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Vedení  Integrované  střední  školy technickoekonomické v Sokolově  se  obrátilo  na  naši  ordinaci 
se žádostí  o  sestavení  a  provedení  psychoterapeutického projektu u studentů a  učňů,  kteří  měli 
vážné  potíže  se  zvládáním učiva  a  hrozilo  jim předčasné  ukončení  vzdělávání  na  jejich  škole. 
Provedení  psychoterapeutického  projektu  se  uskutečnilo  v součinnosti  s  realizací  regionálního 
projektu pod názvem „Magnet pro všechny, kteří by rádi zpět do školy“. Záměrem byla analýza 
stavu skupiny žáků potenciálně ohrožených sociálním vyloučením, zvláště zjištění problematiky 
ztráty  motivace  a  nedostatečného  zájmu  o  studium,  vedoucí  k opuštění  profesní  přípravy. 
Předpokládalo se, že porovnáním dostupných dat, psychodiagnostickým vyšetřením a pohovorem 
s vybranými studenty či učni bude možné stanovit pravděpodobné příčiny nevyhovujícího stavu a 
navrhnout způsoby jejich řešení. Rovněž se sledovalo možné zlepšení komunikačních prostředků a 
informačních  opatření  pro  potřeby  udržitelného  interaktivního  vztahu  mezi  školou  a  žákem, 
potažmo mezi školou a rodinou žáka. Díky následnému navrhovanému systematickému působení 
bylo cílem snížit  procento žáků, kteří  by z ne zcela objasněných a řešitelných příčin předčasně 
opustili školu.

Nejdůležitějším záměrem bylo především pomoci selhávajícím adolescentům objevit příčiny jejich 
aktuální krizové situace a stanovit účinné řešení. Dále najít vhodné formy řešení krizové situace, 
které  by  dospívající  studenty  a  učně  motivovaly  k  potřebným  změnám  prostřednictvím 
psychoterapeutické  péče.  Zároveň  vyhodnotit  s  odstupem  času  efektivitu  psychoterapeutického 
projektu v praxi.

I. Metodologický přístup 

K ověření účinnosti psychoterapeutické péče u adolescentů selhávající v náročných situacích byl 
použit kvalitativní přístup, ačkoliv pro samotný psychologický výzkum se nabízelo velké množství 
kvantitativních  hodnot  z výsledků psychodiagnostických testů  a  to  z několika  důvodů.  Hlavním 
cílem nebylo provést psychologický výzkum ke sledování jednoho či několika znaků nebo procesů 
u skupiny adolescentů a jejich ověření kontrolní skupinou. Uvedený výzkum byl koncipován jako 
hledání odpovědí na naléhavou potřebu pomoci selhávajícím studentům a učňům na Integrované 
střední škole,  aby mohli  pokračovat  v procesu svého vzdělání.  Nestačilo  tedy výzkumem zjistit 
nejčastější příčinu selhávání studentů a prokázat nebo vyvrátit výzkumem sledovanou hypotézu. 

U každého žáka bylo nutné diagnostikovat suspektní nejvýznamnější příčinu jeho selhávání a najít 
efektivní způsob eliminování anebo zmírnění jejího vlivu natolik, aby student či učeň byl schopen 
studijní  požadavky zvládnout.  Ve většině případů šlo  o soubor několika vzájemně provázaných 
příčin, které vedly k selhávání a se kterými se muselo pracovat současně. Proto byl důraz položen 
na  kvalitativní  znaky  a  procesy  v psychologickém  výzkumu,  neboť  každý  žák  je  jedinečnou 
rozvíjející se osobností, s osobitou strukturou povahových rysů a vlastní dynamikou. Každý z nich 
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měl jiné podmínky v rodinném zázemí, někde byla až úzkostná a hyperprotektivní péče jednoho 
rodiče, naproti tomu naprostý nezájem druhého rodiče. U několika absolventů školy zájem ze strany 
rodičů úplně chyběl.

Rovněž způsob psychologických pohovorů a krizových intervencí neprobíhal stejně a uniformně 
tak, aby se objektivně dala měřit její účinnost a porovnávat s dalšími účastníky ve výzkumném 
populačním výběru. Vedení psychologického individuálního pohovoru vyžadoval empatický přístup 
ze  strany  psychologa  a  bylo  nutné  jej  přizpůsobit  psychickému  stavu  studenta,  jeho  náladě, 
otevřenosti  a  ochotě  spolupracovat  nebo  pracovat  na  sobě  samém.  Rovněž  záleželo  i  na  jeho 
mentálních schopnostech, na kterých závisela i míra jeho vnímání a porozumění. Tímto byla dána i 
vysoká proměnlivost předmětu zkoumání a vytvořila se široká variabilita výzkumného problému, 
která byla lépe uchopitelná právě kvalitativními metodologickými postupy.

