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Obecné informace 
 

Věty, které jsou v tomto manuálu psané kurzívovou, je dobré prezentovat uživatelům přímo.  

 

Na začátku každého setkání seznámíme uživatele se strukturou následujícího setkání. 

Struktura je následující: 

 

1. Uvítání 

2. Informace o délce trvání setkání (každá hodina cca 1,5 hodiny) 

3. Témata, které se budou na setkání probírat 

4. Prezentace domácích prací (domácí úkoly) 

5. Probírání témat a praktické cvičení 

6. Zadání domácích úkolů 

7. Zhodnocení sezení, stanovení doby a místa příštího sezení 

 

Před samotným započetím tréninku předáme uživatelovi dotazníky (viz. Příloha I.), abychom 

zjistili, jak je na tom se sebedůvěrou, komunikací a stresem před začátkem nácviků. Stejný 

dotazník se uživatelovi předkládá po dokončení nácviků sociálních dovedností, abychom 

mohli zmapovat zda se uživatel po tréninku zlepšil. Stejný dotazník se stejným postupem 

dáme k vyplnění také osobnímu pracovníkovi uživatele a blízké osobě uživatele – 

s uživatelovým souhlasem - (údaje bude vyplňovat osobní pracovník a osoba blízká, tak aby 

vypovídaly o tom, jak vnímá míru soc. dovedností u uživatele on sám). 

 

 

1. hodina 

STRES I. 

 

V úvodu první hodiny seznámíme uživatele s pojmem „sociální dovednosti“, např.: 

Mezi tzv. sociální dovednosti řadíme schopnost zdravé, přiměřené komunikace a sebedůvěry, 

schopnost zvládání stresu, navazování nových kontaktů… Jsou to takové dovednosti, které 

nám pomohou dobře obstát ve společnosti, nezůstat sám a vyčleněný z veřejného života. 
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Seznámíme uživatele s tématy, které budeme probírat v rámci sociálních dovedností: 
Práce se stresem, sebedůvěrou, zvládání příznaků nemoci, zvládání medikace, nácvik 
komunikačních dovedností. 
Po krátkém úvodu začneme již prvním tématem k probírání a tím bude pro tuto hodinu stres a 
práce s ním.  
 
 
 
Co je to stres? 
 

Slovo stres zní poměrně a tísnivě. A přesně tak se cítíme při výroku „jsme vystresovaný“. 

Stručně tak druhým nebo jen sobě oznamujeme, že se toho na nás valí moc a docházejí nám 

síly. Co však znamená slovo stres jako takové? 

„Stres je setrvalá, dlouhodobá tělesná nebo duševní zátěž vznikající v důsledku přehnaně 

vysokých nároků či škodlivých podnětů.“ 

A co rozumíme pod pojmem „dlouhodobá zátěž“? Jak vlastně vzniká? Faktory vyvolávající 

stres jsou nám všem známy, ovšem nikdy není možno předem s jistotou určit, jak, kdy, 

případně zda vůbec na konkrétního člověka budou působit. Reakce na takzvané stresory se 

člověk od člověka liší. Někdo při rockovém koncertu ožije, jiný je zděšený, protože to je přece 

příšerný hluk; je nervózní a podrážděný.  

Každý člověk má za sebou celou řadu situací, v nichž prožívá stres. Každý má však specifický 

repertoár, příznačný pouze pro jeho osobu. Reakce na stresory navíc vždy závisí na tělesné i 

duševní kondici. Stručně a krátce: každý prožívá stres po svém.  

Tzn. druh a způsob reakce na stres závisí na našich dosavadních zkušenost, na tom, co jsme 

dosud prožili, a v neposlední řadě i na naší povaze. Chceme-li tedy úspěšně zvládnout stres, 

v první řadě musíme víc poznat sami sebe.  

Před stresem se můžeme mít na pozoru, v žádném případě se od něj nemusíme nechat lapit do 

pasti. Základem je zjistit, které situace jsou pro vás z hlediska stresu nejnáročnější.  

 
Dnes se začneme učit zacházet  se stresem. Nyní si vyplníme test na měření stresových situací. 

Po vyplnění zahájíme debatu o výsledcích testu.  
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Test dostupný na: http://www.help24.cz/index.php?page=psychologicke-testy&view=test_28 
 

 

 

 

Praktické cvičení: 

 

Jak se naučit snižovat stres? 

 

1. Naučte se poznat, co se děje se vaším tělem během stresujících situací. Můžete použít 

následující tabulku. Ta vám pomůže rozpoznat varovné signály: (požádáme uživatele, 

aby si následující tabulku vyplnily) 

 

 

Vzorová tabulka: Co se se mnou děje v době stresu? 

 

 

V mysli V těle 

Stále znovu a znovu přemýšlím o 
problémech 

Třes a pocení rukou 

Bojím se toho, že se budu bát Sucho v ústech a v hrdle 

Jsem zmatený/á Bolest hlavy a napětí krčních svalů 

Mám strach i tehdy, kdy mi nic nehrozí Svalová ztuhlost 

Zdá se mi, že se každou chvilku stane něco 
strašného 

Závratě, velmi často způsobené zrychleným 
dýcháním 

Zdá se mi, že se mi okolní svět vymknul 
z kontroly 

Obtížné dýchání 
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2. Sepište si seznam situací, které vám způsobují stres. Jak by jste se jim mohli vyhnout? 

Pokud se jim nemůžete vyhnout, dalo by se dělat něco s tím, aby tyto situace nebyly tak 

stresující (zapsat pod tabulku, co postup)? 

3. Jakmile cítíte, že situace začíná být stresující, (např. když jste na přeplněné ulici nebo 

v přeplněném obchodě), pomalu se snažte odsud odejít. Kdybyste se pokoušeli 

uniknout rychle, mohlo by to pro vás být ještě více stresující. 

 

 

Domácí úkol: 

Poříďte si sešit nebo poznámkový blok v průběhu jednoho týdne si do něj zapište všechny 

situace, které pro vás byly náročné, stresující. Poznamenejte si do něj, co vás vyvedlo z míry, 

jak jste reagovali (zda jste např. reagovali dle postupu, který jste si dnes sestavili), co vám 

v tu chvíli běželo hlavou, co jste udělali a řekli, jak jste se cítili. 

Poté si všechny záznamy společně na další schůzce projdete a zkusíme najít opakující se 

situace. Zamyslíme se nad tím, co byste mohli změnit, připravíme si společně postup. 

Sepíšeme si ho.  

 
 

2. hodina 
STRES II. 

Úkol z minulé hodiny: 

Projdeme si s uživateli společně jejich poznámky o tom, jak prožívali stres a jak ve 

stresujících situacích reagovali.  

Pak se zeptáme uživatelů, zda by si chtěl situaci zde ve skupině přehrát znovu, s tím, že by 

jsme si přehráli i to jak na stresující událost reagoval a následně pak můžeme zkusit zahrát, 

jak by bylo dobré na tuto situaci reagovat příště. V případě, že žádný uživatel nebude ochoten 

svoji situaci přehrát, může pracovník vymyslet fiktivní scénku. 

 

Praktické cvičení:  

Hraní rolí 

(Hraní rolí je jedna z nejdůležitějších součástí nácviku sociálních dovedností. Uživatel si 

opakovaně v různých obměnách zkouší zvládání určitě sociální situace. Hlavním úkolem 
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nácviku je zajistit, aby se pokrok dosažený během hraní rolí, přenesl i do reálných životních 

situací. Scénky se proto snažíme udělat co nejrealističtěji, využíváme skutečných předmětů a 

zvuků, co nejvíce upomínající přirozené situace. 

 

Průběh cvičení Hraní rolí: 

• Volba stresové situace 

• Uživatel zvolí situaci, pracovník zvolí situaci 

• Převedení stresující události do konkrétní situace 

• Přehrávání scénky 

• Pochvala vhodných projevů 

• Návrh možných řešení ve skupině („brainstorming“) 

• Volba nejvhodnějšího řešení 

• Přehrání scénky se zvoleným řešením (může nejprve „model“, popř. pracovník, pak 

uživatel) 

• Pracovník „koučuje“ průběh scénky 

• Pochvala dosaženého zlepšení 

• Je třeba scénku opakovat? 

• Přehrání scénky s jiným modelem, resp. uživatelem 

• Ukončení – možná debata ve skupině 

 
 
 
Na následujícím cvičení jsme si ukázali, jak je možné reagovat ve stresujících situacích. Se 

stresem však můžeme bojovat mnoha způsoby. Opět je třeba připomenout, že si každý musí 

najít vlastní kombinaci metod a přístupů, není možno nikomu poskytnout bezchybný návod.  

     Neměli byste nikdy čekat na první příznaky stresu, než začnete jednat ve prospěch a 

podporovat klid. Začněte sami, buďte aktivní. Zkusme si popsat ideální den.  

 

Následující tipy na klidný den uživatelům vytiskneme a nalepíme na přední stránku sešitu, 

který na začátku schůzky dostanou. Budou tak mít návod vždy po ruce a to i doma. 
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Probuzení: 
Jakmile se probudíte, dopřejte si několik minut na rozkoukání a procitnutí. Protáhněte se, 
procvičte si svaly. Zkuste třeba toto jednoduché cvičení: Vzpažte obě paže a střídavě 
protahujte pravou a levou do dálky. Bez zábran si zazívejte, aby tělo dostalo víc kyslíku. 
Otočte hlavou k oknu. Zavřete si oči a vybavte si něco hezkého, co na vás během dne čeká. 
 
