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I. ÚVOD 

Jednou z otázek, které si pravděpodobně v průběhu studia položí  většina studentů, je, 

jaký dopad může mít vykonávání jeho budoucí profese na osobní život. Tato otázka mě vedla 

k myšlence zmapovat názory odborníků v oblasti psychoterapie a psychologického 

poradenství na vztah mezi vykonávanou profesí a osobním životem. Domnívám se, že tato 

práce může být užitečná jak pro studenty připravující se na svou profesní dráhu a začínající 

psychoterapeuty či poradce, tak i pro zkušené odborníky v této oblasti – pro reflexi vlastní 

zkušenosti i porovnání s názory kolegů. Nakonec se domnívám, že tato práce může být 

prospěšná i pro přiblížení této profese široké veřejnosti, eliminaci určitých zobecnění či 

zkreslených informací. 

Domnívám se, že profese psychoterapeuta či psychologického poradce je ve světě 

poměrně probádanou oblastí, zejména v euroamerickém regionu. Byla zde podniknuta již řada 

výzkumů a studií, jež mapují různé aspekty vykonávání této profese. Naprostá většina těchto  

bádání se však spíše v obecné rovině zaměřuje na širokou populaci psychoterapeutů či 

poradců. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla pro specifikaci cílové populace na manželské a 

rodinné terapeuty (poradce), kde se domnívám, že podobné výzkumy chybí, ačkoliv se 

v dnešní době jedná o značně rozšířené odvětví psychoterapie a psychologického poradenství.  

Výzkumný problém jsem dále specifikovala na oblast manželského či partnerského soužití, 

neboť  považuji za zvláště zajímavé zkoumat jak profese, jejíž náplní je „práce“ se vztahy 

druhých, může ovlivňovat vlastní manželský či partnerský vztah.  

 

Hlavní téma práce zní: „Jaké jsou názory manželských a rodinných poradců na vliv jejich 

profese na vlastní manželské či partnerské soužití?“ a sekundárně pak: „Zda, eventuelně jak, 

se mezi sebou tyto názory liší ve vztahu k jednotlivým proměnným?“ Cílem výzkumu je tedy 

zmapovat názory manželských a rodinných poradců na to, zda a jak se vykonávání profese 

odráží do jejich vlastního manželství, příp. partnerství. Odpovědět na otázku, zda poradci 

vnímají určitý vliv na vlastní manželské soužití vyplývající z vykonávání této profese; zda jej 

považují za přínosný, nebo mají pocit, že jejich soužití naopak určitým způsobem komplikuje. 

Jakou roli zde pak hrají další proměnné jako je rod, věk, délka praxe, terapeutická orientace 

apod. 

Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Vstupní kapitola teoretické části 

vymezující psychoterapii, respektive psychologické poradenství, stručně uvádí čtenáře do 

problematiky řešené v této práci. Další části jsou zaměřeny na oblasti, u nichž předpokládám 
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vztah k výzkumné otázce, a tudíž jsou předmětem zkoumání. Druhá kapitola zdůrazňuje vliv 

osobnostních charakteristik terapeuta na proces psychoterapie i zvládání této profese. Z této 

oblasti se ve výzkumu nejvíce zaměřím na proměnné věk, rod, stav, počet manželství a délka 

současného manželství (partnerství).  Do této části také zařazuji motivaci jedince k výběru a 

vykonávání této profese. Třetí kapitola je věnována vztahu mezi psychoterapeutem a 

klientem. Pro výzkum je z této oblasti nejdůležitější otázka hranic mezi psychoterapeutem a 

klientem a udržování profesionálního odstupu od klientů. V části o manželské terapii jsou 

stručně rozebrány jednotlivé terapeutické směry či orientace a přiblíženy hlavní zásady a 

postupy nejrozšířenějších terapeutických škol. V následném šetření se pokusím odhalit, zda 

terapeutická orientace jedince má určitý vztah k výzkumné otázce. Pátá kapitola se zabývá 

profesní formací psychoterapeuta. Rozhodující proměnné pro výzkum pak budou délka praxe 

v oboru manželského a rodinného poradenství, počet absolvovaných výcviků a spokojenost 

s prací s klienty. V poslední kapitole teoretické části je přiblížen koncept funkčnosti / 

dysfunkčnosti manželství a manželské spokojenosti, která je také jednou z proměnných 

figurujících v následném šetření.   

Empirická část vymezuje výzkumný problém a formuluje jednotlivé předpoklady a 

hypotézy. Dále obsahuje popis použité metody sběru a zpracování dat, výběru a 

charakteristiky zkoumaného vzorku; popis a interpretaci výsledků a závěrem diskuzi 

dosažených výsledků.  
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II. TEORETICKÁ ČÁST 

1 Koncept psychoterapie 

Evropská asociace pro psychoterapii definuje psychoterapii jako „systematickou a 

záměrnou léčbu psychosociálních, psychosomatických a behaviorálních poruch či stavů. 

Psychoterapie využívá vědeckých metod a probíhá v interakci mezi jednou či více léčenými 

osobami a jedním či více psychoterapeuty. Cílem je úleva od utrpení, podpora zrání a vývoj 

nebo zdraví léčené osoby. Vyžaduje jak obecné tak i specializované vzdělání a výcvik“ 

(Hajný, 2004, s.1). 

Psychoterapie je tedy léčebné působení na určitou poruchu či nemoc, která využívá 

účinků psychologických prostředků (Kratochvíl, 1998). Podle různých kritérií lze rozlišit 

několik druhů psychoterapie. Ku příkladu podle přístupu psychoterapeuta lze psychoterapii 

rozdělit na direktivní a nedirektivní. Direktivní přístup se vyznačuje přejímáním odpovědnosti 

za klienta a přímými instrukcemi jak jednat (Kratochvíl, 2000). Preferuje ho kognitivně-

behaviorální škola a racionálně edukativní přístup. Opačný, nedirektivní přístup je pak 

charakteristický pro rogerovskou školu a podle některých zjištění ho upřednostňují zejména 

zkušenější psychoterapeuti (Vybíral, 2000). Dále můžeme rozlišovat psychoterapii kauzální a 

symptomatickou, podpůrnou a rekonstrukční, náhledovou a akční, individuální a skupinovou 

a další. (Kratochvíl, 1998). 

1.1 Psychoterapie a psychologické poradenství 

Názory na vymezení a odlišení pojmů psychoterapie a psychologické poradenství se 

různí. Někteří autoři zastávají názor, že psychologické poradenství pomáhá při řešení určitého 

problému a orientaci v osobním či rodinném životě, zatímco psychoterapie se snaží odstranit 

určitou poruchu či poškození jedince, páru či rodiny (Kostelníková, 2003). Jiné teorie tyto 

pojmy vzájemně nadřazují či podřazují (Kratochvíl, 2000). Poslední skupina teoretiků 

používá psychoterapii a psychologické poradenství jako zaměnitelné pojmy, jelikož jejich 

předmět, cíle i metody jsou stejné. Všeobecně lze říci, že v teorii je na tyto pojmy často 

nahlíženo odděleně, v praxi se však zpravidla prolínají či dokonce překrývají. Pro účely této 

práce považuji pojmy psychoterapie a psychologické poradenství, stejně jako manželská 

terapie a manželské poradenství, za ekvivalentní. 
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Psychoterapeutickou situaci lze rozčlenit na čtyři základní prvky: klienta, 

psychoterapeuta, terapeutický vztah a léčebné postupy a metody (Kulka, 2005).  Někteří autoři 

zmiňují také kontext psychoterapie (např. Satirová, 2000). Otázku klienta i kontextu 

psychoterapie nepovažuji pro účely této práce za nutné více rozebírat. Osobnosti 

psychoterapeuta a terapeutickému vztahu jsou věnovány následující dvě kapitoly. 

Terapeutické přístupy jsou pak přiblíženy ve čtvrté kapitole, a to specifičtěji v rámci 

manželské terapie.      
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2 Osobnost psychoterapeuta 

Ve většině literatury zabývající se efektem psychoterapeutického procesu nalezneme 

ve více či méně specifikované podobě tezi, která akcentuje významnost osobnosti 

psychoterapeuta v procesu psychoterapie. Jak uvádí ku příkladu K. Kopřiva (1997, s.14): 

„nejúčinnějším lékem je lékař“ anebo „osobnost psychoterapeuta je jeho podstatný a často 

jediný diagnosticko-terapeutický nástroj“ (Furda, 2001, s.4). Tyto teze i řada výzkumů, které 

byly na problematiku osobnosti psychoterapeuta zaměřeny, odkazují na skutečnost, že jedním 

z nejvýznamnějších faktorů působících v terapeutické situaci je samotný terapeut.  

Neexistuje přesný popis osobnosti úspěšného psychoterapeuta, neboť každý člověk je 

osobitý a jedinečný. Také každému klientovi může vyhovovat jiný typ osobnosti 

psychoterapeuta. Přístup ke klientovi se liší i v rámci jednotlivých terapeutický směrů. Přesto 

se však odborníci shodují na jistých charakteristikách, které by neměly u psychoterapeuta 

chybět. C. Rogers zdůrazňuje empatii, autenticitu, schopnost přijímat a oceňovat, soulad 

myšlení, cítění a jednání (Kalina, 2004). Dále má psychoterapeut umět dodávat naději, 

vytvořit podpůrný vztah, být trpělivý, vlídný a vyrovnaný (Vybíral, 2000; Kopřiva, 1997) .  

Psychoterapeut působí na klienta celou svou osobností, vším, co spadá pod jeho 

identitu. Jsou to nejen jeho postoje a názory, předsudky, emoce, zkušenosti a přístup k životu 

i lidem. Vliv mají i takové charakteristiky jako je rod, věk, zralost osobnosti a charakterové 

vlastnosti (Kratochvíl, 1998). Osobnost psychoterapeuta se promítá i do výběru určitého 

směru a využívaných metod. Direktivní přístup si pak podle Kratochvíla (1998) mohou 

vybírat jedinci s potřebou vládnout či zasahovat do životů druhých, nedirektivní přístup 

naopak mohou volit jedinci zvídaví, nerozhodní a neradi přebírající zodpovědnost.  

Význam terapeutovi osobnosti jako hlavního činitele efektu terapie podporují i 

výsledky výzkumů, jež  uvádí L. Timuľák (2005). Například ze šetření Beutlera, Machaloa a 

Allstetter-Neufeldtové z roku 1994 jednoznačně vyplývá, že míra efektu terapie více souvisí 

s identitou terapeuta než s formou terapie, a že někteří terapeuti bez ohledu na terapeutický 

přístup jsou ve své práci více úspěšnější než jiní (E. Smith (2004) cituje výsledky výzkumu 

Norcrosse, z nichž vyplývá, že pouze 12-15% rozdílností mezi terapiemi je způsobeno 

odlišnými metodami a technikami). Efektivnější terapeuti se vyznačovali ku příkladu méně 

dominujícím přístupem, větší emocionální stabilitou a větší profesionální zkušeností než 

specifickým tréninkem. Luborsky a kol. dále uvádějí, že efektivnost mírně predikuje také 

zájem o pomoc pacientovi, psychologické zdraví a psychologické zručnosti (Timuľák, 2005). 
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Dalšími aspekty osobnosti psychoterapeuta, na něž upozorňují někteří odborníci, jsou 

dřívější zážitky, zkušenosti a narušení (zejména z období dětství) a s nimi související 

potlačené emoce. Například W. Schmidbauer (2000) hovoří o nezhojeném narcistickém 

narušení jedince, k němuž dochází v období dětství, a jež je příčinou k následnému vzniku 

„syndromu pomáhajícího“. Podle A. Millerové se narcistická porucha může vyskytovat ve 

třech formách: dítě obdivované za výkon, kritizované za chybu a pečující dítě (Kalina, 2004). 

Toto narušení se vyznačuje především vybudováním tzv. falešného já, empatickou vlohou a  

potlačením vlastních emocí a potřeb. Dalším podporováním falešného já a potlačení emocí v 

profesi psychoterapeuta hrozí nebezpečí sklonů k depresi či různým závislostem, pocitů 

prázdnosti a syndromu vyhoření.  

K. Kopřiva (1997) upozorňuje taktéž na nebezpečí vytěsněných emocí 

psychoterapeuta, které mohou mít rušivý vliv na práci s klientem. Pro označení vrstvy těchto 

emocí, jež byly potlačeny procesem tzv. charakterové obrany, používá autor Jungova pojmu 

„stín“. Pomáhání druhým pak může být jednou z možností, jak se vyhnout konfrontaci 

s vlastním „stínem“. Hlavním nebezpečím však zůstává možnost, že tyto zakázané emoce a 

nezhojené rány se mohou kdykoliv znovu vynořit, setká-li se psychoterapeut s případem, 

který připomene starou bolest. Ze strany psychoterapeuta pak může dojít k vnitřním 

konfliktům či nevhodným obranným reakcím.  

Jak dále uvádí K. Kopřiva (1997), každý si v sobě nese svou minulost a mnozí také 

určité potlačené emoce. Aby však psychoterapeut mohl efektivně pomáhat druhým, musí se si 

své emoce uvědomovat a počítat s nimi. 

2.1 Motivace k vykonávání profese psychoterapeuta 

Psychoterapeut je zpravidla ve svém chování veden řadou více či méně 

uvědomovaných motivů a potřeb. Na rozdíl od jiných profesí je však pro profesi 

psychoterapeuta velmi užitečné, ba dokonce nutné, odhalit a porozumět svým motivům 

jednání a reflexe a sebepoznání náleží přímo k etice práce psychoterapeuta. Nevědomé a 

potlačované motivy totiž vyvolávají napětí a kdykoliv se ve slabých chvílích mohou projevit, 

znehodnotit práci s klientem a nadto mu ještě ublížit. Jak píše P. Říčan (nedatováno), ačkoliv 

vědomě terapeut svou profesi vykonává z ušlechtilých pohnutek, nevědomě může působit i 

řada postranních a sobeckých zájmů. K poznání sebe a svých motivů jednání se pak terapeut 

dopracovává skrze supervize, intervize, skupinové výcviky i vlastní osobnostní zrání (Broža, 

2004).   
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Obecně lze říci, že motiv pro vykonávání pomáhající profese je do té míry 

„problémový“ či kontraproduktivní, do jaké míry není uvědomovaný a zpracovaný. Není tedy 

až tak důležité, proč člověk profesi psychoterapeuta vykonává. Motiv zpravidla nebývá 

správný nebo nesprávný, je však důležité být si svých pohnutek vědom, přiznat si je a 

reflektovat je ve svém jednání s klientem. Zde uvádím dva přehledy motivů, jak je předkládají 

Úlehla a Říčan.  

