7 
střídali jsme se tam, takže tam vlastně nikdo jakoby nebyl, že jo, 8 
jiný nikde okolo. A teď ty vůbec nevíš, co ti přijde za člověka a 9 
jak moc jako, jak moc vážně narušený je a co všechno se může 10 
stát. To byl asi jako jediný moment, takový ten opravdu, kdy mi 11 
najednou hlavou běhaly všechny ty obavy z toho, že mě tam jako 12 
zastřelí za chvíli, nebo prostě nevím jako, co teda (smích), co tam 13 
budu dělat a jestli se jako, co mu mám jako říct a jestli si mám 14 
jako o ty peníze říct jako napřed, nebo až potom, nebo jak se tohle 15 
vlastně... že tam je spoustu věcí, co najednou jsou jenom na tobě 16 
a co mi přišlo jako úplně nepřekonatelné vlastně no (smích). 17 
 18 
A jak to probíhalo, když přišel, kdy sis řekla o peníze nebo jak to 19 
vlastně? 20 
 21 
No ty jo, asi na konci, to si teda fakt moc nepamatuji už, ale tak 22 
odhaduji, odhaduji upřímně, ale to jsem si říkala skoro vždycky 23 
až na konci, takže předpokládám, že i (smích), předpokládám, že 24 
i u toho prvního a hm… probíhalo to tak, že já jsem, že jsem 25 
samozřejmě chvílemi vůbec nevěděla, co mám říkat a vůbec 26 
nevěděla, jak jako na některé věci, co říká, jako reagovat a nějak 27 
jako jsem se teda smířila s tím, že asi budu hlavně hodně 28 
poslouchat, že tím toho nejmíň zkazím. A, no a pak, když na 29 
konci jako řekl, že chce ještě přijít znova, tak (smích) tak mě tedy 30 
fakt hodně překvapil (smích) a zarazil a snažila jsem se tvářit 31 
strašně sebevědomě, že je teda jako normální, že mu nabídnu ten 32 
další termín a že se s tím samozřejmě počítalo, že ještě přijde 33 
(smích).   34 
 35 
A on nevěděl, že je první? 36 
 37 
Hm, myslím si, že ne, ale úplně si to nevybavuju teda, musím 38 
říct, to fakt nevím. To asi nevěděl no, že je první jakoby v 39 
soukromé praxi. On nebyl jakoby prvním klientem obecně, takže 40 
to vlastně no… 41 
 42 
Hezký… 43 
 44 
No, tak tak (smích). 45 
 46 
Tak tak. Tak moc děkuji. 47 
 48 
Rádo se stalo. 49 
 50 
Tak jo. 51 
 52 
 53 
 54 
 55 
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Paní L.: 1. část 1 
 2 
Tak, záznam jede a my máme podepsanej informovanej souhlas. 3 
A já bych na úvod, Leni, ti představila, co nás čeká. Čeká nás 4 
rozhovor, ve kterým já bych se tě chtěla zeptat na začátky tvojí 5 
terapeutický praxe. Hm, dělám o tom vlastně výzkum, který se 6 
zabývá zkušeností. Je to kvalitativní výzkum, a tak bych se tě 7 
chtěla na úvod zeptat, ty pracuješ jako samostatný 8 
psychoterapeut? 9 
 10 
Mhm, jako samostatný poradce psychoterapeutický. (smích) 11 
 12 
 Jasně jasně. (smích) A jak dlouho? 13 
 14 
Jako samostatný hm vlastně... od, od výcviku. Předtím jsem 15 
vlastně byla jakoby pod, pod jednou lékařkou, která mě vlastně 16 
vedla a tam jsem začala, začala vlastně hm, s poradenstvím i jako 17 
o výživě. 18 
 19 
Mhm, to už se možná dostáváme k nějakým dalším otázkám 20 
vlastně… 21 
 22 
Takže ty chceš vědět jako přímo léta? 23 
 24 
No, vlastně jako léta, kdy jsi začala pracovat samostatně s 25 
klientem. Sedět s ním a vést s ním rozhovor, 26 
terapeutický.  Nemyslím jenom jako OSVČ... 27 
 28 
Mhm, asi 15 let. 29 
 30 
 15 let, hm. A teď máš tedy svojí vlastní praxi. A předtím jsi 31 
pracovala někde po nějakou paní, co jsi říkala, že tě vedla? 32 
 33 
Mhm, že mě vedla, ale s tím, že ona měla jenom výživu, jako 34 
poradnu pro výživu a ty ženský se potřebovaly popovídat i jako. 35 
Takže potřebovaly, aby je někdo vedl a kontroloval, jestli 36 
hubnou, nebo prostě přibírají, podle toho, co chtěly, ale, a ještě 37 
jsi se mnou prostě povídaly o nějakých problémech. 38 
 39 
 Hm, hm. A to tě vlastně vedlo k výcviku? Nebo to už jsi byla 40 
jako… 41 
 42 
No, když se mám vrátit jako úplně na začátek, tak jsem zjistila, 43 
že si něco dlužím, že mě nevzali na vysokou školu vlastně v 44 
rámci toho, nebo vzhledem k tomu, že vlastně to bylo jak to bylo 45 
a, a můj tatínek vlastně podepsal 2000 slov a tak dále, takže já 46 
jsem se nemohla dostat ani na střední, natož na vejšku. Tak když 47 
mně začaly děti dospívat, tak jsem měla pocit, že si něco dlužím. 48 
Tak jsem si vybrala soukromou školu v tu chvíli, hm, a studovala 49 
jsem andragogiku, což je vzdělávání dospělých. A to mi bylo asi 50 
38, když jsem začala.  51 
 52 
Jo, mhm. A pak ses do toho pouštěla dál a dál, udělala sis 53 
výcvik…  54 
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A potom jsem vlastně dostudovala i s magisterským, celou tu 1 
andragogiku a začali jsme chodit s třema kolegama nebo vlastně 2 
spolu-studentama na celoživotní vzdělávání, protože se nám 3 
nechtělo úplně přestat, protože nás to bavilo (smích), tak jsme 4 
chodili na celoživotní vzdělávání od PVŠPS. A vlastně když 5 
jsme skončili celoživotní vzdělávání, tak jsem rovnou s jedním 6 
tím mým kolegou nastoupila na magisterský vzdělávání 7 
PVŠPS, protože bakaláře už jsme měli, ale chtěli jsme to vlastně 8 
dotáhnout s tím, že já jsem ještě nastupovala do výcviku, protože 9 
jsem vlastně chtěla to dělat. A byla jsem rozhodnutá, že teda mě 10 
ta andragogika nestačí a že potřebuji to psychoterapeutické 11 
vzdělání. Tak tak. 12 
 13 
 Jo, a ty už jsi to trošku naznačovala, ale kdyby ses vlastně úplně 14 
přenesla do, do doby, kdy jsi teda začínala mluvit s klientama 15 
terapeuticky, kdy už jsi měla výcvik hotovej, nebo jsi prostě 16 
začínala, tak co se ti vybaví, jaké to bylo?  17 
 18 
Já jsem, z jedné strany se na to strašně těšila, protože mám ráda 19 
lidi a jsem takový jako, ráda se cítím mezi lidmi, byla jsem 20 
extrovertnější, teď už je ze mě trošičku i introvert, tak nějak půl 21 
na půl, ale stejně k té extraverzi se to kloní, takže mám ráda lidi 22 
odjakživa, hm... takže já jsem se těšila a z druhé strany jsem se 23 
moc bála, abych něco nepokazila samozřejmě, abych... Protože 24 
vím, že ta duše je taková křehká a tak, tak jsem měla hodně velký 25 
strach abych, abych něco neřekla, co by mohlo tomu klientovi 26 
vlastně ublížit, abych něco nespletla, bylo to takový jako pro mě 27 
hodně stresující v tomhle směru. 28 
 29 
Hm hm, a to, to je dost vlastně taková ambivalentní, že jo, 30 
záležitost, že se hrozně těšíš a hrozně bojíš ... bylo tam ještě něco? 31 
 32 
Bylo tam v tu chvíli ta jistota toho, že vlastně vím, o co jde, 33 
protože to bylo vzhledem k tomu, tý úpravě váhy, takže jsem 34 
vlastně absolvovala nějaký seminář a pohovory s tou paní 35 
doktorkou, takže jsem se držela v tu chvíli ne vlastně 36 
psychoterapie, nebo psychoterapeutického poradenství, ale spíš, 37 
spíš toho vlastně záměru upravit si tu váhu, a tam jsem si byla 38 
jistá, že vím, jak ti mám poradit a nebo že se poradím s tou paní 39 
doktorkou a že v tu chvíli jako v tomhle směru toho moc nemůžu 40 
zkazit a do takových těch jako psychoterapeutických hovorů 41 
jsem se snažila moc nepouštět, spíš hodně naslouchat. Takže to 42 
mě potom jako uklidňovalo, že jsem si, pak jsem si na to začala 43 
zvykat. To byl takový jako začátek, ale ne vlastně začátek 44 
psychoterapie, ale nejdřív takového jako poradenství ve výživě 45 
vlastně. 46 
 47 
 Který k tomu bylo nějak blízko… 48 
 49 
 Který k tomu je hodně blízko, to víme (smích). 50 
 51 
Hm jasně... vlastně další moje otázka, kterou už taky jsi trošku 52 
nakousla, bylo, nebo je, ty jsi mluvila o nějakých obavách a já 53 
jsem se chtěla zeptat, co ti v tom pomáhalo, nebo co vlastně bylo   54 
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pro tebe důležitý, v tady těch náročných situacích začátečních? 1 
Těch pocitech, cos jsi popisovala. 2 
 3 
Pomáhala mě vlastně jakoby supervize s tou mojí lékařkou, pod 4 
kterou jsem tenkrát pracovala, a pak mě pomáhala taková jakoby 5 
v uvozovkách supervize i s těma mýma kolegama, s kterýma 6 
jsem studovala vlastně. Takže, hm... a pak mě pomáhala taková 7 
zpětná vazba od těch lidí, kteří se vlastně jako vraceli za mnou a 8 
že jsem viděla, že to povídání má nějaký smysl. Že vlastně ne 9 
jenom, ne jenom že jako pozitivní zpětná vazba, hm ale, ale v 10 
podstatě jo. Že to bylo jako takový, že mě došlo, že opravdu to 11 
povídání těm lidem hodně pomáhá, ne jenom když mají třeba 12 
napsaný nějaký manuál, ale že se potřebujou i jako nějak 13 
vypovídat, něco říct, něco sdělit, a že pak se jim vlastně asi ta 14 
váha upravovala nějak líp. A dávalo mi to smysl v tom, že, že 15 
jenom jedna cesta není k nějakému cíli a že tohlecto je jako 16 
potřeba. Tak právě proto asi jsem začala přemýšlet o tom, vlastně 17 
dál to dostudovávat všechno. 18 
 19 
 Mhm, mhm, takže sdílení s kolegama jsi říkala… Supervize... 20 
 21 
Mhm, to mě pomáhalo. Supervize vlastně s tou…  22 
 23 
 S tou vedoucí, dá se to tak říct? 24 
 25 
 Byla to vlastně jakoby vedoucí... 26 
 27 
 Zpětná vazba od klientů, mm… 28 
 29 
A vlastně dostudovávání. Hodně jsem četla knížky, hodně o tom 30 
tématu, jakoby o tématu psychoterapie a, a nějak tak o člověku 31 
vůbec. Hodně mi pomohla vlastně… psychologické knížky, 32 
odborné knížky, jsem se obracela taky. 33 
 34 
Jo, hm, ty jsi vlastně byla tady v té poradně a povídala sis s lidma 35 
a na základě toho si zjistila, že se v tom chceš dál vzdělávat, jestli 36 
to chápu správně? Že potom jsi teda šla do výcviku, do těch jako 37 
víc psychoterapeutičtějc  zacílených věcí, a pak jsi začala 38 
pracovat vlastně jako terapeut? 39 
 40 
Mhm, mně se, by se bývalo jako líbilo být psycholog, protože mě 41 
vlastně na té střední škole i ta paní učitelka, nějak jsme byly na 42 
sebe hrozně naladěné, mě hodně ovlivnila na střední škole 43 
učitelka, a pak vlastně to, že jsem si to vyzkoušela, a že jsem si 44 
říkala, že tady ta cesta je asi pro mě taková jako, že v tom vidím 45 
nějakou budoucnost svojí. Začala jsem vlastně tu cestu potom 46 
cílit už, už vlastně od tohodle toho okamžiku jako na tu 47 
psychoterapii. 48 
 49 
A jak jsi to měla se svými první psychoterapeutickýma klientama, 50 
vlastně mimo tady to výživový centrum, kde jsou tvoje úplné 51 
začátky, tak jak to probíhalo, nějak plynulý přechod k tý 52 
psychoterapeutický…  53 
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On to nebyl úplně plynulý přechod, byla tam nějaká, nějaká 1 
vlastně taková proluka, kdy jsme se potom jako rozhodli vlastně 2 
založit si poradnu s mým kolegou a byla jsem napojená vlastně 3 
na hodně lidí jak ze školy, tak z toho výcviku, takže i to vlastně... 4 
jak zněla ta otázka? 5 
 6 
 Jak to probíhalo? 7 
 8 
Jak to probíhalo, no takže tam byla nějaká proluka vlastně, a pak 9 
jsme se rozhodli s kolegou si založit teda poradenství v 10 
psychoterapii s tím, že jsme se dohodli, kdy budeme, jako kde 11 
budeme dělat supervize a tak, protože jsme si jako říkali, že to je 12 
nosný, že to vlastně je hodně potřeba, takže po domluvě těchhle 13 
věcí, co co okolo toho je ještě potřeba, ne jenom, ne jenom ta 14 
poradna, tak jsme vlastně do toho šli. Ale byla tam trošičku jako 15 
mezera mezi tou, mezi tím začátkem u té lékařky jako. 16 
 17 
Takže pak jsi měla s kolegou svojí poradnu a čekala jsi na svého 18 
prvního klienta jako terapeut… 19 
 20 
Jako terapeut, bylo to docela jako takový, jako jsme nevěděli, kde 21 
vlastně nás ty lidi najdou, co bude, takže bylo nějaký PR, který 22 
jsme si taky dělali sami a roznášeli jsme, roznášeli jsme různě ty 23 
letáčky jako k lékařům a ke známým a tak, takže jsem čekala až 24 
se někdo ozve, a čekala jsem docela dlouho, že jsem nešla do 25 
toho s tím, že mám někoho a pak půjdu, pak vlastně si založím 26 
svojí, nebo svojí poradnu, ale bylo to hodně takové těžké období, 27 
dneska bych to udělala asi jinak. 28 
 29 
Mhm… mám chuť se zeptat, v čem to bylo těžký jo, ale chtěla 30 
bych, chtěla bych hodně cílit, Leni, s tebou na tu zkušenost, na 31 
ten zážitek, vlastně co tam bylo jako těžký, co tam bylo dobrý, co 32 
vlastně ti... No hodně jako na tady to se zaměřit. Na ty první 33 
kontakty, na ty prožitky vnitřní, co to provázely, jo… i dobrý, i 34 
těžký a tak.  35 
 36 
14:01 37 
No, co bylo pro mě hodně těžký, že jsem zase měla obavy velký 38 
v tom, jestli vím všechno, jestli to můžu vlastně dělat tu práci, 39 
jestli... Zase si myslím, že když přijde k tobě někdo s těžkým 40 
osudem, tak vědět, jak to jako uchopit, z který strany. Ale hodně 41 
jsem věřila tomu směru vlastně, vlastně tý daseinsanalýze, 42 
protože je zaměřená na jedinečnost, a tak jsem si říkala, že 43 
opravdu je to vlastně provázení, provázení tím, v čem ten člověk 44 
vlastně je. A chodili jsme vlastně tenkrát k docentu Růžičkovi na 45 
vrozumívací rozhovory, to mně taky hodně pomohlo. Hm, bála 46 
jsem se pouštět, pouštět do... ne bála, vlastně, vlastně hodně 47 
pomohlo to, že jsem jsi říkala, že se nemůžu pouštět nějakých 48 
rad, že opravdu budu vést rozhovor s tím člověkem, tak jako, že 49 
je on ten expert na ten svůj život, a že teda potřebuje jenom 50 
opravdu poodhalit ty slupičky a poodkrývat to na ten počátek, jak 51 
říká Hogenová,  takže to jsem si musela hodně hlídat. A pak bylo 52 
pro mě těžký, hodně jsem potřebovala vlastně zpětnou vazbu z tý 53 
supervize taky, jako jestli to dělám všechno správně a hodně jsem 54 
potřebovala s nějakým člověkem o tom mluvit, takže takové   55 
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ujišťování to bylo. Přišlo mi pořád, že nejsem úplně dovzdělaná, 1 
tak jako že to můžu začít dělat, a pak vlastně pomoh někdo, kdo 2 
mi řek, že nejsem úplně nejmladší, což teda člověk nerad slyší, 3 
ale že vlastně i zkušenosti nějaký v životě, který jsem zažila, tak 4 
že i ty můžou vlastně pomoct v tom rozkrývání toho, toho, jak to 5 
ten druhý člověk má.  6 
 7 
Mhm mhm...  8 
 9 
Teda vůbec nevím, jestli ti tím pomůžu, protože (smích), fakt se 10 
do toho nořím tak, že jsem si říkala, že vím asi, na co se mě budeš 11 
třeba ptát, ale vůbec jsem o tom nepřemýšlela, jdu do toho jako 12 
úplně po hlavě, na čisto jo, taková ta tabula rasa, takže jako… 13 
 14 
To jo no, to přesně potřebujeme. Já jsem se odmlčela, protože mě 15 
zajímá všechno a nevím na co se zeptat dřív. A zároveň nevím, 16 
kterou otázkou jako nasměrovat ten hovor dál, víš, abych 17 
nepřišla o ty ostatní možnosti (smích). Ty jsi říkala, že sis nebyla 18 
jistá, co těm lidem říct, aby to bylo to ono, jak uchopit ten jejich 19 
osud a tohle to se zlepšilo? Kdy se to jako začalo vlastně lepšit, 20 
tady ta vlastně nějaká stabilita nebo jistota tvoje v tom? 21 
 22 
Jako nemohla, nemohla bych ti říct počet klientů, nebo tak, ale 23 
čím vlastně člověk je s těma lidma víc, tak mě to jako ujišťovalo, 24 
že jdu správnou cestou, ale tím víc jsem si přidávala seminářům, 25 
knížek, protože ten pocit, jestli to dělám jako správně a jestli to 26 
je jako správná cesta i pro toho druhého člověka, který ke mně 27 
přišel o nějakou radu tak, tak vlastně mě to pomáhalo hodně... 28 
jako měla jsem pocit, že neustále se musím jako v tom jako 29 
vzdělávat dál. Jako hodně, hodně jsem měla jeden čas, že jsem 30 
opravdu naskakovala jako do úplně skoro všeho a hltala jsem 31 
nový věci. Nevím, jestli jsem ti úplně odpověděla na to, co ses 32 
ptala, ale bylo to takový jako období… a tím jsem si vlastně... ale 33 
ty obavy tam stejně jsou pořád v té práci. Hm, ale já si myslím, 34 
že ty obavy nás, nebo mě teda drží tak jako ve střehu, právě něco 35 
nepokaz, jo, jsou úplně jiný než na začátku, ale, ale pořád tam ta 36 
obava je, protože vlastně děláš s člověkem. 37 
 38 
 A v čem jsou jiný na začátku a teď? 39 
 40 
Na začátku to byly i takové obavy z toho, jestli dokážu navázat 41 
ten rozhovor správně, jestli, jak má být dlouhé mlčení, jestli je to 42 
nosný, jestli, jestli tam něco ode mě jako nechybí. A teď jsem si 43 
víc jistá, že když bude člověk půl hodiny mlčet, tak, tak je to tak 44 
jako úplně, tak že je to taky v pořádku. Naučila jsem se vlastně 45 
si být jistá, že tak, jak to plyne ten čas mezi náma, tak že to něco 46 
vlastně, něco zobrazuje, jak vlastně v tý, v tom mým prožívání 47 
toho, jak to ten člověk má, tak i v jeho. Vlastně jsem taková 48 
přibržděnější, nechávám to víc plynout, tím jsem si vlastně jako 49 
víc jistá, předtím jsem měla pocit nějaký jako, že mi chybí jako 50 
metody a že prostě bych měla mít nějaký levely, jo, jako 1 2 3 4 51 
a teď je to, teď je to o ničem jiným. Teď je to… změna v nějakém 52 
plynutí. Já nevím, jak to mám lepší říct, možná že mě napadne 53 
ještě něco jiného.  54 
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Chápu to správně tak, že jsi měla na začátku pocit, že ti chybí 1 
metody, potom si je se snažila zdokonalovat těma, tím učením se, 2 
seminářema,  supervizema, vším možným a teď už je to kvalitou 3 
jiný? Že jako máš je, nemáš je, potřebuješ je, nebo už to o nich 4 
není… 5 
 6 
Ona ta daseinsanalýza ty metody takový nemá, jak se má přesně 7 
postupovat, to jsem říkala na začátku, že vlastně se mi, když 8 
nechávám plynout tu terapii bez toho, že bych nějakým 9 
způsobem jako tlačila, což jsem si myslela, že na začátku jsem 10 
měla, ale ne, že jsem tlačila na toho člověka, ale na sebe. A že 11 
vlastně je to o té jedinečnosti naladit se na toho druhýho člověka. 12 
A naučila jsem se víc naslouchat, to mi taky hodně pomáhalo. 13 
Hm, a je to jiný i v tom, že mi vlastně nenapadají takový ty rady 14 
a to, co by se mělo dělat, ale vlastně jsem víc naladěná na toho 15 
člověka, takže on si odkrývá ty svoje věci, ale to nejsou asi ty 16 
obavy? Co ses mě ptala. 17 
 18 
Ne, ptala jsem se, jestli ty metody už máš dostatečný, nebo jestli 19 
tohle už není relevantní, co bys potřebovala. Ale ještě mě vlastně 20 
zajímalo, hm, teď mi to… jo! Znělo mi tam něco takovýho, že jsi 21 
na sebe tlačila a že už na sebe tlačíš, je to o nějaký 22 
zodpovědnosti, která se změnila?nebo to není o zodpovědnosti. 23 
 24 
Asi je to o zodpovědnosti, když jsi to takhle řekla, tak mně to tak 25 
jako přijde, že je to o zodpovědnosti, že vlastně jsem si musela 26 
uvědomit, ale i možná ve svém životě vlastním, že nemůžeme 27 
přebírat zodpovědnost za ty druhé lidi úplně, ale že můžeme 28 
akorát podat nějakou pomocnou ruku formou toho rozhovoru. 29 
Hm, a vlastně i mě hodně pomáhalo naučit se to říct přesně na 30 
začátku při seznamování se vlastně s tím člověkem, který ke mně 31 
přichází. Tak při seznamování jeho vlastně s tím, jak já pracuju, 32 
jo, to je první vlastně takový výběr, výběr toho, jestli, jestli on do 33 
toho chce jít sám a je to vlastně zodpovědnost jakoby jeho, a ne 34 
moje zodpovědnost, abych vyhověla za jakýchkoliv okolností… 35 
asi. 36 
 37 
Jo, jo, máme ještě chvíli a já bych se tě chtěla zeptat na, jestli 38 
tam v těch začátcích, já to schválně jako neohraničuju nějak jako 39 
dva měsíce před a tři měsíce po, jako začátky, to jsou jako tvoje 40 
hm... to, jak to sama cítíš. Ale jestli v těch začátcích je nějaká 41 
jako výrazná zkušenost, výraznej jako nejlepší zážitek nebo 42 
nejhorší zážitek, nějakej formativní, jako velká věc? 43 
 44 
Já jsem mezi prvníma vlastně klientama měla paní, které bylo 75 45 
let, a to byl pro mě takový wow zážitek. Zaprvé si nejsem jistá, 46 
jestli pro tyhlety, tak starý lidi, jako jsou moje rodiče, je ta 47 
psychoterapie… není úplně přirozená. Že na to nahlíželi jako, ne 48 
že by to potřebovali, na metodu, která není běžná jo... za tu dobu, 49 
co jsem začínala, se to taky zase změnilo o strašně moc procent, 50 
ale, a hrozně mě překvapilo, že za mnou jde právě takhle, tak 51 
stará paní, jako v 75 letech. A to bylo pro mě takový jako, takovej 52 
zvláštní zážitek, si pamatuju. A pak vlastně ten zážitek toho, že 53 
vlastně jakoby člověk nic neudělá, ale ten člověk potom přijde na 54 
další sezení a řekne, mně se po tom sezení tolika ulevilo a vlastně   55 

