
Teaching TA to achieve goals - Successful goal 
setting with the aid of transactional analysis 
 
Goal: Teaching successful goal setting on a TA 
base. In this process, those who don't know so 
much about TA will learn more and those who 
are about to take their exam can get 
clarification and motivation to do so. 
 
Aim: That participants will have achieved 
setting a goal, either personal or professional 
and having learnt TA on the way. 
 
Achievement: A document describing how 
participants will achieve their goal including 
an action plan. 
 
Content: After contracting about content for 
each participants we start contracting for goal 
setting. As part of achieving your goal you 
need to make a step by step action plan. To 
achieve our goals we need to be clear about 
where we are going, or at least in which 
direction we are heading. In this process 
contracting is central. This means we need to 
make a contract with ourselves for actions to 
take in order to be successful, “A winner is 
somebody who sets her goals and achieves 
them,” Berne. TA is an excellent theory and 
method to help us with this task as 
contracting is central in our work. Without 
a clear contract it is more difficult to know 
what to do! As we set out goals we will look at 
our personal strengths that will help us 
achieve what we set for ourselves as well as 
where are possible pitfalls might be. In doing 
so we will put on our TA glasses and look at 
what we say to ourselves in our Parent, Adult 
and Child ego state, we use the knowledge of 
our Script with Attributes and Programs, 
Injunctions and Counterinjunctions including 
Drivers. We will check what Racket feelings 
and Racket (Script) system and Games will be 
helpful or potentially harmfull. Finally we will 
adjust the action plan to take into account the 
information found during the day. 
 
The day will be a mixture of theory, exercises, 
discussions. Working in smaller groups with 
feedback to the big group and the red thread 
being our own contract for day in setting our 
goals. 
 

Učení TA pro dosahování cílů – úspěšné 
nastavení cílů s pomocí transakční analýzy 
 
Cíl: Učení úspěšného nastavení cílů na TA bázi. 
V průběhu procesu se ti, kteří příliš neznají 
koncepty TA, dozví víc. Ti, kteří jsou zkušenější 
a připravují se na zkoušku, mohou získat 
ujasnění věcí a motivaci ke zkoušce. 
 
Zacílení: Účastníci si nastaví dosažení cíle, 
osobního či profesního. Na svém příkladu se 
budou učit aplikaci TA. 
 
Úspěch: Dokument popisující jak účastníci 
dosáhnout svých cílů společně s akčním 
plánem. 
 
Obsah: Po kontraktování obsahu pro každého 
účastníka začneme kontraktovat nastavování 
cílů. Součástí dosažení cíle je nutné udělat 
akční plán, který obsahuje krok za krokem. Pro 
dosažení našich cílů je nutné mít jasno o tom, 
kam jdeme, případně při nejmenším vědět 
kterým směrem jdeme. V tomto procesu je 
kontraktování ústřední téma. To znamená, že 
musíme udělat kontrakt sami se sebou 
a vytvořit akční plán pro to, abychom byli 
úspěšní. „Vítěz je někdo, kdo stanoví cíle 
a dosáhne je“ Berne. TA je skvělá teorie 
a metoda, která nám pomáhá v hlavní části 
naší práce – kontraktování. Bez jasného 
kontraktu je složitější vědět, co dělat. Jakmile 
si stanovíme cíle, podíváme se na naše silné 
stránky, které nám pomáhají dosahovat toho, 
co si stanovíme. Taktéž se podíváme na 
nástrahy, které se mohou objevit. Nasadíme si 
naše TA brýle a podíváme se na to, co říkáme 
sami sobě – našemu Rodiči, Dospělému, Dítěti, 
využijeme znalosti scénáře, injunctions 
a drivers. Zkontrolujeme zástupné pocity 
a jejich systém, dále pak hry, které mohou 
pomoci, případně škodit. Na závěr upravíme 
dle informací získaných během dne svůj akční 
plán. 
 
 
 
Den bude mixem teorie, cvičení a diskuze. 
Práce v malých skupinkách s feedbackem celé 
skupině. Červenou nití bude náš vlastní 
kontrakt. 