I. Úlehla (2005) se zmiňuje o následujících možných motivech pro vykonávání 

pomáhající profese: 

 uspokojení potřeby pomáhat nebo být potřebný 

 uspokojení potřeby být dobrý (v porovnání s klienty) 

 uspokojení potřeby zastávat většinový názor 

 naplnění poslání ukazovat lidem správnou cestu 

 mít možnost ovlivňovat životy druhých a legalizovanou formou zasahovat do jejich 

soukromí 

 naplnění potřeby mít zaměstnání a vydělávat peníze 

 dělat jen těžko kontrolovatelnou a prokazatelnou práci  

 

P. Říčan (n.d.) přibližuje devět různých pohnutek pro pomáhání druhým a zdůrazňuje 

nebezpečí, které hrozí, nejsme-li si jich dostatečně vědomi.  

 pasivní soucit 

 přílišná zvědavost 

 pocit povinnosti 

 osobní neštěstí 

 východisko z osamělosti 

 potvrzení pocitu vlastní důležitosti 

 nedostatek sebeúcty, komplex méněcennosti 

 panovačnost 

 

Někteří autoři se domnívají, že za volbou povolání psychoterapeuta stojí dokonce 

určitý typ neurózy a následné přání tuto neurózu vyléčit. J. Šikl (2004) se pokouší nalézt tuto 

neurózu v dětství. Psychoterapeut si jednak chce potvrdit, že vyléčení jeho neurózy je možné, 

a navíc se ji pokouší vyléčit tím, že rekonstruuje mateřský prostor, ve kterém k jejímu 

vytvoření došlo. Podle Šikla tak neuróza psychoterapeutů může být způsobena mateřským 
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komplexem, který se projevuje ve dvou rovinách: dávat druhým lásku a porozumění, které se 

mu nedostalo, nebo porazit matku v mateřských funkcích. Ani o tomto motivu vykonávání 

profese psychoterapeuta autor neuvažuje jako o nevhodném či nesprávném. Vyžaduje si však, 

ostatně jako všechny ostatní motivy, nelehkou práci na sobě samém.   

 

Co se týče této oblasti, bylo by ve výzkumu jistě zajímavé zkoumat, jak určité 

charakterové vlastnosti, zážitky z dětství či niterné motivy působí na vztah mezi vykonáváním 

profese manželského terapeuta a manželským soužitím. Vzhledem k náročnosti tohoto 

zkoumání i kvantitativní formě výzkumu, volím spíše snadněji získatelné a kvantifikovatelné 

charakteristiky respondentů, jako jsou věk, rod (pohlaví), stav, počet manželství, délka 

současného manželství (partnerství) a pak také uvedená motivace k výběru profese (zde však 

nepředpokládám odkrytí hlubokých či skrytých motivů). Jednotlivé části této kapitoly zde 

uvádím proto, abych poukázala na komplexitu a význam osobnostních proměnných v procesu 

psychoterapie a dle mého předpokladu také ve vztahu, který budu zkoumat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

3 Vztah psychoterapeut – klient 

Další neméně významným prvkem psychoterapeutické situace je terapeutický vztah. 

Vztah ke klientovi je u psychoterapeuta, stejně jako u všech ostatních pomáhajících profesí, 

přímou součástí tohoto povolání (Kopřiva, 1997).  

Maslow vymezuje nejlepší vztah ke klientovi jako lásku, která nepotřebuje být 

opětovaná,  nesobeckou, bez úzkosti a nepřátelství (Horňáková, 2003).  I. Úlehla (2005) dále 

zdůrazňuje, že k dobrému vztahu ke klientovi výrazně přispívá, má-li psychoterapeut dobrý 

vztah sám k sobě.  

Terapeutický vztah může být z vnějšku ovlivňován určitými procesy či jevy, které, 

nejsou-li správně interpretovány a zpracovány, působí ve vztahu více či méně rušivě až 

škodlivě. Nejčastěji se hovoří o předsudcích, protipřenosu a vymezení hranic mezi klientem a 

psychoterapeutem. Pozitivně naopak působí, vytvoří-li se mezi psychoterapeutem a klientem 

tzv. terapeutická aliance.  

Terapeutická aliance je převážně racionální a odpovědný vztah mezi 

psychoterapeutem a klientem (Mrkvička, 2002). Předpokládá spolupráci a ochotu ze strany 

klienta a jejím cílem je určitá pracovní dohoda či smlouva. Kvalita terapeutické aliance je 

tedy podmíněna motivací a osobností klienta, ale také schopností psychoterapeuta toho 

náležitě využít (Kulka, 2005). Existence a kvalita terapeutické aliance jsou, jak již dokázalo 

mnoho výzkumů (např. Krupnick, Sotsky, Martin), v těsném vztahu s výsledkem terapie.  Ku 

příkladu z výzkumů Martina a kol. vyplývá, že terapeutická aliance je určujícím prediktorem 

úspěšnosti terapie, a zároveň je vyloučen moderující vliv jiné proměnné (Timuľák, 2005).  J. 

R. Green  (2004) tedy konstatuje, že právě terapeutova schopnost vytvořit a udržet positivní 

terapeutickou alianci s klientem je základním (ne však jediným) předpokladem zdařilé terapie 

a její působení  předčí účinky psychoterapeutické techniky i odborných znalostí.      

3.1 K problému předsudků, přenosu a protipřenosu v terapeutickém vztahu 

Jedním z problémů, kterým může být již od začátku zatížen terapeutický vztah, jsou 

předsudky. Lipsky identifikuje u pomáhajících profesí tři typy předsudků ve vztahu ke 

klientům: ty, které vyplívají ze sympatií a antipatií k vlastnostem klienta; dále představy o 

tom, kdo je a kdo není „sociálně hodnotný klient“; a za třetí předpoklady o reakci klienta na 

intervenci (Musil, 2004). Jak uvádí K. Kopřiva (1997), výsledky americké studie mezi 

psychology odkazují na tendenci preferovat klienty úspěšné, inteligentní, mladé a atraktivní.   
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Od psychoterapeutů se očekává nediskriminující přístup ke všem klientům, neboť 

antipatie i výrazné sympatie mohou působit v terapeutickém vztahu značně rušivě, nejsou-li 

dostatečně reflektovány. Na druhou stranu je však dobré si uvědomit, že předsudečné 

rozlišování mezi klienty často slouží jako psychoterapeutův obranný mechanismus (více 

Musil, 2004).  

Přenos je určitý typ projekce,  kdy pacient přenáší na psychoterapeuta své zkušenosti, 

dřívější emoce a nevědomá očekávání (Hartl, 2000). Podle psychoanalytiků hraje při přenosu 

svou specifickou roli vztah k rodiči opačného pohlaví. Přenos lze rozdělit na otcovský, 

mateřský, oidipský, na pozitivní a negativní i řadu dalších (Kulka, 2005). 

Protipřenos můžeme definovat jako odpověď psychoterapeuta na to, jak na něj klient 

vědomě i nevědomě působí, tedy celkový  emoční postoj ke klientovi zahrnující reakce na 

jeho jednání (Kulka, 2005). Na rozdíl od terapeutické aliance je protipřenos založen na 

patologické, iracionální bázi (Mrkvička, 2002). Podle S. Freuda psychoterapeut nevědomě 

jedná se svým pacientem jako s dcerou či synem nebo jedním z rodičů, a tím mu přisuzuje 

mylnou identitu (Satirová, 2000). Důsledkem takovéhoto neuvědomovaného jednání 

psychoterapeuta může být poškození klienta (např. odmítáním, zachraňováním, obviňováním 

klienta či přenášením zodpovědnosti na klienta). 

3.2 K otázce hranic mezi psychoterapeutem a klientem 

Účelem psychických hranic je chránit jedince před zavalením problémy druhých lidí 

v každodenní mezilidské interakci. Lidé vykonávající pomáhající profesi jsou s problémy 

ostatních konfrontováni neustále a pro jejich psychické zdraví je tedy nezbytné nepřipouštět si  

záležitosti klientů  příliš „k tělu“. K. Kopřiva (1997) označuje situaci, kdy pomáhající 

pracovník se příliš ztotožňuje s problémy klienta, jako splývání. Toto splývání je nezdravé, 

jak pro samotného pomáhajícího, tak pro pomoc klientovi. Proces splývání je spojen 

s motivací k vykonávání této pomáhající činnosti. Nejčastěji ke ztotožnění se záležitostmi 

klienta dochází u jedinců s potřebou obětovat se pro druhé, být potřebný a při pocitu 

osamělosti. Kopřiva (1997) také upozorňuje na nebezpečí vyplývající ze soucitu, kde často 

dochází k porušení hranic, a jako příhodnější variantu volí empatii. Obranou proti porušování 

hranic může být netečnost, striktní „profesionální odstup“ či vybudování nepropustných 

hranic. Problémem také často bývá uhájit svou hranici, tj. nenechat si ji narušovat ze strany 

klienta. Zde autor považuje za nejvhodnější cestu asertivní chování ze strany pomáhajícího 

pracovníka.  
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Knoxová a kol. se na základě výsledků svého výzkumu domnívají, že sebeodhalení ze 

strany psychoterapeuta (tzn. psychoterapeut hovoří o vlastní zkušenosti, pocitech apod.) má 

celkově pozitivní vliv na proces terapie (často však doprovázeno i slabě negativními emocemi 

a obavami) (Timuľák, 2005). 

Otázku hranic mezi psychoterapeutem a klientem lze tedy uzavřít tím, že jisté 

polopropustné hranice u psychoterapeuta jsou nezbytné a přínosné pro obě strany, stejně jako 

určité „zdravé sobectví“ psychoterapeuta, tedy uspokojování primárně vlastních potřeb 

(Kopřiva, 1997). J. Broža (2004) upozorňuje na možné nebezpečí plynoucí z vkládání 

osobních vztahů (partnerství, přátelství, rodičovství) do vztahu psychoterapeut-klient. Ještě 

zákeřnější se však ukazuje být, působí-li tyto vztahy na neuvědomované úrovni, tedy jako 

přenos a protipřenos. 

 

Z této oblasti se ve výzkumu nejvíce zaměřím na problematiku hranic mezi 

psychoterapeutem a klientem. Otázka těchto hranic úzce souvisí s problematikou nastolenou 

v této práci, neboť právě vymezení a zachovávání hranic mimo jiné determinuje to, v jaké 

míře zasahuje profese psychoterapeuta do jeho soukromého života i manželství. Dotazovat se 

budu také na otázku udržování profesionálního odstupu od klientů a sebeodhalení 

psychoterapeuta. Ačkoliv s jinými aspekty a charakteristikami terapeutického vztahu nebudu 

ve výzkumu pracovat (vzhledem k jejich nesnadnému zjišťování či nižší relevanci 

k výzkumnému problému), považovala jsem za nutné se o nich alespoň zmínit a brát je při 

zkoumání v úvahu. 
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4 Manželská terapie 

 „Manželská terapie je formou speciální psychoterapie, která se zaměřuje na 

manželskou dvojici a její problémy. Jejím cílem je pomoci manželské dvojici zvládnout 

závažné konflikty a krizové situace, dosáhnout vzájemného souladu a zajistit vzájemné 

uspokojování potřeb obou partnerů v manželském vztahu.“ (Kratochvíl, 2000, s.11) 

Manželská terapie je relativně oddělená od rodinné terapie, v jejímž centru zájmů stojí 

především vztah dítě – rodič. 

K manželské terapii je dnes přistupováno jako k plně legitimní a čím dál více 

využívané formě nápravy manželského vztahu. Její institucionalizace však zaznamenala jistý 

historický vývoj. Manželský konflikt (ve smyslu krize) se začíná objevovat až v období 

osvícenství, kdy rozpad tradičního patriarchátu zvyšuje možnost ženy přímo zasahovat do 

vztahu (Možný, 1990). Postupně dochází k individualizaci a rodina tedy přestává být nutným 

základem identity jedince. Přesto však muselo dojít ještě k poslednímu kroku – odtabuizování 

manželského soukromí a otevření se vnějším intervencím. 

Jak již jsem se zmínila manželské a rodinné poradenství je v současné době poměrně 

vyhledávanou službou, zejména vyskytne-li se problém, který se pro partnery či rodinu jeví 

jako vlastními silami neřešitelný.  Podle informací Asociace manželských a rodinných 

poradců (dále AMRP) vyhledává v České republice každoročně poradenskou pomoc přibližně 

30.000 - 35.000 klientů (převzato z internetových stránek AMRP). Spoluprácí s partnery a 

rodinnými příslušníky klientů se pak počet osob využívajících manželského a rodinného 

poradenství zhruba zdvojnásobí. AMRP sdružuje v současné době 177 kvalifikovaných 

manželských a rodinných poradců a 66 sociálních pracovníků, kteří působí zhruba v 70 

veřejných pracovištích i soukromých praxích.  

4.1 Přístupy v manželské terapii 

Existuje řada koncepcí manželské terapie. Diferencují se jednak tím, v čem shledávají 

hlavní příčiny manželského nesouladu, a jednak postupy, které převážně při řešení problémů 

využívají (Kratochvíl, 2000). V následujících kapitolách přiblížím nejvýznamnější koncepce 

současné manželské terapie, jak je uvádí S. Kratochvíl (2000). 
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Dynamický přístup 

Dynamický přístup pracuje v manželské terapii s interpersonální dynamikou a 

s vnitřní motivací manželských partnerů.  Hlavní důraz klade na životní historii každého 

z manželů. Příčiny současných potíží a konfliktů hledá v minulých emocionálně významných 

vztazích a především v dětství. Důležitou položkou je tedy vliv primární rodiny jedince. Řada 

konfliktů v manželství je podle dynamického přístupu zapříčiněna předchozími očekáváními, 

která nebyla naplněna. Pro porozumění určitému vztahu je nutné vytvořit si náhled, což 

znamená nalézt v minulosti příčiny, které vedou k současnému jednání obou manželů. 

