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Úvod 

V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci 

klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla za pracovníkem, a pomoci mu hledat 

možnosti, pojmenovat cíle a naplánovat akci, která povede k vyřešení situace klienta. Stává 

se, že není možné vyřešit záležitost, se kterou klient přichází, během jednoho rozhovoru. Pak 

je možné věnovat dobu setkání jen určité fázi, např. navázání kontaktu, průzkum klientovi 

situace, pojmenování cílů atp.. pokaždé by však mělo dojít k uzavření rozhovoru a ke zjištění, 

co si klient z rozhovoru odnáší a k čemu mu byl užitečný a v čem budou příště pokračovat 

nebo jaké jiné služby by měl klient využít, aby svou situaci vyřešil. 

 

1) Průběh setkání 

Na začátku setkání představí pracovník možnosti poradenství v rámci projektu 

Podporovaného vzdělávání.  Poté zjišťuje přání, potřebu a stanovuje si s klientem cíl 

poradenského rozhovoru. Následně spolu diskutují možnosti dosažení cíle, uživatel si volí 

postupné kroky, jak by chtěl svého cíle dosáhnout. Tyto kroky si mohou uživatel 

s pracovníkem říci ústně nebo naplánovat na papír. Pracovník postup zaznamená do Knihy 

poradenství.  

 

2) Poradenský rozhovor  

 

fáze: Otevření rozhovoru – představení, časové ohraničení setkání, zjištění očekávání 

klienta  

1. fáze: Průzkum -  průzkum  situace klienta, kde se klient nachází nyní, kde a od čeho 

začít, jaký pohled chybí v jeho nahlížení na problém, co již vyzkoušel, zjištění přání a 

představ klienta 

2. fáze: Pojmenování cílů - kde chce klient být – zkoumání možných cílů, volba cílů, 

vybrání cíle. 
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3. fáze: Plánování akce- jak se tam klient dostane – plánování akcí (postupné kroky), 

zvažování různých možností, provádění akce. 

4. fáze: Uzavření rozhovoru-zhodnocení rozhovoru, jeho užitečnosti pro klienta, 

rozloučení 

 

 

 

 

 

Podrobnější rozbor průběhu rozhovoru s doporučenými intervencemi: 

 

 

1. fáze: Průzkum klientovi  situace. Kde se klient nachází? Jaké je jeho přání? – kde a 

od čeho začít, dozvědět se od klienta důležité informace, co potřebujeme k tomu, 

abychom mu mohli být nápomocni svými intervencemi. Pracovník vytvoří ústní 

dohodu (kontrakt) s klientem, na čem budou pracovat. 

 

Pracovník se dotazuje na to, s čím klient přišel, co ho přivedlo, jak se o službě dozvěděl, 

co od služby očekává, kdo je do řešení situace zapojen, co klient již vyzkoušel, jak se mu 

to dařilo zvládnout doteď. 

Pracovník využívá komunikační dovednosti jako je aktivní naslouchání, dotazování a 

vciťování a další dovednosti podle svého výběru a vhodnosti při situaci.  

   

Příklad otázek:  S čím jste za mnou přišli?/ V čem vám mohu být nápomocen/na?/ Co 

bychom mohli spolu řešit?/ Co vás sem přivedlo?Co očekáváte od našeho setkání? S čím 

chcete začít pracovat jako první? O čem se chcete bavit jako první? Jak poznáme, že můžeme 

naši spolupráci ukončit? 

 

Další otázky: 
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Jak se vám podařilo situaci doteď řešit? Na co se spoléháte?  

Kdo vám situace pomáhá řešit? Kdo ještě? Ještě jste někoho požádala o pomoc? 

Jaké řešení jste již vyzkoušel/a? Co jste již zkusil/a? Jak to fungovalo?  

Co si myslíte, že bych měl/a ještě vědět, abych vám mohl/a pomoci?  

Je to všechno, co je důležité? Je toto to nejdůležitější?  

Můžu se vás takto vyptávat? Je to pro vás ok?  

Můžeme pokračovat v rozhovoru?  

 

2. fáze: Pojmenování a stanovení cílů - zkoumání možných cílů, volba cílů 

 

Pracovník se dotazuje, kam se chce klient dostat, zjišťuje, co je pro něj cíl. Dotazuje se 

také, jakou úlohu hraje pomoc pracovníka při dosahování tohoto cíle, kdo jiný by ještě 

mohl klientovi pomoci.  Pomáhá zkoumat možné cíle a co jejich dosažení přinese. 

Podporuje klienta při samostatném výběru cíle.  

Pracovník využívá komunikační dovednosti jako je aktivní naslouchání, dotazování a 

vciťování a další dovednosti podle svého výběru a vhodnosti při situaci.  

 

Příklad otázek:  

Čeho byste chtěl dosáhnout? Co by podle vás vaši vyřešilo? Co vy vám situaci pomohlo 

vyřešit? Co byste potřeboval, abyste situaci lépe zvládal? Co by se muselo stát, aby se váš 

problém vyřešil? Co je cílem našeho rozhovoru? Kam byste chtěl, aby to dále směřovalo? 

