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Úvod
Cílem této páce je seznámit čtenáře s pojmem rehabilitace kognitivních funkcí a přiblížit, jak
taková rehabilitace může probíhat pomocí metody, za jejímž vznikem stojí psycholog a
pedagog Reuven Feuerstein, a sice Feuersteinovou metodou instrumentálního obohacování
FIE. V textu jsou popsány a vysvětleny principy, na kterých je metoda postavena a které jsou
uplatňovány při práci s klienty. V neposlední řadě jsou v textu zmíněny další oblasti
terapeutické činnosti, kde lze tuto metodu využít pro klientův rozvoj. Na závěr je v krátkosti
popsána zkušenost z kognitivní rehabilitace pomocí této metody u mladých klientů po úraze
hlavy.
Záměrem je také představit tuto metodu lidem napříč obory a zaměřeními, pro které by to
mohlo být zajímavé např. jako rozšíření repertoáru možných doporučení členům rodin
handicapovaných, se kterými se terapeuti setkávají, či v rámci koučinku jako možnost
seberozvoje aj.

Motto: „Vždy lze udělat malý krůček. A pak další... a další.“
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prof. Reuven Feuerstein

1. Co se skrývá pod pojmem “kognitivní rehabilitace”
A. Co jsou kognitivní neboli poznávací funkce
Kognitivní neboli poznávací funkce reprezentují tu část lidské psychiky,

která

zprostředkovává kontakt mezi vnitřním a vnějším světem, a to tak, že zajišťují, že můžeme
vnímat (vidět, slyšet,...), zpracovat (myslet, usuzovat,…) a reagovat na různé podněty
z okolního prostředí, pojmenovat je, mluvit o nich, učit se ze zkušenosti s nimi a vybavovat
na ně vzpomínky. Jedná se o mentální funkce, které stojí za myšlenkovými procesy,
přizpůsobování se okolnímu světu a měnícím se podmínkám. Ke kognitivním funkcím řadíme
konkrétně paměť, pozornost, řeč, rychlost zpracování informací a prostorovou orientaci,
mimo to také procesy usuzování, plánování, organizování, řešení problémů obecně
pojmenované jako exekutivní funkce včetně emocionální seberegulace. /6/ I když jsou
jednotlivé kognitivní funkce umístěny v různých částech mozku, jedná se o ucelený systém,
kde na sebe jednotlivé funkce či procesy navazují (pro ilustraci např. pozornost je nutným
předpokladem pro zapamatování i usuzování, usuzujeme mj. na základě zkušenosti tedy
paměti, atd.). /7/
B.

Kdy

je

potřeba

rehabilitovat

a

rozvíjet

kognitivní

funkce

Kognice může být deficitní či nedostatečná vrozeně či získaně. Za vrozeným kognitivním
deficitem může stát neurovývojová porucha, jako například hyperkinetická porucha nebo
poruchy autistického spektra. S kognitivním deficitem se setkáváme také u dětské mozkové
obrny, Downova syndromu a dalších. I specifické poruchy učení lze brát jako důsledek
nedostatečně rozvinuté konkrétní části kognice. Během života dochází k omezení
kognitivních funkcí po úrazech hlavy neboli kraniotraumatech, po cévních mozkových
příhodách, při mozkových tumorech, intoxikacích, neuroinfekcích atd. Při těchto
onemocněních se vychází se z toho, že „lokalizovaná akutní léze postihuje jen ohraničenou
tkáň, a uchráněná tkáň má potenciál využít neuronální plasticitu a převzít či restituovat
funkci.“ /1/ Další rozsáhlou oblastí, kdy dochází k úbytku ve výkonu kognitivních funkcí,
jsou progredující neurodegenerativní onemocnění, obecně demence, při kterých se v přístupu
ke kognici nejedná o rehabilitaci v pravém slova smyslu, ale jde spíše o zpomalení
degenerativního procesu a zvýšení kvality života pomocí různých přístupů. Vychází se
z předpokladu, že „chronicky progredientní neurodegenerativní onemocnění postihuje difuzně
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celý mozek, není tedy ušetřená tkáň, která by mohla zapojit neuronální plasticitu a převzít či
restituovat funkci.“ /1/ Této skupině se v následujícím textu více věnovat nebudu.
C. Rehabilitace versus trénink
Pro proces nápravy či rozvoje deficitu kognitivních funkcí jsou používány obvykle dva
pojmy. Jedním z nich je trénink kognitivních funkcí, druhým je právě rehabilitace. Pojmy
jsou často zaměňovány, jejich indikace či vhodnost použití u cílových skupin se však různí.
Tréninkem se myslí opakování, měl by vést ke zdokonalování zachované dovednosti. Je
využíván u zdravých jedinců k posilování dané funkce jako prevence poklesu výkonnosti.
Rehabilitací se myslí náprava poškozené či rozvoj nedostatečně rozvinuté kognitivní funkce.
Proč při deficitu kognitivních funkcí není vhodný trénink? Jak už bylo uvedeno výše, trénink
probíhá opakováním a posilováním dílčích funkcí většinou odděleně, typicky paměti,
pozornosti, zrakově-prostorových dovedností. To se samo o sobě u osob s deficitem
postihujícím více oblastí může míjet účinkem proto, že člověk se např. učí zapamatovat, kam
si uložil věci, ale ne to, jak s danými předměty rozvrhnout činnosti, aby vedly k uspokojení
různých potřeb a záměrů v různém čase.
Kognitivní rehabilitace je založená na předpokladu plasticity mozku, „což je schopnost
mozku měnit svou strukturu pod vlivem opakovaných podnětů a zkušeností, je základní
podmínkou činnosti mozku. Nejvyšší plasticita je v mládí, je ale zachována i do stáří a její
míra souvisí s mírou využívání mozku.“ /4/.

2. Co je Feuersteinova metoda
Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování je komplexní program pro rozvoj,
stimulaci či nápravu poznávacích (kognitivních) funkcí a strategií učení. Ve světě je to
nejrozšířenější metoda tzv. inkluzivního vzdělávání, protože poskytuje možnost rozvíjet
poznávací funkce a rozšiřovat mentální dovednosti širokému spektru jedinců s různými
potřebami. /5/

A. O autorovi
Autor programu profesor Reuven Feuerstein se jako pedagog a psycholog věnoval především
teorii vývoje poznávacích funkcí (studoval u J. Piageta), na jejímž základě stojí metoda
5

instrumentálního obohacování. Během druhé světové války pracoval s dětmi a adolescenty,
kteří přicházeli do Palestiny z uprchlických táborů z různých oblastí, tedy dětem kulturně a
etnicky odlišným, traumatizovaným, emocionálně deprivovaným, které podle standardního
zjišťování úrovně inteligence spadaly do kategorie nevzdělatelné, vývojově opožděné apod.
Metoda tedy vznikla jako reakce pro potřeby vzdělávání kulturně odlišných a deprivovaných
dětí bez potenciálu k vzdělávání běžnými pedagogickými metodami. Deficity v jejich
kognitivním vývoji připisoval R. Feuerstein nedostatku adekvátních podnětů, stimulace a
především zprostředkovaného učení, tedy vazby na někoho, kdo by byl dítěti ve světě nových
zkušeností průvodcem, a s kým by dítě mohlo kvalitně vztahově interagovat. Tento názor byl
ve čtyřicátých letech poměrně nadčasový. Autor metody se stavěl proti determinismu
určeného inteligenčního kvocientu při stanovování potenciálu dítěte ke vzdělání. Brzy se
ukázalo, že metoda skrývá potenciál i pro práci s dětmi s poruchami učení, vývojovými
odchylkami či s osobami po mozkových traumatech. /5/
B. O metodě
Metoda podporuje či učí osoby myslet v souvislostech a poznatky strukturovat, /8/ čímž
podporuje funkce, které se v kognitivní vědě souhrnně označují jako funkce exekutivní. Ty
jsou metodou rozvíjeny od samého počátku. A to je také podstatnou výhodou ve srovnání
např. s počítačovými metodami typu Neurop, kde jsou úkoly zaměřené spíše na parciální
funkce a chybí rozebrání toho, proč pacient volil takové řešení, jaké volil, k čemu vedlo a
proč bylo chybné. U počítačových metod jednoduše řečeno nedochází ke zprostředkování,
nelze rozebrat volenou možnost řešení, chybí potřebná zpětná vazba, aby si pacient mohl
vytvořit náhled na to, proč jeho řešení nevedlo k úspěšnému vyřešení. Metoda FIE tedy není
metodou správného či špatného výsledku, ale metodou procesu a cesty, které k výsledku
vedou.
•

Struktura metody

Jedná se o metodu typu tužka-papír, kde „papírem“ je vždy jeden ze 14 pracovních sešitů
neboli instrumentů, což je dohromady cca 330 stránek. To, kolika instrumenty a jak rychle
konkrétní jedinec projde, záleží jen na jeho kapacitě. Pořadí, v jakém jedinec instrumenty
prochází, je z větší části určeno z důvodu návaznosti jednotlivých instrumentů na sebe, např.
sešit Porovnávání předchází sešitu Kategorizace, pro názornost z toho důvodu, že když chci
třídit neboli kategorizovat, potřebuji znát kritéria třídění a musím umět vnímat společné a
rozdílné vlastnosti předmětů, které třídím, tedy potřebuji dobře porovnávat.
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S metodou se pracuje jak individuálně (což je vhodné při práci s klienty se specifičtějšími
potřebami a hlubším deficitem), tak skupinově, což s sebou nese výhodu sdílení postupů
řešení a návrhů na aplikaci v běžném životě. /8/
Sestava důležitých instrumentů

zdroj obr. /5/

První volbou je vždy pracovní sešit Uspořádání bodů, ve kterém se budují základy pro
pozdější práci. Jde především o práci s pojmy, je kladen důraz na přesné pojmenování,
vymezování pojmů a jejich správné používání. Po jedinci se chce, aby našel a nakreslil určené
tvary ve shluku bodů. K tomu potřebuje znát vlastnosti jednotlivých obrazců a vztahy mezi
nimi. Jedinec tedy potřebuje rozlišovat mezi jednotlivými tvary, potřebuje nějak organizovat
pole a potřebuje hypoteticky a deduktivně myslet vzhledem k tomu, že určité části daných
obrazců jsou zaměnitelné. Úkoly jsou zároveň založené na vrozené lidské potřebě organizovat
viděné do souvislostí (souhvězdí, mapy, apod). Popsáním strategie práce ještě před tím, než
jedinec vůbec list začne vyplňovat, se eliminuje učení typu pokus-omyl (veškeré vztahy a
možnosti jsou pojmenovány), potlačuje impulzivitu (vždy je předem stanoven ve spolupráci s
lektorem postup řešení resp. strategie) a rozvíjí řečové dovednosti. Mimo to tento instrument
rozvíjí zrakově-prostorové schopnosti. /9/

zdroj br. /5/

Dalším v řadě většinou bývá sešit Orientace v prostoru. V tomto instrumentu se jedinec učí
o relativitě a subjektivitě skrz zkušenost, že polohu čehokoliv v prostoru lze určit jen ve
vztahu k něčemu jinému, resp. že to, jak něco vidím já, je dáno jen mojí polohou vůči okolí.
Během práce jedinec prohlubuje práci s jazykem, učí se představě vztahu mezi objekty,
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eliminuje se egocentrismus, a vytváří se představa a podporuje se tolerance jiného „úhlu
pohledu“. Jedinci je tak např. předáno, proč když se ztratí, je důležité svou polohu ostatním
popisovat vždy ve vztahu k neměnným prvkům (domy, stromy) a ne vůči náhodně
zaparkovanému vozu.

zdroj obr. /5/

Instrument Kategorizace učí jedince vytvářet na základě podobností a rozdílů nadřazené a
podřazené pojmy. V konkrétním případě pomáhá např. učit přemýšlet, podle jakého
společného klíče jsou rozděleny potraviny v regálech a kde tedy může rahablitující v obchodě
najít, co zrovna potřebuje.

zdroj obr. /5/

Analytické vnímání je instrument, ve kterém se učí jedinec pracovat s dělením celku na části
a syntézou částí do celku podle určitých cílů či specifických potřeb. Dovoluje tak zvažovat
jedinci, které hledisko při rozhodování upřednostní, pro názornost zda např. rozdělí koláč na
talíře podle toho, kolik přijde hostů, nebo kdo jaký bude mít hlad.
Dalšími instrumenty jsou: Instrukce, Ilustrace, Kategorizace, Orientace v prostoru II, Rodinné
vztahy, Sylogismy, Početní řady, Tranzitivní vztahy, Vztahy v čase, Vzory ze šablon /2/
Všechny instrumenty podporují pružnost myšlení, a vnáší jedinci do života více perspektiv a
možností, jak a proč se kolem něj věci dějí. Skrývají principy, které dovolují
zprostředkovateli přemostit je z teoretické roviny listů na příklady z praktického života.
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•

Principy metody

Metoda je postavena na předpokladech strukturální kognitivní modifikovatelnosti, čímž se
myslí to, že každý člověk disponuje individuální kapacitou k úpravě resp. změně ve výkonu
kognitivních funkcí, a že rozvoj jedné oblasti vždy podnítí rozvoj jiné oblasti. K úpravě či
modifikovatelnosti dochází podle Feuersteina prostřednictvím specifické formy interakce, a to
zprostředkovaným učením. To je interakce, při níž “se rodiče, učitelé, vrstevníci či terapeuti
kladou mezi podnět a jedince se speciálními potřebami, aby zajistili a ujistili se, že jedinec
daný podnět zaznamenal, dokázal jej uchopit a zpracovat smysluplným způsobem.
Zprostředkované učení umožňuje, aby jedinec rozvíjel své kognitivní funkce pro nezávislé
učení, a stával se samostatný.“ /5/ Analogii můžeme vidět v posilování ega před superegem,
kdy se jedinec vzdaluje od „co by tomu řekli druzí“, k „co chci já“.
Strukturální kognitivní modifikovatelnost je postavena na přesvědčení, že „lidský organismus,
a tedy i kognice, mají přirozenou tendenci ke změně bez ohledu na věk, příčiny aktuálního
stavu či závažnosti genetických, tělesných či duševních postižení.“ Označení strukturální
odkazuje na to, že nedochází jen k rozšiřování obsahu, znalostí a získaných dovedností. Ale
že vhodným způsobem učení dochází k budování poznávacích struktur, které jedinci nabízejí
nové způsoby řešení problémů i orientace v neznámých situacích. /5/
Zprostředkované učení je tedy „kvalita interakce, pro niž lektor sebe vkládá mezi podnět a
jedince, aby zajistil, že jedinec podnět vnímá, chápe a integruje smysluplným způsobem.“
Smysluplným se myslí, že zajistí zobecnění dané zkušenosti tím, že tu zkušenost odpoutá od
konkrétní situace, což teprve má zásadní význam pro učení či rehabilitaci a vede k vyšším
formám kognitivních dovedností, které jsou důležité pro adaptaci v nových situacích. Stejně
důležitým nástrojem jako pracovní listy je tedy vztah, ve kterém rehabilitace probíhá, což
metodu přibližuje psychoterapii, jak ji známe. Z výše uvedeného vyplývá, že metoda je
postavena na neodlučitelnosti kognice a emocí.
•

Úloha lektora

Lektor během lekce pomáhá rehabilitovanému třídit a členit specifické podněty, které mu
zprostředkovává, organizuje podněty do souvislostí, reguluje jejich intenzitu, ustavuje mezi
nimi vztahy, pojmenovává reakce jedince a vztahuje podněty a zkušenost k praktickému
životu, dává jim význam, čímž podporuje motivaci u rehabilitovaného.
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Během rehabilitace či učení pomocí FIE lektor vysvětluje záměry a důvody, vysvětluje
„odkud, kam a proč“, formuluje cíle, podporuje samostatné plánování činnosti, a tím zajišťuje
vnitřní angažovanost na učení. Vysvětluje proces, který vedl k výsledku, čímž pomáhá
budovat pocit kompetence.
Lektor svými vstupy překračuje situaci tady a teď, tzv. přemosťuje a rozšiřuje využití
zkušenosti v širším kontextu, většinou mluví o tom, kde se v životě může jedinec s daným
principem setkat. Pomáhá detailně jedinci připravit se na řešení úkolu, probere s ním všechny
okolnosti a podmínky, zváží s ním možná úskalí, čímž jedinci pomáhá přistupovat k řešení
neimpulzivně, kontrolovaně. Podporuje reflexi chování zpětným rozborem práce a způsobu,
kterým jedinec došel k výsledku. Nejde tedy o kauzální učení se správnými a špatnými
odpověďmi, ale lektor pomáhá vytvořit síť možných souvislostí dané zkušenosti.

3. Další využití metody
Metoda se používá např. také pro práci s nadanými dětmi, které můžou mít silně rozvinutou
určitou složku kognice a jinou slabší, nebo mohou mít menší kontakt s praktickým světem. Je
ale vhodná i pro sociálně-ekonomicky deprivované jedince či etnicky znevýhodněné děti, u
kterých dochází k budování potřebné kognitivní sítě a rozšiřování pole vnímání. Obecně je
metoda vhodná pro seberozvoj a sebepoznání u jakékoliv cílové skupiny. „Jde o nástroj, jehož
pomocí můžeme zlepšit své dovednosti poznávat a organizovat informace. Naučit se různé
strategie, plánovat si svůj život, ovlivnit své chování. Inteligence není podle přesvědčení
autora neměnná struktura, kterou pouze využíváme, ale lze ji ovlivnit jako celek, a zvýšit
mentální možnosti každého člověka. Všichni jsme schopni zlepšit své myšlení a naučit se lépe
využít informace, které získáváme.“ /2/

4. Zkušenost z pozice lektora
S metodou jsem pracovala se dvěma mladými lidmi po úraze hlavy, a nyní jí procházím
s dospívajícími nadanými sourozenci.
V jednom případě, kdy jsem s metodou pracovala s mladým mužem po úraze hlavy (lehčí
fronto-temporální poškození se sníženou plynulostí řeči při zachovaném porozumění),
vstupovala do jeho motivovanosti deprese, kterou pacient neřešil léky. Pacient tedy neměl
kapacitu vstupovat do nových situací, vyhýbal se, nechával o sebe pečovat rodiči, a neměla
jsem tedy zpětnou vazbu, jestli je schopen fungovat více samostatně než na začátku. Pracovali
10

jsme společně půl roku, kdy byl pacient vyšetřen na začátku a na konci Wechslerovým
inteligenčním testem pro dospělé. Bylo zaznamenáno výrazné zlepšení v subtestech Kostky a
Matrice, kde je potřeba zapojit exekutivní funkce, především plánování a zrakovou analýzu a
syntézu.
Další, naopak velmi motivovanou pacientkou, byla úspěšná sportovkyně, která měla po těžké
dopravní nehodě výrazný deficit včetně desinhibice chování a nepřiléhavé emotivity.
Pacientka se mnou pracovala 9 měsíců, taktéž prošla testem na začátku i na konci, a stejně
jako v předchozím případě bylo největší zlepšení zaznamenáno v subtestech sycených
exekutivními funkcemi, kde bylo potřeba systematicky postupovat. Tato pacientka však
procházela celkovou aktivizací, např. původně chodila na lekce v doprovodu člena skupiny a
postupně začala chodit zcela sama. Začala znovu se sportem, učila se vařit apod. Změnou
prošly i její emoce, kde z původní převážně elevované nálady pacientka postupně začala být
schopná negativně prožívat vzpomínky na autonehodu, apod. U pacientky přetrvávaly potíže
s krátkodobou pamětí, kterou kompenzovala naučenou strategií odvozování. Zatímco na
začátku jsme na některých listech pracovaly i pět hodin, nejtěžší stránky v závěru prvního
instrumentu byla pacientka schopná zvládnout samostatně.
Závěr
Hlavní myšlenkou práce s Feuersteinovou metodou je, že učení, rozvoj či reparace kognice
probíhá skrze vztah, díky sdílení a zprostředkování zkušeností lektorem, ať už je to kdokoliv.
Tímto se metoda výrazně liší od jiných běžně dostupných metod kognitivní rehabilitace a dělá
to z ní metodu unikátní. Její nevýhoda spočívá v časové náročnosti i předpokladu vytrvalosti
klienta docházet třeba i několik let.
Tím, jak je metoda koncipovaná, napomáhá přejít od pasivního přijímání informací k
aktivnímu vyhledávání, rozvíjí schopnost vhledu, rozvíjí slovní zásobu a práci s pojmy a
především posiluje vnitřní motivaci k práci.
Mně osobně metoda přináší účinné nástroje na to, jak efektivněji pracovat s informacemi, a
v mé profesi radost i naději z proměn mladých lidí, jejichž stav se jevil jako definitivní.
Použitá literatura
/1/http://www.kognice.cz/kurz%20brno%202013%20prezentace/Ressner_Kognitivni%2
0rehabilitace.pdf
/2/ http://centrum-cogito.cz/index.php?stranka=metoda-instrumentalniho-obohaceni
/3/ http://kurzy-spp.upol.cz/CD/5/4-06.pdf
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/4/http://fim2.uhk.cz/inkov/wiki/index.php/home/1-kognitivni-vdaa/23-plasticita-mozku
/5/ Lebeer, Jo (ed.). Programy pro rozvoj myšlení dětí s odchylkami vývoje. Portál, 2006.
/6/ https://cs.wikipedia.org/wiki/Kognitivn%C3%AD_funkce
/7/ http://www.poranenimozku.cz/nasledky-a-rehabilitace/kognitivni-funkce/
/8/ http://www.ucime-se-ucit.cz/o-metode/
/9/ studijní materiály poskytnuté lektorkou kurzu
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Psychoterapie versus koučink ve výcviku SI

PhDr. Hana Alblová
1

Úvod

Hlavním cílem mé teoretické práce je definovat podíl psychoterapie a
koučinku v aktivitách pětiletého sebezkušenostního výcviku v rámci Skálova
institutu (dále jen SI). Pro toto téma jsem se rozhodla na základě vlastních zkušeností
s výše zmíněným výcvikem. Téma se mi obsahově zdá zajímavé. Ptám se sama sebe,
kde začíná a kde končí pomyslná hranice mezi terapií a koučinkem. Dílčím cílem mé
práce proto je pokus o zjištění prvků propojení psychoterapie (ať již skupinové nebo
individuální) s koučinkem.
Práce je členěna do několika kapitol. První z nich se zabývá deskripcí
jednotlivých aktivit pětiletého sebezkušenostního výcviku. Kapitola druhá je již
praktickým rozborem podílu psychoterapie a koučinku v rámci aktivit výcviku SI.
Konkrétně se jedná o tyto aktivity: skupinová sezení; teoretické víkendy; skupinový
nácvik rolí; volitelný nácvik rolí a komunitní týden. Následuje výzkumná část práce,
která je zaměřena na shrnutí výsledků dotazníkového šetření. Závěrečná část mé
práce představuje souhrn dosažených zjištění a přínosu zpracovaného tématu. Včetně
toho zde uvedu názory na toto téma ze strany frekventantů výcviku SI.
Dosažení cíle mé teoretické práce bude probíhat na základě analýzy dané
problematiky, a to prostřednictvím dotazníkového šetření, které proběhlo na počátku
roku 2016. Dotazník byl členům K12 zaslán mailem a po vyplnění byl poslán zpět na
moji mailovou adresu.
Má teoretická závěrečná práce není pouhým výzkumem postavení
psychoterapie a koučinku v příslušných aktivitách sebezkušenostního výcviku SI.
Představuje též studii, která přináší vhled do fungování výcviku SI a tím dále
prezentuje hlavní myšlenky a principy samotných zakladatelů SI. Proto lze tuto práci
použít jako prezentaci výcviku tohoto institutu laické i odborné veřejnosti. Jako
hlavní přínos práce vnímám další použitelnost samotného textu práce.
Před zpracováním textu práce jsem příliš nepočítala s riziky, která souvisejí
s dosažením adekvátních výsledků a výstupů mé teoretické práce. Jako velké riziko
se postupem času ukázal samotný dotazníkový výzkum týkající se podílu
13

psychoterapie a koučinku v jednotlivých aktivitách výcviku SI. Problém spočíval
v názorech účastníků, které byly značně rozdílné. Překvapily mne i velmi negativní
reakce, které jsem neočekávala: „Nevím, co chceš svou prací říci, ale víš přece
dobře, že jsme měli pouze sebezkušenostní část, tak mi přijde celý dotazník
nesmyslný. Nebudu to tedy vyplňovat.“ Podobné postoje bych určitě nepřipsala
vnímavému budoucímu absolventu výcviku.

Na základě výše uvedeného bylo

získání a následné vyhodnocení dotazníků časově značně náročné. Výše popsaná
rizika jsem se snažila eliminovat a dosáhnout tak kvalitního zpracování textu
předkládané práce.
2

Přehled dílčích aktivit pětiletého sebezkušenostního výcviku

Výcvik SI 1 primárně je dělen na dvě části, které představuje sebezkušenost a
teorie. V rámci těchto dvou oblastí jsou realizovány jednotlivé aktivity s nimi
související. Předmětem výzkumu poměru psychoterapie a koučinku v průběhu
výcviku jsou tyto dílčí aktivity: 2
1) Skupinová sezení: Ročníková komunita je podle počtu účastníků
rozdělena do několika skupin. Každá skupina má své dva vedoucí,
kteří zpočátku skupiny pravidelně řídí. Ke konci výcviku působí
vedoucí

jako

supervizoři

při

vedení

skupiny

jednotlivými

frekventanty. Jsou stanovena přesná pravidla, podle kterých skupina
funguje a je dobře ošetřeno jejich dodržování. Tím dochází
k vytvoření bezpečného prostředí, které frekventantům umožňuje bez
obav prezentovat a řešit svá témata. Později

dochází k přípravě

frekventantů na samostatnou práci skupinového terapeuta. V rámci
skupin jsou realizovány různé techniky, v nichž se promítají a dále
objasňují řešené problémy frekventantů. 3
2) Teoretické víkendy: Tyto víkendy spadají společně s nácviky rolí do
teoretického vzdělávání v rámci výcviku. Jedná se o soubor přednášek
1

Jedná se o pětiletý sebezkušenostní výcvik v integrativní skupinové terapii. Více informací naleznete

na stránkách SI: http://www.skaluvinstitut.cz/sebezkusenostni_vycvik.
2

Mimo uvedené analyzované aktivity v rámci výcviku dále probíhají individuální konzultace,

koučink, supervize, konference, deníkové zápisy.
3

SKUPINOVÁ

SEZENÍ

-

Sebezkušenostní

výcvik

In

http://www.skaluvinstitut.cz/index.php?KOD=vycvik_struktura.
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Skálův

institut.

Dostupné

z:

či rozličných příspěvků zaměřených na rozvoj teoretických znalostí
frekventantů. V posledních letech je jeden z teoretických víkendů
nahrazen Konferencí integrativní psychoterapie SI. Jak teoretické
víkendy, tak konference jsou přístupné nejen pro frekventanty, ale i
pro širší veřejnost. Na tomto místě předkládám pro názornost ukázku
programu jednoho z řady teoretických víkendů: 4
Sobota
 Od W. Reicha k D. Boadellovi, psychoterapie zaměřená na tělo a její
místo v terapeutických systémech
 Bioenergetika a biodynamika, Pesso - Boyden systém psychomotor
(PBSP), hlavní principy
 Biosyntéza – koncept životních polí life-fields
 Biosyntéza – koncept práce s energetickými centry a somatizací
Neděle
 Principy a techniky sjednocené psychoterapie – intrapsychická úroveň
 Principy a techniky sjednocené psychoterapie – dyadická úroveň
 Multiteoretická konceptualizace
 Multiteoretická psychoterapie
3) Skupinový nácvik rolí: Jedná se o konání uzavřených skupinových
setkání za účelem reflektování dějů probíhajících ve skupině. U každé
skupiny je nastaven program skupinového nácviku rolí tak, aby jeho
výsledky podpořily pochopení principů fungování skupiny a vztahů či
rolí jednotlivých členů ve skupině. Skupinový nácvik rolí rozvíjí dění
ve skupině a pracuje na dotažení některých témat členů skupiny. 5
4) Volitelný nácvik rolí:

4

TEORETICKÉ VÍKENDY - Sebezkušenostní výcvik In Skálův institut. Dostupné z:

http://www.skaluvinstitut.cz/teoreticke_vzdelani.
5

Vlastní popis.
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Jde o nácvik rolí, který v rámci výcviku spadá částečně do
teoretického vzdělávání a částečně do sebezkušenosti. Na rozdíl od
skupinového nácviku rolí je tento přístupný i zájemcům mimo
komunitu SI. Každý nácvik rolí trvá dva dny a řídí se předem
nastaveným programem, jehož body spadají pod jedno téma. Součástí
těchto nácviků je také osvojování si vybraných technik. 6 Nástin
tematických celků konaných nácviků rolí v roce 2016:
 Základy psychoterapie
 Integrativní psychoterapie
 Skupinová psychoterapie
 Obranné mechanismy a motivace
 Zvládání psychických stavů
 Komunikační dovednosti
 Rodinná terapie
5) Komunitní týden: Každá komunita absolvuje v rámci jednoho
ročníku komunitní týden, který se koná mimo SI – momentálně ve
Špindlerově Mlýně. Absolvování tohoto týdne je pro frekventanty
povinné a řídí se přesně nastaveným programem. Program běžného
dne v komunitním týdnu vypadá takto (od 8:30 do 20:00):
KOMUNITA, SKUPINA, TECHNIKA, SKUPINA, VEČERNÍ
KLUB. 7
3

Psychoterapie vs koučink ve výcviku SI

Podíl psychoterapie a koučinku v rámci aktivit výcviku SI je poměrně těžké
přesně určit a je obtížné vůbec vymezit hranici mezi terapií a koučovacími
technikami. Při zpracování výstupů z dotazníkového šetření jsem dospěla k závěru,
že i pro většinu frekventantů je poměrně obtížné procentuálně jasně vyjádřit tento
poměr. Někteří z nich si vůbec neuvědomují, že probíhalo něco jiného než
sebezkušenost v oblasti psychoterapie jiní poukazují na další možnosti, kterými jim
6

NÁCVIK

ROLÍ

-

Sebezkušenostní

výcvik

http://www.skaluvinstitut.cz/nacvik_technik_a_roli.
7

Vlastní popis.
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In

Skálův

institut.

Dostupné

z:

podle nich byly v průběhu výcviku předávány informace (např. mentoring,
poradenství). Na základě výše uvedených nejasností se nyní pokusím vymezit
stěžejní pojmy mé práce.

3.1

Definování pojmů psychoterapie a koučink

PSYCHOTERAPIE
Psychoterapie představuje systém, jehož cílem je léčení duševních poruch či
hraničních stavů prostřednictvím psychologických prostředků, ke kterým náleží
například řeč, gestikulace, mimika, ticho, nebo změna prostředí. 8 Terapie je
plánovaná a propracovaná psychologická pomoc, kterou poskytuje a provádí
příslušný odborník.

Součástí psychoterapie je talent, schopnost improvizace a

intuice terapeuta, jenž je vedena odpovědností a snahou rozšířit subjektivní svět
klientových hodnot. 9
Koučink je naopak určen „zdravým“ lidem, kteří potřebují pouze dočasnou
pomoc nebo podporu. Kouč by měl být partnerem spíše než expertem či autoritou. 10
Další rozlišení je možné spatřit v zacílení na minulost, původ a příčiny problémů
(terapie) a směřováním k budoucnosti, hledání konkrétní cesty, pro kterou je potřeba
se rozhodnout (koučink). 11 Koučování je většinou zaměřené na vyřešení daného
problému nebo dosažení konkrétního cíle, bývá tedy spíše transakční, než
transformační. To se může ukázat jako problém, pokud se kouč pustí i do oblasti
životního koučinku.12 Psychologický přístup v koučování jde obvykle více do
hloubky, zabývá se osobností klienta, jeho hodnotovým systémem, sociálním a
vztahovým kontextem. Součástí koučování bývá též využití psychodiagnostiky jako
nástroje sebepoznání klienta. 13

8

EVANS, K., GILBERT, M. C. Úvod do integrativní psychoterapie, s. 9.

9

Tamtéž, s. 23.

10

PARMA, P. Umění koučovat, s. 62.

11

CULLEY S., Bond T. Integrativní přístup v poradenství a psychoterapii, s. 18.

12

PARMA, P. Umění koučovat, s. 33.

13

KOUČINK - Kouč: manažer, nebo psycholog? Dostupné z: http://www.koucinkportal.cz/kouc-

manazer-nebo-psycholog/.
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Zmatení v této rovině způsobují samotní odborníci, kteří předkládají studie,
ve kterých jsou hranice mezi koučováním a psychoterapií popisovány dosti
rozmanitě. Jako příklad je možno uvést z mého pohledu kontroverzní skutečnost, že
část odborné veřejnosti uvádí, že hranice mezi koučinkem a psychoterapií jsou
vytvářeny uměle a ve skutečnosti neexistují. V rámci této práce budu vycházet
z existence hranic mezi koučováním a psychoterapií. Přitom nutno podotknout, že
dále do hry vstupuje např. poradenství nebo mentoring.
Psychoterapie jako taková jedinci nemusí zákonitě ihned pomoci – někdy je
tomu právě naopak. Člověk, který se příliš nevěnoval sám sobě a najednou se ocitá
ve složité situaci, má značný problém. Tím, že svůj život začne dávat dohromady
pomocí psychoterapie, může dojít k tomu, že se jeho psychický stav zpočátku terapie
ještě více zhorší. Takový jedinec se začne možná poprvé ve svém životě „nořit“ sám
do sebe a zjišťovat kým je, což je poměrně náročná záležitost. Jedinec je nucen
překonat řadu vstupních bariér, než se vůbec dostane k jádru problému, který je tím
důvodem, proč začal docházet na psychoterapii. 14
Jedná se o velmi náročnou a intenzivní práci na sobě samém, kterou ne každý
klient ustojí. Obdobně je tomu i s časem, který člověk musí věnovat aplikování
psychoterapie k tomu, aby tato byla úspěšná. Někdo k dosažení cíle musí podstoupit
dlouhou a časově náročnou cestu, jinému postačí několik sezení s psychoterapeutem.
Řada klientů psychoterapeutické sezení vzdává a pak se navrací, jelikož sami dospějí
k tomu, že skutečně potřebují pomoci. Psychoterapie je tudíž hledání cesty životem a
to nejen pro jednotlivé klienty, ale též pro samotné psychoterapeuty. Jedná se o tzv.
never ending strory, jelikož se jedná o život, který je stále proměnný a nelze k němu
přistupovat staticky. Stejně jako se mění problémy jednotlivých klientů, stejně tak by
se podle mne měl proměňovat postoj psychoterapeutů, kteří jsou tvůrci
psychoterapeutického procesu. 15

KOUČINK

14

15

CULLEY S., Bond T. Integrativní přístup v poradenství a psychoterapii, s. 18.
Osobnost psychoterapeuta a jeho vztah ke klientovi je velmi dobře a zajímavě popsán

v díle: YALOM, I. D. Láska a její kat. Praha: Portál, 2010.
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Pojem koučink vychází z anglického slova coach čili kočár. Koučink je
partnerství s klienty, které je tvůrčí, podporuje nové nápady a inspiruje k
maximálnímu využití jejich osobního a profesního potenciálu. 16 „Koučink
představuje důvěryhodný vztah, který napomáhá klientovi podniknout konkrétní
kroky za účelem dosažení jeho vize, jeho cíle nebo přání. Koučink využívá procesů
zkoumání a sebeobjevování k budování klientova uvědomění a přijetí zodpovědnosti,
kterého dosahuje prostřednictvím větší struktury, podpory a aktivní zpětné vazby.
Proces koučinku pomáhá klientovi nejen přesně definovat jeho cíle, ale také i těchto
cílů dosahovat rychleji a s větší efektivitou, než pokud by koučinku nevyužíval.“ 17
Během koučovacího sezení je důležité mít rozdělené odpovědnosti a respektovat je:
klient zodpovídá za svůj život, za své cíle, za svůj vývoj, za plnění jím
naplánovaných akčních kroků. Kouč zodpovídá za sebe a za koučovací proces.
Klient je ale tím, kdo sezení skutečně řídí, kdo je během koučování tím jediným
důležitým člověkem, kolem kterého se všechno točí. 18
Koučink vychází z psychologie sportu. Traduje se, že tato technika vznikla,
když vedení sportovce musel převzít trenér, který danému sportu vůbec nerozuměl.
Nemohl svěřence vést, musel se od něj nejdříve učit. John Whitmore je společně s T.
Gallwey považován za zakladatele koučinku. Sir John Whitmore, vyhledávaný
britský poradce a pedagog, zahájil svou kariéru jako profesionální automobilový
závodník a v šedesátých letech minulého století dosáhl mnoha úspěchů jako člen
automobilové stáje Ford. Po několika letech podnikání ve Velké Británii, Švýcarsku
a USA založil se svým společníkem Timothym Gallweyem firmu Inner Game Ltd.,
která významně obohatila nové přístupy vedení lidí ve sportu i v manažerském
výcviku. 19
Psychologický koučink
Psychologický koučink vychází z koučinkových modelů, které jsou
propojovány

s existujícími

terapeutických

přístupy.

Psychologický

koučink

16

WHITMORE, J.: Koučování: Rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti, s. 11.

17

ICF ČR - Co je ICF koučink. Dostupné z: www.coachfederation.cz/cz/pro-klienty/co-je-icf-

koucink.html.
18

PARMA, P. Umění koučovat, s. 43.

19

Více viz kniha: WHITMORE, J.: Koučování: Rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti.
19

absorboval celou řadu terapeutických přístupů (krátkodobou terapii zaměřenou na
výsledek, KBT, racionálně emoční behaviorální terapii, multimodální terapii). 20

20

KNIGHT, S. NLP v Praxi. Neurolingvistické programování jako cesta k osobní jedinečnosti, s. 89.
20

Tabulka primárních rozdílů mezi terapií a koučinkem 21

KOUČINK

TERAPIE

Dosahování cílů.

Léčba.

Konkrétní akce.

Pochopení problému.

Podněty.

Opatrnost.

Rychlé dosažení výsledků.

Postupné pokrok.

Motivace.

Ochrana.

Kreativita a objevování.

Odstraňování bariér.

Začátek něčeho nového.

Ukončení něčeho starého.

Dnes již existuje řada studií, které přesně popisují hranice mezi koučinkem a
psychoterapií. Zároveň ale platí pravidlo, že co kouč či psychoterapeut, to jiné pojetí
hranic mezi koučováním a psychoterapií. Proto je velmi obtížné skloubit teoretické
popisy hranic s každodenní praxí jednotlivých odborníků. Já osobně se domnívám, že
velkou výhodou kouče je znalost psychoterapie a jejích možností. To podle mého
názoru představuje nadstandard v „českém“ koučinku. Kvalitní kouč dokáže lidi
rozvíjet a posouvat – což znamená, že je také mění. Myslím si, že je důležité z
hlediska kouče vědět jak pracovat se změnou a co to znamená pro klienta
(psychoterapeuticky řečeno: „co klient cítí“; „co se s ním děje při a po koučinku“).