V rámci dynamického přístupu se dále vydělují jednotlivé koncepce, jenž se odlišují 

dominujícími faktory manželských konfliktů. Martin a Sager kladou důraz na manželskou 

smlouvu, jež obsahuje to, co je partnerem nabízeno a požadováno. Upozorňují, že je 

podstatné, aby ke kontraktu došlo na vědomé úrovni. Autoři Dicks a Willi nacházejí hlavní 

příčinu narušených manželství ve skutečnosti, že si jedinec potřebuje ve vztahu opakovat či 

vyřešit konflikty z dětství. Mnoho autorů dochází k závěru, že nevědomě člověk tíhne 

k opakování modelu primární rodiny i ve své nové rodině. Tento model se dále rozlišuje na 

model rodičovský a sourozenecký.  

Jiní představitelé dynamického přístupu zdůrazňují vliv kombinace osobnostních typů 

obou partnerů na kvalitu manželského soužití. 

Kognitivně-behaviorální přístup 

Behaviorální přístup v manželské terapii se snaží změnit chování jedince v jeho 

v současné formě a nepátrá v minulosti po jeho příčinách. Chování v manželství je odpovědí 

na podněty předcházející a podněty následující chování jedince. První typ podnětů může 

určité chování vyvolávat či tlumit. Důsledky chování pak způsobují pozitivní a negativní 

posílení či vyhasínání. Podle behaviorální manželské terapie je základem spokojeného 

manželství kladné „odměňující“ chování partnerů. Je tedy důležité, aby žádoucí chování 

partnera bylo pozitivně posilováno, zatímco nežádoucí má být ignorováno. Terapeuti 

doporučují projevovat manželovi či manželce příjemné chování, jenž označují jako 

„příjemnosti“. Dále s manželi provádějí nácvik komunikace, řešení problémů a uzavírání 

dohod mezi manželi týkající se konkrétních problémů.  

Behaviorální terapie byla rozšířena o Beckovu kognitivní terapii a metodu, kdy 

prostřednictvím změny kognitivních procesů dochází k přeměně emocí a chování. Cílem 

kognitivně-behaviorální manželské terapie je naučit manžele ovlivňovat své myšlení, tedy 

nesprávné myšlení přeměňovat ve správné a pro manželství příznivé. Dalším podstatným 
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prvkem, který byl zařazen do kognitivně-behaviorálního přístupu je pojem akceptace, jenž 

znamená přijetí toho, co v manželství nelze změnit. 

Humanisticko-psychologický přístup 

Hlavními principy humanisticko-psychologické terapie jsou otevřenost manželů, 

sebeprojevování a vzájemná tolerance. Autentické sebeprojevování pak má být dosaženo 

otevřenou komunikací a otevřenou ventilací agresivních pocitů vůči partnerovi v rámci 

stanovených pravidel. Tyto zásady následně vyúsťují do programu otevřeného manželství, 

kde oba manželé zůstávají samostatnou bytostí s vlastními zájmy. Humanisticko-

psychologicky zaměření terapeuti četně využívají  rogersovského přístupu charakteristického 

vřelostí, empatií a opravdovostí.  

Systémové přístupy 

Obecné systémové pojetí chápe manželství jako strukturální celek fungující na 

principu tzv. cirkulární kauzality. Předpokládá tedy, že každé chování je reakcí na určité 

předcházející chování partnera a zároveň ho zpětně ovlivňuje. Systémový přístup dále 

akcentuje význam homeostázy systému. Pomůže-li terapie odstranit v manželství určitý 

problém, může dojít k narušení rovnováhy, což se může projevit vznikem nového problému. 

Je tedy nezbytné uvažovat předem o možných důsledcích určitého jednání.  

Systemický přístup naopak pokládá rodinu za uzavřený systém, který nelze zvnějšku 

řídit. Konstruktivistické zaměření se odráží v důrazu systemického přístupu na rozdílné 

interpretace skutečnosti jak mezi terapeutem a klientem, tak mezi manželi navzájem. 

Kratochvíl (2000) v této souvislosti ještě zmiňuje rodinná systémová pojetí, kterými se 

však v této práci nebudu podrobněji zabývat. 

Racionálně edukativní koncepce 

Racionálně edukativní přístup nachází hlavní příčinu manželských konfliktů a 

problémů v nerealistických představách a očekáváních, v tzv. manželských mýtech. Úkolem 

terapeuta je tyto mýty odstranit a vytvořit racionální přístup  k manželskému soužití. Svým 

racionálním pojetím se staví do protikladu k „emoční“ rogerovské terapii.   

Edukativní terapie M. Plzáka se zaměřuje na racionální uspořádání základních oblastí 

soužití. Mezi tyto oblasti patří domácnost, finanční hospodaření, péče o dítě a volný čas 

(Plzák, 1998). Edukativní terapie si vymezuje za úkol identifikovat problémy ve vztahu a 

předložit klientovi přesné postupy řešení. 
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Hodnotové pojetí 

Hodnotové pojetí manželské terapie usiluje o dosažení nadhledu zdůrazňováním 

vyšších hodnot, než jsou sobecká přání a potřeby jedince. Terapeut sám by měl existenci 

vyšších hodnot potvrzovat již svým altruistickým a vyrovnaným jednáním s klientem. 

V běžné praxi však tento přístup není příliš rozšířený. 

Syntetický / integrativní přístup 

Syntetické pojetí kombinuje jednotlivé prvky a metody výše zmíněných přístupů. Je 

tedy více flexibilnější a přizpůsobivější konkrétním zvláštnostem osobnosti klienta i 

terapeuta, manželského problému a manželského vztahu. Terapeut se s klienty zpravidla 

dohodne na určitém postupu a následně jim pomáhá s nácvikem žádoucího chování.  

 

Z výše uvedeného vyplývá, že každá terapeutická škola preferuje jiný přístup ke 

klientovi. Domnívám se, že terapeuti řadící se ke stejné terapeutické orientaci si budou 

v určitých charakteristikách podobni, alespoň co se týče přístupu ke klientům (určití lidé si 

vybírají určitý směr, stejně jako tento směr může zpětně ovlivňovat přístup ke klientům). Ku 

příkladu dynamický a humanisticko-psychologický přístup podporují dle mého názoru větší 

zainteresovanost a účast psychoterapeuta v psychoterapeutickém procesu než je tomu u 

racionálně edukativního, kognitivně-behaviorálního a systémového přístupu. V následném 

šetření se tedy pokusím odhalit, zda a jaký má terapeutická orientace jedince vztah 

k výzkumné otázce. 
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5 Profesní formace psychoterapeuta 

Jak profese psychoterapeuta ovlivňuje osobnost záleží na mnoha faktorech. Vliv mají 

nesporně osobnostní vlastnosti, zangažovanost, zkušenosti, pracovní prostředí, události v 

soukromém životě. Jistě by se našla i řada dalších. Vzhledem k účelu této práce se však budu 

věnovat především obecnější rovině profesní formace psychoterapeuta.   

Profese psychoterapeuta, pokud ji člověk vykonává zodpovědně a zainteresovaně, je 

velmi náročná a tvrdá práce. Vyžaduje si celoživotní profesionální přípravu po odborné i 

duševní stránce, emoční citlivost a zároveň odolnost, psychickou výdrž a řadu regulačních 

mechanismů (Furda, 2001). Předpokládá vydání se na zdlouhavou a nikdy neukončenou cestu 

sebepoznání a sebepřetváření.  

Profese psychoterapeuta je také jednou z prací, které zaangažovaného člověka dokáží 

zcela pohltit a prostoupit (Kopřiva, 1997). Může hodně přinášet oběma stranám (klientovi i 

psychoterapeutovi), ale také hodně brát. Existují jisté techniky, supervize a speciální výcviky, 

které pomáhají psychoterapeutům chránit vlastní emocionální a duševní svět, předejít 

syndromu vyhoření a nacházet ve své práci přínos i pro sebe samého.  Záleží však také na 

konkrétním jedinci, jak se se svou úlohou vypořádá.  

 

Nejobtížnější období pro psychoterapeuta často bývá již samotný začátek jeho kariéry. 

Profesionální pomoc klientům klade na začínajícího psychoterapeuta velký pocit 

zodpovědnosti a zpravidla se sebou přináší obavy a pochyby o svých schopnostech (Bischoff 

a kol., 2002). Stoltenberg a Delworth vytvořili model vývoje psychoterapeuta aplikovaný na 

studenty zapsané do psychoterapeutického výcviku. První období je podle autorů 

charakteristické závislostí na jednání supervizora. Ve druhé fázi se studenti více zaměřují na 

emocionální a kognitivní stav klienta, přičemž dochází k značným výkyvům v jejich 

sebedůvěře. V poslední fázi student získává určité sebeuvědomění a stává se autonomním 

psychoterapeutem (Bischoff a kol., 2002).  

Bischoff a kol. (2002) provedli mezi manželskými a rodinnými poradci retrospektivní 

výzkum jejich prvního roku praxe s klienty. Zjistili, že toto období je charakteristické 

kolísáním sebedůvěry v souvislosti s aktuálním klientem i s jednáním a reakcí supervizora. 

Dále nalezli významný vztah mezi sebedůvěrou psychoterapeuta  a internalizací zkušeností 

s klienty. Podle autorů je internalizace těchto zkušeností potřebná pro další činnost 

psychoterapeuta. 



 18 

5.1 Úskalí profese psychoterapeuta 

J. Furda (2001) ve svém článku o náročnosti práce v psychologickém poradenství 

shrnuje hlavní úskalí vykonávání této profese. Jedním z nich je nemožnost kvantifikovat a 

často ani jednoznačně rozpoznat  úspěšně vykonanou práci. Neexistuje žádné objektivní 

měřítko úspěšnosti psychoterapeutovi činnosti. V práci s lidmi také zpravidla dlouho trvá, než 

člověk uvidí konkrétní výsledky svého snažení, a nezřídka je nespatří vůbec. To může vést ke 

ztrátě nadšení, pocitu smysluplnosti i uspokojení z práce.  Druhým úskalím je podle autora 

fakt, že psychoterapeut je často mnohem zranitelnější, než vnímá jeho okolí, neboť si cíleně 

vytváří zvýšenou vnímavost a citlivost na mezilidské vztahy. Neustále je pak potřeba 

mnohých sebezáchovných a očišťujících mechanismů, jako jsou supervize, speciální výcviky 

a jiné techniky. Další úskalí pramení z požadavku stále vstřícného přístupu ke klientovi a 

intenzivní koncentrace na jeho záležitosti. Profese psychoterapeuta si vyžaduje odpoutání se 

od vlastních problémů, překonání psychických  bloků, antipatií a jiných negativních pocitů. 

K. Kalina (2004) upozorňuje ještě na jiné úskalí profese psychoterapeuta, a to na vnější i 

vnitřní tlak směřující k upozadění vlastních citů i potřeb ve prospěch klientů. 

 

Ačkoliv profese psychoterapeuta může v mnoha směrech člověka obohacovat, 

uspokojovat jeho potřeby a dodávat mu energii, v praxi se však častěji setkáme s opačnou 

variantou, kdy tato profese jedince vyčerpává a energii odebírá. Psychoterapeut se pak snadno 

dostává do stresové situace a hrozí mu riziko, že podlehne syndromu vyhoření.  

5.2 K pojmu syndrom vyhoření 

Syndrom vyhoření neboli „burn-out“ syndrom lze vymezit jako duševní stav 

objevující se často u profesí, jejichž předmětem je práce s lidmi, a vyznačující se pocity 

únavy, bezmoci a vnitřní prázdnoty (Tošner, 2002). Základní charakteristikou je také spojitost 

se zaměstnáním a působení chronického stresu (Kebza, Šolcová, 2003). Syndrom vyhoření se 

u jedince projevuje na úrovni psychické, fyzické i sociální. Jedny z nejvíce ohrožených 

profesí jsou právě pomáhající profese, jednak proto, že zde hraje pocit smysluplnosti práce 

významnou roli při motivaci  k činnosti, a pak také proto, že  výsledky  práce  často  nejsou 

příliš  zřetelné. V. Kebza a I. Šolcová (2003) sestavili jeden z řady seznamů faktorů, které 

zvyšují riziko vyhoření. Mezi ně patří: vysoké požadavky na výkon, nízká autonomie, 

původně velká angažovanost, nadšení a obětavost, perfekcionismus, neschopnost relaxace, 
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negativní afektivita,  nízké či nestabilní sebehodnocení apod. Věk, stav a vzdělání jsou 

pokládány za neutrální faktory, vliv rodu a délky vykonávání práce je sporný.   

Někteří odborníci (např. V. Satirová) vidí jednu z možných cest, jak u 

psychoterapeutů syndromu vyhoření předejít, v neustálém naplňování potřeby růst a poznávat 

(Satirová, 2000). Neméně důležité je také osvojit si schopnost vnímat práci s klientem jako 

oboustranně prospěšný proces a nezanedbávat vlastní duševní potřeby (Kalina, 2004).  

 

Oblast profesní formace psychoterapeuta je ve výzkumu reprezentována proměnnými 

délka praxe v oboru manželského a rodinného poradenství, počet absolvovaných výcviků a 

spokojenost s prací s klienty. Druhotně pak lze z výsledků usuzovat také na rozšíření burn-out 

syndromu u určitých kategorií. 
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6 Koncept funkčnosti a dysfunkčnosti manželství  

Podle I. Plaňavy (1998) lze od počátku dvacátého století hovořit o krizi manželství.  