Paní L., s. 6 

 

 



 
 

 40 
 

nikdo neví proč (smích)! Že ani já vlastně někdy, vůbec mě 1 
nedochází, co se vlastně na tom sezení děje. 2 
 3 
Mhm, mhm… 4 
 5 
A tys myslela ty začátky? Úplný teda začátky, co bylo pro mě 6 
takový jako hodně… 7 
 8 
No tady to, co jsi říkala. Mám tady, blížíme se do finále, mám 9 
tedy takovou poslední otázku pro zajímavost. Co by doporučila 10 
začínajícím kolegům z toho, z tý pozice, žes to zažila, prošlas tím, 11 
není to jako snadná věc, tak jestli máš nějaký doporučení pro 12 
kolegy začínající? 13 
 14 
Já mám teď, co mě běží hlavou teď, taky to není takový, jako že 15 
jsem si to mohla vlastně připravit, ale co mi teďka běží hlavou, 16 
tak je to, právě nebát se toho, jak to ten druhý člověk má, snažit 17 
se být v tom jeho příběhu, ale stát venku vlastně, jak se říká 18 
jednou nohou v řece, jednou venku, aby tě nestrhl proud toho 19 
jeho příběhu. A vlastně je to to, číst v sama sebe co dělám, co se 20 
mi děje teda, tak! Co se mi děje v tu chvíli taky. Je toho vlastně 21 
hrozně moc, co člověk by měl v tu chvíli... jako vypadá to jako 22 
moc kladení věcí, a jako hm... Já bych to ráda hrozně moc tak 23 
jako zúžila jo, protože, ale jedna rada mi tam nejde dát, nejde, ale 24 
je to takový, obracej se i sám k sobě, co to s tebou dělá. Čti i sebe, 25 
protože jakmile vlastně seš naladěnej jenom na toho člověka a 26 
nevíš, co se s tebou děje, tak vlastně nemůžeš... Tak já mám ten 27 
pocit, že nemůžu číst tu situaci jako takovou, i ten jeho příběh. 28 
Nebát se, nebát se i nějaký svůj prožitek vlastně říct před tím 29 
druhým člověkem, jaký máš ty pocity z toho, co třeba on ti říká, 30 
takže vlastně zase, obrátit se k sobě. A hlavně nezanedbávat jako 31 
ty supervize. To je hrozně moc důležitý, jako je to velká pomoc 32 
v tom, co děláme. To si myslím že, že... já si to bez toho 33 
nedovedu představit, tak. 34 
 35 
Tak jo, tak děkuju mockrát. A Leni, napadá tě ještě něco, co je 36 
potřeba, co by mělo zaznít v tomhletom rozhovoru, a já jsem se 37 
na to neptala? 38 
 39 
Mě napadalo jako během, mi strašně moc toho běželo hlavou, já 40 
jsem taková jako hodně, hodně utíkající do různých... protože se 41 
mi objeví jako tři věci najednou (smích) nejmíň! 42 
 43 
Škoda že se to nedá všechno… 44 
 45 
 Škoda, že se to nedá všechno jako uchopit a, ..., třeba to 46 
dopovídat možná nějak. Ale… vidíš, já už jsem z toho vlastně 47 
zase uhnula. Co ještě bych ráda zmínila? Hm, měla jsem pár i, i 48 
takových zážitků, že jsem si říkala, že to vzdám, že je to na mě 49 
moc, že něco neumím, nebo jsem měla špatnou zpětnou vazbu. 50 
Ale i ta špatná zpětná vazba vlastně se mi podařila nějakým 51 
způsobem zúročit třeba. Tak, tak i tohle jako je to, co mi běží 52 
hlavou, že jakákoliv zpětná vazba vlastně od těch klientů a od 53 
supervizora a od člověka, s kterým se o tom bavíš, je jako skvělá, 54 
že ta je hrozně moc důležitá. A ... a vlastně je důležitý být sám i   55 
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se sebou v pohodě a na tom pracuju a budu pracovat asi až do 1 
konce života. Hm, myslím si, že jsem ušla velký kus cesty, ale 2 
ještě obrovský kus, který nevidím, je jako si myslím přede mnou 3 
a že v tom ten, ta naše práce je někdy jiná, než, než když někdo 4 
s těma lidma tak úplně jako nepracuje, jako v tý psychoterapii. Já 5 
nevím, jak bych to řekla. Pořád se otvírá něco nového a jiného! 6 
No, že se člověk musí… 7 
 8 
 Rozvíjet v osobním, aby se mohl posouvat v profesním? 9 
 10 
Mhm, ten pocit mám. Není to takový to obecně, že to takhle musí 11 
mít každej, ale mluvím sama o sobě. Hm... že mám pocit, že, že 12 
mě… a že je krásný si uvědomit, jak obohacujou ty lidi v té 13 
terapii i tebe. Když vlastně dáváš na sebe v tu chvíli pozor a 14 
trošičku se nad tím pozastavuješ, tak to mi vždycky úplně, to je 15 
taky jedna taková kapitola, že, že ty lidi, co ke mně chodí a chtějí 16 
slyšet nějakou radu, a já pro něj tu radu nemám a jenom vlastně 17 
poodkrýváme ten jeho život, tak že vlastně to ovlivňuje i mě. A 18 
že si kolikrát říkám, jak je ten člověk jako skvělej a vlastně jak 19 
toho spoustu ví. A že přes to všecko, tak jako já si nemůžu být 20 
sama terapeutem nebo psychoterapeutem, tak on taky ne. A že 21 
on vlastně přijde tím, že kolikrát toho spoustu ví, ale sám si s tím 22 
neporadí, když jako nevede ten rozhovor o sobě s někým druhým. 23 
No hrozně moc se mi to odkrývá jako! Bavila bych se s tebou 24 
fakt jako dlouho, protože zajímavý, jo. Že i tenhle ten rozhovor 25 
mně přišel, jak terapie, víš? Že člověk si vlastně uvědomí spoustu 26 
věcí, takže mně je hrozně líto, že jsem přijela takhle pozdě, 27 
protože klidně tu hoďku a půl bych tomu dala, bylo by to fakt asi 28 
nosný a pěkný. 29 
 30 
Jo, já bych taky ráda pokračovala, tak si to můžeme určitě 31 
dopovídat někde u kafe… 32 
 33 
 Jo, určitě, určitě! 34 
 35 
 Tak jo, tak mockrát děkuju, Leni. 36 
 37 
(smích) hele já taky děkuju za trpělivost a za to, že jsi do toho 38 
takhle šla. Asi se napoj, já se tak pomalu sbalím.  39 
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Rozhovor s paní L. - 2. část  1 
 2 
Tak jo, tak mockrát děkuji, že jsi si udělala čas ještě jednou a 3 
máme před sebou nějak půlhodinku na dopracování toho 4 
rozhovoru, jak jsme si říkaly, že bysme si to chtěly dopovídat. A 5 
já bych se tě moc ráda zeptala na nějaký konkrétní příklady těch 6 
začátků tvojí terapeutické praxe s klienty. Jestli si vzpomeneš na 7 
nějaký první klienty konkrétně a co jsi s nima zažívala a jaký to s 8 
nimi bylo? Mluvila jsi o té paní, které bylo 75… 9 
 10 
No, s tou paní to bylo takový, jako že mě to hrozně překvapilo. 11 
Že zaprvé v těhle letech do toho jde, protože jsem měla pocit, že 12 
takhle starší lidi moc tomu přístupný nejsou, jako jít na 13 
psychoterapii a něco si řešit. Dokonce ta paní přijela, jako nebyla 14 
pražská, byla mimopražská, tak mě to jako překvapilo, že jela 15 
nějak vlakem a, a bylo to takové jako, v tomhle to bylo pro mě... 16 
mě to hrozně překvapilo zaprvé. Zadruhé jsem v tom měla takový 17 
najednou pocit opečovávání někoho takhle staršího byl pro mě 18 
zajímavý… 19 
 20 
Mhm… 21 
 22 
Protože člověk to má tak jako opačně, v tu chvíli, že ty lidi starší 23 
jako opečovávají ty mladší a ty babičky a tak (smích). Tak to bylo 24 
jako pro mě, pro mě takový zajímavý. A co bylo na tom zajímavý 25 
že ona mi vyprávěla úplně jako spirituální zážitky, který měla. 26 
Že její maminka jí umírala před očima a tatínek běžel pro doktora 27 
a řekl, aby hlídala maminku a že ona byla přítomná té smrti a že 28 
si pamatuje, že viděla tu duši její, jak normálně letí oknem pryč. 29 
A že tenhle ten zážitek jako byl pro ni hrozně veliký, tak se 30 
potřebovala o to asi podělit, takže i ty spirituální zážitky její byly 31 
takový jako zvláštní. Ale bylo to jenom vlastně opravdu 32 
poskládání si těch myšlenek a popovídání si s někým, kdo to 33 
pochopí. To jsem pak nakonec jako pochopila. Ona u mě byla asi 34 
třikrát, nebyla to dlouhá terapie, ale bylo to o to intenzivnější 35 
takový. Napadá tě ještě nějaká otázka jako k tomu? To už jsem 36 
minule říkala, že jsem měla ze začátku takový pocit, abych se 37 
nezeptala na něco, abych neublížila tomu člověku, abych něco 38 
nezkazila. Jsem byla hodně jako naslouchající. Což teda jako 39 
jsem pořád, ale už do toho třeba vnáším, vnáším jako moje 40 
postřehy víc asi, než na tom začátku. Tohle byla vůbec taková 41 
zvláštní jako terapie, spíš prostě to naslouchání a spíš si jako 42 
rovnání myšlenek. Pak jedna z prvních byla taky, myslím, že 43 
tenkrát jí bylo já nevím, asi 24, 23, holka, slečna a tam jsem měla 44 
hodně zase z druhé strany, že jsem se musela hlídat, jako abych 45 
neopečovávala úplně jako máma. Že jsem se musela ladit do 46 
toho, hm, do toho, do té terapie tak, abych tam nevstupovala 47 
nějak jako, jako někdo jiný než terapeut, jo? 48 
 49 
A jak, jak se vlastně projevují ty rozdíly opečovávat jako máma 50 
a opečovávat jako terapeut? 51 
 52 
(Smích) hm, jako máma je to takový jako až moc pečující, možná 53 
i ... možná třeba se bojí do toho člověk jít tak, aby toho, aby toho, 54 
tomu... Ježiš, ale to je takový zvláštní nad tímhle přemýšlet   55 
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vůbec! Že to, jako těžko se to rozděluje. Ani tomu dítěti vlastně 1 
jakoby jako máma, tak ani, ani vlastně tomu svému člověku 2 
chceš… nechceš nějak ubližovat... Počkej, je to takový jiný, o 3 
tom přemýšlíš jakoby profesionálně. Nejsi v tom tak emočně 4 
vlastně, že ty, ... že ty emoce jako víc hlídáš vlastně v tom 5 
profesionálním přístupu. A třeba jako lítost nad tím, co se tomu 6 
člověku děje, protože je třeba ve věku tvých dětí nebo tak, tak je 7 
to třeba, i když mám ty lidi ráda, je mi to líto, tak opravdu musím 8 
jako stát pevně nohama na zemi a nesmím se bát, jako teďka už 9 
vím, že nesmím se bát se na něco zeptat. Aby, že, že umím to už 10 
možná líp ošetřit, to co se s tím člověkem děje, že zpočátku jsem 11 
měla strach, abych toho člověka nějak, nějak... Chápeš to? Abych 12 
ho nějak… Nevím jak to nazvat. 13 
 14 
Jestli se můžu zeptat, abys, aby sis… 15 
 16 
Abych ho nějak nerozhodila a pak ho nedala zase zpátky, než 17 
půjde třeba ode mě, jo, aby to nebylo, aby to nebyl velký zásah 18 
do toho jeho prožívání a do toho jeho příběhu, jo. A teď už za tu 19 
dobu jako vím,  že s tím dovedu pracovat trošku a že, že vlastně 20 
to, že ten člověk tu emoci zase jako objeví, to, co se mu třeba 21 
dělo tenkrát, tak že se s tím popracuje, že je to důležité, protože 22 
to už jsem ti asi říkala, že vlastně používám takový ten bonmot, 23 
nebo přirovnávám to k tomu kalu někde prostě v rybníku nebo v 24 
místě, kde ten kal se musí vlastně jako nadzvednout a není to 25 
někdy příjemný a někdy nemusí vlastně ten člověk jít příjemně 26 
naladěný z terapie samozřejmě, jo, že to není opečovávání, ale 27 
spíš takový zpracovávání těch, těch jeho pocitů, emocí a příběhu. 28 
 29 
Jo, no to právě přemýšlím nad tím, jak tě slyším, jak seš hodně 30 
opečovávající, pečující a citlivá, a zároveň vlastně víš, že tomu 31 
člověku musíš aktuálně nadzvednout ten kal a trošku ho jako 32 
vlastně tou otázkou potrápit, ale tak, aby odcházel od tebe zase 33 
jako daný dohromady? 34 
 35 
Jo jo, nemusí jít úplně jako šťastný, spokojený a radostný, ale 36 
aby nešel v nějakém jako rozpoložení, že by mu bylo tak zle, že 37 
by neměl sám nad tím nějakou kontrolu. Jako nemůže to být 38 
vždycky, že jo, nebo nemůžu vědět, co se s ním děje, protože on 39 
nemusí být tak pravdivej, jo. Ale snažím se právě být na něj 40 
naladěná, abych tu autentičnost toho okamžiku jako viděla a 41 
viděla, jestli ho můžu jako pustit, jo. Až do extrému, který se mi 42 
nikdy nestal, že bych volala někomu sanitku zrovna po té terapii 43 
a tak, ale může se to stát, takže hlídám si, hlídám si, jak ten člověk 44 
jako i přichází a jak odchází. A s tím, že snažím se ho doptávat 45 
vlastně na konci, jestli takhle můžeme skončit, jestli je to pro něj 46 
Ok a naladit ho zase nějak zpátky, do toho přítomna, dejme tomu, 47 
víc. 48 
 49 
A můžu se zeptat, co jste vlastně řešily s tou klientkou, jak jsi si 50 
vzpomínala na tu 24 letou? 51 
 52 
Mhm. My jsme řešily tenkrát vlastně její postavení v rodině, 53 
protože maminka, když jí bylo 13, tak se s otcem rozešli a matka 54 
jí používala v podstatě jako návnadu na peníze, jo, že ji posílala   55 
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k tátovi pro peníze, protože byla, měla bohatého tatínka a 1 
maminka nemusela pracovat a vlastně žila z peněz toho otce a 2 
najednou se ocitla sama a neměla práci. On ji nějakým způsobem 3 
podporoval, že jo, tu rodinu i tu holku nebo tu slečnu nebo tu 4 
svoji dceru a ona si hledala vlastně, v tu chvíli to bylo nějaké 5 
hledání sebe sama. Aby nebyla prostředník mezi lidma, aby si 6 
našla sama ten svůj život a nemusela prostě mít s sebou, mít s 7 
sebou jako ty rodiče pořád. Jo, říkala, že vlastně má nějaké 8 
prázdné místo někde v sobě, že to v sobě tak cítí, úplně jako 9 
nějakou trubku a že, že vůbec neví, co s tím. Takže vlastně ta 10 
prázdnota v ní, jsme hledaly, co je to ta prázdnota. 11 
 12 
Mhm, a to jste hledaly, no… 13 
 14 
Hrozně dlouho jako. Vlastně strašně dlouho jsme hledaly a 15 
vždycky ta prázdnota přišla někdy víc, někdy míň. A bylo to i 16 
pro mě takové jako, i když každý, každý příběh vlastně je pro mě 17 
obohacující a něčím, něco mi přináší, tak tenkrát jsem to vlastně 18 
jako vnímala, jak si člověk musí jako rozdělit, jak je v tom 19 
ponořený on sám jako terapeut, co mu to připomíná třeba a 20 
musela jsem to hodně oddělovat od, vlastně ty mý pocity od toho 21 
prožívání vlastně tý klientky. 22 
 23 
To jsem se právě chtěla zeptat, jak dlouho se taková věc jako 24 
hledá, jak dlouho vlastně jste přicházely na to, co to je a co s tím 25 
dělat? 26 
 27 
My jsme vlastně mluvily o tom, kdy se jí, kdy to cítí, kdy to 28 
necítí. Hodně jsme, hodně jsme vlastně analyzovaly to, co se 29 
děje, když vlastně cítí tu prázdnotu a tohle trvalo fakt asi přes 30 
rok, než, než vlastně, ona ji úplně nepojmenovala tu prázdnotu, 31 
ale ona si ji postupně vyplňovala tím, že jakoby vztahem, 32 
porovnáním vztahu k té mámě a tátovi, jakým způsobem je teď 33 
potřebuje a jak potřebuje od nich být vzdálená, bylo to vlastně 34 
takový jakoby dospívání. A vlastně tím, tak pak přišel sen, kdy 35 
se jí zdálo, že jde přes most, kde pod ní tekla voda. Bylo to úplně 36 
most nějaký u moře, takový jako molo, velký dlouhý most a 37 
končilo to, končilo to vlastně nějakou džunglí, jako vstupem do 38 
džungle ten most a ona tam zůstala stát na tom mostě a najednou 39 
cítila, že tam jsou dva lidi vedle ní. A že je to muž a žena, ale v 40 
tu chvíli nevěděla, že jsou to ty rodiče, jo.  Ale že tam cítila tu 41 
energii jako a že jsi říkala, že vlastně musí do té džungle jí sama, 42 
protože to bylo nějaké hledání, nějaké osamostatňování úplně jí 43 
samé. 44 
 45 
Mhm. 46 
 47 
Takže nakonec jsme vlastně došly k tomu, že je to máma a táta a 48 
že jí jako pouštějí do té džungle a jdou vlastně s ní a najednou se 49 
jí ten vnitřek vyplnil těmi zkušenostmi a tím, co jí ty rodiče dali. 50 
Nezávisle jako na tom, že oni byli na sebe protivný a ona tam 51 
byla nějaký prostředník, ale co jí dali jako každý zvlášť nějak do 52 
toho života. A to bylo úplně, fakt jak, mi to přijde teďka ještě i 53 
zpětně strašně jako krásný a takovej film jako úplně mně to 54 
přijde.  55 
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 1 
Film s dobrým koncem? Z toho mám husí kůži. Ale vzpomeneš si, 2 
jaké bylo pro tebe to hledání s ní? Jak jste vlastně spolu hledaly, 3 
tak mě by zajímalo… 4 
 5 