Kvalitativní  přístup  je  ve  své  podstatě  nenumerický,  takže  je  pro  něj  příznačné  využívání  tzv. 
nominálních proměnných, ke kterým patří observace nebo sdělení účastníků výzkumu. Výzkumník 
situaci předem nevytváří, ale především je pozorovatelem (Ferjenčík, 2000).

Pro  tento  výzkumný  projekt  byl  zvolen  typ  výzkumu  kvalitativní  evaluace.  Význam  termínu 
evaluace  se  obecně  vykládá  také  jako  proces  posuzování  a  hodnocení  zkoumaného  jevu  nebo 
výzkumného  předmětu  za  účelem  provedení  konkrétního  rozhodnutí  o  přijetí,  odmítnutí  nebo 
přeformulování strategie, kterou jsme dříve přijali na základě rozhodování v určité lidské činnosti 
(Borg, Gall, 1989). 

Podle cílů a dopadů lze v rámci kvalitativní evaluace rozlišit dva základní přístupy, a to formativní a 
nominální.  Rozdíl  mezi  nimi není  ani  tak v metodách nebo způsobu,  jakým je  provedeme,  ale 
v přístupu zacházení s výsledky a při samotném formulování těchto výsledků.

Miovský (2006) pro aplikování kvalitativní evaluace ve výzkumném projektu uvádí celkem tři fáze. 
První fází je příprava, při níž se věnuje zvláštní pozornost účelu evaluace, jeho zacílení, očekávání 
účastníků výzkumu a rovněž očekávání samotného výzkumníka. Nutné je stanovit, jaké roviny bude 
evaluace zahrnovat a jaký je její očekávaný efekt, jaký přístup bude převažovat, zda formativní 
nebo normativní. Příprava v sobě zahrnuje ujasnění výzkumných otázek, cílových skupin a také 
zpřehlednění zdrojů dat, které jsou pro výzkum k dispozici. Důležité je rovněž stanovit, komu a jaké 
výsledky evaluace jsou určeny. V závěru této fáze někdy může dojít k aktivnímu zapojení cílových 
skupin do formování  cílů  evaluace  a  také může dojít  i  k uzavření  kontraktu mezi  jednotlivými 
stranami, kterých se evaluace přímo dotýká. 

Ve druhé fázi dochází k vlastnímu provedení evaluační studie a ke zpracování výsledků. Cíle jsou 
již  stanoveny  a  průběh  evaluace  je  většinou  standardně  prováděn  podle  předem  stanoveného 
výzkumného plánu až ke zpracování výsledků nebo dokonce až po jejich přípravu k publikování. 

Poslední třetí fáze nastává ukončením analýzy dat a vypracováním závěrečné zprávy výzkumného 
projektu. U této fáze se dají od sebe odlišit také dvě roviny, přičemž první rovina v sobě zahrnuje 
sdělení výsledků přímým účastníkům výzkumu a také zadavateli projektu, což by odpovídalo typu 
formativní evaluace. Cílem zde bývá naplnit hlavní zadání celého projektu, poukázat na možnosti 
vylepšení stávajícího systému, přístupu nebo programu. Vhodné je využít normativní typ evaluace, 
který jde ještě dále a nevystačí pouze se sdělením výsledků, ale hledají se smysluplné změny, které 
by vedly ke zlepšení nevyhovující situace. 
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Druhá rovina uvedené poslední fáze vede ke zveřejnění výsledků psychologické výzkumu a jejich 
publikováním. Tím však nekončí práce výzkumníka,  ale naopak začíná.  Popsáním výzkumného 
problému a provedením kvalitativní evaluace získává know-how, které ukazuje na to, co se může 
změnit a tím i zlepšit určitý zadaný program nebo dokonce celý systém.