Vstávání: 
S touto pozitivní  motivací a s protaženými svaly můžete vstát a přejít k oknu. Na chvilku je 
otevřete. Nemyslete si, takový čerstvý vzduch po ránu dělá divy.  Člověk je hned jako rybička. 
V koupelně bychom neměli chvátat. Můžete-li, dopřejte si horkou sprchu. Další variantou je 
vana plná vody. K ní doporučujeme příjemně vonící pěnu. Oblékat bychom se měli tak, 
abychom se cítili dobře. Nejlepší je připravit si oblečení už večer, abyste ráno nezjistili, že 
nemáte vyžehlenou halenku, nebo aby vám najednou neupadl konflík.  
Třešničkou na dortu může být příjemná voňavka, voda po holení. 
 
Snídaně: 
Odborníci na výživu již dlouhá desetiletí stále dokola opakují: snídaně je základ dne, právě 
ona dokáže vydatně pomoci při  odbourávání  stresu. To nejlepší, co si ráno můžeme dopřát je 
například snídaně z celozrnného pečiva nebo ovesné vločky. Tyto potraviny obsahují 
sacharidy a vitamín B, které nám dodávají energii. Takováto energie navíc vydrží velmi 
dlouho. Dále si můžeme nandat na talíř citrusové plody, jahody, melouny, vajíčka, neslazené 
müsli, pšeničné klíčky. Kávě bychom se měli velkým obloukem vyhnout, protože kofein v nás 
může posilovat nervozitu. 
Rozhodně bychom snídani neměli vynechávat. Tělo, které nedostane snídani, se musí potýkat 
se zpomalenou výměnu látek, hůře se mu spalují tuky a podstatně hůře bude čelit běžnému 
stresu. 
 
Cestou do práce: 
Po dobré snídani přichází okamžik odchodu z tepla domova do práce. Pro řadu lidí samotná 
cesta do zaměstnání představuje nemalý stres. Plná tramvaj, autobus, nervózní cestující, 
zácpy na silnicích….  
Jezdíte-li do práce městskou hromadnou dopravou, autobusem nebo vlakem, máte k dispozici 
spoustu příjemných aktivit. Můžete si číst, můžete se rozhlédnout po plakátech vysejících v 
MHD, o pozorování okolí a lidí ani nemluvě.  
Dopravujete-li se do práce na kole nebo pěšky, máte ideální příležitost k načerpání energie 
z čerstvého vzduchu a pohybu. Prohlédněte si nebe, přírodu kolem sebe, nechodíte-li pouze po 
městě; všímejte si kolemjdoucích lidí, alespoň přejeďte pohledem po upravených záhonech. 
 
V práci: 
V první řadě si naplánujte, co za den máte stihnout. Neopomeňte ani prostor na přestávku a 
jídlo. Zařazujte si i menší přestávky, například po vyřízení určitého dílu práce se protáhněte, 
projděte, napijte se. Máte-li pocit, že na vás doléha silná únava, zkuste nějaké rozptýlení, 
třeba si povídejte s kolegy. Pracovní prostředí si můžete také zpestřit, je-li to možné umístěte 
si do něj např. fotky svých blízkých, hezké obrázky, květiny. 
Stojí-li před vámi náročný úkol, nejprve se několikrát zhluboka nadýchněte, abyste se 
zklidnili. Sepište si seznam bodů, které je nutno při řešení úkolu zohlednit, připadně si napište 
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postup či cokoli, co vám pomůže. Po dokončení úkolu s opět několikrát zhluboka nadýchněte. 
Protáhněte si paže, zakružte si rameny, abyste se uvolnili. Odměňte se něčím pěkným, 
například kávou, čajem, sušenkou nebo procházkou po chodbě. Načerpáte novou sílu, 
oddechnete si a přeladíte se na další úkoly. 
Nezapomínejte na to, že po námaze a náročné práci by měl přijít odpočinek a také byste se 
měli odměnit. 
 
„Padla“: 
Před odchodem domů si začněte představovat, co večer budete dělat. Přichystejte si něco 
příjemného, ať se máte na co těšit.  
Máme-li strávit večer skutečně v klidu, neměli bychom si nosti domů ani práci, ani zatěžujíci 
úvahy o ní. Jestliže jste se nepohodli-li s nadřízeným nebo kolegou, nedumejte nad 
rozhovorem celý večer, naopak se snažte přeladit na jinou notu.  
Doma byste si měli odpočinout duševně i tělesně. Dopřejte si horkou koupel nebo si pusťte 
příjemnou hudbu…cokoli. Každý si jistě najde tu nejlepší metodu odpočinku. Ovšem pozor 
neplánujte si odpočinek jako další povinnost, při ní musíte během jednoho večera stihnout 
všechno. Do odpočinku nezahrnujte ani běžné úkony a domácí práce. Nákupy, uklízení, 
žehlení nebo vaření nepatří k relaxačním technikám, nepěstujte-i si je cíleně jako koníčky. 
 
Před spaním: 
Čím více se blíží doba odchodu do postele, tím by měly být vaše aktivity klidnější, aby se tělo 
postupně připravovalo na noční odpočinek. Nechte v sobě doznívat večer. Máte-li problémy 
s usínáním, mohl by vám pomoci teplý čaj, teplé mléko nebo krátká procházka. Zpravidla se 
osvědčuje i horká koupel či sprcha.  
V ložnici by rozhodně nemělo být příliš horko ani přílišná zima, doporučuje se tlumené světlo, 
voňavé povlečení, teplá pokrývka. Do ložnice by si neměly cestu nacházet elektronické 
přistroje včetně televize nebo věže. 
Jakmile si lehnete, několikrát se zhluboka nadýchněte, uvolněte se. Pokud si před spaním rádi 
čtete, zkuste spíš pohodové téma, nikoli detektivku nebo horor. Každopádně byste se měli 
vyvarovat toho, abyste si do postele s sebou brali problémy. 
Někdy se stane, že nám něco leží v hlavě a nemůžeme na to přestat myslet. V takovém případě 
zkuste trik: představte si problémy jako balíčky nebo balíky. Pak je naložte do velkého 
kontejneru a zaklapněte za nimi víko. Balíček si znovu můžete vyzvednout až ráno. 
 
 
 
 

 
3. hodina 

STRES III. 
 
Dnes si řekneme, jak odpočívat a vyvarovat se stresu. Někdy nemáme čas dostat se 
k odpočinku. Ale měli bychom. Odpočinek je nutný, proto bychom si na něj měli vymezit pevný 
čas. Jinak řečeno, měli bychom si stanovit, kdy končí práce a začíná odpočinek.  
 
Přestávky: 
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Přestávky patří k nejlepším bojovníkům proti stresu, jakmile se dostaneme do situace, kdy 
nedokážeme myslet na nic jiného než na práci. Přestávku bychom si měli dopřát po dvou 
hodinách soustředěné práce.  
  
Bleskurychlé uvolnění: 
Na dlouhá či intenzivní cvičení nemáme čas vždy, někdy prostě potřebujeme docílit uvolnění 
během vteřin. První pomoc je snadná: několikrát zívněte: pevně sevřete spodní čelist a 
nadýchněte se. Máte-li k dispozici alespoň pár minutek, zkuste některé z dále nabízených 
cvičení. 
 
Rozehnání dusna 
Otevřete okno dokořán, aby do místnosti mohl kyslík. Zhluboka vydýchněte, s výdechem ze 
sebe vyplavte vztek, nervozitu, nepříjemné pocity..prostě vše negativní. A s nádechem do sebe 
„nasajte“ pozitivní sílu, čerstvý vzduch, příjemné myšlenky. Představte si jak do vás proudí 
pozitivní síla a jak z vás naopak vystupuje ta negativní. 
 
Moc vody 
Odplavte ze sebe negativa. Pomalu vypijte sklenici vody, představujte si, že stojíte třeba pod 
vodopádem s očistnou mocí. Smývá z vás negativní pocity, po nichž zůstávají pozitivní. 
Pousťte si na předloktí co nejstudenější vodu, můžete-li, opláchněte si i obličej, především 
čelo a spánky. 
 
Výživa vyčerpaných nervů 
Máte pocit, že soustředění odchází, zato únava a nechuť k práci přichází? Častou pomůckou 
je cigareta, sušenka, káva. Ale rozhodně jsou lepší obilniny, ovoce, zeleninou nebo musli.  
 
Není nad pohyb 
Uvízli jste pod návalem práce, už nevíte, kudy z ní ven? Vstaňte a jděte se projít. Cestou 
vzpažte, nad hlavou si propleťte prsty a vytáhněte ruce co nejvýš. Po osvěžující procházce se 
vám bezesporu bude pracovat lépe. 
 
 
 
Síla slunce 
Práce vám přerostla přes hlavu, jste podráždění, nedokážete takzvaně vypnout, nic se vám 
nedaří? V tom případě vám pomůže sluneční koupel. Postavte se k oknu a nechte se hladit 
vesmírnou energií slunce. Pokud venku prší nebo nemůžete vyjít ven, zavřete oči a představte 
si, jak vás objímají sluneční paprsky, jak vám dodávají teplo. Po těle se vám rozlévá příjemný 
klid. 
 
Trojskok 
Je toho na vás moc, už nevíte, kam dřív skočit? Pomalu ani nevíte, co jste chtěli udělat před 
minutou, natož abyste tušili, co všechno máte vyřídit do konce pracovní doby. Podtrženo a 
sečteno přišel čas na trojskok: vezměte si papír a tužku a vypište se z vnitřního zmatku či boje. 
Nastavte si stopky a celý pět minut pište o tom, co: 

• Vás zlobí – vynadávejte se, vypište se ze všeho, co vám leze na nervy 
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• Jste za ten den už zvládli – pochvalte se za všechno, co vás napadne, chválou nešetřete 
• Ještě potřebujete vyřídit, ale držte se jen toho nejnutnějšího. 