... byla jsem taková jako, že jsem chtěla jako rychle tomu člověku 6 
pomoct a hodně se na začátku vlastně byla jako netrpělivá. 7 
Musela jsem strašně tu svoji netrpělivost hlídat a nechat dojít 8 
toho člověka k těm věcem samotným. Tak to si myslím, že jsem 9 
se jako hodně učila, ještě se to učím, teď už to jako umím docela 10 
líp než na tom začátku. Ale někdy mě ta moje netrpělivost 11 
dožene, no. 12 
 13 
A ty důvody? 14 
 15 
Že něco vidím dopředu, nebo mám pocit, že to vidím, a i když se 16 
mi to pak třeba potvrdí, ale nemůžeš tomu člověku vlastně říct 17 
takhle a takhle jako to je, musíš ho k tomu nechat dojít. Jako 18 
příklad toho, že vlastně dlouho už vidím, že... měla jsem jednu 19 
klientku, která vlastně odcházela od manžela a já už viděla, že to 20 
vlastně nemá cenu. Ona přicházela s některými věcmi, jako že 21 
manžel prostě odjíždí se svojí jako kamarádkou na celý den na 22 
kolo, každý týden a tak, a ona to tak jako se snažila vidět, že to 23 
je v pořádku, že ona na tom kole tolika neujede a že on ji má jako 24 
kamarádku, a nakonec prostě přišla na to, že je to jeho milenka a 25 
on k ní vlastně odešel. Ale trvalo jí to strašně dlouho a jak to 26 
člověk už vidí, jak chce od toho člověka sám prostě zachránit, ale 27 
ono to nejde, protože zaprvé by to bylo tvoje a ona by mohla se 28 
vrátit s tím zpátky, že jako tys to vlastně řekla a ona to udělala a 29 
teď to takhle není. Takže člověk si nikdy není 100 % jistý, jestli 30 
to, co cítí vlastně, a to, co tam vidí, je pravda, žejo. I když zpětně 31 
to můžu říct, že to pravda byla a nějak jsem ji od toho se snažila 32 
zachránit, aby jí to netrvalo tak dlouho, protože ona chtěla 33 
miminko a na miminko docela jako už, už za zenitem trochu a 34 
říkala jsem si, jestli ještě bude čekat pět let v tomhle manželství, 35 
tak taky může prostě přijít o nějaký hezký život.  Ale člověk si 36 
musí uvědomit, že je to život toho druhého člověka a že on se 37 
sám musí za sebe rozhodnout. A to čekání vlastně na to 38 
rozhodnutí toho člověka, co udělá, je při mý netrpělivosti někdy, 39 
někde jako fuška, že musím prostě u toho být. Ale tohle už mám 40 
docela jako zvládnutý. Si říkám, že je to toho druhého člověka a 41 
tak, jak se říká v daseinsanalýze, že je to expert na svůj život, 42 
jsme my sami, jenom potřebujeme k tomu někoho, kdo nás prostě 43 
provede tím. Tak to jako vždycky mi běží hlavou.  44 
 45 
A stávalo se ti v těch začátcích taky to, že jsi neviděla dopředu 46 
nebo že jsi tady tu jako vizi, na kterou čekáš, že jsi ji neměla a 47 
jako tápala si s tím člověkem?  48 
 49 
Jojojo tápala, a někdy se to úplně překlopilo v něco vlastně úplně 50 
jiného, jo. Tam byly, teď si fakt nemůžu úplně konkrétně 51 
vzpomenout, možná, že mi to dojde. Ale možná, že mě něco ještě 52 
napadne, kdyby něco, tak ti to kdyžtak ještě řeknu nebo písnu 53 
nebo zavolám (smích). Ale že třeba člověk předpokládá, že je  54 
 55 
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tam úplně jiný ...  někdo přijde s nějakou jakoby ne zakázkou, ale 1 
s nějakým přáním toho, co by chtěl řešit, a nakonec se dostaneme 2 
úplně k něčemu jinému, jo. Jako že člověk ani nepředpokládá 3 
vlastně, že se dostane člověk někam tak hluboko nebo, nebo 4 
nějak to pak překvapí vlastně i toho, i toho člověka, že on přijde 5 
s něčím, že je nespokojený a pak nakonec vlastně přijde na to, že 6 
ta nespokojenost může být někde jinde. 7 
 8 
Hm. 9 
 10 
Tak dělám takový test na stres, kdy je to roztříděný do takových 11 
jako komůrek, kde ten stres vlastně máš, jestli v zaměstnání, nebo 12 
v rodině nebo sám se sebou není člověk spokojený nebo je to s 13 
nějakým sociálním tvým teďka zařazením nebo vlastně s tím, kde 14 
teď člověk jako bydlí, že jo, jestli je na tom sociálně jako hůř, 15 
nebo tak. Tak vlastně a někoho to překvapí, kde mu to 16 
vyjde, říká, já myslel, že nejvíc stresu mám v práci a já ho mám 17 
vlastně doma, protože bydlím s rodiči, i když v jiném patře a není 18 
to pro mě komfortní. Jo, takže vlastně se tam najednou vyvrbí 19 
úplně něco jako jiného. Takový i jak člověk má to svoje, že i ona 20 
říkala, že ji strašně štve, tahleta, že se vlastně vracím k té slečně, 21 
tak že vlastně bydlela se svým, se svým klukem, vidíš, a teď se 22 
mi úplně odvíjí úplně nová myšlenka. Ona bydlela se svým 23 
klukem, který byl přijat i do té rodiny jako syn už a on ji tak jako 24 
peskoval, jako byl to další rodič. Ona prostě se učila do školy, 25 
dělala vejšku a on přišel a říkal, ty jsi tady celý den a není 26 
vynesený koš a není tohle a tohle, no. Ano, přesně jako, takže, 27 
takže jí připadal jako rodič, jo, že ji peskuje a ona to vlastně měla 28 
to samý s tím tátou, když bydlela u něj v bytě, potom rozešla se 29 
s tímhle klukem. A ležela vlastně, koukala na nějaký filmy a 30 
odpočívala a najednou jako slyšela, že jako jde ten táta, tak 31 
najednou začala přepínat, vypínat, vstávat z té postele. Oni jí 32 
vlastně lezli do jejího vlastního prostoru a ona si vlastně 33 
obhajovala, obhajovala nebo chtěla uhájit ten svůj prostor, ale 34 
pořád jí tam jako lezli, i když nepřišli, jako vlastně, vlastně 35 
vcházeli jí tam. Kdy ona říkala, já jsem slyšela bouchnout dveře 36 
a myslela jsem, že je to otec, protože to byl jeho byt, tak jsem si 37 
musela nastavovat vlastně pravidla, že tati, když máš přijet, tak 38 
prosímtě zavolej nebo písni, protože jako prostě tohle nejde, to 39 
je, i když je to byt od tebe, jo, to bylo takový, ono jí to tam 40 
vstupovalo, že byla jako vděčná za to, že jí vlastně ten táta 41 
podporuje, ale chtěla být nezávislá. A byl to jako její, její takový 42 
hodně, hodně hluboká otázka. A na supervizi jsme řešili, jestli to 43 
není jako zlatá mládež, která... jo a já jsem ji tenkrát hrozně 44 
obhajovala a myslím si že, že myslela jsem si v tu chvíli, že to 45 
není pravda a teď si myslím zpětně, že jo, že prostě ty lidi hledají 46 
prostě svoji vlastní cestu, ale neumí to, protože jsou strašně moc 47 
podporovaný od těch rodičů, takže to osamostatňování je hrozně 48 
těžký pro ně. Buď se smíří s tím, že mají nějaký základ z té rodiny 49 
a nějak to pro sebe využijou, anebo prostě odchází úplně, ale to 50 
se nestává, protože oni jsou vlastně rozmazlený tím, že, že je to 51 
strašně těžký se v tom orientovat, no jako pro mě. 52 
 53 
Pro tebe? 54 
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Pro ně. 1 
 2 
Pro ně, hm. 3 
 4 
Pro ty lidi, no. Copak pro mě to může být složité, já vlastně jenom 5 
sklápím takový ty šlupky, které jako vlastně ty lidi ty lidi mají na 6 
sobě jako ta cibulka, že jo, a zkusím to opravdu jak to říká 7 
Hogenová, odlupovat a dostávat se k tomu vlastně prostředku a 8 
vlastně stejně to pochopení té terapie je jako, si myslím, že je to 9 
učení se celý život. Že prostě každý ten člověk ti přinese něco 10 
jiného, ty si myslíš, že to na něco nasedá a ono se to potom 11 
vlastně vyjeví úplně jinak, že, že prostě přijde někdo se stejnou 12 
věcí třeba, by člověk řekl, a má úplně stejné podmínky, tak nikdy 13 
to není vlastně stejný, není. Je to vždycky jedinečný, žejo. Ty 14 
podmínky nejsou stejné, ten člověk není stejnej a ty jeho pocity 15 
a emoce žejo a osobnost tak je úplně jiná. 16 
 17 
Ještě jsem se tě chtěla zeptat, ty jsi na konci toho minulého 18 
rozhovoru mluvila o tom, že ti hodně, že ti mimo jiné hodně 19 
pomáhala zpětná vazba od klientů, pozitivní nebo nějaká fajnová. 20 
A pak si tam zmínila to, že jí přišla nějaká špatná a že jsi měla 21 
nějaké zážitky, že to vzdáš na tom začátku. Tak bych se chtěla 22 
ještě trošku pověnovat tady tomu. Jestli si vzpomeneš na jedny z 23 
prvních klientů, který pro tebe byly nějak těžký a od kterých si 24 
třeba měla tu špatnou zpětnou vazbu a který ti je vedli k zážitkům, 25 
že to vzdáš? Je tam něco takového? 26 
 27 
Hm, určitě. Já bych to, jeden konkrétní, jedna konkrétní věc mě 28 
teď napadla, že vlastně u mě byla holčina, kterou, kterou vlastně 29 
jako doporučil někdo, kdo mě znal a věřil mi. A ona měla vlastně 30 
Crohnovu chorobu a hodně se s tím jako, hodně se s tím 31 
popasovávala a já jsem se s ní viděla nejdřív jako s otcem, pak 32 
jsem se s ní viděla sama a ta terapie byla jako, hrozně jako fajn v 33 
tom, že ona se potřebovala hodně svěřit hlavně, a že tam vlastně 34 
u mě mohla říct spoustu věci které normálně nemohla, protože 35 
byla hodně právě kvůli té Crohnově chorobě, byla hodně 36 
opečovávaná těma rodičema a byla jim jako vděčná a hrozně 37 
těžko se jí, jako špatně se jí pojmenovávalo,  že je na ně naštvaná 38 
kvůli něčemu a že jí něco schází a tak. A pomaloučku to tak jako 39 
se otevíralo a ona tak jako mi přišla, že to moc potřebuje, že i 40 
když vlastně máme toho člověka, kterého milujeme, tak že, že na 41 
něj můžeme být taky pěkně naštvaní jo. A ona k tomu vlastně 42 
přicházela a bylo to takové jako, jako mně to přišlo, že to nějak 43 
postupuje, i když si s taky člověk není nikdy stoprocentně 44 
jistej, že jestli je to ten správný směr, ale jí v tom bylo dobře, to 45 
je pro mě taková, taky taková trošku jako indicie, že snad, snad 46 
jako jsem s ní na dobré cestě nebo dělám něco, co ten člověk 47 
potřebuje, jo, to vyslechnutí. No a ona řekla, že s ní přijde 48 
maminka a ona zrovna měla nějaký velký průjem a já jsem přišla 49 
o malinko později. Oni vlastně neměli, kde počkat. Ale já jsem 50 
nepřišla pozdě na tu terapii, ale přišla jsem asi jenom 5 minut 51 
před ní, nebo 7 minut. A ona chtěla jít na záchod a měla nějaký 52 
nepříjemný hovor s vrátnou v tom domě, kde mám vlastně ty 53 
terapie a řekla jí ať počká, že jí otevřu já, že já jsem tam asi jako 54 
za chviličku, protože, protože já jsem nějak byla na obědě nebo   55 
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u nás v (jméno organizace, kde pracuje), nevím. A ona na tom 1 
byla vlastně tak, že holku vzala tu moji klientku, šla vedle do 2 
kavárny teda jako na ten záchod a už volala mně, že to je 3 
neprofesionální přístup a strašným způsobem mně jako vynadala 4 
a já jsem se ji snažila přesvědčit, že teď je ta správná chvíle, aby 5 
ke mně šla, že když vlastně už je opečovaná, ale je jí takhle zle, 6 
tak že bych potřebovala vlastně s ní být. A ta maminka řekla, že 7 
v žádném případě, že takhle neprofesionální přístup nikdy 8 
neviděla, úplně jako si neviděla do pusy, teď to vím teda. A 9 
vlastně ji odvezla. A já jsem si říkala, že ne, že bych od toho 10 
úplně odešla, ale hodně jsem zpytovala, co já jsem dělala špatně 11 
a strašně se mi těžko přijímalo to, že to se může stát a že vlastně 12 
té holčině pomůže někdo jiný a bude mít jiný příběh, než se 13 
mnou. A to bylo pro mě hrozně těžké, protože jsem měla takový 14 
pocit, že jsme dobře začaly a že by to nějak pokračovalo a že ta 15 
pomoc třeba jako by byla ze strany té terapie pro ni dobrá a měla 16 
jsem o ni hrozný strach. A říkala jsem si, že když to takhle budu 17 
jako prožívat, že když na ty lidi je člověk hodně naladěný, tak že 18 
jako jestli, jestli to není něco proti té praxi, že to nemůžu takhle 19 
jako prožívat žejo hodně. Tak to mi jako bylo strašně líto. A 20 
přemýšlela jsem vůbec o tom, jak s takovýmhle případem jako 21 
dělat, no. Vlastně to je holčině ještě nebylo 18 tenkrát, jí bylo asi 22 
16 a půl, nebo 17, tak nějak, takže vlastně tu páku já jsem na ní 23 
neměla, že jo, abych jako jí třeba ještě poslala smsku, jestli 24 
nechce dorazit nebo tak. 25 
 26 
 A jak jsi říkala, že… 27 
 28 
A nevěděla jsem, jestli to jako dělám dobře, že já jsem ji možná 29 
měla napsat nebo jako nechtěla... už vlastně jsem do toho dále 30 
jako nešla. A teďka i přemýšlím, že jako co jsem udělala dobře a 31 
co špatně a jsem z toho taková vlastně, jak ztratíš toho člověka, 32 
no. Ale zaplaťpámbu se mi nestalo zatím nic fatálního, že by ten 33 
člověk přišel třeba o život, jo, že i takovéhle věci se můžou dít v 34 
těch terapiích, že potom, že potom hodně přemýšlí ten terapeut, 35 
jako co udělal špatně, co udělal dobře, jestli se nemá na to 36 
vykašlat jako. Tomu jako rozumím úplně no. Ale zaplaťpámbu 37 
se mi to nestalo, ale může se to stát, že jo. Člověk by měl být na 38 
to připravený a vědět kam se v tu chvíli asi obrátit hlavně, sám 39 
jako ten terapeut. 40 
 41 
A ty jsi říkala že jsem měla strach o ni, jak to s ní vlastně bude 42 
dál?  43 
 44 
Mhm. 45 
 46 
A měla jsi strach i o sebe, že třeba jsi v tom hodně moc, že hodně 47 
to prožíváš, že to prostě pro tebe je nějak těžký, a jestli to tam 48 
patří, jestli do té práce patří tady to prožívání a jestli to uneseš 49 
a…?  50 
 51 
Jo. Jojojojojo. I jsem se zpočátku jako do těch, do těch příběhu 52 
dostávala víc jako emocionálně a nosila jsem třeba něco i jako 53 
domů, nějaké střípky a řekla bych, že jsem s tím hodně 54 
otravovala jako, že jsem se dávala, coby kdyby a tak, to vlastně   55 
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jsem, fakt jsem pochopila, že fakt musím jako jenom s kolegy z 1 
psychoterapie, že tudy cesta nevede a nebylo to tím, že bych jako 2 
sdělovala jako úplně ten příběh nebo říkala o koho jde, ale byla 3 
jsem tím víc zahlcená. Teď už se umím od toho trošku oprostit, i 4 
když někdy je to těžké, někdy tě ten příběh zasáhne. A může to 5 
být něco, vlastně jakoby něco tvého, do tvého příběhu ti to může 6 
jako zasáhnout. A, a dřív jsem ti měla takový, že jak se mě to 7 
dotýkalo, tak jsem přemýšlela třeba, co bych dělala já. 8 
 9 
Mhm. 10 
 11 
A teď si, teď kolikrát už vím, že to tam nepatří, že musím být 12 
hodně zaměřená na toho člověka, jak on to vidí. Jo, že tahleta věc 13 
mi tam taky jako na začátku vstupovala hodně. Jo, i když jsem 14 
věděla, že mu nemůžu radit, že nemůžu říct udělejte tohle a tohle, 15 
tak jsem vlastně byla jako hodně při sobě a jako by jsem to 16 
prožívala za sebe a musela jsem se to naučit to oddělovat… 17 
 18 
Neprožívat…? 19 
 20 
… to prožívání moje, a to prožívání toho člověka, že to může mít 21 
jako jinak. To bylo, to bylo tak jako pro mě důležitý, se to naučit. 22 
Říct si, jo, tak prostě to je právě to, že vlastně jsem třeba viděla, 23 
že by se už měla s tím mužem rozejít ta paní, jak jsem říkala, že 24 
už, že jako nemá čas čekat ještě tři nebo čtyři roky, až prokoukne 25 
to, že teda ten vztah jako k ničemu není, ale ono v tu chvíli to 26 
může být tak, že vlastně se s ním rozhodně zůstat a hm, já bych 27 
jí vlastně nějakým způsobem narušila to její vnímání toho jejího 28 
světa. Takže to jako si říkám, že se bojím, abych do toho moc 29 
nevstupovala. Jako samozřejmě nějaké zrcadlo nastavit musíš a 30 
tak, ... ale to prožívání toho člověka by člověk neměl narušovat 31 
tak, aby to nebylo, nebylo potom jako jeho. Musí pak nějak cítit, 32 
že si udělal za sebe to rozhodnutí, že ho k tomu třeba přivedlo, 33 
