


Motivační rozhovory

Příležitosti výcviku

Mgr. Monika Vaňková



Pojetí motivačních rozhovorů (MI)

 efektivní styl pro facilitaci příznivé změny 

chování

metoda navyšování vnitřní motivace, která 

vychází z osobních cílů a hodnot klienta

 prostředky:  prozkoumávání a řešení 

ambivalence

 / W. R. Miller, S. Rollnick, 2002/   



Praktičnost metody

 Koncept autorů vzešel z vlastní praxe s 

klienty

 Snadná aplikovatelnost na různé typy 

problémů (alkohol, drogy, kouření, obezita, 

PPP aj.)

 Přínos pro klienta i pracovníka

 Teď a tady



Specifický cíl MI:

 snížit ambivalenci ohledně změny a navýšit 

vnitřní motivaci ke změně chování v zájmu  

zdraví

Motivace:

 jeví se jako stav připravenosti ke změně či touha 

po ní

 proměnlivost stavu motivace v různých situacích

 tento stav lze ovlivnit

 / W. R. Miller,  S. Rollnick, 2002/



Setkání s výcvikem

Rok 1991 – první výcviková skupina v ČR

 Projekt Petry Svobodové – Vrtbovské

 Lektoři, učitelé a supervizoři:

Thomas Larkin a John Lundberg, Irsko



Sebezkušenostní výcvik

v motivačních a zážitkových 

technikách

 60 hodin, 3 fáze výcviku  po 20 hodinách

 Lektoři:

 Monika Vaňková,Darina Bártová, Tomáš 
Nevrkla, Jan Soukup, Martin Větrovec

 Formy učení:

 teorie (přednáška + procvičování)  

 sebezkušenost, nácvik rolí a korektivní feedback 

 demonstrace – názorné ukázky

 diskuse



Cíle výcviku:

Učení se dovednostem motivovat

 Zažít a prožít sám na sobě JAK a PROČ 
metoda funguje

 Sám věřit v možnost změny

Respekt ke klientovi, důvěra v jeho 
schopnosti změnu realizovat

 Spokojený pracovník, spokojený klient



Proč výcvik, ne kurz?

 teorie sama o sobě nestačí

 sebezkušenost, různé styly učení 

 význam časového odstupu – zkušenost 

 vědět čeho si u klienta všímat –

kontinuální rozvoj dovedností

 klient je nejlepší učitel

 průběžné prohlubování kompetence v MI



Shrnutí

 ke změně dochází přirozeně

 komunikační styl a empatie pracovníka 

významně ovlivňuje motivaci klienta

motivace ke změně se buduje v atmosféře 

přijetí a podpory 

 i krátká, mnohdy jednorázová intervence 

může iniciovat změnu

 výcvik se jeví jako efektivní
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