 
Poté si seznamy pročtěte a pusťte se do prvního úkolu, který čeká na vyřízení. 
 
Únava 
Únava nás zpravidla zasáhne v okamžiku, kdy ji nejméně potřebujeme a kdy se nejméně hodí. 
Není třeba ztrácet hlavu, někdy stačí skutečně málo a únava zmizí jako pára nad hrncem. Je 
dobré provést nějakou změnu, vstát, projít se, protáhnout, zazívat (aby jste si uvolnili svaly na 
obličeji). Můžete-li běžte se na chvilku projít ven, není-li to reálné, alespoň si otevřete okno. 
Pokud to nepomůže, pusťte si na zápěstí chladnou vodu, chcete-li, opláchněte si i obličej.  
 
Bolesti hlavy 
Proti bolestem hlavy opět platí pravidlo rozdýchávání: několikrát se zhluboka nadýchněte a 
stejně tak zhluboka vydýchněte. Namočte si ručník ve studené vodě, případně si vezměte sáček 
s ledem a ochlaďte si čelo. Promasírujte si spánky a kořen nosu, posléze celý obličej. Ledový 
obklad si na chvilku položte zezadu na krk a špičkami prstů si lehce promasírujte týl. 
 
 
Domácí úkol: 
Využít techniku s názvem „Trojskok“ a na další hodinu přinést poznámky, které z realizace 
této techniky vznikly. V případě, že někomu nebude vyhovovat tato technika, může si vybrat 
jinou. 
 

4. hodina 
SEBEDŮVĚRA I. 

 
Úkol z minulé hodiny: 
Společné projitý poznámek o realizaci techniky „Trojskok“, sdílení pocitů, pomohla tato 
technika? Budou jí uživatelé využívat i na dále?  
 
Důležité pro prožití klidného dne je také pozitivní naladění, umět se pochválit, přemýšlení o 
věcech na které se ten den těším, věřit si. Tomu všemu můžeme také říkat sebedůvěra. Co to je 
sebedůvěra? O tom si budeme povídat dnes. 
Sebedůvěru o sobě nezískáváme na základě toho jací jsme. Ale získáváme jí z představ o tom, 
jací jsme. Přístroj, který by objektivně změřil, zda jsme odvážní a sympatičtí, nebo naopak 
zbabělí a neotesaní, ještě nikdo nikdy neobjevil. Pro náš pocit sebedůvěry je velice důležité, 
v jakém světle sami sebe vidíme. To jak vidíme sami sebe můžeme změnit, dokážeme změnit 
svůj vztah k sobě samým. Každý člověk si může k sobě budovat hezký vztah. Odpouštět si 
omyly a slabosti, oceňovat svoje silné stránky, fandit si, povzbuzovat se.  
 
Požádáme uživatele, jestli by každý mohl popsat jak vidí sám sebe, svůj sebeobraz. Může 
začít asistent, pro uživatele tak bude lehčí na něj navázat.  
 
A jak si budovat kladný sebeobraz své osoby? 
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Náš sebeobraz je vlastně takovou naší soukromou galerií. Když si chceme užít návštěvu 
galerie, nejvíce času strávíme před obrazy, které nás něčím oslovují, které se nám líbí. 
Nepovažujeme za povinnost zbytečně postávat před díly, která v nás vyvolávají podrážděnou 
nebo zasmušilou náladu. 
I náš sebeobraz je podobnou galerií. Je to mozaika složená z mnoha snímků, vnitřních 
fotografií, scén, krátkých filmů. Náš mozek si zvykl zastavovat se jen u některých. A dívat se 
na ně stále z téhož úhlu pohledu. Mechanicky nám předvádí jen tento omezený, náhodně 
vybraný repertoár. Stále tatáž výstava, stále stejné scénáře. Pokud, ale chceme můžeme 
natrénovat naše myšlení na výhodnější způsob promítání, vytvořit si svojí hezčí obrazovou 
galerii.  
 
Teď si zkusíme s uživateli vytvořit „album radostné sebedůvěry“, nejprve o něm budeme jen 
přemýšlet. Jak by takové album mohlo vypadat, co by jsme si do něj vše dali. Zkusíme po 
přemýšlet, kdy, kde a s kým jsme cítili v životě nejšťastnější. Poté si sdělíme svoje pocity a 
představy o albu navzájem. Začít může opět asistent. 
V albu radostné sebedůvěry mohou být obrázky, popřípadě předměty, na které se díváme rádi. 
Takové, které nám připomínají významné chvíle našeho života. Mohou v něm být fotografie 
oblíbených míst a milovaných lidí, milostný dopis nebo dopis od přítele, atd. 
 
 
 
Praktické cvičení: 
 
Každý má v sobě něco dobrého 
- podporuje vytváření pozitivního sebeobrazu 
 
Pomůcky: lepící páska, papír A4 
 
Připevníme lepící páskou na záda kartičky (A4) na které napíšeme – JSEM – UMÍM - MÁM.  
Pak si všichni vezmeme tužku a chodíme po místnosti. Přitom si navzájem doplňujeme věty 
„silnými poznámkami“, které se skutečně hodí na toho, kdo je má na zádech, např. UMÍM se 
hezky usmívat. Když všichni napsali všem, hra končí. Sundáme si kartičky ze zad a čteme, 
jaké stránky nám ostatní připisují. Pisatelé přitom zůstávají anonymní. Některým se jistě 
podaří sdělit něco pozitivního, co by se neodvážily vyslovit. Na tuto hru si vymezíme dostatek 
času, protože není dobré spěchat. 
 
 
 
 

5. hodina 
SEBEDŮVĚRA II. 

 
Protože jsem se v minulé hodině zabývali sebeobrazem, sebedůvěrou a teď už víme, co si pod 
těmito pojmy máme představit, tak si zkusíme dnes vyplnit dva testy, které zkoumají náš 
sebeobraz (to jestli se máme rádi) a naši sebedůvěru (to jak si věříme). 
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Test hodnocení sebeobrazu 
http://www.help24.cz/index.php?page=psychologicke-testy&view=test_17 
 
Test sebedůvěry 
http://www.help24.cz/index.php?page=psychologicke-testy&view=test_22 
 
Po ukončení testů probereme s uživateli jejich výsledky. Jestli odpovídají jejich očekávání, 
zda jim řekli něco nového o sobě. A jak s těmito výsledky naloží? 
 
Praktické cvičení  
O co opíráte svoji sebedůvěru a sebevědomí? 
Napište 7 věcí, ve kterých si věříte a 7, ve kterých si 
nevěříte nebo věříte málo? 
Napište 7 věcí, které jste v životě dokázali 
Napište seznam daností, dovednosti, schopnosti, 
vlastnosti, na které jste u sebe 
a) hrdí 
b) se kterými jste u sebe spokojení 
c) se kterými jste u sebe nespokojení 
Napište si 5 situací, ve kterých si typicky „přestáváte 
věřit“ 
Probereme tyto seznamy. Je možné buď všichni dohromady, v případě většího množství 
uživatelů je možné požádat o probrání těchto seznamů v menších skupinkách, např. po 3. 
 

Až ukončíme debatu o výsledcích testů, požádáme uživatele, aby nám představily své „album 
radostné sebedůvěry“, na jejichž zhotovení dostali návod na minulém setkání. Ostatní se 
mohou přidávat k tomu, kdo bude prezentovat, doptávat se ho, komentovat to co vidí, jak se 
jím to jeví…. 
 
Protože ne vždy můžeme mít toto album u sebe. Můžeme také někdy pro zlepšení nálady, 
dobytí energie využít toto cvičení. Zavřeme oči a zkusíme si vybavit něco moc příjemného, co 
jsme v životě zažili (dovolená, ukončení studia, svatba, atd.). Požádáme uživatele, aby zkusili 
jeden po druhém zavřít oči a vyprávět nám co viděli, jak se při tom cítili. 
 
Domácí úkol: 
Požádáme uživatele, aby si do další hodiny zapisovali každý den 3 činnosti, které se povedly 
nebo jim udělaly radost a alespoň jednu činnost, která by se jím mohla povést, popř. udělat 
radost nadcházející den.  
 
 
 
 

6. hodina 
SEBEDŮVĚRA III. 
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Úkol z minulé hodiny: 
Ve skupině prodiskutujeme plnění úkolu (zapisování 3 pozitivních činností každý den). Dařilo 
se? Sdílení pocitů. Budou uživatelé v zápisech pokračovat? 

 
V předcházející hodině jsme si povídali o sebedůvěře. Nízká sebedůvěra může být také opřena 
o tom, jak vnímáme chování okolí vůči naší osobě (podceňování, častá kritika…) Během 
následujícího praktického cvičení se zkusíme zamyslet nad tím, jestli máme v okolí osobu, 
jejichž postoj k vaší osobě vám podporuje nízkou sebedůvěru. 
 
Praktické cvičení: 
 
Dopisy 
1. Dopisy lidem, kteří souvisejí se vznikem nebo udržováním nízké sebedůvěry. 
2. Necenzurovaný dopis – vše, co je potřebné sdělit této důležité osobě, včetně různých rovin 
vztahu a různorodých emocí (hněv, smutek, lítost, potřeby, láska apod.) 
3. Dopis „z druhého břehu“ – jaký ideální dopis (nezávislé na tom, zda je to reálné) by člověk 
chtěl od důležité osoby dostat – co by chtěl slyšet, aby to zahojilo jeho rány na sebevědomí a 
posílilo jeho sebedůvěru a sebepřijetí (omluva, vcítění, podpora, přijetí, láska apod.) 
5. Dopis „vizitka“ – co lze napsat důležité osobě tak, aby to bylo možné odeslat, bylo to 
důstojné, neponižující na žádnou stranu. 
 
