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Tematické okruhy ke státní závěrečné magisterské zkoušce  

Poradenství a psychoterapie v sociální práci  
NMgr. program Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou 

psychoterapii 
 
 

1 Podejte a zdůvodněte vymezení psychoterapie, poradenství a krizové intervence ve 
vzájemném porovnání, co mají společného a čím se svou povahou, cíli, potřebností a 
náročností liší. Pokuste se popsat některé možnosti použití prvků psychoterapie i 
v jiném druhu sociální práce s klienty.  

2 Pokuste se stanovit kritéria volby vhodného způsobu pomoci v sociální práci užitím 
buď psychoterapeutických, nebo poradenských, nebo krizověintervenčních metod. 
Učiňte tak podle jejich odborné indikace vzhledem k přítomnému problému, ke stavu a 
postoji účastníků k tomu a k reálným možnostem pracovníka či zařízení v tomto směru 
kvalitní péči poskytnout; vezměte v úvahu teoretická hlediska a praktické ohledy. 

3 Stručně charakterizujte základní terapeutické strategie v šesti obecných 
psychoterapeutických přístupech k člověku – v psychodynamickém, behaviorálním, 
humanistickém, kognitivním, biopsychologickém, existenciálním. Nač se svým 
působením u člověka který především zaměřuje (popřípadě proč), jaká změna a 
v čem je ve kterém přístupu pokládána za rozhodující pro zdar léčby. 

4 U tří z šesti obecných přístupů v psychoterapii – u psychodynamického, 
behaviorálního, humanistického, kognitivního, biopsychologického, existenciálního – 
vyberte pro každý jednu typickou praktickou metodu léčby a popište její podobu 
(postup provádění), cíle, a její teoreticky očekávané prospěšné účinky (léčivou či jinak 
příznivou změnu v člověku, v jeho chování a v jeho duševním, nebo i tělesném, 
stavu). Čím, v čem a k čemu může taková metoda nejspíš napravit to, co je 
porušené? 

5 Pokuste se stručně (vždy jen několika větami) popsat, co v psychoterapii znamenají 
tyto polarity, které popisují způsoby nebo cíle užívaných postupů: terapie: 
„rekonstruktivní vs. podpůrná“, „direktivní“ vs. „nondirektivní“, „kauzální“ vs. 
„symptomatická“, „náhledová“ vs. „zážitková“ vs. „akční“. 

6 Popište podobu, diferenciální indikaci a obecné cíle při volbě jedné ze tří hlavních 
modalit psychoterapie nebo poradenství – „individuální“, „skupinové“, „rodinné“. 
Vyložte na aspoň třech praktických příkladech z praktické sociální práce, ke které 
modalitě byste se ve kterém případě nejspíš klonil/a jako k nejvhodnější, a proč. 

7 Jaké vlastnosti má dobrý psychoterapeutický vztah a jaké má role terapeuta při práci 
s dospělými, s dětmi, s rodinami a s partnerskými vztahy? Jak probíhá jejich příznivé 
utváření během času, čím přispívají ve snaze o nápravu psychosociálně porušených 
způsobů prožívání či chování klientů? Jak a čím se mohou terapeutický vztah a role 
terapeuta v průběhu interakce s klientem či klienty pokazit; které vlastnosti 
vzájemného vztahu jsou pro léčbu či nápravu příznivé a které nepříznivé? 



8 Charakterizujte podstatu a podobu psychoterapie skupinové, režimové a komunitní. 
Jaké zvláštní postupy a příležitosti obsahují, jak obvykle probíhají, jaké obsahují cíle a 
praktické prostředky u dospělých a u dětí. Čím se odlišuje sociální práce se skupinou 
či s komunitou od pomoci pouze psychologické? 

9 Jaké jsou zvláštnosti postupů při poskytování psychoterapie nebo poradenství u 
poruch či potíží v dětství, v dospívání a ve stáří co do účelných způsobů komunikace, 
motivovanosti jejích účastníků, jim dostupných komunikačních prostředků a způsobů 
chápání, vyjadřování a chování – nač je přitom u těchto věkových skupin třeba brát 
ohled? 

10 Jak probíhá rodinná a partnerská psychoterapie či poradenství v kontextu sociální 
práce: jakou mívá obvykle podobu a prostředky; jaké je její praktické zacílení a typický 
příznivý, nebo nepříznivý průběh? Které vztahové problémy se v sociální práci 
nejčastěji takto ošetřují, jak, a jaké výhody a rizika má tento druh pomoci v rámci 
sociálněpracovního kontaktu? 

11 Jaké jsou etické zásady pomáhající péče v sociální práci, jejich typická rizika a 
problémy. Jak se uplatňuje odborná péče o dodržování eticky správného jednání 
sociálního pracovníka a o prevenci, popřípadě sankcionování, eticky nesprávného 
počínání vůči klientům nebo dalším odborníkům. 

12 Popište vhodné metody nácviku komunikace a řešení problémů v psychoterapii nebo 
poradenství s klientem, s párem, s rodinou, anebo v terapeutické či poradenské 
skupině. 

13 Jaké jsou typické psychoterapeutické či poradenské strategie a praktické postupy 
v práci s klienty trpícími látkovou nebo činnostní závislostí. 

14 Výzkum v psychoterapii. Důvody pro provádění výzkumu, jeho přínosy pro praxi. 
Příklady témat vhodných ke zkoumání. Výzkumné postupy (ne)vhodné pro oblast 
psychoterapie. Možné metodologické problémy při získávání výzkumných dat, 
problémy v interpretaci. Limity výzkumu. 

15 Jaké jsou typické situace, cíle a možnosti krizové intervence v sociální práci, například 
s traumatickými a posttraumatickými poruchami, v porovnání a na rozdíl od situací, 
kdy je potřebná pomoc spíše psychoterapeutická nebo poradenská. Jak obvykle 
krizová intervence probíhá, v jak dlouhém trvání, čím bývá (je-li úspěšná) ukončena 
v porovnání s psychoterapeutickou nebo poradenskou pomocí a v nich sledovanými 
účinky. 

16 Jaké jsou často se vyskytující chyby a omyly v poskytování poradenské nebo 
psychoterapeutické nebo krizověintervenční péče v sociální práci, které ohrožují 
úspěšnost poskytované pomoci? Uveďte jejich možné příčiny, jejich nepříznivé účinky, 
a možnosti, jak alespoň některé z nich v praxi rozpoznat a jak jim předcházet. 
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