Celkový  design  psychologického  výzkumu  byl  koncipován  jako  kvalitativní  evaluace,  a  to 
především s normativním přístupem. Výše uvedené tři fáze byly pracovně rozděleny do sedmi etap, 
přičemž přípravná fáze zahrnovala v sobě první dvě etapy, druhá fáze vlastního psychologického 
výzkumu s vyhodnocením dat a psychodiagnostických testů je obsažená ve třetí etapě. Poslední fáze 
zahrnuje čtyři  etapy.  Ve čtvrté a  páté etapě byly prováděny pohovory se studenty o výsledcích 
vyšetření a o jejich problémech, byly tvořeny závěry ke stanovení  suspektních příčin selhávání 
jednotlivých  studentů  a  učňů při  zvládání  učiva  nebo v oblasti  odborné  praxe  a  potažmo byla 
navrhována účinná opatření k řešení krizové situace tak, aby žáci mohli ve svém dalším vzdělávání 
pokračovat nebo jej zdárně ukončit. Šestá etapa v sobě zahrnovala realizaci navržených opatření. 
V sedmé  etapě  byla  provedena  po  roce  následná  evaluace  úspěšnosti  provedených  opatření 
vzhledem hlavnímu účelu celého projetu. 

II. Realizace projektu

Do psychologického výzkumného projektu zaměřeného na selhávající žáky ISŠTE bylo vybráno 
nakonec celkem 102 studentů a učňů. Významným kritériem výběru byl nedostatečný prospěch 
v prvním čtvrtletí  školního  roku,  ale  i  neomluvené  absence  při  vyučování  nebo  na  praktickém 
výcviku, jejichž počet by mohl být důvodem pro vyloučení. 

Hlavním cílem bylo především pomoci selhávajícím adolescentům objevit příčiny jejich aktuální 
krizové situace a navrhnout účinné řešení. Dále najít vhodné formy řešení krizové situace, které by 
dospívající studenty a učně motivovaly k potřebným změnám prostřednictvím psychoterapeutické 
péče. Zároveň vyhodnotit s odstupem času efektivitu psychoterapeutického projektu v praxi. Projekt 
byl následně rozdělen do sedmi etap. 

V první  etapě  byla  provedena  příprava  k  vypracování  projektu,  ve  kterém  byl  sestaven 
anamnestický dotazník pro studenty a učně, pro jejich rodiče byl vypracován speciální dotazník, 
byla navržena psychodiagnostická baterie pro psychologická vyšetření a připraveny  podklady pro 
řízené interview s žáky. 

Ve druhé etapě bylo vybraným žákům a jejich rodičům nabídnuto zařazení do uvedeného programu. 
Na třídních schůzkách byli rodiče seznámeni se záměrem psychoterapeutického projektu. Účastníky 
projektu se tak stali nejen studenti a učňové integrované střední školy, ale i jejich rodiče nebo jejich 
zákonní zástupci. Žákům byly rozdány anamnestické dotazníky a projektivní test nedokončených 
vět,  rodičům  speciální  dotazník  „Otázky  pro  rodiče“.  Rodiče  i  žáci  byli  ujištěni  o  zachování 
důvěrnosti  u  všech  osobních  a  citlivých  dat  a  údajů,  které  budou  vyšetřením  zaznamenány  a 
zjištěny.  Všechny  výsledky  psychodiagnostických  testů,  anamnestických  dotazníků,  otázky  pro 
rodiče i záznamy z řízeného interview byly založeny do osobní složky žáka. Osobní složka žáka 
byla uložena do kartotéky Ordinace klinické psychologie a psychoterapie v Sokolově. Přístup k této 
dokumentaci mají pouze kliničtí psychologové zaměstnaní v ordinaci, kteří v případě potřeby nebo 
zájmu rodiče či plnoletého žáka mohou s nimi o výsledcích psychologického vyšetření a závěrech 
pohovořit. U plnoletých žáků byli rodiče informováni pouze s písemným souhlasem žáka.
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Třetí  etapa v sobě zahrnovala skupinová psychologická vyšetření po 12 – 15 žácích,  která byla 
provedena přímo ve třídách. Každý žák měl k dispozici lavici a rozsazení žáků bylo upraveno tak, 
aby každý měl dostatek prostoru a zároveň, aby byla vyloučena možnost opisování, čímž by se 
znehodnotil  psychodiagnostický  výsledek  vyšetření.  Vyšetření  se  uskutečnilo  ve  třech  dnech  a 
trvalo průměrně čtyři hodiny, u nejpomalejších žáků až šest hodin. Po 40 – 60 minutách práce ve 
skupinách  měli  žáci  přestávky,  včetně  půlhodinové  přestávky  na  oběd.  Vyšetření  prováděli 
psychologové  a  odborní  asistenti  psychologa.  Vyhodnocení  výsledků  a  interpretaci  prováděli 
kliničtí psychologové.