Po ukončení praktického cvičení si můžeme sdělovat pocity z psaní dopisu, také se můžeme 
společně zamyslet nad tím, zda tyto dopisy někdo využije a popř. jak a k čemu. 
 
 
 

7. hodina 
Zvládání příznaků nemoci 

 
V minulých hodinách jsme se učili pracovat se stresem a se sebevědomím. Pro obě dvě složky 
je také důležité naučit se rozpoznávat příznaky svého onemocnění, naučit se s těmito projevy 
pracovat, mít je pod kontrolou.  
 
 
Praktické cvičení: 
 
V následující tabulce jsou uvedeny nejčastěji se objevující varovné příznaky, tato tabulka by 
měla napomoci k určení varovných příznaků u každého uživatele zvlášť. Varovnými příznaky 
rozumíme ty příznaky, které se objevují u uživatele v případě jeho zhoršeného zdravotního 
stavu. Požádáme proto uživatele o jejich vyplnění. U každého varovného příznaku je také 
kolonka na vepsání mechanismů, kterými uživatel tyto příznaky může zmírňovat, zvládat. 
V případě, že mechanismy zvládání nedokáže uživatel popsat u každého příznaku zvlášť, je 
možné popsat na všechny příznaky dohromady společné mechanismy zvládání (viz. připojená 
tabulka). 
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Tabulka varovných příznaků: 
 

Varovné příznaky Přítomnost/nepřítomnost 
+/- 

Mechanismy zvládání  

Náladovost   
Deprese   
Úzkost   
Nadměrný pláč   
Bezdůvodný smích   
Hlasy   
Nadměrná citlivost na světlo 
nebo hluk 

  

Ztráta smyslu pro humor   
Vyhýbání se společenským 
kontaktům 

  

Nadměrný spánek   
Minimální spánek   
Nečinnost   
Odmítání vycházet z domu   
Lhostejnost ke vztahům 
k ostatním lidem 

  

Nutkavé myšlenky   
Zahleděnost do sebe   
Bizarní oblékání   
Zanedbávání osobní hygieny   
Zanedbávání péče o 
domácnost 

  

Nadměrné utrácení financí   
Neschopnost komunikace   
Samomluva   
Extrémní aktivita   
Inaktivita   
Vnitřní neklid   
Nervozita   
Nesoustředěnost    
Snížení pracovního výkonu   
Stres ze zaměstnání   
Přehnaná komunikativnost   
Rychlé střídání nálad   
Úzkost při cestování 
v dopravních prostředcích 
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Sebevražedné tendence   
Nadměrné telefonování   
Nevhodné chování vůči okolí 
(drzost, skákání do řeči..) 

  

Nechutenství   
Nadměrná konzumace jídla   
Užívání alkoholu   
Užívání jiných návykových 
látek 

  

Bludy   
Jiné příznaky:   
   
   
   
   
   
 
Mechanismy zvládání varovných příznaků: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Následující tabulka je tabulkou přetrvávajících příznaků onemocnění. I v období, kdy odezní 
ataka, popř. se „zažene“ zhoršující psychický stav uživatele, tak i nadále přetrvávají některé 
příznaky onemocnění. Je dobré naučit se s těmito příznaky pracovat (např. s přetrvávajícími 
hlasy, úzkostí, atd.) K tomu, abychom tyto příznaky měli pod kontrolou je opět důležité naučit 
se tyto příznaky rozpoznávat. 
 
 
 
Tabulka přetrvávajících příznaků: 
 
Přetrvávající příznaky Mechanismy zvládání 
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Praktické cvičení: 
 
V následujícím praktickém cvičení můžeme s uživateli formou hraní rolí nacvičit situaci ve 
které se ocitají běžně ve svém životě, když se u nich objevují příznaky onemocnění (nutkavé 
myšlenky, halucinace…). 
 
 
Hraní rolí: 

• Volba příznaku 

• Uživatel zvolí příznak, pracovník zvolí příznak nejčastěji se objevující u uživatelů na 

skupině 

• Převedení výskytu příznaku do konkrétní situace 

• Přehrávání scénky 

• Pochvala vhodných projevů 

• Návrh možných řešení ve skupině („brainstorming“) 

• Volba nejvhodnějšího řešení 

• Přehrání scénky se zvoleným řešením (může nejprve „model“, popř. pracovník, pak 

uživatel) 

• Pracovník „koučuje“ průběh scénky 

• Pochvala dosaženého zlepšení 

• Je třeba scénku opakovat? 

• Přehrání scénky s jiným modelem, resp. uživatelem 

• Ukončení – možná debata ve skupině (debata nad mechanismy zvládání jednotlivých 

uživatelů, např. svépomocné zvládání hlasů – relaxace, rituály, přehlušení) 

 
 
Domácí úkol: 
 
Požádáme uživatele, aby si zapisovali situace, kdy se snažili o zvládání některých svých 
příznaků onemocnění (zda se jim dařilo zvládnout příznak podle toho, jak jsi to nacvičili, 
pocity, co by potřebovali ještě vylepšit…) Na další schůzce zápisy projdeme a v případě, že to 
bude vhodné můžeme nácvik zvládání příznaků onemocnění opakovat. 
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8. hodina 

Léčba pod kontrolou I. 
(léky, komunikace s psychiatrem) 

 
 
Úkol z minulé hodiny: 
Požádáme uživatele, aby prezentovali svoje zápisy o situacích, kdy se snažili zvládnout 
příznak své nemoci. Na další schůzce zápisy projdeme a v případě, že to bude vhodné 
můžeme nácvik zvládání příznaků onemocnění opakovat. 
 
 
 
 
V minulé hodině jsme se zabývali zvládáním příznaků onemocnění. Jeden z nejúčinnějších 
způsobů, jak zvládat mnohé symptomy/příznaky (např. halucinace, bludy a problémy 
s myšlením), které souvisí se schizofrenií, je podávání antipsychotických léků. Protože je na 
trhu dostupná široká škála těchto léků, je pravděpodobné, že člověk se schizofrením 
onemocněním bude muset vyzkoušet několik z nich, než se najde ten, který pro něj bude 
nejlepší.  
 
Léky na psychotická onemocnění mívají jak přínosy, tak nedostatky. Hlavním přínosem je, že 
jsou tyto léky účinné při zvládání pozitivních (halucinace, bludy). Mezi nedostatky můžeme 
zařadit nežádoucí účinky. Např. Některá antipsychotika mohou způsobit ospalost, únavu a 
jiné. Jestliže se vám zdá, že trpíte neúnosnými nežádoucími účinky, měli byste to okamžitě říci 
svému lékaři. Mnohé nežádoucí účinky se dají zmírnit nebo odstranit tím, že se změní 
dávkování anebo dokonce lék, který užíváte. Svému lékaři byste měli říci i potom, jestliže jste 
v minulosti trpěli nežádoucími účinky při užívání jakéhokoliv léku. Může to mít vliv i na typ 
antipsychotického léku, který se vám lékař rozhodne předepsat.  
 
Při předepisování léků má váš psychiatr na výběr širokou škálu mnoha léků, a proto by měl 
být schopný vybrat pro vás ten lék, který vám bude vyhovovat. Jeho výběru bude ale záviset 
na mnoha okolnostech. Na tom, jak bude lék účinný na vaše symptomy,zda bude mít 
neočekávané nežádoucí účinky, jak se budete během léčby cítit. Nejdůležitější je, abyste svému 
psychiatrovi řekli, co od léčby nejvíce očekáváte. Jestliže vás trápí konkrétní symptom (např. 
halucinace, deprese..) nebo byste se chtěli vyhnout konkrétnímu nežádoucímu účinku, řekněte 
to svému lékaři. Bude vědět, jak tomu vaši léčbu přizpůsobit.  
 
Je možné, že bude z jakýchkoliv důvodů muset dojít ke změně léků. Jakákoliv změna vaší léčby 
může být pro vás matoucí. Možná, že budete muset nový lék užívat v jinou denní dobu, může 
mít jiné nežádoucí účinky nebo bude jinak ovlivňovat vaše příznaky. Proto je důležité, aby se 
zeptali na svůj nový lék ještě předtím, než ho začnete užívat. Měli byste se postarat i o to, aby 
vaši příbuzní věděli, že budete užívat jiný léky, aby si i vy i oni věděli, na koho se obrátit, 
jestliže by se vyskytly jakékoliv problémy. 
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Deník léčby 
 
V případě, že se Vám bude měnit lék, můžete svému lékaři a i sobě pomoci při výběru 
nejvhodnějšího léku tím, že si budete zapisovat, co se  vám na každém léku, který vyzkoušíte, 
líbí a co ne. Viz. následující tabulka 
 

Lék  Datum užití  Dobré body  Špatné body 
Invega  1. 9. 2009  Netrpím úzkostmi, 

zmírňují se mi hlasy 
 Cítím se více unavený 

Akineton  8. 9. 2009  Už se mi netřesou 
tolik ruce 

 Mám pořád sucho v 
ústech 

       
       
       
       
 
 
Antipsychotické léky nejsou určené jenom pro zlepšení vašeho stavu, ale i proto, aby se vámi 
nadále dobře dařilo. To znamená, že léky potřebujete užívat i poté, když se začnete cítit lépe. 
Jeden z nejčastějších důvodů, proč se u lidí po úspěšné léčbně zhorší stav je to, že přestanou 
správně užívat předepisované léky nebo je přestanou užívat úplně. Potřebujete užívat lék dále, 
i když se cítíte lépe. 
 