Začínají se objevovat prognózy, jenž předpovídají i zánik tradičního manželství. Dnes 

můžeme konstatovat, že na prahu jednadvacátého století stále určité známky tradičního 

manželství přetrvávají, nicméně zvyšující se míru rozvodovosti i nárůst množství 

nesezdaných soužití nelze přehlédnout. Manželské soužití se stále více  stává předmětem 

zkoumání a bádání. 

I. Plaňava a kol. (2003) definují funkčnost manželství jako schopnost manželství plnit 

určité vývojové úkoly. Funkčnost manželství ovlivňuje řada faktorů: vzájemná náklonnost, 

osobní charakteristiky partnerů, komunikace, sexualita, coping strategie, spokojenost 

v manželství apod. Podle výzkumu vedeného I. Plaňavou se u funkčních manželství vyskytují 

častěji než u dysfunkčních také následující atributy: spokojené vlastní dětství, absence 

abnormních osobnostních rysů u obou partnerů, rodina na vrcholu hodnot, muž se podílí na 

pracích v domácnosti, společné hospodaření s financemi a spíše stísněné bytové poměry 

(Plaňava, 2000). Na druhou stranu z výzkumu vyplývá, že mezi proměnné, které nemají 

statisticky významný vliv  na  funkčnost / dysfunkčnost  manželství, patří: povolání, rozvod 

rodičů, sourozenecké konstelace, věkový rozdíl do šesti let, pořadí manželství, víra, společné 

zájmy atd. 

Podle M. Plzáka (1988) nelze funkční manželství zcela vědecky uchopit. Pro 

odborníky v manželské terapii je tedy snazší porozumět manželskému konfliktu než dobře 

fungujícímu manželskému soužití. 

6.1 Pojetí a modely funkčnosti a dysfunkčnosti manželství 

Přístupy  k  fungujícímu / dysfunkčnímu  soužití  lze  rozdělit  do dvou  základních 

kategorií: individualizující a systémové přístupy (Plaňava, 2000). Individualizující přístupy 

zdůrazňují osobnost  jedince  jako determinantu funkčnosti / dysfunkčnosti  jeho vztahů. Mezi 

tyto přístupy se řadí psychoanalytický a psychodynamický přístup, jenž podtrhávají zejména 

minulost jedince, dále pak teorie „vztahů k objektům“, adleriánská škola, behaviorální, 

racionálně-funkční a humanistický přístup.  Systémové přístupy obracejí výše zmíněnou 

kauzalitu. Deklarují tedy, že zdraví jedince je dáno funkčností / dysfunkčností jeho aktuálních 

vztahů. Svá tvrzení opírají o tzv. princip ekvifinality, podle něhož různé počáteční podmínky 

mohou vést ke stejnému konečnému stavu, jak uvádí I. Plaňava (2000). Do této kategorie lze 
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zařadit  například  systémově-interakční paradigma, strukturální pojetí, experienciální přístup 

a další. 

Existuje celá řada modelů, které podle různých kritérií rozlišují  funkčnost (normu) a 

dysfunkčnost (patologii) v oblasti manželského soužití a rodiny. V této práci spíše pro 

ilustraci uvedu tři z nich. Například Cirkumplexní model D. H. Olsona a kol. identifikuje 

v manželském soužití tři dimenze: kohezi, adaptabilitu a komunikaci (Plaňava, 2000). 

Fungující manželství se podle autorů nachází kolem středních bodů těchto dimenzí, 

dysfunkční pak naopak na jejich extrémních pólech. McMasterovský model zdůrazňuje vliv 

interakčních a organizačních proměnných ve vztahu. Funkční manželství či rodina je tedy 

charakterizována přímou a jasnou komunikací, akceptovaným rozdělením rolí, emoční 

podporou, pocitem odpovědnosti za druhého apod. Z  českých  modelů  funkčnosti / 

dysfunkčnosti rodinného soužití je nejznámější „Ostrov rodiny“ Z. Riegra, kdy autor 

přirovnává rodinu k plujícímu ostrovu. Jako u předchozích modelů je i zde kladen důraz na 

jasnou komunikaci, dále pak na kompatibilitu hodnotových orientací, nestrnulost systému 

pravidel apod. 

6.3 Koncept manželské spokojenosti 

Manželská spokojenost je dána vztahem mezi skutečnou situací v manželství, jak je 

vnímána jedincem, a jeho očekáváním a přáním (Plaňava a kol., 2003). Lze ji tedy pokládat za 

výsledek emocionálně-kognitivního hodnocení manželství. Manželská spokojenost je také 

jedním z indikátorů  funkčnosti či dysfunkčnosti  manželství.  Podobně, jak  tomu  bylo u 

výzkumů  funkčnosti  manželství, ani  manželskou  spokojenost  příliš  neovlivňují  socio-

demografické charakteristiky manželů, ale spíše interpersonální charakteristiky vztahu a 

prožívání manželské intimity. Podle výsledků výzkumu I. Plaňavy a kol. (2003) s manželskou 

spokojeností nejvíce souvisí projevování vzájemných citů a spokojenost v sexuální oblasti 

soužití. Dalším faktorem manželské spokojenosti je životní vyladění jedince i jeho sociální 

vztahy před vstupem do manželství. Podle zjištění R. E. Lucase (2003) totiž vyplívá, že 

manželství přináší vyšší míru spokojenosti lidem, kteří měli před sňatkem méně sociálních 

vztahů a cítili se se svým životem méně spokojení. 

Co se týče rozdílnosti mezi ženami a muži, bývají v manželství méně spokojené spíše 

ženy než muži (Plaňava a kol., 2003). I. Plaňava tato zjištění vysvětluje vyšším očekáváním 

žen v oblasti manželského soužití i větší angažovaností ve vztahu. Stejný výzkum také 

prokázal, že manželská spokojenost klesá postupně v průběhu prvních let manželství.  
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6.4 Dřívější výzkumy manželského soužití manželských terapeutů 

I. Plaňava a I. Nekulová (1994) se ve svém výzkumu mezi manželskými a rodinnými 

poradci z roku 1994 zaměřili také na otázku jejich manželství. U svých respondentů zjistili, že 

rozvodovost mezi manželskými a rodinnými poradci odpovídá 25%, což zhruba koresponduje 

s mírou rozvodovosti u vysokoškolsky vzdělané populace. Co se týče spokojenosti jejich 

manželství, 65% označilo své manželství jako vydařené, 23% jako průměrné a 5% jako spíše 

nevydařené. 

J. Knop (1994) se pokoušel zmapovat rozvodovou zkušenost ve vztahu k profesi 

manželského a rodinného poradce. Zjistil, že názory mezi poradci se různí. Nerozvedení 

poradci podle výsledků tohoto výzkumu vidí v rozvodu spíše nevýhody a negativa. Naopak ti, 

co rozvod někdy sami prožili, považují zpravidla tuto zkušenost za výhodu. Rozvodový 

zážitek umožňuje lepší porozumění a vcítění se do situace klientů, dále poučení i seberozvoj. 

Na druhou stranu se bezprostředně po tomto zážitku objevuje ztráta profesionální i osobní 

jistoty, snížení sebevědomí a zaujetí sebou samým. Je tedy ze všeho nejdůležitější, aby 

terapeut měl svůj psychorozvod zvládnutý, pak může být pro profesi manželského a 

rodinného poradce považován i za výhodu. 
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7 Závěry teoretické části a východiska pro výzkum 

V teoretické části jsem se pokusila přiblížit, jak významně, a kterými proměnnými, 

může být psychoterapeutický  proces ovlivňován (a to byly zmíněny pouze vlivy ze strany 

psychoterapeuta). Práce pak vychází z předpokladu, že podobně jak jednotlivé proměnné 

působí na psychoterapeutický proces, mohou tyto proměnné působit i na prožívání 

psychoterapeuta, což se následně může odrážet i do jeho manželského či partnerského života. 

Teoretická část tedy popsala jednotlivé zkoumané oblasti a vymezila proměnné, které 

v následném výzkumu uvedu do vztahu s názory manželských a rodinných poradců na vliv 

mezi vykonávanou profesí a manželským (partnerským) soužitím. Cílem této práce pak bude 

zjistit, zda výše zmíněný předpoklad je oprávněný či nikoliv; jaké názory mezi poradci 

převládají, a zda se tyto názory liší v závislosti na jednotlivých proměnných. 

 

Účelem teoretické části bylo také vymezit jednotlivé pojmy tak, jak s nimi budu 

pracovat ve výzkumných předpokladech a hypotézách. Než přistoupím k empirické části, je 

tedy nutné operacionalizovat doposud neobjasněný pojem, který je těžištěm této práce, a to je 

názor (a odlišit jej od zdánlivě podobného konceptu postoj). 

S pojmem „názor“ se v české odborné psychologické literatuře setkáme zpravidla 

méně často než s pojmem „postoj“. V běžném jazyce je tomu však spíše naopak. Většina lidí 

ví, co si pod pojmem „názor“ představit, málokdo by ho však dokázal přesně definovat. Jeho 

definici jsem si tedy vypůjčila z internetové encyklopedie Princetonské univerzity (n.d.), která 

názor (opinion) vymezuje jako osobní mínění, úsudek nebo hodnocení určitého objektu, které 

souvisí s důvěrou v něj, není však podloženo přesnou znalostí, důkazem nebo jistotou. 

V jiném smyslu jde o sdělení vyjadřující toto mínění či úsudek. 

Pojem postoj podle Nakonečného (1999) lze definovat jako hodnotící vztah či 

hodnotící stanovisko vůči určité věci, události, člověku či myšlence apod. Podle D. Kreche a 

kol. se jedná o „trvalé soustavy pozitivních nebo negativních hodnocení, emocionálního cítění 

a tendencí jednání pro nebo proti vůči společenským objektům“ (Nakonečný, 1999:131).  

Postoj obsahuje složku kognitivní, afektivní a konativní. Neexistuje-li výrazná překážka, 

postoj zpravidla determinuje způsob jednání. 

Postoj je tedy relativně trvalejšího charakteru než názor, je podložen znalostí i 

emočním vztahem a zpravidla determinuje chování jedince. Předpokládám, že většina 

manželských a rodinných poradců nemá vůči vlivu své profese na manželské soužití utvořen 
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určitý postoj. Domnívám se tedy, že v tomto případě je vhodnější dotazovat se respondentů 

spíše na jejich názor než postoj. 
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III. VÝZKUMNÁ ČÁST 

8 Cíl výzkumu a formulace hypotéz 

8.1 Vymezení cíle výzkumu a výzkumné otázky 

Jak již jsem psala v úvodu, cílem výzkumu je zjistit, zda podle názorů manželských a 

rodinných poradců je vlastní manželské či partnerské soužití vykonáváním této profese 

ovlivňováno, v jaké míře, jakým způsobem a jakou roli zde hrají další proměnné jako je délka 

praxe, věk, rod, terapeutická orientace apod.  

Hlavní výzkumné otázky, k jejichž zodpovězení bude směřovat empirická část práce, 

znějí:  

 „Jaké jsou názory manželských a rodinných poradců na vliv jejich profese na 

vlastní manželské či partnerské soužití?“  

 „Jak se mezi sebou tyto názory liší ve vztahu k jednotlivým proměnným?“ 

 

Stěžejními výzkumnými proměnnými jsou míra a charakter vlivu vykonávání profese 

poradce na manželské (partnerské) soužití vyjádřená názorem respondenta. Tyto proměnné 

jsou pak sledovány v souvislosti s následujícími proměnnými: 

 věk respondenta   

 rod (pohlaví) respondenta  

 stav (u respondentů žijících v manželství pak druhotně počet uzavřených 

manželství) 

 délka současného manželství (partnerství) 

 motivace k výběru profese 

 názor na udržování profesionálního odstupu od klientů  

 terapeutický přístup / orientace 

 délka praxe v oboru manželského a rodinného poradenství 

 počet absolvovaných speciálních výcviků 

 vyjádřená spokojenost s prací s klienty 

 bilance vydařenosti manželského či partnerského soužití  

 

Výzkum bude proveden formou dotazníkového šetření mezi vybranými manželskými 

a rodinnými poradci. Každá proměnná bude v dotazníku zastoupena konkrétní otázkou, která 
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je také jejím indikátorem. Analýzou odpovědí se pokusím nalézt vztahy mezi jednotlivými 

výzkumnými proměnnými, a tím posílit či oslabit vymezené předpoklady a hypotézy. 

8.2 Předpoklady a hypotézy 

První předpoklad se týká vztahu délky praxe v oboru manželského a rodinného 

poradenství a názorů na charakter vlivu profese na manželské či partnerské soužití. Vycházím 

tedy z předpokladu, že délka praxe bude pozitivně korelovat s tím, jak respondent hodnotí 

tento vliv profese, tedy jestli jeho manželství či partnerství prospívá či nikoliv. Domnívám se, 

že s léty praxe poroste počet odpovědí, které budou vykazovat pozitivní vliv a klesat počet 

názorů o negativním vlivu. Svou teorii stavím na předpokladu růstu zkušeností, nadhledu i 

sebereflexe v souvislosti s délkou praxe. Domnívám se, poradci déle vykonávající praxi mají 

vlivy neprospívající jejich manželství či partnerství lépe zpracovány a méně tedy zasahují do 

jejich soužití než je tomu u poradců s kratší dobou praxe. Tento předpoklad potvrzují i 

výsledky výzkumu Cushwaye a Tylera, kteří zjistili, že britští mladší kliničtí psychologové 

podléhají více stresu v souvislosti s vykonáváním profese, než je tomu u psychologů starších 

(Osborn, 2004). Na základě výše zdůvodněného předpokladu formuluji hypotézu č. 1: 

 

1. Čím déle manželští a rodinní poradci praxi vykonávají, tím menší negativní vliv 

na vlastní manželské či partnerské soužití  jejich názory vykazují.  