Ve čtvrté etapě došlo k osobním pohovorům psychologů s žáky podle řízeného interview a zároveň 
jim  byly  sděleny  výsledky  psychodiagnostického  vyšetření.  Žáci  byli  seznámeni 
s nejpravděpodobnějšími příčinami svého neúspěchu a s vhodným řešením. Rovněž zde byl prostor 
pro svěření se s aktuálními potížemi, vyzdvižení pozitivních přístupů učitelů, ale i negativních jevů 
při výuce či praktickém výcviku, se kterými jsou žáci nespokojeni a musí se s nimi často potýkat a 
vyrovnávat.

Pátá  etapa  byla  zaměřena  na  evaluaci  všech  sebraných  dat  a  výsledků  z dotazníků  a 
psychodiagnostických  testů,  ale  i  sdělení  a  observací  zaznamenaných  v průběhu  skupinových 
vyšetření  a  individuálních  pohovorů.  Představovala  mnoho  hodin  strávených  nejen 
vyhodnocováním  a  porovnáváním,  ale  i  odborných  diskuzí  k vytvoření  závěrů.  Nejprve  byly 
vytvořeny závěry  ke  stanovením suspektních  příčin  selhávání  žáků.  Následně  byla  navrhována 
účinná opatření k řešení problematiky neúspěchu a poskytnutí způsobů pomoci. 

V šesté etapě byla žákům předložena nabídka v podobě efektivního způsobu řešení jejich krizové 
situace  prostřednictvím psychoterapeutické  péče  (krizové intervence,  individuální,  rodinná  nebo 
skupinová psychoterapie pod záminkou absolvování odborných seminářů). Odborné semináře byly 
také připraveny pro pedagogy (učitele a mistry odborného výcviku) a jeden seminář byl speciálně 
sestaven pro rodiče. Krizové intervence, psychologické semináře, psychoterapie a odborné semináře 
byly realizovány do konce školního roku. 

Závěrečná  sedmá  etapa  byla  v podstatě  zhodnocením  efektivity  stanovených  opatření  k řešení 
krizové situace studentů a učňů po roce od jejich provedení. Jedná se tedy o následnou evaluaci 
úspěšnosti  provedených  opatření  vzhledem k  hlavnímu cíli  celého  projetu,  kterým byla  pomoc 
studentům a učňům pokračovat v odborném vzdělávání nebo jej úspěšně zakončit. 

III. Pravděpodobné příčiny selhávání

Na základě observace, sběrem podpůrných dat od učitelů, rodičů a žáků, na podkladě výsledků 
uvedených psychodiagnostických metod,  individuálních pohovorů a  studiem dalších dostupných 
materiálů jsme dospěli k závěru, že mezi suspektní příčiny selhávání žáků patří:

• Intelektová insuficience

• Specifické poruchy učení 

• Poruchy paměti a koncentrace pozornosti

• Tenze v rodinných vztazích 

• Nezájem o studijní obor 
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• Psychická instabilita  

• Zdravotní potíže  

• Lhostejnost 

• Osobnostní nezralost  

• Poruchy chování 

• Šikana

IV. Praktické aplikace

1. Intervenční postup

Krizová intervence zaujímá zvláštní postavení mezi psychoterapeutickými zásahy a s tím souvisí i 
různé přístupy a strategie k jejich vedení. Někteří autoři krizovou intervenci považují za „vyšetření 
a terapii zároveň“ (Brown, Pullen, Scott 1992, s.124). Tito autoři také charakterizují na témž místě 
krizovou intervenci jako nabídku „patřičné pomoci s cílem usnadnit komunikaci, umožnit správný 
odhad  problému,  pomoci  při  vyjadřování  emocí,  navrátit  sebedůvěru,  mobilizovat  podporu, 
podpořit účelné řešení problému.“

Klimpl (1998) ztvárnil charakteristiku krizové intervence do psychoterapeutických zásad krizové 
intervence.  Dodává  však,  že  uvedené  zásady  musí  být  užívány  citlivě  a  musí  se  přizpůsobit 
individuálně jednotlivým pacientům. 

