
Sebereflexe na 5 let výcviku v KVP I. 
	  

Když jsem se zamýšlela nad otázkou, kde nastal nejdůležitější obrat v mém výcviku, 

to kýžené AHA, musela jsem zrekapitulovat své pocity za těch 5 let. Doufám, že 

budete mít trpělivost vyslechnout tuto sebereflexi, přestože jste většinu fakt už ode 

mne během těch  let výcviku slyšeli. 

 

Na začátek musím říci, že toto 5leté studium KVP jsem si našla sama a vstoupila do 

něj dobrovolně, tj. bez jakéhokoliv tlaku mé šéfové, ale vděčím hodně za podporu, 

přátelské povzbuzení a zájem o prevenci.  

Vše tedy začalo tím, že jsem přijala funkci obvodního metodika prevence na 

poradně. Dílem proto, že jsem byla zaměstnána jen na menší  úvazek, dílem proto, 

že mám zkušenosti z práce zejména se středoškoláky jak v individuálu, tak se 

skupinou, kde rizikové chování bylo a je častým jevem. 

     O náplni metodika prevence jsem věděla jen teoreticky, přišlo mi to spíše jako 

papírování , na poradně nebylo na co navázat a alespoň zpočátku šlo jen o formální 

metodické vedení školních metodiků prevence. Právě z  kontaktů s nimi jsem zjistila, 

že vědí často o prevenci mnohem více než já a také se na mne obracejí s problémy 

kolem skupinového dění ve třídě. Práci se třídou  jsem sice už znala, ale pracovala 

spíše intuitivně, chybělo mi ucelené propojení teoretických poznatků s vlastní prací 

se třídou. Došla jsem tedy k závěru, že pokud tuto práci chci dělat  smysluplně, 

musím nutně projít specializačním studiem. Což později vykrystalizovalo v přihlášku  

do KVP I. Nadchlo  mě, že u tohoto typu výcviku byla zdůrazňována sebezkušenost 

a jednalo se o výjezdy, protože teoretickým  modelem přednášení  jsem už byla 

nasycena. Motivace pro toto studium  byla z mé strany vysoká, rovněž tak 

očekávání. Navíc oba lektoři v mém soukromém průzkumu dostali velmi dobré 

reference.  Helenu jsem znala již z některých seminářů. Její projev a styl práce mě 

vyhovoval a tak jsem si ani nepřipouštěla, že 5 let je hodně dlouhá doba, že by se mi 

ve výcviku třeba nemuselo líbit, nebo že by se mi nemuselo dostat toho, co jsem od 

něj očekávala.  

     Na začátku jsem se potýkala s tím, že někteří z vás si do mne promítali své 

negativní zkušenosti s psychology, někteří se mě i dokonce ptali, proč tady jsem, že 

přeci už musím všechno umět, když jsem psycholog. Také já jsem měla určité obavy 

z toho, jak s paní učitelkami vydržím, ale brzy jsem zjistila, že tyhle učitelky jsou 



velmi přátelské, pomáhající a tvůrčí osůbky, prostě že jste fajn a je s mi s vámi 

dobře.. 

Mé zvláštní poděkování patří jedné z výrazných postav naší skupiny – tobě Jiří. Byl 

jsi mi vzorem svou schopností  jasně formulovat otázky tak, aby jsi se dobral 

podstaty problému,  obdivuji v tomto tvou otevřenost, často i syrovou přímost, a velmi 

jsi mi pomohl  ve vnímání skupiny z mužského pohledu.  

 

     Vzpomínáte si asi, že patřím k lidem, kteří velmi neradi píší deník a vždy jsem se 

musela nutit do této činnosti. A když už jsem psala, byl to spíš popis fakt než do 

hloubky jdoucí sonda mých pocitů. Teď se mi to vrátilo jako bumerang – těžko se 

mohu opřít o zápisky toho, co jsem tehdy cítila, mohu se spoléhat jen na svou paměť. 

Budu tedy mluvit jen o těch událostech, které pro sebe cítím jako zásadní. 

 

     Několikrát v průběhu výcviku jste mi dali na srozuměnou, že neukazuji své emoce, 

někteří mě měli i za chladnou. Ano, já jsem spíše introvertního ladění, ale možná ani 

ne tak od přírody, jako pod tlakem okolností v mém životě.  Emoce mi vždy  život 

spíše komplikovaly. Tak jak mě znají blízcí, jsem velmi emotivní člověk, čitelný. 

Přestože působím klidně, v soukromí jsem považována za tvrdohlavou i vzteklou, což 

vím, že mi  vždy hodně ztěžovalo životní cestu. Dělat si věci po svém, říci si to, co 

cítím a co považuji za správné mě sráželo do propastí a házelo pod nohy i balvany 

nepochopení, závisti,  malosti … Myslím si, že své emoce jsem se konečně naučila 

do jisté míry ovládat, mít je pod kontrolou, alespoň co se týká profesního života. 