21

Vlastní tabulka.
21

4

Výsledky a výstupy dotazníkového šetření

Předloha rozesílaného dotazníku 22
Dotazníkové šetření: Podíl psychoterapie a koučinku v rámci sebezkušenostního výcviku SI
1) Podíl psychoterapie a koučinku při skupinových sezeních (vyjádřete v %).
%
%
……………
X
……………..
psychoterapie
koučink
2) Podíl psychoterapie a koučinku při teoretických víkendech (vyjádřete v %).
%
……………
psychoterapie

X

%
……………..
koučink

3) Podíl psychoterapie a koučinku při skupinovém nácviku rolí (vyjádřete v %).
%
……………
psychoterapie

X

%
……………..
koučink

4) Podíl psychoterapie a koučinku při nácviku rolí (vyjádřete v %).
%
……………
psychoterapie

X

%
……………..
koučink

5) Podíl psychoterapie a koučinku v rámci komunitních týdnů (vyjádřete v %).
%
……………
psychoterapie

X

%
……………..
koučink

6) Váš stručný pohled na podíl psychoterapie a koučinku v rámci výcviku.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………
Přehled výsledků zpracovaných dotazníků 23

22

Vlastní návrh obsahové struktury dotazníku.
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Číslo
dotazníku

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

23

Aktivity
Skupinová Teoretické Skupinový
výcviku >>>
sezení
víkendy nácvik rolí

Nácvik
rolí

Komunitní
Průměr
týdny

Psychoterapie

90

30

40

30

60

50

Koučink

10

70

60

70

40

50

Psychoterapie

75

5

50

30

70

46

Koučink

25

95

50

70

30

54

Psychoterapie

90

5

50

20

70

47

Koučink

10

95

50

80

30

53

Psychoterapie

80

40

40

20

90

54

Koučink

20

0

40

60

10

26

Psychoterapie

75

30

70

60

70

61

Koučink

25

20

30

40

30

29

Psychoterapie

90

40

80

50

70

66

Koučink

10

20

20

20

20

18

Psychoterapie

80

70

40

40

50

56

Koučink

20

30

60

60

50

44

Psychoterapie

80

1

30

10

50

34,2

Koučink

20

99

70

90

50

65,8

Psychoterapie

45

0

15

15

35

22

Koučink

30

5

20

20

25

20

Psychoterapie

70

100

50

50

70

68

Koučink

30

0

50

50

30

32

Psychoterapie

85

0

65

40

80

54

Koučink

15

0

35

60

20

26

Psychoterapie

80

0

70

90

100

68

Koučink

20

0

30

10

0

12

Vlastní dotazníkový výzkum a zpracování jeho výsledků.
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13

14

15

16

17

Psychoterapie

50

1

10

10

50

24,2

Koučink

50

99

90

90

50

75,8

Psychoterapie

90

90

90

70

60

80

Koučink

10

10

10

30

40

20

Psychoterapie

90

10

70

50

90

62

Koučink

10

10

10

30

10

14

Psychoterapie

80

1

30

10

50

34,2

Koučink

20

99

70

90

50

65,8

Psychoterapie

90

0

80

50

45

53

Koučink

10

0

0

0

0

2

79

25

52

38

65

20
52
36

38

41

51

29

Průměr
(zaokrouhnen Psychoterapie
na celá čísla) Koučink
Psychoterapie
Celkový
průměr
Koučink

Výsledný graf poměrů zjištěných průměrných hodnot

Poměr průměrných hodnot
80
70
60
50
40

Psychoterapie

30

Koučink

20
10
0

Skupinová
sezení

Teoretické
víkendy

Skupinový
nácvik rolí

Nácvik rolí

Výsledný graf podílu celkového průměru zjištěných hodnost
24

Komunitní
týdny

Podíl celkového průměru hodnot

Koučink

Psychoterapie

4.2

Vybrané názory zpracovatelů dotazníkového šetření

 Podíl mi přijde vyvážený, navíc každý účastník má možnost posílit
psychoterapii či koučink formou individuálu, dle svých momentálních potřeb.
 Domnívám se, že převládala psychoterapie, což dle mého tak má být.
 Během výcviku jsem nepozoroval, jaký má co podíl, až později, když jsem se
blíže seznámil s koučinkem, jsem to měl možnost aspoň trochu rozeznat. Měl
jsem navíc koučiknovou větev, zkušenost tam mi přišla zajímavá. Ale přijde
mi, že abych koučink prováděl na profesionální úrovni, potřeboval bych ještě
nějaké další nácviky. Dále mi přijde, že hranice mezi oběma pojmy není
úplně jasná, například systematika se vydává za terapii a v podstatě vypadá
skoro jako koučink.
 Myslím, že by pomohlo, kdyby měl každý zadefinovat, co si pod pojmem
koučink představuje, protože se to asi může lišit. Pro mě se podoba koučinku
ve SI hodně pojí s Oldou Kvasničkou a jeho intervencemi, které jsou hodně
zaměřené na budoucnost, na korekci chování, plánování, cíle. Tato podoba
koučinku je pro mě asi nejsnáze rozpoznatelná. Dále jsem jako koučink
vnímala nácviky rolí s Magdou. Moc si neuvědomuji, že bych nasávala
25

koučink během teoretických víkendů. Pohledy dalších frekventantů se jistě
budou lišit.
 Kdybych si tohle (myšleno podíl terapie a koučinku v aktivitách SI) uměla
uvědomit na začátku výcviku, vytěžila bych toho pro sebe daleko víc.
 Připadá mi, že rozdělení příjmu informací pouze na PT a koučink je trochu
zkreslené. Pokud jej mám tedy rozdělit do těchto dvou kategorií, činím tak
trochu násilně výše. Z mého pohledu docházelo také k mentoringu a
poradenství, z nichž ani jedno není zahrnuto mezi metody práce v rámci
výcviku. Navíc termín komunitní týden je velmi široký, neboť zahrnuje jak
skupinový výcvik/sezení, tak práci v komunitě. Velkou výhradu mám také k
dotazu ohledně teoretického víkendu, kdy opět většinu času docházelo k
předávání informací pomocí prezentací, což dle mého názoru nebyla ani PT,
ani koučink.
 Podíl psychoterapie a koučinku mi vyhovoval.
 Myslím, že výcvik není tvořen jen těmito dvěma prvky, ale jsou obsaženy i
jiné – např. vzdělávání. Osobně, taky nejsem tak dobře vzdělaná v koučinku,
takže se ani necítím sebejistě v takovém hodnocení. Otázkou pro mě tedy je –
kde je tedy přesná hranice a rozdílnost mezi koučinkem a vzděláváním.
Myslím si, že koučink je založen na osobní zakázce kouče a zákazníka a je
založen dost na osobní/konkrétní zakázce. Vzhledem k tomu, že já si nejsem
vědoma toho, že bych o nějakou zakázku v koučování žádala tak bych podle
toho i případně upravila své hodnocení výše a dala všude u koučování 0.
Opravdu se necítím moc kompetentní to posuzovat, protože prostě přesně
nevím, co se tady koučováním myslí.
 Myslím si, že v rámci výcviku dochází k úměrnému prolínání psychoterapie a
koučinku. Zpočátku výcviku jsem si myslela, že půjde spíše o koučink, než o
terapii. Postupem času se ukázalo, že v prvních ročnících jde spíše o terapii a
v posledních dvou letech spíše o koučink. Tento poměr psychoterapie a
koučinku mi zcela vyhovoval.
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 U některých odpovědí nedoplňuji koučink záměrně. Chybí mi zde další
položka teorie. Koučink bych tam vůbec nezařadila.
 Myslím,

že

některé

techniky

koučinku

jsou

součástí

běžných

psychoterapeutických postupů, respektive že koučinkové postupy z těch
psychoterapeutických vychází, nedokážu je však rozlišovat, ve výcviku se s
tím přímo nepracovalo, že by se řeklo: teď jsme dělali něco, co se používá
v koučování.
Závěr

Cílem mé práce bylo pomocí dotazníkového šetření zjistit podíl psychoterapie
a koučinku v aktivitách pětiletého sebezkušenostního výcviku v rámci SI. Při
zpracování jednotlivých částí práce jsem vycházela nejen z odborné literatury, ale též
z vlastní zkušenosti s výcvikem SI. Pokusila jsem se o zpracování výzkumu
prostřednictvím dotazníkového šetření. Základem mé práce byl popis dílčích aktivit
výcviku (skupinová sezení; teoretické víkendy; skupinový nácvik rolí; volitelný
nácvik rolí a komunitní týden). Dále byly definovány pojmy psychoterapie a
koučink,

ke kterému jsem

přistoupila na základě zjištění

vyplývajícího

z dotazníkového šetření, ve kterém mnozí frekventanti zmiňovali, že jim není zcela
jasné, co si pod pojmem koučink představit. Předloženy byly též rozdíly mezi
koučinkem a psychoterapií. Zabývala jsem se též otázkou hranic mezi terapií a
koučinkem. Dále došlo k uvedení výsledků prostřednictvím zpracovaných dotazníků,
které byly prezentovány pomocí příslušné tabulky a z ní vyplývajících grafů. Závěr
práce zahrnoval názory na zkoumané téma ze strany zapojených frekventantů.
Zpracování tématu práce pro mne bylo zajímavé a myslím si, že by bylo
možné výzkum dále rozšířit do dalších oblastí, v nichž je sebezkušenostní výcvik SI
realizován. Hlavní přínos práce spatřuji v prezentaci výsledků dotazníkového šetření.
Také v tom, že samotná práce může býti užitečná pro potenciální frekventanty, kteří
se rozhodují, do kterého výcviku se zapíší – na mysli mám zejména informativnost
práce s ohledem na fungování výcviku SI. Osobně pracuji s hranicemi mezi
koučinkem a psychoterapií tak, aby byla naplněna klientova zakázka. Též klienta
informuji, zda je podle mého názoru v jeho případě vhodnější psychoterapie nebo
koučink. Pokud klient hovoří o tom, že je nemocný či že má problém, doporučuji
spíše terapii. Klient, který chce pracovat na osobnostním rozvoji nebo chce pracovat
27

na posílení v některé oblasti svého života, nabízím mu koučink. Sama jsem si
vědoma křehkosti hranice mezi těmito dvěma přístupy a zastávám názor, že dobrý
kouč, by měl být i dobrý terapeut, což se v praxi povede jen malému počtu
odborníků.
8
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PROČ INTEGRATIV. PSYCHOTERAPIE V PEDAGOG. VOLNÉHO ČASU
Na myšlenku mě přivedli klienti terapeutické komunity, kde jsem pracoval jako
psychoterapeut a na sezeních jsem často slyšel: „Proč mi tohle neřekl nikdo před tím? Proč
jsem tohle nikdy nezkusil? Tohle vědět, tak se v životě nedám na drogy“. Tito lidé v léčbě
objevovali znovu život, který neměli možnost poznat. Po ukončení léčby vstupovali do života
mnohonásobně lépe vybaveni než řada těch, kteří s drogami neměli nic společného.
Položil jsem si otázku: „Proč v rámci programů prevence kriminality se nemůže stejného
luxusu dopřát i dětem a mládeži, kteří to zdánlivě nepotřebují“? Protože v řadě rodinách se
dětem dostatečné péče nedostává, škola na to nemá prostředky, tak jedinou cestou, kdy se
děti mohou věnovat sami sobě a ještě dobrovolně a s nadšením jsou místa, kde se věnují
svým zájmům.
Proto jsem svou myšlenku uvedl do praxe a otevřel si vlastní neziskovku a činnost
postavil na svých zájmech a koníčcích, které mě baví a mohu je zprostředkovat druhým. Se
svým týmem jsme děti rozdělili do skupin a všechny během tréninků pozorujeme. Hromadně
sestavujeme tréninkový program i s ohledem na jejich sebepoznání a osobní rozvoj.
Postup pozorování realizujeme:
- pozorováním během tréninku
- pomocí deníků, které si členové vedou
- formou reflexí, které po každém tréninku s členy realizujeme
Opíráme se o přístupy Pesso Boyden, Narativní terapie, pozitivní terapie a skupinové
terapie. Pro získání dětí jsme se opřeli jako o motivační prostředek o oblasti airsoftové
sportovní střelby (Air IPSC), první pomoci a vojenského sportu, potažmo prvky branné
přípravy. V následujících kapitolách představím samotnou organizaci a segmenty činnosti,
které realizujeme. Pak navážu na využití samotné integrativní psychoterapie.

O PADASFM z.s.
Jsme volnočasové, sportovní centrum zabývající se airsoftem a to jak na úrovni
vojenského sportu, tak sportovní, dynamické střelby Air IPSC. Díky těmto dvěma
adrenalinovým oblastem se nám otevírají možnosti osobního rozvoje, které
zprostředkováváme zejména mládeži. Airsoft využíváme jako motivační prvek pro výchovu a
vzdělávání. Podporujeme a posilujeme tak vazby mezi dětmi a rodiči, ale také mezi dětmi a
pedagogy, kteří naší činnost velmi kladně hodnotí.
V neposlední řadě máme rozpracovaný program Ze života…, který je zacílen na žáky
ZŠ, pedagogy a rodiče. Jedná se o projekt, který by v budoucnu měl podpořit efektivnější
volbu povolání u dospívajících dětí a mládeže, kteří se rozhodují pro studijní obor. Naše
know-how si v tuto chvíli nechám ještě pro sebe. Tímto projektem se nám podařilo propojit
podnikatelský sektor se státním a věříme, že užitek to bude mít jak na poli hlavního cíle,
kterým je mládež, tak i ekonomický.
Posláním naší organizace je aktivní přístup k problematice výchovy dětí, působit tak
v oblasti prevence kriminality a ukázat v našem systému příklad toho, že v situaci, kdy se
respektují zákony, a nejsme svázaní nesmyslnými nařízeními, tak že efekt ať už ve školství
nebo zdravotnictví se může dostavit. A naopak, že naše činnost může transparentně ukázat
na ty body, které nefungují a jsou špatně nastavené.
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Úvod do Airsoftu
Než popíšu samotnou činnost a odbornou náplň, kterou realizujeme, považuji za důležité
vás zasvětit do celé problematiky a pro dokreslení celé činnosti věnovat pár řádků i
samotnému airsoftu. Co to je, jak se objevil v České republice a jaká je jeho úloha ve volném
čase dětí. Proč je tématem také prevence kriminality a jaký je zde prostor s tímto
volnočasovým odvětvím pracovat.

NAŠE FILOSOFIE – My airsoft nehrajeme, ale děláme…
je jedno z našich mott. A to proto, že nízké nákladové položky na airsoftové zbraně jsou
dostupné prakticky komukoliv. Chceme v airsoftu zachovat myšlenku, že airsoft hrají
nadšenci starší 18 let napodobující činnost ozbrojených složek v amatérské rovině, baví se
pobytem v přírodě, vyhledávají adrenalinové zážitky a mají touhu po dobrodružství.
V rovině sportovní chceme mládež, kterým rodiče zakoupili airsoftovou zbraň přivést ke
sportovní, dynamické střelbě a ukázat jim svět závodů také na mezinárodních soutěžích.
Vést je k bezpečnosti, zodpovědnosti a sebepoznání. Připravujeme pro ně pravidelné
tréninky a soustředění, které jsou tematicky zaměřené na spektrum činnosti od sportovní
střelby, přes pobyt v přírodě, vojenskou historii ČR až po vědomosti první pomoci. Cílem
je, aby na ulicích se těchto zbraní v rukou dětí vyskytovalo co nejméně, a abychom jim
poskytli hodnotné využití volného času, kterého je v dnešní době nedostatek.
Proto máme v sekci klubu Air IPSC odkaz Kariéra airsofťáka, kterou budeme stále
aktualizovat a zprostředkovávat dětem co nejhodnotnější využití volného času, ve kterém by
vstřebaly co nejvíce dovedností pro svůj osobní rozvoj. Potažmo jim skrze jejich vývoj dali
možnost v 18 letech splnění si snu a hrát airsoft. Věříme, že cesta systematického vedení
napomůže nejen ovlivnit kvalitu hráčů v airsoftové populaci, ale že principy spojené s
disciplínou, zodpovědností a lidskými hodnotami si děti a mládež ponesou dál do života.

HISTORIE AIRSOFTU
Počátky airsotu datujeme do druhé poloviny 80 let 20 století. Země původu je Japonsko
a pak celá východní Asie. Myšlenka proč tento druh sportu vznikl, byl vnést do výcvikových
metod armády bezpečný prvek nácviku bojové simulace. To se díky těmto zbraním povedlo
a výrobci zacílili pozornost i na širokou veřejnost a zavedli komerční produkci, která se vyvíjí
do dnes.
Jedná se z pravidla o týmovou adrenalinovou hru se vzduchovými střelnými zbraněmi
kategorie D. Jako střelivo se používají 6 mm plastové projektily. Ke hře můžete použít
manuální, plynové nebo elektrické zbraně. K samotné hře patří také znalost bezpečné
manipulace se zbraní a vybavení - zejména ochranné prostředky. Nejdůležitější je ochrana
očí!!! K tomu jsou určené certifikované brýle s odolností proti nárazu. Doporučujeme brýle
s balistickou ochranou.
1.1.

Rozdělení airsoftu

Rekreační - Uplatnění najde na letních táborech jako zpestření výplně celo-táborových
her a to ať už ve formě terčové střelby nebo hry tým vs. tým. Za doprovodu rodiče si tuto
zábavu mohou vyzkoušet i děti mladší 15 let.
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Sportovní - Jedná se o sportovní disciplínu
pod názvem Air IPSC. Pravidla této sportovní
disciplíny jsou převzata z IPSC, kde se závodí
s ostrou municí. Air IPSC má tu výhodu,
že za stejných podmínek můžete začít se sportovní
střelbou a to s mnohem nižšími náklady.
Interaktivní střelecké situace Vás vtáhnou do
závodu. Potřebujete zdokonalovat především
kombinaci síly, rychlosti, techniky a přesnost střelby. Ty zde hrají velkou roli v úspěšném
růstu. Co je na Air IPSC zajímavé a přitažlivé je fakt, že se závodník nikdy nedostane do
stejné střelecké situace. Na závodech pořadatel připravuje různé střelecké situace.
Vojenský sport - Jedná se o typ airsoftu, kdy
jsou hráči postaveni jako týmy do situací, které
musí společně překonat a zvládnout. Prokáží se
zde fyzické a týmové dovednosti, ale i ty psychické.
Jedná se o dlouhé pochody náročným terénem se
zátěží, zvládání dovedností v první pomoci a
zdolávání nestandartních překážek (např. skalních
útvarů…), a v rámci těchto aktivit je třeba plnit
přidělené úkoly. Tyto akce bývají 2 až 4 denní a cílem je užít si akci pod reálným velením
v atmosféře opravdového bojiště. Dodává to akcím hlubší zážitek. Stále je to však simulace
a o zábavu není nouze.
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SLOŽKY PADAS
Centrum PADASFM z.s. svou strukturou zastřešuje zatím tři segmenty činnosti.
Samotný airsoft, klub Air IPSC (klub sportovní dynamické střelby) a Rescue tým. Všechny
tyto tři oddíly poskytují nejen mládeži, ale i dospělým široké spektrum dovedností, které se
mohou učit a zdokonalovat se v nich. Od dovedností a technik přežití v přírodě,
přes vysokohorskou turistiku a horolezectví, sportovní dynamickou střelbu až po první pomoc
nebo techniky bojové první pomoci tzv. TCCC (Tactical Combat Casualty Care).
1.2.

Tým PADAS

Je vlajkovým týmem celého sdružení. Aktivně se účastní vybraných akcí, kde se
prezentuje a spolupracuje v terénu nejen s řadou jiných airsoftových týmů, ale i s týmy
tvořené z řad bezpečnostních a ozbrojených složek, se kterými se snažíme udržovat stále
aktivní kontakt. Díky těmto vazbám se máme možnost účastnit zajímavých výcviků a
seminářů od branné přípravy až po znalosti zdravovědy.
Jako další náplní a zálibou jsou vysokohorské výpravy. Fatru, Tatry máme nedaleko
a vstoupili jsme taky na půdu Alp. Uskutečnili jsme dva úspěšné výstupy (Gran paradiso
4061 m.n.m a výstup na Mt. Blanc).
Nedílnou součástí každého klubu či firmy je zajistit si budoucnost a proto své zkušenosti
předáváme dál a to jak mládeži, tak dospělým, kteří projeví zájem. Proto máme ve spolku
sestavenou kariéru, se kterou Vás seznámím v dalších kapitolách. A jedna z možností, která
se skýtá v rámci kariéry je realizovat se v klubu PADAS Junior. Podmínka účasti v klubu
PADAS Junior je jediná. Být členem Air IPSC FM.
5.2 Air IPSC Frýdek-Místek

Něco málo o vzniku samotného IPSC. Praktická střelba podle pravidel IPSC je moderní
a dynamicky se rozvíjející sportovní disciplína, která v sobě spojuje prvky sportu a použití
zbraní v reálných situacích ať už v policejní praxi či při sebeobraně jednotlivce.
Tento druh sportovní střelby se střílí již v asi 50-ti zemích světa, má své mistrovství
světa i Evropy. Kořeny této střelby jsou v USA v 70. letech. Jejím smyslem je co největší
napodobení reálně možné situace - střeleckého střetnutí. Dává maximální volnost střelci v
tom, jak bude tuto situaci řešit, omezuje jej pouze tak, aby byla zajištěna maximální
bezpečnost.
Žádné
stanoviště
by
se
nemělo
opakovat.
(citace
z:
http://apscr.cz/joomla/index.php/cs/home/co-je-ipsc)
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Klub Air IPSC je levnější
verzí tohoto sportu. Dle
našeho
mapování
konkurence v ČR působí
3 kluby. Pouze však klub
Air IPSC FM je od r. 2015
oficiálně schválen Asociací
praktické
střelby
ČR
(APSČR).
Jsme
první
neziskovou organizací, jejichž
stanovy přijalo v roce 2013
MVČR dnes již krajské soudy
zároveň také právě APSČR.

a

Aktuálně náš klub působí ve
Slezské lize, kde se na
mezinárodním
poli
potkáváme s těmito státy:
Polsko, Slovensko, Maďarsko
a otevírají se nám příležitosti
reprezentovat
ČR
v evropském
šampionátu,
který každý rok pořádá jiný
stát.
1.3.

Rescue tým

Je vlastně tým PADAS,
který
je
nasazován
do humanitárních
akcí
nebo akcí, kde je třeba
podpořit složky IZS. Náš tým
působil již na povodních v roce
2010. V tomtéž roce jsme
uspořádali víkendové cvičení
pro MČČK (mládež českého
červeného kříže) pod názvem
MASH. V roce 2011 jsme byli
pozvaní na celorepublikové
cvičení HJ (humanitárních jednotek). Jako jediný neoficiální tým celého cvičení jsme za
sebou nechali řadu profesionálních jednotek a odvezli si 2. místo. V následujících letech
jsme aktivně vypomáhali s přípravou několika akcí ve spolupráci právě s ČČK.
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V roce 2012 jsme měli
příležitost
se
setkat
s bývalými
příslušníky
speciálních jednotek ČR a ti
pro nás ve spolupráci
s mediky
připravili
víkendové cvičení na téma
TCCC. Kde jsme měli
možnost získat informace
o tom, jak probíhá první
pomoc
v bojových
podmínkách a jak se liší
od té civilní. Zaujalo nás to na tolik, že každý rok vyčleníme cca 2 tréninky, které věnujeme
zdokonalování těchto dovednosti a do budoucna chceme své dovednosti a vědomosti
zpečetit certifikovanými kurzy.
KARIÉRA V PADASFM z.s.
V této kapitole představím kariéru, kterou zmiňuji již v dokumentu několikrát a to proto,
že je průsečíkem všech činností, které ve středisku poskytujeme. Je to velmi dobrý, jak
motivační prvek pro naše členy, tak výrazně zasahuje do osobního rozvoje každého člena.
Je to pro nás velice dobrý pedagogický nástroj, který nám otevírá řadu možností. Např. je
jedním ze způsobů, jak navázat a udržovat komunikaci s rodiči a pedagogy našich střelců.
Je to nástroj, prostřednictvím, kterého jak rodiče, tak pedagogové nachází nebo mohou
nacházet cestu ke svým dětem či žákům. Jednoduše řečeno vytváříme prostor pro společné
komunikační téma mezi dětmi a dospělými. Děti se mají možnost bavit o tom, co se jim
povedlo nebo nepovedlo se svým blízkým okolím. A rodiče či pedagogové získávají přehled
o tom, co děti dělají a čím se zabývají.
Kariéra je tak cílená převážně pro členy ve věku od 13 – 17 let. Avšak najdou se
i členové starší 18 let, kteří se do této kariéry zapojí i ze svého zájmu. Kariéra má ještě další
klad. Můžeme o ní také hovořit jako o malém segmentu v tématu prevence kriminality.
Podtrhuje výrazně činnost, kterou vytváříme a oceňují ji zejména příslušníci Městské policie i
Policie ČR, se kterými v rámci regionu Frýdku-Místku aktivně komunikujeme a
spolupracujeme.
Co se u nás členové učí a plní v kariéře? Dovednosti spojené s brannou přípravou,
přežití v přírodě, aktivity spojené s vysokohorskou turistikou (VHT), znalosti první pomoci,
přehled o historii ČR prostřednictvím četby a vypracovávání recenzí na knihy, fyzické testy,
testy z pravidel IPSC a bezpečnostní zkoušky. Od těchto věcí odvíjíme naši pedagogickou
práci stran osobního rozvoje.
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SEBEPOZNÁNÍ
Než začneme mluvit o osobním rozvoji, mluvíme hlavně o sebepoznání. Jedná se
zejména a rozvojový program, který daného člověka dovede k jeho pocitům, které se učí
poznávat, naslouchat jim a dle nich pak jednat a vybírat si směr svého osobního rozvoje.
Jedinec se pak začíná rozhodovat sám za sebe na základě svých potřeb, tužeb a osobních
kvalit. V kapitole O PADASFM jsem se zmínil, že airsoft využíváme jako motivační
prostředek. Zde Vám v krátkosti popíšu, jak se potenciál zbraní dá využít pro osobní rozvoj
stabilních osobností.
Nositelem celého sebepoznání a osobního rozvoje je informace. Podstatu tohoto slova
analyzujeme jako in – formace. IN = V a FORMACE = formuje (v nás se formuje).
Informujeme se a utváříme se => takové informace jaké přijímáme a akceptujeme, takové
nás utváří.
Informacemi můžeme manipulovat jednotlivce i celé národy, ale taky můžeme
vychovávat stabilní osobnosti s pevnými morálními a etickými hodnotami. Aby mládež byla
schopna přijímat kvalitní informace, a měla prostor pro sebepoznání a následný svůj osobní
rozvoj, je důležité zajistit kvalitní prostředí, které tvoří 5 základních lidských potřeb:
Přijetí
Bezpečí
Místo
Podpora
Limity
Úskalí naší společnosti je v tom, že rodina je málokdy schopna dítěti zajistit těchto
5 základních potřeb. Proto dnešní děti a mládež se často dostávají do situací, kdy potřeba,
která u nich není zajištěna, je kompenzována závislostními vazbami. Nahrazují ji takovým
jednáním či činností, která jim tu potřebu dostatečně uspokojí. Ale ve skutečnosti je to jen
náplast na ránu, která po čase opět odpadne. Jak může volnočasová aktivita pomoct
rodině i škole s výchovou takového dítěte?
Jednoduše řečeno, vytvořit prostředí, kde by děti cítily Bezpečí, pociťovali pocit Přijetí
(aby věděly, že žádný dotaz není špatný), věděli, že někam patří, i když je jinde úplně
nepřijímají a našli si tak své Místo. Instruktoři jim poskytli patřičné vzory, motiv se rozvíjet
a dali jim prostředí Podpory. Jako poslední bod je důležité, aby jim nastavili Limity,
ve kterých se mohou pohybovat a rozvíjet. To bývá z pravidla to nejtěžší.
Jak to prakticky realizujeme? Pokud jste alespoň jednou v životě drželi v ruce reálnou
zbraň, tak si jistě dokážete vybavit pocit, který Vás pohltil. Mohl to být strach, možná respekt,
odpor, ale asi se shodneme na tom, že to byl pocit, který každý den tak intenzivně
nevnímáte. Airsoft má jednu výhodu. Pod důsledným a odborným vedením můžeme
simulovat situace, které světová kinematografie a počítačové hry krmí naše děti a podsouvají
jim vlastně řadu životních postojů, názorů a hlavně budují jim vztah ke zbraním, že jsou to
stejně normální věci jako auto nebo koupit si chleba v obchodě.
Ve chvíli kdy je zkonfrontujeme s realitou, oblečeme je do army výstroje a výzbroje
nebo postavíme na start ve střeleckém závodě, kde musí perfektně zvládat bezpečnou
manipulaci se zbraní a respektovat pravidla, tak zjišťují, že realita je někde úplně jinde a že
to co se prezentuje v médiích, není pravda.
Vedle této skutečnosti se však rozbíhají další procesy a pod procesy. Zjišťují, že se
s nimi něco děje a že vše není tak jednoduché jak se zdálo na obrazovce nebo monitoru.
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Stavíme prostě na tom, že každý z nás si jednou hrál na vojáky a byly to jak chlapci,
tak děvčata. V dětství si prostě hrajeme a máme největší prostor pro fantazii. Proto jdeme
s airsoftem naproti a chceme dětem splnit jejich dětský sen.
Co je, ale na airsoftu nejlepší? Prostě skutečnost, že vojáci musí zvládat plno jiných
dovedností. Proto se jim postupně snažíme zprostředkovat zážitky, které s tou činností
souvisí a budou si je moct osobně vyzkoušet popř. se těm koníčkům věnovat. Aktuálně
s nimi jezdíme na hory, umělé lezecké stěny, vysokohorská turistika, na zimu plánujeme
lyžařskou průpravu, rozvíjíme jim vědomosti stran první pomoci…
Spektrum činnosti je opravdu velmi široké a proto je vše zapracováno do kariéry.
Důležité je, že kariéra není konstantní hodnota, ale stále se vyvíjí a aktualizujeme ji dle
možností našeho zázemí.
Celý tento text byl zatím jen o pocitech, o zvědavosti dětí z něčeho nového a
zrealizování AHA efektu. Jinými slovy, setkali se s airsoftem a není to tak jednoduché jak se
zdá. Teď je ale potřeba na tom AHA efektu začít stavět. Víme, že děti jsme nadchli, že si
můžeme hrát na vojáky, ale co dál?
V tuto chvíli jsme zajistili potřebu Místa. Vnitřně si mohou říct. Ano mám tady nějakou
kariéru, prostory a vybavení, kde se tomu mohu věnovat. Ale to je jen jedna potřeba. Teď
musíme vytvořit prostředí pro naplnění dalších potřeb. Klíčem k dalším potřebám je Důvěra.
Přes důvěru Vás děti i jejich rodiče pustí do své osobní zóny a začnou se před Vámi chovat
jinak, než když jste se viděli poprvé. Což není tak nezvyklé, To známe všichni. K někomu
máme blíž k někomu dál. A začne-li nám někdo důvěřovat, zajistili jsme potřebu a pocit
Bezpečného prostředí.
V rámci pedagogického a výchovného přístupu je to základ pro vše. Stačí se jen dětí
ptát, co se jim líbilo, nelíbilo, co je trápí a co si o věcech myslí. Už tím, že se jich ptáte
a dokážete je brát vážně, je pro ně strašně moc důležité a získávají zkušenosti s tím, že ať
řeknou cokoliv, tak to není špatně a mohou sbírat zkušenosti a vědomosti. Takže cítí někteří
možná poprvé v životě Přijetí.
Sycení potřeby Podpory realizujeme ve fázích. A fáze jsou celkem tři:
1) Doslovná
2) Symbolická
3) Internalizovaná (samostatná)
Doslovná – je fáze, kdy se člen se vším seznamuje a je u něj zapotřebí stabilní dozor,
aby si osvojil správné návyky a měl klid se seznámit s celým prostředím. Jakmile si osvojí
základní návyky a zorientuje se v kolektivu, předáváme mu část kompetencí a sledujeme
člena ve fázi…
Symbolické – Zde v rámci pravidel klubu a pravidel IPSC se začíná realizovat
a instruktoři se snaží o to, aby co nejvíc úkolů a dovedností zvládal sám. Instruktor provádí
kontrolu nebo opravuje jen v důležitých momentech tak dlouho, dokud člen vše nezvládá
na výbornou. Pak s odstupem času a vývoje můžeme postupně za určité segmenty tréninku,
předávat plné kompetence. A člen přechází do fáze…
Internalizované – To je fáze, kdy víme, že člen plně zvládá celou problematiku, může ji
předávat dál a jít příkladem. Celé tyto tři body se netýkají jen samotného tréninku
a zkvalitňování dovedností, ale především sledujeme vývoj jejich osobnostních rysů
a můžeme tak cíleně působit právě ve výchově.
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Díky těmto fázím můžeme cíleně nejen tvořit bezpečné prostředí pro proces vzdělávání,
ale můžeme tyto fáze celkově aplikovat na každou z 5 základních potřeb. Tzn., můžeme
tak konkrétně sledovat každého člena, a které jeho potřeby jsou silné a které slabší.
Kde potřebuje věnovat cílenou pozornost, aby se mohl rozvíjet, a kde mu dané kompetence
můžeme svěřit.
Na základě těchto informací můžeme nastavovat nejen klubové pravidla, ale hlavně
sestavit limity a hranice pro každého člena přesně na něho. Tzn., v tu chvíli prochází člen
sebepoznáním a začíná se dotýkat svých pocitů. Současně s tím začíná poznávat i své
schopnosti a dovednosti. S tím jsou spojené jeho silné a slabé stránky.
Sáhnout si na své životní potřeby a hmatatelně se dotknout svých pocitů vyžaduje
velkou odvahu. A ve chvíli, kdy se naši členové začnou orientovat v těchto 5 základních
potřebách a budou znát své přednosti i úskalí, můžeme začít pracovat na osobním
rozvoji.
1.4.

Osobní rozvoj - proces učení a vzdělávání

Jakmile se dítě začne orientovat ve svých základních životních potřebách, začíná se
trochu orientovat samo v sobě a my můžeme vstoupit na pole vzdělávání. Proč až v tuto
chvíli? Protože právě teď děti pochopili, že se mohou vzdělávat proto, že chtějí a ne proto,
že to po nich někdo chce. Nemají důvod od někoho opisovat, ale mají motiv se potřebné
spektrum informací naučit proto, že sami chtějí. Jsou otevřeni diskusi a připraveni
přijímat informace.
Čím se lišíme od běžného modelu vzdělávání a jak celou filosofii prakticky realizujeme?
Zacílíme pozornost na potřebu Podpory a Limit. Opíráme se o model tří fází: doslovná,
symbolická a internalizovaná, (kterou jsem popsal výše) ale rozšiřujeme ho o propracovaný
systém, který je naprosto odlišný od běžného školského vzdělávání. Pro lepší představu
zde vkládám srovnání obou přístupů.

Esencialismus a transmise

Konstruktivismus

Tradiční škola zaměřená na předávání Moderní škola zaměřená na činnost žáků
informací učitelem
a výuku dovednostem

Motivace

Evokace

Výklad

Uvědomění si významu informací

Shrnutí

Reflexe

Esencialismus a transmise
Nejdříve Vám představím model vzdělávání, který je již z našeho pohledu překonaný,
ale díky nastavenému systému se ještě bude nějakou dobu praktikovat.
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Motivace – cílem je v žákovi vzbudit takový zájem o látku a vysvětlit mu důležitost dané
látky, aby projevil vlastní iniciativu se o přednášené informace zajímat. To je pro pedagoga
velmi náročné a není zaručen úspěch.
Výklad – je předání informací, formou suché prezentace. Většinou ani daný pedagog
neumí prezentovat a tak je výklad často i nudný. A pokud se i povedla fáze motivace, tak se
zájem o informace vytrácí, právě díky komunikačním dovednostem pedagoga.
Shrnutí – je nejméně efektivní způsob vstřebání informací. Je to sice tréninková metoda
paměti, ale velmi nucená a nezáživná. Žák se musí naučit to, co po něm někdo chce,
i když tomu třeba nerozuměl nebo jej v první fázi daný pedagog ani nemotivoval.
Závěr – učení žáka většinou nebaví, protože nevidí důvod, proč se má učit a k čemu je
to dobré. Pro učitele je to strašně moc náročné, protože pořád přemýšlí nad tím, jak děti
motivovat. Výsledek je takový, že ani jedna strana nemá chuť něco pořádně dělat a škola
nebo daný zájmový kroužek je pak spíš utrpením než zábavou a radostí.

Konstruktivismus
Tento model vzdělávání praktikujeme my. Jedná se o přirozenou formu příjmu informací,
která je účinná po celá staletí a tisíciletí. Teď se tomu jen dal název konstruktivismus. Je to
návrat k přirozené výuce formou prožitku.
Evokace + uvědomění si významu informací – představte si, že se učíte
prostřednictvím příběhu. Představte si, že přijdete na návštěvu k známým a oni Vám začnou
vyprávět zážitky z jejich měsíční rekonstrukce bytu. I když to byl stres, tak si u toho užili
spousty zábavy. A že se strašně moc nasmáli u malování, když jim nešel namíchat správný
odstín barvy a že ten povrch v té kuchyni prostě odmastit nešel. Tak zašli do firmy Barvylaky
s.r.o. kde jim výborně doporučili přípravek „Máme čisté povrchy“ a ten opravdu zafungoval.
Reflexe – Vy pak můžete říct: „No máte to tady opravdu moc pěkné. Líbí se nám, jak
jste si vymysleli ten obývák, to se necháme asi inspirovat. Ale kuchyň tam bych to udělal
jinak, protože nemáme tak velkou kuchyňskou linku. Avšak Jirko ta historka s tou barvou
v očích, to si někam zapiš, protože z toho se trhám smíchy ještě teď“.
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Závěr – Věřím, že při čtení těchto řádků, jste si vybavili sami vlastní zkušenost
s rekonstrukcí bytu nebo alespoň z malování. Evokace jistě zafungovala, protože najednou
jste nebyli u známých, ale u sebe a u svých zážitků. Ať byly pozitivní nebo negativní určitě
jste si na ně vzpomněli. To je základ pro vstřebávání informací. Jste v příběhu, fantazie
pracuje, a vy si představujte, co by se dalo u Vás doma změnit.
Pak se zde setkáváme se vzorem. Ti známí už to mají hotové a jde to, tak to bychom
mohli taky zvládnout. Kdybych celý příběh rozepsal, získáte určitě víc informací o různých
přípravcích a doporučeních na firmy, které Vám pomohou s odbornou prací, nebo naopak se
od známých dozvíte, jak to máte udělat. Získali jste tak informace, uvědomili jste si jejich
význam a můžete je prakticky použít. Věřte, že je nezapomenete.
Když se zamyslíte nad celou situací a příběhem, tak ve Vás zanechá zážitek z toho,
že jste se dozvěděli něco zajímavého a máte to chuť i vyzkoušet. Na základě toho zážitku
dokážete pak dát i samotnou reflexi, protože nad celou problematikou začnete uvažovat
v souvislostech. Dokážete tak známým říct: „Ano, to se mi libí, ale tohle ne, protože (se mi to
opravdu nelíbí nebo bych to prostě nepoužil či udělal jinak).
Takovým způsobem se dá ve škole učit zeměpis, přírodopis, fyzika, matematika ….
Je pouze na pedagogovi jaký přístup zvolí. Jde-li příkladem, a mluví-li o sobě a své
zkušeností, „naservíruje to“ dětem formou příběhu a výuka je bude víc bavit.
My jdeme právě touto cestou. Naše zkušenosti jsou vždy spojené s nezapomenutelnými
zážitky a příběhy, které jsme na akcích zažili. Tím se stáváme vzory, protože to co říkáme,
tak ukazujeme, že také funguje. Prostřednictvím evokace, viditelných vzorů a důkazů,
že to jde, dáváme dětem motiv věci zkusit a naprosto přirozenou formou. Proto je airsoft tak
cenný. Můžeme tak přirozeně a efektivně přivést děti a mládež k činnostem, které jim
v dnešní době tak scházejí.

5 základních potřeb

Konstruktivismus

Fáze přístupu

Když propojíme tyto tři segmenty, utvoříme mechanismus, kterým můžeme na děti
a mládež působit jak výchovně a pedagogicky, tak hlavně jim dáme možnost si uvědomit své
kvality. Z toho pak plyne výsledek pevnější lidské hodnoty a sebejistoty.

SKUPINOVÁ TERAPIE VE VOLNÉM ČASE
Do teď jsem se zabýval a zaměřil na postup u jednotlivce. Potenciál airosftu je ale
mnohem větší, protože zde můžeme využít potenciál celých skupin a procovat s jejich
skupinovou dynamikou. V rámci skupin se s členy věnujeme tématům, které aktuálně řeší.
Rozdělili jsme je do tří tematických skupin.
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Ta první se věnuje tématům spojených s tréninkem a závody. Co se Ti líbilo, nelíbilo a
jak by si to udělal, aby se Ti to zamlouvalo. Cílem je vyvolat ve skupině diskusi a vzbudit
pocit přijetí v podobě zájmu a pocit bezpečí, že se zde nemusí bát říct svůj názor.
Ve druhé skupině mluvíme o konkrétních tématech, které se týkají (společnosti, lidského
života, vztahů …). Cílem je zvědomování si hodnot, priorit a formou sochání vše ztvárňujeme
do hmatatelné a pro ně srozumitelné podoby.
Ve třetí skupině již pracujeme konkrétně s jejich pocity. Opíráme se o jejich prožitky
z tréninků a akcí. Vycházíme ze situací, kde museli řešit situaci jak sami za sebe, tak v rámci
týmu. Tím odkrýváme jejich vzorce chování a to jak v standartních životních situacích, tak
jednání ve stresu a pod tlakem. Celý proces monitorujeme prostřednictvím deníků a
konzultacemi s jejich rodiči popř. pedagogy.
ZÁVĚR
Na začátku této práce jsem si položil otázku, jak realizovat efektivně program prevence
kriminality a jak umožnit co nejefektivnější způsob osobního rozvoje dětí a mládeže. Na
základě osobní zkušenosti jsem přesvědčen, že tento model je možné aplikovat do
jakýchkoliv volnočasových aktivit, o které děti a mládež projeví zájem. A že je možné vyplnit
konfliktní mezeru mezi školou a rodinou. Jestliže po celé ČR fungují protialkoholní léčebny a
terapeutické komunity, na které jde každoročně řada milionových finančních prostředků, tak
prostřednictvím obrázku si můžeme představit, jak efektivní by mohla být práce s dětmi a
mládeží ve volném čase, kdyby každé středisko mělo odborného pracovníka, který by tento
model naplňoval. Zdroj: http://ikatalogy.nidm.cz/katalog/volny-cas/strediska-volnehocasu-a-domy-deti-a-mladeze
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Alkoholismus
Petra Ďurkovičová
Alkoholismus
V okamžiku, kdy začne požívání alkoholických nápojů výrazně a negativně intervenovat do
všech osobních oblastí pijícího člověka, který se i přes povědomí všech možných důsledků alkoholu
nehodlá vzdát, mluvíme o alkoholové závislosti. Existuje mnoho publikací, které se zabývají závislostí
na alkoholu, samotným alkoholikem, typologií či stádii závislosti na alkoholu. Méně často jsou však
popisovány a zprostředkovávány příběhy lidí, kteří jsou v nejbližším kontaktu s alkoholikem, např.
životní partner, nejbližší rodina, konkrétně pak rodiče a samotné děti alkoholika (Vágnerová, 2008).
Vymezení závislosti
Standartní klasifikace, dle Diagnostického a statistického manuálu duševních poruch, dělí
závislosti na 11 látek, mezi které patří „alkohol, amfetamin, kofein, kanabis, kokain, halucinogeny,
inhalační látky, nikotin, opioidy, fencyklidin a skupiny sedativ, hypnotik a anxiolytik“ (Millerová, 2011,
s. 30). Aby mohl být klient označen za závislého, musí se u něj projevovat alespoň 3 vzorce
maladaptivního chování za posledních 12 měsíců, kupříkladu pak tolerance vůči alkoholu, průběhy
odvykacích stavů, pokusy o abstinenci, vliv na jiné sféry života atd. (Millerová, 2011). Jiná definice
popisuje závislost jako: „…specifický duševní, někdy i tělesný stav, vyplývající ze vzájemného působení
mezi organismem a drogou, charakterizovaný změnami chování a prožívání a dalšími reakcemi a jevy,
které zahrnují i nutkání brát drogu stále nebo pravidelně pro její účinky na psychiku nebo někdy proto,
aby se zabránilo nepříjemným stavům“ (Kohoutek, 2007, s. 210).
Poprvé použil termín alkoholismus švédský lékař Magnuss Huss a to roku 1849, o dva roky
později byl Světovou zdravotnickou organizací oficiálně přijat tento problém jakožto druh sociální
deviace u jedince, kde „…závislost na alkoholu dosáhla takového stupně, že se u nich projevují značné
duševní poruchy nebo jsou patrné následky na duševním či tělesném zdraví, na mezilidských vztazích,
na normálním sociálním
a profesním postavení, nebo u kterých se projevují náznaky uvedených následků“ (Sournia, 1999, s.
205 – 206). Závislost na alkoholu je dle Mezinárodní klasifikace nemocí (MNK) značena pomocí kódu:
F10.2. Mezi základní znaky závislosti patří silná touha po požití alkoholu, v terminologii se tento stav
nazývá bažení/carving. Zároveň jsou zhoršeny kognitivní dovednosti, člověku se mnohem hůře
rozhoduje a může při tomto stavu dojít k opětovnému požití drogy. Druhým znakem je zhoršené
sebeovládání, které může souviset s bažením. Dalším znakem je somatický stav při odvykání,
projevuje se například bolestmi hlavy, pocením, vysokým krevním tlakem či halucinacemi. Objevuje
se i růst tolerance vůči alkoholu, což znamená, že pacient potřebuje dodávat tělu stále větší množství
látky, aby se dostal do požadovaného stavu. Důležitou charakteristikou je zanedbávání jiných
činností, než je věnování se požívání alkoholu. Někteří pacienti popisují, že žili svůj život pouze pro
svoji drogu. K posledním znakům alkoholismu je pokračování v jeho užívání i přes fakt, že pacient má
povědomí o důkazech jeho škodlivých následcích (Nešpor, 2007).
Faktory a příčiny vzniku a alkoholismu
Příčin a důvodů pro sáhnutí po alkoholu může být mnoho. Jsou tu faktory bio-psycho-sociální
povahy, protože každý jedinec má jiné genetické předpoklady, strukturu osobnosti a pohybuje se
v jiném sociálním prostředí. Všechny tyto složky mají obrovský vliv na nejen pravidelné užívání
alkoholu, ale také na alkoholovou závislost. Alkohol pomáhá inhibovat strach a zapomenout na
problémy, které člověka trápí. Můžou být ale i vnitřním motivátorem, jenž v člověku probudí
kreativitu, kterou za střízlivého stavu nemá a vnímá podněty kolem sebe mnohem intenzivněji.
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Bio-psycho-sociální model sleduje „u konkrétního jedince dopad biologických aspektů na
psychologické aspekty a zároveň jejich dopad na sociální aspekty v rámci průběžného interaktivního
procesu“ (G. W. Lawson, Lawson, Rivers, 2001in Millerová, 2011, s. 33). Z biologického hlediska jsou
geneticky dané předpoklady a různé fyziologické diference. Z pohledu psychosociálního je
zahrnováno vzájemné působení jedince s rodinou, školním či pracovním prostředím a sociálním
okolím. Jedním z pozitiv tohoto modelu je zahrnutí faktorů, jež přispívají k závislosti, ale zároveň se
snaží posuzovat každého závislého jedince individuálně. Například vyskytne-li se osoba, která má
vysoké procento v biologické složce ve vztahu k závisloti (genová výbava), ale v psychosociálních
oblastech není markantního defektu, bude se v léčbě postupovat jiným způsobem (Millerová, 2011).
Vývojová stádia závislosti na alkoholu
Ve vývojových fázích alkoholismu hrají velkou roli dva činitelé – tolerance a kontrola. Jsou
vzájemně protichůdné a zároveň i proměnlivé ve stádiích vývoje závislosti. Tolerance by se dala
charakterizovat jako zvyšující se hladina alkoholu, kterou člověk potřebuje dosáhnout, aby své tělo
dostal do požadovaného stavu opojenosti. Čím více je drogy v krvi, tím větší změny se v psychickém
procesu projevují a dochází tak ke změně ve schopnostech mít reálný náhled na situaci, ve které se
právě nachází. Tento činitel je nazýván kontrola. Vzájemné působení těchto dvou dynamických
činitelů vytváří nutnost alkoholové abstinence, neexistuje tedy možnost naprostého vyléčení (Heller,
Pecinovská, 1996). Závisí na nich i doba, jež je potřebná k vypěstování závislosti, a která se stejně jako
časový interval různých fází alkoholismu, liší. Záleží zde velmi na vrozených dispozicích člověka a na
věku, kdy začne s užíváním alkoholu. V průběhu závislosti se u alkoholika vyskytují čtyři fáze
alkoholismu.
V první fázi, nazývané iniciativní, se většinou odehrává vypití několika piv na společenské
akci, kde pijí i ostatní účastníci. Nedostává se do fáze opilosti, ale opojenosti, která mu může pomoci
k uvolněné komunikaci s druhými lidmi. V druhé prodromální fázi je na alkohol pohlíženo jako na
látku, kterou potřebuje. Stavy opojenosti pomalu přecházejí do stavů opilosti, kde navíc tolerance
vůči alkoholu roste. Bojí se kritiky ostatních, protože si uvědomuje, že jeho míra konzumace je vyšší
než „by měla“ a to ho vzdaluje od společnosti lidí. Tato fáze je nejúspěšnější pro zahájení léčby, neboť
jedinec má náhled na situaci a ví, že s ním něco není v pořádku (Heller, Pecinovská, 1996). V kruciální
fázi se často stává, že piják nemá kontrolu nad množstvím vypitého alkoholu, stává se fyzickou
nutností. Následkem je izolaci od ostatních, dříve blízkých členů okolí, kterým dává on sám vinu za
své pití. Objevují se problémy v rodině, se žárlivostí k manželce, zdravotního charakteru i s
odpovědností v práci. Postupem času se začíná měnit osobnost člověka a záporné stránky přidávají
na intenzitě. On sám změny vnímá, přibývají pocity zklamání z vlastního bytí a ze života, který žije.
Problémy se postupně stupňují až do té míry, že si musí dát doušek alkoholu hnedka po ránu, aby byl
schopen jít do práce. Počet doušků po ránu se zvyšuje a alkoholik se dostává do fáze terminální.
Objevuje se zde význačné snížení tolerance vůči alkoholu, stačí polovina toho, co vypil dříve. Hlavním
důvodem je poškození jater. Do těla nejsou přiváděny prakticky žádné živiny z potravy, pouze
alkohol. Alkoholik trpí pocitem strachu, objevují se třesy a dokonce se i pomočuje. Opije se uprostřed
bílého dne a tento stav mu po několik dalších dnů vydrží. Na takovéto chování reaguje společnost
kriticky a odmítavě, což pijáka přivádí za lidmi, kteří s ním budou pít. Spontánně se objevuje myšlenka
porážky a toho, že musí jít na léčení (Skála, 1957).
Vliv alkoholismu
Vliv alkoholismu na rodinný systém má mnohem širší důsledky, než může být na první pohled
vidět. Mění se ekonomická situace, protože alkoholik zanedbává své pracovní povinnosti, s tím
související sociální kontakt s přáteli z práce. Stává se také, že blízké okolí rodiny, jakožto přátelé a
další příbuzní, už není nadále schopno snášet chování alkoholika a od rodiny se distancuje. Ta je tak
čím dál více izolovaná a uzavřená ve svém vlastním světě. Narušuje to stabilitu a zvyšuje riziko jejího
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poškození (Kohoutek, 2007). Rodina žije v permanentním stresu a očekávání, kde a co zase alkoholik
provedl, v jakém rozpoložení přijde domů a jak se k nim bude chovat.
O závislostním chování se nehovoří pouze u alkoholika, ale také u osoby, jež s ním sdílí jednu
domácnost, Ta nežije svým vlastním životem, ten totiž neustále uzpůsobuje situacím a potřebám
závislého. Své vlastní přátele musí odsunout na druhou kolej, vzdát se nejen svého hobby, ale i plánů
do budoucna. Osoba s těmito charakteristikami, je označována jako spoluzávislá. Ne vždy je to ale ku
prospěchu věci. Kalina (2008, s. 42) popisuje spoluzávislost jako „souhrn motivů, postojů, komunikace
a chování, kterým rodina nebo partner či partnerka závislost spíše podporují, rozvíjejí, anebo naopak
sabotují či zlehčují snahu o vyléčení“.
Csémy, Nešpor, Sovinová (2011) rozdělili reakce dětí do základních 4 kategorií. První je tzv.
„rodinný hrdina“, do kterého se nejčastěji převtěluje nejstarší potomek, který přebírá funkce a role
pijícího rodiče. Pokud dítě zareaguje stažením se do svého vlastního světa, kde s nikým nechce
komunikovat o svých starostech, jedná se o „ztracené dítě“. Jako „klaun“ je označováno dítě, které se
snaží odvést pozornost tím, že se zesměšňuje před svým okolím. Poslední kategorií je „černá ovce“,
kde dítě zlobí a přitahuje na sebe pozornost jakýmkoli způsobem, což může být velmi nebezpečné.