Charakterizovat  krizovou  intervenci  je  možné  prostřednictvím  stanovení  jejích  cílů.  „Cíle 
psychoterapeutické  krizové  intervence  především směřují  ke  stabilizaci  klientova  Já.  Druhý  cíl 
spočívá  v  dovednosti  rozpoznat  a  porozumět  jeho  krizovému  stavu.  Třetí  má  pak 
psychoterapeutickými prostředky pomoci tomu, kdo trpí, jestliže nám to jeho stav umožňuje.“ (Eis 
1994, s. 101)

Na základě uvedených charakteristik a psychoterapeutické praxe jsem vypracoval vlastní strukturu 
krizové intervence, kterou jsem v určitých obměnách či modifikacích při krizových intervencích 
používal. Strukturu krizové intervence jsem popsal v rigorózní práci (Bauer, 2002).

2. Psychoterapie

Psychoterapie individuální či rodinná psychoterapie je vhodná u žáků vyrůstajících v dysfunkční 
rodině,  ve  výchovném  prostředí,  kde  je  trvalá  absence  jednoho  z  rodičů,  rozvodová  nebo 
porozvodová krize, ztráta rodičovské autority, alkoholismus, kariérismus, workholismus nebo vážná 
nemoc rodičů, nezvládání výchovy nebo nezájem o výchovu ze strany rodičů. Tedy tam, kde vázne 
komunikace pro výraznou tenzi ve vztazích mezi rodičem a dospívajícím nebo dochází k frustraci 
pro vzájemné nepochopení. Psychoterapii mohou podpořit svým zájmem a přítomností také rodiče, 
neboť někdy jejich podpora a spolupráce může pozitivně urychlit výsledek terapeutické práce. Na 
sezení se mohou řešit problémy s komunikací, ale i dlouhodobé konflikty.
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Psychoterapie byla nutná u žáků, kteří prožili tragickou nebo traumatizující událost a nedokázali se 
s ní vyrovnat. Tito žáci se buď uzavírají vůči okolí, nekomunikují, jsou anxiózní a depresivní nebo 
naopak reagují neadekvátně na běžné podněty, jsou iritovaní, verbálně a někdy i fyzicky agresivní. 
Celkově jsou psychicky instabilní  a  projevují  se  poruchami chování  a  emocí.  Dále je  potřebná 
psychoterapie pro žáky šikanované, ale i pro ty, kteří se šikanování dopustili. 

3. Skupinová psychoterapie prostřednictvím odborných seminářů

3.1. Pro studenty

PROPEDEUTIKA EFEKTIVNÍHO UČENÍ  

Jak se naučit  správnému postupu při  učení. Zásady úspěšného využívání vlastních schopností a 
dovedností k osvojení si nových poznatků a vědomostí.

TIME MANAGEMENT 

Jak správně a účelně využívat čas, uvědomění si životních hodnot a stanovení priorit.

JÁ JSEM OK, TY JSI OK 

Jak se dá dobře vycházet se spolužáky, učiteli, mistry na praxi, ale i s rodiči a sourozenci, jak si 
navzájem lépe porozumět a  mít  radost ze vzájemných vztahů.  Základní  pravidla  komunikace a 
pozitivního myšlení, ale i řešení konfliktů a způsoby zdravého sebeprosazení.

ZVLÁDÁNÍ NÁROČNÝCH SITUACÍ A VNITŘNÍHO NAPĚTÍ 

Porozumění  složitému období  dospívání,  zvládání  nálad  a  pocitů,  o  vlastním poznání  a  přijetí, 
o bezstarostnosti  dětství  a  principech  dospělosti.  Seznámení  s psychosociálními  úkoly,  jejichž 
splnění zásadně ovlivňuje zrání osobnosti a psychickou stabilitu.

3.2. Pro rodiče 

JAK PŘEŽÍT PUBERTU SVÝCH DĚTÍ A PŘITOM JE NEZABÍT

Porozumění složitému období dospívání, nahlédnutí do prožívání dospívajících, pochopení jejich 
frustrací a potřeb. O tom, jak je snadné „zabít“ vzájemné vztahy při konfliktech a nedorozuměních a 
také o umění poskytovat dospívajícím psychickou podporu tak, aby ji mohli přijmout.
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3.3. Pro pedagogy

UMĚNÍ ZVLÁDNOUT STRES 

Seznámení se s vlivy, které zvyšují hladinu adrenalinu v těle a ohrožují tělesné i duševní zdraví. 
Techniky  k zvládnutí  těchto  vlivu  a  naopak  jejich  k posílení  naší  psychické  stability.  Základy 
správného relaxování.

ASERTIVITA A ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ 

Způsob  a  principy  zdravého  sebeprosazení,  bez  agresivního  jednání  nebo  lhostejné  rezignace. 
Řešení konfliktních situaci ve škole, ale i na pracovištích odborného výcviku.  