přivedla ta terapie, že si tam poskládal myšlenky, ale ne že mu 34 
někdo něco vsunul. 35 
 36 
Mhm, mhm. 37 
 38 
No, a já jsem hodně se do toho musela jako, říkám, ta moje 39 
netrpělivost na začátku, a myslím, že jsem si říkala, aby to jako 40 
běželo trošku, jo, aby to teda jako mělo nějaký výsledek. A že ho 41 
nikdy nevidíš, tak s tím se musí člověk smířit, no. Anebo že ho 42 
nevidíš tak, že ti ten člověk prostě vlastně odejde jako od doktora 43 
a neuzavře to tobě. On sám si to uzavře a vlastně už nepřijde. A 44 
teď si říkáš jako, pomohla jsem mu nebo už nechce ke mně 45 
chodit, šel k někomu jinému, to bylo pro mě taky takový zvláštní, 46 
že se mi to kolikrát stalo. Že tam tu zpětnou vazbu vlastně vůbec 47 
nemáš. Že on si to tak jako vyčistí ten člověk a řekne, já už asi 48 
chodit nebudu, já si myslím, že to nepotřebuju anebo prostě 49 
nepřijde. Ale neřekne ti jako jo, mně to pomohlo, nebo něco. A 50 
nepřijde. No a stalo se mi to tak, že vlastně, že jsem se potkala s 51 
jednou paní na jedné prostě akci úplně náhodně a ona se ke mně 52 
chovala strašně hezky, a takhle vlastně odešla a vůbec už vlastně 53 
ke mně nepřišla. A když mě potkala na té akci, tak mě potom 54 
volala. A říkala já jsem, mě bylo blbý na té akci společenské vám   55 
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říkat, že jak mně je a jak to vlastně všecko dopadlo, ale měla jsem 1 
najednou pocit, že vám to říct musím, tak volám. Protože jsem 2 
vás nechtěla jako rušit. Byla taková strašně jako fajn v tom, že, 3 
že nechtěla tu práci jako tahat tam. A já jsem, bych to bývala 4 
klidně i jako schroupla, že jo, a byla bych docela jako potěšená, 5 
že mi jako poděkuje, že se jí ten život nějakým způsobem jako 6 
hnul nebo něco. A ona mi to ale volala potom, to bylo takový 7 
hezký. Ale kdybysme se nepotkali, tak ji to možná ani 8 
nenapadne, jo, ona to brala tak jako, že vlastně jsem ten lékař a 9 
odborník, kterého ona nějak využila a zase odešla. Takže i s 10 
tímhle jsem se musela nějak jako popasovat, že to takhle je, že 11 
ten život vlastně tím druhým nepropojuješ úplně někdy, jenom 12 
že se s ním potkáváš a pak zase ten člověk odchází.  13 
 14 
Že jako poskytuješ nějakou službu a to, že je to tak intimní sdílení 15 
je vlastně jako druhá věc, že jo? 16 
 17 
Hm, je to vlastně stejný, jako s výkladem snů, že jo, v 18 
psychoterapii. To je, jako že vlastně nemusíš, nemusíš ty vůbec 19 
vědět, o čem ten sen je, ale jenom to tomu člověku pootvíráš a on 20 
ti to vlastně takový ten jako jo!... to je ono, vlastně ti to ani 21 
neřekne, protože třeba nechce, že jo. Takže vlastně je to takový 22 
pod nějakou slupkou nějakého tajemství, tak to jsem se taky 23 
musela naučit, protože jsem taková jako hodně zvídavá, zvědavá 24 
a zajímalo mě to, zajímá mě třeba, jak ty lidi dopadnou a jestli 25 
jako si to vyřešili, když já vlastně jsem tomu nebyla, jako u toho 26 
nebyla, no. Tak to pro mě taky bylo jako těžký, to odcházení 27 
někdy. Ale teď už to beru tak, jako že klidně nabízím ze začátku, 28 
že jako jestli chce ten člověk někoho jiného, že někoho seženu, 29 
kdybysme si nesedli, jo. Je to úplně, úplně už o něčem jiném. Už 30 
se mě to jako nedotýká tak, jako zpočátku. Jo, že kdyby ten 31 
člověk řekl, hele já jako, víte, já si myslím, že tudy cesta nevede 32 
nebo potřebuji chlapa nebo prostě mi tu není tak dobře, jak jsem 33 
si myslela, já prostě cestou terapie nepůjdu, tak se mě to vůbec 34 
nedotýká. Vůbec. Jo, že potom to po mně jako klouže, když, když 35 
mi někdo nevyčítá úplně nějakou věc, nad kterou bych 36 
přemýšlela potom, tak se mě to nedotýká. A když někdo tohle, 37 
tohlecto řekl, já si myslím, že se mi tohle úplně nestalo, že mi 38 
tohle, tady mi tohle chybělo třeba. Jo, ale umím si představit, že 39 
bych si s tím asi zabývala ještě a snažila bych se pochopit, co tam 40 
chybělo a říct si, jestli je to vlastně moje chyba, jestli jsi mám 41 
někde něco jako doučit a ještě, ještě dovzdělat, nebo, nebo si něco 42 
dopřečíst anebo jestli prostě to já neumím a touhle cestou 43 
nepůjdu a je mi to nějak jako jedno, no.  44 
 45 
Tak jo, tak jo, no tak… 46 
 47 
No prosím tě, pomohla jsem ti nějak? Já si říkám, že jsem někdy 48 
tak jako moc objektivní (smích)... 49 
 50 
Hrozně moc, hrozně moc děkuju. Myslím, že jsi mluvila hodně o 51 
tom, jaký jsi to měla ty a taky jsi mluvila o těch, o těch klientech 52 
konkrétně, a to jsem právě moc potřebovala k tomu rozhovoru 53 
doplnit. Já bych to asi postupně uzavírala, ještě akorát se tě chci   54 
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zeptat, jestli tě napadá něco, co bych fakt ještě měla od tebe slyšet 1 
k tady tomu tématu? 2 
 3 
Myslím si, určitě nepodceňovat ty supervize anebo takovýhle 4 
malinký supervize i třeba s kolegou, když si člověk není jistý, tak 5 
nezůstávat v tom sám. Protože jako v podstatě ta psychoterapie, 6 
když děláš individuál, tak je to strašně osamocené. 7 
 8 
Mhm. 9 
 10 
A vlastně s tím jedeš i domů, třeba jako já včera večer že jo, v 8 11 
hodin prostě jsem odjížděla domů sama a, a nemám tam kolegu, 12 
se kterým bych se i rozloučila a řekla třeba, dneska toho bylo 13 
hodně, jo, takovýto, to posdílení,  já to třeba potřebuji, někdo ne. 14 
Jako za sebe zase musím říct že, že mě hodně pomáhalo, když to 15 
jsme začínali s kolegou, máme vlastně napůl tu, tu poradnu nebo 16 
tu, tu naši místnost, že jsme opravdu třeba šli jako si sednout na 17 
jedno malé pivo a někdy jsme rozebírali ty, ty naše lidi a nikdy 18 
jsme jenom tak koukali bez okna (smích), ale že v tom být i s tím, 19 
s tím druhým, když to člověk potřebuje, nenechávat si to jenom 20 
v sobě a podělit se. A na té supervizi, když člověk může... Tak je 21 
to fajn. Takže tohle, tohle bych jako poradila, hodně jako 22 
nezůstat v tom sám, pro mě to bylo důležité ze začátku. A vlastně 23 
oddělovat ten svůj život od těch příběhů a mít svůj názor určitě 24 
na věc, ale nějak hodně, hodně vnímat toho druhého opravdu, 25 
opravdu… každý máme to prožívání jiný, takže nám člověk 26 
může říkat vlastně, nebo ti může říkat příběh nějaký a ty to 27 
vidíš,  asi jak se ho dotýká a ono se ho to dotýká třeba jinak. Buď 28 
víc, nebo míň.  Takže hodně jako to naslouchání tam mám, jako 29 
hodně dostávat se toho, jak to ten člověk jako má sám. A ty jeho 30 
pocity, emoce a tak, tak naladit se prostě, naladit se na toho 31 
druhého je, je opravdu jako důležité a těžké. 32 
 33 
Tak jo (smích). 34 
 35 
Kdyby mě ještě něco napadlo, tak ti řeknu, jo, ale myslím si, 36 
myslím si, že zatím, zatím já mluvím tak jako, co mě napadá a 37 
myslím si, že je to asi autentický a přirozenější, než kdybych o 38 
tom já nevím, jak dlouho přemýšlela (smích). 39 
 40 
Moc děkuju! Moc děkuju. Bylo to, bylo to báječný, děkuju. 41 
 42 
Tak ať se daří (smích). 43 
 44 
Díky.   45 
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Rozhovor paní S. 1 
 2 
Tak jo, tak informovaný souhlas máme už probraný a podepsaný 3 
a já bych se tě na úvod ráda zeptala, jak jsi začala pracovat 4 
klienty, kdy to bylo, jak dlouho to je zpátky? 5 
 6 
 Hm… já jsem... Myslíš s klienty v individuální péči jo? 7 
 8 
S klienty v individuální terapii. 9 
 10 
Mhm. Tak já jsem v roce…, v roce 2006 jsem dostala nabídku 11 
být jako ko-terapeut ve skupině se zkušeným psychoterapeutem, 12 
a to jsem přijala, byla jsem za ní ráda a pracovala, a pak jedna z 13 
klientek, myslím z té skupiny, pak jsme se domluvili na 14 
individuál, jo. No, tak takhle se ke mně dostal první klient, 15 
klientka. A bylo to, když já jsem byla na začátku svýho výcviku, 16 
takže jsem to brala tak, že jsem jako samozřejmě nezkušená a, 17 
ale měla jsem oporu v supervizi hned. 18 
 19 
Takže to jsi měla jako při svý práci, nějak jako… 20 
 21 
Při svý práci... Já jsem byla, já jsem byla těhotná a do práce jsem 22 
chodila jenom na dohodu. Já jsem pracovala v oblasti krizové 23 
intervence. Takže, no… já jsem byla těhotná na rizikovém 24 
těhotenství, takže jsem nechodila každý den do práce, já jsem 25 
dělala pár služeb v týdnu nebo měsíci v nějaké sociální službě a 26 
ty skupiny psychoterapeutický s tím kolegou a pak jsem začala 27 
dělat takhle sama na sebe. 28 
 29 
A jak dlouho trvalo, než se ti přidali další klienti? Měla jsi tu 30 
první klientku dlouho jako jedinou? 31 
 32 
No to je otázka, co je to dlouho... No, třeba pár měsíců byla ta 33 
jedna a pak se objevila druhá. Já jsem pracovala v zařízení, kde 34 
mimo jiné byla recepce, která spravovala objednání pacientů a 35 
klientů pro x terapeutů, psychologů, psychiatrů a někdo se tam 36 
tenkrát chtěl objednat a v nějakém jeho požadavku byl asi nějaký, 37 
do kdy se chce objednat, nebo co nejdřív, a ty lidi, kteří tam 38 
pracovali, měli plno, takže ta recepční paní se mě zeptala, jestli 39 
bych neměla kapacitu, jestli chci a já jsem chtěla. No, a to už se 40 
potom... To už si pak lidi mezi sebou řeknou, prostě někdo, můj 41 
nějaký kamarád a jeho známý někoho hledá a jestli na mě může 42 
dát kontakt Tak takhle se to pak rozšíří. 43 
 44 
No a když si vzpomeneš na tu úplně první klientku, nebo na ty 45 
první, tak jaké to bylo s nima? 46 
 47 
Hm… no asi si můžu nějak vybavit teda matně, ale nějaký pocit 48 
jako svýho napětí a nervozity jako z toho blízkého setkání, kdy 49 
si s někým druhým, cizím nejdřív, koukám do očí a má to být 50 
upřímný a důvěrný, tak abych to asi nezvorala a abych věděla, co 51 
říct a věděla, co neříct... Ale myslím, že když jsem to pak někdy 52 
reflektovala na supervizích nebo s nějakými kolegy, kolegama, 53 
ať zkušenějšíma nebo začínajícíma stejně jako já, tak to vůbec   54 
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nebylo oprávněný a zdůvodněný, nebylo čeho se bát. (ticho) 1 
Myslím, že co si pamatuji, tak vždycky jako těšení se, já jsem 2 
vždycky pracovala, nebo zvlášť v tom, v těch začátkách, ve 3 
frekvenci míň než jednou týdně, takže jednou týdně určitě s tím 4 
daným člověkem a pamatuji si, že jsem se vždycky těšila, z týdne 5 
na týden na každou tu práci... Jako přemýšlela, těšila jsem se, 6 
dělala jsem si poznámky, učila se... Jako já si pamatuji radost 7 
velkou, že jsem to sdílela na výcviku. Byla jsem ráda za to, že 8 
jsem dostávala podporu na výcviku, jakože jo, zkoušej to, jdi do 9 
toho, nic moc zlýho se nemůže stát. 10 
 11 
Takže jsi byla na začátku nervózní? (5:30) 12 
 13 
Hm, pak si tu nervozitu takovouhle asi podobnou... Já si jí úplně 14 
nepamatuju, tuhletu, o které se teďka bavíme, ale, ale myslím, že 15 
jsem si po letech pak vzpomněla, že to byla ta stejná, kterou jsem 16 
pak prožívala po letech, když jsem si udělala, absolvovala 17 
párovou terapii, jako kurz pro párovou terapii, ale pouze kurz, 18 
ten byl asi roční, nebyl to výcvik, a pak si pamatuji, že když měli 19 
přijít jako první, první pár ke mně na sezení, tak to jsem byla 20 
nervózní a ten pocit znám trošku i dodneška, protože nepracuju s 21 
párami úplně obvykle, je to jednou za čas to se objeví nějaký pár, 22 
a to bývám trochu nervózní. A z toho, z toho kurzu v té párové 23 
terapii si pamatuji, že tam někdo z těch lektorů říkal, že, že ten 24 
pocit taky znal, že jako před tebou sedí jako dva lidi, a že jich je 25 
vlastně jako přesila na tebe, jako že seš tam jako sama terapeut a 26 
že oni jsou dva a mají spolu něco hodně společného, jako že jsou, 27 
že se znají a ty se s nimi neznáš. A někdo tam řekl tenkrát z těch 28 
lektorů, že jako nebojte, nebojte, ono někdy stačí, když by tam 29 
seděl i plyšový medvěd a kýval hlavou, tak... Tak ono to znělo 30 
takhle jako srandovně, nebo by to mohlo znít i nějak jako zle 31 
ironicky, ale já jsem si to přeložila, jako že když jsme v roli 32 
klienta a je nám těžko nějak, tak je pro nás často velmi a dost a 33 
někdy až dost, že nás někdo, ten zážitek, že nás někdo poslouchá, 34 
že máme jeho pozornost a že na nás kouká a opakuje, co jsme 35 
říkali, takže kdyby jenom tohleto jsem těm lidem měla 36 
poskytnout, takže to může být nějak dobrý. Ale to napětí si 37 
pamatuji a znám ho i teď, když přijde pár, tak že jsem vlastně 38 
jako v napětí. 39 
 40 
Já jsem se právě chtěla zeptat, co to je za nervozitu, když jsi 41 
říkala, že, že ji znáš s prvním klientem a s prvním párem, tak co 42 
je na ní speciálního? Mě to právě zajímalo… 43 
 44 
Co to bylo s tím jednotlivým klientem, to si nemůžu uvědomit, 45 
ani... a ten pocit už dávno neznám, neprožívám ho, ale jak říkám, 46 
s těma párama jo, takže teď se k tomu, abych ti nějak mohla 47 
odpovědět, tak se musím k nim vztahovat jako k těm párům, tak, 48 
no asi jako, že vím, že je to hodně náročná práce v tom smyslu, 49 
že se musím nějak, že musím mít úplně mega-otevřenou mysl a 50 
úplně brilantně, ve smyslu jako transparentně sama pro sebe si 51 
reflektovat, co se mnou ty lidi dělaj a že toho je hodně, protože 52 
jsou to jako jeden, druhý, ale k tomu ten jejich vztah, takže jsou 53 
to jako tři úrovně a plus já, a že prostě, abych to stíhala, abych   54 
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nezůstala, abych se nezamyslela jenom u jednoho z těch 1 
elementů, hm a pak asi, že prostě vztah je tak složitá, teď myslím 2 
vztah jako mezi lidmi, inter… mezipersonální, že je tak složitá 3 
záležitost, že jestli, jestli vlastně dokážu udržet klid v tom 4 
smyslu, protože ty lidi přijdou neklidný a oni budou chtít 5 
minimálně zpočátku rady, než jim dám okusit toho, že rady 6 
nebudou, že to tak v pořádku, doufám že nebudou, páč je to jejich 7 
život a že to nepůjde tak rychle, jak si asi mysleli, tak možná, 8 
abych to jako vydržela, abych udržela sama v sobě, že ten tlak, 9 
že jako pomožte nám, nám je spolu hrozně blbě, nevíme, co dál. 10 
Tak abych vydržela to, že oni to taky nemůžou vydržet, abych to 11 
udržela i za sebe i za ně, za každého zvlášť a za mě dva 12 
dohromady. 13 
 14 
Takže to je ještě o něco víc znásobený, než s tím individuálním, 15 
viď… (9:56)  16 
 17 
Já nevím… 18 
 19 
Mě napadlo, jak jsi říkala o těch třech rovinách plus ty, jako 20 
jeden, druhej, jejich vztah, a ještě tvůj prvek, tak že, že s tím 21 
individuálním je to vlastně ty, on a váš vztah, že jo, že tam je 22 
vlastně těch rovin, který chytat, o něco míň… (10:27) 23 
 24 
Tak takhle, když to spočítáme, tak jako objektivní matematikou 25 
jo, ale neřekla bych, nemyslela abych si, že to je nějaký jako 26 
strašně jednodušší. Ale myslím, že já se v tom minimálně cítím 27 
zkušenější, mám daleko víc zkušenější individuální, zkušenosti v 28 
individuální práci, než v páru, než s párem, hm... 29 
 30 
A vzpomínáš si na tu klientku, jaká byla, nebo jak ti s ní bylo? 31 
(11:08)  32 
 33 
Hmm, já totiž mám na mysli, teďka když se bavíme, dvě klientky 34 
a já nevím, která z nich byla první úplně jo, takže já klidně to 35 