 
Praktické cvičení: 
 
Na co byste se měli zeptat ohledně vašich léků a léčby?  
 
Návodné otázky: 
 
Jak mi tento lék pomůže? 
Na které mé potíže bude účinkovat? 
Jsou nějaká rizika při užívání tohoto léku? 
Jak dlouho jej budu užívat, než začne účinkovat? 
Na koho se mám obrátit, když se mi zdá, že se u mě projevily nežádoucí účinky léku? 
 
 
Zeptáme se uživatelů, jestli je něco, na co by se chtěli zeptat ohledně jejich léčby svého 
ambulantního psychiatra, popř. psychologa a dosud to z různých důvodů neudělali. Požádáme 
je, aby věci sepsali na list papíru. Pak můžeme zahájit nad vytvořenými otázkami diskuzi o 
tom, proč se na následující otázky nezeptali, co ji v tom bránilo, zda se objevují u uživatelů 
stejné druhy otázek. Na nácviků roli můžeme s uživateli nacvičit scénku, kdy budou na 
prohlídce u lékaře a budou se ho doptávat na otázky, které budou potřebovat.  
 
 
Domácí úkol: 
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Za domácí úkol požádáme uživatele, aby se při návštěvě u svého ambulantního psychiatra, 
dozeptali na věci, které si sepsali na papír, popř. nacvičili.  
 
 
Doporučení pro uživatele: 
Návrh na vytvoření krizového plánu se svým osobním pracovníkem. Vysvětlení vhodnosti 
plánu a k čemu slouží. 
 
 
 
 

9. hodina 
Léčba pod kontrolou II  

(deník, komunikace o nemoci s rodinou a okolím) 
 
 

Úkol z minulé hodiny: 
Projití úkolů z minulé hodiny. Podařilo se získat potřebné informace od ambulantního 
psychiatra? Byl psychiatr vstříčný? Jsou získané informace užitečné? Atd. 
 
 
Dnes se budeme zabývat plánem dne a ve druhé části hodiny si popovídáme o tom, jak 
komunikovat s rodinu a okolím o nemoci. 
 
 

I. Část - Deník 
 
Každý den děláme mnoho věcí, které si neuvědomujeme. Jakmile se však potýkáte 
s psychickými problémy, může se lehce stát, že celý den proběhne bez toho, aniž byste cokoliv 
udělali. Někdy je dobré si celý den naplánovat, např. (je možné doplnit i časové údaje) 
 
 
Praktické cvičení: 
Požádáme uživatele, aby si sami vytvořili plán následujícího dne. 
 
 
 
 

Dopoledne	   Odpoledne	  
Vstát	   Oběd 

Nasnídat	  se	   Cesta do práce na směnu 
 

Hygiena	   Návrat ze směny 
Jít	  si	  do	  obchodu	  nakoupit	  potraviny,	  

noviny	  a	  půjčit	  si	  video	  
Odpočínek, poslech hudby 
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Opočívat,	  přečíst	  si	  noviny	   Umývání nádobí 
Příprava	  na	  směnu	  v	  práci	  (oblečení,	  

jídlo)	  
Hygiena a následný spánek 

 
 
 
Někomu nemusí plánování dne vyhovovat. Je pro něj vhodnější, když si dělá průběžné 
záznamy o tom, jak den probíhal, ne jak bude probíhat. Tyto záznamy mohou být krátké a 
mohou sloužit jak vám, tak lékaři, ten ze záznamů pozná, jak se máte, jaké máte problémy. 
Viz. příklad zápisu níže: 
 
 
Dny:	   Jak	  se	  

cítím:	  
Vzal	  jsem	  si	  
lék:	  

Nežádoucí	  
účinky:	  

Světlý	  
okamžik:	  

Problémy:	  

Pondělí	   Dobře ano ne Vstal jsem 
brzy a 
vykoupal 
jsem se 

nejsou 

Úterý	   OK ano Trochu 
ospalost 

Neslyšel 
jsem hlasy 

Nevyšel jsem 
z pokoje 

Středa	   Ne moc 
špatně, ale 
trápí mě váha 

ne Přibral jsem 
0,5 kg 

žádný Zapomněl 
jsem užít lék 
a vezmu si 
jej zítra 

 
II. Část – Komunikace s rodinou a okolím o nemoci 

 
Duševní onemocnění může být traumatické nejenom pro toho, kdo onemocní, ale i pro celou 
jeho rodinu. U vašich blízkých se mohou objevovat pocity strachu o vás, také se může stát, že 
neví, jak se k vám mají chovat v obdobích krize a v době návratu nemoci. Je proto dobré, 
s vašimi blízkými o nemoci a vašich pocitech komunikovat, obeznámit je s tím, když vám není 
dobře a také jim poradit, jak se v takové situaci mají chovat (nechat vás být, nebo naopak vás 
mají motivovat k nějaké činnosti, uvařit vám čaj, donést čokoládu, projít se s vámi, nebo jen 
být u vás, abyste cítili jejich přítomnost. Pro vás i vaše okolí pak bude snazší orientovat se 
v tomto období.  
 
V případě, že si budete vytvářet protikrizový plán se svým sociálním pracovníkem, je vhodné 
do touho plánování zahrnout i vaše blízké, určitě s vámi prošli obdobím zhoršení zdravotního 
stavu, nucenými hospitalizacemi a mohou být při plánování přínosem. V plánu také mohou 
zaujímat různé role, podpůrné (v období zhoršování zdravotního stavu) nebo restriktivní 
(omezující) např. v případě nutné nedobrovolné hospitalizace. 
 
Na druhou stranu je také přínosem, když si i vy vyslechnete pocity vašich blízkých. Nabídnete 
jim svoji podporu, ocenění, radu. Můžete také domluvit vašim blízkým společnou schůzku se 
svým sociálním pracovníkem, psychiatrem (v případě, že bude psychiatr s tou schůzkou 
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souhlasit) a s vámi, na které budou mít možnost se seznámit se všemi potřebnými a pro ně 
důležitými informacemi.  
 
Existují také různé organizace a programy pro příbuzné lidí s duševním onemocněním. 
V těchto programech, organizacích bude nabídnuta vašim blízkým podpora, výměna 
zkušeností, také  zde získají více informací o vašem onemocnění (v Brně jsou to např. 
psychoedukace v psychiatrické léčebně, skupiny pro rodiny ve Sdružení Práh, sdružení 
Amicus – sdružení rodičů lidí s duševním onemocněním, atd.), o bližší informace můžete 
požádat svého sociálního pracovníka nebo psychiatra. 
 
Vzájemnou komunikací a podporou dosáhnete určitě i vzájemného pochopení, což by mělo být 
oboustranným cílem. 
 
 
Domácí úkol: 
 
Požádáme uživatele, aby si vytvořili doma plán dne na nadcházející tři dny a podle plánu se 
snažili den zorganizovat a realizovat.  
 

10. hodina 
 

Nácvik komunikačních dovedností I. 
(složky úspěšné komunikace + verbální projev) 

 
Úkol z minulé hodiny: 
Debata nad plněním denního plánu. Jak se dařilo? Jaké byly pocity? Byl pak den jiný než den 
bez předem vytvořeného plánu? V čem? 
 
 
Jak „správně“ komunikovat, jaké zásady při komunikaci dodržovat? Důležité je si při 
komunikaci uvědomovat, že komunikaci netvoří jen slova, tzn. takzvaný verbální projev, ale 
také je důležité, jestli udržujeme oční kontakt s člověkem při rozhovoru, máme přátelský výraz 
v obličeji, přátelský tón a náš hlas je dostatečně hlasitý, máme přiměřená gesta a postoj. 
Všem těmto věcem se říká neverbální komunikace. Obě složky, jak verbální tak neverbální 
jsou pro naši úspěšnou komunikaci velmi důležité.  
A jak vypadají přiměřená a nepřiměřená gesta a postoj, přátelský a nevhodný tón v hlase 
nebo výraz v obličeji. To si můžeme názorně ukázat na krátké scénce, kterou si pustíme na 
videu.  
 
 
 
Práce s videonahrávkou č. 1 + č.2 
Pustíme videonahrávku č. 1. Videonahrávka podává názorný příklad špatné komunikace. Po 
zhlédnutí nahrávky zahájíme s uživateli komunikaci nad tím, co se jim na rozhovoru dvou lidé 
ze scénky zdálo špatné, co dobré, co by udělali jinak a jak by se snažili komunikovat oni, co 



Tento projekt - Podporované vzdělávání pro žáky s duševním onemocněním - pilotní projekt v 
brněnském regionu je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního 

programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
 
 

Stránka 22 z 33 
 

by změnili... Po diskuzi pustíme nahrávku č. 2, která podává obraz o „dobré“ přiměřené 
komunikaci. Po zhlédnutí znovu klademe uživatelům dotazy, v čem je tato nahrávka jiná než 
předešlá nahrávka?, jak se liší komunikace v této scénce od předešlé nahrávky?.... Snažíme se 
uživatele během práce s těmito videonahrávkami dovést k uvědomění si důležitosti 
dodržování šesti prvkům „správné“ komunikace: 
 

• Oční  kontakt 
• Přátelský výraz  v obličeji 
• Přátelský tón a dostatečná hlasitost 
• Plynulost řeči 
• Přiměřená gesta a postoj 
• Obsah  řeči  

 
 
 
Praktické cvičení I.: 
Dnes se v praktickém cvičení zaměříme na váš verbální projev. Vyberte si nějaké téma, které 
je pro vás v poslední době aktuální a zajímavé. Případně nějaký problém, který byste chtěli 
vyřešit. Dvě až pět minut na toto téma povídejte. Svůj projev si nahrávejte na pásku. Cílem 
cvičení je řečový projev pozorovat a analyzovat. 
 