Léčba a prevence závislostí
Metod, přístupů i postupů v léčení závislostí je vzhledem k jejich multikauzální povaze
opravdu mnoho. V současné době je v České republice mnoho institucí, které konceptuálně vycházejí
z původních Ordinací pro alkoholismus a jiné toxikománie, jsou nazvány AT poradny, AT či
psychiatrické ambulance atd. V následující kapitole se jimi práce zabývá blíže.

Před začátkem léčby
Rubešovo schéma kurability je grafické znázornění dvou přímek, které se protínají v bodě,
kdy je jedince postiženého alkoholem nejvhodnější léčit. Přímka směrem nahoru ukazuje vzrůstající
psychopatologické problémy, jež jsou vyvolávány závislostí. Naopak sestupná přímka znázorňuje
pokles možností a schopností pacienta (Heller, Pecinovská a kol., 1996).
Obr. 2 Rubešovo schéma kurability
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Zdroj: Heller, Pecinovská a kol., 1996, s. 94.

Při splnění první podmínky pro úspěšnou léčbu, kterou je náhled pacienta na jeho vlastní
nemoc, kdy je on sám sobě schopný přiznat, že je nemocný a musí se vyléčit, nastává správný čas k
vyhledání pomoci v terciální prevenci neboli léčbě. O vyléčení alkoholové závislosti nelze hovořit jako
o vyléčení běžných chorob. Je možné dostat pacienta do stavu, kdy nebude po zbytek svého života
moci konzumovat alkohol, byť jen v nepatrném množství. Tento stav se nazývá bezalkoholní dieta a je
zároveň druhou podmínkou pro úspěšnou léčbu. Alkoholik musí dojít k přesvědčení, že se alkoholu
navždy vzdá (Heller, Pecinovská, 1996).

Ambulantní léčba
Ambulantní léčba bývá prvním pokusem pomoci alkoholikovi. Velkou výhodou je, že může
zůstat ve svém přirozeném prostředí, pokračovat v pracovním procesu a nemusí odpovídat na
všetečné otázky svého okolí, protože nikdo jeho léčbu nezpozoruje. Má ale i své negativní stránky,
zejména v první fázi, kdy může tělo reagovat velmi prudce na abstinenci drogy a pacient musí být pod
neustálým dohledem svého lékaře. Tento způsob léčby není vhodný pro každého. Pacient musí být
sám schopný docházet denně k lékaři, mít podporu i oporu v rodině a poslušnost v dodržování
pravidel léčby (Ühlinger, Tschui, 2009).

Ústavní léčba
J. Skála založil v roce 1948 první samostatné oddělení psychiatrické kliniky k léčení
alkoholových závislostí. Jméno pana docenta je i v dnešní době propojeno s léčebnými metodami
alkoholových závislostí a programem v Apolináři. Ve chvíli neúspěšnosti ambulantní léčby přichází na
řadu léčba ústavní, jejímž velkým kladem je bezpečné zázemí pro alkoholika, který je pod dohledem
lékařů a má znesnadněný přístup k droze. Ústavní léčbou se rozumí minimálně 4 – 6 týdenní pobyt na
nemocničním lůžku. Doporučená doba trvání je kolem tří měsíců, maximálně pak měsíce čtyři.
Minimální doba je víceméně určena k detoxikaci organismu, častokrát to bývá záchrana od vážného
poškození zdraví. Není tím ale řešen problém závislosti, k jejímu překonání je třeba dalších složek
terapie jako farmakoterapie či psychoterapie. I ústavní léčba má své nevýhody, kupříkladu strávit
dvanáct týdnů bez rodiny, může být pro pacienta stresující. Dále pak absolutní abstinence drogy
může přivodit nevolnost či nespavost, v horších případech i halucinace. Při léčbě si mozek i celé tělo
zvyká na úplně nový režim, který v době alkoholového abúzu neexistoval (Ühlinger, Tschui, 2009).

Terapie v léčebném procesu
V době ústavní léčby pacienti musí dodržovat pravidla, která jsou léčebnou předem
stanovena. Často se zde vyskytuje bodovací režim vedoucí pacienta k dodržování předem
vytvořenému tzv. domácímu řádu, jenž je celoplošně platný. Jsou zde uvedeny aktivity, které jsou pro
pacienty povinné, kupříkladu ranní rozcvička, komunitní setkání, psychoterapeutické skupiny nebo
omezení kouření. Patří sem ale také pracovní terapie, jež jsou stanoveny na 4 hodiny denně a
hodnoceny bodovým systémem. Další body mohou získat za plnění povinností, psaní deníku či
aktivitu v průběhu terapií, ale naopak mohou body za různé typy prohřešků ztratit. Pokud pacient řád
nedodržuje, může být z léčebny i propuštěn.
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Kratochvíl (1979) shrnul principy terapeutické komunity následovně, aktivní podíl pacientů na
léčení, vytvoření dobrých komunikačních kanálů, odpovědnost za rozhodnutí, kolektivnost. Sociální
učení, v němž se objevuje zpětná vazba od členů z komunity. Jsou zde čtyři stádia psychoterapie. Jako
první stadium se označuje dosažení stžízlivosti, nejdůležitější je forma detoxifikace a posouzení
zdravotního stavu. 2. stadium časné úzdravy. Psychoterapie je formou podpory a bývá hodně
direktivní. Stadium může trvat až 24 měsíců. Až ve 3. stadium přichází tradiční a orientovaná
psychoterapie. Poté zde probíhá posilování motivace k účinné léčbě a ke změně vytvářet a průběžně
udržovat. Jedná se naslouchání pacientovi, projevování respektu a porozumění jeho problému.
Pomoc k uvědomění si rozdílu jak žije a jak by žít chtěl.
Působení terapeutické komunity na vnitřní vývoj klienta je rozdělen do čtyř fází. První je
stadium podrobení se, aby klient přijmal normy komunity pod tlakem. Druhé stadium přistupuje
snaha k udržení si nově získaných vztahů a vazeb vůči členům komunity. 3 stadium se týká zaujetí
klienta, který přijimá a aktivně prosazuje normy komunity. Posledním stadiem je internalizace
postojů a norem. Vyskytuje se zde psychoterapie ve formě skupinové, tak individuální, ale některá
zařízení, jako například Apolinář, poskytují také párovou a rodinnou terapii. Pacienti se v průběhu
léčby učí zvládat techniky motivace. Může to být velmi účinný nástroj v boji proti alkoholismu.
Mnoho z dotázaných alkoholiků o sobě tvrdí, že neměli čas na to, aby si uvědomovali sami sebe,
ztráceli nad sebou a svou myslí kontrolu. Je to velmi důležitým prvkem v jejich životech, neboť pokud
sami sebe nevnímají, nejsou schopni postřehnout blížící se nebezpečí v podobě bažení. Další z oblastí,
která je u pacientů posilována, jsou sociální dovednosti, mezi které patří asertivita, schopnost
odmítání, rozhodování se a nesení následků, utváření sociálních vztahů, komunikačních dovedností
atd. Jsou důležité hlavně z důvodů, aby pacienti dokázali hovořit o svých problémech a potřebách,
dokázali prosadit své názory, i ty negativní, a aby dokázali druhé lidi přijmout a zároveň jim i něco
předat. Za hlavní cíle psychoterapie by se daly označit abstinence, uvědomění si konfliktů, jež
v minulosti mohly vést k alkoholismu a funkce alkoholu právě při jejich řešení (Skála, 1987).
Skupinová terapie jsou využívány techniky KBT (například Marlattova koncepce prevence
recidivy, což je ve své podstatě vícestupňová obrana jak odolat pití alkoholu: rozpoznání varovných
známek a obrana proti nim -> vyhýbání se spouštěči-> dobré zpracování zpouštěče-> zládnutí pocitu
/přeladění/ ->bezpečné jednání ->rychlé zvládnutí recidivy), gestailt terapie (neboli tvarová terapie,
orientace na přítomnost, pacient říká sklenici s alkoholem, co pro něj znamená, uvědomil si, co pro
něj znamená, zesílil je a nechal je projevit na venek), strategické terapie (relaxační techniky, hypnóza,
předpis symptomu a dostává různé „domácí úkoly), psychodrama (výměna rolí, monolog v obtížné
situaci, alterego hovořící za neprojevovanou část pacientovi psychiky, sdílení pocitů jak komu v jaké
roli bylo, rozhovor s někým významným) i techniky dynamické terapie. Asertivní trénink umožňuje
lépe odmítat alkohol, zdravě se sebeprojevovat. Posilování pozitivního chování konkrétními a pro ně
důležitými hodnotami. Terapeut zde musí být aktivnější, přinášet ponděty pro práci skupiny, často
podněcovat. Skupina musí být vnímána jako bezpečné místo, kde se může pacient svěřit. Podstatná
je také zpětná vazba.
Další sférou, na kterou je zaměřeno léčení závislostí, je rodina, kde se vyskytují jak rizikové,
tak protektivní faktory. Rodinná terapie přichází na řadu až po 4 až 6 týdnech, neboť je pacient v této
době již detoxikován a rodinná situace klidnější. Rodinní příslušníci jsou častokrát vystaveni
vysokému stupni stresu, napětí a zvládání psychicky náročných situací. Důsledky těchto jevů se
mohou projevit jak v somatické, tak i psychické rovině. Jsou zde přítomní důležití členové, kteří se
podílejí na aktuálním dění v rodině. Častokrát mohou být sezení plná emocí a nevyřešených konfliktů.
Podstatné je otevřít tyto vztahy a snažit se je vyřešit, protože právě ty mohou souviset se závislostí.
Do budoucna je důležité, aby pacient žil v rodině, ve které nejsou volné finanční prostředky, aby ho
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rodina pozitivně motivovala a upevňovala ve správném chování, aby mu stanovila hranice a zároveň
ho nechala zodpovídat se za své činy (Branardová, 2009).
V neposlední řadě je zde zastoupena medikamentózní léčba, jež v usiluje hlavně o zlepšení
celkového fungování metabolismu, a poté se snaží izolovat pacienta od drogy pomocí Antabusu. Tyto
tablety způsobují po požití alkoholu nepříjemné pocity a někdy může docházet i k samotnému
zvracení. Pacient bere léky až po dobu následujících dvanácti měsíců (Novotná, 1989).

Doléčovací programy
Jsou dvě základní formy doléčovacích programů a to ústavní a ambulantní. Jsou silnými
pomocníky při stabilizaci životních změn pacienta takovým způsobem, aby mohl žít ve svém
přirozeném prostředí bez potřeby znovu propadnout své závislosti. Pacientům bývá doporučeno po
ukončení ústavní léčby chodit do AT ordinace po dobu alespoň jednoho roku v kombinaci s užíváním
medikamentů. V této době totiž vyvstanou skutečné psychické problémy, které původně vedly
k závislosti na alkoholu. Tento zlom je velmi důležitý podchytit, aby bylo možné prohloubit změny
v osobnostních rysech pacienta. Vše se uklidňuje a vrací do normálního stavu zhruba po třetím roce
od ukončení léčby. Celková doba adaptace na život bez alkoholismu je stanovena 3 – 5 let (Ühlinger,
Tschui, 2009).

Stacionáře
Denní stacionář je na půl cesty mezi ambulantní a ústavní léčbou, někdy však také mezidobím
od propuštění z ústavní léčby a návratem do normální společnosti. Zde už je nutná pracovní
neschopnost, neboť alkoholik každý den dochází na pár hodin do stacionáře. Existuje i noční
stacionář, jehož výhodou není nutnost pracovní neschopnosti, protože pacient ve stacionáři prakticky
bydlí. Chodí z něj do práce a po skončení pracovní doby se tam zase vrací. Bohužel v České republice
nejsou noční stacionáře rozšířeny (Nešpor, 1992).

Kluby a svépomocné skupiny
Také nejstarší socioterapeutický klub založil J. Skála u Apolináře, klub nesl název KLUS, což
znamenalo Klub Lidí Usilujících o Střízlivost. Do zařízení mohou přijít nejen abstinující pacienti, ale i
jejich rodiny a přátelé, pořádají pro sebe výlety a další venkovní akce pro celé rodiny. Ač se některých
akcí účastní i terapeuti, většina osazenstva se skládá z bývalých pacientů. Výhodou
socioterapeutických klubů je možnost pozitivní motivace pro stále se léčící pacienty v rámci kontaktu
s úspěšně abstinujícími „kolegy“ (Nešpor, 2007).
Základní rozdíl mezi socioterapeutickým klubem a svépomocnou skupinou je ve vedení
skupinových sezení. Zatímco kluby mají na starosti profesionálové, skupiny obvykle abstinující
alkoholici. Navíc do skupiny může přijít kdokoli a kdykoli, jinými slovy jsou otevřené. V nejznámější
organizaci Anonymní alkoholici funguje program 12 kroků, dále platí 5 základních pravidel. První je,
že setkání řídí předseda (nikoli odborný pracovník), členové jsou oslovováni křestními jmény a
dodržuje se anonymita. Před začátkem vyprávění příběhu musí dotyčný říci: „Jsem …(křestní jméno) a
jsem alkoholik.“ (Nešpor, 2007, s. 104). Pokud někdo hovoří, tak by neměl být přerušován a přijde-li
na setkání někdo pod vlivem alkoholu, může zůstat, ale nesmí mluvit.
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Po vzoru Anonymních alkoholiků vzniklo mnoho dalších sesterských organizací. Jako příklad
poslouží Al-Anon, což je skupina, kterou navštěvují partnerky alkoholiků, Parents Anonymus, jež
slouží pro rodiče dětí závislých na alkoholu a Alateen sloužící pro dospívající v rodině alkoholika.

Prevence alkoholových závislostí
Volné synonymum ke slovu prevence může být slovo předcházení. Je dělena na primární,
sekundární a terciální, kdy terciální je už vlastně samotnou léčbou. Práce svoji pozornost zaměřuje na
primární prevenci a její vztah mezi drogou, jedincem a prostředím. Protože závislost je multikauzální
povahy, mělo by se i k prevenci přistupovat stejným způsobem. Jedinec je charakteristický svojí
osobností. Zvýšená pozornost patří těm s nižším sebevědomím, s neodpovídajícím sociálním zázemím
či problémy se zvládáním stresu. Vliv má jak společnost a její postoje k drogám obecně, tak rodinné
prostředí, které jak už bylo řečeno, jedince formuje. Nejlepším řešením je středně omezující výchova,
kdy se rodič stará a snaží se dítěti porozumět, ale zároveň nastaví rozumná pravidla a trvá na tom,
aby je dítě dodržovalo. Vrstevnické prostředí sehrává roli důležitou stejně tak jako přítomnost přátel
v našich životech. Označení peer programy znamená aktivní účast vrstevníků, kteří působí jako vzor
jedince ve stejné situaci a společnosti s tím, že tento jedinec neselhává. Podstata primární prevence
tkví ve změně společenského nastavení se na zdravý životní styl neobsahující drogy (Kalina a kol.,
2003). Preventivní programy jsou řazeny do dvou skupin, v první je pozornost zaměřena na snižování
nabídky a v druhé na snižování poptávky. Tyto dvě skupiny spolupracují a doplňují se. Cílem je snížit
škody působené užíváním návykových látek a chránění zdraví. Nejúčinnější jsou ty programy, které
působí na jedince koordinovaně z více stran, jak ze strany rodiny, tak školy i zdravotnických zařízení
atd. WHO také doporučuje zákaz reklamy na tabákové výrobky a omezení prodeje i dostupnosti
alkoholu (Nešpor, Csémy, 1996).
Dospělé děti alkoholiků
„ Dospělé děti alkoholiků si z dětství přinášejí dědictví vzteku, deprese, neschopnosti radovat
se, podezřívavosti, narušených mezilidských vztahů, přehnaně rozvinutého smyslu pro odpovědnost.
Rovněž byly vybaveny „návodem“, jak se s tímto odkazem vyrovnat: pitím“ (Forwardová, Buck, 2008,
s. 92).
V následující části se práce dopodrobna věnuje charakteristikám dospělých dětí alkoholiků:
„Dospělé děti alkoholiků si nejsou jisty tím, jaké chování je normální“ (Woititzová, 1998, s.
48). Své dětství prožívaly až v lehce bizarním prostředí, kde se existence „normálních“ věcí
nevyskytovala. Neměly možnost přijmout zdravé vzorce chování, protože toto prostředí pro ně bylo
denním režimem. Například nemají porovnání v tom, co je dobré si myslet, co je dobré cítit a co je
dobré říct nahlas. Z vlastních zdroju mám informace, že domů vraceli, kdy se jim zachtělo anebo
trávili čas co nejvíc mimo dům. Nicméně to s sebou nese negativum v podobě absence jakéhokoli
řádu v životě, jejich rodiče nebyli důslední ve výchově, neznají tedy pojem autorita, nevedli je
k žádným dlouhodobým aktivitám. Rodinný systém modifikuje opravdu do velké míry pozitivním i
negativním způsobem.
„Dospělé děti alkoholiků mají těžkosti při dotahování úkolů do konce“ (Woititzová, 1998, s.
54). V domácnosti alkoholika bylo často na programu dne, že se opraví vodovodní kohoutek nebo
vymaluje dětský pokoj, ale vždy to zůstalo jen u slibů, kterými bylo jejich dětství přeplněno, protože
k činu se to nikdy nedostalo. Ve chvíli, kdy s nějakým nápadem přišlo dítě samo, rodič si nikdy
neudělal čas, aby si se svým potomkem sedl a probral s ním základní strategické otázky projektu.
Například kolik na to potřebuje času a jestli má všechny potřebné znalosti k uskutečnění projektu atd.
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Jako děti nikdy neviděly příklad dokončené práce, je tedy logické, že nemají tušení, jak se to dělá.
Jako další dopad na funkci rodinného systému je možné sledovat, jak se jako malé děti chovaly. Každý
rodič, který do dané problematiky nevidí nebo o ní ani neví, by si přál mít takové dítě. Tak
zodpovědné, tak pracovité, tak ochotné, tak slušné, tak skromné, tak hodné… Tyto děti nemají přes
všechny ty povinnosti a starosti žádné dětství. Na to jim jednoduše nezbývá čas, jejich myšlenky se
potulují mezi domovem a žehlením prádla nebo tím, kde je právě opilý rodič a co dělá. Jakákoli
spontaneita se vytrácí a začínají sebe i všechno ostatní kolem brát vážně. Nesmějí se, nehrají si, jsou
to dospělí lidé v obleku malého hodného, ale hluboce smutného dítěte. Situace, ve které žije doma je
emočně velmi vypjatá, ale jako dítě nemá možnost s tím něco dělat a tak už jako malý získává
zkušenost s tím, že přestože je něco nepříjemné, tak to neřeší. To se přenáší do dospělosti v podobě
chaosu uvnitř jedince, který tolik věcí neřešil, že si nyní není ani jist, jestli ví, jakým způsobem se věci
řešit dají.
„Dospělé děti alkoholiků lžou v situacích, kdy by bylo stejně lehké říct pravdu“
(Woititzová, 1998, s. 56). Lež je jednou ze základních charakteristik pro domov s alkoholově
závislou osobou. Byla používána pro zastření skutečnosti, že jeden z rodičů je alkoholik a také, kde
se právě nachází nebo proč s nimi nebude trávit večer. V těchto rodinách bývají jedinci zřídka kdy
upřímní sami k sobě a jako děti cítily, že je jim lháno. Postupem času zkusily samy zalhat, nejprve
v banálních situacích jednou za čas. Frekvence se ale zvyšovala, až se to stalo návykovým jednáním,
bez kterého by si svůj život představovaly jen velmi těžce. Jak uvádí Woititzová, mnoho z jejich
klientů tuto skutečnost na sobě nesnášejí a i když si sami v danou chvíli uvědomují, že nemluví
pravdu, je to cosi silnějšího, co je v nich samých.
„Dospělé děti alkoholiků posuzují sebe sama bez slitování“ (Woititzová, 1998, s. 63) je
charakteristika pramenící z pocitů méněcennosti, jež zažívaly v dětství. Neexistoval způsob, jak se
zavděčit rodičům, jak být dobrý pro ně, potažmo sám pro sebe dost dobrý. Někteří rodiče alkoholici
to dokonce vygradovali větami typu: „když bys nebyl tak mizerné dítě, tak bych nepila“ (Woititzová,
1998, s. 63), čemuž dítě dříve či později uvěří. Zde částečně vzniká i problém s nedotahováním věcí
do konce, neboť od malička v sobě mají zakódované, že musí vše dělat perfektně a dle toho si
stanovují i své cíle. Ty ale nejsou reálné, tudíž je ani není možné dotáhnout do konce, což následně
přispěje k jejich nízkému sebevědomí. Souvisí s tím také fakt, že nechtějí změnit své negativní
vidění sama sebe. Avšak na blízké lidi okolo nich tak přísný metr nemají.
„Dospělé dětí alkoholiků mají problém se bavit a dospělé dětí alkoholiků berou samy sebe
velice vážně“ (Woititzová, 1998, s. 67). Na tyto dva výroky platí nepřímá úměra, tj. čím více berou
samy sebe vážně, tím méně se umí bavit. Tyto děti zřídka kdy viděly své rodiče veselé a smějící se,
jednoduše nezažívaly radost ze života. Jejich dětství nebylo prosycené smíchem a vtipnými
historkami. Jakožto malé děti nemohly být spontánní a hrát si s ostatními, což někdy ústí až v jejich
odsuzování, když se chovají pošetile, dokáží se smát a užívat si života.
„Dospělé děti alkoholiků mají problémy s důvěrnými vztahy“ (Woititzová, 1998, s. 69),
přestože si je vroucně přejí. Je pro ně velice těžké spoluutvářet něco, co samy neviděly a nezažily.
Jejich vztahy s rodiči byly na houpačce z extrému do extrému a ve chvílích, kdy jimi byly odmítány,
prožívaly silný strach z opuštění, který se pak přenáší i do vztahů v dospělosti. Vyskytne-li se
konflikt v partnerském vztahu dospělého dítěte alkoholika, dostane iracionální strach, že ho partner
opustí a konflikt, který byl na začátku nepatrný, narůstá do obrovských rozměrů. I zde je návaznost
na nízkou sebedůvěru ve smyslu, že je přeci nikdo nemůže mít rád, protože jsou přeci úplně
„hrozní“.
„Dospělé děti alkoholiků reagují nepřiměřeně na změny, které nemohou ovlivnit“
(Woititzová, 1998, s. 75). Jako malé děti neměly vliv na žádné události kolem nich, aby se s touto
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skutečností nějakým způsobem vypořádaly, začaly přebírat zodpovědnost v okolí na sebe. V dnešní
době se důsledek projevuje tím, že nevěří nikomu jinému než samy sobě. Tyto děti se bojí náhlých
změn ve svých životech, za něž neponesou zodpovědnost, protože tím se pak pro ně ztrácí kontrola
nad situací i nad životem.
„Dospělé děti alkoholiků neustále hledají a vyžadují pochvalu a ujištění“ (Woititzová,
1998, s. 76). Na základě impulsů, které k dítěti v dětství přicházejí, si o sobě utváří určitou
představu, z čehož vychází jeho mínění o vlastní osobě. V rodině alkoholika bylo mnoho těchto
impulzů ambivalentních a děti nevěděly, co si o sobě myslet. Ujištění, která od rodičů přicházela,
byla vesměs přijímaná negativně, což v současnosti znamená, že mají s přijetím ujištění problém.
„Dospělé děti alkoholiků obvykle cítí, že jsou jiné, než ostatní lidé“ (Woititzová, 1998, s. 78).
Vycházejí z myšlenky, že jsou jediní, kdo se v jejich okolí cítí jinak než většina osob. Chybí jim
společenské dovednosti, aby se cítily jako část kolektivu a hlavně aby jim v tom bylo příjemně.
Neměly šanci být dětmi a bezprostředně si hrát s jinými dětmi, neustále jim směřovaly myšlenky k
domovu, co se asi tam děje atd. Je pro ně téměř nemožné uvěřit, že by je okolí mělo rádo kvůli tomu,
jací jsou. V jejich dětství totiž nastaly i situace, které dítě nebylo schopno zpracovat a které mohou ve
velké míře ovlivňovat psychiku dospělého člověka. Když někdo drží zbraň a má kousek k tomu, aby
někoho zastřelil, v dospělosti to může znamenat, že se bude bát konat činy, aby se něco zlého
nestalo…protože, co kdyby? Když někdo vidí, že mu jeho máma může umřít před očima a je
paralyzovaný do takové míry, že nemůže udělat nic, tak síla té bezmoci se mu přesune i do jiných sfér
jeho života (bude brána jako automatická složka prožívání). Pokud někdo v 11 letech musí bránit svoji
mámu před mužem, se kterým žije v jedné domácnosti, před někým, komu důvěřoval, tak se v něm
bude velice jednoduše měnit strach v agresi, protože ta nakonec celou situaci zachránila, stala se
jejím řešením. Zde byly nastíněny pocity strachu, ať už převlečeny za jakoukoli jinou emoci. Strach,
který prožívali, je provází celým jejich životem, je důležité, aby si ho byli schopni uvědomovat a začít
s tím pracovat.

„Dospělé děti alkoholiků jsou buď mimořádné odpovědné, nebo mimořádně
nezodpovědné“ (Woititzová, 1998, s. 80). Na své rodiče se snažily zapůsobit děláním stále více a
více věcí, a když už nebylo jak více, tak to vzdaly úplně. V současném pracovním životě si toho na
sebe berou víc a víc, až to někdy může dospět do fáze, že se zhroutí pod tíhou všech věcí kolem
nich. Navíc je nikdo nenaučil pracovat v týmu a plnit úkoly společně, takže se nyní spoléhají jen na
své schopnosti.
„Dospělé děti alkoholiků jsou extrémně loajální, a to i tehdy, když vidí, že jejich loajalita
je nezasloužená“ (Woititzová, 1998, s. 83). V jejich nukleární rodině žádný z členů neodešel, ač by
to mohlo být lepším řešením, než setrvat, protože to tak bylo jednodušší. Pokud se přes všechna
úskalí dostanou do intimního vztahu, tak v něm chtějí setrvat po zbytek svých životů, bez ohledu na
to, jak se k nim ten druhý chová. Ony nemají představu o tom, jak vypadá pěkný a zdravý vztah,
stačí jim, že to zaštiťuje pocit bezpečí a jistoty, jež velmi potřebují.
„Dospělé děti alkoholiků jsou impulzivní. Mají sklon nechat se vtáhnout do průběhu nějaké
události, aniž by vážně uvažovaly o jiných alternativách chování nebo o možných důsledcích. Tato
impulzivnost pak vede k vnitřnímu chaosu, k averzi vůči vlastní osobě a ke ztrátě kontroly nad svým
prostředím. Kromě toho musí vynakládat velké úsilí, aby věci daly zase do pořádku“ (Woititzová,
1998, s. 84). Nikdo s nimi nikdy nemluvil o důsledcích jejich impulzivního jednání, nezastavil je a
neotočil zpět, aby se podívaly, co svými činy způsobily druhým. Situaci navíc zhoršuje fakt, že si ze
svých domovů odnáší vzorec, kde jejich potřeba musí být nasycena ihned, protože potom už se tak
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nestane nikdy. U dětí ve středním školním věku se vytvářejí vnitřní morální normy, jež jim vštěpují
rodiče, posléze i učitel. V rodině alkoholika je to s pravidly horší. Děti nikdo nekontroluje ani nevede
„správným“ směrem, nejde jim příkladem. Což se projevuje jejich zmateností a disabilitou rozpoznání
co je dobré a co je špatné. V tomto období také vzniká schopnost potlačení okamžité vnitřní potřeby
například tím, že jsou na ně kladeny větší nároky doma. Měly by být vedeny k tomu, aby byly schopné
delší dobu setrvat u jedné činnosti a neodcházet od toho jenom proto, že se chtějí „nutně“ napít
nebo dojít na toaletu, ačkoli před pár minutami byly. S čímž úzce souvisí i ovládání impulzivity, kterou
zkoušejí doma na rodičích. Čím jsou starší, tím více si osvojují postoje ke světu kolem nich, což je
velmi podstatné pro jejich budoucí život. Důležité ale je, aby tyto postoje byly zdravé. Samy si
uvědomují, že jejich chování není správné, ale k takto radikální změně je zapotřebí právě té
trpělivosti. Výše popsané charakteristiky přispívají k tomu, že se dítě cítí jako „jiné“. Nezapadá do
kolektivu, necítí se přijímáno ani ve vrstevnické skupině, ani doma. Cítí, že je „něco“ špatně, ale neví
co s tím.
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Histriónská porucha osobnosti a její léčba
MUDr. Markéta Fialová
Úvod
Co je to hysterie?
Jak poznat histriónskou poruchu osobnosti?
Jak vzniká hysterie?
Co nás čeká v ordinaci
Pár možných cest pro práci s hysterickými pacienty
Střípky z Transference Focused Psychotherapy
Malý orientační test na zjištění histriónských rysů osobnosti
Použitá literatura
Úvod
Hysterickou část má v sobě každý z nás. Kdo nikdy neudělal drama z maličkosti, nepoužil
ženské/mužské zbraně jen pro zlepšení nálady, nepřeháněl a nepřikrášlil historku, nezahrál naivní
holčičku či se nevyhnul nepříjemnostem větou „Teď vám ale vůbec nerozumím...“? Možná právě
proto jsou hysterie a její slovesné tvary používány jako nadávky – protože každý někdy byl v životě
hysterický. Možná si i vybavíte, co jste v té situaci cítili – úzkost, strach, nenávist, pocit na brek, že
vám ostatní nerozumí, nemají vás rádi, neberou vás vážně, křivdí vám, že vy jste ta oběť a oni jsou ti
tyrani, že jste bezbranní, nedokážete se bránit sám a potřebovali byste oporu, že jste osamělí, ale že
se i bojíte důvěřovat, protože, co když vás opět zraní...Poznáváte to? Gratuluji, pak jste si někdy prožil
to, co lidi s histriónskou poruchou osobnosti zažívají neustále. V těchto pár pocitech a stylech jednání
naleznete také většinu kritérií pro určení histriónské poruchy osobnosti, a když prozkoumáte
jednotlivé emoce a myšlenkové pochody, jste blízko ke komplexní léčbě. O moc víc se v tomto textu
již nedozvíte – na začátku se podíváme na různé definice a historii hysterie, možné příčiny vzniku této
poruchy a v té větší části se zaměříme na možné léčebné psychoterapeutické intervence. V krátkém
samostatném bloku představím jiné nahlížení na poruchy osobnosti z pohledu Transference Focused
Psychotherapy a na závěr přikládám orientační test na zjištění rysů histriónské poruchy osobnosti.

Co je to hysterie?
Hysterie je odvozené slovo od řeckého slova hystera – děloha (možná znáte pojem hysterektomie –
odstranění dělohy). A opravdu i odstranění dělohy bylo v minulosti jednou z krajních možností léčby
hysterie. První zmínky o této nemoci se datují již do 5. století před Kristem, kde byla popsána jako
neuspokojená hladová děloha, bloudící po břišní dutině (Praško, 2009). Nemoc se týkala výhradně
žen a byla způsobena sexuální frustrací – ta se v minulosti léčila různě – přes koitus s lékařem, vodní
masáže klitorisu, až po užívání vibrátoru jako terapeutické pomůcky (Wikipedia).
Ať už se Sigmund Freud jakkoliv mýlil v otázce ženské psychiky, je důležité připomenout, že jako
jeden z prvních lékařů bral hysterky vážně a nevyhazoval je ze své ordinace jako simulantky - jak bylo
zvykem u jiných lékařů té doby. Možná to bylo i tím, že Freud sám sebe považoval za do jisté míry
hysterického člověka (a nemýlil se ve své autodiagnostice) (McWilliams, 2015).
Histriónská porucha osobnosti se dle MKN-10 popisuje především silně viditelnými symptomy, jako je
mělká a labilní afektivita, sklon k dramatizaci a teatrálnosti. Poukazuje na to, že se tyto osoby
nadměrně zaobírají svou fyzickou přitažlivostí, jsou nepřiměřeně koketní, vyzývavě se oblékají. Jen
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okrajově se zmiňují i o druhé stránce, tedy že jsou velmi sugestibilní, povolní vůči sobě a také často
bolestínští.
Americká klasifikace DSM-V tuto poruchu dává do jednoho trsu (clusteru B) spolu s hraniční
poruchou osobnosti, narcistickou a antisociální. Trs B se nazývá dramatický, emocionální a
nevyzpytatelný. Tyto poruchy spojují problémy s kontrolou impulzů a emoční regulací. I americká
klasifikace poukazuje na potřebu být ve středu pozornosti, potřebu svádět a přehánět ve svých
projevech emocí. Také ale poukazuje na fakt, že histriónské osobnosti se domnívají, že jejich vztahy
jsou intimnější, než ve skutečnosti opravdu jsou, že jsou lehce ovlivnitelní v názorech a situacích a že
jejich mluva je sice velmi impresionistická, ale chudá v detailech.
V české učebnici psychiatrie (Zvolský et Raboch, 2001) je k popisu přidán také trvalý pocit napětí a
neuspokojení, vedoucí k vyvolávání scén s prudkými afekty, sklony k vyčítání, obviňování druhých a
manipulování s nimi, neztišitelný pláč, záliba v tajemných náznacích, pomstychtivost, sklon k bájivé
lhavosti (pseudologia phantastica) a účelové reakce. V zátěžových situacích se mohou objevit
disociační (konverzní) poruchy – psychogenní amnézie, fugy, motorické a senzorické poruchy
přechodného rázu.
V americké učebnici abnormální psychologie (Comer, 1998) poukazují na dvě možné podoby hysterie
– buď jsou tito jedinci na pódiu a chovají se tak, jak máme zažito ve svých předsudcích, nebo jsou ale
naopak slabí a fyzicky nemocní, dětinští, vyvolávající potřebu ochraňovat a pečovat.
Zdá se, že to, že je to především nemoc žen, popřípadě homosexuálů, je zkreslený údaj, i v DSM-V
poukazují na fakt, že to tak nelze jednoznačně interpretovat a přiklánějí se k názoru, že výskyt mezi
ženami a muži je rovnocenný, prevalence histriónské poruchy osobnosti se pohybuje okolo 2%
(Raboch et al., 2015; Comer, 1998; Dušek et Večeřová-Procházková, 2010).