 

 

Druhý předpoklad se vztahuje k proměnným: rod respondenta a míra vlivu profese 

poradce na manželské či partnerské soužití. Domnívám se, že ženy jsou celkově vnímavější 

na vnější vlivy, a proto jejich profese může ve větší míře zasahovat do osobního života než je 

tomu v případě mužů. Ženy se také zpravidla více než muži angažují v manželském či 

partnerském vztahu (Plaňava a kol., 2003). Ve stejném výzkumu, o němž jsem se zmínila 

v souvislosti s první hypotézou, Cushway a Tyler nalezli u  žen - psycholožek větší míru 

uváděného stresu než mužů – psychologů, což uvedený předpoklad do jisté míry rovněž 

podporuje. Hypotéza č. 2 tedy zní: 

 

2. V názorech žen vykonávajících profesi manželského a rodinného poradce se 

projeví větší míra vlivu profese na manželské či partnerské soužití než v názorech 

mužů poradců. 
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Další vztah předpokládám mezi proměnnými rod poradce a bilance vydařenosti 

manželského či partnerského soužití. Ženy obecně mají v manželském či partnerském vztahu 

vyšší očekávání, a jak jsem již zmínila, se ve vztahu více angažují než muži, což zpravidla 

vede k tomu, že ženy jsou v soužití méně spokojené než muži. Tato skutečnost je doložena 

jednak zkušenostmi manželských poradců, tak i výzkumy (opět se odvolávám na závěry 

výzkumu I. Plaňavy a kol., 2003). Ve prospěch mého předpokladu hovoří také rozvodové 

statistiky. Jak uvádí např. I. Plaňava (2000), iniciátorem odborné intervence i návrhů na 

rozvod jsou ve větší míře ženy než muži. Dovolím si tedy předpokládat, že v populaci 

manželských a rodinných poradců je tato situace podobná. 

 

3. Ženy – poradkyně bilancují vydařenost vlastního manželství či partnerství 

negativněji než muži. 

 

 

Každý manželský a rodinný poradce se více méně přiklání k určitému terapeutickému 

směru nebo k jejich kombinaci, tedy integrativnímu přístupu. Tyto směry se jednak liší 

postupem a metodami, které používají, a pak také charakterem vztahu mezi poradcem a 

klientem i úlohou poradce v něm. Vysoká zainteresovanost poradce je charakteristická 

především pro rogeriánský přístup, uplatňovaný např. v humanisticko-psychologické 

orientaci, a dále pro dynamický přístup. Na opačném pólu, dle mého předpokladu, stojí 

kognitivně-behaviorální, systémový a racionálně edukativní přístup. Racionálně edukativní 

přístup byl však ve výzkumném vzorku reprezentován pouze jedním respondentem, z tohoto 

důvodu není v následné hypotéze zahrnut. Obdobně jsem vyloučila i integrativní přístup, u 

něhož převládají složky z více směrů, tudíž jej z toho hlediska nelze náležitě posuzovat. 

 

4. Názory manželských a rodinných poradců řadících se k dynamickému či 

humanisticko-psychologickému  přístupu vykazují větší vliv profese na vlastní 

manželské soužití než poradců řadících se ke kognitivně-behaviorálnímu a 

systémovému přístupu. 

 

 

Pátá hypotéza se vztahuje k proměnným: počet absolvovaných speciálních výcviků a 

charakter vlivu, který profese podle názorů poradců má na jejich manželské či partnerské 

soužití. Jelikož výcviky terapeutů jsou určeny mimo jiné také ke zlepšení sebereflexe a 
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reflexe vlastních vztahů přinášejí terapeutovi nové poznatky a zkušenosti, domnívám se, že 

budou přispívat k pozitivnímu vlivu profese na manželský či partnerský život.  

 

5. Manželští a rodinní poradci, kteří absolvovali více speciálních výcviků, hodnotí 

vliv profese jako neprospívající jejich soužití v nižší míře, než tomu je u poradců 

s nižším počtem absolvovaných výcviků.  

 

 

V poslední hypotéze předpokládám vztah mezi stavem respondenta a proměnnou 

charakter vlivu profese na manželské či partnerské soužití. Domnívám se, že rozvedení 

jedinci nežijící opětovně v manželství budou hodnotit vliv profese hůře než ženatí / vdané. 

Kauzalita jednak může směřovat od vnímaného negativního vlivu profese k negativním 

dopadům na vztah, tak i od negativních zkušeností ve vztahu k negativnímu hodnocení vlivu. 

 

6. Manželští a rodinní poradci, žijící v manželství, hodnotí vliv profese jako 

neprospívající jejich soužití v nižší míře, než tomu je u poradců rozvedených (a 

právě nežijících v manželství). 

8.3 Další předpoklady 

V odpovědích manželských a rodinných poradců předpokládám převahu názorů, že 

jejich profese ovlivňuje manželské či partnerské soužití, neboť se domnívám, že v jisté míře 

k tomu dochází u všech profesí, zvláště pak profesí pomáhajících. Dále soudím, že profese 

manželského poradce spíše prospívá než neprospívá manželskému soužití, neboť umožňuje 

lépe porozumět vztahu, získat lepší vhled, možnost poučit se z problému a konfliktů jiných, 

také větší míru sebereflexe a porozumění pro partnera apod. 

Předpokládám také, že s názory poradců, zda profese prospívá či neprospívá jejich 

manželskému či partnerskému soužití, pozitivně korelují další proměnné jako je délka 

současného manželství (partnerství), vyjádřená spokojenost s prací s klienty, deklarovaný 

motiv k výběru profese a názor o udržování profesionálního odstupu od klientů.    
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9 Použitá metoda a výzkumná procedura 

Výzkum je vystavěn na kvantitativním přístupu. Jako metodu sběru dat jsem zvolila 

dotazník. Jeho výhodu vidím především v tom, že je materiálně i časově nejúspornější a 

v neposlední  řadě dostatečně anonymní, neboť  pro  některé  z  respondentů  se  může jednat 

o citlivé téma. Použila jsem „ad hoc“ sestrojený dotazník sestávající se z celkem třiceti dvou 

otázek či položek. Jedenáct položek je součástí „baterie otázek“, přičemž respondent volí 

možnost na pětibodové škále. Dalších deset otázek je zaměřeno na vlastní manželství, práci i 

vztah mezi nimi. Zde má většina otázek uzavřené možnosti odpovědí, tři otázky jsou pak 

otevřené. Poslední část je tvořena jedenácti položkami, jenž zjišťují osobní a profesní údaje o 

respondentovi.  

Návrh dotazníku byl konzultován s vedoucím práce. Pilotní studie dotazníku 

vzhledem k odborné konzultaci i náročnosti pilotního šetření tedy nebyla provedena. Konečná 

verze dotazníku byla s průvodním dopisem i zpáteční obálkou rozeslána v únoru 2006 

manželským a rodinným poradcům z AMRP (Asociace manželských a rodinných poradců). 

Dopis i dotazník jsou přílohami této práce. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

10 Výzkumný soubor 

Dotazník byl rozeslán celkem na 116 adres manželských a rodinných poradců podle 

adresáře AMRP i kontaktů uvedených na internetových stránkách poraden. Z toho 76 

oslovených bylo žen a 40 mužů. Poměr oslovených žen a mužů je dán zhruba poměrem žen a 

mužů pracujících v tomto oboru. Jedenáct dotazníků se vrátilo jako nedoručené. Vyplněný 

dotazník poslalo zpět 63 respondentů. Návratnost doručených dotazníků tedy činí 60 %.  

Uvažuji-li nad reprezentativností vzorku pro zodpovězení nastolených otázek, 

důležitým faktem se stává skutečnost, že vzorek nepochází z náhodně vybraného souboru. 

Hlavním faktorem výběru respondentů z manželských a rodinných poradců AMRP byla 

především dostupnost jejich adres v adresáři AMRP či na internetu. Výzkumný soubor je tedy 

mírně vychýlen ve prospěch starších a zkušenějších poradců (toto vychýlení bylo zmírněno 

dodatečným oslovením několika mladších poradců).  

Vzhledem k tomu, že ze 105 doručených dotazníků odpovědělo 60 % respondentů, je 

jisté, že zde došlo také k určitému samovýběru. Jinými slovy tedy odpověděli pouze ti 

oslovení, kteří chtěli, ať už to bylo z jakéhokoliv důvodu. Tento jev je však v šetřeních 

prováděných ve společnosti poměrně obvyklý. Výzkumník je limitován jak etickými tak 

materiálními a časovými  prostředky a často je odkázán na spolupráci pouze k výzkumu 

ochotných respondentů. Co se týče výsledků z oblasti demografických a osobních údajů, 

nebudu je na základě nižšího počtu respondentů zobecňovat na populaci manželských a 

rodinných poradců ČR. Otázky týkající se manželského soužití, profese i vztahu mezi nimi si 

však dovolím zobecnit. Vzhledem k tomu, že se jedná o nadpoloviční většinu i k tomu, že 

v získaných odpovědích lze vysledovat podobné tendence, se domnívám, že by se výsledky 

odpovědí všech oslovených příliš nelišily od výzkumného vzorku. 

 10.1 Charakteristika zkoumaného souboru 

Výzkumný soubor je tvořen ze 40 % muži a ze 60 % ženami. Vzhledem k počtu 

oslovených tedy muži odpovídali přibližně o 12 % více než ženy. Věkového rozložení vzorku 

je následující: 21 % respondentů je ve věku 26-35 let; 19 % ve věku 36-45 let; 29 % ve věku 

46-55 let a 25 % respondentů má více než 56 let. Čtyři respondenti věk neuvedli. 

Nejmladšímu respondentovi je 26 let a nejstaršímu 71 let. Průměrný věk zkoumaného 

souboru je pak 48 let. V dotazu na stav uvedlo 73 % respondentů, že žije v manželství, 6 % 

respondentů je svobodných, 16 % je v současné době rozvedeno a 5 % respondentů na tuto 

otázku neodpovědělo. 21 % respondentů žije v nesezdaném soužití. Celkově tedy s manželem 
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(manželskou) či partnerem (partnerkou) žije 94 % respondentů. 73 % dotazovaných mělo či  

má  jedno manželství, 19 % pak dvě manželství, 6 % nemělo žádné a jeden respondent 

neodpověděl. V současné době rozvedených nebo žijících ve druhém manželství je 32 % 

respondentů. Tři z nich prodělali rozvodovou zkušenost dvakrát. Nejčastěji  se vyskytovala  

délka  současného  manželství  (soužití) 16-25 let (30 %)  a  0-5 let (24 %).   

Co se týče profesních údajů, tázala jsem se na délku praxe v oboru manželského a 

rodinného poradenství i délku práce s klienty. Tyto údaje se téměř nelišily, pracuji tedy dále 

s praxí v oboru neboť dle mého názoru adekvátněji souvisí s výzkumnou otázkou. Průměrná 

délka praxe v oboru manželského a rodinného poradenství činí mezi respondenty 16 let. 

Průměrný počet absolvovaných výcviků je 2, téměř 13 % respondentů však na tuto otázku 

neodpovědělo. V odpovědích na terapeutický  přístup výrazně převládá integrativní přístup, 

hlásí  se k němu 62 %  respondentů; k  systémovému, kam jsem zahrnula i systemický, 16 %;  

dále k dynamickému přístupu 8 %  respondentů; 5 % dotázaných volí kognitivně-behaviorální 

stejně jako humanisticko-psychologický přístup a pouze 2 % racionálně-edukativní koncepci 

(jeden respondent neodpověděl). Nedirektivní přístup ke klientům preferuje 78 %; direktivní 3 

% a 19 %  respondentů jiný – nejčastěji kombinují oba uvedené či volí podle situace.    

Tabulky s podrobnějšími informacemi o charakteristikách zkoumaného souboru 

uvádím v příloze. 
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11 Způsob zpracování dat 

Pro zpracování dat z dotazníků jsem použila statistický program SPSS for Windows. 

Vytvořila jsem 32 základních proměnných, které odpovídají jednotlivým položkám 

v dotazníku (např. věk, pohl., stav apod.). Dále jsem vyplnila hodnoty proměnných i s jejich 

názvy, chybějící hodnoty, desetinná místa, charakter proměnné a ostatní položky, které 

program SPSS pro zpracování požaduje. Chybějící hodnoty jsem označovala hodnotou -1 a 

znamenají, že respondent na tuto otázku neodpověděl (pokud se tato otázka respondenta 

netýkala, označila jsem chybějící odpověď hodnotou 0 a nezahrnula jsem ji do analýzy). U 

uzavřených otázek měla každá nabízená odpověď již předem danou hodnotu, zpracování 

výsledků z otevřených otázek však bylo složitější a vyžadovalo si ještě jeden mezikrok. 

Odpovědi na tyto otázky jsem si nejprve pročetla ze všech dotazníků a podle toho, jsem pak 

následně vytvořila několik kategorií odpovědí, které se v dotaznících vyskytovaly. 

Odpovědím, jsem tedy přidělila hodnotu kategorie, ke které se nejvíce blížily, a dále jsem 

s nimi pracovala jako s ostatními položkami. Každému doručenému dotazníku jsem přidělila 

číslo. Následně jsem data z dotazníků přepsala pod jejich číslem k příslušným proměnným a 

tím jsem vytvořila matici dat. Před samotnou analýzou jsem učinila ještě několik operací. 

Téměř u všech proměnným, které mají odpovědi, jenž lze sloučit, jsem pro lepší přehlednost i 

jednodušší zpracování provedla jejich kategorizaci (např. věk, délka praxe v oboru, míra 

vlivu, charakter vlivu, bilance manželství).  

Analýzu primárních údajů jsem uskutečnila prostřednictvím procedury Frequencies, 

která je postačující pro získání základních údajů a procentuelního rozložení jednotlivých 

odpovědí u jedné proměnné. Pro zjišťování vztahu mezi dvěma proměnnými jsem použila 

proceduru Crosstabulation, neboli kontingenční tabulky. Tuto proceduru jsem zvolila 

zejména proto, že je vhodná pro všechny typy proměnných. Výsledky tak dostávají jednotnou 

a přehlednou formu. Test statistické významnosti jsem volila vždy podle typu proměnných, 

zpravidla šlo o testy neparametrické, neboť většina proměnných nemá normální rozložení.  