Nastavili jste mi tedy zrcadlo, měla jsem o čem přemýšlet a zkusit to dělat jinak – 

více se otvírat emocím, což se mi úplně nepodařilo. Mým problémem je, že se 

v tomto pomyslném zrcadle tak nevidím, rozhodně ne při své práci s klienty.  

 

Významná pro mě byla  Cesta života, kterou jsme měli, myslím, ve 2. roce výcviku. 

Přesně si pamatuji, jak se mi do toho nechtělo, a když jsem svoji cestu začala 

ztvárňovat graficky, nebyla to žádná pěšinka s mírnými zákrutami, ale divoká cesta 

plná propastí a vrcholů, které je třeba zdolávat. Tam jsem se musela donutit podívat 

se na svůj proběhlý život globálněji, znovu si připomenout významné body svých 

omylů, neúspěchů i toho, co mě drželo nad vodou, otvírat chtě nechtě skříň pečlivě 

zamčenou na několik západů a oživit v sobě bolavá místa prožitků. Nakonec to mělo 

očistný efekt a pomohlo mi to i v dalším průběhu výcviku - rekapitulovat a 



konfrontovat se s tím, co na skupině probíhalo, v některých případech být i k sobě 

shovívavější, moci se opřít sama o sebe právě na základě osobní zkušenosti, 

prožitku. 

 
Za významný, či spíše zlomový bod ve výcviku však považuji  setkání na  Trnávce/ 

Přibyslavi, kdy jsme jako skupina zůstali bez lektorů. 

Tam jsem pomyslně vystoupila ze svého mlčení a aktivně se zapojila do diskuse, co 

budeme dělat dál. Opět jsem pro sebe našla sebe, svou potřebu říkat své názory 

nahlas, nebýt tou ve skupině, která se nechá strkat nebo přešlapuje v úzkostech a 

nerozhodnosti na místě, neschopná rozhodnutí, či která vyrábí různé „kočkopsy“. 

Byla to pro mě i zkouška trpělivosti, byla jsem zmítaná potřebou dělat si to po svém a  

potřebou neopouštět skupinu.  

Teprve po rozebírání celého „kvasu“ s lektory a promítání toho jsem si uvědomila, že 

jsem začala vystupovat poněkud více, než bylo mým zvykem a vy jste to označili za 

vůdcovské schopnosti. Začala jsem se nad tím více zamýšlet a promítat si situace ve 

svém životě. Ano, když cítím potřebu se angažovat pro dobrou věc, vím, že dokáži 

lidi kolem sebe přesvědčit a že se o mě i opírají. Necítím se však jako vůdce, ve 

svém nitru nemám potřebu někoho vést, na druhou stranu  mě vnitřně rozhazuje, 

když se věci nehýbou, chodí se kolem nich a neřeší se, když je moc slov a žádné 

činy. Pak mám potřebu do toho mluvit a tlačit to tam, kde si myslím, že by to mělo 

být. (V této souvislosti proto byla pro mě muka fáze Nestruktura skupiny.) 

    Od tohoto zlomového bodu jsem si začala uvědomovat také to, že vystupuji 

mnohem sebevědoměji, což se projevilo zejména v práci – na poradách, různých 

seminářích, při nepříjemných jednáních ve škole … 

Začala se mi více dařit i vlastní práce, kdy zejména po výcviku se mi velmi intenzivně 

propojovala praxe se zpracovanými zážitky , výsledkem byla sebejistota, kterou cítím 

a její pozitivní výsledky i vidím.  

 
Na závěr tedy mohu říci, že výcvik mi dal  profesně to, kvůli čemu jsem do něj 

vstoupila – tj. naučit se dovednostem práce se třídou v celé šíři i hloubce, pro sebe 

pak poznání, že roky hledání sebe nepřišly nazmar, naopak se ve výcviku zúročily 

v sebepoznání a  z něj plynoucí sebejistotu ve své schopnosti kvalifikovaně pomáhat 

druhým. 

 
Milá Heleno a Pepo, milá skupino, 



 
pět let setkávání mě opravňuje k tomu vás všechny nazvat druhou rodinou, protože 

jsme spolu byli v dobrém i zlém, dostalo se mi od vás podpory v těžkých chvílích, 

hodně jsme spolu prožili a bude na co vzpomínat. Bylo mi s vámi opravdu dobře.  

Za to děkuji, a přeji všem jen to dobré na další cestě životem. 

 
                                                                                              podpis 
  
 

	  
	  