Jak poznat histriónskou poruchu osobnosti?
Internet je plný laických návodů, jak poznat hysterku, jak se jí zbavit, jak s ní zvládnout žít, jak
dokonce obohatit svůj život hysterkou. Až má někdy člověk dojem, že hysteričtí lidé jsou jen jakýsi
poddruh, vtipnou hlavní postavou hospodských historek, či snad dokonce zábavný maskot firem a
úřadů. Abych nepřeháněla (což se někdy špatně dělá při popisu a při jednání s histriónem), pro
zajímavost uvedu jen pár perliček z veřejně dostupných materiálů. Česká průmyslová zdravotní
pojišťovna ve svém článku „Jak odhalit a zvládnout hysterku“ uvádí několik příkladů ze života. Radí
například, pokud máte hysterickou účetní, která pořád naříká, že má hodně práce, abyste ji vyjádřili
hranou podporu a účast a ona pro vás udělá první poslední a vaši lest neprokoukne. Jiný příklad
z manželství s hysterkou ukazuje manžela jako osobu, která je kompatibilní s touto poruchou, protože
mu nevadí, že ho hodně energeticky vysává, ale naopak je vděčný, že jeho hysterická manželka žije
jeho život a parazituje na jeho prožitcích. Poslední příběh ukazuje ženu, která se se svou hysterickou
kamarádkou pobaví více než s Mr. Beanem a ještě ji slouží jako předloha pro její povídky, které píše.
Jiné weby ale soužití s hysterickou osobou nepopisují tak idylicky – Mladá fronta Dnes na svém webu
Xman končí článek tím, že se s vámi možná hysterka začne nudit, a tak...“existuje naděje, že pokud se
nedokážete odpoutat od hysterky vy, opustí vás sama. A možná i dřív, než skončíte v péči
psychiatrů...“
Jaroslav Zvěřina ve svém článku „Hysterky jako úžasné milenky a děsivé manželky“ opět znovu
poukazuje na rysy, které jsou snad již zlidovělé – nejdříve hysterky vycítí, po čem muži touží, jsou jim
oddanými milenkami, vytvoří dojem, že celý život čekaly jen na tohoto konkrétního muže, jsou vždy
sexuchtivé, ale po čase (po svatbě) se z nich stanou frigidní fúrie, vzteklé a panovačné, které
vyvolávají scény pro svou zábavu a adrenalin. Ale také přidává, že v dnešní moderní době hysterky
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svou touhu být středem pozornosti ukájejí i jiným způsobem – například vedou charitu a shání pro ni
finanční příspěvky – často velmi úspěšně. Také jsou jako doma ve virtuálním světě sociálních sítí, kde
je můžete poznat podle nápadně afektovaného vyjadřování, ale také velkých zastánců hodnot a
morálky – na internetu mají prostor pro své idealizované sebeprezentování, manipulaci, pro
vyvolávání skandálů, ale i k obtěžování jiných lidí. Jaroslav Zvěřina se domnívá, že je tato porucha
přece jen doménou žen – často také těch, které chodí na procesy s vrahy, a pak se do nich
zamilovávají. A nebo se vyskytuje u mužů homosexuálů, či mužů heterosexuálních, kteří ve svazku
hrají ženskou roli.
Psychoanalytik Alan Krohn ve svém pojednání Hysterie: Prchavá neuróza (2005) poukazuje na
rozmanitost této poruchy, která se přizpůsobuje trendům doby. Hysterici jsou velice citliví k tomu, co
si doba a ostatní lidé žádají, a tak i když by se na první pohled mohlo zdát, že hysterky jsou na ústupu
– neznáme již mnoho stále omdlévajících žen jako z doby Freuda – pravda je ta, že se jen
„transformovali“ do variant, které jsou v té určité době přijatelné. Co je společné všem, je, že jsou
jakousi obětí něčeho většího, že to není jejich chyba, ale ani v jejich vůli a moci cokoliv na sobě
změnit, že to, jací jsou, je nevratné, nelze s tím nic udělat a rozhodně to není jejich vina. V dávných
dobách takto vystupovaly čarodějnice posedlé ďáblem, či šamani, kteří byli ovládáni nadpozemskými
silami a duchy. Ve viktoriánské době (19. století) hysterky používaly konverzní poruchy, protože být
slabá a nemocná bylo pro ženy té doby typické. Nemohly přeci dát najevo, že mají také své touhy a
silně milují či nenávidí. Později s objevem vlivu bakterií (přelom 19. a 20. století) byla těla hysterek
napadnuta různými bakteriemi, které je zcela znehybněly.
Z Viktoriánské doby slabých žen přišel ve 20. století kult hloupých blondýn – hysterek, které byly sice
velmi vyzývavé a svádivé, přesto vyvolávaly auru až panenské čistoty – jasným symbolem té doby
byla Marilyn Monroe – Americké naivní, dětinské a pasivní ženy. Ve stejný čas na starém kontinentu
Evropy věhlasný psychoanalytik Sigmund Freud zjistil, že jsme jen pasivními obětmi našich pocitů a
nevědomí, a tak hysterky té doby poukazovaly na svou bezmocnost jako na něco, protože je náhle
přepadnou jejich pocity a podvědomí. Další proměna tkvěla být obětí nových neprozkoumaných
nemocí – ať už je to chronická únava či fibromyalgie. To je takový syndrom, který je charakterizován
nejen plošnou bolestí kdekoliv po těle, ale také se objevují poruchy spánku a paměti, bolesti hlavy,
syndrom dráždivého tračníku a příčina je zcela neznámá, zato prevalence je 3-10% s výraznou
převahou žen (Wikiskripta). Je zřejmé, že do tohoto syndromu se dá schovat leccos.
Hysterici ale mohou být oběťmi i různých druhů psychických poruch – ať jsou to nové „závislostí“ – na
sexu, nakupování, na mobilu atd. Mezi osobami s poruchou příjmu potravy se také objeví spoustu
histriónských poruch osobnosti. A mnoho z nich je také mezi lidmi trpící tzv. mnohočetnou poruchou
osobnosti. Tato velice vzácná porucha je i díky medializaci vcelku častým jevem v psychiatrických
ordinací – hysterici si tak díky této „poruše“ mohou odehrávat své intrapsychické konflikty, které jsou
převážně oidipovského charakteru. Další moderní formou hysterie je být obětí traumatu – často
náhle vybaveného při sezeních. Samozřejmě část pacientů opravdu je ovlivněna traumatickým
zážitkem z dětství, ale další část pacientů si toto trauma vymýšlí v rámci své poruchy osobnosti.
Mezi další prohlášení „nových“ hysteriků jsou věty typu: „Mám to prostě v genech, nedá se s tím nic
dělat. To, co dělám je výsledkem neurotransmiterů a celé fyziologie mozku, kterou bohužel nemohu
ovlivnit.“ Nebo jsou obětmi oblíbeného stresu – „Úplně mě ubíjí ty mé životní stresory...“ (Krohn,
2005).
Jak jsem se snažila ukázat, hysterie má mnoho podob, od Marilyn Monroe, Madonny, přes ženy a
muže, kteří ochotně pomáhají znevýhodněným dětem, až po osoby trpící chronickou únavou či pouze
životním stresem. Hysterie je totiž velmi barvitá a proměnlivá porucha s pestrou škálou příznaků i
stupněm postižení (Zvěřina, 2015).
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Jak vzniká hysterie?
Jak vzniká jakákoliv psychiatrická diagnóza – toť otázka velmi záludná a nelze ji zcela uspokojivě
zodpovědět. Vznik je multifaktoriální – objevují se zde vlivy genetické, kulturní, výchovy, vývoje a
množství stresových situací (Večeřová). Přesto jde především o disharmonicky vyvinutou osobnost a
při vzniku této poruchy je klíčová interpersonální vazba mezi dítětem a rodičem. Především záleží na
raném vztahu, protože vývoj mozku dítěte do věku 6 až 7 let prochází kritickými stádii, dochází
k vyzrávání osobnosti, a pak už dítě volí strategie, které nejsou tak kvalitní. K harmonickému vývoji
osobnosti je kruciální výchova, a pokud rodič není sám dobře strukturovaný, dítě trpí nedostatkem
péče, pozornosti a dobrým vzorem, který by mohl zrcadlit (Dušek et Večeřová-Procházková, 2010).
Různé směry se dívají na vznik této poruchy z trochu rozdílného úhlu: Analýza vznik histriónské
poruchy u žen vysvětluje tak, že tyto holčičky měly chladné matky, bez zájmu a pozornosti o ně, a tak
si dívky musely zajistit pozornost u otce, v tomto vývojovém stupni (holčiček, co se snaží zalíbit otci)
vstoupily do dospělosti a stále si hledají své ideální otce. Kognici nazírají na vznik poruchy tak, že
jedinci se zvýšeně zaobírali sebou a emocemi, neměli místo na získávání vědomostí nebo na rozvíjení
intelektuální zvědavosti, a tak se v dospělosti musí spoléhat na tušení (na svou intuici, kterou mají
velice dobře vyvinutou) nebo na ostatní (závislostní model vztahů). Hysterici také mají pocit, že jsou
bezmocní, aby se postarali o sebe, a tak musí stále vyhledávat ostatní, aby jim naplnili jejich přání.
Sociokulturní teoretici se na vznik poruchy dívají v širším měřítku – tvrdí, že je to především o
normách společnosti. Je očekáváno od dívek, aby si udržely své dětství a závislost do dospělosti.
Vlastnosti jako marnivost, smysl pro dramatizace a sobeckost je jen zveličení ženskosti, jak si ji
společnost nadefinovala (Comer, 1998).
I díky vlivu Sigmunda Freuda se psychoanalytici nejvíc ze všech věnovali právě hysterii a jejímu
vzniku, proto se na jejich vysvětlení podíváme hlouběji. Nancy McWilliams ve své knize
Psychoanalytická diagnóza (2015) tvrdí, že hysterický konstituční vzorec lze poznat již u dítěte – je to
takové, které kope a křičí, když je frustrované, a vříská radostí, když je šťastné. Děti jsou prudké,
přecitlivělé, mají rády společnost. Podle Freuda jsou pro ně typické silné chutě – orální přísun lásky,
pozornosti a erotické blízkosti. Pak je ale zahltí nadbytek, a tak mají problémy se zpracováním
znepokojivých zážitků. Dochází ke dvojitému ustrnutí – v orální a oidipovské problematice. Malé
děvčátko chce přijetí, nedostane ho od chladné matky, a tak v oidipovském období odvrhne matku
tak, že ji pro sebe znehodnotí, o to víc se přimkne k otci, muže vidí jako silné a vzrušující, ženy,
včetně sebe, jako slabé a bezvýznamné. Závidí mužům sílu, proto ji získává lstí – sexuální. Je to ale její
obrana než sebevyjádření, proto histriónské ženy nemají ze sexu potěšení.
Jsou to děti, které pochází z rodin, kde se jasně deklaruje, že obě pohlaví mají rozdílnou moc a
hodnotu – buď silně patriarchální či silně matriarchální uspořádání. V druhém případě je silně
znevažována jejich mužskost. Muži – hysterici mají silnou závislost na své matce, zažívají pocity
inferiority vzhledem k ostatním mužům, žádná žena není pro ně dost dobrá (nedosahuje kvalit jeho
matky), a tak buď někdy raději dobrovolně žijí v celibátu, nebo se naopak zaměří až na nutkavé
svádění žen, které rychle opouštějí a věnují se hypermaskuliním aktivitám – např. posilováním
(Praško, 2009).
V oblasti emocí jsou náchylní k vysoké hladině úzkosti, ke studu a k pocitům viny. Přestože jsou
vnímáni jako jedinci s mělkými emocemi, není tomu tak - zápasí se silnými city, které je děsí, a tak si
budují obrany (McWilliams, 2015).
Mezi hlavní obrany histriónské poruchy osobnosti patří vytěsnění, sexualizace a regrese. Freud se
nejdříve domníval, že hysteričtí pacienti vytěsňují své traumatické zážitky. Ty ale byly často jen
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pouhou fantazií, a tak Freud přešel k práci s vybavením si vytěsněných přání, strachů, dětských
domněnek a bolestných citových hnutí. Typické hysterické „rukavicové ochrnutí“ se objevovalo u žen,
které vytěsnily svou touhu po autoerotice, primární zisk tohoto ochrnutí (které se vylučovalo
s anatomickým uspořádání nervové pleteně) byl fakt, že dívka opravdu nemohla masturbovat,
sekundární zisk byl ten, že měla pozornost (McWilliams, 2015).
Další formou vytěsnění je nevědění (Krohn, 2005). Hysterici inklinují k obranám, že nic neví, nevidí a
nerozpoznávají. Patří sem i pseudo-hloupost a naivita, které je chrání před myšlenkami, které nejsou
schopni přijmout. To, že někdy přicházejí i s tím, že jak se chovají, je jen jejich role a nejsou to
opravdu oni – jim pomáhá vyhnout se konfrontaci s opravdovou, přímou a zdravější zkušeností,
kterou by emočně neustáli – proto raději přehrávají velký smutek či drama, které se jich přímo
nedotýkají.
Vytěsnění, sexualizace a regrese jim pomáhají vytvářet vztahy s opačným pohlavím. Podvědomě
hledají infantilní pohádkovou romanci, a aby ji našli, musí nevidět a nerozpoznat vlastnosti toho
druhého, které nezapadají do jejich ideálního obrazu otce. Často si vybírají nedostupné objekty –
vrahy, kriminálníky, ženaté muže, špatné chlapce. Berou své partnery jako trofej, cenu, která je často
tabuizovaná, zakázaná, za hranicemi. Tato nedostupnost je dle Krohna (2005) vysvětlována tím, že
podvědomě hledají svého otce – což je vlastně tabuizovaný incest. Dle psychoanalýzy se hysteričtí
jedinci zastavili ve vývoji někde mezi 3 až 6 lety věku, a tak je pochopitelné, že se cítí vedle dospělých
jako malá děvčátka a chlapci a regredují. Muži – hysterici se pak necítí dostatečně silní a sexuálně
vyvinutí, aby uspokojili dospělou ženu. A zde pak nastupují kompenzatorní mechanismy
s narcistickou dynamikou – obklopují se mocí, penězi, sexuální náruživostí a symboly mužství (Krohn,
2005). Tím, že jsou ve vztahu s mocným člověkem, získávají sebeúctu. Stejně jako když se podílejí na
tzv. záchranných akcí – své vnitřní dítě zachraňují tím, že zachraňují jiné děti skrze charity, či své
bezohledné a ničivé partnery (McWilliams, 2015).
Odehrávání slouží jako protifobické opatření, hysteričtí pacienti se bojí intimity, a tak jsou přehnaně
vyzývaví, bojí se moci druhých – a tak aktivně a viditelně provokují autority, mají strach z agrese – a
tak se vrhají do velkých činů a rozpoutávají mnoho konfliktů. Je dobré mít stále na paměti, že
nejdůležitější složka hysterie je úzkost. I když je nejvíc vidět jejich nápadné oblečení a chování a stále
zveličují své pocity – je to proto, aby překonali svou úzkost a přesvědčili sebe a druhé, že mají právo
na sebevyjádření a zároveň, že to neberou tak vážně – mají tedy možnost to vzít zpět nebo zlehčit
(McWilliams, 2015).
Histriónský pacient je vlastně malé, ustrašené, poškozené dítě, které se vyrovnává s realitou tak
dobře, jak jen to jde ve světě mocných a cizích lidí, a když manipuluje, není to pro to, že by měl
potěšení z využívání druhých, ale protože si potřebuje vydobýt bezpečné místo a kontrolu
(McWilliams, 2015).

Co nás čeká v ordinaci
Pacient s histriónskou poruchou osobnosti bude jistě chtít speciální zacházení pro svou speciální
osobnost, bude hodně testovat hranice, velmi pravděpodobně hrozit sebevraždou. Kdykoliv pacient
bude cítit úzkost (což bude velmi často), vnese do terapie zmatek – bude se najednou stavět do role
oběti, pouštět se do neutišitelného pláče, nebo bude obracet zbraň proti nám a zasypávat nás
výčitkami. Také bude často využívat vyhýbací taktiku, že se mu náhle nedostává zdravého rozumu –
„Já vám vůbec nerozumím, vy mě vždycky popletete...“ Těžké, ale kruciální bude udržet téma,
nenechat se zmást, brát pacienta vážně, ale neustupovat, protože možná budete vy jako terapeut
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úplně historicky první člověk v jeho životě, kdo mu neustoupí, ale vytvoří pocit důvěry natolik, že se
pacient dobrovolně vzdá svého divadla (Röhr, 2009).
Také nás asi budou čekat triumfální nalézání bombastických pseudo-vhledů, které nás má potěšit a
zavděčit se nám. Bohužel ale bude pravděpodobně následovat jejich rychlé vymazání. Jejich obrana
vytěsnění pomáhá zapomenout všechny dobré vhledy během terapie. Je důležité, abychom pacienta
přiměli být hloubavější – například zadat domácí úkol ohledně vhledu, ptát se na detaily,
konfrontovat ho s náhlou změnou jeho postoje (Praško, 2009).
Také se u histriónských pacientů pravděpodobně budou objevovat jejich typické kognitivní poruchy –
tvoří svévolné závěry (bez důkazů mají jasně vytvořený závěr), používají selektivní abstrakci
(hodnotí situace na základě detailů a ignorují další možnosti), hypergeneralizují (vytváří pravidla
podle nevýznamných příhod), personalizují – přílišně vztahují události na sebe, přisuzují si vliv na
zevní dění bez důkazů, a buď používají magnifikaci či minimalizaci – vnímají určité skutečnosti jako
méně či naopak více důležité, než je tomu ve skutečnosti (Dušek et Večeřová-Procházková, 2010).
Histriónští pacienti nám také hodně telefonují – jejich frustrace s oddálením uspokojení je obrovská,
v kombinaci s tendencí zveličovat problémy to znamená, že mají pocit, že tato událost je naprosto
klíčová a nelze ji s vámi probrat až na sezení. Stejně tak budou mít často pocit, že mu budeme jako
terapeuti intuitivně a neverbálně rozumět a nebude tedy potřeba verbalizovat své emoční prožitky,
které je zúzkostňují (Praško, 2009).
Skupinová psychoterapie – to je jejich oblíbená forma terapie. Většinou se dramaticky prezentují,
přehnaně vyjadřují svou empatii – pouze ke svým obdivovatelům, pak ale většinou řeknou, jak to mají
oni sami a opět strhnou pozornost na sebe a skupina je jejich. Když jsou na toto chování upozorněni,
rozpláčou se či urazí. Důležitá je citlivá konfrontace a ohraničení jasného a přesného líčení událostí,
stále budovat náhled, ale i dávat najevo, že jsou respektování. A když nejsou středem pozornosti,
dostanou dokonce více ocenění, že dávají prostor jiným (Praško, 2009).
McWilliams (2015) vysvětluje ve své knize, co nás čeká v terapii na úrovni přenosů a protipřenosů.
Přenosy u žen pacientek na muže terapeuty budou vzrušené, vystrašené a obranně svádějící, na ženy
terapeutky budou nepřátelské a soupeřivé, u obou pohlaví jistě velmi dětinské. U mužů hysteriků
záleží, zda připisují větší moc mateřské či otcovské postavě. Někdy jsou přenosy tak silné již
v počátcích léčby, kdy ještě není vybudována dostatečná důvěra, že často tito pacienti utíkají z léčby,
protože jsou zaskočeni sílou citů k terapeutovi (láskou, či nepřátelstvím).
Někdy je těžké věnovat se s respektem a vážností tomu, co u histriónských pacientů vypadá jako
neupřímné, předstírané city a dramatizování sebe sama. Tento pacient ale velmi dobře vnímá, pokud
není respektován, nebo vyvolává pobavení, velmi ho to zraňuje, i když terapeutovu neúctu dokáže
vytěsnit. Pokušení zacházet s pacientkou jako s malou dívenkou, možnost hrát velkého tatínka
vděčné mladé dámě je zjevně stále velmi přitažlivé pro muže terapeuty. Nemohou ovládnout, aby
klientkám neposkytovali ujištění, útěchu, radu, chválu. V podtextu však vždy terapeut sděluje, že je
klientka příliš slabá na to, aby si na věci přicházela sama - postoj rodičovské starostlivosti je pak
stejnou urážkou jako pohrdání pacientovou manipulativností. Samozřejmě nejdůležitější je ubránit se
pokušení odpovídat na svůdnost hysterických pacientů. Bohužel zneužívání klientů se stále v praxi
objevuje, více jsou zde ohroženi muži, protože je těžší erotizovat pár závislého muže a autoritativní
ženy - terapeutky. Ale je velmi lehké erotizovat dvojici starší a mocnější muž – terapeut a mladší a
potřebnější žena. Výzkumy potvrzují, že sexuální kontakt s klienty má zničující účinky – neexistují data
potvrzující opak. Klienti potřebují získat zkušenost, že nahlas vyjádří silné touhy a objekty toho
nezneužijí – poprvé zjistí, že člověk, na kterém jsou závislí, dá přednost jejich prospěchu před
příležitostí využít je a to má zásadní léčivý efekt (McWilliams, 2015).
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Pár možných cest pro práci s hysterickými pacienty
V této kapitole bych ráda prezentovala nasbírané podněty z různé literatury a směrů. Je na vás, čím
se necháte inspirovat, ale základní zásady jsou stejné ve všech směrech. Navázat vztah s pacientem a
velice důsledně držet hranice, být laskavý, ne příliš chladný ani spasitelský. Především se nenechat
vyprovokovat ke komplementárnímu chování – nereagovat na svádění, ale ani nebýt zlostný či naivní
k manipulaci. Využívat obsahu přenosu – edukovat pacienty, že se silné emoce na terapeuta
v procesu objeví, zkoumat mnohoznačnost přenosu, jeho obrannou funkci proti postupu v terapii,
hledat souvislosti se současnými i minulými vztahy. Upřít pozornost na to, co cítí, dokázat to
verbalizovat a propojovat to s myšlením. Dokázat myslet systematičtěji, zaměřit se na jádro
problému. Zvědomovat jejich věčný pocit úzkosti, pracovat s ní, podporovat jejich sebevědomí, které
bude postaveno na jejich vlastním ocenění. Pracovat na tom, jak se vyhnout každodenní dramatizaci
(Praško, 2009; McWilliams, 2015).
Mezi rady z KBT, jak pracovat s histriónskými pacienty patří (Praško, 2009):
-

Podporovat je v domácích úkolech, často jsou pro ně nudné, a tak je ozvláštnit zajímavou
formou, hodně chválit, zaměřit se na formulování problémů a cílů

-

Mezi domácí úkoly může patřit: nahrát si na kazetu zahánění automatických myšlenek a ty si
přehrávat; shromažďovat důkazy pro a proti určitému jednání; monitorovat automatické
myšlenky

-

Při sezení zaměřit pozornost na jedno téma – sestavit agendu sezení na začátku, vymezit čas
na příkoří, tento čas pak sám pacient musí hlídat, zbytek času věnovat cílům

-

Snažit se měnit dojmologický způsob myšlení na více zaměřený a konstruktivní

-

Snaha o kontrolu silných emočních reakcí – kontrola spouštěčů, měnit chování nebo důsledky
– omluvit se, jít dělat nějakou užitečnou věc

-

Při konfliktu snaha o zeptání se sama sebe – co tím vlastně chci docílit, zkoušet si říct o
pozornost jiným způsobem než výbuchem vzteku

-

V sezení trénovat toleranci vůči kritice a odmítnutí

-

Příklad techniky: Pacientovo já je rozděleno na dvě půle – terapeut hraje ďábla našeptávače a
pacient je anděl, který ho chrání před destrukcí

-

Při ukončování terapie důležité predikovat možné separační úzkosti, postupně snižovat
frekvenci sezení, podporovat jiné zdravé vztahy

Z knihy Heinz-Petera Röhra Hysterie – strach z odmítnutí (2009) jsem vybrala další možné způsoby,
ale i konkrétní techniky práce s histriónským pacientem v ordinaci:
59

-

Ptát se, pacienta jak se stalo, že se cítí jako nedostačující – zdravý člověk si řekne, že ví o
svých slabinách, nedostatcích, ale to není důvodem, aby si nemyslil, že je v zásadě
dostatečný, cenný a plnohodnotný člověk

-

Poznat hysterický vzorec – nahlédnout svůj panický strach z nevýznamnosti, k čemu mu tyto
formy chování v minulosti sloužily

-

Vyhnout se dramatizaci – když někdo dramatizuje, ptáme se, co se za tím skrývá, o co vlastně
jde? – chce být důležitý, upoutat pozornost – chybí mu víra ve vlastní hodnotu

-

Jako techniku mohou použít, že si sami budou říkat „Zbav se dramatu!“

-

Uvědomit si, že dramatizováním vytváří přepjaté emoce, nad kterými lehce ztrácí kontrolu –
zaměřit se na to, že myšlenky mohou jak zneklidňovat, tak zklidňovat

-

Vzdát se absolutních nároků a požadavků – výroky je dobré korigovat, nepřehánět, neříkat
věty typu: „To neměl říkat...“ Ale i v terapii jejich pseudo-náhledy jako „Já pořád něco
dramatizuji – jsem hrozná!“, jsou další formou dramatizování

-

Skončit s hraním divadla – uvědomit si, jaké role v životě hrají, jaké jim to přináší důsledky jsem menší než ve skutečnosti jsem, jsem chytřejší, jsem bezmocný, jsem dokonalý…

-

Uvědomit si, že hraní rolí je nikdy zcela nenasytí, nikdy je neuspokojí plně, je to začarovaný
kruh

-

Vyjít z role děvčátka – cvičení pro pacientky: Každý den si stoupnout před zrcadlo a říct si:
„Jsem žena.“ Všímat si pocitů, co to s ní dělá.

-

Snaha o větší nezávislost na druhých – histriónští pacienti mají vždy někoho, kdo je uklidní,
nebo naopak je znejistí – cílem je, aby se pacient dokázal uklidnit sám

-

Sebevychovávat se (někteří pacienti byli hodně rozmazlováni v dětství) – učit se sám, jak se
vzdát nutkání okamžitého sebeukojení

-

Vzdát se nároku na absolutní solidárnost partnera, nebát se jeho jinakosti

-

Naučit se trpělivosti – cvičení pro pacienty– každý den 10 minut stát na židli a nic nedělat,
cvičení vůle

-

opustit roli oběti – uvědomit si, že sami manipulují svou hranou bezmocností – je rozdíl
v tom, jestli mě ostatní vykořisťují nebo jsem se nechával vykořisťovat

-

Zbavit se oidipovských fixací – sundat rodiče z piedestalu, nahlédnout, že v rodině
pravděpodobně hrál roli partnera, a tak byl emocionálně vykořisťovaný, tím získal nedostatek
samostatnosti a podprahový pocit závislosti a nesvobody. Důležité pochopit, jaké problémy
to tvoří v partnerských vztazích

-

Je dobré se dostat k vytěsněným pocitům zlosti vůči rodičům, protože energie – ta agresivní –
je potřeba k cestě k nezávislosti
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-

Zpracovat obavy, aby rodiči neublížil svou zlostí či svým jiným chováním, utvrdit je, že rodiče
neztrácí, jen o nich získává realistickou představu

-

Pro pacienty je důležité získat lásku jednoho z rodičů, a tím opovrhují náklonností od jiných
lidí. Musí přijmout, že je to láska osoby, která lásky není schopná, zpracovat smutek a
přijmout lidskou nedokonalost, poznat, že učit se odpouštět je především dobré pro sebe

-

Přijmout odpovědnost za svůj život – nevinit stále jen ty druhé (rodiče, sourozence, učitele,
nadřízené, životní okolnosti), zpracovat smutek a odpustit – vysvětlit, že pokud neodpouští,
váže na sebe spoustu negativní energie, křivdy a upevňuje se v tom, že je stále nešťastný a
trpí

-

Zpracovat nerealistická přesvědčení – pacienti jsou extrémně citliví na sebemenší odmítnutí,
zveličují, snadno se urážejí, dají do toho spoustu energie – je potřeba nahlédnout, že sám si
zajišťuje svým chováním, že je opakovaně odmítaný

-

V terapii zrcadlíme destruktivní chování a zároveň pacientovi ukazujeme, že nemusí nic dělat
pro to, aby byl přijímán a milován

Střípky z Transference Focused Psychotherapy
Tuto krátkou kapitolu zde uvádím, protože jsem se zúčastnila dvoudenního semináře s doktorkou
Edou Bakalářovou, která pracuje s metodou Transference Focused Psychotherapy (Psychoterapie
zaměřená na přenos) ve své ordinaci v Amsterdamu, v Nizozemí. Informace zde obsažené jsou mé
poznámky z tohoto zajímavého workshopu. Tato metoda vychází s psychoanalýzy a je specializována
na léčbu poruch osobností. TFP má svůj vlastní výcvik, který je možné absolvovat v New Yorku (jsou i
verze částečně online kurzu). Do závěrečné zkoušky patří i to, že rozebíráte sezení Kernberga či
Yeomanse a musíte říct, co dělali při sezení špatně. Důležité je, že terapeut svá sezení nahrává na
audiozáznam (někdy se souhlasem i na videozáznam) a s tímto záznamem chodí na intervize a
supervize.
Zakladatelem TFP je Otto F. Kernberg (asi jeden z nejznámějších žijících psychoanalytiků), dále se
významně na metodě podílel Frank Yeomans – který tuto metodu šíří po celém světě. Vycházejí
především z myšlenek Melanie Klein a její teorie objektních vztahů. Definice a rozdělení poruch
osobnosti jsou dle Kernberga zcela odlišné od modelů DSM a MKN. Kernberg osobnost dělí dle
schopnosti fungovat v reálném světě na normální, neurotickou, hraniční (vysoké úrovně – sem patří
závislá, depresivní, sadomasochistická, hypochondrická, narcistická osobnost, nízké úrovně – např.
jen agresivní či nepřátelští jedinci) a psychotická organizace osobnosti. Úroveň této organizace
zjišťuje terapeut pomocí strukturovaného interview organizace osobnosti (STIPO). Tento
polostrukturovaný rozhovor byl vytvořený v roce 1996 a předem stanovenými otázkami hodnotí
osobnost v 7 dimenzích. Jsou to: identita (stupeň integrace sebepojetí, vnímání druhých), coping a
rigidita (obrany, kterými se vyhýbá úzkosti a schopnosti čelit stresovým situacím flexibilně), primitivní
obrany (štěpení, idealizace/devalvace, primitivní popření, projektivní identifikace, somatizace a útěk
do fantazie), testování reality (vztahování se k okolnímu světu), kvalita objektních vztahů, agresivita a
morální hodnoty.
Kernberg do svého názvu hraniční organizace osobnosti zahrnul všechny naše známé poruchy
osobnosti, vč. tedy histriónské poruchy osobnosti. U ní také svými názvy vyjadřoval stupeň postižení:
hysterický pro lépe fungující, histriónský či pseudohysterický infantilní pro lidi v hraničním a
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psychotickém pásmu (McWilliams, 2015). Vznik je i dle Kernberga multifaktoriální: genetika
(temperament viditelný již u malých dětí), objektní vztahy (chronicky chorobné vztahy a nejasné
generační linie), zanedbávání, trauma, zneužití a nejistá dezorganizovaná vazba (attachement). Dr.
Bakalářová popisuje tyto pacienty tak, že když k těmto osobám jdeme blíž, hrozně se leknou, ale když
se vzdálíme, bojí se, že nás ztrácí. Mezi negativní prognostické faktory v terapii patří dle této metody:
všudypřítomná agrese, asociální rysy (zcela neempatický), sekundární profit (chronický podpůrný
systém), žádný milostný život (lepší špatný než žádný), malá atraktivnost, nízká inteligence, žádná
práce, negativní terapeutická reakce, vážné omezení objektních vztahů (lepší nějaký vztah, než vůbec
žádný).
TFP je metoda, která má velmi pevnou strukturu, sezení probíhají 2x týdně (ne méně, ne častěji)
minimálně po dobu 2 let. Terapeut si zachovává neutrální postoj s mírnými odchylkami, neměl by být
ale zcela chladný. Terapeut nesmí být nikdy osobní, nenechá se strhnout k afektu („musí odolat
vábení Sirén“), nikdy nevyjadřuje podporu, nechválí, drží naprosto pevnou strukturu sezení, při sezení
je velmi aktivní, snaží se vše převést na situaci „tady a teď“, terapeut má schopnost vypořádat se
s intenzivní úrovni afektu (není výjimkou, že pacienti hází věci po terapeutech – není to vůbec důvod
k ukončení terapie), snaha o interpretaci afektu – který je manifestací skrytého objektního vztahu.
Cílem je především v prvním půlroce dostat pod kontrolu nevhodné chování mimo sezení, vyřešit
difúzní identitu a zaměřit se na intrapsychické procesy. Kritéria pro vstup je věk nad 18 let (v této
chvíli se vypracovává manuál pro mladistvé pacienty), průměrná či vyšší inteligence, diagnóza z DSMV trsu B či C. Pacienta vždy medikuje někdo jiný než jeho TFP terapeut.
Před samotnou terapií probíhá kontraktování, které trvá minimálně 3 hodiny, maximálně 10 hodin.
Může být ústně či písemně – je zde podmínka 2 sezení týdně, je povinné minimálně jedno setkání
s rodinnými příslušníky, mimo terapii klient nesmí kontaktovat svého terapeuta – snaha o naučení se
kontejnování svých emocí a vypouštění až na sezení, může se dát do kontraktu jasné omezení
alkoholu, či váhový limit, pod který klient nesmí jít (pokud trpí poruchou příjmu potravy). Ale
terapeut nikdy nekontroluje, neváží, jen vyjadřuje pochybnosti, zda mu pacient nezatajuje informace.
Pro dokreslení této metody cituji některé výroky dr. Bakalářové z workshopu:
„Agrese není jen reakce na frustraci, my lidi jsem agresivní, je v nás, nesmíme ji vnímat jen negativně
– díky ní jsme kompetitivní a kreativní.“
„Všichni v sobě máme hraniční vnímání světa – když se díváme na film, kde je jasné, kdo je špatný a
kdo dobrý, žijeme dvě hodiny v naprosté pohodě.“
„Z paranoidně schizoidní pozice se pacienti dostávají do pozice depresivní. Nejsou z toho vůbec
nadšení. Je to ale smutnost dospělosti – něco jako, když si uvědomíme, že Ježíšek neexistuje.“
„Co by si někdo myslel, kdyby nás viděl za skleněnou stěnou?“ Říká pacientům, když na ni stále útočí.
„Co myslíte, že to dělá se mnou, když mi tohle říkáte?“ Říká pacientům, když ji uráží z její
neschopnosti.
„Vypadá, že tu otázku nechcete slyšet, chcete se jí vyhnout?“ Když pacient odpovídá vyhýbavě např.
na množství vypitého alkoholu.
„Dělám něco, co ve Vás vyvolává pocit, že o vás nejevím zájem?“
„Není mi úplně dobře, ale mohu se dobře koncentrovat.“ Když na ní pacient pozná, že je nachlazená.
„Myslíte to obrazně či doslova?“ Když jí pacient vyčítá, že tu čeká už půl hodiny a ona si je jistá, že
měla jen 5 minut zpoždění...
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„Jeden z nás lže. Kdybyste mě viděli jako lháře, co to pro Vás znamená?“ Když pacient tvrdí, že se
opozdila opravdu o půl hodiny...
„Proč pořád chodíte? Možná proto, že je ve Vás malý kousek naděje, že Vám to něco dává...“ Možné
odpovědi, když jí pacient vyčítá, že mu terapie nic nepřináší.
„To je zvláštní, protože nic ve Vašem životě se nemění v pozitivum.“ Když jí pacient tvrdí, že je s ní
velmi spokojený.
„Co mě dělá jinou od těch ostatních? Proč by to se mnou vyšlo? Jak to, že by nepřišlo rozčarování
jako s každým?“ Možné reakce na svádění ze strany pacienta – je dobré si uvědomit, že svádění je
také agresivní čin.
„Nemůžu s Vámi pracovat, když to, co tady máme řešit, 3x týdně spláchnete alkoholem.“ Jasná
výstraha při porušování kontraktu o omezení pití alkoholu.
„Berete vážně tuto terapii, myslíte si, že je tato terapie pro Vás vhodná?“ Porušení kontraktu.
„Myslíte, že tomu nerozumím, že je to pro Vás těžké?“ Když se pacient snaží zmírnit danost
kontraktu.
„Jsem placená za čas strávený s Vámi, ne za úspěšnou terapii.“
„Opravdu jste si mysleli, že teď už to bude jiné?“ Když rodinní příslušníci na sezení říkají něco ve
smyslu, že už si mysleli, že se syn znovu nepořeže, když je u ní v terapii...
„Myslíte si, že jste opravdu udělal maximum?“ Když pacient např. zrecidivuje.
„Nejsem perfektní, přeslechla jsem to.“ Když ji pacient obviňuje, že ho nevnímá.
„Doufám, že to neuděláte. Ať se stane cokoliv, jedna věc je jistá, když se zabijete, je to jen Vaše
rozhodnutí, ale já se nebudu cítit odpovědná za to, co jste udělal.“ Odpověď na výhružky ohledně
sebevraždy.
„Podívejte se na internet na tyto tři webové stránky, zkuste mi pak příště říct, jestli jste se v něčem
nenašel. Já si ještě nejsem jistá, ale zdá se mi, že nějaké hraniční znaky máte...“ V úvodních sezeních
před samotnou terapií.
A poslední, která shrnuje postoj terapeuta: „Proč bych měla neverbálně ukazovat pacientovi svou
sympatii? Jsem tu pro něj, věnuji mu svou pozornost. Já jsem ta pevná, neutrální a pomáhám mu
dávat jeho život dohromady.“

Malý orientační test na zjištění histriónských rysů osobnosti
Tento test byl přeložen ze dvou volně dostupných testů na internetu (www.illnessquiz.com a
www.healthyplace.com), pokrývá základní viditelné symptomy lidí s histriónskou poruchou
osobnosti. Převaha odpovědí Ano poukazuje na histriónské rysy.
1. Je Vám nepříjemné, když nejste v centru pozornosti? Ano – ne
2. Je Vám nepříjemné být v tichu či v nepřítomnosti hluku? Ano - ne
3. Chováte se či oblékáte velmi svůdně? Ano – ne
4. Snažíte se někdy upoutat pozornost tónem Vašeho hlasu? Ano – ne
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5. Mluvíte dramaticky, máte silné názory, ale nemáte je podloženy mnoha fakty? Ano - ne
6. Mají jiní lidé pocit, že máte tendenci být přehnaně emocionální a dramatičtí? Ano – ne
7. Střídají se vám rychle nálady? Ano - ne
8. Jste přehnaně citlivý na kritiku? Ano – ne
9. Viníte často jiné z Vašeho osobního selhání v životě? Ano - ne
10. Máte neustálou potřebu uklidnění, souhlasu a uznání od druhých? Ano – ne
11. Zjišťujete, že Vaše vztahy nejsou tak blízké a intimní, jak jste si myslel, že jsou? Ano – ne
12. Vnímají Vás ostatní lidé jako povrchního člověka? Ano - ne
13. Jste snadno ovlivnitelný ostatními? Ano – ne
14. Máte někdy pocit, že jste bezcenný či horší než ostatní? Ano – ne
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Prevence a možná řešení psychických problémů zdravých sourozenců
závažně nemocných dětí
MUDr. Mgr. Irena Irová

Každá závažná diagnóza představuje kromě fyzického strádání rovněž velký nápor na
psychiku člověka i na jeho okolí a interpersonální vztahy. Pokud se těžké onemocnění, které
ohrožuje život či vede k trvalému a nezvratnému zhoršení kvality života, vyskytne u dítěte,
reakce a dopad na okolí je o to tíživější. Péčí o psychiku dětských pacientů a jejich rodičů se
zabývá velké množství výzkumů, avšak výzkumů zaměřujících se na prožívání a možné
strádání zdravých sourozenců těžce nemocných dětí se již objevuje méně. Nicméně i těchto
studií poslední dobou přibývá. I přesto, že se téma zdravých sourozenců začalo v odborných
publikacích objevovat, v praxi jsou sourozenci vážně nemocných dětí a jejich potřeby stále
opomíjeni. Velká část sourozenců závažně nemocných dětí se však se situací vyrovná dobře a
dle některých studií mohou tito sourozenci ze své zkušenosti vytěžit dobrou schopnost
prosociálního chování a značnou sociální zralost. Někteří zdraví sourozenci naopak vykazují
příznaky posttraumatické stresové poruchy nebo mají pocit snížené kvality života. (Besier,
Hölling, Schlack, West, & Goldbeck, 2010)
Změny v rodině v důsledku závažného onemocnění dítěte
Závažná diagnóza dítěte změní chod celé rodiny. Rutina běžného života je náhle narušena a
rodina musí vynaložit značné úsilí, aby byla schopna alespoň nějakým způsobem fungovat.
Omezení vyplývající ze závažné nemoci musí být do života rodiny přijato, rodina musí
vytvořit jakýsi nový způsob normálního každodenního fungování. (Murray, 2001) V rodině
dochází k určité přeměně vztahů. Zdravému dítěti se mění vztah s nemocným sourozencem,
kterému by měl dle očekávání pomáhat a být mu oporou. Pokud je navíc onemocnění či
zdravotní postižení u nemocného dítěte vidět, je možné, že se jeho zdravý sourozenec za něj
stydí a není mu příjemné, aby je někdo spolu viděl. Zdravé dítě se pak nemusí cítit ve své
vrstevnické skupině dobře, neboť se jej mohou ostatní děti na sourozencův handicap vyptávat
nebo se mu posmívat. Jiný je však i vztah s rodiči, kteří v komplikované situaci nejsou
schopni svoji pozornost rovnoměrně rozdělit mezi své děti. (Mareš, 2013) Nemocné dítě se
přirozeně stane středem pozornosti a problematika léčby a vývoje nemoci dítěte zastíní
většinu každodenních a až dosud běžných starostí. Mění se chování rodičů k dětem, změna
66