 

Jak jsem již uvedla AMRP, jejíž členové tvoří výzkumný soubor, v současné době 

sdružuje 177 manželských a rodinných poradců. V České republice tedy manželští a rodinní 

poradci představují relativně malou populaci. Z tohoto důvodu je téměř nemožné získat 

vzorek, který by vyhovoval běžným normám kvantitativního výzkumu. Tato skutečnost 

značně komplikuje práci se statistickými programy, jež jsou nastaveny pro početnější vzorky. 

Komplikace se projevují zejména při ověřování statistické významnosti dosažených výsledků. 
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Ačkoliv zkoumaný vzorek reprezentuje více než třetinu (36 %) členů cílové populace, testy 

statistické významnosti jednotlivých výsledků nevycházejí dostatečně signifikantní pro přijetí 

hypotéz. Z tohoto důvodu jsou testy statistické významnosti v práci používány pouze 

orientačně a posílení či neposílení hypotéz je stanovováno na základě podstatných rozdílů 

mezi jednotlivými položkami. Výsledky jsou tedy uváděny v rámci zkoumaného vzorku a na 

čtenáři je ponecháno rozhodnutí, do jaké míry je bude považovat za zobecnitelné.  
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12 Výsledky 

12.1 Primární výsledky 

Nejprve uvádím přehled toho, jak zkoumaný vzorek manželských a rodinných 

poradců odpovídal na jednotlivé otázky.  

Na otázku, zda se respondent domnívá, že jeho partner / partnerka  pociťuje vliv na 

profese manželského poradce na jejich soužití, odpovědělo 62 % ano; 23 % ne a 15 % neví. 

K výroku: „Kdyby se  mě klient zeptal  na mé vlastní  manželství (partnerství), 

pravděpodobně…“ doplnilo 54 % respondentů „odpovím ve smyslu, že to pro jeho problém 

není podstatné“; 24 % „něco jiného“ (nejčastěji, že zjistí, proč to klient potřebuje vědět); 19 

%  „povím klientovi, jak to u nás je“ a 3 %  „odvedu řeč jinam.  Dále podle odpovědí 

konzultaci jiného manželského poradce někdy vyhledalo 29 % respondentů; nevyhledalo 70 

% respondentů a jedna odpověď zněla „něco jiného“. Partnerovi / partnerce o svých klientech 

85 % respondentů povídá občas nebo často (naprostá většina občas) a pouze 15 % nikdy. Své 

současné manželství či partnerství bilancuje většina - 75 % dotázaných jako vydařené či spíše 

vydařené; jako průměrné jej bilancuje 22 %; jako nevydařené pouze jeden respondent a jeden 

respondent se nevyjádřil. 

Odpovědi na otevřené otázky na největší přínos a negativum profese ve vztahu 

k vlastnímu manželství či partnerství byly rozděleny do sedmi kategorií a jejich přehled 

s procentuelním zastoupením podle četnosti výskytu zobrazují tabulky č. 1 a č. 2. Z první 

tabulky je zřejmé, že nejčastěji jmenovaným přínosem profese (22 %) je pochopení, vhled do 

problematiky vztahu; empatie, porozumění a z toho vyplývající tolerance vůči partnerovi; 

nadhled a srovnání s „horšími“ vztahy a partnery. Naopak 35 % respondentů, z těch co 

odpověděli, neshledává žádné negativum profese za významné; téměř 17 procentům 

dotázaných vadí únava a málo času a 15 procentům přesycení a „přelidnění“.  
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Tabulka č. 1: přínos profese 
 

  Frekvence Procenta 
Platná 

Procenta 

Přínos  pochopení, vhled do vztahu 13 20,6 22,0 

profese empatie, porozumění partnerovi 12 19,0 20,3 

  spokojenost v profesi 2 3,2 3,4 

  srovnání s „horším“, nadhled 12 19,0 20,3 

  možnost poučit se, předcházet 10 15,9 16,9 

  jiný 7 11,1 11,9 

  žádný 3 4,8 5,1 

  celkem 59 93,7 100,0 

Chybějící hodnoty  4 6,3   

Celkem 63 100,0   

 
 

Tabulka č. 2: negativum profese 
 

  Frekvence Procenta 
Platná 

Procenta 
Negativum únava; málo času 9 14,3 16,7 

profese přesycení, „přelidnění“ 8 12,7 14,8 

  zprofesionalizovaný pohled 5 7,9 9,3 

  mnoho negativních případů 5 7,9 9,3 

  předsudky z okolí 2 3,2 3,7 

  jiný 6 9,5 11,1 

  žádný 19 30,2 35,2 

  celkem 54 85,7 100,0 

Chybějící hodnoty  9 14,3   

Celkem 63 100,0   

 
 

 

Podobně tabulka č. 3 zobrazuje přehled nejčastěji uváděné motivace k výběru profese 

manželského a rodinného poradce. Téměř 38 % respondentů, kteří se k této otázce vyjádřili, 

uvádí jako motivaci k volbě profese zájem, 24,4 % nabídku místa a 13,3 % náhodu či souhru 

okolností. 
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Tabulka č. 3: motivace respondenta 
 

  Frekvence Procenta 
Platná 

Procenta 

Motivace zájem 17 27,0 34,7 

respondenta náhoda, souhra okolností 6 9,5 12,2 

  otázka nabídky 12 19,0 24,5 

  vyřešit vlastní problém 1 1,6 2,0 

  pestrost, různorodost 
případů 5 7,9 10,2 

  potřeba pomáhat, být 
užitečný 5 7,9 10,2 

  jiné 3 4,8 6,1 

  celkem 49 77,8 100,0 

Chybějící hodnoty   14 22,2   

Celkem 63 100,0   

 

Procentuelní vyjádření odpovědí respondentů na položky z baterie otázek jsou 

následující:  

 

 
Souhlasí 

nebo spíše 

souhlasí 

Nesouhla-

sí nebo 

spíše 

nesouhlasí 

Neví, 

nemůže se 

rozhodnout 

Neodpo- 

věděl 

a) Vykonávání profese poradce ovlivňuje vlastní 

manželský život. 
70 % 19 % 5 % 6 % 

b) Manželská krize se snadněji překoná, je-li o ní 

člověk odborně informovaný. 
71,5 % 19 % 9,5 % - 

c) Vydařenost vlastního manželství je důležitým 

předpokladem pro úspěšné vykonávání profese 

manželského poradce.  

27 % 62 % 11 % - 

d) Poradce by si za všech okolností měl držet 

profesionální odstup od klienta. 
57 % 36,5 % 6,5 % - 

e) Můj pracovní a osobní život jsou dva oddělené 

světy. 
62 % 33 % 5 % - 

f) Díky zkušenostem v oboru manželské terapie lépe 

předcházím problémům ve vlastním manželství 

(partnerství).  

59 % 27 % 12,5 % 1,5 % 

g) Na problémy a konflikty ve svém manželství 

(partnerství) aplikuji teoretické a praktické 

poznatky, které jsem získal díky své profesi. 

44 % 38 % 16 % 2 % 

h) Postup při řešení  problému, který považuji za 

vhodný pro  klienty, volím zpravidla v dané situaci 

také. 

44,5 % 46 % 9,5 % - 
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i) Situace v mém manželství (partnerství) se odráží 

do mé práce s klienty / pacienty. 
33 % 59 % 8 % - 

j) Nepracuji s klienty / pacienty, kteří prožívají 

v současné době podobnou krizovou situaci jako já. 
40 % 52 % 6 % 2 % 

k) Práce s klienty / pacienty mě uspokojuje. 97 % - 3 % 
- 

 

 

Z odpovědí vyplývá, že mezi respondenty převládá názor, že všeobecně vykonávání 

profese poradce ovlivňuje manželský život, ačkoliv vydařenost vlastního manželství nemusí 

být předpokladem pro úspěšné vykonávání profese manželského poradce. Toto podporuje i 

převaha názorů, že se manželská krize snadněji překoná, je-li o ní člověk odborně 

informovaný, a že díky zkušenostem v oboru manželské terapie lépe předcházejí vlastním 

problémům.  Je však zajímavé, že na druhou stranu 62 % souhlasí s tvrzením, že jejich 

pracovní a osobní život jsou dva oddělené světy. Podobné procentuelní rozložení se objevuje i 

při nesouhlasu s výrokem: „Situace v mém manželství (partnerství) se odráží do mé práce 

s klienty / pacienty.“ Z těchto i dalších položek (g, h, j) tedy vyplývá, že dle názorů 

respondentů existuje vzájemný vztah mezi vykonáváním profese a manželským 

(partnerským) soužitím, a zároveň platí, že vykonávání profese významněji ovlivňuje soužití, 

než soužití vykonávání profese. Nadpoloviční většina respondentů se domnívá, že poradce by 

si za všech okolností měl držet profesionální odstup od klienta. Tuto část lze uzavřít 

pozitivním zjištěním, že 97 % respondentů vyjádřilo spokojenost s prací s klienty a nikdo 

nevyslovil nespokojenost. 

12.2 Předpoklady a hypotézy 

První hypotézu: „Čím déle manželští a rodinní poradci praxi vykonávají, tím menší 

negativní vliv na vlastní manželské či partnerské soužití jejich názory vykazují.“ výsledky 

výzkumu neposílily. Z uvedené tabulky (č. 4) vyplývá, že za prospívající a spíše prospívající 

považují vliv profese v největší míře (100 %) poradci s délkou praxe v oboru 1-5 let, 21-25 let 

a nad 31 let. U ostatních skupin je toto procento nižší.1 Jelikož názory poradců na charakter 

vlivu profese na jejich soužití nemají lineární tendenci lze usuzovat na vliv určitých událostí 

životního či profesního cyklu.  

 
 
 

                                                
1 Výsledky nejsou statisticky významné (pro nekategorizované proměnné: Gamma = 0,148,  s = 0,358; 

statisticky nevychází významný ani T-test pro jednotlivé dvojice kategorií). 
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Tabulka č. 4: kontingenční tabulka - délka praxe kat. * charakter vlivu profese kat.  
 

 

 
 

Druhá hypotéza: „V názorech žen vykonávajících profesi manželského a rodinného 

poradce se projeví větší míra vlivu profese na manželské či partnerské soužití než v názorech 

mužů poradců.“ také nebyla posílena. Výsledky ukazují, že tato tendence je spíše opačná. 

Ženy hodnotí vliv profese na soužití jako velký a spíše velký ze 32 %, kdežto muži z 52 % 

(tabulka č. 5).2  

 

Tabulka č. 5: kontingenční tabulka - pohlaví respondenta * míra vlivu profese kat.  
 

  míra vlivu kat. Celkem 

  
velký a 

spíše velký 
malý a 

spíše malý žádný   

pohlaví 
respondenta 

muž 
13 12 0 25 

    52,0% 48,0% ,0% 100,0% 

  žena 12 23 2 37 

    32,4% 62,2% 5,4% 100,0% 

Celkem 25 35 2 62 

  40,3% 56,5% 3,2% 100,0% 

 

                                                
2 Dosažený výsledek není  statisticky významný (Cramer's V = 0,290, s = 0,267; Mann-Whitney U: Z = -1,693,  

s = 0,090). 

  charakter vlivu kat. Celkem 

  

prospívá a 
spíše 

prospívá 

neprospívá 
a spíše 

neprospívá   

praxe kat.  1-5 let 10 0 10 

    100,0% ,0% 100,0% 

  6-10 let 12 3 15 

    80,0% 20,0% 100,0% 

  11-15 let 5 1 6 

    83,3% 16,7% 100,0% 

  16-20 let 5 1 6 

    83,3% 16,7% 100,0% 

  21-25 let 7 0 7 

    100,0% ,0% 100,0% 

  26-30 let 8 2 10 

    80,0% 20,0% 100,0% 

  nad 31 let 4 0 4 

    100,0% ,0% 100,0% 

Celkem 51 7 58 

  87,9% 12,1% 100,0% 
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Třetí hypotéza: „Ženy – poradkyně bilancují vydařenost vlastního manželství či 

partnerství negativněji než muži.“ byla ve zkoumaném vzorku posílena, neboť výsledky 

vykazují značné rozdíly mezi názory žen a mužů.3 Své manželství či partnerství jako 

průměrné či spíše nevydařené bilancuje 31 % žen, mužů pouze necelých 13 % (tabulka č. 6).  

 

Tabulka č. 6: kontingenční tabulka - pohlaví respondenta * bilance manželství kat.  
 

  bilance manželství kat. Celkem 

  

vydařené a 
spíše 

vydařené 

průměrné a 
spíše 

nevydařené   

pohlaví 
respondenta 

muž 
21 3 24 

    87,5% 12,5% 100,0% 

  žena 24 11 35 

    68,6% 31,4% 100,0% 

Celkem 45 14 59 

  76,3% 23,7% 100,0% 

 

Čtvrtá hypotéza: „Názory manželských a rodinných poradců řadících se 

k dynamickému či humanisticko-psychologickému  přístupu vykazují větší vliv profese na 

vlastní manželské soužití než poradců řadících se ke kognitivně-behaviorálnímu a 

systémovému přístupu.“ nebyla posílena. Nejvyšší počet poradců vyjadřujících velký či spíše 

velký vliv se řadí k dynamickému a následně systémovému přístupu (tabulka č. 7). Mezi 

kognitivně-behaviorálně orientovanými poradci převládá názor o malém či spíše malém vlivu, 

vzhledem k malému vzorku však výsledek není dostatečně reprezentativní; stejně je tomu i 

v případě humanisticko-psychologicky orientovaných poradců (zde navíc dva respondenti 

pracují v oboru pouze jeden rok).4  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Výsledek  také  není  statisticky  významný  (Cramer's V = 0,219 s = 0,093;  Mann-Whitney U: Z = -1,665        

s = 0,096). 
4 Rozdíly mezi názory poradců jednotlivých směrů jsou statisticky významné (Cramer's V = 0,437, s = 0,025). 
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Tabulka č. 7: psychoterapeutická orientace * míra vlivu profese kat. Crosstabulation 
 

  míra vlivu kat. Celkem 

  
velký a 

spíše velký 
malý a 

spíše malý žádný   

psychoterapeutická 
orientace 

dynamický 
4 1 0 5 

    
80,0% 20,0% ,0% 100,0% 

  KBT 1 2 0 3 

    
33,3% 66,7% ,0% 100,0% 

  HP 0 2 1 3 

    
,0% 66,7% 33,3% 100,0% 

  systémový 7 2 0 9 

    
77,8% 22,2% ,0% 100,0% 

  rac. edukativní 0 1 0 1 

    
,0% 100,0% ,0% 100,0% 

  integrativní 11 27 1 39 

    
28,2% 69,2% 2,6% 100,0% 

  jiný 1 0 0 1 

    
100,0% ,0% ,0% 100,0% 

Celkem 24 35 2 61 

  
39,3% 57,4% 3,3% 100,0% 

 

 

Pátou hypotézu: „Manželští a rodinní poradci, kteří absolvovali více speciálních 

výcviků, hodnotí vliv profese jako neprospívající jejich soužití v nižší míře, než tomu je u 

poradců s nižším počtem absolvovaných výcviků.“ výsledky výzkumu posílily.5 Jak ilustruje 

graf č. 1, jisté rozdíly v hodnocení charakteru vlivu mezi jednotlivými kategoriemi jsou 

zřejmé. Respondenti s jedním absolvovaným speciálním výcvikem označili vliv profese jako 

neprospívající či spíše neprospívající ze 16 %; respondenti se dvěma výcviky z 17 % a 

dotázaní se třemi výcviky z 8 %. Ti,  kteří prošli čtyřmi nebo pěti výcviky hodnotili vliv 

profese na soužití pouze kladně.  

