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Úvod

V současné době roste nabídka různých forem a typů poradenských a se-

berozvojových skupin. Cílem knihy je přispět k větší profesionalitě při ve-

dení těchto skupin tak, aby přinášely sledovatelný efekt a snížilo se riziko 

dezintegrace účastníků.

Kniha vychází z více než dvacetileté praxe a zkušeností obou autorů se 

skupinovým poradenstvím a skupinami osobního rozvoje. Autoři popisují 

poměrně ojedinělý projekt dlouhodobých poradenských a  seberozvojo-

vých skupin, který trvá od roku 1992. Tyto skupiny jsou otevřené pro nové 

zájemce a někteří účastníci je s přestávkami navštěvují po celou dobu trvá-

ní, až do současnosti. 

V  dostupné české literatuře jsou kvalitně popsány základní principy 

skupinového poradenství krátkodobého ambulantního typu a zkušenosti 

s ním. Poznatky z praxe s dlouhodobými, navazujícími pobytovými sku-

pinami však nebyly v české odborné literatuře doposud publikovány ani 

výzkumně refl ektovány. Je sice možné srovnání se skupinami v rámci psy-

choterapeutických výcviků, ani ty však nenabízejí podobnou dvacetiletou 

kontinuitu účastníků. Seberozvojové skupiny s jejich specifi ky a riziky za-

tím dlouhodobě zkoumány nebyly.

Současná praxe rozšiřuje realizaci poradenských a seberozvojových sku-

pin i mimo rámec ofi ciálních pracovišť poskytujících poradenství profesio-

nálně. Skupiny vedené laiky bez odborného vzdělání a nenavazující na ofi -

ciální odborné poradenství se stávají stále oblíbenější příležitostí k osobnímu 

rozvoji pro část populace, která má obavy navštívit odborné poradenské 

pracoviště nebo absolvovat skupinovou psychoterapii. Účastníky k  tomu 

vede snaha zachovat vnímání sebe samých jako zdravých jedinců, kteří ne-

potřebují odbornou pomoc. Rizikem těchto laicky vedených skupin je mož-

nost poškození účastníků či retraumatizace neodborným vedením. 

Popsání základních charakteristik profesionálně refl ektovaného skupi-

nového a seberozvojového poradenství je cílem autorů této knihy. Pokud 
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hovoříme o  profesionalitě, máme na mysli nejen adekvátní vzdělání ve-

doucích těchto skupin, ale také důraz na znalosti, dovednosti a schopnost 

vědomé refl exe skupinového dění. 

Spoluautorka se dlouhodobě věnuje výzkumu účinných faktorů skupi-

nového poradenství a seberozvojových skupin. Aktuální výzkum refl ektu-

jící efektivitu dlouhodobých skupin je součástí této publikace.