1. Všímejte si rychlosti řeči, jejího zrychlování a zpomalování, zadrhávání a pauz 
2. Při dalším přehrání záznamu se soustřeďte na to, která slova jsou v projevu 

zdůrazněná, která jsou naopak vyslovená nevýrazně, nedbale, která jsou spolykaná. 
3. Snažte se z poslechu zjistit, kdy se nadechujete, kdy vydechujete, případně kdy dech 

zadržujete. Nadechujete se mělce, nebo hluboce? Kdy se váš dech zrychluje, kdy 
zpomaluje?  

 
Sociální pracovník/lektor obchází jednotlivé uživatele a pomáhá jím v rozboru a analýze 
jejich řečového projevu. Po ukončení cvičení se zahájí diskuze. Doptáváme se na pocity 
uživatelů ze cvičení, na co při rozboru přišli, atd. 
 
 
 
Praktické cvičení II.: 
 
Tvrdí se, že 70% informací při rozhovoru je předáváno nonverbálně, tedy tónem hlasu, 
mimikou... Zkusíme si proto jedno cvičení, které toto tvrzení dokazuje: 
 
Na začátku předáme uživatelům papír s touto jednoduchou básničkou:  
 
Stojí, stojí bedla,  
ráda by si sedla,  
vzala by si pletení,  
noha už jí dřevění.  
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Poté se každý uživatel pokusí sdělit ostatním nějakou informaci nebo svou náladu (je mi zima, 
jsem ospalý, svět je krásný, stydím se). Nesmí přitom však říct nic jiného než uvedenou 
básničku. Samozřejmě, že hráč nemusí říkat pravdu, jde o komunikaci. 
 
 
Domácí úkol: 
Při domácím úkolu budete postupovat stejně jako při praktickém cvičení dnes s tím rozdílem, 
že nebudete pozorovat svůj řečový projev, ale budete sledovat rozhovor lidí v rádiu či 
v televizi. Analýzu rozhovoru si zapíšete do sešitu a přednesete na další hodině. 
 
 

11. hodina 
 

Nácvik komunikačních dovedností II. 
(neverbální projev) 

 
Úkol z minulé hodiny: 
Požádáme uživatele, aby nám přednesli svoje postřehy z analýzy řečového projevu, kterou 
měli za domácí úkol. Zjišťujeme, co je zaujalo, co vypozorovali… 
 
V minulé hodině jsme se bavily o složkách úspěšné komunikace, pamatujete si ještě, které 
složky to jsou? Které z těchto složek se týkají neverbální komunikace (v případě, že uživatelé 
nevím, napovíme). V této hodině se budeme zabývat právě neverbální komunikací, nejprve si o 
ní řekneme pár informací a pak bude následovat praktické cvičení. Ve druhé částí hodiny se 
zaměříme na empatické naslouchání.  
 
Neverbální komunikace je souhrn mimoslovních sdělení. Do neverbální komunikace řadíme 
gesta, pohyby hlavou (přikyvování..) a dalšími pohyby těla, postoj těla, výraz v tváří, pohled 
očí, dotyky, tón hlasu, ale i oblečení, zdobnosti.  
Prostřednictvím neverbální komunikace si s druhými lidmi předáváme informace o tom, jak 
vnímáme sami sebe, jak svého partnera v komunikaci a o vlastních emocích, napětí a 
rozpoložení. Neverbální signály vysíláme většinou podvědomě, tzn. že si je při komunikaci 
plně neuvědomujeme.  
 
Práce s videonahrávkou č.3 + č.4 
Pustíme videonahrávku č. 3. Požádáme uživatele, aby pozorně sledovali neverbální 
komunikaci účastníků scénky.  Po zhlédnutí nahrávky zahájíme s uživateli diskusi nad tím, 
jaké projevy neverbální komunikace z nahrávky vysledovali, jak na ně působily... Po diskuzi 
pustíme nahrávku č. 4 a opakujeme diskuzi nad nahrávkou.  
 
 
Empatické naslouchání je v komunikaci velmi důležité a ne jen při v ní, je také důležité 
v mezilidských vztazích, každý z vás jistě zažil situaci, kdy měl potřebu, aby vás někdo 
„vyslyšel“ nebo, kdy vám bylo příjemně, protože někdo projevil při komunikaci zájem o vaše 
názor, pocity a poslouchal vás. Člověk, se kterým jste se při komunikaci, rozhovoru takto cítili 
vám empaticky naslouchal.  
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Aktivní naslouchání vyvolává v hovořícím jedinci, jemuž je nasloucháno, pozitivní pocity. 
Člověk, který se svěřuje, může pociťovat vděčnost, že je někdo ochoten ho vyslechnout a 
neodsuzovat ho či jinak hodnotit.  
Říká se, že opravdové empatické naslouchání není přínosné jen pro toho, komu jest 
nasloucháno, ale také je obohacující pro člověka naslouchajícího.  
Cvičte se v naslouchání druhým lidem. Příště, až s někým navážete rozhovor, položte si za cíl 
vyslechnout ho. Zajímejte se o jeho názory, jeho pocity, jeho problémy, plány a sny. Na pět 
minut úplně zapomeňte na sebe. I když se vaše názory liší od názorů partnera v hovoru, i když 
jste právě přišli na skvělé řešení jeho     
 
 
Praktické cvičení: 
Uživatelé se rozdělí do dvojic. Jeden bude naslouchající a druhý bude hovořit o svých 
zálibách nebo o tom, co zažil v poslední době hezkého, co ho potěšilo v délce cca 5 minut. 
Pak naslouchající odprezentuje před skupinou informace, které si od partnera v komunikaci 
zapamatoval (ten na konci sdělení naslouchajícího může doplnit informace, na které 
naslouchající zapomněl). Dále si uživatelé role ve dvojicích vymění a celé kolo se opakuje 
znovu.  
 
Domácí úkol: 
Cvičte se v naslouchání druhým lidem. Zkuste při rozhovoru s některým z vašich blízkých, 
položit si za cíl vyslechnout ho. Zajímejte se o jeho názory, jeho pocity, jeho problémy, plány 
a sny. Na pět minut úplně zapomeňte na sebe. I když se vaše názory liší od názorů partnera 
v hovoru, i když jste právě přišli na řešení jeho problému. Jak se vám naslouchání 
v rozhovoru povedlo, popište do deníku a na další hodině se podělíte s kolegy o svoji 
zkušenost. 
 

12. hodina 
 

Nácvik komunikačních dovedností III. 
(navázání kontaktu, požádání o laskavost) 

 
Úkol z minulé hodiny: 
Debata nad tím, jak se dařilo naslouchání blízkému člověku, dozvěděli se uživatelé něco 
nového, jak se při tom cítili…? 
 
Dnes se budeme zabývat v této hodině nejprve tomu, jak požádat druhého o laskavost, pomoc 
a pak jak navazovat kontakt a komunikaci s cizím člověkem.  
 
 
 

I. Část - Požádání o laskavost 
     Laskavost můžeme také označit slovy přátelská výpomoc. Laskavosti nejen od druhých 
žádáme, ale na druhé straně je i poskytujeme. Přátelskou výpomocí myslíme zejména 
půjčování věcí. Půjčit si lze cokoliv od kola přes auto, peníze nevyjímaje.  
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     O laskavost žádáme klidně a s vědomím, že si pomoc druhých zasloužíme. Neprosíme 
poníženě, děkujeme krátce a důstojně. Žádání o laskavost by nemělo vést ke zneužívání ochoty 
druhých. 

Pří požádání o laskavost nebo nějakou pomoc se někdy objeví i pocit trapnosti nebo je 
zraněna osobní hrdost, zejména když předpokládáme, že něco je povinností druhého a on to 
nedělá. 

 Buď tak hodný a vyluxuj obývák 
 Pomohl bys mi s nádobím? 
 Byl bych rád kdybys mi pomohla s naplánováním cesty 
 Prosím tě, nepohlídala bys nám dnes večer děti? Chtěli bychom jít do divadla. 

 

Oplácení laskavosti 
     Laskavost můžeme oplatit tak, že dotyčnému půjčíme věc, o kterou nás požádal. Platí zde 
určité pravidlo, jsme dotyčnému zavázáni, jsme povinni mu laskavost oplatit. Avšak nikdy 
nemůžeme automaticky očekávat, že nám laskavost někdo oplatí.  
     Dále můžeme nabídnout reciproční pomoc, na kterou máme schopnosti např. děkuji za 
svezení, když budete potřebovat opravit počítač, rád pomohu.  

Odmítnutí 
     Může se ovšem stát, že dotyčný nám žádanou věc odmítne půjčit, že nám odmítne pomoct. 
Odmítnutí neseme statečně, rozhodně mu nic nevyčítáme, nevydíráme ho, ani se nenaštveme. 

