
Možnosti využití metody  videotréninku 
interakcí při práci s klienty 



 Metoda využívající  videozáznamu, 
jeho analýzy a rozhovoru nad ním, 
zachycuje interakci  

Slouží k podpoře a rozvoji 
komunikace 

 Metoda založena na principech 
úspěšné komunikace 

 



3x In – interakce, intervence, iniciativa 

Ukazuje, podporuje pozitivní prvky komunikace 

Video jako nástroj pomoci 

Pozitivní zpětná vazba 

Všímá si jak verbální složky tak neverbální složky 

Nelze nekomunikovat !!!!!!!!!!!!!!! 

Zaměření na interakci, ne na jednotlivce 

Zakázka vychází od klienta(pracovníka), který má 
zájem něco dělat s tím, co nefunguje 

Posiluje vlastní odpovědnost klienta (pracovníka) 

 



Způsob, jak hledat a zkoumat 
pouze problémy, nedostatky a 
selhání 

Nástroj ke kontrole 

Pouhá kamera v místnosti na 
zaznamenání události 



Kde – v Nizozemsku – tvůrcem je 
holandský psycholog a terapeut 
Harrie Biemans 

Kdy – v 80. letech 20. století 

 Jak 

 

 



 

 

 Jak – pracovníci domova pro narušenou mládež- zkoumali 

jak působí sociální  okolí na dítě, jak fungují vztahy v rodině, 
jaký mají tyto vztahy vliv na dítě, jaký mají vliv na intenzívní 
práci s dítětem v pobytovém zařízení, na jeho schopnost 
navazovat a udržovat nové sociální vztahy. Z jejich zkoumání 
vyplynulo – pokud do celého procesu nebyla vtažena rodina, 
úspěchy dítěte se začaly pomalu vytrácet, chování se vrátilo 
do starých kolejí.  

Na základě toho se začal vytvářet koncept podpory 
komunikace v rámci širšího kontextu. 

HISTORIE  VTI 



V roce 1993 - SPIN – občanské sdružení -podpora 
MPSV i MŠMT, na počátku podpora Holandska 
 V roce 1995 realizovali první běh výcviku ve 

videotréninku interakcí. 
 V roce 1997 získali jako jediná organizace v České 

republice oprávnění 
 Poskytovat komplexní vzdělávací program ve VTI, 

který odpovídá mezinárodním vzdělávacím 
standardům pro VTI (VIG).  

 
 



Rodina 

Škola 

Sociální služby 

Komunikace mezi pracovníky 

Managment 

 



 K podpoře pracovníků 
 K rozvoji komunikačních 

dovedností 
 K plánování společných 

postupů vůči klientům služby – 
jednotnost 

 K řešení problémových 
situací 



Zrak 

 

Sluch 

 

Hmat 

 

 



Čich 

 

 

Chuť 



Komunikace má velký význam pro 
naši organizaci 

Dobrá praxe 

 

  

 



OBAVY??? 

Videozáznamy jsou důvěrné 

(nehrozí jejich zneužití) 

Prezentace videozáznamu jen 

se souhlasem klienta služby 

(opatrovníka) 

 



 

  Děkujeme za pozornost 

 

    
Zuzana Peřinová     a  

                               Jindřiška Gebauerová 
Krnov 30. 9. 2015 


