
Skupinová terapie 

 

Skupina funguje jako sociální mikrosvět nebo sociální laboratoř. To znamená, že se ve skupině 
projevujeme a reagujeme podobně jako v běžném životě. Rozdíl je v tom, že bezpečné 
prostředí skupiny nám dává příležitost prozkoumat, co se děje „tady a teď” - zastavit se a 
podívat se na naše reakce a chování a zjistit, co se mnou dělá chování ostatních a co dělá moje 
chování s druhými. 

Skupinová terapie nám dává příležitost k tomu, abychom rozšířili náš pohled na sebe. 
Postřehy ostatních na naše chování nám pomáhají vytvořit si nový, bohatší a realističtější 
náhled na sebe sama, a tím i lépe poznat naše silné a slabé stránky, zdroje a limity.  

Bezpečné prostředí a zážitkový formát skupinové terapie nám také umožňuje zkoušet nové 
formy chování. 

Skupinová terapie může pomoct objasnit to, co se s námi děje ve vztahu či kontaktu s druhými 
lidmi. Prohlubuje se tak náš pohled na sebe samé. Toto sebepoznání a hlubší uvědomění může 
mít vliv na naši psychickou pohodu a zmírnění psychických potíží. 

 

Doporučení 

 

1) Otevřenost a upřímnost. Aby byla účast na skupině pro všechny užitečná, je důležité, 
abychom otevřeně a pravdivě vyjadřovali své pocity týkající se nás i ostatních. Skupina 
umožňuje vyjadřovat i takové pocity, které se v běžném životě nesdělují, které jsou však 
důležité pro nás, druhé či pro celou skupinu. Je možné sdělovat jak pozitivní, tak negativní 
zpětnou vazbu a využít této příležitosti k hlubšímu porozumění sobě i druhým a k dosažení 
svých cílů ve skupině. 

2) Zodpovědnost vůči sobě a ostatním členům skupiny. Účastníci skupiny se vzájemně 
respektují. Každý člen má zodpovědnost za svoje rozhodnutí, činy a jejich důsledky ve skupině. 
Všichni si můžeme vyslechnout zpětnou vazbu a názory ostatních, ale rozhodujeme se vždy 
my sami za sebe, dle vlastního vědomí a svědomí. 

3) Obsah sdílení na skupině. Program skupiny není předem pevně stanovený a veškeré dění 
na ní určujete vy jako členové skupiny dle toho, co se rozhodnete se skupinou sdílet. Aby 
taková sdělení mohla působit terapeuticky, budeme vás podporovat v tom, abyste mluvili za 
sebe („co cítím já, co prožívám, když…“) a aby se vaše sdělení vztahovalo 1) k sdílení osobních 
či vztahových zkušeností, které vás přivedly do skupiny, 2) k sdílení dojmů a prožitků z toho, 
co se právě “teď” děje na skupině - z členů, vztahů, konverzací, atmosféry. 

 

Na co si dát pozor! 

 

1) Neraďme, nepřesvědčujme, neinterpretujme. Někdy můžeme mít nutkání poskytovat 
druhým dobře míněné rady nebo vysvětlení jejich situace. Tím jim však upíráme cenný zážitek, 



kdy si na řešení či vysvětlení svého problému přijdou sami vlastní cestou. Zároveň je 
ochuzujeme o náš osobní prožitek, který by pro ně mohl být velmi cenný. 

2) Nebojme se nového pohledu na sebe. Ve skupinové terapii jsme proto, abychom se o sobě 
dozvěděli víc. Poskytne-li nám někdo ze členů nepříjemnou zpětnou vazbu, může nás to mrzet 
a můžeme se začít obhajovat a vysvětlovat. Bývá užitečné zpětné vazby nezavrhovat, ale ani 
je nebrat jako nezvratný fakt. Zkusme si zpětnou vazbu vyslechnout a zamyslet se nad ní. 
Časem můžeme zjistit, co je ze zpětné vazby užitečné a co ne. 

To platí i opačně – vyvolává-li ve mně někdo ve skupině silné pocity, je v pořádku o těchto 
pocitech otevřeně mluvit. Zároveň je užitečné zkoumat, co tyto pocity říkají o mně (například 
mě může štvát neustálé mlčení dalšího člena). 

3) Nezahlcujme informacemi. Někdy můžeme mít chuť vyprávět skupině všechno o nás a o 
tom, čím jsme si v minulosti prošli. To je v pořádku, hlídejme si však, jestli ostatní 
nezahlcujeme informacemi a jestli i my sami neztrácíme nit našeho příběhu. Držme se toho, 
co souvisí s naším prožíváním v současnosti. 

4) Nenechme si skupinu proklouznout mezi prsty. Čím déle budeme vyčkávat se zapojením 
se, tím bude první krok těžší. Využívejme příležitosti se na skupině otevřeně projevovat, 
dozvědět se o sobě něco nového a zkoušet projevovat různé chování či naše stránky. 

5) Neutíkejme od prožívání. Buďme na skupině přítomní tělem i myslí. Neodbíhejme k mobilu 
nebo k myšlenkám, které nesouvisí s naším prožíváním nebo děním ve skupině. Pokud se 
přistihneme, že nám myšlenky utíkají, dejme skupině vědět, že nám něco brání být plně 
přítomní. 

 

Co je to téma? 

Téma je vše, co je pro nás v tuto chvíli důležité - co se děje v našem životě, na co myslíme, co 
prožíváme, cokoli, co bychom chtěli sdílet se skupinou. Mohou to být věci, které nás těší i trápí, 
s čím nechceme zůstat sami, dlouhodobě se tím zabýváme nebo nás to právě teď napadlo. 

 

 

 

 

 