můžu, tak v hlavě se mi to prolíná, no, tu jednu jsem znala ze 36 
skupiny a tu druhou teda ne, takže řekněme, že s tou ze skupiny 37 
jsem měla nějaký vztahový náskok samozřejmě, jako že jsme 38 
spolu měli už předtím vztah. Pamatuji si rozhodně sympatie. Ať 39 
jako úplně na začátku, prostě mě ten člověk zajímal a mě 40 
zajímalo, zajímalo dělat tu práci, já si ani neumím představit 41 
jinak, než že by to začalo tak, že mě to zajímá, když mě to 42 
zajímalo, dělal tu práci a byl to můj cíl a přání a sen a touha se v 43 
té práci, tady v tom oboru nějak prosadit, etablovat, usadit… si 44 
neumím představit, že by mě to nezajímalo. Tak, jako když si... 45 
když chceš lyžovat, tak si koupíš lyže, koupíš si k tomu oblečení 46 
a jedeš na hory a jsi na horách, prostě děláš všechno proto, abys 47 
to mohla dělat. (smích)  48 
 49 
Takže si pamatuješ veliký sympatie a zájem o ni? 50 
 51 
Mhm. Hm... Přemýšlím, co si pamatuji ještě. Tak takhle, když 52 
teď mluvíme, tak si, tak se mi vybavuje, jak vypadají, trochu 53 
oblečení si vzpomínám, pamatuji si, v jakých křeslech jsme   54 
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seděli, bylo to jinde, než pracuji poslední roky, třeba posledních 1 
osm let, tak bylo to jako v jiném zařízení, v jiné místnosti. Ale 2 
jinak si nepamatuji, že by se to dělo ve mně nějak jinak, než jak 3 
je to teď. Prostě, když jsem s klientem, tak jsem s ním a 4 
minimálně na ten čas toho sezení, pak ještě třeba chvíli posezení, 5 
než si udělám zápisky, pak se můžu nějak občerstvit, dojít si na 6 
záchod a pak už je to pryč, tak se to jako zabalí ve mě a než on 7 
zase přijde, tak já si přečtu zápisy z minulý hodiny svoje a úplně 8 
se mi to celý rozbalí ten příběh, úplně se vším všudy jako, i s 9 
věcmi, které nemám zapsaný v těch zápisech. V těch zápisech 10 
jsem neměla ani při začátkách, ani teď žádný vlastně konkrétní 11 
věci, mám tam svoje nápady pouze a jakože nic moc jako 12 
anamnestickýho, to vlastně tam není napsáno, rozhodně tam 13 
nejsou psané třeba jména nějakých blízkých lidí toho člověka a 14 
všimla jsem si, že když bych měla někomu jen tak vyprávět, tak 15 
někde povídám na supervizi třeba jako kazuistiku, tak než to 16 
začnu vyprávět, tak bych, tak vůbec nevím ty jména, vůbec jako 17 
když to v paměti nemám, ale jakmile se mi rozbalí jako ten 18 
koberec toho člověka, ten příběh, tak vím úplně přesně, kdo jak 19 
se jmenuje, co se kdy stalo, o čem jsme se bavili, co jsem kdy 20 
cítila a takhle myslím, že to bylo už v tom začátku. Že jsem si 21 
nikdy nepsala poznámky během sezení například, ani na začátku. 22 
 23 
A když se ještě podíváme do tý tvý zkušenosti, co jsi vlastně cítila 24 
tou, v těch začátcích, s tou první, nebo s tou první a druhou. Jestli 25 
jsou tam jako nějaký výrazný věci, který víš, že jsou tvoje a žes je 26 
prožívala silně? 27 
 28 
Jak moje? Jako z mého života? 29 
 30 
Ne, s nimi. 31 
 32 
Jako proti přenosový pocity? 33 
 34 
Co jsi zažívala s nimi tam… 35 
 36 
Tak jak jsem řekla zájem, radost, zvědavost, zvídavost, nápady, 37 
jestli, u kterých jsem si říkala, jé to se těším, až třeba řeknu 38 
supervizorovi, nebo na nějaké intervizi, co si o tom budeme moct 39 
myslet, co budeme asi říkat, co to asi znamená... nějaký typ 40 
zaujetí a k tomu člověku, zaujetí jako zájmu. Odhodlání udělat 41 
všechno, co umím, pro to, abych mu mohla prospět. Co jsem ještě 42 
mohla cítit... No, nenapadá mě, co bych mohla cítit, jako že by 43 
bylo nepříjemné třeba. A já to ani teď neznám z práce. (16:50) 44 
 45 
No, já si pamatuji tu nervozitu, to, jak jsi říkala, ta se ti do toho 46 
nějak promítla, nebo ne? 47 
 48 
No, ta nervozita, ta se jako týkala, když se ten člověk objednal, 49 
nebo jsme se domluvili, a než přišel poprvé, jako do prvního 50 
sezení, pak už ne. Ani ne během toho prvního sezení, to zmizelo. 51 
Já si to trošku představuju, jako že to takhle mají umělci, než jdou 52 
na pódium, jako oni to tak říkávají teda, já vím teda prd, co cítí, 53 
nebo je to individuální, ale že to pak z nich spadne. Tak prostě   54 
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když jsem začala pracovat, tak to ze mě spadlo nebo spadne. Jako 1 
asi, že obléknu nějak prostě pracovní virtuální oblek, a tím 2 
nabydu tý jistoty nebo se mi rozbalí moje kompetence v hlavě, 3 
no a už není z čeho být nervózní. 4 
 5 
Mě napadá teďka se ještě zeptat na ty kompetence, jak to vlastně, 6 
jak jsi to měla s těmi kompetencemi takhle v těch začátcích, když 7 
... já si to představuji tak, že je člověk jako získává tou prací… 8 
 9 
Hm, a vzděláním. 10 
 11 
A vzděláním. 12 
 13 
A sebezkušeností. 14 
 15 
A sebezkušeností… 16 
 17 
Mhm… 18 
 19 
Mě by zajímalo, mě by zajímalo, víš, jestli bys mi to mohla 20 
přiblížit na nějakých jako konkrétních situacích, jo, aniž bysme 21 
porušovaly mlčenlivost, tak jestli bys mně to mohla přiblížit, 22 
vlastně tu zkušenost, ty prožitky, o kterých jsi teďka mluvila, na 23 
nějaký historce třeba nebo příběhu, klidně maličkým. 24 
 25 
Hm, tyjo, to musím teda přemýšlet. Jak se mi rozbalí ty 26 
kompetence, jo? Jak se mi rozbalily kdysi, když jsem byla 27 
začátečník? 28 
 29 
Jak se ti rozbalí ty kompetence, jak přijdeš z té nervozity nebo 30 
trémy do té sebejistoty, jak vlastně se utváří ten zájem, ten lidský 31 
zájem o toho druhého… 32 
 33 
No možná odpovím trochu zeširoka, jo? A tak se pak třeba, se 34 
tak do toho dostanu. Řekla bych, že řekněme jako brána nějaká, 35 
buď můžu říct ke mně, a nebo kterou mám já od sebe ke klientovi, 36 
teď úplně k jakýmkoli, i minulému, se snadno otevře ve chvíli, 37 
kdy si mě ten druhý člověk získá a on si mě může získat úplně 38 
věcma, které by ho vůbec nenapadly, že jsi mě tím získává, že 39 
mě získává ať pro zájem, nebo vztah k němu, nebo proto, že se 40 
zřejmě tedy rozbalí ty kompetence, a to je nějaká jako chvilka, to 41 
můžou být úplně pidi chvilky v nějakém buď jeho vyprávění, 42 
nebo v jeho prožitku, který tam odehraje na té, v té situaci tady a 43 
teď, a to může být, že se mu za lesknou oči, nebo že použije 44 
vulgární slovo, nebo že se potkáme v nějaké situaci jako humoru. 45 
Že si mě nějak získá jako člověk a je úplně jedno, s jakou 46 
problematikou přichází, to v tom vůbec nehraje roli. Může to být 47 
klidně i něco, s čím já třeba morálně nesouhlasím nebo takhle 48 
bych to ve svém životě prostě nechtěla mít nebo ve svém 49 
soukromém životě bych k tomu měla výhrady, nebo bych k tomu 50 
měla nějaké apely. Ale když jsi mě získá, že to třeba nějak 51 
reflektuje, a klidně aniž by věděl, že to reflektuje, to je úplně 52 
jedno, tak pak si myslím, že to je úplně základ toho, že já se 53 
ukotvím, opřu sama sobě a můžu, když si sama sebe prohlédnu,   54 
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 1 
tak ucítím, že jsem se uvolnila nebo dala jsem nějak ruce nebo  2 
jinak si opřela nohy o zem nebo o křeslo ruce nebo jsem se jinak 3 
nadechla, si všimnu. A v těch začátcích mně rozhodně chyběla 4 
spousta teorie, takže vůbec nemůžu říct, že bych se opírala o 5 
nějakou teorii, tomu se až musím smát (smích), že jsem takhle 6 
začínala pracovat, jo. Já myslím, že jsem se tenkrát opírala, že 7 
moje kompetence byly v mojí zkušenosti s mýma terapeutama, 8 
ať z mého výcviku anebo z mého individuálu, a to ta zkušenost, 9 
že, to co jsme před chvilkou trochu říkali, že prostě když jsem já 10 
sama na své kůži zažila, jak je to hojivý, jak je to balzám, jak je 11 
to sauna, jak je to teplá vana, jak je to krásná masáž, jak je tu 12 
sluníčko na pláži a nebo na horách, tak je to prostě něco hrozně 13 
příjemného, nebo voňavá louka, když mě ten druhý poslouchá a 14 
poslouchá mě aktivně, zajímá se, všimne si věcí, které jsem 15 
prožila v životě a ani si nevšimnu, ani vlastně nevím, že jsem je 16 
prožila a on jim dá nějakou váhu a řekne, jé tak to jste měla teda 17 
takovýhle, nebo to muselo být takovýhle, hm, tak, myslím si, že 18 
jsem si na tom začátku nějak myslela, že jestli tohleto dokážu 19 
druhému člověku zprostředkovat, tak že budu se sebou 20 
spokojená. Tak že si budu moct říct, že jsem ten den pracovala 21 
dobře. Tak myslím, že na začátku byly moje kompetence v 22 
důvěře v samu sebe, že dokážu mít lidský kontakt, že dokážu mít 23 
lidský kontakt v nejširším slova významu. 24 
 25 
Že tam s tím druhým budeš umět být.  26 
 27 
No. A pak ještě možná taky o to, že jsem měla teda mnohaletou 28 
zkušenost z práce krizového interventa, že se můžou tedy věci dít 29 
hodně vážné, jako že může jít i třeba dokonce o život, na různých 30 
úrovních, ale i klidně na té jako nejzákladnější, nejfatálnější a že 31 
vím, co dělat v takových situacích. Myslím, že jsem se, že jsem 32 
přišla asi zhruba z 10 let práce krizového interventa se 33 
zkušeností, že se jen tak něčeho nezaleknu, že může ten druhý 34 
člověk vybalit celkem cokoliv. 35 
 36 
Mhm, mhm. Tak to si představuju tak, že ti to muselo asi dávat 37 
jako jistotu nebo něco, co se můžeš opřít? 38 
 39 
Hm, jo, jo. 40 
 41 
Byly třeba pro tebe náročné ty témata nebo ty potíže těch 42 
prvních? Věděla jsi, co vlastně jako pro toho člověka dělat? 43 
Mohla bys třeba, mohla bys třeba malinko přiblížit, co to bylo za 44 
ty problematiky… 45 
 46 
Jo, jo, jo. Jedna měla anorexii a ta druhá si nebyla jistá svojí 47 
sexuální orientací. A, no, a od toho se odvíjely u obou jako 48 
vztahový, vztahový trápení s oběma rodičema. No, tak ta jedna 49 
věděla, že je na chlapy, tak ta s chlapama a ta, co to nevěděla, tak 50 
s obouma pohlavíma. Oboje, ani jedno z toho mi není neblízké z 51 
toho důvodu, že oboje je vztahové, což bych snad řekla, že je 52 
všechno vztahové, tak, že... tak, že všechny symptomy se dají 53 
nějak vrátit do vztahu, ať to znamená vztahy s lidmi nebo vztah 54 
sám k sobě, tak v tom ohledu mně bylo jedno, s čím za mnou kdo   55 
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přijde z oblasti vztahů, tak. Určitě bych se na začátku nepouštěla 1 
do žádný velký patologie na osobnostní úrovni. To myslím, že 2 
bych rozeznala, ne v tom smyslu, že bych to rozeznala, co je ten 3 
člověk zač, to bych tedy asi nerozeznala, ale tyhle kompetence 4 
jsem získala až se svým studiem a s nabytím nějaké teorie, a i 5 
zkušeností jako z praxe, ale do toho bych se teda nepustila. A 6 
nepustila bych se do ničeho, do závažnějších diagnóz. Ani do 7 
závažnějších diagnóz z hlediska třeba neurotických poruch. 8 
Určitě bych se na začátku nepustila do práce člověkem s 9 
obsedantně-kompulzivními symptomy, tomu bych nerozuměla 10 
tenkrát. 11 
 12 
Takže jsi měla pocit, že tomu rozumíš, co ty dvě dámy prostě řeší 13 
a co jim můžeš tou… nabídnout za... Co jim vlastně můžeš 14 
nabídnout, když to takhle říkám, tak co je to vlastně, co jim můžeš 15 
nabídnout? ( 28:04)  16 
 17 
Já jsem to chápala tak, že když jim nabídnou vztah, že když ji 18 
nabídnu vztah sama s sebou, mezi námi dvěma a ten budeme 19 
moct poctivě si prohlížet, takže to bude jeden a nástrojů, jak si 20 
oni budou moct, ať sami se sebou, nebo se mnou, prohlížet tvoje 21 
vztahy sama k sobě, nebo s těma lidma i z jejich života, a že si 22 
takhle v tom udělají pořádek a pak už že bude snadné se 23 
rozhodnout a najít pro sebe nějaký lepší zvládací mechanismy 24 
pro jejich životy. Což se mimochodem u těch obou teda to 25 
povedlo jednoznačně. 26 
 27 
Tak to je hezký, že to na začátek taková radost a úspěšná 28 
zkušenost, že jo… nebo jak dlouho to vlastně trvalo, tyhlety 29 
terapie? 30 
 31 
S tou klientkou s anorexií si myslím tak tři roky, takže 32 
dlouhodobá práce a s tou druhou myslím si, že míň, třeba rok. 33 
Ale asi jo, to mě nenapadlo, jak teď říkáš, no určitě jsem udělala 34 
na začátku dobrou zkušenost, což mě teda asi mohlo posilovat a 35 
uklidňovat, že to nedělám blbě, že to dělám dobře a že dobrý. To 36 
mě nikdy nedošlo, až teď, když to říkáš (smích). 37 
 38 
Hezký! A bylo něco, čeho ses tam bála nebo co ti nahánělo strach 39 
nebo obavy? Jak jsi mluvila o tom, že jim, nabídneš ten vztah a 40 
jeho poctivý zkoumání, ten váš… 41 
 42 
Nevím, čeho bych se mohla bát... to mě nenapadá, čeho bych si 43 
mohla bát. (odmlka) Tyhle dvě si navíc pamatuji tak, že jsem je 44 
od začátku vnímala jako velmi motivovaný, takže teď, když jsem 45 
si přemýšlela, tak mohla bych se bát toho, že té práce v nějaké 46 
chvíli, kdy já to nebudu čekat, nechaj a už nepřijdou a že toho 47 
bych se mohla bát, že nebudu vědět co se stalo, jako se to tak 48 
děje, to nikdy nevíme, co se stalo, když se ten klient nějak 49 
rozhodne a nedá nám, nedá nám to vědět. Co jsem říkala? 50 
 51 
Čeho ses tam bála…mě napadá se zeptat...  52 
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No, takže tyhle dvě byly tak motivovaný, že si pamatuji, že jsem 1 
se tohohle nebála. Nebála jsem se, že nepřijde další týden. Toho 2 
jsem se rozhodně nebála a nenapadá mě, čeho jiného bych se 3 
mohla bát. 4 
 5 
Takže si k nim měla vlastně i nějakou důvěru, že jsou motivovaný, 6 
že to... že tý vaší práci dávají váhu 7 
 8 
Mhm. 9 
 10 
A stalo se ti na začátku někdy, že ti takhle ten klient vypadl a 11 
nedal ti vědět a nechal tě na pochybách, co se stalo? 12 
 13 
Určitě, to se stává běžně i v současnosti, jako během celé té 14 
kariéry. No tak, asi jak to teď spolu říkáme, no tak naštěstí se to 15 
nestalo úplně s těmi prvními, ale záhy se to pak určitě dělo běžně. 16 
 17 
A jak jsi snášela nějakej ten první výpadek? 18 
 19 
(smích) myslím že špatně! Že jsem z toho bývala rozhozená. 20 
 21 
To věřím… 22 
 23 
... ale myslím, že v tom hrálo roli hodně to, že jsem na začátku, 24 
já jsem o tu práci hrozně stáhla. A furt o ni moc stojím, ale teď 25 
už dávno nemám, a jsem za to ráda, občas si na to vlastně 26 
vzpomenu, že už dávno neznám ten pocit, že když někdo 27 
nepřijde, že se jako nemusí bát, že by nepřišel někdo jiný, jako 28 
že o tu práci prostě nepřijdu. Tenkrát mě to neživilo, tak to vůbec 29 
nebylo tenkrát z pohledu toho, že by mě to mělo živit, dneska 30 
bych se mohla bát, že mě to třeba, že prostě nevydělám peníze. 31 
Ale... prostě že bych neměla práci. Jakože bych nemohla, protože 32 
já se každý den do práce těším. Já se těším, i když jdu z práce a 33 
já se těším, i když jdu do práce. Já se těším, i když jedu na 34 
dovolenou, a to si třeba řeknu, tak a mám 10 dnů volno, to bude 35 
krásný, ale já se těším, i když to končí. Ne, že bych se v průběhu 36 
dovolené těšila takhle v tom smyslu ne, ale není... Často od lidí 37 
kolem mě, z jiných oborů teda musím jako, neslyšela jsem to 38 
nikdy od člověka, který by mě byl nějak blízký, nebo bych ho 39 
nějak potkávala nevím, na supervizích někde, nebo seminářích 40 
nebo konferencích, kdo by řekl tyjo, tak zase do práce, zase 41 
neděle, zase pondělí jdu do práce, tak v mém oboru to neznám. 42 
