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Komunikační techniky – 1. část

Podklady ke 
stažení

Stále více studií ukazuje, že nejvýznamnějším faktorem,
který určuje efektivitu psychoterapie, je vztah mezi klientem
a psychoterapeutem. Tedy, výsledek terapie můžeme nejlépe
předpovědět podle charakteru pacienta, terapeuta a jejich
vzájemného vztahu.

Petrūska Clarkson
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Terapeutický vztah

• Pacient věří:
• Terapeutovi jako člověku
• Terapeutovi jako odborníku
• Že použitá metoda je účinná
• Že jeho problém je řešitelný Image by Vic, downloaded from flickr.com

Překážky v komunikaci

• Nařizování
• Varování, hrozby, vydírání
• Podávání rad a informací bez souhlasu 

pacienta
• Přesvědčování logickými argumenty
• Nesouhlas, souzení, moralizování, obviňování
• Interpretování, analyzování
• Přílišné kladení otázek
• Souhlas, chválení, „házení pěnových bonbónů“

Empatické (aktivní) naslouchání

• Naslouchání pacientovi a poskytování 
zpětné vazby, že a jak mu rozumíme

• Lidé jsou rádi, když jim druzí naslouchají
a když jim rozumí

• Mají pocit, že jsou přijímáni a že jsou 
důležití pro druhou osobu
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Empatické (aktivní) naslouchání
• Sdílená radost, dvojnásobná radost, sdílené 

trápení, poloviční trápení

Sdílení je pečující

Spolehlivé informace

• Terapeut potřebuje pocitům 
pacienta rozumět

• Problém je, že náš jazyk je 
nedokonalý

„Cítím se špatně“

• Cítím se provinile
• Jsem smutný
• Cítím se jako oběť
• Nemám rád kritiku
• Mám strach
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„Deprese“

• Jsem smutný
• Jsem naštvaný
• Jsem unavený
• Jen obtížně kontroluji emoce
• Nechte mě být

Můj tatínek je nyní těžce nemocný. Vždycky to byl takový bojovník, 
a teď potřebuje pomoc skoro neustále. Cítím se hrozně.

Červený kaštan 
Red Chestnut?
Zimolez
Honeysuckle?

Máte o něj strach.

Reflexe 
zkoumající 
související 
emoce
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Ne, strach ne. Mám dva bratry. Měli jsme dohodu, já se postarám 
o maminku a oni se postarají o tatínka. Já jsem svou část splnila, ale když 
je potřeba postarat se o tatínka, pomoc odmítli. Je to tolik práce 
a nemám vůbec čas pro sebe. Jsem tak naštvaná!

Vrba
Willow!

 Reflexe
• Opakování obsahu poslední 

jedné či několika vět 
pacientovými nebo vlastními 
slovy

• Když musím někde zbytečně 
čekat, štve mě to Čas je pro 
vás vzácný

• Snažím se vyhnout zbytečným 
konfliktům Nemáte rád 
konflikty

V příštím videu uvidíte …
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Když si člověk uvědomí, že mu někdo pozorně
naslouchá a rozumí, jeho oči zvlhnou. Myslím,
v určitém smyslu slova pláče radostí. Je to jako by
říkal, „Díky Bohu, někdo mě slyšel. Někdo ví, jaké to
je být mnou“.

Carl R. Rogers


