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SF prístup – zásady
(Dalet)Ak niečo funguje, 

rob toho viac

Ak niečo
nefunguje, skús
niečo iné

Neopravuj, čo nie
je pokazené

1. Zameranie na zmenu a na možnosti
2. Vytvorenie preferovanej budúcnosti a cieľov
3. Stavanie na silných stránkách, zručnostiach a zdrojoch
4. Zameranie na to „čo je dobre“ a čo „funguje“
5. Zvedavosť s rešpektom
6. Vytváranie spolupráce
7. Humor a kreativita



Reteaming
12 krokov pre vytváranie riešenia

Ben Furman a Tapani Ahola

Leoš Zatloukal a Pavel Vítek



1. POSTAV SVOJ SEN Detailne ho preskúmaj a popíš – aké to bude? Čo budem robiť? Ako sa budem cítiť? Čo si budem 

myslieť? Čo si všimne okolie?

2. URČI SI CIEĽ Sformuluj ho pozitívne (nie nebudem…, ale viem urobiť, mám … som …budem) – moja DP bude ...

3. PRESKÚMAJ PRÍNOSY CIEĽA Čo mi to prinesie? Čo z toho budem mať? Čo to prinesie mojim blízkym? Iným?... (podobne, ako pri 

sne)
4. ZÍSKAJ PODPORU Kto mi môže pomôcť? Čo mi môže pomôcť? Ako sa to udeje? Ako pomoc získam? …

5. VŠÍMAJ SI MINULÉ KROKY Už sa niečo z toho niekedy podarilo? Ako sa to podarilo? Ako si to spravil/a? čo si vtedy (pri tom) 

robil/a?, ako si sa a tváril/a? čo si hovoril/a? Kto bol pritom? Ako si dokázal/a? 

6. PREDSTAV SI ĎALŠÍ KROK Čo bude najbližší najmenší krok? Čo najbližšie je potrebné urobiť, aby si sa a posunul/a na ceste k 

cieľu? 

7. ZHODNOŤ NÁROČNOSŤ Aké sú výzvy pre splnenie cieľa? - Čo bude najťažšie? V čom? Aké sú možnosti na ich prekonanie? 

Čo/kto môže možnosti rozšíriť?

8. POPÍŠ DÔVODY PRE DÔVERU V 

ÚSPECH

Podľa čoho vieš, že sa to podarí? Čo ti dáva vieru v úspech? Čo ti dáva istotu? (Kto to môže posilniť? 

Čo to môže posilniť?)

9. UROB ZÁVÄZOK Sformuluj konkrétne svoj cieľ ako motiváciu: do … dokážem/urobím/zistím/naučím sa… !

10. PRIPRAV SA NA PREKÁŽKY Čo ma môže zastaviť, spomaliť, brzdiť? Čo budem musieť prekonať? Ako? (kto/čo mi pomôže?)

11. SLEDUJ POKROK Male náznaky zlepšenia, malé úspechy, malé posuny (vždy si všímam – čo sa zlepšilo – čo najmenšie –

po malých krokoch)

Sledujeme zlepšenia, výnimky zo zlého, analyzujeme podrobne
12. NAPLÁNUJ OSLAVU



Seminár - štruktúra
Prezentačná časť

(vyučujúca prezentuje požadavky na P, štruktúru DP, 
znaky dobrej DP, pracuje sa aj s príkladmi DP z minulosti a 

so štruktúrou posudku) 

+ 

návrat k minulému stretnutiu (reflexia pokroku)

Práca v reflektujúcich skupinách (trojice/štvorice)

Reflexia práce v skupinách  (reflexia procesu, reflexia 
prínosu)

Čo bolo užitočné, inšpiratívne, zaujímavé?

V čom to bolo užitočné?

Ako to bolo užitočné?



Úvodné 
stretnutie:
(venované výberu témy a 

motivácii pre DP)

1. Prezentácia sylabu, oboznámenie s priebehom kurzu: čo sú 
reflektujúce skupiny, čo bude „počas“, čo bude „na konci“ (20 min)

2. Požiadavky na DP (formálne, odborové, obsahové) (15 min)

3. Charakteristika témy DP (niečo, čo je „k veci“, niečo, čo ma 
zaujíma, niečo, čo ma motivuje, niečo, čo mi dáva zmysel) (15 min)

4. Prvé zadanie pre prácu v skupinách: Aká by mala byť Vaša téma
(90 min)

„Popíš ideálnu DP“ (Ideál DP - detaily, vrátane pocitov, prežívania, 
konania, reakcií okolia, ... )

„Sformuluj cieľ“ (pozitívne, realizovateľne, konkrétne, prínosy s )

Pomocné otázky

Popíš situáciu, keď máš SVOJU dokonalú diplomku (zvedavosť na 
detaily): ako sa Ti bude písať? Ako budeš komunikovať so 
školiteľom/kou? Ako budeš prezentovať? 

