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MOTIVAČNÉ 
ROZHOVORY – 

 KEDY JE SPRÁVNY ČAS NA 
ZMENU?  

Mgr. Marta Špaleková 

spalekova.marta@gmail.com 



MOTIVAČNÝ ROZHOVOR ... 

„... je to špeciálna metóda, ktorá pomáha ľuďom 
poznať svoj existujúci alebo blížiaci sa problém 
a niečo s ním urobiť. Je zvlášť účinná v prípade 
ľudí, ktorí so zmenou váhajú alebo sú veľmi 
nerozhodní. Je zameraná na to, aby pomohla 
prekonať ambivalenciu a pomohla človeku 
postúpiť na ceste ku zmene.“  

                                  (Miller a Rollnick, 2003, s. 46) 
 



MOTIVAČNÝ ROZHOVOR ... 

¢  posilňuje vnútornú motiváciu k zmene, 

¢  pomáha pri prekonávaní a znižovaní 
ambivalencie, 

¢ klient je expert na seba a preberá zodpovednosť 
za svoju zmenu – má možnosť výberu, 

¢ nevyvoláva alebo neposilňuje odpor, lebo čím je 
silnejší odpor, tak tým je menšia šanca, že sa 
klient zmení.  



AKÁ JE ÚLOHA TERAPEUTA ... 

¢ kongruencia 

¢  empatia 

¢  bezpodmienečne pozitívne prijímanie 
 

¢  vzťah 



PRE LEPŠIE POCHOPENIE JE 
DÔLEŽITÉ UVEDOMIŤ SI ... 

¢  ľudia sa nachádzajú v rôznych štádiách 
pripravenosti na zmenu,  

¢  ambivalencia je pochopiteľná a normálna,  

¢ konfrontácia  znamená: cieľ, aby si klient 
uvedomil situáciu, realitu a následne prijal fakt, 
že potrebuje pomoc a vydal sa na cestu 
adekvátnej zmeny.  



ZMENA SPRÁVANIA ... 

¢  postupný proces – prechádzame od úplného 
neuvažovania, k pohrávaniu sa s myšlienkou zmeny, 
k jej plánovaniu, skúšaniu ...   

¢  ak pri jednotlivých krokoch  „pochybíme“ môžeme sa 
od zmeny vzdialiť, môžeme ísť do regresu alebo 
stagnácie ...  

 
¢  dôležité je poznať „reč zmeny“ a vedieť kde sa kto 

nachádza v procese zmeny ...  
 
è predpoklad na zmenu – dôležité je uvedomiť si, že 

každý potrebuje iný čas, tempo a iné podmienky na 
vykonanie zmeny, dôležitá je akceptácia a prijatie v 
danom aktuálnom stave 





ZLOŽKY MOTIVÁCIE ... 

1, CHCEM,  
 
2, BYŤ SCHOPNÝ SPRAVIŤ ZMENU (rozhodnutie 

pre zmenu, ešte neznamená, že som schopný ju 
realizovať, potrebujem k tomu podmienky, ktoré 
niekedy môžu absentovať),  

 
3,BYŤ PRIPRAVENÝ VYKONAŤ ZMENU. 



1, FÁZA VEDENIA MOTIVAČNÝCH 
ROZHOVOROV 

¢ Prekontemplácia - „ľudia v odpore, fáza pred 
uvažovaním, tí, čo popierajú svoj problém, 
nebudem, nechcem, ambivalencia “. 

 
¢ Kontemplácia - zameranie sa na budovanie 

motivácie pre zmenu. 

 



¢  váhanie, rebélia, 
rezignácia, racionalizácia, 
neochota hovoriť o sebe, 
blízke vzťahy sú 
ohrozujúce,  

¢  tendencia vnímať všetko 
v extrémoch – čierne alebo 
biele, zlé alebo dobré, 
nesprávne alebo správne.  

¢  nemá pocit zodpovednosti 
za svoj problém, vníma ho 
mimo seba, o sebe hovorí 
vo faktoch, 

¢  môže vyjadrovať rozpory, 
aj keď si ich sám 
neuvedomuje. 

¢  sa snaží vyvolať u klienta 
pochybnosti, posilňuje jeho 
vnímanie ťažkostí, ktoré 
súčasné správanie prináša,  

¢  úlohou je podchytiť 
ambivalenciu a povzbudiť 
klienta, aby nad zmenou 
uvažoval, 

¢  pomáha udržiavať 
rovnováhu medzi 
rozhodnutiami. tzv. 
motivačnú rovnováhu, 

¢  pomocné otázky - napr. Čo 
pre klienta bude znamenať 
zmena? Čo mu to prinesie? 
Čo tým stratí?   