 

 

 

 

 

                                                
5 Výsledky však nejsou statisticky významné (Cramer’s V = 0,193, s = 0,747; statisticky významný nevychází 

ani Mann-Whitneyho neparametrický test pro jednotlivé dvojice kategorií). 



 41 

Graf č. 1: počet absolvovaných výcviků * charakter vlivu profese kat. 
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Šestá hypotéza: „Manželští a rodinní poradci, žijící v manželství,  hodnotí vliv profese 

jako neprospívající jejich soužití v nižší míře, než tomu je u poradců rozvedených (a právě 

nežijících v manželství).“ byla taktéž posílena. Respondenti žijící v  manželství udávají, že 

profese prospívá  či spíše  prospívá  jejich soužití z 93 %; rozvedení pouze ze 43 %.6 

Rozlišíme-li respondenty ještě podle počtu manželství, zjistíme, že nejvíce (100 %) 

respondentů označilo vliv profese za prospívající či spíše prospívající ve skupině svobodných 

a podruhé ženatých / vdaných (tabulka č. 8).  

Jinak je tomu však, co se týče míry vlivu profese. Zde rozdíly mezi svobodnými, 

rozvedenými a ženatými / vdanými nejsou příliš zřetelné (největší vliv se vyskytuje u 

ženatých / vdaných, nejmenší u svobodných). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 Tento rozdíl je tak zřetelný, že je i při nízkém počtu respondentů statisticky významný (Mann-Whitney U: Z = 

-3,558, s = 0,000). 
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Tabulka č.8: kontingenční tabulka - stav respondenta * charakter vlivu profese kat. * počet 

manželství  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Většina rozvedených respondentů žije v současné době v nesezdaném soužití, nelze 

tedy rozlišit, zda rozvedení žijící v nesezdaném soužití hodnotí charakter vlivu profese jinak 

než respondenti nežijící v soužití s partnerem / partnerkou. 

 

Předpoklad, že v odpovědích manželských a rodinných poradců budou převažovat 

názory, že jejich profese ovlivňuje manželské či partnerské soužití, byl výsledky značně 

posílen. Více než 95 % respondentů, žijících v manželském či partnerském soužití, se 

domnívá, že určitý vliv profese na jejich soužití existuje (40 %  z nich  tento vliv shledává  

jako velký nebo spíše velký, 55,5 % jako malý či spíše malý); pouze dva dotázaní (3 %) 

neshledávají žádný vliv (viz. graf č. 2); jeden respondent neodpověděl. Co se týče charakteru 

tohoto vlivu z respondentů, kteří určitý vliv profese přiznávají, si 81 % myslí, že vykonávání 

profese jejich partnerství prospívá či spíše prospívá, 11 % spíše neprospívá (přičemž 

„neprospívá“ neoznačil nikdo) a 8 % se nevyjádřilo (viz. graf č. 3).  

 

 

 

 

 

 

   charakter vlivu kat. Celkem 

  počet  
manželství 

prospívá a 
spíše 

prospívá 

neprospívá a 
spíše 

neprospívá   

0 stav respondenta svobodný/á 4 0  4 
      100,0% ,0%  100,0% 
  celkem 4 0  4 

  100,0% ,0 %  ,0%  

1 stav respondenta ženatý/vdaná 32 3 35 
      91,4% 8,6% 100,0% 
    rozvedený/á 3 3 6 

      50,0% 50,0% 100,0% 
  celkem 35 6 41 

  85,4% 14,6% 100,0% 

2 stav respondenta ženatý/vdaná 9 0 9 
      100,0% ,0% 100,0% 
    rozvedený/á 0 1 1 

      ,0% 100,0% 100,0% 

  celkem 9 1 10 

  90,0% 10,0% 100,0% 
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Graf č. 2: míra vlivu profese * pohlaví respondenta 
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Graf č. 3: charakter vlivu profese * pohlaví respondenta 
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Další proměnnou, jež byla uvedena do souvislosti s charakterem vlivu, je vyjádřená 

spokojenost poradce s prací s klienty. Jsou zde porovnávány pouze kladné varianty proměnné 

uspokojení z práce s klienty, neboť nikdo neuvedl nespokojenost. Téměř 95 % respondentů, 

jenž práce zcela uspokojuje, označila vliv profese za prospívající či spíše prospívající; u 

respondentů, které práce spíše uspokojuje je to jen 79 % a u respondentů, co se nemohou 
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rozhodnout / neví jen 50 % . Ve zkoumaném vzorku tedy platí, že čím více práce poradce 

uspokojuje, tím více hodnotí profesi jako prospívající než neprospívající jeho manželství. 7  

Předpoklad o souvislosti mezi proměnnou motivace k výběru profese a charakterem 

vlivu profese byl výsledky posílen. Z respondentů,  jenž  uvedli „zájem“ jako motivaci, jich 

94 % hodnotí vliv profese jako prospívající či spíše prospívající. Ti co označili „pestrost, 

různorodost případů“ a „potřebu pomáhat, být užitečný“ (tedy také určitý zájem) hodnotí vliv 

profese pozitivně ze 100 %. Z respondentů, co využili nabídky místa, se 92 % domnívá, že 

profese prospívá či spíše prospívá jejich soužití. Pouze 50 % z těch, jež vedla k výběru 

profese náhoda či souhra okolností, hodnotí vliv profese jako pozitivní.8  

Poslední předpoklad se týká vztahu mezi proměnnou názor o udržování 

profesionálního odstupu od klientů a charakterem vlivu profese. Ačkoliv mezi těmito 

proměnnými lze nalézt určitou souvislost, rozdíly nejsou příliš významné. Respondenti, kteří 

uvádějí, že profesionální odstup od klienta je nutný vždy, hodnotí vliv profese jako 

prospívající nebo spíše prospívající z 91 %. Respondenti, kteří nesouhlasí s profesionálním 

odstupem za všech okolností, označili vliv profese jako pozitivní z 86 %.    

Délka současného manželství (partnerství) má ve vztahu k charakteru vlivu profese 

téměř lineárně vzrůstající tendenci ve směru kladného vlivu. Respondenti žijící v manželství 

(partnerství) 0-5 let označují vliv profese za prospívající či spíše prospívající ze 71 %, 

s délkou partnerství procento postupně stoupá; respondenti žijící v manželství nad 36 let pak 

kladně hodnotí vliv profese ze 100 %. Co se týče míry vlivu profese, není tato tendence tak 

jednoznačná jak tomu bylo u charakteru vlivu. Velký či spíše velký vliv označila 

nadpoloviční většina respondentů s délkou manželství 16-25 let (53 %) a nad 36 let (60 %). 

Převážně malý či spíše malý vliv profese  označily ostatní skupiny, přičemž nejvyššího 

procenta dosáhla skupina s délkou manželství 6-15 let (88 %). 

12.3 Další zjištění 

V poslední části kapitoly o výsledcích uvádím vztahy, které nebyly zařazeny do 

hypotéz ani předpokladů, přesto však stojí za to je uvést.   

Nejprve jsem se zaměřila na proměnnou věk. Pokud postavím do souvislosti bilanci 

manželství a věk, lze rozpoznat značný rozdíl v odpovědích. V kategoriích 26-35 let, 36-45 

let a nad 56 let hodnotí vždy více než 82 % respondentů své manželství (partnerství) jako 

vydařené či spíše vydařené. Ve věkové skupině 46-55 let, však takto hodnotí pouze 53 % 

                                                
7 Výsledek je však nedostatečně statisticky významný (Cramer's V = 0,314, s = 0,058). 
8 Tyto výsledky nejsou statisticky významné (Cramer's V = 0,501, s = 0,061). 
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respondentů. Stejná skupina (46-55 let) se značně odlišuje od ostatních i v souvislosti s mírou 

vlivu profese. 28 % z nich označilo vliv jako velký či spíše velký; ve věku 26-35 tak učinilo 

46 % respondentů a ve věku 36-45 let a nad 56 let více než 50 % dotázaných. Pokud podle 

věku odlišíme respondenty, kteří zcela souhlasí s tvrzením, že práce s klienty je uspokojuje, 

v kategorii 26-35 let a 46-55 let jich bude nejméně, zatímco v kategorii nad 56 let jich bude 

nejvíce (téměř 70 % respondentů v nejstarší skupině tedy zcela souhlasí s uspokojením z 

práce). Nahradíme-li věk délkou praxe, je patrné, že nejvíce spokojení se svou prací jsou 

poradci s délkou praxe v oboru 20-29 let (70 % z nich zcela souhlasí, že práce je uspokojuje) 

a nejméně s délkou praxe 10-19 let (zcela souhlasí 33 %). 

Z  respondentů, podle jejichž názoru profese prospívá či spíše prospívá jejich 

manželství, pouze 22 % uvedlo, že kvůli vlastnímu manželství vyhledali konzultaci jiného 

manželského poradce. Respondenti, podle nichž profese neprospívá či spíše neprospívá jejich 

manželství, vyhledali konzultaci ze 71 %. 

Velký či spíše velký vliv profese na vlastní manželství uvádí 47 % respondentů, jenž 

bilancují své manželství jako vydařené či spíše vydařené, a 21 % těch, kteří jej bilancují jako 

průměrné či spíše nevydařené. Velký či spíše velký vliv profese také označují ze 75 % 

respondenti, jenž partnerovi / partnerce povídají o svých klientech často, z 38 % ti, kteří 

povídají občas a pouze z 33 % ti, co doma o klientech nehovoří vůbec. 

Respondenti, kteří pociťují velký či spíše velký vliv, se z 83 % domnívají, že určitý 

vliv jejich profese pociťuje i partner / partnerka; ti, kteří uvádí malý či spíše malý vliv se toto 

domnívají pouze ze 49 %.   
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13 Interpretace výsledků a diskuse  

  „Jaké jsou názory manželských a rodinných poradců na vliv jejich profese na 

vlastní manželské či partnerské soužití?“  

Podle získaných odpovědí, lze předpokládat, že názory naprosté většiny manželských 

a rodinných poradců vykazují určitý vliv profese na vlastní soužití. Nadpoloviční většina se 

domnívá, že tento vliv je malý či spíše malý. Co se týče charakteru tohoto vlivu, 81 % 

poradců reflektuje vliv profese jako pozitivní a 11 % jako negativní. Lze tedy předpokládat, 

že většina manželských a rodinných poradců hodnotí vliv profese jako přínosný pro vlastní 

manželství. Zajímavé je však zjištění, že ačkoliv si velká většina respondentů tento pozitivní 

vliv profese uvědomuje, pouze jeden respondent jej uvedl jako motivaci k vykonávání této 

profese. 

 

 „Jak se mezi sebou tyto názory liší ve vztahu k jednotlivým proměnným?“ 

1) Věk, délka praxe v oboru manželského a rodinného poradenství 

Podle výsledků týkajících se první hypotézy nebyl posílen předpoklad, že negativní 

vliv profese poradce na manželské soužití klesá s délkou vykonávání této profese. Lze však 

vysledovat určité souvislosti. Nejlépe to ilustruje tabulka č. 9.  

 

Tabulka č. 9: kontingenční tabulka - kat. věk na 8 * charakter vlivu profese kat.  

 charakter vlivu kat.   Celkem 

  
prospívá a spíše 

prospívá 
neprospívá a  

spíše neprospívá   

kat. věk na 8 26-30 let 4 0 4 

    100,0% ,0% 100,0% 

  31-35 let 6 2 8 

    75,0% 25,0% 100,0% 

  36-40 let 3 1 4 

    75,0% 25,0% 100,0% 

  41-45 let 6 1 7 

    85,7% 14,3% 100,0% 

  46-50 let 6 1 7 

    85,7% 14,3% 100,0% 

  51-55 let 8 2 10 

    80,0% 20,0% 100,0% 

  56-60 let 10 0 10 

    100,0% ,0% 100,0% 

  nad 61 let 4 0 4 

    100,0% ,0% 100,0% 

Celkem 47 7 54 

  87,0% 13,0% 100,0% 
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Z tabulky č. 9 lze vyvodit závěr, že vliv profese hodnotí za prospívající či spíše 

prospívající nejvíce kategorie respondentů do 30 let, tedy začínající poradci, a poradci nad 56 

let.  Tyto výsledky také zhruba odpovídají rozložení kategorií podle délky vykonávání profese 

(kontingenční tabulka proměnných délka praxe v oboru a věk respondenta je uvedena 

v příloze). Zde se lze tedy domnívat, že to, jak poradce reflektuje vliv profese na vlastní 

manželství, či to, jaký tento vliv skutečně je, je ovlivňováno určitými událostmi životního či 

profesního cyklu. Vysoké pozitivní hodnocení vlivu profese na soužití v první fázi (26-30 let) 

může být způsobeno počátečním nadšením z vykonávání této profese a zároveň skutečností, 

že poradce není touto profesí zatím nijak profesně formován, nebo si to alespoň neuvědomuje. 

