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ÚVOD 

-  …Bez rozhovoru by řada testových metod v rámci 
vyšetření nedávala smysl...(Groth-Marnat, 2003) 

-  Faktory ovlivňující rozdílnost v hodnocení na základě 
rozhovoru (Graves, 1993, in Van Iddekinge et al., 2006): 

                   - individuální rozdíly na straně tazatele v oblasti kognitivních   
                  schopností a zkušeností s vedením rozhovoru 
                - subjektivní nastavení tazatelova obrazu ideálního klienta 
                - obsah sdělení a jeho vliv na tazatele 
              - úroveň struktury rozhovoru 
                - emoční nastavení tazatele i klienta 



Rozhovor 
 

- jasné sekvence - konkrétních, 
relevantních témat 
- cílem rozhovoru je získat informace 
- navázat vztah, který k získání informací 
vede 
- rozvíjet pochopení 



PROBEMATIKA 
Rozhovor jako jediná metoda v rámci DPV 
není nikde popsána jako standardizovaná 

forma  

 
 
Nejsou k ní dohledatelné žádné dokumenty.  



Praxe 

L    J 
NEZPŮSOBILÝ ZPŮSOBILÝ 



DŮKAZ SPRÁVNOSTI 
VÝSLEDKU?  

 
 

  ZÁZNAM ROZHOVORU 



•  Dle Pauknerové (2012): 

•  Rozhovor je pomocnou 
psychologickou metodou …  

•  rozhovor by měl být vždy pečlivě 
připraven a mít stanovený cíl … 

•  rozhovor by měl být vždy pořízen 
záznam rozhovoru, písemně či 
jinak … 



Nestrukturovaný rozhovor – DPV?  
Arveye & Campiona (1982): 

 

- nízká spolehlivost; nízká důslednost; 
různá váha odpovědí; 
- tazatelé nemohou spolehlivě rozhovory 
porovnávat; 
- rozhovor má nízkou platnost; 
- odpovědi mohou být zkresleny zápisem 
tazatele;   
 



Výzkum = zaměřen na specifika vedení 
rozhovoru v rámci DPV 

ZKOUMANÝ 
SOUBOR:  

ZÁKLADNÍ 
SOUBOR - >  



Výzkum = zaměřen na specifika vedení 
rozhovoru v rámci DPV 

ZKOUMANÝ 
SOUBOR:  

VÝBĚROVÝ 
SOUBOR - >  





1)  Jaké jsou společné proměnné vedení 
rozhovoru v rámci DPV? 

 

2)   Jaké jsou postupy vedení rozhovoru v rámci DPV 
po formální stránce? 

 

3)   Jaké jsou postupy vedení rozhovoru v rámci DPV 
po obsahové stránce? 

 

4)   Jaký je smysl vedení rozhovoru v rámci DPV? 
 

5)   Jaká jsou primární témata rozhovoru v rámci 
DPV? 

OTÁZKY VÝZKUMU:  



„Co je podle Vás cílem DPV?“ 



 „Kolik času Vám zabere jedno vyšetření?“  
 



„Kolik klientů vyšetříte průměrně za jeden 

pracovní den?“  
 



„Co je podle Vás smyslem rozhovoru v DPV?“  



Formální stránka rozhovoru 



„Kolik času Vám zabere pouze 
rozhovor v rámci DPV?“ 



Obsahová stránka rozhovoru 











Závěr 
•  Společné proměnné vedení rozhovoru:  

–  rozhovor jako nenahraditelný zdroj informací.  

•  Formální stránka rozhovoru:  
–  velmi nepřehledná a různorodá 

•  Obsahová stránka rozhovoru:  
–  shody i neshody   

•  Smysl:  
–  Královskou disciplína, bez které by celkové DPV nemělo 
žádný smysl.  

•  Primární témata rozhovoru:  
–  veškeré anamnestické údaje a údaje spojené s důvodem, proč 

na DPV klienti přicházejí. 



Shrnutí:  
•  Je vhodné (?): 

Ø Pevně stanovovat čas rozhovoru?  
Ø  Sjednocenější výsledky                  flexibilita metody             

osobnostní vlastnosti klienta       omezení klienta  
           ztráta cenných dat 

 

Ø Vést kvalitní rozhovor: 
Ø v omezeném čase         nemožné 
Ø v neomezeném čase   velmi časově náročné 
 



Ø Zahrnovat edukační část?  
Ø Klient chce vědět hlavně výsledky (pozitivní) 
 

Ø Skupinově nebo individuálně? 
Ø Člen strhne celou skupinu 
Ø Člen uklidní celou skupinu  
 

Ø (NE)Strukturovaný rozhovor?  
Ø Klienti lžou 

 

Ø Záznam rozhovoru? 
Ø Proč ne? 
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