Ale od jiných lidí ze svého soukromého okolí to stíhám v 43 
podstatě úplně beze zbytku, to snad říkají úplně všichni, já to 44 
neznám ve svém životě. Tak myslím si, že bych se, tenkrát jsem 45 
si kor asi bála o to, abych prostě měla práci, abych mohla 46 
pracovat, že jako chci pracovat, že se hrozně těším, že mi to dělá 47 
radost. Nenapadá mě jiné slovo, než že se těším. (33:21) 48 
 49 
A když se podíváš dovnitř, tak víš, na co se tam těšíš? Na co se 50 
tam těšíš? 51 
 52 
 Ptáš se na současnost, nebo na ty začátky? 53 
  54 
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S důrazem na začátky. Na začátky se ptám. 1 
 2 
(odmlka) Před těmi, kolik to je, že jo, nevím, 14 let, nebo jak 3 
dlouho, tak nepamatuji se, že bych o tom takhle přemýšlela, to 4 
co tak teďka řeknu, ale co si dneska myslím, dneska si myslím, 5 
že tenkrát jsem si mohla myslet, tak si myslím, že jsem, a to se 6 
shoduje se současností, já si strašně vážím, a dost jsem pro to v 7 
životě udělala a jsem pro to ochotná furt v životě hodně dělat, až 8 
úplně dokud to budu chtít dělat tu práci nebo budu moct dělat, 9 
tak jsem proto ochotná hodně udělat, ve smyslu jako studia, 10 
výcviků, vlastní terapie, vlastního si udělání pořádku ve svém 11 
životě, nezakrnění, tak já, protože já si strašně vážím na téhle té 12 
profesi té hloubky té práce. Blízkosti potkání se s druhým 13 
člověkem. Přesto, že to je, já jsem  OSVČ, je to jasný byznys 14 
taky lidi, mi dávají peníze z ruky do ruky, nebo posílají na účet, 15 
je to prostě nebo nepopiratelně viditelný, nedávají to žádné mojí 16 
sekretářce nebo asistentce, je to, prostě tam jako proběhne to, že 17 
je to za úplatu, za peníze. Tak přestože to je taky byznys, tak je 18 
to ale tak nepovrchní, tak nejvíc blízký, jak já to teda v životě 19 
znám, možná že to jde i nějak jinak, ale zatím jsem to já… takhle, 20 
tak jak to znám, tak je to nejvíc blízký, jak jde být druhým 21 
člověkem, a to mě, musím říct, že mě to úplně dojímá, když ti to 22 
říkám (údiv). 23 
 24 
Hm, já vidím no...  25 
 26 
Hm, to mi dává smysl v životě, moct být s lidmi takhle blízko. 27 
 28 
Hm. 29 
 30 
A naopak mi nedává smysl, být s lidmi povrchně. Takže to těším, 31 
jak se ptáš, na to těším, je, já se prostě těším na to, že můžu s 32 
druhými lidmi být, aniž bych jim chtěla něco prodat, něco 33 
vyrobit, byť jim vlastně chci prodat svoji službu, vždyť já za to 34 
samozřejmě chci peníze, ale prostě se s nimi můžu povídat, nebo 35 
vlastně oni se mnou spíš povídat. To je prostě… 36 
 37 
...krásný… 38 
 39 
... no to je prostě krásný. A na tom začátku, jak jsem před 40 
chvilkou říkala, já jsem si tu profesi pro sebe moc přála, hm ... 41 
určitě od dospívání, už si pamatuji svoje jako první velký touhy 42 
po té profesi, takže pro mě to byl splněný sen, opravdu. 43 
 44 
Páni! (37:03) 45 
 46 
Tak jestli jsem se ještě mohla něčeho bát, jak ses ptala, tak že 47 
bych neměla klienty! Že mě nenajdou. Ne, protože bych třeba 48 
byla špatná, ale že mě nenajdou. 49 
 50 
Mhm, mhm… ale našli. 51 
 52 
Je to tak, zatím.   53 
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Je to silné hrozný, jak to říkáš, je to silný a ... hrozně opravdový. 1 
A umím se nějak představit, že když k tomu máš takhle silný vztah, 2 
tak moc se na to pořád těšíš, jak ses těšila, že je to pořád splněný 3 
sen, jak to tak vypadá, nebo to tak chápu, tak že ta zkušenost je 4 
vlastně hrozně hm… jako pozitivní nebo že tam prostě ty radostné 5 
pozitivní věci převažují, že jo... se mi tak zdá, doteďka. V těch 6 
začátcích… 7 
 8 
No ani by mě nenapadlo říct, že slovo převažují je mi jako 9 
zbytečný použít, nebo je málo. To není vůbec, že převažují, to 10 
prostě jinak není. To neznamená, že někdy nejsem unavená, nebo 11 
že s někým nemám... nebo že někdo mi nějak nesedí, nebo že 12 
něco drhne a že já o tom pak přemýšlím, co se s tím člověkem 13 
mám, co se mezi námi děje, čím je mi nemilej nebo čím, co mě 14 
rozčiluje nebo co mi dělá nějaký nekomfort. No tak to jo 15 
samozřejmě! Nebo že někdy nemám ve svém životě starosti a 16 
že... jenom že mám taky zkušenost, že když mám ve svém životě 17 
starosti, takže když přijdu do svý pracovny, tak ty normálně 18 
zmizí a já můžu normálně pracovat. 19 
 20 
No mě napadá jako vlastně, jestli nějak na tom začátku bylo něco 21 
fakt těžkýho? Já jsem se tě na to asi ptala nějak na začátku toho 22 
rozhovoru, ale jestli jsi ty bavíš fakt jako těžké momenty. Teďka 23 
jsme teda, teďka jsi trošku pojmenovala rozdíl v těch rovinách, 24 
že jo… že na tý vyšší tu práci máš strašně ráda, těšíš se na ty lidi, 25 
dává ti to smysl, je to tvůj sen splněnej, jsi v tom šťastná. A pak v 26 
té jako rovině jako pod tím se dějou různý jako hezký zážitky, 27 
trošku těžší zážitky, věci z osobního života, které jsou třeba 28 
zatěžující, jak vlastně snášíš to, když máš v osobním těžkosti a 29 
tam s nima musíš být, s klientama... tak jestli bychom se mohly 30 
podívat na tadytu teďka a když se koukneš do těch začátků, tak 31 
jestli tam vlastně byly nějaké těžké momenty, jako během těch 32 
terapií, nebo supervizích, nebo… 33 
 34 
Hm… 35 
 36 
… nad čím sis lámala hlavu třeba jak to udělat, jak to vyřešit, 37 
kam jít dál nebo jak se vyrovnat s nějakým prostě… 38 
 39 
… já si nepamatuji, že bych si nějak lámala hlavu (smích). Tak 40 
to si nepamatuji. Já si pamatuji, že prostě bylo jasný, že já jsem 41 
ve svých terapiích, že na sobě jakoby pracuji, že moje prožitky 42 
mi můžou leccos napovědět o tom, jak se mají ti druhý lidi, úplně, 43 
úplně od začátku mé profese, a to nejenom tý jako 44 
psychoterapeutický individuální, ale i v té krizové intervenci, 45 
nebo na jiných pracovištích, na jiných postech, tak že já jsem 46 
hned okusila pro mě krásu supervize, intervize, ať individuální 47 
nebo týmové  nebo skupinové. Takže já jsem si na tohle všechno 48 
vždycky těšila prostě. Já nevím, jak bych ti to jinak řekla už. 49 
 50 
Já tomu rozumím, na překonávání těch zádrhelů, který vlastně 51 
nejsou fatální… 52 
  53 
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Já si nepamatuji žádné zádrhely, co by mohlo být zádrhel 1 
(smích). 2 
 3 
(smích).  4 
 5 
Třeba jako že jsem ve svém soukromém životě smutná a že mám 6 
jít do práce? 7 
 8 
No, třeba že jsi těhotná a máš dlouhodobou psychoterapii, 9 
tříletou, a teď řešíš s klientkou, co jak udělat, řešíš to k sobě, jako 10 
jak dlouho s ní pokračovat, jak dlouho potom být  mimo tu terapii 11 
vaší doma třeba s čerstvými dítětem a tak, jako takovéhle… 12 
 13 
Já si nepamatuji, že bych to nějak řešila tak, že by mě to 14 
zatěžovalo. Jestli bych měla takovýhle pochybnosti, a takovéhle 15 
pochybnosti, takovéhle otázky jsem neměla, co ty jsi teď dala 16 
jako příklady,  ale kdybych je měla, nebo jestli jsem měla nějaké 17 
jiné, které si teď nemůžu vybavit, tak bych o tom přemýšlela. A 18 
kdybych to nemohla vymyslet sama, tak bych o tom přemýšlela 19 
s nějakou kolegyní, nebo kolegou. A přemýšlela neznamená jako 20 
aby mi někdo něco poradil, ale jako hele, já přemýšlím tady o 21 
tom, pojď se mnou o tom chvilku mluvit, nebo pojď mě 22 
poslouchat, pojď poslouchat, co říkám. A samozřejmě na 23 
supervizi.  Já vůbec nemám žádnou potíž, jako, že by to byla 24 
potíž! (smích). 25 
 26 
Jo jo jo, hm… 27 
 28 
Když hodně nevím, teď se mi vybavila nějaká možnost, když 29 
hodně nevím, když jsem hodně nevěděla něco, co jsem ještě 30 
neřešila, no tak zavolám nějakému zkušenému terapeutovi, 31 
nějakém kolegovi se poradit. Nebo vyžádám si mimořádnou 32 
supervizi, kde se, kde o tom budu moct  rozjímat.  33 
 34 
... Já mám takovou zvídavou otázku … 35 
 36 
Nebo jdu na procházku prostě … 37 
 38 
Jo, jdeš na procházku ... 39 
 40 
No, asi… 41 
 42 
Teď mluvíš asi o nějakých podpůrných věcech, co ti pomáhá v 43 
tom, nějaký ty, to přemýšlení, sdílet... Mě totiž napadlo se tě 44 
zeptat, co ti pomáhalo, když to bylo těžké, ale říkáš, že to vlastně 45 
nebylo těžké, tak nevím, jak se zeptat na to, co ti vlastně 46 
pomáhalo, nebo bez čeho by ses neobešla. Nějak jsi zmiňovala 47 
supervizi… 48 
 49 
No tak bez toho bych se neobešla, to určitě ne, to ani náhodou. 50 
 51 
A v čem? 52 
 53 
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Hm… tak supervize je pro mě unikátní prostor, kde se můžu bavit 1 
o všem, co mě napadá, když jsem s klientem, co nemůžu se bavit, 2 
když bych přišla z práce domů, tak s těmi lidmi, se kterými žiji, 3 
tak se o tom bavit nemůžu. A můžu se o tom bavit hlavně tak 4 
unikátním způsobem, kterej mi, protože supervizi jako pracovní 5 
nástroj užívám od roku 2002 pravidelně a ráda a hojně… Tak je 6 
to pro mě tak jako mimořádný způsob, jakým se můžeme bavit o 7 
tom, jak se mám v práci, tak bez toho si neumím představit svojí 8 
práci zatím. To je něco, na co se těším (smích), zase se těším a, 9 
ale to není vždycky úplně taková legrace, supervize, jakože ze 10 
supervizí odcházím běžně jako zamyšlená nebo i mi není nějak 11 
dobře, protože pochopím, že to, o čem, to co mě potká, to co 12 
potkávám s klientem, tak že mě, že vychází nějak ze mě, a že to 13 
nějak nemám zpracované v sobě a že na tom ještě musím 14 
pracovat dál, nebo znova, nebo se mi odkryje nějaká jiná vrstva 15 
něčeho, co jsem si v sobě myslela, že už je hotové. Tak... V 16 
supervizích celkem jdu dost s kůží na trh bych řekla... Tak já tak 17 
jdu v životě běžně ve všech vztazích, tak to je mi vlastní, tak bez 18 
toho si neumím představit svoji práci. Pak si ji neumím představit 19 
bez sdílení jinýma kolegama, ať jsem pracovala v týmu, nebo 20 
když pracuju teď sama, tak to si taky neumím představit, že bych 21 
nesdílela jakkoliv z kolegama, nebo že bych nečetla knížky! Z 22 
toho oboru. 23 
 24 
Čteš teoretický, odborný? 25 
 26 
Mhm. No můžou být psaný jako učebnicově víc, nebo víc 27 
příběhově jako kazuisticky, nebo víc ve fikci, tak rozhodně, tak 28 
to jo, tak to moc ráda, to je velký taky zdroj vlastně mojí... Mých 29 
kompetencí a mých. Nevím. Nějaká další možnost, jak být se 30 
svojí prací a přitom nepracovat (smích), vlastně. 31 
 32 
Tomu nerozumím, jak být se svojí prací a nepracovat. Jak se jako, 33 
jak dál být v té svojí práci, aniž bys byla na sezení s klientem? 34 
 35 
Jojojo, aniž bych investovala. 36 
 37 
Hele mám takovou otázku, záludnou, která mě napadla ještě před 38 
chvílí, když jsme se bavili o tom, že ty těžkosti v tom jako 39 
nechápeš jako těžkosti, tak mě vlastně zajímá, jak tomu rozumíš, 40 
že to takhle máš? 41 
 42 
No to taky koukám, to teďka si přemýšlím, když takhle se o tom 43 
bavíme, všimla jsem si toho taky jako ty (ticho)... No já nevím. 44 
Tak já budu tak jako říkat nahlas jo, nevím, jestli z toho něco 45 
vyjde a… 46 
 47 
... nejlepší… 48 
 49 
... a nemám to rozmyšlené, jo, takhle jsem o tom nepřemýšlela. 50 
No, já tu práci terapeutickou znám jako velkou svobodu. A já 51 
mám svoji svobodu moc ráda a moc ráda ji zprostředkovávám,  52 
 53 
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nebo do ní doprovázím, nebo v ní doprovázím ty druhý. A... 1 
zopakuj mi ještě prosímtě tu otázku. 2 
 3 
Jak rozumíš tomu, že těžkosti jsou pro tebe tak… 4 
 5 
Jo, no a ta svoboda je mi cennější, nebo je mi tak cenná, že asi 6 
teda teď mi z toho vychází, teď tady v té chvíli mi z toho vychází, 7 
že žádná těžkost není tak velká těžkost, aby se nedala, když se, 8 
když budu chtít nějak zvládnout, nebo když nepůjde nějak 9 
zvládnout, tak se s tím smířit, že nejde zvládnout, třeba jako že 10 
každému pomoct nemůžu, nebo že každému nemůžu být 11 
sympatická, nebo že někoho můj projev, teď myslím jako v práci, 12 
tak samozřejmě to platí i pro osobní život, jako že někomu můj 13 
projev je nemilej nebo nějakej, a tak vyhledá jiného terapeuta... 14 
No, no asi jo, žádná těžkost není tak těžká, že bych to, že bych to 15 
nemohla zvládnout.  16 
 17 
A objevil se ti v těch začátcích někdo, kdo vlastně s tebou do té 18 
svobody jít nechtěl? A prostě to ukončil, a jako nedopadlo to? 19 
 20 
No tak to jsou všichni ti klienti, kteří skončili, ať tak, že to 21 
nereflektovali. No, tak to je asi vlastně hlavně ty, co nevím, který 22 
prostě objednali se a příště nepřišli. No, tak to je jasné, že jo. 23 
(50:45) 24 
 25 
Mhm.  26 
 27 
… (ticho)... no, tak to je jasný, že jo… 28 
 29 
To by mě, to by mě hrozně mrzelo, když bych prostě věděla, že 30 
ten člověk jako už měl nakročeno, a pak z toho vlastně vycouval 31 
takhle. 32 
 33 
No, to mě taky mrzí. Ale mrzí mě to, když, buď když, může se to 34 
stát i prvním sezení, je tam málo důvěry ještě, málo vztahu ale, 35 
hm, teď mi běží v hlavě, naposled kdy mě to hodně mrzelo, kdy 36 
skončili, aniž by jsem si, i když jsem to trochu tušila, byl to pár 37 
manželský, teď je to jako v uplynulých měsících, skončili třeba 38 
po 20 sezeních jednou týdně a já jsem si říkala ježíš tak to je 39 
taková škoda, že zrovna teď, teď se začalo, mohlo začít stavět a 40 
ulevovat ještě víc, tak, tak to jo. No ale že bych to pokládala zase 41 
jako za těžkost, jak ty se na to tady ptáš pořád… 42 
 43 
No, mě zajímá, co to dělá s tebou víš… 44 
 45 
To, když někdo skončí, a já si říkám, že to je škoda, že končí? 46 
 47 
Hm, hm, nemusí to být těžkost jako, já ti to furt cpu, ale nemusí 48 
to… 49 
 50 
No, trošku mi to cpeš, to je pravda. 51 
  52 
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Já nevím, jak se na to zeptat, co ti vlastně jako, já nevím, jak se 1 
na to zeptat jinak. Co to dělá s tebou, když skončí? Na začátku, 2 
co to dělalo. 3 
 4 
No, tak asi začnu přemýšlet, jo, co jsem podělala, co jsem možná 5 
řekla, co jsem řekla moc, jako byla jsem nějak moc, byla jsem 6 
nějak málo, co ho vystrašilo, nebo naštvala jsem ho, nebo to jsem 7 
do toho moc hňápla, tuhle interpretaci jsem říkat neměla... Asi 8 
jsem si to mohla takhle teda v těch, před třeba 10 lety, říkat víc, 9 
než si to říkám teď. Hm, spíš si řeknu škoda jako, to mohlo být 10 
hezká práce. Jako na to bych se těšila, nebo na tu práci jsem se 11 
těšila, jé, to bych dlouhodobě si, si hezky užila práce, hezké 12 
práce, jako kdyby hezký projekt.  13 
 14 
To se nějak změnilo jako viď, od toho začátku… 15 
 16 
Tak asi jsem, bych na začátku, nebo jsem na začátku o sobě víc 17 
pochybovala, teď o sobě tolik nepochybuji. Jsem si jistější 18 
daleko, takže to, ale napadne mě, jestli jsem to mohla říct jinak, 19 
něco, co se v poslední době dělo. Rozhodně o tom přemýšlím 20 
nějak jako, není to jakože někdo řekne já nepřijdu nebo že 21 
nepřijde a já tam zůstanu hodinu sedět a, a že bych si říkala, ale 22 
to je...(mávne rukou)... že nepřišel,to jsi teda neřeknu fakt takhle. 23 
Jako určitě minimálně chvilku přemýšlím, nebo si řeknu á, to 24 
jsem si myslela, nebo naopak ty jo, to jsem vůbec nečekala. 25 