PRAVIDLA MOTIVACE 

Jak získat zájem studentů, udržet jejich pozornost a správně je motivovat.

CESTA DO HLUBIN ŠTUDÁKOVY DUŠE 

Jak  ve složitém období  dospívání  pomoci  studentům s jejich  problémy,  o  umění  naslouchání  a 
empatie, o pochopení jejich frustrací a potřeb a poskytování psychické opory u krizových stavů. 
Přehled psychických poruch, poruch chování a učení a o možnostech jejich nápravy. 

V. Evaluace úspěšnosti psychoterapeutického projektu

Sledování studijních výsledků žáků po psychoterapeutické péči

Po  dvou  letech  od  provedení  výzkumu  a  jeden  rok  po  aplikaci  psychoterapeutické  péče, 
vyplývajících  z programových  opatření,  mezi  něž  patřily  individuální  krizové  intervence 
s terapeutickým  zásahem  a  psychologické  poradenství  ve  skupinách  formou  seminářů,  bylo 
provedeno  vyhodnocení  uskutečněného  záměru.  Kritéria  hodnocení  úspěšnosti  výzkumného 
projektu jsem nastavil do pěti kategorií. 

I.  Úspěšně zakončili studia 
A. Úspěšně zakončil studium maturitou.
B. Úspěšně zakončil studium učňovskou zkouškou.
C. Úspěšně zakončil studium na jiné škole.

II. Postoupili úspěšně do dalšího ročníku a nemají potíže při studiu
A. Postoupil úspěšně do dalšího ročníku, nyní studuje bez problémů.
B. Přestoupil na jiný studijní nebo učební obor v rámci ISŠTE a studuje bez problémů.
C. Opakoval ročník, nyní studuje bez problémů.
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III. Postoupili úspěšně do dalšího ročníku, ale mají potíže při studiu
A. Postoupil úspěšně do dalšího ročníku, ale má potíže s absencí.
B. Postoupil úspěšně do dalšího ročníku, ale má potíže s prospěchem.
C. Postoupil úspěšně do dalšího ročníku, ale má vážné potíže v chování.

IV. Opakuje ročník s problémy nebo přestoupil na jinou školu
A. Opakoval ročník a má vážné potíže s absencí nebo chováním.
B. Opakoval ročník a má vážné potíže s prospěchem.
C. Přestoupili na jiný studijní nebo učební obor na jiné škole.

V. Ukončili studium nebo byli vyloučeni
A. Ukončil studium na vlastní žádost.
B. Ukončil studium na žádost rodičů.
C. Vyloučen ze školy z různých důvodů (nemoc, absence, poruchy chování, neprospěch).

Kat.  A  B  C  S

 I.          7 20  - 27       

II. 20 10  8         38 Terapeutická péče splnila záměr

III.   1   7   -          8 Terapeutická péče pozitivně ovlivnila žáky,

IV.         -          4 12  16 ale výsledek nelze v současné době anticipovat

V.          6          5          1  12 Terapeutická péče nepřinesla očekávaný záměr

Psychoterapeutická péče suspektně významně ovlivnila zvládnutí krizového období téměř u 90 % 
žáků na ISŠTE v Sokolově. Více než čtvrtina žáků již zakončila studium a učení maturitou nebo 
výučním  listem  a  téměř  třetina  z celkového  počtu  zúčastněných  žáků  v projektu  již  absolvuje 
studium či  učení  bez  problémů.  Pozitivní  výsledky se  projevily  hlavně  zlepšením prospěchu a 
chování, ale i snížením absence v docházce. Téměř u čtvrtiny žáků nelze výsledek zatím předvídat, 
neboť odešli na jinou školu či pokračují v oboru se značnými obtížemi. Těmto adolescentů a jejich 
rodičům  byla  nabídnuto  pokračování  v psychoterapeutické  péči  a  někteří  toho  nepravidelně 
využívají.  Necelých třináct procent žáků odešlo ze školy na vlastní  žádost.  Většina těchto žáků 
neměla zájem docházet do terapeutické péče a rovněž stejný nezájem byl i ze strany jejich rodičů.

Závěrem lze konstatovat, že psychoterapeutický projekt byl úspěšný u více než 65 % studentů a 
učňů na ISŠTE v Sokolově a lze jeho provedení doporučit na všech středních a učňovských školách, 
kde  dochází  k výraznému  odchodu  žáků  v průběhu  studia  nebo  odborné  přípravy  na  některé 
povolání.
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