Klient Terapeut 



2, FÁZA VEDENIA MOTIVAČNÝCH 
ROZHOVOROV 

¢  „oknom do krajiny možností“, 

¢  rozhodnutie klienta a jeho akcia, 

¢  dojednanie záväzku k zmene a vypracovanie 
plánu zmeny, 

¢  táto fáza môže a nemusí byť podporovaná 
poradenstvom - veľa ľudí sa samostatne rozhodne 
pre nejakú akciu bez odbornej pomoci.   



¢ hanba za svoje pocity, 
vnímajú ju ich ako zlé, 
nenormálne, 
prichádza strach 
z odhalenia týchto 
pocitov, 

¢  v prežívaní dochádza 
k protirečeniam,  
ktoré si klient začína 
uvedomovať, 

¢  postupne vníma, že 
jeho rozhodnutia nie 
sú vždy pevné, 
stabilné. 

¢  By mal s klientom 
prechádzať všetky možné 
riešenia a alternatívy, mal 
by ísť do dôsledkov 
jednotlivých krokov a 
pripraviť sa na možné 
komplikácie – 
minimalizovať riziká, 

¢  trpezlivý a citlivý prístup 
ku klientovi – proces 
rozhodovania môže byť 
dlhý a únavný pre obe 
strany.  

¢  podporovať klientovu vieru 
v seba samého, zamerať sa 
na úspešné kroky, potvrdiť 
jeho rozhodnutie. 

Klient Terapeut 



3, FÁZA VEDENIA MOTIVAČNÝCH 
ROZHOVOROV 

¢ udržiavanie zmeny, 

¢  osvojenie si  metód, ktoré zabraňujú relapsom. 



RELAPS ...  

¢  relaps znamená návrat v správaní a iných 
faktorov, ktoré klient využíval v minulosti, 

¢  pošmyknutie je normálne a očakávané, dokonca 
je súčasťou terapie, 

¢  terapeut by mal v tejto fáze napomáhať uvažovať 
o zmene, obnoviť zámer a rozhodnutie, podporiť 
akciu a udržovať jej výsledky,  

¢  cyklus zmeny môže mať druhýkrát rýchlejší 
priebeh ako predtým. 



ZÁKLADNÉ TECHNIKY PRI 
MOTIVAČNÝCH ROZHOVOROCH ... 

¢ otvorené otázky 

¢ reflektívne počúvanie 

¢ potvrdzovanie 
 
¢ zhrnutie 

¢ podpora sebamotivujúcich prehlásení 



SEBAMOTIVUJÚCE PREHLÁSENIA  

F priznanie problému : napr. zdá sa, že to nemám 
všetko tak pod kontrolou, ako som si to myslel ... 

F vyjadrenie k danému problému : napr. čo som 
spravil, že práve mne sa to stalo; zvoral som to ; dá sa 
to vôbec ešte všetko zmeniť? ... 

F klient priamo alebo nepriamo verbalizuje svoj zámer 
sa zmeniť : napr. takto to už ďalej nejde, niečo s tým 
musím spraviť; dá sa vôbec dostať z takej závislosti, 
v akej som? ... 

F vyjadrenie optimizmu čo sa týka budúcej zmeny: 
napr. verím, že to dokážem, aj iným sa to podarilo; nie 
je to som ňou až také zlé, radšej to stopnúť teraz ako 
neskôr; ja to prekonám a všetko bude zase OK ... 



AKO NARÁBAŤ S ODPOROM ... 

¢ Odpor je výsledkom interpersonálnej spolupráce 
medzi klientom a terapeutom, zmena 
terapeutovho postupu zapríčiní zmenu klienta. 

¢ Dôležité je odpor vedieť rozpoznať v momente, 
keď sa odohráva. 

¢ Ak sa odpor u klienta objaví, tak je to znamenie 
k tomu, že klient asi nesmeruje k žiaducej zmene.  

¢ Dôležité je vedieť aj to, ako správne reagovať na 
odpor, to je to, čo odlišuje motivačné rozhovory od 
iných postupov. 



POSTUPY PRE ZVLÁDANIE 
ODPORU ... 

¢  Jednoduchá reflexia  
¢ Posilnená reflexia  
¢ Dvojitá reflexia  
¢ Presunutie pozornosti  
¢ Súhlas a odklon  
¢ Zdôrazňovanie významu osobných rozhodnutí 

a kontroly  
¢ Prerámcovanie, preladenie  



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ  