Co je pro vás v této situaci vaším cílem?  

Jak vám v tom mohu být nápomocen? Je ještě někdo jiný, kdo by vám v tom mohl 

pomoci? Představte si, že jste svého cíle dosáhl, jak by váš život vypadal? Co by to 

přineslo vašemu životu, kdyby se povedlo to, o čem tady mluvíme? Co by to pro vás 

znamenalo?  

Tak, teď jsme mluvili o hodně věcech, kterou jste si nakonec vybral, že bude váš cíl? Pro 

co jste se tedy teď rozhodl? Rozhodnete se teď (dnes) nebo se rozhodnete doma? Co 

potřebujete k tomu, abyste se mohl rozhodnout? Co vám brání se rozhodnout?  
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Teď to vypadá, že jste se rozhodl, je to tak?  Tak toto je vaše rozhodnutí, vnímám to 

správně?   

 

 

3. fáze: Plánování akce- jak se tam klient dostane – plánování akcí (postupné kroky), 

zvažování různých možností, pokud jde o doprovod či podporu, kterou může 

poskytnout sociální pracovnice, tak provádí i určité akce společně. 

 

Pracovník se dotazuje na kroky, které povedou k dosažení cíle,  pomáhá klientovi 

v plánování akce. Dotazováním pomáhá zvažovat klientovi různé možnosti postupu, které 

povedou k dosažení cíle.  

Pracovník využívání komunikačních dovedností jako je dotazování, aktivní naslouchání a 

podporování a dalších dovedností podle svého výběru a vhodnosti situace.  

 

Příklad otázek: Jaký učiníte první krok, abyste se přiblížil k…? Co musíte udělat jako 

první, abyste…? Co uděláte potom? A pak? Kdy začnete? Co budete dělat potom? 

Mluvíme teď o tom, co musíte udělat, abyste dosáhl svého cíle, myslíte, že by bylo možné 

zkusit i něco jiného? A co? Myslíte, že se ke svému cíli můžete dostat i jinak, než jak si to 

teď plánujete? A jak?  Máte nějaké jiné možnosti, co dělat? Většinou bývá užitečné začít 

od toho nejsnazšího, co je nejsnazší v tomto případě?  

 

 

 

4. fáze: Uzavření rozhovoru-zhodnocení rozhovoru, spolupráce, rozloučení 

 

Pracovník se dotazuje, zda spolu probrali, co klient potřeboval a zda a jak byl pro něj 

rozhovor užitečný. Také se s klientem loučí a případně se domlouvají na dalším setkání. 

Pracovník si na ukončení nechá nějaký čas (např. 5-10 minut) podle svého odhadu či 

zkušenosti. 
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Pracovník při uzavírání rozhovoru využívá svých komunikační dovedností.  

 

Příklad: Náš čas vypršel, budeme končit. Chci se ještě zeptat, jestli to byl pro vás užitečný 

rozhovor? A v čem? Dostali jsme se k tomu, co jste potřeboval probrat?  

Do konce nám zbývá 5-10 minut, já bych se chtěl zeptat, jestli jsme probrali to, co jste 

potřeboval a jak vám náš rozhovor byl užitečný? 

Co si z našeho setkání odnášíte?  

Tak dnes jsme probrali to a to (pracovník zopakuje, k čemu s klientem dospěli), chci se zeptat, 

co pro vás z toho dnes bylo nejdůležitější?  Nejužitečnější?  

Myslíte si, že by bylo třeba ještě jedno setkání nebo jsme to dnes zvládli?  

Hm, tak se pro dnešek rozloučíme, na shledanou.  

Ihm, takže dnes končíme, přeji hodně sil při zvládání.  

 

Další užitečná vodítka pro vedení rozhovoru 

a) Během rozhovoru je užitečné se dotazovat na to, jestli se pracovník spolu 

s klientem ubírají směrem, který klient potřebuje. Například: Tak jak to spolu 

probíráme, je to pro vás užitečné? Tak jak se o tom bavíme, je to to, co 

potřebujete? Je to to, co chcete?  

b) Pracovník sleduje verbální a neverbální komunikaci klienta a přizpůsobuje se 

jeho tempu, jeho slovníku a jeho potřebám a případně se také dotazuje na své 

tempo kladení otázek, na klientovu pozornost. Např. Tak jak se ptám, je to pro 

vás ok? Nemluvím moc rychle, moc pomalu? Všímám si, že už mluvíme moc 

dlouho a chtělo by to přestávku. Všímám si, že je to pro vás těžké téma, možná 

bychom jej mohli na chvíli opustit a za chvíli se k němu vrátit.  

c) Pracovník se také dotazuje na to, jak klient rozumí jeho intervencím, otázkám 

či tvrzením. Např. Tak teď jsem řekl to a to, jak jste tomu rozuměl? Někdy 

mluvím nesrozumitelně a složitě (např. při delším mluvení pracovníka), můžu 

se vás zeptat, jak jste tomu rozuměl?  
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