nastává i v komunikaci členů rodiny mezi sebou. Následkem je narušení rovnováhy rodinného
systému a komunikační nedostatečnost mezi zdravým sourozencem a rodiči. (Besier, Hölling,
Schlack, West, & Goldbeck, 2010)
Sourozenci a rodiče těžce nemocného dítěte
Zdravý sourozenec musí i nadále splňovat všechny povinnosti, které až dosud měl, a často se
k nim přidávají i povinnosti jiné, kdy je po dítěti vyžadována pomoc rodičům. Může se
rovněž cítit bezmocný, neboť tíživou situaci (svojí i celé rodiny) nemůže ovlivnit. Na
zdravého sourozence jsou občas kladeny i nároky pečovatelských povinností, kdy musí
pomoci s péčí o nemocného, s čímž nemá žádnou zkušenost. Jeho frustrace z nepříjemných a
vývojově neadekvátních povinností a požadavků může často zůstat nepovšimnuta. (Mareš,
2013) Potřeby zdravého dítěte mohou být opomenuty a nemusí mu být dostatečně saturována
potřeba podpory okolním prostředím. Avšak právě dostatečná emocionální podpora z okolí
má potenciál podpořit adaptaci dítěte i dospělých na nově vzniklou zátěžovou situaci, podpora
z okolí pomůže dítěti najít a použít účinné copingové strategie. (Besier, Hölling, Schlack,
West, & Goldbeck, 2010)
Rodiče chronicky nemocných dětí musí vynakládat značné úsilí na zvládání své životní
situace, ve které zajišťují péči o nemocné dítě a zároveň se emočně vyrovnávají s tíživou
změnou. Požadavky na tyto rodiče výrazně přesahují běžné rodičovské povinnosti. Potýkají se
jednak s nedostatkem opory z okolí, zasažen je i jejich partnerský vztah, objevují se u nich
deprese, na plnění běžných rodičovských problémů již nezbývá tolik energie, nejsou ve
výchově jednotní tak, jak by měli být. (Tew, Landreth, Joiner & Slot, 2002)
Jako velmi častý a chybný přístup rodičů popisuje Kübler – Rossová (2003) rozmazlování a
nadržování nemocnému dítěti. Zmiňuje, že nemocné děti pak velmi brzy pochopí, že jako
úplatek mohou od rodičů získat, co si budou přát, a zároveň za to rodičům nemusí nic vracet.
Rodiče, kteří často trpí neopodstatněným pocitem viny, že nemohou svému dítěti pomoci, se
nemocnému dítěti snaží vše vynahradit alespoň ústupky, dárky a pozorností, kterou by jako
zdravé nedostávalo či dostávalo v menší míře. Mnohdy se nemocnému dítěti nadržuje na úkor
zdravých sourozenců. Rodiče jsou požadavky a potřebou vyhovět svému znevýhodněnému
dítěti vyčerpáni a frustrováni. Tuto svoji frustraci si pak leckdy vybijí na sourozenci zdravém,
pokud se začne dožadovat stejných práv jako má jeho nemocný bratr či sestra. (Kübler –
Rossová, 2003) Vyčerpaní rodiče mohou být vůči zdravému dítěti negativně naladěni, mohou
být netrpěliví. Dítě může mít pocit, že je odmítáno, rodičům o svých pocitech a prožívaném
stresu neřekne a sami rodiče si ho nevšimnou.
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Emoce a prožívání zdravých sourozenců
Některé studie ukazují, že rodiče vážně nemocného dítěte odhadují emoční stavy a psychické
potřeby svých dětí více či méně neadekvátně. Rodičovský odhad kvality života jejich dítěte je
více odpovídající u dětí nemocných než u dětí zdravých. Rodiče jsou na nemocné dítě více
zaměřeni, zabývají se jeho fyzickým i psychickým stavem a jsou na něj lépe naladěni.
Emoční potřeby zdravého dítěte nejsou aktuální, jsou zastíněny závažností onemocnění
sourozence a rodiče je v porovnání s okolnostmi jako vážný problém nevnímají. Rodičovský
odhad kvality života nemocného dítěte je však také nepřesný, rodiče často přeceňují bolest a
fyzické strádání svého nemocného dítěte. Rodičovský odhad kvality života zdravého
sourozence je ovlivněn více faktory, mezi které patří psychický stav rodičů, prostředí, ve
kterém dítě vnímají, věk zdravého dítěte. Snáze si také povšimnou emočního diskomfortu
dítěte, pokud jsou jeho psychické procesy zjevné ze vzhledu dítěte či z jeho neobvyklého
chování. Depresivní či úzkostné prožívání identifikují hůře. Rodiče, kteří se cítí psychicky
špatně, vnímají psychický stav svých dětí rovněž zkresleně. Zdraví sourozenci často vycítí, že
rodiče jsou stavem jejich sestry či bratra vyčerpáni, a proto se jim se svými negativními
pocity a trápením raději nesvěří, aby je více nezatěžovali. Rodiče si často vědomě nechtějí
tyto málo zjevné problémy svých zdravých dětí připouštět, neboť je nevnímají jako akutní a
nemají kapacitu řešit více, než považují za nezbytné. (Houtzager, Grootenhuis, Caron, Last,
2005)
Některé výzkumy tvrdí, že se u zdravých sourozenců vyskytuje více psychosomatických a
funkčních tělesných potíží. Může to být podpořeno jednak tím, že se zdravé dítě obává, aby
také neonemocnělo, bojí se třeba, že se od sourozence nakazí. Tyto obavy spolu s prožívaným
stresem a depresivním či úzkostným laděním mohou vést k psychosomatickým obtížím
zdravého dítěte. (Houtzager, Grootenhuis, Caron, Last, 2005)
Rodinný systém je nerovným přístupem k dětem velmi zatížen. Zdravý sourozenec prožívá
celkem oprávněnou žárlivost a pocity nespravedlnosti a samoty, může pociťovat závist či
nenávist. Může si přát, aby jeho nemocný sourozenec zemřel a on pak získal všechna
privilegia a přízeň rodičů, která mu je odpírána. Za tyto myšlenky se však často stydí, prožívá
výčitky svědomí a pocity viny, zejména pak, pokud se nemoc sourozence zhoršuje. Rodiče by
se měli pokusit pokud možno o vyrovnaný přístup k nemocnému i zdravému dítěti. (Kübler –
Rossová, 2003)
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Nesaturované potřeby zdravých sourozenců
Za normálních okolností poskytují rodiče dítěti jednak funkci ochrannou, kdy se snaží
zabránit například tomu, aby se dítě zranilo, a rovněž jakousi funkci tlumící, kdy při nějaké
negativní události zmírňují dopad nepříznivé situace na dítě. (Mareš a kol., 2007) Emoční
podpora zdravým dětem je však v případě závažného onemocnění jejich sourozence většinou
nedostatečná, což může způsobovat horší adaptaci sourozenců na novou situaci. Schopnost
čelit běžným životním nárokům charakteristickým pro určité vývojové období je rovněž
nedostatkem podpory ze strany rodičů u zdravých sourozenců snížena. (Barrera, Fleming,
Khan, 2003) Rodič, který by měl dítě podporovat, k tomu musí mít určité schopnosti či
prostředky, které však mohou být v důsledku onemocnění druhého sourozence vyčerpány. U
zdravého sourozence se při obtížné dosažitelnosti rodičovské podpory mohou objevit emoční
poruchy, poruchy chování, školní neprospívání, psychosomatika, úzkostná symptomatika.
Reakce zdravých sourozenců je však kromě podpory ze strany rodiny závislá na jejich
osobnostních vlastnostech a schopnostech, na věku, pohlaví a zřejmě i mnoha dalších
faktorech. (Barrera, Fleming, Khan, 2003) Salavati et al. (2014) uvádí, že méně odolné jsou
zdravé sestry závažně nemocných dětí než bratři. Jako možné odůvodnění uvádí předpoklad,
že sestry mají ke svým sourozencům těsnější vztah než bratři a rovněž na sestry připadne
v důsledku rodinných změn více domácích prací než na bratry. Rovněž pořadí sourozenců je
v této souvislosti důležité, neboť mladší sourozenci jsou často v běžném životě zvyklí
dostávat více pozornosti než sourozenci starší a při náhlé změně situace se rodiče soustředí na
nemocného staršího sourozence a zdravé mladší dítě náhlým úbytkem rodičovské pozornosti
více trpí. Ukázalo se, že i typ nádorového onemocnění má na psychické strádání zdravých
sourozenců vliv. Méně psychicky odolní jsou sourozenci dětí s tumory mozku. U této
diagnózy hrozí zvýšené riziko toho, že se nemocný sourozenec trvale povahově změní, ztratí
některé své schopnosti či bude trvale postižen, riziko úmrtí je zde rovněž vyšší. (Salavati et
al., 2014)
Zdraví sourozenci všech věkových kategorií trpí separací od rodičů, kteří jsou pro ně méně
dosažitelní ať už pro svoji nezbytnou nepřítomnost z důvodu pobytu s nemocným dítětem
v nemocnici nebo z důvodu svého emočního a fyzického vyčerpání. Limitována je však
podpora nejen od rodičů, ale i z jiných zdrojů. Spolu s nucenou změnou životního stylu
rodiny jsou zdravým dětem omezeny volnočasové aktivity, ať už z nedostatku financí či
z organizačních důvodů. Zdravému sourozenci je tedy omezeno i sdílení jeho problémů a
obav s vrstevníky. Emoční podpora z okolí, která by mohla účinně působit jako prevence
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nežádoucího chování či emočního prožívání, je tedy zdravému sourozenci značně
redukována. (Barrera, Fleming, Khan, 2003) Pokud tomu okolnosti dovolí, měla by se rodina
snažit o zachování alespoň některých společných aktivit, přizpůsobených stavu nemocného.
Komunikace rodičů se zdravými sourozenci
Kübler – Rossová (2003) upozorňuje na to, že s dětmi by se o nemoci člena rodiny mělo
mluvit otevřeně. Závažná diagnóza ani případné úmrtí by se v rodině neměly tabuizovat a
rodina by se neměla bránit o tomto tématu mluvit. Nezřídka se stává, že zdravý sourozenec je
udržován v nevědomosti nebo jsou informace, které dostává, velmi stručné a nejasné. Dítě si
poté může stav sourozence démonizovat a představovat daleko horší než je, nebo naopak na
závažný průběh a možný špatný konec není připraveno a s případnou smrtí sourozence se pak
hůře vyrovnává, může mít pocit, že se nerozloučil, v budoucnu pak může svůj vztah se
sourozencem považovat za nevyřešený. (Kübler – Rossová, 2003)
Ohledně tabuizování závažné nemoci Kübler – Rossová (2003) rovněž dodává, že pokud lidé
se svým blízkým prožijí a aktivně sdílí období velké zátěže, vycházejí z této zkušenosti
výrazně lépe vybaveni do života a někdy i určitým způsobem obohaceni. Pokud je v rodině
vážně a možná i terminálně nemocné dítě, jeho sourozenci tuto situaci prožívají úměrně
svému vývojovému stupni. Dle svého vývojového stupně prožívají různě jednak organizační
změny v rodině, nedostatek pozornosti rodičů, kteří se přirozeně soustředí na zajištění
komfortu nemocnému, omezení společných rodinných aktivit a podobně. Zároveň však věk a
vývojová úroveň zdravého sourozence ovlivní i jeho vnímání závažnosti situace a pojetí
smrti. (Kübler – Rossová, 2003) Tématikou rozdílných psychických následků u různých
věkových skupin sourozenců nemocných dětí se rozsáhle zabývá John S. Murray (2000),
který upozorňuje, že bez podrobnější znalosti vývojových období dítěte není možné adekvátní
a potřebnou psychologickou podporu zdravému sourozenci poskytnut.
Psychické následky dle vývojového stádia zdravého sourozence
Věk a vývojové stádium zdravého dítěte je pro jeho reakci na závažnou diagnózu jeho
sourozence klíčový. S použitím jednotlivých Eriksonových vývojových období vyvozuje
Murray (2000) obtíže, které zdravému dítěti vážné onemocnění jeho sourozence přináší.
Reakce a potřeby zdravého sourozence se odvíjí od jeho vývojové úrovně socio-emocionální
a kognitivní. Pokud se u dítěte vyskytne závažné onemocnění, je velká část rodičovské péče
věnována nemocnému dítěti na úkor jeho zdravých sourozenců. U zdravých sourozenců
v kojeneckém věku může tento neúmyslný deficit rodičovské péče či pozornosti narušit vývoj
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bazální jistoty. Rodiče jsou jednak nepřítomní fyzicky, neboť jsou například hospitalizováni
s nemocným dítětem a rovněž nejsou k dispozici emočně a psychicky. Tato emoční
nedostupnost rodičů je přirozeným následkem jejich citového a psychického vyčerpání
v situaci, kdy se bojí o život či zdraví svého vážně nemocného dítěte. Vztah rodičů se
zdravým sourozencem v kojeneckém věku může být nedostatkem vzájemného tělesného
kontaktu a komunikace rodičů s dítětem ohrožen či narušen. Nepříznivá je pro dítě nejistota
spojená se střídáním více pečujících osob. Takto částečně deprivovaný kojenec může pak při
kontaktu s rodiči působit smutně a odtažitě, což ještě stíží navázání zdravé vazby. U dítěte
v raném věku, jehož sourozenec vážně onemocní, je tedy ohrožen vývoj důvěry v okolí,
důvěry v ostatní lidi a vývoj sebedůvěry. (Murray, 2000)
Murray (2000) dále uvádí, že pokud je zdravý sourozenec vážně nemocného dítěte
v batolecím věku, je k nepřítomnosti rodičů či matky vysoce citlivý. Úroveň kognitivního
vývoje batolete neumožní nepřítomnost matky vnímat jako dočasnou, neví jistě, zda se matka
ještě někdy vrátí, situaci nechápe, prožívá úzkost. Batole vnímá emoční napětí, vyčerpání a
strach rodičů, avšak není schopné dané situaci porozumět, což v něm vyvolává nejistotu. Pro
vývoj batolete je situace vážné nemoci sourozence velmi nepříznivá. Batole potřebuje pocit
bezpečí z přítomnosti pečující osoby, potřebuje podporu v osamostatňování, v získávání
pocitu autonomie a sebekontroly. Bez podpory rodičů se bojí testovat své možnosti a
schopnosti a raději zůstane závislé a pasivní či apatické. Zdravý vývoj batolete v psychicky i
fyzicky samostatnou bytost může být při objevení vážného onemocnění sourozence ohrožen.
Dítě může reagovat regresí v chování, depresí, odtažitostí. (Murray, 2000)
U předškolních zdravých sourozenců se dle Murraye (2000) může objevit nerealistická
představa, že sourozencovu nemoc zavinily například svojí myšlenkou. Pro toto vývojové
období je totiž charakteristické takzvané magické myšlení, kdy dítě má představu o své
všemocnosti a předpokládá i možnost, že svým přáním nebo negativní emocí může nějakou
nešťastnou událost způsobit. Dítě má výčitky svědomí, stydí se za to, co dle svého názoru
způsobilo, připadá si špatné a následkem toho se naruší vývoj jeho sebehodnoty. Následkem
zaneprázdněností rodičů, kteří se starají o nemocného sourozence, je předškolák vytržen ze
zaběhnutého denního rytmu, není mu umožněn potřebný kontakt s vrstevníky, což dále naruší
jeho vývoj a zvládnutí vývojových úkolů daného věkového období. (Murray, 2000)
Pokud je zdravý sourozenec ve školním věku, je pro vývoj jeho osobnosti důležité začlenění
se do skupiny stejně starých dětí a být touto skupinou přijímán. Budování vrstevnických
vztahů však může být zdravému sourozenci velmi ztíženo tím, že se například nemůže
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zúčastnit mimoškolních aktivit, neboť celá rodina svůj režim podřizuje péči o nemocné dítě.
Sourozenec je ochuzen o příležitost kooperace s vrstevníky, rovněž se s vrstevníky nemůže
porovnávat a soutěžit, jeho vývojově předpokládané překonání pocitu méněcennosti a
zažívání úspěchu je tudíž ohroženo. Dítě se cítí osamělé. Ve školním věku se děti stále mohou
obávat toho, že sourozencovu nemoc nějak zavinily, jsou však již lépe přístupny logickému
vysvětlení, přínosné je v tomto věku již přiměřeně informovat o příčině nemoci, léčbě a
prognóze. (Murray, 2000)
Murray (2000) uvádí, že zdraví sourozenci v adolescentním věku mohou rovněž následkem
vážného onemocnění svého bratra či sestry zažívat izolaci od svých vrstevníků. Od zdravého
adolescentního sourozence se často očekává zodpovědnější chování a také na něj mohou být
přeneseny povinnosti neúměrné jeho věku. V adolescenci je vrstevnická skupina místem, kde
se odehrává většina jedincových vztahů. Adolescent se za standardních podmínek vyrovnává
s mnohými fyzickými i psychickými změnami, buduje si svojí identitu a autonomii, což může
být následkem krizové rodinné situace narušeno. Dospívající již disponují abstraktním
myšlením, jsou tedy schopni nemoci sourozence lépe rozumět a domýšlet si její průběh a
potenciální následky. Zároveň je však v tomto věku stále ještě přítomné jakési zbytkové
magické myšlení, které v jedinci může vzbuzovat pocit odpovědnosti či viny za vznik
onemocnění sourozence. (Murray, 2000)

Odolnost
Kübler – Rossová (2003) se domnívá, že pokud člověk prožije se svým blízkým období velké
zátěže, může na něj tato zkušenost mít i pozitivní vliv a může ho i určitým způsobem
obohatit. Neznamená to však, že by životní tragédie byly v životě něčím vítaným. V této
souvislosti se však mnozí autoři zmiňují o tak zvaném posttraumatickém rozvoji. Vysoce
zátěžová situace jako je například závažné onemocnění rodinného člena či úmrtí blízkého
člověka vyvolává u jedince krátkodobé i dlouhodobější změny v chování, vnímání a prožívání
a člověk postoupí na jinou osobnostní úroveň, kvalitativně vyšší než na které doposud byl.
Objevují se rovněž názory, že bez prožití určitých traumat a bolestí není osobnostní růst
možný. (Mareš a kol., 2007) Některé výzkumy tedy poukazují v souvislosti se závažným
onemocněním dítěte i na pozitivní efekty této tíživé rodinné situace. Závažná životní situace
může podpořit osobnostní rozvoj dítěte, může u jedince zvýšit odolnost vůči různým stresům,
může dojít ke zlepšení či utužení rodinných vztahů. (Mareš, 2013)
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V souvislosti se zvládáním životního traumatu je zmiňován pojem odolnost, coby příznivý
osobnostní rys ovlivňující vývoj dítěte. Tato odolnost, někdy též nazývaná rezilience, se
vyskytuje ve třech různých formách. Jednou z forem odolnosti je návrat k normálu, kdy se po
skončení zátěžové situace jedinec normálně adaptuje a vrátí se do svého původního způsobu
chování a prožívání bez větších negativních následků. Dalším typem odolnosti je tak zvaná
rezistence, která bývá společností často hodnocena jako nenormální až patologická. Jedinec,
který disponuje tímto typem odolnosti se v průběhu traumatizující situace i po ní chová stále
stejně – tak, jak se choval před událostí. Tito lidé se s událostí vyrovnávají svým, ne zrovna
běžným způsobem a nelze na ně uplatnit klasické psychologické intervence jako u ostatních.
Třetím typem odolnosti je rekonfigurace, což znamená jakousi přestavbu osobnosti.
Následkem rekonfigurace může u člověka dojít k příznivému osobnostnímu rozvoji. Avšak
přestavba nemusí mít vždy pozitivní přínos ke zlepšení zvládání dalších situací, ale rovněž
může jedince vážně nepříznivě poznamenat. Jedinec s tímto typem odolnosti svoji osobnost
následkem prožití životního stresu změní. Faktory ovlivňující u dítěte následky prožité
zátěžové situace jsou, kromě charakteru zátěže, také věk a vývojová úroveň dítěte,
společenský kontext a osobnostní charakteristiky dítěte. (Mareš a kol., 2007)
Podpůrná péče o sourozence nemocných dětí
V problematice zdravých sourozenců chronicky nemocných dětí Murray (2000) zdůrazňuje,
že psychologickou podpůrnou péči je nutno přizpůsobovat jejich věku a vývojovému stádiu.
Kapacita ke zvládání stresu a rovněž k vyrovnávání se s těžkým onemocněním sourozence je
u různých věkových skupin rozdílná, podpora dítěte musí být tudíž vývojovému stupni
přizpůsobena. Různá vývojová stádia, ve kterých se stres z ohrožení života objeví, jsou
rovněž příčinou rozdílných okamžitých reakcí i dlouhodobých následků pro psychiku a další
život jedince. (Murray, 2000)
Matějček a Dytrych (in Mareš a kol., 2007, str. 15) popisují protektivní faktory, jež mohou
dítěti, které prožilo závažný životní stres, pomoci tyto události zpracovat bez závažných
negativních následků. Za důležité považují uplatnění schopností ve škole a ve vrstevnické
skupině a uplatnění fyzických předpokladů jedince, ať už se jedná o sportovní výkon či
fyzickou atraktivitu. V dalším životě jsou pak pro jedince, který prošel v dětství závažným
stresem, zmiňovány další obecné protektivní faktory: například partnerský vztah
v adolescenci i v dospělosti, volba vhodného povolání a úspěšné rodičovství. (Mareš a kol.,
2007)
Sociální podpora okolí
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Jako jeden z nejdůležitějších faktorů, které mohou předcházet emočním poruchám, poruchám
chování či psychosomatickým potížím sourozenců těžce nemocných dětí, je uváděna
společenská podpora těmto dětem. Děti by měly mít dostatečnou příležitost kontaktu
s okolím, s širší rodinou či s vrstevníky a učiteli. Podporou by zde měly být zejména
prožívané vztahy s jinými lidmi, které redukují pocit osamocení, strachu a nejistoty. Dítě by
mělo vědět, že na něm někomu záleží, že není ostatními opomíjeno, na tomto základě pak
může stavět svoji sebeúctu. Nezanedbatelnou součástí podpůrného kontaktu by rovněž měl
být dostatečný přísun informací, ať už se týkají nemoci sourozence či jiných důležitých
skutečností. Zdravý sourozenec by měl mít k dispozici někoho, na koho se může obrátit a
komu může důvěřovat. (Barrera, Fleming, Khan, 2003)
Vhodný a účinný zdroj společenské podpory je rovněž odlišný u školních dětí a jiný u
adolescentů. Děti školního věku potřebují pomoc zejména od dospělých, to znamená od
rodičů či učitelů, zatímco adolescenti se mohou více svěřovat a sdílet se svými vrstevníky.
Rodiče by měli s dítětem probírat jeho školní výsledky, měli by o nemoci sourozence své
zdravé dítě informovat a i nadále s ním o nemoci sourozence mluvit. (Barrera, Fleming, Khan,
2003) Schopnost a možnost zdravých sourozenců mluvit o svých negativních pocitech, o
vnímání situace, o strachu či pocitu vzteku je velmi důležitá a měla by být umožněna
například v rámci podpůrných skupinových setkání. (Besier, Hölling, Schlack, West, &
Goldbeck, 2010)
Schopnost a odvahu přiznat si či verbalizovat své pocity hněvu, smutku či viny je nutné
podporovat nejen u sourozenců, nýbrž i u rodičů nemocného dítěte. Vědomé zpracování
těchto pocitů je nezbytné pro přijetí a vyrovnání se s tíživou skutečností. K lepšímu
psychickému zvládání situace rodičům pomáhá dostatečná komunikace s lékaři. Nutné je
poskytnout jim dostatek informací zejména v průběhu hospitalizace dítěte. Matkám rovněž
velmi pomáhá, mají-li pocit, že se mohou na péči o své nemocné dítě alespoň částečně
podílet. (Tew, Landreth, Joiner & Slot, 2002)

Terapeutická péče o celou rodinu
Jako další formy podpůrné péče o rodinu se závažně nemocným dítětem jsou zmiňovány
rehabilitační programy zaměřené na rodinu. Tyto programy jsou osvědčené a používané
například v Německu a uplatňují se například u rodin dětí s cystickou fibrózou, onkologicky
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nemocných dětí či pacientů s vrozenými srdečními vadami. V průběhu těchto programů se
používají různé podpůrné či terapeutické metody jako jsou cvičení, relaxace, fyzioterapie,
léky, psychoterapie, psychoedukace, podpůrné skupiny a volnočasové aktivity, tyto metody
jsou určeny pro všechny členy rodiny. Jedná se zde o soubor medicínské a komplexní
psychosociální péče. Program má určitou základní náplň, která během týdne zahrnuje pro
nemocné dítě tři hodiny fyzioterapie, jedno setkání s lékařem a jednu psychoedukační
skupinu.

Rehabilitační

program

nabízí

zdravému

sourozenci

každý týden

jednu

psychoedukační skupinu s tématikou rodinné situace, jedno podpůrné či psychoterapeutické
sezení, tři hodiny cvičení, a jednu relaxaci. V programu jsou rovněž třikrát týdně zahrnuty
skupiny rodičů s dětmi, které mají za cíl udržovat a upevňovat vztah rodičů ke zdravému
dítěti, který může být nepříznivou situací negativně ovlivněn. Plán rehabilitačního programu
může být samozřejmě upravován jednak dle potřeb rodiny, dle aktuální situace a podle
momentálního výskytu problémů. Plán se přizpůsobí též potřebám nemocného dítěte, jeho
vývojové úrovni a osobnostním charakteristikám. Výzkumy poukazují na příznivý efekt
těchto rodinných rehabilitačních programů. U zdravých sourozenců se snižuje míra
problémového chování, zejména však ubývá emočních problémů a zvyšuje se celková kvalita
života. (Besier, Hölling, Schlack, West, & Goldbeck, 2010)
Pobytové tábory a skupinové terapie zdravých sourozenců
V péči o zdravé sourozence se rovněž klade důraz na jejich informovanost přiměřenou jejich
věku a rozumovým schopnostem. Zdravé děti by měly být informovány zejména o podstatě
sourozencova onemocnění, o jeho léčbě, možných komplikacích a vyhlídkách do budoucna.
Měly by jim být rovněž poskytnuty informace o tom, jak takto tíživou situaci zvládat.
Sourozencům by pak měly být podávány i informace o aktuálním stavu nemocného dítěte, o
průběhu léčby. K této intervenci je vhodné použít i různé obrázkové knihy či příručky, které
jsou k tomu určené. Vhodné je rovněž rodiče informovat o tom, jak se zdravým sourozencem
jednat a čeho se vyvarovat, rovněž je možné použít informační brožury. (Mareš, 2013)
Jako další možné způsoby podpůrné péče o sourozence závažně nemocných dětí jsou
zmiňovány několikadenní tábory pro tyto sourozence. Tábory se zaměřují na redukci stresu
z aktuální situace, na podání informací o onemocnění, na poskytnutí emoční podpory a na
zlepšení sociálních dovedností dětí. Terapeutické podpůrné skupiny, které takovouto podporu
poskytují, však mohou být organizovány i zvlášť a nemusí být tedy nutně pobytové. (Besier,
Hölling, Schlack, West, & Goldbeck, 2010) Efektem několikadenních pobytových táborů na
zlepšení adaptace zdravých sourozenců se zabýval i Murray (2001), který se v této souvislosti
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zajímal zejména o zlepšení sebepojetí těchto dětí. Dle některých výzkumů je adaptace na
stresovou situaci významně ovlivněna právě úrovní sebepojetí, k přizpůsobení zdravých
sourozenců na stresovou situaci je ovšem nutná též fungující komunikace v rodině. (Murray,
2001)
Přínos terapie
Salavati et al. (2014) se zabývali otázkou, pro které zdravé sourozence dětí s rakovinným
onemocněním jsou skupinové podpůrné terapie nejpřínosnější. Upozorňují, že někteří
sourozenci jsou přirozeně vůči stresu z tíživé rodinné situace více odolní a podpůrná
skupinová terapie pro ně není natolik přínosná. Tito sourozenci mohou i po skupinové terapii
ve škále úzkosti či depresivity skórovat téměř stejně jako před terapií, často mohou dokonce
jejich výsledky spadat do normy, a není tedy příliš prostor, kam až jejich prožívání zlepšovat.
Jiní zdraví sourozenci naopak jeví podstatné zlepšení, pokud už před terapií skórovali ve škále
depresivity nad normu. Salavati et al. (2014) si tedy kladou otázku, zda je vhodné do
podpůrného programu zařazovat děti, které jeví známky vyšší míry odolnosti, neboť přínos
pro ně není velký, a naopak zabírají ve skupinách místo dětem, kterým by intervence prospěla
více. Na druhou stranu však zmiňují možnost, že zdraví sourozenci těžce nemocných dětí
s vyšší odolností mohou při skupinové terapii podpůrný skupinový proces výrazně pozitivně
ovlivnit. V souvislosti s přínosem terapie méně psychicky odolným jedincům je důležité
způsob terapie individuálně přizpůsobit jejich věku, genderu či typu onemocnění jejich
sourozence, jak již bylo zmíněno výše. Salavati et al. (2014) uvádí, že chlapci z této podpůrné
terapie vyzískají více než dívky. Dívky, jejichž sourozenec má jiné onemocnění než tumor
mozku, z terapie rovněž získají více. U chlapců je zisk ze skupinového programu nezávislý na
typu rakovinného onemocnění jejich sourozence. (Salavati et al., 2014)
Výzkumy tedy naznačují, že dobré sebepojetí a dostatečná podpora okolím jsou důležité pro
prevenci neadaptivního chování u zdravých sourozenců. Pobytové tábory posilující tyto
faktory se jeví být velmi vhodné. Murray však podotýká, že výsledky výzkumů, ukazujících
na lepší sebepojetí zdravých sourozenců podstupujících tuto intervenci, mohou být zkresleny
tím, že těchto táborů se možná častěji účastní děti s přirozeně lepším sebepojetím. (Murray,
2001)
Závěr
Onkologické anebo jiné závažné onemocnění dítěte je významnou zátěží pro celu rodinu.
Rodina se musí přizpůsobit novým podmínkám, k běžným povinnostem přibude i péče o
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nemocného a zhoršení finanční situace. Rodiče se zaměřují zejména na nemocné dítě a často
se pak stává, že potřeby jeho zdravých sourozenců zůstávají nepovšimnuty. Tato rodinná
situace pak může zdravému dítěti způsobit problémy dočasného či trvalého charakteru. U
zdravých sourozenců se mohou objevit například depresivní či úzkostné prožívání, poruchy
chování, psychosomatické potíže či zhoršení školního výkonu. Rovněž může být ovlivněn
vývoj těchto dětí v závislosti na jejich věku či úrovni vývoje v době onemocnění sourozence.
Problematika zdravých sourozenců nemocných dětí by proto neměla být opomíjena. Měli by
na ni pamatovat jak profesionálové, pečující o nemocné dítě či jeho rodinu, tak i jeho laické
okolí. Rodiče nemocného dítěte by měli být na možné strádání a těžkosti svých zdravých dětí
v dané rodinné situaci upozorňováni. Sourozencům by pak měla být poskytována podpůrná
péče odborníků, která může mít různé podoby, od individuálních či rodinných terapeutických
programů, po pobytové tábory zaměřené na zdravé sourozence vážně nemocných dětí.
Pamatovat na problematiku zdravých sourozenců, upozorňovat na ni a pracovat s ní je však
nutnou podmínkou pro prevenci psychických problémů či narušení vývoje těchto dětí.
Podpora zaměřená na zdravé sourozence by se tedy měla stát samozřejmou součástí péče o
rodinu zatíženou závažným onemocněním dítěte.
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Penitenciární a postpenitenciární práce s vrahy
Mgr. Iva Červená, DiS.
Úvod

Povolání sociálního kurátora (dále jen kurátor) se často prolívá s osudy nemálo vrahů.
Kurátor pracuje na městských úřadech většinou pod oddělením prevence a stará se o klienty,
kteří mají v jeho obvodě trvalý nebo faktický pobyt. Hlavní náplní práce kurátora je pomáhat
lidem, kteří se ocitli ve výkonu trestu odnětí svobody za jakoukoliv trestnou činnost. Jedná se
například o zanedbání povinné výživy, drobné krádeže až po brutální trestné činy proti životu
a zdraví (vraždy a pokusy o vraždu). Kurátor má za úkol své klienty resocializovat zpátky do
společnosti, z které byli po nějakou dobu izolováni díky své trestné činnosti.
Věznice mají povinnost nahlásit formou písemnosti s názvem hlášením změn vzetí
osob do vazby či do výkonu trestu odnětí svobody. Kurátor následně klienty kontaktuje a
nabízí jim pomoc a podporu během celého výkonu trestu odnětí svobody. Rozmezí délky
výkonu trestu odnětí svobody může být od pár měsíců až po doživotí. Forma pomoci spočívá
v řešení dluhové problematiky, komunikace s jednotlivými institucemi, rodinou či
příbuznými, pomoc při zajištění bydlení, zaměstnání, psychologického/psychiatrického
poradenství.
Kurátorky nejmenované městské části dlouhodobě spolupracují celkem s 29
odsouzenými za trestný čin proti životu a zdraví (vraždy a pokusy o vraždu), z toho je 8 žen a
21 mužů, o kterých bude dále více zmíněno. V této teoretické práci jsou popsány vražedné
motivy a příběhy pouze spolupracujících odsouzených či propuštěných osob z výkonu trestu
odnětí svobody. S ohledem na mlčenlivost jsou příběhy pozměněny.
Teoretická práce obsahuje typologii vrahů podle dvou uznávaných odborníků, kteří se
zabývají psychologií vrahů. Také obsahuje příběhy a motivy vražd a následně individuální
práci kurátorů s jednotlivými vrahy.
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Typologie vraha

Výzkumy ohledně vysvětlení kriminálního chování určitou strukturou osobnosti
selhaly, žádný takový všeobecně platný osobnostní model neexistuje. „Představa o absolutní,
zásadní a trvalé odlišnosti osobnosti pachatele od nekriminální většiny je překonaným mýtem
forenzní

psychologie

a

kriminologie.“24

Například

vlastnosti

jako

sobeckost,

chladnokrevnost, tvrdost mohou vést ke kriminální činnosti, avšak i ke společenskému
úspěchu.
Základní aspektem profilu vraha je popis jeho motivu a vražedného aktu. Přesná
identifikace motivu je předpokladem pro pochopení a predikci patologických komponent
osobnosti vraha. 25 “Celý proces patologického chování je založen na zákonu akce a reakce,
příčině a následku, tedy kauzalitě, ve které je motiv prostorem spojení světa fantazií, cílů a
hodnot a jejich projekce.” 26 Motiv kolikrát může být zcela jasný a zjevný.

Klasifikace dle Andreje Drbohlava

1. Sexuální vrah - motivem vraždy jsou sexuální uspokojení a fantazie.
2. Vztahoví vrazi - oběť vražd je z okruhu rodiny, příbuzných, partnerů.
3. Loupežní vrazi - motivem vraždy je finanční uspokojení, hamižnost.
4. Vrazi z přesvědčení - motivem jsou pohnutky religiózní, politické, etickoideologické, může se jednat například o pracovníky v pomáhajících profesí.
5. Nájemní vrazi - motivem vraždy je poskytování služby, za kterou jsou finančně
ohodnoceni, jsou začlenění do některých kriminálních skupin.
6. Dispoziční vrazi - motivy vraždy nejsou konstantní, střídá se vnitřní a vnější
motivace.27
24 ČÍRTKOVÁ, L. Forenzní psychologie. Praha: Aleš Čeněk, 2013. ISBN 978-80-738-0461-9. Str. 154
25

DRBOHLAV, Andrej. Psychologie sériových vrahů. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4371-4. Str. 31

26

DRBOHLAV, Andrej. Psychologie sériových vrahů. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4371-4. Str. 31

27 DRBOHLAV, Andrej. Psychologie sériových vrahů. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4371-4. Str. 32
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Klasifikace dle Slavomila Hubálka
Vrah predátor

Ve své podstatě jde o lupiče, který nakonec zavraždí. Je to obvykle psychopatická
osobnost, která má poruchy chování již od mládí. Od doby dospívání mívá problémy s
chováním ve škole (samé poznámky, snížená známka z chování atd.), okrádá a šikanuje své
spolužáky, užívá omamné látky či alkoholické nápoje, vykrádá chaty nebo sklepy. Podle
Hubálka jde o „týpka“, o kterém se říká: Kdo lže, ten krade, kdo krade, ten pálí, kdo pálí, ten
pod šibenicí se válí. Skoro pokaždé se jedná o vraha podprůměrně inteligentního s nižší
profesí či bez profese a s více záznamy v Rejstříku trestů. Jeho loupež nebo přepadení jednou
skončí vraždou.28
Kurátorky spolupracují celkem se čtyřmi vrahy, kteří zabili při loupeži. Vždy se
jednalo o muže, kteří naplánovali přepadení, útok na oběti, které měli u sebe finanční obnos.
Mezi oběťmi byli důchodci, majitelé restaurací, luxusních automobilů a zámožní cizinci.

Mladý muž ve věku 22 let se stal spolupachatelem brutální vraždy Belgičana, který
přijel do České republiky z důvodu obchodního pohovoru. Cizinec si chtěl v nočních
hodinách užít pár hodin s luxusnější prostitutkou, kterou si vyhledal a kontaktoval na
internetu před příjezdem do České republiky. Prostitutka se o cizinci zmínila před svým
partnerem (jedním ze spolupachatelů), který naplánoval jeho okradení. Belgičan přijel do
domu prostitutky, kde na něj již čekali dva muži. Vymámili z něj přístup k bankovní kartě,
vybrali větší finanční obnos z bankomatu a poté jej chladnokrevně zabili, tělo odvezli a
ukryli. Všichni tři byli odsouzeni za vraždu zvlášť surovým či trýznivým způsobem ve
spolupachatelství.
Další mladý muž, který byl z nižší společenské vrstvy se rozhodl pomoci svému
kamarádovi, který naplánoval vykradení restaurace. Dopředu několik dní sledovali výši tržeb
28 Psycholog Hubálek. Ten, který mluví s vrahy. Lidovky.cz [online]. ©2013, [2016-02-27].
Dostupné z: http://www.lidovky.cz/psycholog-hubalek-ten-ktery-mluvi-s-vrahy-fif/lide.aspx?c=A130312_170553_lide_ziz
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v restauraci a její provozní chod. Loupež měli naplánovanou v době, kdy v restauraci neměl
nikdo být. Avšak jejich plán neproběhl dle představ. Během loupeže se do restaurace vrátil
majitel a přistihl dva mladé muže, jak vykrádají kasu a místnost, kde byla tržba za celý týden
ve výši cca 800.000,-Kč. Mladí muži byli ozbrojeni nelegálně drženými zbraněmi a ve chvíli
překvapení majitele zastřelili. Oba byli odsouzeni za vraždu - úmyslné usmrcení s rozmyslem
nebo po předchozím uvážení v spolupachatelství.
Opět mladý muž závislý na omamných látkách si potřeboval zajistit finanční
prostředky na nákup drogy (pervitin). Několik let byl zvyklý vykrádat automobily, z kterých
si vzal autorádia, navigace a jiné cennosti. Byl několikrát odsouzen za krádež a vykonal před
spáchaným pokusem o vraždu tři tresty odnětí svobody ve věznicích s dozorem. Zkušenost s
výkonem trestu odnětí svobody na něj neměla výchovný efekt, tak aby trestnou činnost
opakovaně znovu nepáchal. Ve večerních hodinách se rozhodl opět vykrást automobil, avšak
během krádeže přišel majitel vozidla. Strhla se rvačka, která skončila brutálním zmlácením
oběti, která několik měsíců strávila v nemocnici s doživotními následky. Tento trestný čin byl
kvalifikován jako pokus o vraždu i u odvolacího soudu.

Domácí zabijačky

Název této skupiny vrahů, který vymysleli sami policisté, je odvozen od motivu vražd.
Proces domácí zabijačky je vždy naprosto stejný.29 Jedná se o vražedkyni, která byla
dlouhodobě psychicky, fyzicky týraná agresorem v domácnosti. Ženy bývají velmi
subjektivní a svým partnerům po několikáté odpouští modřiny pod okem, zlomená zápěstí a
jiné úrazy. Průběh domácího násilí postupně vzrůstá, následky jsou brutálnější a ženy se
uchýlí k závislosti na alkoholu. V afektu pak zabijí svého partnera nožem, sekyrou či jiným
nástrojem. Kurátorky spolupracují se šesti ženami, které zabily své partnery.

Žena ve věku 40 let žila několik let s mužem, který byl agresivní. Sama byla závislá
na alkoholu, pila pouze doma. Když byl její partner opilí, tak ji vždy zmlátil, psychicky
29 Psycholog Hubálek. Ten, který mluví s vrahy. Lidovky.cz [online]. ©2013, [2016-02-27].
Dostupné z: http://www.lidovky.cz/psycholog-hubalek-ten-ktery-mluvi-s-vrahy-fif/lide.aspx?c=A130312_170553_lide_ziz
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ponižoval a nutil k sexuálním praktikám, které si ona nepřála. Bydleli spolu na menší vesnici
a ona se neměla komu svěřit. Bála se, že by se partner dozvěděl, že s někým mluvila a
následoval by daleko větší útok. Její dospělé děti z předchozího manželství k sobě na vesnici
nezvala, protože měla strach. Jednoho dne přišel partner v silně podnapilém stavu, začal kopat
do psa, a jak uvedla, tohle bylo pro ni poslední kapkou. Vzala do ruky sekyru a sekla
několikrát do hlavy partnera, který na místě zemřel. V době vraždy byli oba pod vlivem
alkoholu.
Mladá třicetiletá žena ráda po večerech popíjela s kamarádkami v hospodách. V jedné
hospodě poznala muže, který pracoval ve stavebnictví a také rád popíjel alkohol po pracovní
době. Několik let spolu žili v jedné domácnosti. Muž však přišel o zaměstnání a delší dobu si
nedokázal najít jinou práci, odkud by jej po měsíci nevyhodili. Stále častěji byl silně pod
vlivem alkoholu a svůj neúspěch obracel v agresivní formě na ženu. Fyzické útoky se staly
rutinou. Žena večer pila červené víno, muž se vrátil pod vlivem alkoholu z hospody. Nechtěla
jej pustit do bytu, avšak násilím dostal se dovnitř. Během hádky vzala do ruky kuchyňský nůž
a bodla muže do oblasti břicha. Muž v důsledku silného krvácení do příjezdu záchranné
služby zemřel.

V dalších publikacích se domácí zabijačky nevztahují pouze na ženy, jak uvádí
Slavomil Hubálek. V publikaci Proč se lidé zabíjejí, se do typologie domácí zabijačky
zařazují i muži, kteří zabili své manželky, partnerky. Násilí je pro rodinné vztahy stejné tak
typické jako láska. Podle Jana Zrzavého ve výše uvedené publikaci se uvádí, že jedna čtvrtina
objasněných vražd se odehrála v rodině. Vychází zajímavý poměr ohledně vražd příbuzných
či blízkých, že žijeme-li v domácnosti s někým, kdo není geneticky příbuzný, tak je
jedenáctkrát vyšší pravděpodobnost, že mezi nimi dojde k vraždě, než mezi geneticky
příbuznými. Je tedy větší nutkání zavraždit manželku či manžela než sestru či bratra. 30
Kurátorky navázaly dlouhodobou sociální práci s osmi muži, kteří zabili své manželky
nebo partnerky z různých důvodů, nejčastěji však uvádí nevěru ženy či nevěru ze své strany,
kterou psychicky nezvládli zpracovat.

30

ZRZAVÝ, Jan. Proč se lidé zabíjejí. Praha: Triton, 2004. ISBN 80-7254-518-3. 43str
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Čtyřicetiletý ženatý muž pracoval jako velmi známý chirurg v soukromé ordinaci. Na
základě svého postavení si našel mladší milenku, s kterou udržoval pár měsíců intimní vztah.
Uvádí, že se s milenkou domluvili, že jejich vztah nepřekročí hranici a bude se jednat pouze o
příležitostné sexuální uspokojení. Po nějaké době milence tento způsob vztahu přestal
vyhovovat a chtěla po muži, aby opustil svou manželku, rozvedl se a žil s ní. Muž nedokázal
situaci vhodně vyřešit a rozhodl se, že milenku zabije, aby nemohla o jejich vztahu nikde
promluvit. Nabídl jí, že spolu pojedou na chatu, kde stráví celý víkend a promluví si o
budoucnosti. Na chatu nedojeli, v lese jí surovým způsobem zabil, vložil do bedny zatíženou
kameny a vhodil do jezera. Bylo vyhlášeno celostátní pátrání po ženě, avšak kriminalisté
nevěděli, kde mají tělo ženy hledat. Po nějaké době bedna s tělem ženy vyplavala a muž byl
odsouzen za vraždu zvlášť brutálním a trýznivým způsobem.
Muž ve věku 45 let byl zaměstnán ve škole jako učitel. Nacházel se v procesu
rozvodového řízení, o který požádala jeho žena. Žena byla dlouhodobě nespokojená v
manželství kvůli manželově agresivitě a direktivnosti. Odstěhovala se k rodičům s jejich
dvěma dětmi. Současně probíhalo soudní řízení ohledně vyrovnání majetku. Žena požadovala,
aby se odstěhoval z rodinného domu, který patřil jí z období před uzavřením manželství. Muž
se rodinného domu nechtěl vzdát, na domě po celou dobu manželství usilovně pracoval a dům
rekonstruoval a věnoval mu značnou část života. Jednoho večera žena přijela do rodinného
domu si promluvit o finančním vyrovnání. Muž rozhovor psychicky nezvládl a ženu umlátil
lopatou. Poté ji zakopal na jejich pozemku. Kriminalisté tělo ženy objevili a muž byl
odsouzen za vraždu ve vyšší horní hranici trestní sazby.
Čtyřicetiletý muž, který byl uznávaným neurologem i v zahraničí byl neustále mimo
domov. Jeho manželka si našla milence, jelikož její manžel byl pořád na pracovních cestách
či v nemocnici, kde operoval pacienty. Žena udržovala přes rok intimní poměr s jeho
kamarádem. Z důvodu vysokého pracovního nasazení si muž neuvědomil, že jejich vztah je
nestabilní a nefunkční. V nemocnici mu zrušili naplánovanou operaci a přišel domů dříve, než
manželce nahlásil. Manželku našel v posteli s jeho kamarádem. Později naplánoval vraždu
svého kamaráda. Pozval jej k sobě na chalupu, kde si měli jako rozumní muži promluvit.
Dopředu si pořídil nelegálně drženou zbraň a pod vlivem alkoholu kamaráda za chalupou
zastřelil do hlavy.
Mladý muž ve věku třiceti let byl nespokojený po sexuální stránce se svou manželkou.
Našel si milenku, s kterou udržoval intimní poměr cca rok. Manželku však nechtěl opustit
kvůli jejich dvěma dětem. Nevěděl, jak vztah s milenkou ukončit a jak pokračovat v
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manželském vztahu po stránce intimity. Nad ránem se probudil v posteli s milenkou a vzal do
ruky 2 kilovou činku na cvičení, kterou milenku několikrát udeřil do hlavy. Milenka zemřela
okamžitě v důsledku krvácení do mozku. Muž utekl, začal se schovávat a po vyhlášeném
celostátním pátrání, se sám přihlásil na policejní stanici. Byl odsouzen za vraždu v horní
trestní sazbě.
Pětapadesátiletý muž začal před několika lety vztah s psychicky narušenou mladší
ženu, která měla diagnostikovanou bipolární poruchu. Několik týdnů se neustále doma hádali.
Důvodem poslední hádky byla událost, že muž měl něco důležitého zařídit, což neudělal. Dle
jeho sdělení, mu žena neustále nějaké situace vyčítala a v ten den také. Opětovně se pohádali
a muž ženu v koupelně polil lahví s lihem a zapálil. Žena si sama dokázala ještě zavolat
záchrannou službu, která ji dovezla s popáleninami třetího stupně. Po několika dnech zemřela
v nemocnici. Muž byl odsouzen za vraždu zvlášť trýznivým způsobem. Propuštění z výkonu
trestu odnětí svobody bylo v době, kdy muž již byl starobním důchodcem.
Třicetiletý muž známý v oblasti architektonického umění delší dobu podezříval svou
manželku z nevěry. Začal jí psychiky i fyzicky týrat a izolovat od okolního života. Manželka
nesměla navazovat kontakty s okolím. Kontroloval jí telefonní hovory, délky hovoru a
dokonce i kam chodila nakupovat potraviny. Jeho představa nevěry se stále více potvrzovala
pouze v jeho představách. Jednoho poledního sobotního dne se opětovně pohádali na téma,
zda jej podvádí s jiným mužem. Hádka skončila udušením manželky sáčkem. Tělo ženy muž
zakopal na zahradě. Kriminalisté tělo objevili a pachatele usvědčili. Během soudního procesu
se k vraždě nepřiznal. Byl odsouzen za vraždu zvlášť brutálním a trýznivým způsobem v
horní hranici trestné sazby.