Ako to spravíš, aby sa to stalo? Varianty stratégií? Kto Ti pomôže? Čo 
Ti pomôže? 

5. Reflexia práce v skupinách (30 min)



Druhé 
stretnutie:
(venované formulácii cieľa a 

tvorbe plánu)

1. Reflexia pokroku (frontálna) (15 - 20 min) + pripomenutie 
požiadaviek na DP

2. Prezentácia „dobrej diplomky“ s oporou v hodnotiacom 
formulári (20 min) + zadanie dobrovoľnej DÚ (posúdenie zmien 
v DP, ktorá nebola obhájená a po zapracovaní odporúčaní z 
posudkov bola prepracovaná a úspešne obhájená)

3. Práca v skupinách (90 min.)
Revízia cieľa (pripomenutie/obmena)

Dôvody pre dôveru v úspech + Minulé úspechy (všímaj si minulé 
kroky) 

Príprava na překážky + naplánuj ďalší krok

Pomocné otázky: Ako si sformuloval/a cieľ? Prečo práve takto? 
Čo ti pomáha veriť, že sa to podarí? Ktoré skúseností z 
bakalárky/seminárok použiješ aj při DP? Ako? Jako si prekonal/a 
problémy (konkrétne ktoré, konkrétne jako) Čo Ti pomoho v 
minulosti? Kto Ti pomohlo v minulosti? Ako si to dokázal/a? Máš 
nejaké nové nápady na postup?

4. Záverečná reflexia (frontálna) – 30 min



Tretie
stretnutie:
(venované utilizácii zdrojov v 
podrobnom pláne)

1. Reflexia pokroku (frontálna) (30 min)

2. Diskusia o DÚ (30 min)

3. Práca v skupinách: Predstavenie projektu (90 min.) 
Čo chceš robiť? (predstavenie témy, jej výberu, formulácia cieľa)

Prečo to chceš robiť? (skúsenosti, záujem o tému, dôležitosť témy,…)

Na základe čoho to chceš robiť? (aktuálne poznanie, podobné 
výskumy, teoretická pozícia?)

Ako to chceš robiť? (metóda, stratégia, štruktúra práce)

Na čo to bude dobré? (Komu/čomu to pomôže?) (súvis s odborom, 
dôležitosť témy, možnosti pre aplikáciu v praxi →zároveň posilňuje 
motiváciu pre prácu

4. Záverečná reflexia (frontálna) – 30 min



Štvrté
stretnutie:
(venované ukotveniu plánu 

a posilneniu motivácie)

 Reflexia pokroku (frontálna) (30 min) 

 Predstavenie témy (frontálne, dobrovoľné) 

(60 min)

 Pripomenutie štruktúry projektu DP (30 min)

 Otázky, diskusia (frontálne) (60 min)



Podmienky / 

limity Kultúra otvorenosti a bezpečia

Organizácia výuky 

- časová dotácia seminára

- „zasadenie“ kurzu v kontexte ostatních (četba odborných textů, 
úvod do výzkumu, diplomový seminár (vedený školitelkami a 
školteľmi))

Tradícia práce opierajúcej sa o diekusie



Zdroje:

 www.dalet.cz

 Ben FURMAN a Tapani AHOLA 2017. Nikdy není pozdě na spkojený tým. 
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 Steve de SHAZER 2017. Klíče k řešení v krátké terapii. Praha: Portál

 Leoš ZATLOUKAL a Pavel VÍTEK 2016. Koučování zaměřené na řešení. 50 
klíču pro společné otevírání nových možností. Praha: Portál

 Leoš ZATLOUKAL a Pavel VÍTEK 2014. Reteaming – koučování zaměřené
na řešení v praxi. Praha: Portál

 Sylabus kurzu

 Podporné materiály: Posudok, 

http://www.dalet.cz/


Ďakujem za 
pozornosť