Shrnutí 
• laskavosti druhým oplácíme 
• nemůžeme automaticky čekat, že nám laskavost někdo oplatí 
• odmítnutí neseme statečně, není to konec světa 
• nezapomínáme používat slovo děkuji, nic nás nestojí a druhé potěší 

 
 

II. Část. Navázání kontaktu 
     Prvním předpokladem v úspěchu oslovení cizího člověka je překonání strachu. A jak je 
možné překonat obavy z oslovení hezké ženy nebo muže? Strach nejlépe překonáte tak, že se 
mu postavíte čelem, proto oslovujte lidi na ulici, v obchodě či dopravních prostředcích. Ptejte 
se na čas, předstírejte, že hledáte nějakou ulici, chtějte poradit. Nezapomeňte se usmívat a 
nakonec poděkovat. Obavy z vás postupně úplně vymizí a až se příště objeví další pohledný 
muž nebo žena, strach z oslovení nebude tak výrazný.  
     Oslovit neznámého už se nebojíte, možná ve vás ale převládá strach z konverzace jako 
takové. Řešením je opět mluvit! Pokud oslovíte člověka čekajícího na vlak nebo jedoucího v 
dopravním prostředku, máte na konverzaci spoustu času. Rozpovídejte se o počasí, pochvalte 
hezké oblečení, mluvte cokoliv. Brzy přijdete na to, že na tom nic není a vaše sebevědomí bude 
zase o něco větší.  
     I při komunikaci s cizím člověkem, o kterého máme zájem,  je důležité dodržovat zásady 
takovéto komunikace, a to např.: 
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• Po oslovení a úvodu rozhovoru nechte nejdříve mluvit o sobě oslovenou osobu. 
Neskákejte jí do řeči, ale naslouchejte, tak jak jsme se to učili z jedné našich hodin. 

• Nesnažte se být za každou cenu zajímavý/a, místo toho se o dotyčného zajímejte, o jeho 
práci, záliby. Znamená to neskákat mu do řeči, poslouchat ho a ptát se, tedy 
naslouchat. 

• Hledejte něco společného (zájmy, koníčky) a debatujte o tom. 
• Pokládejte otevřené otázky (tzn. otázky na které se nedá odpovědět jednoznačně 

„ano“, nebo „ne“, ale musí se na ně odpovědět celou větou, tím bude komunikace 
bohatší, začínají slovy jak, kde, kdy, kolik..)  

Příklady:  
Jak se vám líbí…? 
Co si o tom myslíte? 
Kde pracujete? 

• Usmívejte se. 

Pokud to přesto nedopadne dobře, nevěšte hlavu. Teď už budete o něco zkušenější a někdy 
příště to určitě vyjde. 

 
 

 
Praktické cvičení: 
Nácvik oslovení cizího člověka s navázáním komunikace. 
 
Průběh cvičení hraní rolí: 

• Volba podmínek navázání kontaktů (s kým, kde..) 
• Uživatel zvolí situaci, pracovník zvolí situaci 
• Přehrávání scénky 
• Pochvala vhodných projevů 
• Návrh možných řešení ve skupině („brainstorming“) 
• Volba nejvhodnějšího řešení 
• Přehrání scénky se zvoleným řešením (může nejprve „model“, popř. pracovník, pak 

uživatel) 
• Pracovník „koučuje“ průběh scénky 
• Pochvala dosaženého zlepšení 
• Je třeba scénku opakovat? 
• Přehrání scénky s jiným modelem, resp. uživatelem 
• Ukončení – možná debata ve skupině 

 
 
 
Domácí úkol: 
Zkuste do další hodiny oslovit nějakého cizího člověka, nejprve můžete jen požádat o pomoc 
(směr cesty, jak se dostanete tam a tam), pak můžete navázat komunikaci s cizí osobou, vést 
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s ní rozhovor, tak jak jsme se to učili při hraní rolí. Své zážitky a zkušenosti si zapište do 
sešitu a na příští hodině budeme vaše zkušenosti sdílet s ostatními kolegy.  
 
 
 

13. hodina 
Nácvik komunikačních dovedností IV. 

(kritika, pochvala) 
 
 

Úkol z minulé hodiny: 
Jak se dařilo oslovování cizích lidí a navazování kontaktu? Jaké pocity provázely uživatelé při 
komunikaci s cizí osobou? 
 
V dnešní hodině se budeme zabývat tím, jak přijímat a sdělovat komplimenty, pochvaly a ve 
druhé části, jak přijímat a sdělovat kritiku.  
 
 

I. Část - Přijímání a sdělování komplimentu 
 
     Oceněním neboli komplimenty vyjadřujeme kladné pocity k druhým.  Komplimenty a 
pochvala jsou namístě, když jsou upřímně myšlené. Když nejsou, je to neupřímná manipulace. 
Navíc neupřímnost komplimentu po čase vyjde i najevo.  
     Vyjadřování i přijímání komplimentů nám často působí potíže. Přitom se s těmito 
dovednostmi příjemněji žije. Práce s vyjadřováním ocenění nám může pomoci i v tom, že si 
uvědomíme, kolik dobrých vlastností či činností lidé kolem nás mají nebo provádějí. 
Zásady vyjadřování, sdělování komplimentu: 

1. Navázat oční kontakt (dáváme tak najevo, že partnera sledujeme, máme zájem o jeho 
reakci) 

2. Vyjadřovat se v 1.os. j.č. neboli – mluvit za sebe, abychom dali důraz na fakt, že jde 
o osobní názor a zároveň, že za svá tvrzení přebíráme odpovědnost, neprohlašujeme 
nějaké obecně platné pravidlo. (např. „Líbí se mi....“, Vážím si….“, Potěšilo mě….“. 

3. Důležitou zásadou je být konkrétní a pravdivý (pozor na přehánění, a ironii) 
 
Zásady přijímání ocenění 
 

1. Zde je důležité zejména nezlehčovat ani neironizovat, nepoužívat falešnou skromnost. 
2. Je dobré reagovat stručným „děkuji“, event. přidat informaci o svých pocitech, jsou-li 

příjemné nebo máme-li pochybnosti, co dotyčný měl na mysli. Př. „Děkuji…“, 
„Děkuji ti, to mně udělalo radost.“, “Děkuji ti, jsem z toho teď rozpačitá, 

3. Když opakovaně komplimenty 
nepřijímáme, může se stát, že nám je ostatní přestanou dávat, a to by byla rozhodně

 škoda. 
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Praktické cvičení: 

Rozdělíme uživatele do trojic a zadáme jim tento úkol:  

Napište si 3 věci, za které byste mohli pochválit někoho ze svých blízkých, ujasněte si situaci 
a způsob, jak by to bylo možné udělat. V čem byste mohli svého blízkého povzbudit. V které 
situaci a jak byste to mohli udělat? Napište si alespoň dvě situace, ve kterých byste mohli 
tomuto blízkému dát pozitivní zpětnou vazbu. Napište doslova, co byste mu řekli. Proberte ve 
skupince svoje hotové a sepsané ocenění pro vaše blízké.  

 
II. Část – Přijímání a vyjadřování kritiky 

 
Přijímání kritiky 
 
Při přijímání kritiky je důležité vědět, že způsob, jakým nás druzí kritizují, se rozlišuje do 
třech základních situací: 

• vhodně podaná a oprávněná kritika, 
• nevhodně podaná, nicméně oprávněná kritika, 
• nevhodně a cíleně podaná neoprávněná kritika, jejímž cílem je ponížit nás. 

 
Je důležité se orientovat ve výše uvedených typech, zejména pro naše svobodné rozhodnutí, 
zda a do jaké míry kritiku přijmeme. Při rozhodnutí, že budeme s kritikem dále komunikovat, 
nám mohou pomoci tyto techniky komunikace: 
 
Otevřené dveře 
Kouzlo této techniky spočívá v reakci, kterou kritik neočekává, a to nikoli v odvetném 
kritizování, ale v souhlasu s každou pravděpodobností či pravdou, která je v kritice obsažena. 
 
Musíme se mít na pozoru a: 

• rozlišovat mezi pravdivým obsahem sdělení a hodnocením, která tam kritik přidá (př. 
„Nechodíš každý týden do posilovny, a proto jsi nechutný tlusťoch.“) a nereagovat na 
něj (př. „Máš pravdu, nechodím každý týden cvičit.“), 

• nebránit se odvetnou kritikou, ani vysvětlováním, proč jsme co udělali (a že nás k tomu 
vedly třeba objektivní příčiny), 

• zvládat kritiku s klidem a vidět v ní i dobré stránky, např. to, že se o sobě dozvíme, jak 
nás druhý vnímá a co můžeme společně změnit. 

 
Otevřené dveře jsou technikou, která nám ve svém důsledku umožňuje přijímat kritiku klidně, 
bez úzkosti či obran. 
 
 
Negativní dotazování 
Tato technika je vhodná zejména k podpoře otevřené komunikace. Základem je opět zejména 
nepoužívání obrany, odvety nebo popírání v okamžicích, kdy jsme kritizováni. Pomocí této 
techniky se dotazujeme na co nejpřesnější a nejkonkrétnější popis toho, co dle kritikova 
mínění děláme špatně.  
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Je nutné si uvědomit, že kritika, která se na nás valí, může být i konstruktivní a oprávněná a 
my právě tímto způsobem můžeme dát kritikovi najevo, že jeho počínání nechápeme jako 
začátek konfliktu ani našeho hněvu. Proto je důležité, abychom se před rozhodnutím použít 
tuto techniku sami ujistili, zda to myslíme vážně a chceme se dozvědět více nebo raději od 
dotazování ustoupit, jestliže si nejsme jisti, že tak budeme činit bez ironie, klidně a vyrovnaně  
 
Příklad negativního dotazování: 
 „Štve mě, že si děláš, co chceš!“ 
 „Tomu nerozumím, co se ti vlastně nelíbí?“ 
 „Že si naplánuješ kino s přáteli a mě necháš doma samotnou hlídat psa!“, 
„Hm, to jsem si neuvědomil, ještě něco ti vadí?“ 
 „Že na mě vůbec nebereš ohled.“ 
 „Máš pravdu, tak nějak jsem to spontánně domluvil v práci na tom kinu a tohle mi nedošlo,   
opravdu jsem si v té chvíli neuvědomil, že také ráda chodíš do kina.“ 
 
 
Negativní aserce (aserce=tvrzení, prosazování, uznání pravdivosti výroku) 
Negativní aserce nás učí přijímat své chyby, ale nenechat si tím snižovat vlastní 
sebehodnocení. Chyby děláme občas všichni a neznamená to nutně, že se musíme cítit 
provinile a musíme se všem omlouvat. 
 