Vrah ovládaný chtíčem

Vrahové se sexuálním motivem jsou často mladí muži, s vyšší sexuální touhou a
fantaziemi, které mohou přecházet až k nekrofilní deviaci. 31 Sexuolog Brichcín přináší
poznatky statistického zastoupení na našem území, že 2,6-6% spáchaných vražd je s podílem

31

Psycholog Hubálek. Ten, který mluví s vrahy. Lidovky.cz [online]. ©2013, [2016-02-27]. Dostupné z:
http://www.lidovky.cz/psycholog-hubalek-ten-ktery-mluvi-s-vrahy-fif/lide.aspx?c=A130312_170553_lide_ziz
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sexuálního motivu.32 Sexuolog Jaroslav Zvěřina charakterizuje dva rozdílné typy sexuálních
vražd. První vražda probíhá napadením oběti, sexuálním uspokojením a následně usmrcením.
Druhá vražda je zaměřena na sexuální uspokojení až po zabití oběti. Těchto vražd se
dopouštějí agresivní sadisté. Časté jsou předchozí projevy voyeurství, fetišismu nebo
transvestismu. 33

Kurátorky spolupracující formou korespondence nikoliv v rámci osobního setkání s
jedním mladým mužem, který v cizině znásilnil a zabil dvaceti pětiletou matku tří dětí. V
cizině jej odsoudili na doživotí a po pár letech požádal o vydání do České republiky. V České
republice měl celkem přes dvacet záznamů v Rejstříku trestů za krádeže a násilné trestné činy.

Námezdní vrah

Typ námezdního vraha se u nás začal daleko více rozvíjet a rozšiřovat po roce 1992.
Charakteristika námezdního vraha spočívá v tom, že se jedná o muže, který byl
najatý/objednaný, aby někoho zavraždil na zakázku. Také se mediálně označují jako nájemní
vrazi. Vraždy se objednávají z důvodu pomsty hlavně kvůli finančnímu prospěchu třetí osoby.
Jedná se nejčastěji o mladé muže, fyzicky zdatné ženoucí se za adrenalinovými zážitky, které
jsou jim navíc zaplaceny. Vraždu berou jako své zaměstnání, vykonanou službu, kterou si
někdo jiný objednal. Většinou nemají žádný pocit viny a jejich zatčení berou coby pracovní
selhání. Jako jedni z nejznámějších námezdních vrahů jsou orličtí vrazi a vrah odsouzený na
doživotí Jiří Kajínek. Námezdní vrazi jsou narcistického pojetí, fitness vypracované tělo,
vlastní specifické násilné zbraně. Ženy vnímají pouze jako uspokojení vlastní rozkoše,
neumějí vytvořit dlouhodobě trvající vztah.34

Kurátorky spolupracují s jedním mužem, který byl odsouzen za vraždu, kterou jiné
osoby objednali na zakázku. Mladý muž se narodil v rusky mluvící zemi, avšak žijící
32
33

WEISS, Petr. Sexuální deviace. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7367-419-9. Str. 60
DRBOHLAV, Andrej. Psychologie sériových vrahů. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4371-4. Str. 53
34 Psycholog Hubálek. Ten, který mluví s vrahy. Lidovky.cz [online]. ©2013, [2016-02-27]. Dostupné z:
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dlouhodobě v České republice, byl najat na vraždu dvou osob. Dlouhou dobu se pohyboval v
podsvětí rusky mluvících kriminálních skupin. Několik let postupoval stále výše v žebříčku
podsvětí, až byl jednoho večera najat na zavraždění dvou velice vlivných osob ze zahraničí,
které do České republiky přijely kvůli obchodnímu kontraktu. Oba dva obchodníky odvezl na
kraj lesa a chladnokrevně je zabil, nelegálně drženou zbraní několika vystřely do hlavy. Muži
byli na místě mrtví. Sám si najal jiného člověka za účelem vykopání hrobů. Vše proběhlo dle
předem stanoveného plánu, až na to, že muž nepočítal, že najatý pán na vykopání hrobu pod
vlivem alkoholu začne v hospodě vyprávět, co se stalo. Kriminalisté díky němu pak rychle
objasnili dvojitou vraždu. Muž byl odsouzen na 28 let odnětí svobody za zabití dvou osob z
úmyslu získat pro sebe, či jiného majetkový prospěch.

Individuální práce s vrahy

Penitenciární práce s vrahy

Kurátor má k dispozici obsáhlá témata u osob odsouzených za zvlášť závažný zločin vražda. S odsouzeným je možné spolupracovat již od začátku výkonu trestu odnětí svobody
(dále VTOS). Společně mohou na počátku trestu řešit dluhovou problematiku ve formě
písemného kontaktu s firmami, osobami, kterým odsouzený dluží finanční částky. Kurátor
radí, jak se zorientovat v dluzích a jakou formou psát na jednotlivé instituce. Pokud se jedná
již o exekuce, tak je možné za pomoci kurátora, požádat o zastavení exekuce pro nemajetnost
a neúčelnost. Exekutoři povětšinou na dopisy odsouzeného z VTOS neodepisují a zde
vstupuje do jednání kurátor, který s exekutory telefonicky komunikuje. Po nástupu do VTOS
je nutné odsouzeného vraha motivovat k pozitivnímu náhledu na celkový průběh pobytu ve
vězení. Odsouzený často řeší s kurátorem, jakým způsobem využít čas strávený ve vězení v
jeho prospěch. Vrahové mají šanci doplnit si své vzdělání od středoškolského až po
vysokoškolské. Například ve Vazební věznici Praha - Ruzyně probíhá bakalářské studium v
oboru teologie. Nebo odsouzený může zažádat o pracovní zařazení ve věznici, aby si našetřil
finance na propuštění, finance na zaplacení náhrady škody z trestné činnosti, dluhy, či plnění
vyživovací povinnosti. Někdy je potřeba při zvolení dlouhodobého cíle požádat o přemístění
do jiné věznice, která nabízí vybrané vzdělávání nebo zaměstnání. Každá věznice je jinak
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specifická oborem vzdělávání nebo firmou, které odsouzené zaměstnává a vyplácí měsíční
mzdou.
Kurátor vysvětluje i ze svého profesního pohledu proces průběhu VTOS, tak aby
odsouzený měl snadnější život ve vězení. Vysvětluje, co vše pro sebe může dokázat a
motivuje jej k dobrému chování s cílem možnosti do budoucna požádat o předčasné
propuštění z VTOS. Žádost o podmíněné popuštění je jedním z nejvíce konzultovaných témat.
Vrahové mají šanci po vykonání ⅔ trestu požádat o dřívější propuštění. K žádosti o
podmíněné popuštění se přiklání skoro každý odsouzený za jakýkoliv trestný čin. Součástí
této žádosti je splnění formálních náležitostí - vykonání ⅔ trestu, zajištěný příslib bydlení a
zaměstnání. Dále může odsouzený přiložit doporučující stanovisko Probační a mediační
služby ČR, stanovisko neziskových organizací či sociálního kurátora. Pokud s odsouzeným
vrahem je dlouhodobá spolupráce, kurátor sestavuje zprávu k soudu, kde zhodnocuje
dosavadní konzultace a ověřuje zajištěný příslib bydlení a zaměstnání. Kurátor dochází na
osobní pohovory přímo do věznic alespoň 1x za měsíc a mezitím komunikuje s odsouzeným
písemnou formou.
Během VTOS kurátor navazuje spolupráci nejen s odsouzeným, ale i s jeho rodinou a
příbuznými. Rodinám vysvětluje celkový průběh procesu žádosti o podmíněné popuštění,
který je velmi složitý. Pokud odsouzený požádá o předčasné propuštění formou žádosti,
kterou zašle příslušnému soudu (dle toho, kde se věznice nachází), následuje soudní jednání.
U zvlášť závažných trestných činů (vraždy) je soudní jednání složené z předsedy soudu, dvou
přísedících a státního zástupce. První soudní jednání probíhá velmi formální způsobem,
jelikož předseda soudu vždy stanoví soudní znalce z oboru psychologie a psychiatrie. Soudní
znalci osobně navštíví odsouzeného ve věznici a provedou diagnostiku, pohovor a sepíší
soudní znalecký posudek. Hlavní dominantou znaleckého posudku jsou otázky, zda
odsouzený trpí duševní poruchou a jakou, jak nyní nahlíží na trestný čin a zda soudní znalci
doporučují podmíněné propuštění. Odsouzený poté zpracovaný posudek obdrží. Často
nerozumí obsahu znaleckého posudku a zde může kurátor (v případě, že má absolvovaný
předmět/státnice z obou psychologie) vysvětlit, objasnit obsahovou stránku posudku.
Odsouzenému je možné v případě potřeby zajistit psychologické, psychiatrické poradenství
po propuštění z VTOS. Soud může nařídit jako jedno z opatření psychologické, psychiatrické
konzultace na určitou dobu. Po zpracování znaleckého posudku probíhá soudní jednání s
výslechem odsouzeného a výslechem soudních znalců. Když soud rozhodne ve prospěch
žádosti odsouzeného, zároveň navrhne délku podmínky a jiná vhodná opatření.
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Důležitou součástí celého procesu je náhled na svou trestnou činnost, zda se odsouzený
přiznává k trestnému činu a jak pracoval s pocitem viny vůči oběti vraždy. Například
uskutečnila-li se alespoň písemná forma omluvy rodiny oběti, byla-li uhrazena náhrada škody
z trestné činnosti, byl zaplacen pohřeb zemřelého a jiné. I v této záležitosti je důležitá role
kurátora, který formou poradenství odsouzeného směřuje k daným postupům, jak uhradit
náhradu škody, jak zformulovat písemnou omluvu rodině oběti a jiné.

Postpenitenciární práce s vrahy

Odsouzený je z VTOS propuštěn buď na základě vstřícnosti soudu při žádosti o
podmíněné propuštění, nebo v rámci pevného termínu. Po delším vykonaném trestu je každý
odsouzený dezorientován. Veškerá technologie, doprava, nakupování se během pár let
změnila k nepoznání. Dnešní základní vymoženosti propuštění vrahové neznají. Mobilní
telefony již mají velkou řadu funkcí - dotykový displej. Lidé používají sociální sítě ke
komunikaci a internet je součástí každodenního života. Kurátor pomáhá v orientaci v systému
evidence na úřadu práce, v orientaci v sociálních dávkách hmotné nouze, hledání stabilního
zaměstnání, vhodného bydlení nebo platbách za jednotlivé služby. Jestliže osoba po
propuštění nemá žádné rodinné příslušníky, příbuzné či kamarády, podporuje kurátor daného
klienta i v obsluze výše zmíněného mobilního telefonu. Po měsíci by se dalo říct, že se klient
již cítí jistější a stabilnější při zajišťování základních záležitostí a podporu kurátora potřebuje
stále méně.
Vezmeme-li v potaz výše uvedenou kapitolu na téma typologie vrahů, může si
uvědomit kurátor rizikové faktory a oblasti svého klienta. Jedná-li se o vraha predátora, tak
častým tématem pohovorů bývá zabezpečení, individuální plánování finančního rozpočtu a
smíření se s menšími finančními obnosy do domácnosti. Dřívější finanční zabezpečení
plynulo z trestné činnosti a společenská úroveň byla tudíž vyšší. U vraha zařazeného do
domácích zabijaček je hlavní tématem navazování nových vztahů, komunikace a umění jednat
s druhými.
Závěr

Na závěr lze zhodnotit, že pracovní náplň kurátora je různorodá a velmi specifická svou
cílovou skupinou. Každý kurátor si může nastavit svou náplň činnosti rozdílně, jelikož pojem
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a definice sociálního kurátora není nikterak zákonem doposud dána. V současné době se však
termín kurátora zmiňuje v důležitých koncepčních materiálech – Koncepce vězeňství do roku
2025, Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy, Strategie prevence kriminality v České
republice na léta 2016 až 2020. Existují kurátoři, kteří svou práci vykonávají s nadšení a
touhou každý den se učit novým vědomostem, jelikož klienti pokaždé přicházejí s
nestandardními požadavky a novými problémy. Avšak existují i kurátoři, kteří do věznic
nejezdí a penitenciární práce je pro ně oblastní neznámou a nemají snahu se v ní
zdokonalovat. Proto kurátora charakterizují slova různorodost a specifičnost. Z těchto důvodů
se práce kurátora nestává stereotypní a nudnou záležitostí v oblasti péče o druhé. Je nutné si
neustále hlídat své hranice, učit se pracovat s manipulací druhých a vymezovat své možnosti
pomoci. V oblasti kurately se dají využít nesčetné zkušenosti z oborů ekonomie,
personalistiky, sociální práce, speciální pedagogiky, práva až k psychologii. Sebezkušenostní
výcvik je z pohledu frekventanta nedílnou podmínkou kvalitní práce s vrahy a to především
v získání nadhledu.
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Poruchy příjmu potravy – Mentální anorexie a bulimie
Magdalena Habermannová
Kdo by dnes nechtěl být štíhlejší a krásnější? Ze všech stran se na nás valí propagace
dokonalého těla, vypracovaného břicha, štíhlých stehen, vidíme dokonalé modelky a modely
v tiskovinách, televizích i na internetu. Ale je to všechno opravdové? V dnešní době
moderních zařízení, photoshopů, líčidel a plastických úprav je těžké rozeznat přírodní krásu
od umělé, takže je zcela na nás jestli se necháme strhnout sny o dokonalosti.
Moje závěrečná práce shrnuje teoretické poznatky věnované této problematice. Předmětem
jednotlivých kapitol teoretické části práce je historie PPP, stanovení jejich jednotlivých
charakteristik, rizikových faktorů a příčin vzniku, symptomů, zdravotních komplikací a v
neposlední řadě i forem a možností léčby.

Historie poruch příjmu potravy
Už z dávných dob jsou popisovány nejrůznější formy poruch příjmu potravy. Pojem asithia
používal již v 5. století před naším letopočtem Hippokrates a označoval jím poruchy příjmu
potravy. Termín anorexie jako první v historii použil Galén ve 2. století našeho letopočtu
(Papežová, 2010, 20).
Mentální anorexie a dějiny odmítání potravy

Ve 14. století je první zmínka o Sv. Kateřině, dívce, která zemřela hladem dobrovolně. Starala
se totiž o ženu s nádorem prsu, ale po určité době ji nelibá vůně odumírající tkáně znechutila
natolik, že to nebyla schopná snést. Tudíž aby překonala tuto nechuť, setřela hnis z
odumírající tkáně a vypila ho. Té samé noci se jí zjevil Kristus a řekl jí, aby pila krev z jeho
ran, protože to měla být útěcha pro její žaludek. Jenže Sv. Kateřina to pochopila tak, že
nemůže jídlo trávit a tím pádem nemusí až do konce svého života jíst. Tak přežívala jen o
chlebu, vodě a zelenině. Když snědla více jídla, tak polykala kořínky, které způsobovaly
zvracení. Díky tomu, že věřila v milost boží, zvali si ji králové a královny i dokonce
papežové, aby jim radila (Papežová, 2010, 20). V této době se dívkám, jako byla Sv. Kateřina,
říkalo „zázračné panny“, kterým se dostávalo místní i celonárodní pozornosti (Krch, 2005,
28).
V roce 1694 Richard Morton známý britský lékař jako poprvé definoval mentální anorexii
(Navrátilová, Češková & Sobotka, 2000, 152). Na počátku 19. století se ve francouzské
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literatuře objevuje termín „nervová anorexie“. Fleury Imbert, prakticky neznámý francouzský
filozof, v roce 1840 rozlišuje kromě bulimie ještě dva druhy anorexie. Anorexii gastrickou,
která je hlavně poruchou trávení a anorexii nervovou, díky které pacienti odmítají jídlo,
protože mozek nevyšle signál chuti k jídlu a pocitu hladu (Krch, 2005, 28).
Teprve ve 2. polovině 19. století se objevují jednoznačné popisy, o jejichž prvenství se dělí
pařížský lékař Ernest – Charles Lasègue a londýnský lékař sir William Withey Gull, který ve
své přednášce mluvil o „hysterické apepsii“, v níž dívky velmi hubnou, aniž by trpěly
tuberkulózou . Oba autoři podali vylíčení této nemoci ve svých článcích, kde se podle nich
jedná o psychogenní chorobu, která se vyskytuje hlavně u dívek a žen v mladším věku.
Některé z příznaků, které popisovali, byly: velký úbytek na hmotnosti, zácpa, neklid, atd.
(Papežová, 2010, 21).

Ve 40. letech 20. století byla znovuobjevena mentální anorexie jako duševní porucha, byla
přesunuta do učebnic psychiatrie a dále se rozvíjela. Během 60. let se mentální anorexie stává
„moderní“ chorobou a přibývají další důležité rysy při jejím diagnostikování, jako např. snaha
o dosažení štíhlosti a chybné vnímání vlastního těla (Krch, 2005, 31). Modelka Twiggy se v
roce 1967 dostává na titulní stranu časopisu Vogue, kde váží 41 kg a měří 170 cm a o tři roky
později varuje švédský psychiatr Theander před obrovským nárůstem poruch příjmu potravy
(Navrátilová, Češková & Sobotka, 2000, 153). V poslední době je stále toto téma jedním z
hlavních problémů poruch příjmu potravy, které veřejnost s velkým zájmem sleduje.
Mentální bulimie a dějiny přejídání

O bulimii není v literatuře tolik zmínek jako o anorexii, i když nenasytné hltání jídel, často
doprovázené zvracením, bylo známo už z dřívějších dob, hlavně u privilegované společnosti.
„Podle Plutarcha pojem bolimos označoval zlého démona a původně měl znamenat velký
hlad“. V pozdější době tento pojem však označoval velký hlad, při kterém by člověk dokázal
sníst cokoliv (Krch, 2005, 31-32).
Psychiatr Gerald Russel poprvé v roce 1979 použil termín bulimia nervosa, což podle něj
znamená: „Silné a neovladatelné nutkání se přejídat“ ve spojení s „chorobným strachem ze
ztloustnutí“ a s vyhýbáním se „ztloustnutí jako následku jídla vyvoláním zvracení, nebo
zneužíváním pročišťujících prostředků nebo obojím“ u žen s normální tělesnou hmotností.
Čímž získala bulimie status psychiatrické diagnózy (Krch, 2005, 32).
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Mentální anorexie je charakteristická ubýváním hmotnosti, které je úmyslně vyvoláno a
obavou z tloušťky, která má charakter ovládavé myšlenky. Pacienti samy usilují o snížení
hmotnosti a dosahují toho různými způsoby, nejčastěji však hladověním (Navrátilová,
Češková & Sobotka, 2000, 154). Pojem „anorexie“ ale může být u spousty pacientů
zavádějící, protože oslabení chuti k jídlu je většinou až sekundárním důsledkem hladovění a
nemusí být u všech pacientů. U některých je hladovění naopak doprovázeno zvýšeným
zájmem o jídlo, jako např. časté vaření, sbírání receptů, přemýšlení o jídle (Krch, 2005, 16).
Diagnostická kritéria mentální anorexie
Diagnostická kritéria mentální anorexie se mohou shrnout do tří základních znaků:
- vědomé a aktivní udržování nízké tělesné hmotnosti (váha nižší než 17,5 BMI1 );
- strach z tloušťky;
- porucha menstruačního cyklu u žen, jestliže nejsou užívány hormonální přípravky (Krch, 2010,
25).

Specifické typy mentální anorexie:
- Nebulimický (restriktivní) typ – nedochází k opakovaným záchvatům přejídání.
- Bulimický (purgativní) typ – dochází k opakovaným záchvatům přejídání (Krch, 2005, 17).

Mentální bulimie je charakteristická nekontrolovatelnými a opakovanými záchvaty příjmu
potravy, která má většinou vyšší energetickou hodnotu. Po přejídání se u pacientů objevují
pocity přejedení, které doprovází deprese a pocit viny. Následně se nemocný snaží přijaté
potravy zbavit, pomocí zvracení nebo užitím projímadel (Navrátilová, Češková & Sobotka,
2000, 173). Maradová (2007, 8) uvádí, že pocit přejedení je relativní a ze záznamu
nemocných je někdy zřejmé, že snědli jen o trochu víc, než původně chtěli, nicméně pocit
ztráty kontroly nad jídlem je důležitější, než konkrétní množství jídla.

Diagnostická kritéria mentální bulimie
K určení diagnózy mentální bulimie je třeba tří základních znaků:
- opakující se přejídání;
- opakující se kontrola tělesné hmotnosti, hladovky a nadměrné cvičení;
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- strach z tloušťky s vysokým zájmem o vzhled (Krch, 2010, 27).
Specifické typy mentální bulimie:
- Purgativní typ – používání zvracení, zneužití diuretik nebo laxativ k zabránění zvýšení
hmotnosti.
- Nepurgativní typ – používání diet, hladovek nebo nadměrné fyzické aktivity, ne však pravidelné
purgativní metody (Krch, 2005, 19).

nespecifikované poruchy příjmu potravy EDNOS
- Psychogenní přejídání – je charakteristické záchvaty přejídání. Rozdíl od prostého
přejedení je v požití většího množství jídla během krátké doby (do 2 hodin) a hlavně v pocitu
ztráty kontroly nad jídlem. Ze začátku přejídání může být chuť a složení jídla velmi příjemné,
ale později se dostaví pocit znechucení a studu. Lidé, co propadají psychogennímu přejídání,
jedí až 2x rychleji než běžná populace, mohou ukrást jídlo ostatním a jíst vyhozené zbytky. To
co dělají, samy považují za ostudné a nechutné (Papežová, 2003, 17-18).
Noční přejídání – je charakteristické nespavostí, přejídáním a ranní anorexií (Papežová,
2003, 18).

Jak se dá poznat mentální anorexie a bulimie?
Je to někdy velmi složité, ale jsou některé typické příznaky, díky kterým můžeme poznat, že
se něco děje a o těchto příznacích se dozvíme v této kapitole. V případě, že dívky opakovaně
zvrací, začnou se doma ztrácet léky, odbíhají na toaletu po každém jídle, tajně nakupují
vlastní potraviny, tak už tohle může být příznakem mentální bulimie. Naopak anorektičky
konzumují velmi malé porce jídel, neustále se prohlížejí a kontrolují svou hmotnost, časem se
také izolují od společnosti a mají potřebu neustálé zvýšené pohybové aktivity.
Změna jídelníčku. Mizí jídla energeticky vydatná nebo „nezdravá“. Konkrétně anorektičky
začnou zprvu vynechávat tučná jídla a sladkosti. Později je to rozšiřováno i na další jídla, jako
jsou knedlíky, tučné maso, bílé pečivo apod. Nakonec jim zůstanou ke konzumaci jen jídla
dietní, nebo ta, která si připraví sami (Krch, 2010, 29).
Změna stravovacího režimu. Dle Maradové (2007, 11) na jídlo nemají najednou čas a ani
chuť. Ráno se vymlouvají, že také nemají čas nebo nejsou zvyklí jíst. Večer pak že už jsou po
večeři. Vyhýbají se hlavním jídlům, a když už jí, tak si neberou nic, co by bylo navíc. Jsou
velmi důslední v těchto změnách a vše obhajují s větší rafinovaností. Maloney (1997, 42)
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uvádí, že jídelníček bulimiček je často ovlivněn jejich pocity, stresem, často jí, i když jsou
úplně plné a jídlem reagují na různé životní situace.
Úzkostlivé srovnání s ostatními. Během jídla se srovnávají s ostatními, aby měli co
nejméně jídla na talíři. Hodně žvýkají, uždibují a někteří i kouří, aby zahnali hlad (Krch,
2010, 29). • Změna chování u stolu a jídelního tempa. Anorektičky konzumují jídlo velmi
pomalu, dlouho si ho prohlížejí a neustále kontrolují, co vše snědli. Jídlo si rozdělují na menší
kousky, prý aby si ho mohli vychutnat, přitom jim jídlo trvá sníst tak dlouho, že se pak
opravdu nestihnou najíst. Bulimičky naopak jí až velké porce jídel, rychle, hltavě a
nekontrolovatelně (Maradová, 2007, 11).
Změna chuti a izolace od společnosti. Někdy hodně solí, někdy naopak málo, pijí kávu,
aby zahnali hlad a udrželi se aktivní. Vyhýbají se konzumaci ve společnosti, protože mají
pocit, že je každý sleduje. Nebo jim vadí některé zlozvyky ostatních lidí, jako je mlaskání
apod. Anorektičky si raději připravují své jídlo doma, které je méně vydatné a ví jeho přesné
složení. Bulimičky mají problém zase jídlo udržet v sobě a nevyzvracet ho, nebo naopak
vědomě používají diuretika a jiné prostředky k vyvolání zvracení (Krch, 2010, 29).
Nadměrná pohybová aktivita. Maradová (2007, 12) stanovuje, že mají potřebu neustále
něco dělat, cvičit a hýbat se. Nedokáží relaxovat a uvolnit se, protože jsou neustále ve stresu.
Dokáží chodit dlouhé vzdálenosti pěšky, posilovat „navlečení“ vrstvami oblečení, aby se co
nejvíce zapotili. • Neustálá kontrola hmotnosti a postavy. Často postávají před zrcadlem,
pořád se váží, nebo se naopak vyhýbají váze se strachem, jestli nepřibrali. Některé dívky si
oblékají volnější oblečení, aby nebyla vidět jejich vyhublost, a některé naopak předvádějí
svou plochou a hubenou postavu (Krch, 2010, 30).
Odpor k jídlu. Dle Maradové (2007, 12) anorektičky a někdy i bulimičky reagují na tlak k
jídlu odporem. Vyhrožují, argumentují, jsou neustále přejedené a mají nafouklé břicho,
podvádějí rodiče a všechny kolem sebe. Bulimičky mají silný pocit viny, když se nají a někdy
se bojí zůstat samy s jídlem (Maloney, 1997, 42).
Rizika a komplikace
Mentální anorexie i mentální bulimie jsou vážná onemocnění charakteristická velkým rizikem
úmrtí. At už různé diety, hladovění nebo dokonce zvracení způsobují velkou řadu komplikací
a obtíží, které zhoršují zdraví pacientů a znepříjemňují jim život. V této kapitole si osvětlíme
nejrozšířenější komplikace, se kterými se můžou pacienti během nemoci potýkat a některá,
která končí dokonce i smrtí.
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Kardiovaskulární komplikace
Dle Krcha (2005, 94) se s kardiovaskulárními potížemi můžeme setkat téměř u 90 % pacientů,
přičemž nejčastější je sinusová bradykardie, což je snížení tepové frekvence pod 60 tepů za
minutu. Papežová (2010, 170) uvádí, že se nachází až u 95 % pacientek s mentální anorexií.
Další z možných komplikací je hypotenze pod 90/60 mm Hg, která může vést až k závratím a
náhlým ztrátám vědomí. U anorektiček a bulimiček, které využívají diuretika a projímadla
moc často, může docházet k narušení elektrolytové rovnováhy, a tím hrozí nebezpečí
srdečních arytmií (Krch, 2005, 94). Dle Navrátilové, Češkové & Sobotky (2000, 161) kromě
již zmíněné bradykardie a hypotenze můžeme mezi kardiovaskulární komplikace zařadit také
snížení tepového objemu, snížení venózního tlaku, kardiomyopatie u bulimiček a změny EKG
u pacientek s mentální anorexií. Významné jsou také poruchy funkce mitrální chlopně, levé
komory a celkové zhoršení funkčnosti a výkonnosti srdečního svalu. Nakonec může dojít až k
náhlému úmrtí, vlivem srdeční zástavy, nebo srdečními arytmiemi v důsledku narušení
elektrolytové rovnováhy, kterou jsme již zmiňovali (Krch, 2005, 94).

Komplikace gastrointestinálního traktu
Gastroduodenum. Pocity přesycenosti, bolesti břicha a nadýmání jsou součástí mentální
anorexie a zřejmě souvisí s opožděnou pasáží ze žaludku do duodena při elektrolytových
poruchách a sníženém svalovém tonu (Navrátilová, Češková & Sobotka, 2000, 162). Vznik
žaludečních vředů a nekróz žaludeční sliznice můžeme pozorovat u pacientek s mentální
bulimií (Navrátilová, Češková & Sobotka, 2000, 176). Při náhlém nárůstu množství
přijímaného jídla po předchozím dlouhodobém hladovění dochází k akutní dilataci žaludku.
Také je vzácně popisována perforace jícnu při přejídání a následném násilném zvracení
(Papežová, 2010, 229).
Střevo. U dlouhodobého hladovění pozorujeme především poruchu motility a zácpu
(Navrátilová, Češková & Sobotka, 2000, 162).
Pankreas. V několika případech s mentální anorexií je popisována zevně sekretorická
insuficience pankreatu, což je nedostatečná funkce slinivky břišní, která se projevuje
neschopností produkovat nebo dopravovat dostatečné množství trávicích enzymů do tenkého
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střeva pro možnost trávit potravu a následně ji vstřebat do organismu (Navrátilová, Češková
& Sobotka, 2000, 162).
Játra. Zvýšený výskyt zánětů jaterní tkáně virového původu je popsán u mentální anorexie
(Navrátilová, Češková & Sobotka, 2000, 162). U pacientů s PPP se také můžeme setkat s
jaterní steatózou, která je charakteristická nahromaděním tukových kapének v jaterních
buňkách, což má za následek poškození jaterních funkcí (Papežová, 2010, 231)
Kosterní komplikace
U pacientek, které odmítají mléčné výrobky, se mohou výjimečně objevit případy
osteomalacie, která způsobuje onemocnění kostí nedostatkem vitamínu D, nicméně u
mentální anorexie je mnohem častější osteoporóza, která vzniká už během prvních dvou let
onemocnění. Dalším důsledkem je snížení minerální denzity kostí nejen u anorektiček ale i u
bulimiček, které nikdy mentální anorexií netrpěly. Přiměřené cvičení má ochranný vliv na
kostní denzitu, nicméně mnoho anorektiček má denzitu nízkou a i přesto usilovně cvičí, což
má za následek rapidní zvýšení rizika patologických zlomenin (Krch, 2005, 97).
Komplikace respiračního systému
U mentální anorexie může mýt deficit elektrolytů za následek pokles síly dýchacích svalů a
následné respirační selhání, na kterém se může podílet i snížená rezistence vůči infekci
(Navrátilová, Češková & Sobotka, 2000, 161). V důsledku zvracení může dojít u bulimiček k
vdechnutí zvratků s následnou aspirační bronchopneumonií. Ruptura jícnu je pak velmi
závažnou komplikací. Při násilném a úporném zvracení může dojít k vývinu hypochloremie a
alkalózy, která pak často vede k respirační dekompenzaci (Navrátilová, Češková & Sobotka,
2000, 175). 1.6.5. Renální komplikace Papežová (2010, 276) uvádí, že pacienti s PPP trpí
celou řadou renálních komplikací, nicméně postižení ledvin a metabolické odchylky patří k
těm nejzávažnějším. Hlavními poruchami elektrolytové rovnováhy během PPP jsou
hypokalemie (snížená hladina draslíku), hyponatremie (snížená hladina sodíku),
hypochloremie (snížená hladina chloru) a hypochlorní metabolická alkalóza, která se
nejčastěji nachází u pacientů, kteří zvrací, nebo nadužívají projímadla a diuretika.
Dehydratace spolu s nadužíváním diuretik a projímadel mohou zvyšovat riziko vzniku
močových kamenů (Krch, 2005, 95).
Endokrinní komplikace
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Endokrinní komplikace jsou charakteristické především pro mentállní anorexii a hlavním
příznakem je zde amenorea, ztráta menstruace. Amenorea se objevuje při ztrátě více než 15 %
optimální tělesné hmotnosti, kdy obsah tělesného tuku klesne pod kritickou úroveň pro
daného jedince (Krch, 2005, 98).
Metabolické komplikace
Zhoršení regulace tělesné teploty je jedním ze základních metabolických komplikací. Při
vystavení chladu nedochází u pacientů ke zvýšení jádrové tělesné teploty ani ke stabilizaci
tělesné teploty ani ke třesu. Při vystavení horku se tělesná teplota jádra abnormálně zvyšuje a
dochází jen k minimální vazodilataci. Zpomaluje se bazální metabolismus a metabolismus
glukózy je narušen. (Krch, 2005, 100).
Dermatologické komplikace
Můžeme pozorovat úbytek vlasů, které jsou křehké a lámavé. Ztenčení kůže, nehty se třepí a
lámou. Na kůži se také mohou objevit hematomy, dochází ke zbarvení kůže do zelenavé,
oranžové nebo žlutavé barvy vlivem zvýšeného příjmu zeleniny při jednostranné výživě
(Navrátilová, Češková & Sobotka, 2000, 160-161).
Léčebné postupy
V dnešní době máme spoustu terapeutických postupů, se kterými se můžeme při léčbě
mentální anorexie a mentální bulimie setkat. V této kapitole poukážeme na ty nejdůležitější, i
ty méně důležité, které ale mají také své postavení v léčebném procesu.
Částečná hospitalizace a hospitalizace
Potřeba lékařské stabilizace pacientů je často důvodem k jejich hospitalizaci a nemusí nutně
vyžadovat závazek pacienta, že se vyléčí. Naopak pokud je hospitalizace zamýšlena jako
důležitý krok v procesu uzdravení, závazek aktivní spolupráce pacienta je nezbytný (Krch,
2005, 125). K tomu zda je potřeba pacienta hospitalizovat nám pomůže několik vodítek:
• nezbytný návrat k běžné hmotnosti, nebo přerušení trvalého úbytku hmotnosti u
anorektiček
• přerušení záchvatů přejídání a následného zvracení
• zhodnocení a léčba jiných zdravotních obtíží
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• léčba dalších stavů, jako jsou deprese, sebepoškozování nebo zneužívání psychoaktivních
látek (Krch, 2005, 125).
O hospitalizaci lze uvažovat:
• zda je pacient v tak velkém nebezpečí, že to jeho zdravotní stav vyžaduje
• pokud pacient nereagoval na dosavadní psychologickou léčbu (Krch, 2005, 125).
Optimističtější verzí je krátkodobá hospitalizace spolu s psychologickým poradenstvím a
následnou ambulantní psychoterapií a to vše s cílem stabilizace. Tato částečná hospitalizace,
nebo denní stacionář jsou výhodnější, protože na rozdíl od úplné hospitalizace pacienti
nemusejí zůstávat v nemocnici přes noc, ale terapie je pořád intenzivní (Krch, 2005, 125126). Bohužel krátkodobá hospitalizace většinou není vhodná pro mentální anorektičky,
protože ty potřebují neustálý dohled a dlouhodobější hospitalizaci, která se snaží o hmotnostní
přírůstek. Délka hospitalizace je dána počtem týdnů nebo měsíců nutných k získání alespoň
90% cílové hmotnosti. Rychlost přírůstku je optimálně okolo jednoho až jednoho a půl
kilogramu týdně (Krch, 2005, 125-126).
Ambulantní péče
Někteří pacienti během několika let léčby mohou dojít do situace, kdy už další léčbu nechtějí,
nebo pokud ano, tak by měla velmi malou naději na úspěch. V této situaci se můžeme snažit
přejít od snahy překonat nemoc k navrácení pacienta do stavu psychické i somatické stability.
Výhodou je, že tento typ terapie může být prováděn jak individuálně, tak skupinově. U
skupinové terapie můžou pacienti pociťovat podporu od podobně postižených (Krch, 2005,
126).
Rodinná terapie
I když rodinná terapie není základním způsobem léčby, tak je první volbou u mladých
pacientů a pacientů žijících se svou rodinou. Existují praktické a teoretické důvody proč zvolit
zrovna rodinnou terapii. Mezi praktické patří například to, že pacient sdílí domov se svými
rodiči, kteří mají za něho zodpovědnost. Naopak rodiče potřebují i nějakou teoretickou
pomoc, jak zacházet s mladými pacienty. Rodinná terapie může být součástí dlouhodobějšího
léčebného plánu, nebo i součástí individuální terapie (Krch, 2005, 127).
Kognitivně-behaviorální terapie
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Kognitivně-behaviorální terapie je běžně uznávanou léčebnou metodou mentální bulimie ale
vytváří i teoretický základ pro léčbu mentální anorexie. Tato terapie vychází z kognitivního
pojetí mentální bulimie , které předpokládá, že tuto poruchu udržuje extrémní zaujetí vlastní
postavou a tělesnou hmotností., přičemž pacienti považují štíhlost za ideál a usilovně se snaží
zabránit jakémukoli přírůstku hmotnosti (Krch, 2005, 128-133). Dle Papežové (2010, 292)
vede tato terapie k úplné nebo částečné remisi hlavně u mentální bulimie a to 40- 60%.
Kognitivní pojetí udržování mentální bulimie
Kognitivně-behaviorální terapie mentální bulimie vychází z kognitivního pojetí udržování
této poruchy, jak jsme již dříve zmínili. Provedení této terapie je ambulantní a většinou
zahrnuje 20 sezení v průběhu 20 týdnů, přičemž sezení trvá okolo 50 minut (Krch, 2005,
135). Tato terapie má několik fází: • První fáze. Během první fáze se zaměřujeme na dva
základní cíle a to vysvětlit pacientům smysl této léčby a základní teorii, ze které vychází.
Druhým cílem je nahrazení záchvatovitého přejídání normálním a pravidelným stravovacím
režimem. Častá sezení, což je dvakrát týdně, jsou nezbytná pouze tehdy, když jsou stravovací
návyky pacientů vážně narušeny, což znamená přejídání několikrát denně (Krch, 2005, 135136). První sezení většinou věnujeme vysvětlení kognitivního pojetí udržování mentální
bulimie na základě schématu uvedeného na obrázkuKognitivní pojetí udržování mentální
bulimie Kognitivně-behaviorální terapie mentální bulimie vychází z kognitivního pojetí
udržování této poruchy, jak jsme již dříve zmínili. Provedení této terapie je ambulantní a
většinou zahrnuje 20 sezení v průběhu 20 týdnů, přičemž sezení trvá okolo 50 minut (Krch,
2005, 135). Tato terapie má několik fází:
• První fáze. Během první fáze se zaměřujeme na dva základní cíle a to vysvětlit pacientům
smysl této léčby a základní teorii, ze které vychází. Druhým cílem je nahrazení
záchvatovitého přejídání normálním a pravidelným stravovacím režimem. Častá sezení, což je
dvakrát týdně, jsou nezbytná pouze tehdy, když jsou stravovací návyky pacientů vážně
narušeny, což znamená přejídání několikrát denně (Krch, 2005, 135-136). a snažíme se do něj
zapojit vlastní zkušenosti pacienta. Poté se vrhneme na důsledky nemoci a seznámíme
pacienta s tím, jak bude terapie postupovat podle již zmíněného schématu, které nám říká, že
začínáme od stížností pacienta týkajících se úmyslného zvracení a záchvatovitého přejídání a
postupujeme nahoru přes dietní omezení až po negativní sebehodnocení a zaujetí vlastní
hmotností a postavou. Během prvního sezení je také potřeba pacienty vyzvat, aby si vedli
jídelní záznamy, které jim pomohou při zkoumání jejich jídelních návyků, ale také aby mohli
sledovat své pocity, chování a myšlenky spojené s jídlem. Pacienti mají velmi často špatné
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představy o přiměřené a ideální hmotnosti, tudíž je potřeba během léčby poučit pacienty i v
tomto směru (Krch, 2005, 136-137).
• Druhá fáze. Délka této fáze je většinou osm týdnů, přičemž sezení se koná jednou týdně.
Neustále se zaměřujeme na pravidelný stravovací režim a k tomu se zaměříme i na odstranění
dietních omezení, změnu negativního postoje vůči vlastní hmotnosti a postavě a nakonec
probrání jiných kognitivních poruch, jako je nedostatek sebevědomí a další (Krch, 2005, 139142).
• Třetí fáze. Tato závěrečná fáze se skládá ze tří sezení, která se konají jednou za dva týdny a
cílem je udržení dosavadního pokroku i po skončení léčby a ubezpečení pacientů, že i po
skončení léčby se stav obvykle zlepšuje i nadále (Krch, 2005, 142-143).