Různě. A podle síly toho, jak mě to zasáhne, tak s tím jdu, nebo 26 
nejdu do supervize. Nebo do svojí intervize, do svý jako 27 
autovize. 28 
 29 
Mhm… 30 
 31 
Jak to, že tebe furt napadá jako říkat to slovo těžkost? Zřejmě to 32 
je výzkumná otázka nějaká (smích). 33 
 34 
Ne, ne, ne, všímám si toho, že to často používám, ale myslím, že 35 
to je jako v kombinaci s tím, jak pozitivně to vlastně prožíváš, 36 
nebo říkáš, že jsi to prožívala. Ale to je samozřejmě jako tvůj 37 
originál, že jo, jak to... jak se na to koukáš teďka, jak jsi to měla, 38 
takže končím s podsouváním těžkostí a… (smích) ... 39 
 40 
… (smích)... 41 
 42 
... (smích) a chci se zeptat na poslední, na závěr… 43 
 44 
... na nějakou lehkost (smích)? 45 
 46 
Jojojo, na nějaký fakt vrcholný, radostný prostě zážitek, který 47 
vyčnívá nad ostatními ze začátku? 48 
 49 
… vrcholný, který vyčnívá… 50 
 51 
Anebo pocit. Může to být zážitek, situace, pocit, prožitek, já 52 
nevím, prostě něco, co ti prostě…  53 
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A aby to bylo ve spojení s klientem a s prací jo? 1 
 2 
No jo. Aby to bylo ve spojení s prací, se začátky terapeutické 3 
práce. 4 
 5 
Tak to má být z rovin, mě napadá. Tak jedna rovina bude moje 6 
čistě osobní, a to ta, když jsem dokončila výcvik, jakým 7 
způsobem jsem ho dokončila, hm, myslím ať sebezkušenostní 8 
část, nebo potom kompletní jako, se všemi supervizemi a se 9 
sepsáním té práce, s obhájením té práce, s tím, když jsem dostala 10 
do ruky papír o tom teda, že mám komplexní psychoterapeutický 11 
výcvik, s tím, když jsem vystudovala, získala magisterský titul, s 12 
přijetím mě do odborné společnosti. Tak to určitě jsou okamžiky, 13 
ve kterých se, nebo nevím, nějaká moje, jaká to je účast aktivní 14 
ještě nejlépe, jako přednáška někde, když já jsem někde 15 
přednášela, nebo byla v rádiu, nebo v televizi, nebo teď jsem byla 16 
nedávno pozvaná, našli mě pořadatelé festivalu Jeden svět, 17 
projekce jednoho filmu, abych tam k tomu byla jako odborná, 18 
odborný... Počkej teď jak to nazvat… 19 
 20 
K diskuzi? 21 
 22 
Jo, jako k diskuzi, jako za odborníka tomu tématu. V novinách, 23 
když se mnou udělali rozhovor. Tak tady ty všechny oblasti, ať 24 
teda to, jak jde moje vzdělání nebo jak šlo moje vzdělání, nebo 25 
jak furt půjde moje vzdělání dál, nebo když mě do něčeho 26 
vezmou, do nějakého vzdělání nebo výcviku nebo, tak to jsou 27 
chvíle, kdy teda vyčnívají výrazně a který mě posilují, a ještě 28 
vydávají jako zase další motor a chuť a palivo do té práce anebo... 29 
ani ne, já bych řekla, že mám dost, to ani nepotřebuji, ale tak mě 30 
jako ještě o kousek víc jako usadí. Možná uklidní v tom, že jsem 31 
v tom oboru správně, že nejsem nějaký mimoň, čárymáryfuk 32 
někde, léčitelka nebo tak. Že tu práci dělám transparentně, jako 33 
z hlediska našich zákonů. No a teď z hlediska klientů, tak jsou to 34 
všechny možné různé okamžiky, a ty můžou být když s někým, 35 
s kýmkoliv z klientů, a to platí i pro začátky, i pro celou dobu, i 36 
pro současnost, když s někým končím, nebo v průběhu práce 37 
když máme nějaký zastavení a zrekapitulování toho, co jsme 38 
upracovali nebo ne upracovali a když tedy můžu vidět, zažívat, 39 
cítit, že, že někomu druhému je nějak líp v životě, tak, no a to 40 
můžu potkat buď tak, že mi to sám řekne doslova nebo to dá 41 
vědět nějak mezi řádky, nebo nějak neverbálně anebo, a to se 42 
vlastně teď děje celkem často,  po letech od ukončení terapie 43 
dostanu o tom člověku nějakou zpráv. Buď mi napíše dopis, nebo 44 
email nebo SMS, nebo fotku, nebo potkám toho člověka někde a 45 
jednak se ke mně nějak hlásí anebo verbálně vyjadřuje, co jsem 46 
pro něj udělala a jak mu to změnilo život a na co si vzpomíná a 47 
jak jsme to, jak jsme se spolu měli, tak to je moc hezké. To je 48 
moc hezké. Zrovna dneska ráno mi přišla taková SMS. Ta SMS 49 
je, že ta bývalá klientka potřebuje, jestli bych jí doporučila 50 
někoho pro jejího blízkého člověka, nějakého terapeuta a teď tam 51 
píše, jaké má požadavky a ten požadavek píše, že neví, jak se 52 
zeptat na to, jakou má mít ten terapeut školu nebo vzdělání, ale 53 
že by rozhodně chtěla, aby to ten její blízkej člověk zažil tak,   54 
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jako to zažila ona se mnou. A to znamená, že je jasně cítit, že tam 1 
ten terapeut je pro něj a pro nikoho jiného v té době. A pak tam 2 
byla tečka té SMS a pak je tam napsáno, stejně, jako jste vy. Tak 3 
nějak v tomhletom duchu. 4 
 5 
Mhm... To je síla! 6 
 7 
A to bývají zprávě úplně různého typu, lidi to vyjádří různě, ať 8 
jako na tom, napíšou byla byste na mě pyšná nebo tohleto se 9 
všechno změnilo nebo žiji takhle, tohleto jsem zmínil životě, 10 
vzpomínám na Vás. Často lidi napíšou, kdybych pro vás něco 11 
mohl udělat, tak neváhejte mě oslovit, což oni vědí, že ne vlastně, 12 
i to tam napíšou, tak no, to je prostě, to je bomba (smích). To je 13 
to, co jsem zažila já se svými terapeuty, že udělali pro mě a… tak 14 
to moct to předat dál! Divíš se, že se těším do práce? 15 
 16 
Nedivím, já se ti nedivím! 17 
 18 
Jako divíš se, že se tam těším? Kromě tohohle jiného, co jsem 19 
teď řekla, takhle říkám jako citlivě hodně. Ale kromě jiného je v 20 
té práci obrovská sranda, ale obrovská! To je úplně jako v různě 21 
v temných okamžicích, vlastně miluji v té terapeutické v práci 22 
humor, který ten klient postaví na tom, že má odstup od, odstup 23 
od nějaké své potíže nebo symptomu, a z toho, když si udělá 24 
legraci, tak to já úplně jako úplně šílím radostí a jako chrochtám 25 
blahem a směju se úplně jako na největším večírku. Napadá mě 26 
taková situace, když jsem pracovala v komunitě, v komunitě pro 27 
lidi onemocněním z oblasti schizofrenie, tak když třeba řekli 28 
něco jako, to řekli, ty, já jsem asi blázen nebo co?... a teď se tomu 29 
začne ta skupina smát a teď říkají, tak jsme blázni všichni, ty jo. 30 
Jako takhle použít slovo blázen, když se to používá vlastně 31 
hanlivě, a moc to říct takhle o sobě nebo to, tyjo to mně se to asi 32 
zdálo, to je halucinace?... to mi přijde tak vtipný strašně. Nebo 33 
… 34 
 35 
Na tom je velký kus zdraví, že jo? 36 
 37 
No, jednak je na tom velký kus zdraví, přesně tak, jo jo jo, to si 38 
vždycky říkám, ty jo, tak teď, když když jsme se tady tomuhle 39 
mohli smát, tak si říkám no tak to už jsme, to jsme hodně daleko, 40 
to už jsme toho hodně udělali, aniž by to možná bylo na první 41 
pohled vidět a i toho, těm klientům jako říkám, že na tomhle tom 42 
okamžiku poznáme, můžeme oba dva poznat, že jdeme dobře. Že 43 
se úplně nemýlíme. Že možná to někdy jdeme vedlejšími 44 
cestičkami, to nepopírám, že to můžu nějak blbě mířit i já, to jako 45 
úplně klidně. A klidně to řeknu nahlas, že to jsem se teda sekla. 46 
Ale to, když se můžeme smát společným chybám, nebo chybám, 47 
nedokonalostem našim, jednoho nebo druhého, tak to mi přijde 48 
strašně zábavné. A a jako, a jako strašně totální, objektivní důkaz 49 
nějaké úzdravy. 50 
 51 
Mhm, to zní krásně. To zní krásně. Jdeme do finále. Hm, poslední 52 
otázka je taková široká a je o tom, jestli k těm začátku a tomu,   53 
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jak jsi je zažila máš něco, co nepadlo a o co by ses chtěla se mnou 1 
podělit, co v mých otázkách třeba nebylo možný říct? 2 
 3 
No, co jsem ti neřekla k začátkům... Ale já ti chci říct všechno, 4 
rozhodně, co vím, jako poctivěji, co jsem ti neřekla? …(ticho)... 5 
tak asi jsem ti neřekla, že na začátku bylo těžké si za svoji práci 6 
vzít peníze. 7 
 8 
Mhm. A proč? 9 
 10 
No, co si pamatuji, že pro mě nebylo lehké. Jako říct, vlastně 11 
jakoby takhle se to neřekne, ale vlastně v důsledku to je, já stojím 12 
tolik a tolik za 50 minut. Tak to mi bylo těžký, jako hodně 13 
vlastně. To jsem, to jsem si přála, aby nemuselo být. A, ale 14 
myslím, že jako neviděla jsem jinou možnost, jak to jinak dělat, 15 
když se tou prací chci živit, chci za ni mít peníze, tak nebyla jiná 16 
možnost než se to naučit. Prostě tak jako ohodnotit sama sebe. Já 17 
jsem to vlastně, jo, o tom jsem hodně přemýšlývávala, to je 18 
pravda, ohodnotit takhle nahlas samu sebe s tím, že ta taxa za tu 19 
terapeutickou hodinu je poměrně vysoká oproti... ono je v tom 20 
samozřejmě započtené, je to vlastně hodně hrubá mzda, jo, není 21 
v tom započítaný, je v tom započítaný, já nevím, nájem, 22 
zdravotní, sociální pojištění, vzdělání, které stojí spoustu peněz, 23 
vlastní terapie a tak dále, supervize, vlastně v tom je tolik nákladů 24 
jo, ale to lidi nevědí jednak. Takže a s tím, že když, tak já dám 25 
příklad klidně, to není žádná tajnost, jestli před těmi lety já jsem, 26 
vlastně si pamatuji, že jsem se tenkrát říkala, vždyť já nepotřebuji 27 
na začátku hned vydělávat a živit se tím, já to nepotřebuju. To 28 
tenkrát jako byla jako pro mě velmi dobrá startovací čára, že jsem 29 
nepotřebovala si tím vydělávat peníze, takže jsem si stanovila 30 
vlastně celkem nízkou sazbu oproti jiným terapeutům, jak bylo v 31 
oblasti, nebo v mém městě, nebo i v našem, v naší zemi obvyklé. 32 
Ale i ta mi byla vlastně obtížná, si o ní říct. To, no… Teď už ne 33 
hele, už dávno ne. A taky s tím teda už dávno živím. 34 
 35 
Hm, hm, a co na tom bylo těžké? (1:06:45) 36 
 37 
No tak já jsem na začátku chtěla za hodinu 400 korun. A já 38 
nevím, to když jsem někde řekla, jako v nějakém soukromém 39 
životě, v nějaké partě a věděla jsem že lidi pracují třeba za stovku 40 
na hodinu vlastně jako, zaměstnaneckých poměrech teda, tak lidi 41 
na to měli reakce jako nějakou legraci jako a možná jsem si teda 42 
byla nejistá a ještě vzhledem k tomu, že jsem žejo byla ve 43 
výcviku, ještě jsem nebyla úplně hotový terapeut, tak asi, jestli 44 
to je adekvátní, jestli jako bych nebyla jako zlodějka nějak, nebo 45 
jako vydřiduch, jakože chci vydělat na lidském trápení. To já 46 
jsem nechtěla vydělat ani teď, já nechci vydělávat na lidském 47 
trápení, ale vím že ta hodina, což mě teda naučil jeden supervizor 48 
vlastně, u toho jsem to hodně získala, byla to jako krizové době 49 
toho krizového zařízení, kde jsem pracovala, v té krizové 50 
intervenci, tak byla doba, kdy nějak prostě to zařízení mělo málo, 51 
nebo nemělo, nebo mělo málo peněz pro nás zaměstnance a on 52 
tenkrát mluvil o tom, já jsem tenkrát byla odhodlaná, že klidně 53 
budu vlastně pracovat zadarmo. A on tenkrát jako říkal eh?   54 
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Vždyť to je důležité, si umět říct o svoji, o svoji hodnotu nebo za 1 
kolik já poskytuju službu. To není, to není, že jdu krást. Nebo že 2 
on, on to tenkrát dal na příkladu, že on tenkrát chystal jako 3 
zkušený terapeut a supervizor, tak chystal výcvik nějaký, s 4 
dalšíma kolegama chystali výcvik a už tu chystací část, která 5 
trvala nevím, X měsíců, možná třeba i rok možná, tak už tu měli 6 
zaplacenou. A já vím, že jsem si tenkrát říkala, jo aha, vždyť 7 
vlastně tahle práce je, i když zrovna s klientem nejsem, tak natož 8 
abych když jsem s klientem, abych si nenechala zaplatit, to je 9 
vlastně kravina. Že to prostě je úplně, úplně v pořádku. 10 
 11 
Hm, takže se ti to povedlo překonat tím, že sis uvědomila, jaké 12 
náklady s tím vlastně jsou, že jo? Nebo jestli tomu rozumím 13 
správně… 14 
 15 
Jaké náklady s tím jsou, ale ne tak ty, co jsem vyjmenovala před 16 
chvilkou, ty objektivní jako nájem a pojištění a tak dál, ale moje 17 
osobní náklady. Jako moje vlastní investice emoční, být ochotná 18 
cítit s klientama a úplně na nejvyšší míru, kterou, kterou zrovna, 19 
copak já vím, s kterou přijdou, i když se budeme znát bůhví jak 20 
dlouho, tak já nevím, co zrovna dneska se uděje. Vždycky je to 21 
jako překvapení vlastně, co se děje, nebo překvapení, prostě 22 
vždycky je to takový, že já to nemám pod kontrolou, tak ale 23 
vždycky jsem připravená jít na maximum a za tohleto vlastně 24 
teda zaplatit chci. Že se do jisté míry, si myslím, terapeut je 25 
užitečný klientovi taky, když se nějak v jeho zájmu, v 26 
nejzdravějším slova smyslu nechá použít. Tak za to zaplatit chci. 27 
 28 
A uvědomuješ si, kdy se tohle začalo měnit, třeba jak po jak 29 
dlouhé době? 30 
 31 
No řekla bych, že po dlouhé. 32 
 33 
Jako po letech? 34 
 35 
Hm. Řekla bych, že až úplně po konci výcviku jako s celým, 36 
toho, toho komplexu, jako až po těch 100 hodinách supervize, 37 
sepsání té práce, pak bych řekla, že s dalším vzděláváním, s 38 
dalším vzděláváním, prostě čím víc vlastně vidím, že já do sebe 39 
investuji, abych byla prospěšná druhým, tak je jasné, že… 40 
 41 
... to chceš zpátky… 42 
 43 
… že to chci zpátky. Ale, a jo vlastně, ještě v nějakém okamžiku, 44 
teď rychle nevím, kdy to bylo, ale vím, že jsem zažila chvilku, 45 
kdy jsem pochopila, že když toho druhého, že když ten druhý 46 
člověk se mnou zažije, že investovat do sebe, že když mu to 47 
dokážu předat, že investovat do sebe je to nejvíc, do čeho vlastně 48 
investovat můžu, tak nic cennějšího není, než co si vlastně jako 49 
pořídit pro sebe do života, sám sebe a svůj klid, svoji svobodu, 50 
svůj nadhled, svůj klidný spánek nebo vůbec spánek, tak to prostě 51 
já nemůžu dělat zadarmo. 52 
 53 
Mhm, takže je to vlastně znova zpátky i pro ně? To je úžasný.  54 
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 1 
Jo. Že ani oni nemůžou dělat zadarmo pro druhé, nebo pro něco. 2 
 3 
Páni, ty jo… 4 
 5 
Tak, tak jsi mě k těm těžkostem dostala! (smích) 6 
 7 
No, ale tou nejotevřenější otázkou, že jo, ne otázkou po 8 
těžkostech! To mi připomíná tu svobodu, o které jsi mluvila na 9 
začátku, jako bych tě k tomu nepustila dřív no... Úplně finální 10 
otázka. Vzkaz pro začínající kolegy. Máš něco, co bys doporučila 11 
začínajícím kolegům na základě toho, jak si pamatuješ ty svý 12 
začátky? 13 
 14 
Otevřenou mysl, otevřené srdce, pořádný výcvik, který, tím 15 
pořádným myslím, který bude dobře, dobře ošetřený, dobře 16 
ukotvený, dobře odborně sestavený... Je asi úplně jedno, jakého 17 
směru, to není podstatné. Ale aby to bylo, aby se to drželo toho, 18 
že se tomu druhému má prospívat a nikoli ho používat. A 19 
supervizi, vzdělávání, individuální psychoterapii... Trošku se 20 
usmívám tomu, že já bych mohla někomu něco doporučovat, jo 21 
(smích). To je mi úsměvné. 22 
 23 
Fakt? 24 
 25 
No, nevím, co jiného bych řekla než to, co jsem teď vyjmenovala, 26 
to pokládám za základ. Žádné očůrávání, ani úřadů, ani berňáku, 27 
ani tím pádem nemůžu očůrávat, ani nás to nemůže pak 28 
napadnout očůrávat ty druhé ani sám sebe. To znamená pak 29 
snadno odhadnout, na co mám a na co nemám. Bejt poctivej. 30 
 31 
Hm, tak jo. 32 
 33 
Tak jo! 34 
 35 
Tak moc děkuji. 36 
 37 
Rádo se stalo. 38 
 39 
 40 
 41 