Z výsledků uvedených v tabulce č. 10 i výzkumů Bischoffa a kol. (2002), jenž se zaměřili na 

zkoumání prvního roku praxe psychoterapeuta, vyplývá spíše druhá možnost, neboť 

uspokojení z práce není v počátečním období příliš vysoké. V dalších obdobích se může 

projevovat uvědomění si určité profesní /de/formace, úpadek počátečního zaujetí profesí, 

burn-out syndrom (podle výsledků se však významně neprojevuje v žádném období), krize 

středního věku (lze na ni usuzovat z proměny bilance manželství v 46.-55. roce – graf č. 4) a 

další. Po 56. roce narůstá u manželských poradců pozitivní hodnocení vlivu profese na 

soužití, bilance soužití i uspokojení z práce. U nejzkušenějších poradců nad 56 let lze tedy 

předpokládat jistou vyrovnanost a spokojenost s profesí i manželstvím (ačkoliv často již 

druhým). Jistou roli zde může hrát také skutečnost, že po 56. roce zůstávají ve své praxi spíše 

poradci spokojení a opravdu zainteresovaní. Je velmi pravděpodobné, že zde intervenuje i 

řada dalších proměnných, jež nebyly zmíněny. Zmapovat je by si však vyžadovalo hlubší 

šetření problematiky.  

 

Tabulka č. 10: kontingenční tabulka - věk kat. * práce mě uspokojuje  
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 práce mě uspokojuje Celkem 

  
zcela 

souhlasím 
spíše 

souhlasím 

nevím, 
nemohu se 
rozhodnout   

věk kat. 26-35 let 7 5 1 13 

    53,8% 38,5% 7,7% 100,0% 

  36-45 let 7 4 1 12 

    58,3% 33,3% 8,3% 100,0% 

  46-55 let 10 8 0 18 

    55,6% 44,4% ,0% 100,0% 

  nad 56 let 11 5 0 16 

    68,8% 31,3% ,0% 100,0% 

Celkem 35 22 2 59 

  59,3% 37,3% 3,4% 100,0% 
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Graf č. 4: bilance manželství kat. * věk kat. 
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Určité změny v průběhu životního cyklu lze sledovat i v souvislosti s mírou vlivu profese na 

soužití. Výrazný pokles tohoto vlivu vykazují názory poradců ve věku 46-55 let (tabulka č. 

11). 

 

Tabulka č. 11: kontingenční tabulka - věk kat. * míra vlivu profese kat.  
 

  míra vlivu kat. Celkem 

  
velký a 

spíše velký 
malý a 

spíše malý žádný   

věk kat. 26-35 let 6 7 0 13 

    46,2% 53,8% ,0% 100,0% 

  36-45 let 6 5 1 12 

    50,0% 41,7% 8,3% 100,0% 

  46-55 let 5 13 0 18 

    27,8% 72,2% ,0% 100,0% 

  nad 56 let 8 6 1 15 

    53,3% 40,0% 6,7% 100,0% 

Celkem 25 31 2 58 

  43,1% 53,4% 3,4% 100,0% 

 
 

2) Rod 

Z výsledků týkajících se druhé hypotézy vyplývá, že ve výzkumném vzorku ženy 

shledávají vliv profese na partnerské soužití nižší než muži. Tento výsledek potvrzují i 

odpovědi na položky baterie otázek uvedené v úvodu dotazníku. S tvrzením, že vykonávání 

profese ovlivňuje soužití, souhlasí či spíše souhlasí 92 % mužů a pouze 62 % žen. 60 % mužů 
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a 34 % žen souhlasí či spíše souhlasí s tím, že volí stejný postup, který považují za vhodný 

pro klienta v dané situaci. Dále s tvrzením „můj pracovní a osobní život jsou dva oddělené 

světy“ souhlasí či spíše souhlasí 66 % žen a 56 % mužů. I odpovědi na další položky baterie 

otázek (b, d, g, h) vypovídají  o nižším vlivu profese na manželské (partnerské) soužití na 

straně žen. Lze se tedy domnívat, že ženy – poradkyně mají větší tendenci oddělovat od sebe 

pracovní a osobní život, než je tomu u mužů – poradců. Co se týče charakteru vlivu, není 

mezi hodnocením žen a mužů výrazný rozdíl (ženy jej hodnotí nepatrně pozitivněji). 

Třetí hypotéza, že ženy budou bilancovat své manželství (partnerství) negativněji než 

muži, byla posílena. Lze tedy usuzovat, že v populaci manželských a rodinných poradců je 

tendence rozdílného hodnocení soužití mezi muži a ženami podobná, jak je tomu v běžné 

populaci. Celkově však lze říci, že zkoumaný vzorek manželských a rodinných poradců 

bilancuje svá manželství lépe než běžná populace, na jejichž manželství se tázali I. Plaňava a 

kol. (2003), ale také lépe než tomu bylo u manželských a rodinných poradců před dvanácti 

lety (srovnáno s výzkumem Plaňavy a Nekulové, 1994). 

 

3) Terapeutický přístup 

Ačkoliv čtvrtá hypotéza nebyla posílena, určitý vztah mezi mírou vlivu profese na 

manželství a terapeutickou orientací lze pozorovat. Na základě získaných výsledků 

(nereprezentativního zastoupení jednotlivých přístupů) však lze vyvozovat jen málo 

zobecnění. Většina poradců řadících se k systémovému přístupu tedy hodnotí vliv profese na 

soužití jako velký či spíše velký; naopak je tomu u reprezentantů integrativního přístupu. 

Poradci preferující systémový přístup pak také ve vyšší míře hodnotí tento vliv jako 

prospívající jejich soužití (ze 100 %) než je tomu u integrativního přístupu (87 %).  

 

4) Absolvované speciální výcviky 

Podle výsledků týkajících se páté hypotézy lze předpokládat, že počet absolvovaných 

výcviků významně ovlivňuje hodnocení charakteru vlivu profese na soužití. Naopak názory o 

míře vlivu nevykazují s počtem absolvovaných výcviků téměř žádnou souvislost. 

Absolvované výcviky tedy neovlivňují, jak velký vliv profese na soužití poradce reflektuje, 

ale zda je tento vliv reflektován jako pozitivní či negativní; přičemž pozitivní vliv profese 

narůstá s počtem výcviků. 
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5) Stav 

Co se týče poslední hypotézy, lze zobecnit, že poradci žijící v manželství hodnotí vliv 

profese na soužití výrazně kladněji, než je tomu  u poradců rozvedených (a právě nežijících 

v manželství). Pozitivní vliv profese však označilo nejvíce respondentů ve skupině 

svobodných a podruhé ženatých / vdaných. Domnívám se tedy, že to, jak poradci hodnotí vliv 

profese na soužití, je ovlivňováno předchozími zkušenostmi ve vztahu a manželským  

(partnerským) soužitím, ve kterém právě žijí.  

Tento předpoklad podporuje i vztah mezi bilancí vydařenosti manželského (partnerského) 

soužití a charakterem vlivu. Manželství shledává vydařeným či spíše vydařeným 78 %, těch, 

jenž označují vliv profese za kladný a jen 57 % těch, jenž jej označují za záporný. 

 

Z dalších proměnných výzkum posílil předpoklad o vztahu mezi hodnocením 

charakteru vlivu profese a délkou současného manželství / partnerství (čím delší soužití, tím 

více je vliv profese hodnocen jako pozitivní) a dále vyjádřenou spokojenosti s prací s klienty 

(čím více práce poradce uspokojuje, tím více ji hodnotí jako prospívající jeho manželství). 

Předpoklad o vztahu mezi proměnnou názor o udržování profesionálního odstupu od 

klientů a charakterem vlivu profese výzkum spíše neposílil; lze však nalézt vztah mezi daným 

názorem a mírou vlivu profese. Poradci, kteří nesouhlasí s odstupem od klienta za všech 

okolností, hodnotí vliv profese jako velký či spíše velký z větší části (55 %) než je tomu u 

poradců, kteří s tvrzením souhlasí (33 %).  

Jako poslední uvádím vztah, jenž se potvrdil mezi motivací k vykonávání profese, 

kterou respondent uvedl, a charakterem i mírou vlivu. Jako prospívající hodnotí vliv profese 

nejvíce poradci, jenž jako hlavní motivaci uvedli: zájem; pestrost, různorodost případů; 

potřebu pomáhat, být užitečný a nabídku místa. Poradci, jež vedla k výběru profese náhoda či 

souhra okolností, hodnotí vliv profese jednak nejvíce negativně, a za druhé nevíce jako malý 

či spíše malý.  

 

Domnívám se, že zjištěné výsledky umožnily náležitě odpovědět na stěžejní 

výzkumné otázky a zmapovat názory manželských a rodinných poradců ČR na vztah mezi 

vykonáváním profese a manželským (partnerským) soužitím. Přesto si uvědomuji i určité 

nedostatky provedeného výzkumu. Některé byly dány podmínkami a povahou zkoumané 

problematiky a populace, jiné malou zkušeností v oblasti výzkumu a manželského a 

rodinného poradenství. Mezi ty první bych zařadila zejména nízký počet respondentů, který se 

některým odborníkům může zdát nepostačující pro kvantitativní výzkum (což se projevilo 
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například u proměnné terapeutický přístup, se kterou ve výzkumu nebylo možno příliš 

pracovat). Z dalších nedostatků bych zmínila opomenutí v rozlišení respondentů dle stavu – 

z odpovědí nelze určit přesný počet poradců, jež někdy prošli rozvodovým řízením (lze na něj 

usuzovat z počtu nyní rozvedených a pořadí manželství, ve kterém se respondent nachází). 

V dotazníku by také bylo vhodné rozlišit systémový a systemický přístup, ačkoliv jej 

Kratochvíl (2000) používá jako nadřazený a podřazený pojem, tedy patřící do stejné 

kategorie. Domnívám se však, že tyto chyby neovlivnily celkové výsledky výzkumu a 

nebránily v zodpovězení výzkumných otázek.  

S výsledky je možno dále pracovat. Lze provést například faktorovou analýzu baterie 

otázek a zjištěné faktory uvést do vztahu s jednotlivými proměnnými. Dále je možné 

podrobněji analyzovat a popsat odpovědi respondentů na otevřené otázky. V neposlední řadě 

by dle mého názoru bylo přínosné doplnit výzkum o kvalitativní šetření mezi vybranými 

poradci. 
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IV. ZÁVĚR 

Diplomová práce vychází  z  předpokladu, že  vliv  vykonávání  profese manželského 

a rodinného poradce se projevuje i ve vlastním osobním životě, resp. manželském či 

partnerském soužití.  Jelikož partnerské soužití patří zpravidla mezi jednu z nejdůležitějších 

oblastí našeho osobního života, může tento vliv být velmi podstatný. Cílem práce tedy bylo 

zmapovat, jak manželští a rodinní poradci reflektují vliv profese na vlastní manželské či 

partnerské soužití. Teoretická část stručně nastínila problematiku psychoterapie, jednotlivých 

prvků psychoterapeutické situace relevantních pro zkoumanou otázku a představila koncept 

funkčnosti a dysfunkčnosti manželství. V úvodu empirické části jsem zformulovala šest 

hypotéz i další předpoklady, k jejichž posílení či oslabení směřoval následný výzkum. 

Výzkum  byl  realizován   prostřednictvím  dotazníku, na  nějž odpovědělo  63  manželských 

a rodinných poradců. Výsledky výzkumu posílily tři hypotézy, další tři hypotézy posíleny 

nebyly. Za nejpodstatnější výsledky považuji následná zjištění (platí pro zkoumaný soubor): 

 Názory naprosté většiny manželských a rodinných poradců vykazují určitý vliv 

profese na vlastní manželské (partnerské) soužití, přičemž většina poradců jej hodnotí 

jako přínosný.  

 Co se týče věku, pozitivní vliv profese se v nejvyšší míře vyskytuje v názorech 

poradců nejmladší a nejstarší kategorie.   

 Ženy - poradkyně shledávají vliv profese na partnerské soužití nižší než muži – 

poradci. Poradkyně pak také bilancují svá manželství (partnerství) negativněji než 

poradci.  

 Pozitivní vliv profese na vlastní soužití v názorech poradců narůstá s počtem 

absolvovaných speciálních výcviků.  

 Poradci žijící v manželství hodnotí vliv profese na soužití výrazně kladněji, než je 

tomu u poradců rozvedených. 

 

Získané výsledky mohou manželským a rodinným poradcům poskytnout možnost 

reflexe vlastních zkušeností, porovnání svých názorů s názory kolegů, nebo alespoň podklad 

k zamyšlení. V širším aspektu výsledky přibližují názory manželských a rodinných poradců 

na danou problematiku a  umožňují  komparovat  udávaný  vliv této profese  na  osobní život 

s vlivem jiných profesí.  
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Práce svou kvantitativní povahou poskytuje popis dané problematiky v jejích 

jednotlivých aspektech. Tvoří vhodný podklad pro další kvalitativní šetření mezi vybranými 

manželskými a rodinnými poradci.  

Závěrem   bych  chtěla  zdůraznit  dvě   skutečnosti.  Fakt,  že  profese   manželského 

a rodinného poradce podle většiny poradců prospívá partnerskému soužití, neznamená, že 

jejich manželství budou bezchybná, a že vlastní rozvod značí určité profesní selhání. Za druhé 

práce nezjišťovala, jaký vliv profese manželského a rodinného poradce má na vlastní 

manželské soužití ve skutečnosti, ale jak jej samotní poradci reflektují.  
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