Psychodynamická terapie a psychoanalytický přístup
Základem této terapie je hypotéza, že prožívání a chování člověka závisí na nevědomých
procesech mysli, které ovlivňují lidské chování a prožívání ve zdraví i nemoci. Tento přístup
nám pomáhá k lepšímu porozumění onemocnění. Adolescence a vývojové požadavky s tím
spojené jsou hlavním spouštěcím obdobím. Tato terapie vede ke změně osobnosti, pomáhá v
oblasti zrání individuality, sexuální identity a dalšímu osobnímu rozvoji (Krch, 2005, 145150).
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Psychoterapeutické prvky v práci sociálního pracovník ve vězení
Petra Horová
Úvod
Sociální práce je profesí značně multidisciplinární. Jejím cílem je podle současných autorů
(Musil, Payne, Navrátil) pomáhat s problematickými interakcemi mezi jedincem a
společností. V konkrétních případech to může znamenat různé věci. Sociální pracovník může
zaměřit svou aktivitu ve směru prostředí, společnosti stejně tak jako na jedince samotného.
Záleží tak na tom, kde se nachází klíčové bariéry k harmonickým interakcím a případně také
jaké a kde se vyskytují možnosti změny. V různých případech a situacích, tak sociální
pracovník může využívat k dosahování těchto cílů různých nástrojů. Jedním z nich může být
také využívání psychoterapeutických nástrojů. V některých případech je sociální pracovníci
využívají naprosto intuitivně a nevědomě a jindy v rámci svého vzdělání, které u některých
sociálních pracovníků obsahuje také psychoterapeutické školy a výcviky, je využívají záměrně
a cílevědomě.
V letech 2012 - 2015 jsem realizovala výzkum v rámci své disertační práce, jehož cílem bylo
zjistit jaké je pojetí pachatele z hlediska sociální práce. Pro tento výzkum jsem si zvolila
fenomenologickou strategii zkoumání, která je plně otevřena veškeré zkušenosti sociálních
pracovníků s pachateli a zaměřuje se právě na jejich interpretace. Ráda bych tyto získaná
data využila také pro tuto práci, kde si kladu za cíl identifikovat psychoterapeutické prvky,
které můžeme najít ve výpovědích sociálních pracovníků. Nakolik tedy sociální pracovníci
pracující ve vězení s odsouzenými využívají při své profesi psychoterapeutické prvky?
Definování základních pojmů
Dříve než se pustíme do samostatné identifikace jednotlivých prvků, definujeme si základní
pojmy.
Odborná literatura definuje psychoterapii mnoha způsoby. Jednotliví autoři se neshodnou na
jednotné definici. Například Vymětal (2004) píše, že psychoterapie je „především léčbou, ale i
profylaxí a rehabilitací poruch zdraví, která se uskutečňuje výhradně psychologickými
prostředky, tedy prostředky komunikační a vztahové povahy.“ (Vymětal 2004: 20).
Prochaska a kolektiv (1999) v některých ohledech ještě více konkretizuje některé prvky
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definice psychoterapie. Píše: „Psychoterapie je odborná a záměrná aplikace klinických metod
a interpersonálních postojů vycházejících z uznávaných psychologických principů se záměrem
pomoci lidem změnit jejich chování, myšlení, emoce a/nebo osobní charakteristiky směrem,
který obě strany považují za žádoucí.“ (Prochaska 1999: 16).
Ani odborníci na sociální práci se neshodnou na jedné definici. Již tento fakt je tedy prvním
společným faktorem těchto moderních oborů. Například Musil (2010) uvádí, že „v moderních
společnostech bylo pod označením „sociální práce“ uznáno odborné působení na účastníky
problematických sociálních interakcí s cílem dosáhnout jejich vzájemného přizpůsobení a
zmírnění problematičnosti jejich interakce“ (Musil 2010: 13). Zároveň podotýká potřebu
působení nejen na „klienta“, ale také na druhého účastníka interakce. Vedle toho slovník
sociální práce „The social work dictionary“ (Barker 2003) konkrétně rozlišuje mezi sociální
práci

jako

aplikovanou

vědou

pomáhající

lidem

dosáhnout

účinného

stupně

psychosociálního fungování a působící sociální změny vedoucí k blahu všech lidí a sociální
prací jako profesní aktivitou pomáhající jedincům, skupinám nebo komunitám zlepšit a
obnovit jejich kapacity pro sociální fungování a vytvořit sociální podmínky příznivé k těmto
cílům (vl. překlad Barker 2003). Podobně popisuje sociální práci český „Slovník sociální
práce“ (Matoušek 2003), který definuje tento fenomén ve vztahu k sociálním problémům.
(srov. Horová 2015).
Základní psychoterapeutické indikátory
V následujících řádcích využiji analýzu rozhovorů ze své disertační práce k identifikaci prvků,
které jsou také významné pro psychoterapii, a proto je interpretuji jako psychoterapeutické
prvky. Podle odborné literatury budu tyto prvky identifikovat na základě těchto tří
indikátorů:
•

Pomoc se změnou

Podle procházky je záměrem psychoterapie „pomoci lidem změnit jejich chování, myšlení,
emoce a/nebo osobní charakteristiky“ (Prochaska 1999: 16). Budu tedy ve vyjádřeních hledat
interpretace sociální pracovníků tohoto druhu.
•

Vztah

Patří ke klíčovému nástroji psychoterapie, o kterém se dočteme téměř v každé
psychoterapeutické knize. Proto také patří k prvkům, které budeme sledovat.
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•

Využívání prostředků komunikační a vztahové povahy

Vymětal (2004) uvádí ve své definici psychoterapie právě podmínku uskutečňování cílů
psychoterapie výhradně psychologickými prostředky – komunikační a vztahové povahy.
Identifikace psychoterapeutických prvků v interpretacích sociálních pracovníků
V následujících řádcích představím výseky z analýzy interpretací sociálních pracovníků, kteří
mluvili o své každodenní zkušenosti sociálního pracovníka s pachateli trestných činů.
Rozhovory byly provedeny (vždy až na jeden případ) dva s 12 respondenty, a to v letech 2013
– 2014. Následující text bude rozdělen podle kapitol původního textu (srov. Horová 2016).
a) Interpretace o sociálním pracovníkovi s psychoterapeutickými prvky

Jasné psychoterapeutické prvky můžeme sledovat u sociální pracovnice z neziskové
organizace, která je sama identifikuje jako psychoterapeutické, protože psychoterapeutické
dovednosti patří k jejím kompetencím získaným na škole:
Tato pracovnice z neziskové organizace při otázce, co pro ni znamená ta práce? Jak ji vůbec
nazývá? Začne vyprávět příběh z dob studií psychoterapie. Mluví o tom, že se cítí jako
„zahradník“. Vysvětluje, že se ten význam té práce měnil, ale že i teď se z velké části cítí jako
zahradník. Popisuje: „Přijdu tam s tím svým kýblem, v tom kýblu mám hrábě, motyku,
hlubokou motyku na hluboké kopání (smích), jemný hrábě nebo i ty vyčesávací hrábě na listí,
jo. A já jsem tam jako zahradník a ti lidi jsou, přicházejí s těmi svými zahradami a někdo to
tam má fakt…mají hezké zahrádky někteří, stačí jenom vyplet, něco zasadit, naučit se zalévat,
někteří tam mají roští. Někteří tam mají opravdu, opravdu zahradu, ve které už dvacet let
nebyli a ani se jim tam nechce. A fakt se jim nechce, fakt, totální odpor se tou zahradou
zbývat, protože ten plevel je nekopaný a a přerostlo jim to přes hlavu. To jsou ty jejich životy
někdy. I ty životní zkušenosti.“ A pracovnice jako ten zahradník jim říká, jaký nástroj na co
použít. K této metafoře se pracovnice vrací i později v rozhovoru a vysvětluje, že ji používá i
často jako metaforu s klienty, kdy jim na tom vysvětluje různé situace, které mohou nastat.
Mluví v té souvislosti o sebepojetí a sebepřijetí (N12).
b) Interpretace o činnosti sociálních pracovníků s psychoterapeutickými prvky

Tato kapitola se zabývá tím, jak pracovníci zakouší svou činnost sociálního pracovníka, jaké
významy jí přikládají a jak ji interpretují. Mluví o různých typech činnosti, co pro ně ta činnost
znamená a také jak ji prožívají.
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Pracovnice N12 mluví o tom, že v rámci své role sociálního pracovníka poskytuje
poradenství, „čistě konkrétní, které (klient) potřebuje“, ale zdůrazňuje ve vězení právě onen
prostor na otevření hlubších témat, které otvírá buď klient, nebo ona sama (N12).
O významu vztahu v tématu o své činnosti mluví pracovnice (R6), když mluví o přínosu
aktivit, které v rámci věznice mají na starosti: „Pokud pracuje sociální pracovník s určitou
skupinou odsouzených v rámci nějaké aktivity, ti odsouzení sociálního pracovníka více poznají
a mají k ní nějakým způsobem blíž“ (R6). Jedná se tedy o tvorbu vztahu, který pracovnice pak
využívá při své práci, tak jako psychoterapeut.
c)

„Aby…“, „protože…“ (cíl, účel a význam práce sociálního pracovníka obsahující
psychoterapeutickými prvky)

V této podkapitole pracovnice mluví o svém cíli, účelu, který při četbě těchto řádků můžeme
považovat za cíl totožný s cílem psychoterapeuta. Sociální pracovník uvádí, že „řeší prostě
problémy lidí“ (R5). Ještě osobněji to interpretuje pracovnice R9: „Pomáhám, provázím,…“.
Pracovnice N10 mluví také o hlavním úkolu sociálního pracovníka a formuluje ho jako
„zkompetentování těch lidí“ a pokračuje svým „aby“ jednoho dne tu službu nepotřebovali a
věděli si rady (N10). „Jsme tady, abychom jim pomáhali řešit věci“ (R2). Tyto cíle se dají
považovat za totožné jak pro sociální práci tak psychoterapii. I následující odstavec v sobě
nese všechny tři základní prvky psychoterapie: Pracovnice R5 říká: “Pomoc jim nějak s tou
jejich adaptací”. ”To potřebují a je to pro ně docela v šoku, když do té věznice přijdou.” „Takže
si myslím, že asi nějak překonat tu první chvíli, že jo, během toho výkonu trestu.“ „Pak ty jejich
problémy“ (…) „Pokud se na vás obrátí, nebo si je najdete sama…, že zaregistrujete, že se
něco děje a oslovíte je sama“ (R5). Popisuje zároveň, co to s ní dělá: „To mě dráždí… i služba,
že ty možnosti mají omezený prostě, co jako podniknout z té věznice“ (R5). Dále přemýšlí a
hledá slova pro význam sociální práce ve vězení: „Hledám marně slovo,... ne zpříjemnit ...,
aby ti, co mají nějakou tvář, tak aby si ji tam zachovali a přežili aspoň trochu ve zdraví.“ (R5)
d) Strategie a techniky práce s odsouzenými s psychoterapeutickými prvky

I v tématu konkrétní práce s odsouzenými můžeme identifikovat pracovníky, kteří využívají
přímo terapeutické strategie a techniky: Pracovnice N12 popisuje techniku „motivačního
kola“. Při motivaci klienta využívá „příklady konkrétních lidí“, kteří se také bavili o
představách, tak jak ona s nimi a oni se rozhodli je zrealizovat. Pracovnice popisuje dál, jak
tak pracuje s motivací klientů, jak se zaměřuje na to, na co se těší, podává jim informace a
baví se s nimi o možnostech. I moment, kdy si jde uvařit kávu a ptá se klienta, jestli mu to
nevadí, využívá jako určitou reflexi. Protože někteří klienti by si také rádi dali, ale ona jim ji
uvařit nemůže. Interpretuje to, že je jí to „blbé“, protože ona sama tu kávu potřebuje a jim ji
dopřát nemůže. Doplňuje, že se tím občas vlastně vymezuje a vytváří dobré pracovní
podmínky. Sama říká: „Moc jim to přeju, ale nemůžu jim nic podávat.“ Tento okamžik nazývá
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„okamžik toho zmenšení, že ty jejich možnosti jsou tou nesvobodou smrsknuty.“ Zároveň
mluví o těch, „kteří jsou na tom třeba finančně dobře“, mají zázemí, rodiny a kantýnu přímo
vyprázdní, „tak ti někdy nemají možnost vůbec nahlédnout nebo utřídit tu svobodu. Sice
nesvobodně jsou na tom, že nemůžou opustit ty prostory, ale když necítí tu nesvobodu, tak
někteří lidi mají ten problém vidět tu svobodu a vnímat ji.“ Navazuje vyprávěním o
hyperprotektivních rodinách a partnerkách, které svou péčí zavírají cestu k poznání toho, co
to znamená nesvoboda. Pracovnice říká: „On o tom ani nemluví jak o nesvobodě, o tom
vězení (pauza).“ Toto téma ukončuje s tím, že téma hodnot je také součást motivačních
rozhovorů (N12).
Pracovnice (N12) interpretuje klienty a jejich stav podle „kola změny“. Jedná se o nástroj
práce se závislostmi, kde je cílem vidět, kde ten člověk je, co se týká uvažování o změně. A
popisuje zkušenost s klientem, kterého nikdy neviděla, a poslal jí dopis, který pracovnice
interpretuje jako „roztomilý“. V něm píše, že je již po páté ve výkonu trestu, ale teď se
rozhodl, že udělá radikální změnu, kvůli „své milé kočence“ (pozn. aut.: jeho nová přítelkyně).
A pracovnice mluví o typech klientů: těch, kteří přijdou a chtějí vědět, jak tu změnu mají
udělat, jiní přijdou s tím, že dokonce vědí i jak a chtějí to s někým probrat. Pracovnice
popisuje svou strategii, kdy je jakoby trochu vrátí zpátky a řekne: „proč to takhle vlastně
chcete?“ A ptá se, v čem všem chce udělat změnu a jak velkou a „hlavně z jakých důvodů“. A
zjišťují taky, jestli ty jeho důvody mu budou stačit a snaží se s klienty hledat nějaké „vnitřní
důvody“, na kterých se podle pracovnice dá dlouhodoběji stavět. Jde ji o prohloubení
motivace a její uvědomění, protože se jedná o široké téma mající vztah k dalšímu vývoji
klienta. (N12)
Pracovnice mluví také o svém eklektickém přístupu a právě důležitosti úrovně morálního
vývoje u klienta, „protože od toho mě hodně záleží, jak daleko se ten člověk může dostat
v tom získání třeba náhledu…nebo že bude potřebovat opravdu si mnoho věcí zkusit ještě
sám, než možná získá náhled. Že prostě jsou nějaké hranice, že jsou tvrdé a že možná už si
nebude chtít rozbíjet tak hlavu, takže.“ Dále to vysvětluje na páchání trestné činnosti
mladých, kteří prostě ještě nedosáhli toho plného vývoje a potřebovali by ještě vychovávat,
ale věznice už tady nejsou od výchovy. Říká: „Ta výchova zůstává tomu člověku, nakolik je
ochoten převzít zodpovědnost za své činy…“ A pokračuje odkazem na možnosti, které ti lidi
mají, ale neví o nich. Pracovnice dál vysvětluje (svou teorii) spojenou s těmito možnostmi,
107

volbami, o které s klienty často mluví: „O tom, jestli je možnost si zvolit jinou cestu a co by k
tomu potřeboval ten člověk, jo. A kde má ještě nějaké slabé místa, kde ještě zůstal třeba
někde, v nějakém (přemýšlí) vývojovém tunelu, kde čeká, že ho někdo bude vychovávat. Že
mu někdo bude stanovovat ty hranice. Tak, jak mu to dělali rodiče nějakou dobu, jestli vůbec.
A že očekává, že to bude někdo jiný, kdo to bude kontrolovat. A převzetí té kontroly je úděl,
který máme, a buď ho udělá, nebo neudělá. A když ho neudělá, tak se bude opakovat
neustále tato situace“ (N12).
Pracovnice N10 také hovoří o motivaci a považuje za důležitou také „práci s odhodláním“.
Říká: „To je pro mě klíčové. To je super!“ A uvádí konkrétní zkušenost s klientkou. Probírala
s ní „co chce“ a interpretovala to tak, že „změna je u ní neuvěřitelně náročná“, „není to
jednoduché rozhodnutí a není to jednoduchý krok“ (N10). Z toho důvodu se domluvili na
přerušení služby, aby si klientka uvědomila, co chce, protože spolupráce nefungovala. Pro
vysvětlení říká, že kamenem úrazu této klientky bylo špatné bydlení, šeřila tedy jiné věci
důležitější a řešit jiné věci by ji moc zatěžovalo. Pracovnice přímo uvedla: „Já bych ji
zatěžovala“ (N10). Vysvětluje to tedy tak, že nestabilita klientky v nemateriálních věcech
způsobuje, že řešit jiné věci (zaměstnání) je pro ni moc náročné a vede to k její recidivě.
Fakticky tedy klientka nebyla schopna dorazit na schůzku, neplnila úkoly a pracovnici to
nabourávalo možnost nabízet konzultace. Pomoc s tímto materiálním zajištěním můžeme
identifikovat jako prvek ryze sociálně pracovní. Další způsob spolupráce však můžeme
považovat za psychoterapeutický. Pracovnice mluví o tom, kdy klientka dostala práci a
pracovnice jí za to pochválila a radovala se a klientka byla moc ráda, protože ona byla jediná,
která to ocenila. Pracovnic vysvětluje: „Rodina jí nedala zažít úspěch“ (N10). A interpretuje
to: „Matka jí poslala do háje, nikdo blízký to nedokázal ocenit. Kdyby měla blízkou osobu,
která by ji podporovala, tak by neměla tolik recidivy“ (N10). Pracovnice zároveň uvádí, že
klientka je třetí den již v práci a interpretuje to jako „hrozně velký úspěch“ (N10). Pokračuje
doplněním významu, který pro ni taková situace má. Postavila ji (klientku) před situaci, že se
musí rozhodnout, „otevřela téma, které zrovna padlo na kámen“ (N10). Říká: „Já sama jako
pracovník potřebuju vědět, k čemu ona chce dojít“ (N10). Navazuje tématem, kdy
interpretuje případy, kdy spousta klientů přijde jednou a už nedorazí. Říká o tom: „Je to jejich
volba, jejich život. Můžeme pomáhat podpořit, ale když nechce tak nemůžeme nutit. To se mi
líbí, ta dobrovolnost“ (N10). „Když člověk přijde, i když dostane to, co chce, tak to prostě
108

může využít, a jak to využije, záleží na něm“ (N10). Takovýto přístup je častý také
v psychoterapii.
Pracovnice N11 z neziskové organizace také mluvila významně o motivaci, podle které si klienty dělí –
jestli klient chce nebo nechce. A vysvětluje to: „Strašně záleží na tom, jestli ten člověk skutečně chce,
jestli to jenom neříká, protože se to od něho chce slyšet. Když opravdu chce, tak pak je strašně
důležité zjistit, jaké má kompetence. Na co stačí.“ Klienty, kteří se jim hlásí do jejich konkrétní
organizace, interpretuje jako ty “…kteří chtějí skutečně s tím svým životem něco udělat. Rychle se
protříbí, kdo sem jde, protože mu to někdo řekl…že z toho bude mít nějakou výhodu a kdo sem jde
proto, že chce fakt něco ve svém životě změnit.“ Interpretace klientů jsou tedy postaveny na jejich
motivaci, podle které pracovnice i vytváří určitou typifikaci pachatelů. Následně mluví o výhodě jejich
služby, protože pracují s lidmi, „kteří chtějí“, to podle pracovnice znamená, že klient plní věci, na
kterých se s ním domluvíte. (N11).

Pracovnice N12 má přímo vzdělání v psychoterapii a proto její způsob práce v sobě nese
hojně sledovaných prvků. Pří přímé otázce na to, jestli mluví v rámci jednotlivých povídání o
práci terapeuta nebo sociálního pracovníka, pracovnice N12 vysvětluje, že je to “tak na půl“.
Poskytuje klientovi poradenství, podává informace a terapeutickou práci a psychologické
poznatky používá k tomu, aby udržela zájem klienta, aby vůbec nějaké informace vstřebal,
aby je chtěl slyšet, aby k tomu byl pozitivně nastaven a líp si je zapamatoval. A dodává:
„Navíc je to vždycky, je to naprosto lidské setkání.“ Pracovnice tedy na dotaz vypovídá, že to
musí rozlišovat kvůli klientům. Protože je důležité, uvádí pracovnice, aby se v tom klient
vyznal, a vychází také z toho, s čím ten člověk přichází a jaké má potřeby. „Někdo opravdu je
tak naprosto samostatný a potřebuje fakt jenom ty informace, poradit, navést nějak a už
půjde dál sám.“ Mluví dál o tom, že záleží na těch cílech, a pro klienty to interpretuje jako
„obchod“ – „s čím vy přijdete“. Je pro ni důležité, aby věděli, že si můžou vybrat. A poukazuje
na důležitou roli, kterou v tom hraje čas.
e) Interpretace o relevancích sociální práce s psychoterapeutickými prvky

Jedna pracovnice (N12) také v tématu o relevancích (tj. významech, důležitostech) své práce
popisuje něco, co vypovídá o její reflexi a je to typické pro psychoterapii: Pracovnice N10
několikrát v rozhovoru zmiňuje témata, které jak říká „považuje za důležité.“ Jednou
z takových věcí je schopnost práce sama se sebou. Uvádí, že je důležité umět pochopit samu
sebe a umět zacházet se svými potřebami: „Protože pak teprve můžou umět pomoci někomu
dalšímu…“ (N10).
a) Vnímání klientů s psychoterapeutickými prvky
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Část dotázaných zdůrazňuje, že pachatelé jsou v jejích očích, navzdory tomu, co učinili, lidé.
Pracovnice R6 mluví o tom, že po tak dlouhé době (praxe) „odsouzené beru samozřejmě jako
klienty, ale zároveň je beru jako lidi.” (…) „Nepromítnu si v hlavě paragraf, ale vím, že je to
konkrétní člověk“ (R6). Více o tom mluví také pracovnice R5 na více místech rozhovoru říká:
„Klient pro vás není jen kus“ (R5). „Ať pracujete, s kým pracujete, s tím jsem jako neměla
problém od začátku …i když to bylo náročné…vraždy dětí … furt jsem v nich viděla ty lidi, se
kterými by se mělo něco dělat, protože jednou z toho prostředí vyjdou ven…“ (…) „třeba je to
jenom můj osobní názor, že se to pořád ještě nenosí“ (R5). Na jiném místě říká: „Odsouzený je
váš klient, ať udělal sebehorší věc, vy jste tady od toho, tady na něj nějak působit, pomoc mu,
podpořit ho, vést ho k tomu, aby si uvědomil, a je to někdy hrozně těžké, protože za ním vidíte
tu rodinu té oběti.“ (R5). A dále vysvětluje: „Že to prostě není jenom o tom režimu, ale že je to
prostě o tom, že jim dát na vědomí, že jsou to lidi“ (R5). „Je důležité v nich vidět člověka, ne
trestný čin“ (R1).
O prožívání zkušenosti s pachateli pracovnice N10 říká: „Někdy si říkám,…to je divné, já už
budu asi tolerovat úplně všechno (smích).“ „Já se ho nesnažím předělávat…musím se ho
naučit respektovat.“ Podrobně následně popisuje, co to znamená: Umět se odosobnit.
„Nepouštět tam ty svoje vlastně jakoby věci, jakoby svoje předsudky, umět s nimi zacházet“
N10). Popisuje zkušenost s prací s někým, kdo jí nesedne: „V tom je to náročné, umět
v podstatě přijmout každého. Naučit se zacházet, respektovat a nemít předsudky, umět je
oddělit“ (N10). Jako příklad uvádí klienta zaměřeného nacionalisticky v situaci, kdy sama
odsuzuje lidi, se sklony k nacionalismu a tak je nucena se od toho odprosit, protože ten
člověk potřebuje jejich službu. „To, že má jiný názor než já, tak to neznamená, že nemá
dostat dobrou službu ode mě.“ (…) „Tohle mi dělá problémy“ (N10).
f) Interpretace o vnímání sociálního pracovníka odsouzenými s psychoterapeutickými prvky

V těchto tématech pracovníci mluví o tom, jak vnímají, že je klienti-odsouzení vnímají.
Významně tady tak mluví ne o tom, že jsou vyhledávaní proto, aby něco odsouzenému
zařídili nebo zabezpečili materiálně, ale vyzdvihovány jsou zde hlavně potřeby, které má
v hlavní náplni právě psychoterapeut. Vnímání pozice sociálního pracovníka samotnými
odsouzenými představují pracovníci interpretacemi, které nesou spoustu pozitivních
významů. Při pohledu na tyto interpretace se zdá, že se jedná o velmi podobnou
objektivizovanou zkušenost sociálních pracovníků: „Jediného pomocníka vidí (vězni) v tom
sociálním pracovníkovi, který jim vždycky musí pomoct“ (R3) „Přístup k těm sociálním
pracovníkům je jiný – chodí k nim vždycky jenom pro pomoc, když něco potřebují.“ (R6).
Zároveň pracovnice vysvětluje s tím spojená úskalí, kdy „odsouzení jsou závistiví, někdy, když
si chce vylít srdéčko, tak jde raději za námi“ – „jednorázově to jde, ale ne pravidelně vylévat
srdíčko, někteří co se jim líbím, tak pak žárlí.“ (R7). Pracovnice R7 usuzuje o významech
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sociálního pracovníka také z jeho frekvence využívání odsouzenými: „Sociální pracovník je
pro ně určitě dobrý, a že ho hodně využívají.“ Dále vysvětluje: „Mají potřebu se vypovídat
s někým normálním, i raději ženské, má to ventilační význam, uleví se jim.“ (R7). I pracovnice
R8 se vyjadřuje o častosti kontaktu se sociálním pracovníkem: „V těch kancelářích se nejvíc
otočí u sociálního pracovníka“ (R8). Zajímaví je, že pracovnice R7 uvádí, že odsouzení „chodí
k sociálnímu pracovníkovi raději než k psychologovi.“ (R7).
g) Interpretace o vzájemném vztahu s psychoterapeutickými prvky

Jeden z nejdůležitějších nástrojů sociálního pracovníka je empatie, soucit, které patří mezi
fenomény pomáhajících profesí jako takových. Zajímavé je sledovat v jakých různých situacích
o nich pracovníci mluví a jak je interpretují.
Pracovnice R1, u které již v předešlém textu můžeme sledovat její emocionalitu a prožívání v
rámci vztahu – intersubjektivity popisuje, jak soucítí s odsouzenými bez ohledu na to, jak
interpretuje jejich osobnost, prohřešky nebo chování: „Prožívala jsem s ním (odsouzeným) tu
jeho bolest, ale jinak to byl prvotřídní sígr“. Když jsem se doptávala na interpretaci jejího
soucitu, tak odvětila: “Líto je vám každého, kdo nezaviněně strádá“ a nemoc v tomto případě
si nezavinil (R1).
Pracovnice R2 vyjadřuje svoji empatii, soucit ve vztahu k prvotnímu šoku z nástupu do
věznice: „První moment musí být pro ně hrozný“ (…) „Musí to být těžké.“ (…) „Ani si to
nedokážu představit ty první dny…“ (R2). Stejně tak vyjadřuje lítost v případech, kdy jim
nemůže pomoci: „Je to těžké, když člověk se jim snaží pomoc…vyjít vstříc, aby měli to
zajištění, ale vždycky to nejde, tak se nedá nic dělat …musí se s tím člověk smířit“ (R2).
Náročné je také setkávání se s životními příběhy odsouzených. Pracovnice R5 sděluje, že se jí
dotýkají příběhy odsouzených a ani po mnoha letech v praxi není k tomu imunní. Pokračuje
vysvětlováním, že už byla unavená z té práce: „Kolotoč s těmi lidmi a pořád to samé.“ (…)
„Z té Vězeňské služby jako celkově.“ (...) „…že už se nechci setkávat jakoby s těma někdy
hrozně smutnými osudy“ (R5). Naopak pracovnice R6 má jinou zkušenost, případně ji jinak
interpretuje, uvádí: „Emoce se mnou necloumají, ale jinak v životě jsem cholerická“ (R6).
Pracovník R3 také popisuje své prožitky a jejich interpretaci: „…člověk se musí bránit, a že
když nad tím mávne rukou, tak tu věc nevyřeší. Tady to svírá a cítí nespravedlnost a cítí se
špatně. A právě to se tady snažíme těm lidem tady, tak nějak naučit, že se musí o sebe
postarat, musí si to svoje místo vybojovat, ale za použití zákonných prostředků“ (R3).
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Stejně tak jako některé kontakty pracovníky nabíjí, popisuje pracovnice R1, také okamžiky,
které ji extrémně vyčerpávají. Popisuje konkrétní případ odsouzeného, kterého interpretuje
jako „psychopata“ a tráví s ním jeden a půl hodiny. Vysvětluje, že zírala, jak může uvažovat.
Že pořád mluví a hodnoty má překroucené. Je tam za vraždu a rád o tom mluví. Pro ni je to
strašný svět, o kterém mluví. A vysvětluje, že se musíte pořád soustředit a nerozčílit ho.
Nakonec uvádí, že je z toho „úplně vyždímaná jako vysavač“ (R1). Druhým případem, který
pracovnice popisuje jako pro ni vyčerpávající jsou odsouzení „feťáci“: „Měla jsem skupinku
drogově závislých a z nich jsem byla unavená, člověka to podvědomě ohrožuje“ (vnoučata),
(R1). Vysvětluje, že ona z toho byla nešťastná a unavená, někdy to bylo i humorné (smích),
ukazovali, kdo je kde pobodal (smích). Nakonec interpretuje své prožitky tak, že jí bylo líto
promarněných životů (R1). Tady můžeme vnímat také již zmiňovaný smích a jeho význam v
práci dané sociální pracovnice. Zdá se, že má určitou obranou funkci.
Také pracovnice R5 představuje své prožitky a jejich negativní interpretace ve vztahu k pachatelům.
Popisuje zkušenost, kdy dělala pohovory s kluky věku svého syna, tři rozhovory a úplně stejný příběh
spojený s těžkou rodinnou anamnézou: „Tak mě z toho začalo být tak nějak těžko.“ (R5). Interpretuje
tuto práci těmito slovy: „náročná práce“ a „značně vyčerpávající“ (R5).

Při uvažování pracovnice N12 nad tím, s čím se v každodenním životě práce s pachateli
potkává, tak ji napadá vlastní „únava“. Říká se smíchem. Na doptávání vysvětluje: „Normální
lidská únava…, když je těch konzultací hodně.“ Jedná se o fyzickou i psychickou únavu, která
když se dostaví, říká pracovnice, „tak se musím o sebe nějak postarat“ (N12). Interpretuje to
následovně: „A přece jenom jsem tam kvůli těm lidem, tak aby oni nestrádali.“ Vysvětluje
taky, že by to nemohla dělat každý den (chodit za klienty do věznice), proto jsou to vždy jen
dva nebo tři celé dny v týdnu a má to svůj hygienický aspekt, vysvětluje pracovnice. Říká:
„Pak už vnímám, že jim nemůžu tolik dát. Takže já se musím o sebe postarat vždycky“ (N12).
Interpretuje tento postoj jako zodpovědnost, která je důležitá.
Několik pracovníků mluví také o tom, že je důležité umět komunikovat s pachateli různými
způsoby. Pracovnice N10 říká: „Denně komunikujete, různými způsoby, protože každý klient
to chápe jinak“ (N10). A spojuje to také s potřebou kontrolovat se. Mluví o tom, že i vy jako
osobnost nějakým způsobem působíte na ty klienty. To pro ni znamená, že se musí pořád
kontrolovat, že musí umět zacházet sám se sebou, zacházet s různými osobnostmi, aby se
uměla přizpůsobit „té kapacitě toho klienta.“ „A ptát se jak to jakoby on to zvládá, jak on si
to dokáže představit, že by se to plnilo prostě, jakoby ty jeho kroky a vlastně tam nepouštět
sebe, protože já vím, že já jsem třeba v normálním životě, jsem takový drak a válec…“ (N10).
Při doptávání proč, to vysvětluje tím, aby nastavila spolupráci a aby ten klient dostával to, jak
mu to vyhovuje (N10). Pracovnice několikrát během rozhovoru mluví o tom, že „to je
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náročné“. A to ať už v tom, že musíte „komunikovat různými způsoby“, „že jsme neustále
vystavováni kontaktu s lidmi“ nebo v tom „umět motivovat lidi“ (N10). V další řadě uvádí, že
„pořád musíte se nějakým způsobem hlídat, kontrolovat, reflektovat sebe, reflektovat
klienta“ (N10). O tomto tématu mluví pracovnice víckrát a rozvádí ho: „Je to nárok na osobu
pracovníka. (…) „Že je to prostě náročný, no. Takže si jakoby i snažím i stanovovat si
maximum jakoby hodin konzultačních za ten den, aby to bylo ve zdravé míře. Protože vím, že
prostě když bych přepískla ty konzultace za ten den a měla jich pět, šest, že jo, tak ten šestý
už to slízne úplně jako ode mě, protože už bych byla hrozně unavená. A vlastně se musíte
soustředit skoro na každé slovo, každou větu, kterou ten člověk řekne, abyste to mohla umět
zpracovat a najít v tom nějaké to sdělení toho klienta“ (N10). Jinak se pracovnice domnívá, že
klienta neošetří a neodchází úplně spokojený. Cílem pracovnice tedy je, aby měl klient
zodpovězené otázky a varianty řešení. „Vyvést klienta z omylu, jak to funguje, ale poskytnout
mu mechanismy, které mu umožňují vybrat. Neměl by odcházet s tím, že mu tady nikdo nic
nedal“ (N10). Pracovnice klade tedy důraz na možnosti pro klienta (co by mohl) a naději
(N10).
a) Psychoterapeutické kompetence sociálních pracovníků

Při otázce na vědomosti a znalosti odpovídá pracovnice N11 odkazem na studium a
psychoterapeutický výcvik. Vysvětluje určitou orientaci svých interpretací, že je „systemicky
orientovaná“ a představuje vliv této orientace na své interpretace: „Z hlediska tedy
zacházení a vnímání reality, ať už své vlastní nebo i připuštění že i klienti mají vlastní realitu,
kterou prostě často z našeho pohledu se mohou zdát být nepravdivé, ale o to právě jde“
(N11) Doplňuje, že každý má právo…vnímat realitu podle svého. Na závěr mluví ještě o tom,
že se musela naučit spoustu věcí sama (N11). O určitém typu orientace hovoří i pracovnice
R6, když říká, že využívá hlubinnou psychologii.
Někteří pracovníci začali mluvit o jakési své „dovednosti“ odhadnout člověka nebo situaci:
„Už jsem zkušená…vypozoruju, jestli je to manipulátor nějaký lhář, človíček zdrcený.“ (…)
„Dovedu to odhadnout po těch letech, ale i tak ještě překvapují“ (R1). Při dalším doptávání
však pracovnice nebyla schopná říct, jak to odhaduje: „Těžko říct – řeč těla, způsob
vyjadřování“ (R1).
O rozeznávání situace s pachatelem podobně mluví pracovnice R5: „Pak už jsem dokázala
rozeznat, kdy si chtějí jen popovídat, že jo, protože jim ten kontakt chybí“ (R5). Také ona není
schopná jasně říct, jak toto rozeznávání dělá. Hovoří o tom, že ji přinesla letitá zkušenost a že
pokud vás práce baví a ty lidi vnímáte, tak jde o určitou intuici, kterou si ověřovala a
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potvrdilo se jí to (R5). Stejný význam zkušenosti dává také pracovnice R5 a R7: „Čím déle tam
děláte, tak už si dokážete otypovat, kdo má jakou šanci se venku uchytit“ (R5). „Když jsem
nastoupila, tak jsem třeba úplně nepoznala (když s ní manipulovali), ale už po těch tvou
letech člověk vycítí, co tím ten člověk sleduje“ (R7).
O tom, že určitý typ kompetencí takového typu se může pracovník naučit pouze praxí a
nedají se jinak předat, hovoří pracovníci R1, N10, R6 a R3. Pracovnice R1 vysvětluje: „Musí
tou praxí do toho proniknout sám“ (R1). Podobně o tom mluví také pracovník R3: „Konkrétní
jednání s lidmi, to se naučí až při tom jednání s těmi lidmi“ (R3). I pracovnice neziskové
organizace N10 mluví o specifické dovednosti zjišťování potřebných informací od pachatele:
„Ověříte to tím, že se naučíte pracovat s otázkami, je to o praxi a vedení komunikace.“ (…)
„Práci s lidmi se nenaučíte jinak než s lidmi“ (N10). Na důležitost praxe poukazuje při
rozhovoru ještě jednou a mluví o důležitosti praxe, která ji naučila přímou práci s klientem.
Mluví o různých situacích jako „manipulativní klient, když vám lže“, tak jak s tím pracovat
nebo „plačící klient“. Podrobněji vysvětluje význam dovedností získaných praxí a jejich
jasnou podobu pracovnice R6: „Co se nemůže nikdy, za rok ani za dva, za tři ani čtyři naučit je
prostě chování k těm odsouzeným, udržování toho odstupu, zachování té profesionality,
nepouštění svého soukromí, jakýchkoliv informací o chodu věznice a ostatních odsouzených,
těm odsouzeným“ (R6).
Mluví nejen o praxi, ale i o vrozených předpokladech: „Sociální pracovním musí mít nějaké
vrozené předpoklady“, které se nedají naučit, intuici. Mluví o něčem, „co člověka donutí
mluvit, charisma“ (R1).
Závěr
S ohledem na výše zvolené indikátory můžeme při práci některých sociálních pracovníků najít
hned několik společných prvků s psychoterapií.
Klíčový prvek, který se line celou kapitolou a který považují za klíčový ve vztahu
k interpretacím pracovníků je jejich dovednost empatie a pochopení. Schopnost překonat
své předsudky a stereotypy a otevřít se všem okolnostem a vlastnostem, které jsou
s pachateli spojeny. Při pohledu na interpretace pracovníků můžeme sledovat, jak je široká
škála významů, kterou zde využívají. Ani jeden z dotazovaných pracovníků nepředstavuje
interpretace, které by obsahovaly jen jeden druh významů (pouze pozitivní nebo negativní
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interpretace o pachateli). Zdá se tedy, že jeden z nejsilnějších společných prvků pojetí
pachatele dotazovaných pracovníků je schopnost vnímat diverzitu pachatele a jeho situace.
Pracovníci mluvili při svých pojetích na mnoha místech o tématech vztahujících se k vztahu,
který s pachateli zakouší. Vztah je tedy něco, co hraje významnou roli v pojetích objektu
sociální práce. V rámci těchto vztahů pracovníci zpracovávají mnoho témat.
Význam komunikace se ukazuje pro sociální pracovníky jako také velmi relevantní téma.
Tento fenomén je velmi dvojsečný, neboť na jednu stranu může být komunikace
interpretována jako běžná lidská dovednost, kterou zvládá téměř každý člověk, a tudíž se
nejedná i specifickou kompetenci a na druhou stranu může být mocným nástrojem
sociálních pracovníků. Jak již tedy bylo řečeno, sociální pracovníci ve vězení vypovídali o
zkušenosti, kdy pracovníci jiné profese ve vězeňství snižovali význam jejich práce na základě
interpretace „že si s odsouzenými jen povídají“. Sociální pracovníci však tomuto povídání
přikládají jiný význam. Vysvětlují, že díky tomu mohou snížit napětí u jedinců a tím
předcházet konfliktům ve vězení, mohou díky tomu získávat také významné informace
potřebné
Toto jsou všechno okamžiky, kdy sociální pracovníci využívají kompetence, dovednosti, které
by se dali označit také za psychoterapeutické. Z mnoha výše uvedených interpretací můžeme
sledovat, nejen okolnosti kontaktu sociální pracovník-klient, ale i ne/uvědomění si
pracovníka využívání těchto psychoterapeutických nástrojů. To, nakolik tyto nástroje
budeme označovat za psychoterapeutické nebo sociálně pracovní je pak otázkou
interpretace každého odborníka nebo pracovníka.
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Psychoedukace psychiatrickou sestrou u pacientů se syndromem
závislosti na návykových látkách s návazností na terapeutické programy
oddělení návykových nemocí kliniky ESET
MARTA HOŘEJŠOVÁ
Osnova:
Seznámení s novým výkonem edukace a konzultace
Indikace
Práce v týmu Duálních Diagnóz
Psychoedukace klientů závislých na psychoaktivních látkách
Zapojení v individuální i skupinové psychoterapii
Kasuistiky

Obrázek 1: Klinika ESET - oddělení návykových nemocí

Ráda bych využila příležitosti a na této konferenci SI, vás stručně seznámila s terapeutickými
programy a aktivitami na Oddělení návykových nemocí, kliniky ESET. Základem je ambulantní péče
psychiatrem, individuální psychoterapie prováděná psycholožkou a probíhají zde dvě skupiny s
odlišnou dynamikou a složením. Součástí mojí práce jsou psychoedukace, psychiatrickou sestrou.
Tyto terapie spolu souvisí, vzájemně se doplňují a navazují na sebe.
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Obrázek 2: Pracovna sestry

Jak jsem se již dříve zmínila, byl v roce 2009 zaveden nový výkon v odbornosti psychiatrická sestra v
rámci individuální psychiatrické rehabilitace, „Konzultace a edukace“. Zahrnuje nejprve zpracování
edukačního a krizového plánu, psychiatrickou sestrou, který je předložen a schválen indikujícím
lékařem. Tyto úkony jsou hrazené zdravotními pojišťovnami (Edukace a reedukace psychiatrickou
sestrou) a liší se od sebe frekvencí a dobou trvání výkonů. Úvodní edukace se provádí v délce 75
minut, reedukace trvá 45 minut a lze je provádět 5x ročně u jednoho pacienta. Samozřejmě, zejména
v mém případě, se dobrovolnosti meze nekladou, důležitý je výsledek.

Tento výkon je přednostně směrován na nebezpečí kombinace psychofarmak i jiných léků
s alkoholem a omamnými látkami, které vedou k nežádoucím interakcím. Může dojít k závažnému
poškození zdravotního stavu i ohrožení života. Alkohol např. při kombinaci s antidepresivy zvyšuje
několikanásobně účinek a naopak léčebný vliv léků, alkohol potlačuje. U psychotických pacientů, je
stanoven postup dle etického kodexu sestry a podléhá schválení ošetřujícího lékaře psychiatra.
Účelem je, srozumitelným způsobem informovat o charakteru nemoci a o léčebných postupech. U
těchto pacientů je kladen důraz na nebezpečí nejen kombinace psychofarmak s omamnými látkami,
ale také vysazení těchto léků. Především u psychotických pacientů je nutné dodržovat principy: důraz
na svobodné rozhodnutí pacienta, nepřesvědčovat, akceptovat i špatná rozhodnutí. Klást otevřené
otázky, aktivně naslouchat. Odmítnutí černobílého vidění, přesvědčovat učením teoretických znalostí
a technik. Dát prostor pro navázání

118

terapeutického vztahu. Na tomto úseku se věnujeme duševně nemocným lidem, kteří současně trpí
závislostí, obvykle na alkoholu, THC, nebo AMP.

Obrázek 3:Pracovna ambulantní psychiatričky

Na klinice ESET, přímo na našem pracovišti působí tým, v programu Duálních Diagnóz. Skládá se z
psychiatra, terénní sestry a sociální pracovnice, kteří v terénu pomáhají našim pacientům při řešení
jejich problematických situací. Zejména tito pacienti vyžadují zvýšenou péči. Jsou to lidé, kteří stojí
často na okraji lidské společnosti a hrozí jim bez naší podpory bezdomovectví. V současné době je
počet institucí, který se těmito nemocnými zabývá nedostačující, ale právě oni potřebují největší
pomoc a podporu. Nejde o zachraňování, jde o řešení zásadních existenčních problémů, které by bez
naší pomoci nezvládli.
V průběhu těchto intervencí jsou pravidelně prováděny odběry moče na toxikologický rozbor, cca
v intervalu 1x týdně. Tento monitoring významně podporuje motivaci k abstinenci.
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Obrázek 4: Pracovna psychiatričky, Intervize týmu Duálních Diagnóz

Společně s týmem Duálních Diagnóz jim pomáháme v oblasti bydlení, exekucí, zaměstnání apod. Na
provádění takové intervence mám kvalifikaci kurz „Psychiatrická rehabilitace na cestě k zotavení“, v
Centru péče o duševní zdraví. Tento výkon je indikován pro závislé pacienty na návykových látkách,
kteří trpí současně diagnózami: schizofrenie, schizofrenní poruchy, poruchy nálady a obsedantně
kompulzivní poruchy.

Obrázek 5: Odběrová místnost na toxikologické rozbory
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Na úseku závislostí je využití psychoedukace indikováno u klientů, kteří dosud neprodělali ústavní
léčbu a chybí jim teoretické znalosti v oblasti návykových látek. Z toho důvodu, mimo jiné, je u nich
potřeba pracovat na náhledu a motivaci k abstinenci. Strategii terapie konzultujeme pravidelně s
psychiatrem, psycholožkou a obtížné případy se supervizorem. V první fázi edukačního procesu, u
závislých osob je seznamuji se základními údaji teorie alkoholizmu, což jsou stadia, typy,
metabolizmus alkoholu, vliv na CNS na genetickou mutaci a na somatická onemocnění. Dále historii
alkoholizmu, vliv na psychiku, psychotická onemocnění, faktory proti recidivě, krizový plán apod. O
každém z těchto bloků bych mohla mluvit celé hodiny, jsou to znalosti čerpané z literatury MUDr.
Skály, MUDr. Nešpora, prof. Hellera, prof. Rohra a jiných významných autorů v této oblasti. To vše
nelze ve vymezeném čase stihnout, proto klienty odkazuji na příslušnou literaturu. Nastudovala jsem
pro tuto terapii mnoho poznatků, týkající se všech závislostí (alkoholizmu, toxikomanie a gamblingu),
o využití technik, získávání náhledu a motivace, které aktivně do edukačního procesu zařazuji. Např.
používáme (i na skupinách) techniky od Dr. Nešpora: Sněhová koule, (pozitiva abstinence, negativa
recidivy), Semafor (třífázová ochrana před recidivou), Chameleon, (přeměna jedné závislosti v jinou)
apod. Nelze ale setrvat pouze v teorii a technikách týkajících se alkoholu a návykových látek. V
souvislosti s komplexní pomoci našim klientům, je nutné pracovat, ve všech terapeutických
aktivitách, na nové struktuře jejich osobnosti, aby změnili nejen životní styl, ale i škodlivé vzorce
chování a myšlení. Pro tuto práci jsem získala ve výcviku SI neocenitelné poznatky a dovednosti.