Příklad: 
„Jak jsi mohl ztratit ty klíče, takhle nás můžou vykrást, je ti 28 let a nezvládneš ani tohle, jak 
chceš potom začít bydle sám!“ 
 „Máš pravdu, to jsem pokazil, dám si na ty klíče příště pozor. Můžu se nějak zapojit do 
pořizování nových?“ 
 
 
Vyjadřování kritiky 
Dobře a konstruktivně kritizovat je dovednost ještě náročnější než kritiku přijímat. Velice 
důležitá je forma, kontext i načasování. Vždy bychom si měli rozmyslet, za jakým účelem 
budeme kritiku podávat a vyvarovat se situací, kdy kritiku používáme jako nástroj pro vlastní 
odreagování špatné nálady. Kritiku bychom měli používat vždy za účelem něco řešit. Když už 
se do ní pustíme, tak bychom si za ní měli stát a neznehodnocovat ji omlouváním. Má-li se 
kritika proměnit v konstruktivní hledání řešení vzniklého problému, je nutné respektovat 
důstojnost druhého člověka.  
 
Zásady vyjadřování kritiky: 
 

1. KRITIZOVAT JEHO CHOVÁNÍ A NE JEHO OSOBU. 
2. Základem je používání 1. osoby a podávání kritiky spolu s informací o vašich pocitech 

(př. „Když ty děláš to či ono, já se pak cítím takhle.“). 
3. Důležité je také držet se faktů a nehodnotit. Vyvarovat se používání „definitivních“ 

slov, jako je: vždycky, nikdy, pořád. 
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Praktické cvičení: 

      Úkolem v praktickém cvičení bude vyzkoušet si podávání a přijímání oprávněné kritiky. 
Tématem kritiky budou neodvedené domácí práce (např. neuklizený pokoj, neumyté 
nádobí…), popř. si mohou uživatelé vybrat sami téma kritiky, se kterou se v blízké minulosti 
sami setkali. Uživatelé se rozdělí do dvojic, jeden z dvojice bude zastávat kritizujícího a 
druhý kritizovaného, pak si po 10 minutách role vymění.  
     Po ukončení nácviků rozebereme společně s uživateli, jak se jim v jednotlivých rolích 
dařilo, co vypozorovali, čemu se naučili, atd. 

 
Domácí úkol: 
Dnes jsme si učili přijímat a rozdávat komplimenty, pochvaly. Za domácí úkol zkuste do další 
hodiny nácviků sociálních dovedností pochválit alespoň 3 osoby ve vašem okolí (kolegy, 
známé, někoho z rodiny), můžete využít i sepsané komplimenty z dnešního prvního praktického 
cvičení. Do sešitu zapište, jak se vám rozdávání pochval dařilo, co se při tom odehrávalo, 
jaké jste měli pocity, změnilo se po pochvale nějak chování blízké osoby, kolegy? atd. 
 
 
 

14. hodina 
 

Nácvik komunikačních dovedností V. 
 

(vyjadřování NE) 
 
Úkol z minulé hodiny: 
Informování uživatelů o jejich zkušenostech z pochval v rámci domácího úkolu z minulé 
hodiny. Sdílení zkušeností a pocitů, diskuze.  
 
 
Mnoha z nás dělá potíže odmítnout žádost nebo prosbu, i když s jejím splněním nesouhlasíme 
a jde často i proti našim vlastním zájmům. Hlavní motivací pro toto vzdání se svých práv je 
strach ze ztráty dobrého vztahu s dotyčným, neboť už v dětství jsme všichni často slýchávali 
požadavky na tzv. zdvořilost, slušnost a ústupnost, až jsme mohli nabýt pocitu, že odmítnu-li 
někomu pomoc, přestane mě mít rád. 
 
Před tím, než se rozhodneme odmítnout, je velice dobré si dát chvilku a v ní: 

• si ujasnit situaci, získat potřebné informace, 
• zvážit definitivní rozhodnutí místo zbrklé reakce, 
• zvážit možné důsledky odpovědi, event. kompromis, na který jsme ochotni přistoupit. 

 
V případě, že rozhodnutí odmítnout padne, je důležité: 

• říct jasné NE („Ne, nechci… Ne, to neudělám… Ne, o to nemám zájem…“); 
pozor na problematické NEMOHU (a proč…), 

• nic nepřidáváme, pokud nechceme; jinak stručně, jasně, 
• všímáme si svých vlastních pocitů, event. je pojmenujeme („je mi to nepříjemné, 
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ale na své odpovědi trvám…“), 
• počítat s tím, že druhého naše odpověď zaskočí a vyjádřit mu pochopení („rozumím, 
že to teď potřebuješ… chápu, že jsi se na to těšil…“), 

• NEOMLOUVAT SE!, 
• případně můžeme pomoci hledat alternativní řešení. 

 
Ač to možná na první pohled nevypadá, naučíme-li se asertivně odmítat, nejenže neztratíme 
dobré vztahy, ale naopak, můžeme se dopracovat k větší vzájemné úctě a nezávislosti. 
 

 
 
Praktické cvičení I.: 
Nácvik odmítání. Zkusí si každý uživatel.  
 
Průběh cvičení hraní rolí: 

• Volba situace, důvodu k odmítnutí 
• Uživatel zvolí situaci, pracovník zvolí situaci 
• Přehrávání scénky 
• Pochvala vhodných projevů 
• Návrh možných řešení ve skupině („brainstorming“) 
• Volba nejvhodnějšího řešení 
• Přehrání scénky se zvoleným řešením (může nejprve „model“, popř. pracovník, pak 

uživatel) 
• Pracovník „koučuje“ průběh scénky 
• Pochvala dosaženého zlepšení 
• Je třeba scénku opakovat? 
• Přehrání scénky s jiným modelem, resp. uživatelem 
• Ukončení – možná debata ve skupině 

 
 
 
 
Praktické cvičení II.: 
 
Na závěr nácviků sociálních dovedností si zahrajeme hru. V této hře by jste měli využít 
všechny komunikační dovednosti, které jste se na nácvicích naučili. Tato  hra je hlavně o 
komunikaci.  
 
Pravidla hry: 
 
Každý uživatel dostane prázdnou tabulku, v ní je několik různých osob a několik kategorií či 
vlastností, které tyto osoby mají. Sociální pracovník, jako jediný, má tabulku s kompletními 
informacemi a přesnými údaji o každé osobě.  
 
Uživatelé jsou postaveny do situace, kdy mají "zázračný" lék na AIDS, ale mohou zachránit 
pouze jednu osobu. Úkolem uživatelů je rozhodnout se a vybrat jednu osobu z nabídky v 
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tabulce, která získá lék a které tak bude zachráněn život. Potíž je v tom, že z počátku o 
osobách hráči nic neví, mají možnost vyžádat si od organizátora pouze 23 informací (buněk 
tabulky) z celkových 30.  
 
Na základě těchto informací musí uživatelé společně zvolit nejvhodnějšího kandidáta na 
vakcínu - "zázračný lék". Rozhodnutí musí následně obhájit a také sdělit, proč nevolilli jiné 
osoby. Žádná správná odpověď není.  
 
K této hře je nezbytná zpětná vazba, popovídat si společně a vyslechnout názory jiných. 
 
Tabulka ke hře pro sociálního pracovníka: 
 
 Martin Štěpánka Petr Katka Karel 

Věk 7 16 30 45 70 

Způsob 
nakažení Porodem Stykem 

Stykem 
(zahnul 

manželce) 

Transfúzí 
během 
operace 

Při výkonu 
povolání 

Povolání Nemá Prostitutka Malý 
živnostník Učitelka Lékař 

Rodinné 
vztahy 

Žije v 
diagnostickém 
ústavu, nemá 

rodiče 

Utekla 
před 

domácím 
násilím 

2 adopt. 
děti a 

manželka 

Rozvedená, 
bezdětná, 
rodiče jí 
vydědili 

Děti 30 a 
35 let., 
vdovec 

Šance na 
přežití 95% 70% 50% 40% 15% 

ostatní Romská 
národnost Má přítele 

V mládí byl 
dvakrát 

v podmínce 
kvůli 

podílu na 
vykrádání 

aut 

Má 
problémy s 
alkoholem 

Podílí se 
na 

výzkumu 
HIV 

 
 
 
Tabulka pro uživatele: 
 
 Martin Štěpánka Petr Katka Karel 

Věk      

Způsob 
nakažení      
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Povolání      

Rodinné 
vztahy      

Šance na 
přežití      

ostatní      

 
 
 
 
Závěr 
 
Na konci hodiny dáme uživatelům k vyplnění dotazník hodnocení jejich sociálních 
dovedností, který vyplňovali i na začátku, zároveň dotazník necháme vyplnit i blízké osoby 
uživatelů a osobní pracovníky uživatelů. Výsledky porovnáme.  
 
 
Zahájení diskuze nad dojmy a pocity ze všech nácviků sociálních dovednosti, co nácviky 
uživatelům, přinesli, co by vylepšili, co je bavilo, co nebavilo. Poděkování za účast.  
 