Paní S., s. 19 

  

 

 



 
 

  
 

BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE 

 

Jméno a příjmení autora/ky: Bc. Kristýna Hurychová 

Studijní program: Psychologie 

 

Název práce: Zkušenosti psychoterapeutů s vlastními profesními začátky 

Vedoucí práce: Mgr. Ing. Eva Dubovská, PhD. 

 

Rok dokončení práce: 2021 

 

Počty znaků hlavního textu práce (včetně literatury, bez příloh): 115 285 

Přímé citace: 29 340 

Ostatní text: 85 945 

Celkový počet znaků: 285 448 

 

Názvy souborů umístěných na doprovodném CD  

Text práce ve formátu PDF: 
BP_Kristyna_Hurychova_Zkusenosti_psychoterapeutu_s_vlastnimi_profesnimi_zacatky 

Text práce ve formátu DOC nebo DOCX: 
BP_Kristyna_Hurychova_Zkusenosti_psychoterapeutu_s_vlastnimi_profesnimi_zacatky 

Další soubory: - 

Počet stran (bez příloh): 72 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

Evidenční list knihovny 

Souhlasím s tím, aby má bakalářská práce byla využívána ke studijním účelům 

V Praze dne :………………… 

     ……………………………………….. 

Uživatelé potvrzují svým podpisem, že pokud tuto bakalářskou práci využijí ve své práci, 
uvedou ji v seznamu literatury a budou ji řádně citovat jako jakýkoliv jiný pramen. 

Jméno, příjmení Adresa Datum Podpis 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

  
 

 