Také mě upoutaly knihy od prof. Rohra, zaměřené na závislosti a poruchy osobností, obvykle
začínající pohádkou. O významu pohádek proběhla poutavá přednáška na teoretickém víkendovém
semináři od PhDr. Hermana, ve které podrobně objasnil jejich historickou symboliku a lidovou
moudrost, předávanou ústně z generace na generaci. Tyto teorie využívám i k psychoedukacím. Např.
zapálíme si svíčku, ponoříme se do historie, kdy nebyla ještě elektřina, a požádám klienta, aby jako
naši předkové, mi vypravoval nějaký příběh o sobě. Obvykle se u klientů otevírají staré vzpomínky,
které mají často souvislost se vznikem jejich závislosti a které se snažíme společně zpracovat. Ze své
pozice psychiatrické sestry se zaměřuji na tzv. realitní psychoterapii, kterou znám z věznice.
Pracujeme s fakty „tady a teď“ rozebíráme aktuální prožitky v osobním i pracovním životě.

Obrázek 6: Pracovna psycholožky
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Moje psychoedukace bývá kombinována s individuální psychoterapii, kterou provádí psycholožka na
oddělení závislostí. Většina našich pacientů trpí nedostatečným pocitem vlastní hodnoty a je nutné
pracovat na instalaci nových životních programů hlavně tím, že se snažíme o zvýšení sebevědomí a
sebehodnocení. Bez změn struktury osobnosti a nového životního programu není abstinence
dlouhodobě udržitelná. Závislé pacienty na alkoholu, nebo jiných návykových látkách, přijímám
takové, jací jsou, snažím se navázat terapeutický vztah založený na důvěře a postupně pracujeme
společně na změně. Opírám se u nich o vzpomínání na úspěchy a šťastné chvíle v jejich životě.
Jednoduše řečeno, učíme se žít spokojeně i bez návykové látky a mít rádi sebe o své okolí. Není to
snadné, protože negativní programy jsou příliš zakořeněné v podvědomí. Podle prof. Rohra je
„Směrodatnou fází pro vývoj pocitů vlastní hodnoty prvních pět až šest let života. Prvním faktorem je
problematika vztahu k rodičům, jaké měli požadavky, jak zapůsobily osudové rány, ztráty, porážky,
urážky a násilí.“ Nejvíce poznatků o defenzích a jak s nimi pracovat jsem načerpala během výcviku,
v NR s PhDr. Frouzovou..
Do těchto tajných programů se obvykle dostáváme po delší době terapie a nejvíce na skupinové
psychoterapii. Pokud se klient během absolvování edukačního procesu dostatečně seznámí s
problematikou závislostí, získá náhled a je dostatečně motivován abstinovat, je po konzultaci s
týmem zařazen do skupiny, což je mu prezentováno jako projev důvěry a odměny za jeho práci.
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Obrázky 7: Terapeutická místnost 2

Na oddělení závislostí probíhají dvě skupiny. První skupina má již dlouholetou tradici, byla založena
před 15 lety MUDr. Birkásovou a její pokračovatelkou je až do současné doby MUDr. Jurkovská. Já v
ní působím jako koterapeut. V této skupině jsou klienti, kteří prodělali ústavní léčbu, někteří
opakovanou a jejich abstinence, až na ojedinělé výkyvy je stabilizovaná. Jsou v ní pouze alkoholici.
Někteří mají Duální diagnózu, užívají psychofarmaka a mají přiznané invalidní důchody. Z těch se
rekrutovalo kohezní jádro, s podporujícími a přátelskými vztahy, které na sebe nabaluje v pozitivním
duchu nové členy. Ti přicházejí po absolvování ústavní protialkoholní léčby a vzájemně si předávají
zkušenosti a životní moudrosti. Jak jsme často probírali na skupinách, tito dlouhodobě abstinující si
našli životní styl, ve kterém jsou spokojeni i bez alkoholu. Klienti v této skupině se na sebe těší, jsou
zvyklí veřejně mluvit, nosí si pohoštění, slaví životní výročí a vytvářejí přátelskou atmosféru. Váží si
toho, že jsou v kolektivu, do kterého patří a kam chodí rádi. V případě porušení abstinence, zkušení
členové obvykle jdou přímo na detoxikační jednotku a na opakovací léčbu, protože jsou seznámeni s
problematikou a i ze své praxe vědí, že nelze bez odborné pomoci relaps zastavit.
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Obrázek 8: Terapeutická místnost 1

Zcela jiná je skupina mladých lidí, v aktivním věku, kteří abstinují krátkou dobu a většina neprodělala
ústavní léčbu, z obavy o ztrátu zaměstnání. Právě s nimi jsem absolvovala výše uvedené
psychoedukace, v kombinaci s individuální psychoterapii prováděnou psycholožkou s dobrými
výsledky. Tato skupina byla založena před pěti lety psycholožkou a pracuje úspěšně v přibližně
stejném složení do současnosti. S jejich vývojem v průběhu terapie a následně ve skupině, Vás chci
seznámit a podělit se o některé údaje a kasuistiky. Zde probíhá terapie více typů závislostí, tj. alkohol,
gambling a toxikomanie. Do této skupiny dochází dvě zdravotní sestry, které jsou si věkově i vizuálně
velmi podobné a již tři roky abstinují. Se závislostí na alkoholu dochází další tři muži, dva hráči a tři
členky byly závislé na pervitinu.
V průběhu tohoto období se vystřídali i jiní pacienti, kteří léčbu přerušili. Těchto deset členů skupiny
již abstinuje dva až pět let, což považujeme za úspěch a cítíme ze své práce uspokojení. Po určité
době se ve skupině vytvořila atmosféra vzájemné důvěry a bezpečí. Pacienti se začali vzájemně
svěřovat i s nejintimnějšími stránkami a zážitky ze svého života.

Kasuistiky vybraných členů:
Vojtěch je povoláním Ing. elektro a dostavil se k léčbě před pěti lety. Alkoholismus byl u něj již značně
pokročilý, udával ranní třesy, pocení a ranní doušky. Bez nich by nemohl vstát a dojít do práce. Přesto
se mu vcelku dařilo v zaměstnání pití utajit a v průběhu pracovní doby vydržel bez alkoholu, ale s
obtížemi. Cítil, že by nebyl schopen dlouho si pozici v práci udržet. Jeho manželka, lékařka,
zaznamenala, že se začal chovat jinak, odhalila jeho pití a pohrozila mu rozvodem, pokud
nepodstoupí léčení. Také děti se začaly k němu chovat s despektem a ztrácel v rodině autoritu. Toto
byly pro něj hlavní impulzy, proč se dostavil do naší ambulance. Nejprve jsme společně uskutečnili
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psychoedukační proces, kde jsem ho seznámila s problematikou alkoholizmu, což bylo v jeho případě
klíčové, protože si vše pamatoval a studoval i doporučenou literaturu. Přišli jsme postupně na to, že
mu dělalo problémy veřejné vystupování. V zaměstnání měl vedoucí pozici a musel často na
poradách vystupovat jako nadřízený a řešit složité situace. Ve své podstatě měl nedostatečný pocit
sebehodnocení a sebevědomí, které řešil alkoholem. Z toho důvodu byly zahájeny i individuální
sezení s psycholožkou, se kterou jsme zvolily strategii posilování sebevědomí. Rozebírali jsme
destruktivní řešení vlastní nedostačivosti, což Vojtěch přijal, byl zcela výjimečný v tom, že se od první
návštěvy v naší ordinaci, alkoholu, jak se vyjádřil „ani nedotkl“ a sám projevil zájem pokračovat v
psychoterapii ve skupině. Pro mladé členy se stal zářným příkladem, téměř vzorem a někteří i dnes
prohlašují, že jim ve skupině supluje otce. Dochází již pět let, nikdy bez závažného důvodu
nevynechal. Je úspěšný v práci, v rodině získal opět respekt, s manželkou hodně cestují a často
ukazuje ostatním fotky z cestování. Je oporou skupiny, často se na něj obrací o radu při řešení svých
problémů. Vojtěch naopak děkuje skupině, že mu pomohla odstranit fobii z vystupování na veřejnosti
a že mu uznání kolektivu zvýšilo sebevědomí. Pravidelně v červnu organizujeme oslavu spojenou s
grilováním, kde Vojtěch a dvě členky (zdravotní sestry) se ujali organizace pohoštění a on sám
obsluhoval gril. Při této akci byly obě skupiny spojeny. Člen ze skupiny alkoholiků hrál na kytaru a
všichni zpívali. V přestávkách mezi jídlem a zpěvem účastníci vyprávěli veselé historky. Přesto se
ukázalo, že tyto dvě skupiny nejsou příliš kompatibilní, seděli odděleně, i když se respektovali.
Během roku skupiny vzpomínají na zážitky a domáhají se opakování. Vojtěch je hlavním aktérem
tohoto grilování a hlavně pro všechny vzorem člověka, který se dokázal vymanit ze závislosti bez
ústavní léčby a jak sám uvádí „stal se svobodným“.

Pozoruhodná je podobnost i průběh závislosti u dvou sestřiček, Edity a Sabiny, obě jsou velmi hezké,
ve věku kolem čtyřiceti let. Edita má vystudovanou bakalářku v oboru zdravotní sestra a pracuje v
gastroenterologické ordinaci. Přišla před třemi roky na pokraji psychického zhroucení. Problémem
bylo její pití alkoholu, čímž řešila konfliktní vztahy v manželství. Manžel podal žádost o rozvod,
ponižoval jí, vyhrožoval, odmítal se dělit o majetek a platit alimenty. Při jakémkoliv jednání
poukazoval na její závislost na alkoholu. Přestože již žil s jinou ženou, se kterou čekal dítě, denně jí
navštěvoval a nutil jí, aby provedla dechovou zkoušku na alkohol. Její sebevědomí a sebehodnocení
bylo tímto významně poškozeno, bála se manžela a toho, že jí vezme syna. Společně mají ještě dceru,
která již je plnoletá, může se sama rozhodnout, s kterým rodičem chce být a ta zůstala s matkou. Ale
studuje a potřebuje od otce peníze. S Editou jsem pocítila soudržnost, i z důvodu profesní kolegiality,
neboť v zaměstnání byla úspěšná. Potřebovala především podporu v abstinenci a následně ve
zvyšování sebevědomí. Věnovala jsem jí, po indikaci psychiatričkou v oblasti edukací pět sezení,
hovořili jsme i o rozpadu jejího manželství a o dalším životě se svými dětmi. V jejím případě bylo
důležité pracovat nejprve na stabilizaci abstinence, bez které by svůj život prohrála. Následně
proběhlo několik individuálních psychoterapií zaměřených na zvýšení sebevědomí s psycholožkou.
Návrh manžela na svěření syna do jeho péče byl zamítnut, protože syn se u soudu vyjádřil, že chce žít
s matkou. Tato pozitivní událost vedla u Edity k výraznému zlepšení psychického stavu. Zapojila se do
skupinové psychoterapie, kde se hodně opírala o Vojtěcha a přijímala jeho názory při řešení
zátěžových situací. Její sebevědomí ve skupině se výrazně zvýšilo, byla schopná dlouze hovořit o
svých zážitcích a dokonce když již po rozvodu jí exmanžel opakovaně žádal o dechovou zkoušku na
alkohol, byla schopná energicky zareagovat a zavolat na pomoc policii. Skupina tento její krok přijala s
nadšením a s uspokojením. Dnes se projevuje jako klidná, inteligentní žena, která žije pro své děti a
práci, ale po prožitých traumatických zkušenostech s exmanželem žádný nový vztah nenavázala. Její
práce jí naplňuje, skupina je pro ní nezbytnou kolektivní aktivitou. Podle jejího vyjádření jí nabíjí
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pozitivní energií a pocitem vnitřního klidu. Abstinuje již tři roky a sama říká, že si na alkohol
vzpomene s odporem, který souvisí se vzpomínkami na životní krizi.
Podobný je příběh druhé zdravotní sestry Judity, která pracuje na chirurgické ambulanci a prodělala
rozpad manželství. V jejím případě exmanžel získal z důvodu jejího pití dvanáctiletého syna do své
péče a přišla k nám zničená a žádala pomoc. Ústavní léčbu, jak tvrdila, si nemohla dovolit z finančních
důvodů, protože splácela hypotéku na byt a obávala se ztráty zaměstnání. Také v jejím případě jsem
se jí na úseku psychoedukací v oblasti alkoholizmu intenzivně věnovala. Po stabilizaci abstinence a
celkovém zklidnění psychického stavu, dále pokračovala ve skupinové psychoterapii. Zde se sblížila s
Editou, se kterou si o přestávkách povídali o pracovních problémech v dnešním zdravotnictví. Po
určité době abstinence, získala Judita syna opět do své péče. Partnerka bývalého manžela o něj příliš
nestála, protože čekala sama dítě. Na rozdíl od Edity s bývalým manželem vychází dobře a nezazlívá
mu, že měl syna ve své péči. Přiznává, že to byla její chyba, protože stále popíjela a manžel avizoval,
že jí syna nemůže takto svěřit. Přesto nebyla bez odborné pomoci schopná abstinovat a mimo ztráty
syna jí hrozila také ztráta zaměstnání, kam přišla jednou opilá a lékař-chirurg jí dal ultimatum, že
bude-li pít, vyhodí jí z práce. Vzchopila se teprve po pádu a nešťastných událostech, aby zabránila
úplnému debaklu. Pracovali jsme v první řadě na stabilizaci abstinence a překonání
sebedestruktivního chování. Dokázala to, udržela se v abstinenci, přestože trpěla v první fázi
abstinenčními stavy. V současné době se její život pozitivně změnil, je šťastná že má syna u sebe,
práce jí baví. Našla si nového partnera, se kterým žije v harmonickém vztahu. Pomohla jí mimo jiné
doporučená kniha od prof. Rohra „Závislé vztahy“ kde se ztotožnila s postavou princezny husopasky a
prezentovala to na skupině. V současné době Judita abstinuje již tři roky.

Jana je členkou skupiny již pět let a přišla k nám se závislostí na pervitinu a na hraní automatů.
Dostavila se po absolvování ústavní léčby U Apolináře a zapojila se do skupiny. Je to pohledná dívka,
velmi milá, má jisté kouzlo osobnosti, takže vzbudila pozornost mužů ve skupině. S odstupem doby se
přihlásila k lesbické pohlavní orientaci. V dospívání měla dlouhodobý vztah s chlapcem, ale ten jí
neuspokojoval, později navázala vztah s dívkou, se kterou začala brát pervitin a s ní se dostala se do
společnosti toxikomanů. Jana má otce, který je přehnaně starostlivý, stále jí chce ochraňovat, což v ní
vyvolává odpor. U Apolináře byla seznámena s tím, že musí abstinovat i od alkoholu, neboť pod jeho
vlivem ztratí sebekontrolu a spustí se craving na drogu. Pod vlivem pervitinu vždy u ní následovalo
hraní automatů, kde prohrávala desetitisícové částky. Otec jí sháněl po hernách v okolí bydliště,
zaplatil její dluhy a odvedl jí domů. V naší skupině se projevovala jako optimistická, otevřená, vždy na
sebe všechno řekla. Po ústavní léčbě měla problémy sehnat odpovídající zaměstnání. Byla zvyklá
pracovat na manažerských pozicích, ovládá perfektně angličtinu a má státnici ze španělštiny. Po
jednom neúspěšném pohovoru se napila piva, následovala dávka pervitinu a po ní hraní automatů,
kde prohrála 30000,- Kč. Vše na skupině upřímně řekla a žádala o pomoc. Tato klientka se o mě
opírala a také mě byl terapeutický kontakt s ní příjemný. Proto jsme se společně i s indikující
lékařkou, dohodly, že se jí budu věnovat v pěti edukačních sezeních. Tato naše setkání byla vzájemně
přínosná. Mimo skupinu Jana absolvovala individuální psychoterapii u psycholožky, jejíž strategie byla
najít její defenze a pracovat na odstranění tajných destruktivních programů. Ve své rodině měla
dokonalé zázemí, byt v rodinném domě a otce, který jí stále chtěl být nablízku, vlastně jí mít pod
kontrolou a odůvodňoval to, že má strach, aby se jí něco nestalo. Matku líčí jako spíše chladnou ženu,
úspěšnou v zaměstnání, se kterou ale neměla nikdy žádný konflikt. Původní diagnóza byla hraniční
porucha osobnosti, což psycholožka po bližším seznámení překlasifikovala na narcistickou poruchu.
Vzhledem k závislému vztahu otce jevila známky nezralosti. Po výše uvedené terapii již Jana dva roky
abstinuje, má dobré zaměstnání a přítelkyni, která pracuje ve vedoucí pozici. Také racionální chování
současné partnerky pozitivně formuje její osobnost a život.
126

Olda se před dvěma roky dostavil se závislostí na sázení na sportovní utkání, kde se začaly navyšovat
dluhy do statisíců korun. Je pohledný, sportovec, který také odmítl ústavní léčbu, protože čekal
povýšení v zaměstnání a chtěl svoji závislost utajit. Po absolvování psychoedukačního procesu, kde se
seznámil se stadii gamblingu a s mechanismem vytvoření závislosti, apod., projevil zájem docházet do
skupiny. Na několika počátečních sezeních se řešily jeho vztahy s bytnou, v jejímž domě měl
pronajatý přízemní byt. Byla to třicetiletá žena, matka dvou dětí, rozvedená, ale v jejím okolí se
vyskytovali i jiní muži, kteří za ní chodili do jejího bytu v 1. patře. Za Oldou docházela výhradně do
přízemí, za účelem sexu a Olda si nebyl jistý, jak má tuto situaci řešit. Skupina mu shodně radila, aby
tyto vztahy přerušil, že ho bytná vlastně zneužívá a že mu brání v navázání perspektivního vztahu.
Dlouho se Olda nemohl odhodlat, ale když se přesvědčil, že o vážném vztahu k němu tato žena
neuvažuje, přestěhoval se do jiného bytu. Vznikla podobná situace, neboť majitelka domu mu nabídla
finančně výhodný pronájem bytu v přízemí. První den po nastěhování ho pozvala na večeři, kde vypili
nějaké víno a bezprostředně došlo k intimnímu sblížení. Skupině se s touto příhodou svěřil a bylo
zajímavé, jak se vzorec jeho chování opakoval. K této ženě nenašel citový vztah, ale přesto jejím
výzvám k sexu vždy vyhověl. Konzultovali jsme s terapeutickým týmem, jak mu pomoci. Dospěli jsme
k názoru, který mu byl na skupině prezentován, že se jedná o přístup nadřízené k podřízenému, který
není pro něj důstojný a brání mu v navázání opravdového perspektivního vztahu. Když se Olda
odhodlal přerušit intimní soužití s majitelkou domu, došlo z její strany ke konfliktu a Olda se rychle
odstěhoval ke kamarádovi. V současné době hledá byt k pronájmu, ale je Vojtěchem i ostatními
vybízen, aby si našel byt, kde je majitel muž. Na poslední skupinu přišel Olda se šťastným úsměvem,
opálený a zdůraznil, že se po dlouhé době pořádně vyspal. Informoval ostatní, že byl v práci povýšen
na vedoucího oddělení. Tato pozice mu přinese výrazné zvýšení platu a tak bude moci v krátké době
zaplatit všechny dluhy. Po jejich splacení má v úmyslu si vzít hypotéku na vlastní byt a tím udělat čáru
za neblahou minulostí. Byl upozorněn, že radostné události mohou vyvolat relaps a že musí zachovat
pokoru a ostražitost, což Olda uznal.

Dalším hráčem ve skupině je Pavel, který také sázel na sportovní utkání na internetu. Je na tom
mnohem hůře než Olda. Má dluh osm milionů korun, který je nesplatitelný. Přišel po absolvování
ústavní léčby, s poraženeckým a pesimistickým postojem k životu, dokonce se u něj dostavovaly
myšlenky na sebevraždu. Vzhledem k tomu, že náhled a motivace nebyly dostatečné, konzultovali
jsme jeho stav v týmu. Zde jsme se shodli, že je indikována intenzivní skupinová i individuální
psychoterapie a i proces edukačně motivační je vhodným doplněním. Pavel užívá antidepresiva a
dochází mimo skupinu na individuální psychoterapii. Já jsem se v edukačním procesu zaměřila na
sociální oblast, na řešení dluhů a na restart nového života bez pocitů viny a méněcennosti. Provedli
jsme společně plán na osobní insolvenci, která v jeho případě nebude jednoduchá, ale za určitých
okolností uskutečnitelná. Předpokládá najít si práci s vyšším příjmem, ale to je, v jeho situaci jediným
možným řešením Protože je řidič autobusu, přišli jsme společně na to, že by mohl pracovat v cizině a
získat potřebné finanční prostředky na stanovené splátky. Také skupina rozebírala jeho situaci a došla
k závěrům, že lidé s takovými dluhy ztratí budoucnost, nemohou si nic koupit, ani najít legálně
zaměstnání, neboť všechny legální peníze si strhne exekutor a jediná možnost se osvobodit za pět let
je osobní insolvence. Pavel se upnul na myšlenku, jak začít nový život, postupně se s touto nadějí
měnilo jeho chování i myšlení. Předpokladem k získání práce v cizině je učit se jazyk a Pavel se začal
intenzivně učit anglicky, na což byl pyšný a ve skupinách již přestal zaujímat poraženecký a
pesimistický postoj. Svěřil se, že matka, která ho vychovávala sama, ho v dětství často fyzicky trestala,
což on považoval to za své selhávání, vinu za bití nepřikládal matce, ale sobě, že zlobil. Skupina se
těmito jeho zážitky z dětství podrobně zabývala a každý emotivně vyjádřil svůj názor. Chování matky
127

shodně odsoudili a ujistili ho, že se nemá z čeho obviňovat. Pomohli mu nastoupit cestu k bližšímu
zpracování dávných prožitků a získání zisků v sebepoznání. Pavel podle hesla „rozhoduj sám“ není
schopen se traumat z dětství zcela zbavit, matku má stále rád a navštěvuje ji. Na další skupině se
vyjádřil, že s ní promluvil a zeptal se jí, zda považuje to, jak se k němu chovala za správné. Nejprve se
rozzlobila, upadla do afektu, ale náhle začala plakat a prosila ho, aby jí vše odpustil. Pavel na poslední
skupině byl více uvolněný, vyjádřil se, že po řešení s matkou, postupně došlo ke zmírnění jeho
úzkostí, také strachu z budoucnosti a že již ho nenapadají černé myšlenky. Skupina mu zatleskala, což
vyvolalo po dlouhé době na jeho tváři úsměv.

Obrázek 9: Čekárna

Nebylo by fér, prezentovat naši práci tak, že máme pouze pozitivní výsledky. Není výjimkou, že klienti
léčbu vzdají a zmizí, nezřídka se ale stává, že se s odstupem doby vrátí, chtějí změnu a pokračovat v
léčbě. Úzká spolupráce celého týmu a zvolení společné strategie, nám v mnoha případech přinesla
úspěch. To, že jsme mnohým klientům pomohli najít novou životní cestu, je největší odměna za naši
práci. Také je nutné poděkovat vedení kliniky Eset, že nám pro takový terapeutický proces závislých
osob, byly vytvořeny podmínky.
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Využívání prvků integrativní psychoterapie ve školství
Mgr. Tomáš Just
Úvod

Už 20 let pracuji ve školství jako učitel 1. stupně. V roli začínajícího učitele mě bavilo
vymýšlet různé aktivity pro žáky a způsoby zpestření výuky. Brzy jsem zjistil, že
mnoho věcí nefunguje tak, jak bych si představoval. Po metodické stránce precizně
připravena výuka troskotala na nezvládnutém vedení třídy jako skupiny. V roli toho,
který skupinu vede, jsem neuměl rozpoznat procesy, probíhající mezi žáky a
dostatečně je využívat nebo ovlivnit.
Abych dokázal nahlédnout do těchto vztahů a naučil se je řídit, hledal jsem možnosti
dalšího vzdělávání a studoval literaturu na toto téma. V oblasti školství je těchto
informací dost málo, hledal jsem tedy i v dalších oblastech postupně jsem si začal
doplňovat chybějící informace a kompetence. Tímto způsobem jsem se také dostal
k integrativní psychoterapii. Že je to pro můj obor správná cesta jsem si už
mnohokrát ověřil v praxi. Do celého kontextu mi zapadá i poznámka vyřčená na
jednom z teoretických víkendů Skálova institutu. Přednáška se týkala vývoje
psychoterapie jako oboru a různých psychoterapeutických směrů a škol. Zaznělo
zde, že by v dnešní době mohly a měly některé psychoterapeutické techniky a
postupy být využívány ve školách, aby se děti mohly učit kompetence potřebné
k životu. Což, dle mého názoru, je možné, pokud jsou učitelé vedeni k práci s těmito
postupy a technikami.
Po svých zkušenostech působení ve škole a ve výcviku v integrativní psychoterapii
jsem se rozhodl téma využívání prvků integrativní psychoterapie v oblasti školství
zpracovat v této závěrečné práci. Je to úkol dosti nesnadný. Téma, či spíše termín,
psychoterapie se ve školách dosud moc neobjevuje a navíc není jasně vytyčená
hranice mezi pedagogikou a psychoterapií. Adepti na učitele jsou sice vzděláváni i
v oblasti psychologie (především pedagogické a vývojové), nejsou ovšem vedeni
k využívání postupů a technik využívaných v psychoterapii. Přitom doba i
společenský kontext se proměňuje, a učitelé jsou čím dál více v roli vychovatelů,
poradců, řešitelů problémů a problémových situací než v roli předavatelů informací.
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V práci vycházím kromě zkušeností z výcviku také z dostupné literatury a ze
zkušenosti školy, v níž v současné době působím osmým rokem jako učitel 1. stupně
a zástupce ředitele.
Psychoterapie vs. pedagogická činnost

Pokud se snažíme najít využití prvků psychoterapie ve školách, je třeba vymezit
pojem psychoterapie a zamyslet se nad tím, zda pedagog – učitel může provádět
terapii žáků. Na první pohled se jedná o odlišné procesy. Učitel má jako kontrakt
pedagogické působení – tedy výchovu a výuku (viz hlavní úkoly školy níže). Pokud
by tedy vědomě vstupoval bez jasného kontraktu na pole terapie, porušoval by svůj
kontrakt pedagoga. A to i v případě, že by měl kompetence a dovednosti získané ve
výcviku jako terapeut. Ovšem kde je hranice mezi pedagogickým působením a
terapií je velmi nejasné.
Peter Pöthe o počátku terapeutického působení říká, že terapie začíná ve chvíli, kdy
si klient o pomoc vědomě řekne, vzdá se svých rigidních obran a postojů založených
na odporu ke změnám ve svém intrapsychickém nebo sociálním fungování. Pokud
pracovník odpoví na klientovo „zavolání“ a u klienta se projeví změny, podle Pöthe
už to je terapeutické působení. Podle této formulace bychom v některých případech
mohli mluvit o terapeutickém působení i u učitelů vůči žákům.
Učitel ovšem ve své roli není primárně terapeut. Nemůže například s žákem ukončit
vztah, má kontrakt daný svou profesí, používá při své práci hodnocení (klasifikaci) a
může (v některých případech musí) při řešení problémů využívat represi, což mu
umožňuje (příp. nařizuje) legislativa a školní řád.
Thomas Gordon doporučuje učitelům, kteří mají dané kompetence a dovednosti, aby
se stali v rámci svého oboru poradci nebo odbornými konzultanty. Podle Gordona by
poradce měl splňovat čtyři základní předpoklady:
 Neusiluje o změnu klienta, dokud si není jistý, že si ho klient k tomuto účelu
najal
 Přichází připraven, má potřebné údaje, informace a data
 O svých zkušenostech mluví stručně, věcně a nenaléhá
 Nechává odpovědnost na klientovi, je pouze na něm, zda úsilí vynaložené
poradcem přijme
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Integrativní psychoterapie a škola

Bereme –li integrativní psychoterapii jako přístup otevřený všem proudům a směrům,

který se inspiruje u ostatních terapeutických škol i v jiných oblastech, můžeme se
pokusit i o určitou integraci psychoterapie a pedagogiky. Terapeutické prvky jsou
v dnešní škole přítomny v mnoha oblastech, aniž bychom je takto přímo
pojmenovávali. Málokdo ví, že svůj původ mají právě v psychoterapii. Mnohdy jsou
prezentovány jako moderní metody vedení třídy, přístupu k žákům nebo vedení
výuky. Dle mého názoru nejde o to ukazovat, že tato technika či metoda je odtud a
tato zase odtamtud. Důležité je efektivně s nimi pracovat a využívat je pro dobro
žáků jako hlavních klientů školského systému. Mnohým z prvků je věnován prostor
v následujících kapitolkách.
Výuka předmětů osobnostního rozvoje

Výuka je v podstatě hlavním úkolem školy a ve školní práci zabírá nejvíce času. Žáci
ovšem nejsou jen stroje přijímající informace. Tedy ani výuka tzv. naukových
předmětů není jen předávání informací. Podle Prof. Jana Sokola by současná škola
měla plnit tři úkoly:
1. Personalizace – rozvoj žáků jako osobností, vybavení kompetencemi, které
jako osobnosti budou potřebovat pro svůj život
2. Socializace – vyvádění žáků ze soukromí rodiny do širšího společenství lidí
tak, aby se naučili s druhými vytvářet vztahy, spolupracovat a řešit problémy
3. Vzdělávání – vybavení žáků informacemi, které budou ve svém osobním,
občanském i profesním životě potřebovat
Ve světle této vize se mění pohled na školu jako na instituci hlavně vzdělávací a i
naukové předměty se stávají prostorem nejen pro předávání informací, ale také
příležitostí pro další rozvoj žáků. V případě osobnostního rozvoje jsou ale
nejdůležitější předměty a obory, které mají osobnostní rozvoj přímo v náplni, což jsou
především občanská výchova, etická výchova, prvouka, člověk a svět práce, člověk a
jeho zdraví a podobně.
Zde se pracuje především formou zážitkové pedagogiky, skupinové práce, zpětné
vazby, reflexe a podobně. Mnohé aktivity, techniky a hry jsou původně technikami
terapeutickými. Proto jejich použití musí být dobře promyšleno a pedagog by si měl
být vědom svých limitů.
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Mezi tyto limity patří především:
 Počet žáků
o Běžná výcviková skupina, kde se většina technik dá efektivně využít,
mívá maximálně 15 členů. Ve třídách bývá běžně kolem 20 – 30 žáků.
 Schopnost učitele vést skupinu v sebezkušenostních aktivitách
o Učitelé často používají nejrůznější publikace – kuchařky her a aktivit.
 Schopnost pedagoga vést reflexi
 Osobnostní nastavení učitele
 Omezený čas vyučovací hodiny
Soňa Hermochová v publikaci Skupinová dynamika ve školní třídě upozorňuje, že při
používání her, cvičení a technik ve škole by měl vedoucí (učitel) mít zkušenosti
v práci se skupinou. Také by podle Hermochové měl projít sebezkušenostním
výcvikem a vzděláním včetně supervize. Jde především o to, aby se z technik
nestaly nezávazné hříčky pro zpestření výuky, ale aby byly využívány pro záměrnou
intervenci do procesů, které má učitel za cíl podpořit.
Pro potřeby školy je vhodné vybrat techniku (aktivitu) zaměřenou na oblast, které se
učitel chce věnovat. Naladit žáky na téma formou motivace – senzibilizace, provést
techniku (aktivitu), zreflektovat prožitek žáků při aktivitě a převést tento prožitek do
reálného života. Zároveň by měl být učitel vždy připraven reagovat na konkrétní
situaci a opustit své vybrané téma, pokud je ve skupině (třídě) aktuální téma jiné.
Osobnost učitele

Učitelé při konzultacích a na školeních dalšího vzdělávání chtějí často slyšet návody,
jak řešit konkrétní situace ve škole. Obecně platné postupy samozřejmě neexistují.
Jedná se především o osobnostní nastavení učitele a o pozici, z níž jedná a pozici,
v níž se nacházejí žáci. Zjednodušeně řečeno: Odkud k žákům jako učitel mluvím a
kde jsou mí žáci.
Pro určitý typ sebereflexe či sebeurčení osobnosti učitele můžeme použít tzv.
ledovec podle Virginie Satirové. Podle Satirové je desetina „ledovce“ nad hladinou to,
co můžeme vidět, tedy chování. Hladinu tvoří coping – tedy způsob řešení problémů
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a pod hladinou najdeme pocity, pocity o pocitech, přesvědčení, očekávání, touhy a
nejhlouběji self, životní moudrost a spiritualitu. Satirová dále říká, že touhy, self,
životní moudrost a spiritualita je to, co máme všichni stejné, zde se tedy můžeme
jako lidské bytosti potkat. Ostatní části „ledovce“ můžeme mít různé a na této
různosti můžeme růst.
Podle tohoto modelu je tedy chování odrazem všech složek pod „hladinou“. Pokud
učitel řeší tzv. nevhodné chování jen s přihlédnutím na coping – způsob žákova
chování (řešení problému), většinou jeho intervence není efektivní. Pokud má
prostor, čas a zájem prozkoumat i složky pod hladinou, může společně s žákem
dospět k efektivnímu závěru.
Dále Satirová rozlišuje čtyři pozice ve stresu, v nich řešíme problém – coping. Jsou
to sebezáchovné pozice, které nám pomáhají přežít v krizových situacích, ovšem
přenášíme je i do běžných vztahů, kde mohou způsobovat problémy.
 Obviňování – „Za všechno můžeš ty!“ Zde počítáme sami se sebou,
kontextem situace, ale nepočítáme s druhým (ty)
 Usmiřování – „Za všechno můžu já! Jsem nemožný!“ zde počítáme s druhými
a s kontextem situace, ale rušíme sami sebe
 Superracionalita – Počítáme pouze s kontextem, kterým jsou pravidla,
zákony, tabulky a podobně
 Rušení – Zde nepočítáme s ničím, všechno rušíme (ve škole nejčastěji tzv
třídní šašci)
Nejvhodnější pozicí je ovšem kongruence, kdy počítáme sami se sebou, s druhým i
kontextem situace. Je to stav, kdy je člověk schopen přijímat od druhých i dávat
druhým, kdy říká ANO a myslí ANO, říká NE a myslí NE a obě tato slova jsou „slova
lásky“.
Všechny tyto pozice mají své symptomy a zdroje, je dobré, když učitel o nich ví a
dokáže je využívat pro směřování skupiny i pro osobnostní růst žáka.
Pro učitele může být toto schéma nástrojem pochopení projevů žáků a také
sebereflexe, kdy si může uvědomit, kdy obviňuje, usmiřuje, je superracionální a ruší,
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jak se v těchto pozicích cítí a naopak kdy je kongruentní a jak se cítí a co cítí
k žákům a kolegům v této pozici.
K osobnosti učitele zajisté patří soubor kompetencí a způsobilostí pedagoga. Ty se
v mnohém podobají kompetencím a způsobilostem terapeuta. Jako příklad uvádíme
některé z nich:
 Reflektovat účinky své osobnosti, svého záměrného i mimoděčného jednání
s žáky: na jejich učení, prožívání a postoje, na klima ve třídě. A to s důrazem
na odhalování možností dělat věci jinak, adekvátněji.
 Interpretovat příčiny a souvislosti kázeňských problémů a schopnost realizovat
variantní strategie jejich řešení
 Jednat s rodiči, získat je pro spolupráci tam, kde to jde a jak to jde
 Účinně komunikovat s žáky v různých situacích
 Diagnostikovat nejen vědomosti a dovednosti žáků, ale také jejich pojetí učiva,
styly učení, další potencionality žáků, vztahy mezi žáky a klima třídy
 Tvořivost, flexibilita, empatie, autenticita, akceptace sebe i druhých
Ken Evans formuluje základní dovednosti terapeuta v osmi oblastech. Také zde
najdeme mnoho styčných bodů s dovednostmi pedagogickými. Opět uvádíme jen
některé z nich, tedy takové, které by měly být také dovednostmi pedagoga v procesu
výchovy a vzdělávání žáků (pro pedagoga je klientem žák):
 Zaměřovat se na dynamiku a potenciál lidských vztahů a podporovat klienta
ve vytváření a udržování uspokojivých vztahů se sebou a se světem
 Podporovat klienta v integraci sebe sama
 Vytvářet atmosféru bezpečí jasným vytyčením profesionálních hranic a péčí o
ně
 Přistupovat k sobě i k druhým s otevřeností, uvědoměním, poctivostí,
profesionálním a etickým chováním
 Být vnímavý k projevům přenosu a umět je pojmenovat
 Rozvíjet vztahové dovednosti
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 Přemýšlet o problematických místech v procesu, pojmenovávat je a pracovat
s nimi
 Rozpoznávat vlastní předsudky
 Zkoumat limity vlastních schopností, uvědomovat si je
 Rozpoznat a napravit nedorozumění či trhliny ve vztahu s klientem
 S úctou a respektem konfrontovat klientovy obrany, s ohledem na aktuální
úroveň jeho sebepodpory
 Neustále zachovávat respekt a úctu ke klientovi
Dovednosti, kompetence a způsobilosti pedagogů by měly být rozvíjeny. K tomu
může sloužit jednak další vzdělávání pedagogů a samostudium. Zájem o rozvoj
kompetencí a dovedností učitelů by mělo mít vedení školy. Vedení tedy může
mapovat schopnosti pedagogů při motivačních nebo hodnotících pohovorech. Aby
mohl být pohovor s pedagogem efektivní, musí mít i vedoucí pracovník soubor
kompetencí pro vedení pohovoru a celkově pro vedení lidí. Dalším nástrojem
vedoucího pracovníka (ředitele) může být supervize a koučing.
Samostatnou kapitolou týkající se osobnosti učitele a vztahu mezi učitelem a žákem
je přenos a protipřenos. S tímto tématem se ve škole téměř nepracuje a určitě by si
zasloužilo větší pozornost. Toto téma ovšem přesahuje rozsah této práce, uvádím jej
zde především jako námět případného dalšího zpracování a větší pozornosti
v budoucnu.
Třídní učitel

Důležitou roli pro žáky ve škole sehrává třídní učitel. Podle zažitých představ je to
člověk, který vyřizuje omluvenky, vybírá peníze na divadlo a jeho podpis je na
vysvědčení. Pokud bychom se zeptali žáků, co od třídního učitele očekávají oni,
pravděpodobně bychom slyšeli – že se nás zastane a bude nás mít rád. Třídní učitel
by tedy měl se třídou komunikovat více než ostatní učitelé a především by měl být
hlavním „manažerem“ třídy. Měl by umět pracovat se skupinovou dynamikou,
s hierarchií třídy, měl by pomáhat žákům řešit problémy a konflikty. Pokud učitel neví,
kdo je „alfa“ třídy, nemůže se třídou efektivně pracovat. Realitou je, že přibližně jen
20% učitelů ví, kdo je hybatelem jejich třídního kolektivu. Třídní učitelé a učitelé
obecně nejsou vzdělaní ve výše zmíněných tématech. Volně dosažitelné jsou
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dotazníky a diagnostické nástroje, které třídním učitelům mohou být k dispozici.
Samozřejmě opět narážíme na problém, že většina těchto diagnostických a
podpůrných nástrojů se dá využívat jen člověkem, který mu rozumí a s výsledkem
umí dále pracovat. Třídní učitel by také měl být veden k tomu, aby získával
pravidelnou zpětnou vazbu a vyhodnocoval v sebereflexi, zda používá vhodné
postupy, zda je jeho práce efektivní, zda by nemohl dělat něco lépe.
1.1.

Způsob vedení třídy

Při vedení třídy by si měl učitel uvědomovat, jakým typem situačního vedení působí,
který typ používá v různých situacích.
Autoritativní – „chci“, „bude to tak“, „udělej to tak“, orientuje se na sebe, je

•

velmi aktivní
•

Demokratický – „Jaký je váš názor?“ „Jak to vidíte?“ „Co vy na to?“, orientuje
se na skupinu, je aktivní
Zúčastněný – „Nadchlo mě, jak jste si rozdělili úkoly“, Potěšilo by mě,

•

kdybychom si neskákali do řeči“, orientuje se na skupinu, aktivita je nízká
•

Volný – „Nevím“, „Je mi to jedno“, orientuje se na sebe, aktivita velmi nízká

Nelze říct, že by jeden z těchto stylů vedení byl nejlepší a některý nejhorší.
V různých situacích je třeba používat různé styly a být si vědom, co přinášejí.
1.2.

Způsoby přijímání rozhodnutí

Třídní učitel má být ve třídě také garantem přijímání rozhodnutí (např. při řešení
problémů). Opět by si měl být vědom, že toto lze provést několika způsoby, které
mohou být pro různé situace více nebo méně efektivní. Učitel by také měl vědět, co
daný způsob rozhodování pro skupinu přinese. Mezi způsoby přijímání rozhodnutí
patří šest základních typů:
•

Vyhnití – nějak to dopadne

•

Náhoda (los) – volí se mezi dvěma možnostmi (souhlas – nesouhlas)

•

Rozhodnutí jedince – skupina se rozdělí na zastánce a odpůrce

•

Hlasování – skupina se rozdělí na vítěze a poražené
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•

Kompromis – vybere se nejspravedlivější ze dvou variant

•

Konsenzus – jednáme tak dlouho, dokud všichni nesouhlasí s výsledkem

1.3.

Role ve skupině

V každé skupině platí určité přirozené mechanismy a vytvářejí se určité role. Platí to
pro terapeutickou skupinu i pro třídu. V terapeutické skupině s rolemi terapeut
vědomě pracuje, ve třídě by vědomě měl pracovat s rolemi učitel. Existuje několik
typologií skupinových rolí, uvádím zde ty, které jsou pro oblast školství srozumitelné
a pro práci učitele nejpoužitelnější
•

Nadšenci – neumí a chce

•

Příživníci – neumí a nechce

•

Pilíře – umí a chce

•

Rozbušky – umí a nechce

Podle tohoto rozdělení žáků je zřejmé, že pro učitele je největší oporou žák – pilíř a
největší hrozbou žák rozbuška. Učitelé se často podvědomě věnují nejvíce žákům
nadšencům a příživníkům, ale největší pozornost by měli věnovat právě rozbuškám a
z nich „udělat“ pilíře.
Další typologie dělí role na skupinové a individuální:
•

Skupinové
o Mentální (hlava)


Jedná se o specialisty, inovátory a iniciátory

o Akční (ruce)


Jedná se o ty, kteří usměrňují, stojí nohama na zemi, dotahují
nápady a jsou jejich realizátory

o Sociální (srdce)


Je to koordinátor, ten, který se stará o vztahy v týmu a dokáže
nacházet zdroje
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•

Individuální
o Nosič vody
o Travič studní

1.4.

Spolupráce učitelů při vedení třídy

K pozici třídního učitele patří také zajištění spolupráce s ostatními učiteli, kteří ve
třídě působí. Třídní učitel by měl být garantem, který dohlíží na to, že kolegové
jednak respektují nastavená pravidla a třídním učitelem vytyčený cíl, a také
spojovatelem třídy (skupiny) a jednotlivých učitelů. K takové roli potřebuje třídní učitel
soubor kompetencí pro vedení, vyjednávání, řešení problémů a podobně.
V současné době si důležitost pozice třídního učitele v tomto směru uvědomují i
oficiální místa a rozšiřuje se nabídka dalšího vzdělávání pro učitele v tomto směru.
Jak nabídku využije je už na konkrétních učitelích a vedení škol.
Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště je v různých formách součástí stále více škol. Tuto
formu podporuje i MŠMT a zřizovatelé škol. Poradenský tým na škole by v ideálním
případě měl tvořit školní poradce (psycholog nebo terapeut), výchovný poradce,
preventista rizikového chování.
Poradenské pracoviště je k dispozici především žákům, ale také rodičům žáků a
učitelům. Poradce (psycholog nebo terapeut) by měl být dle mého názoru k dispozici
dle velikosti školy (počtu žáků) cca 10 – 30 hodin týdně.
O náplni poradenských pracovišť ve školách bylo napsáno mnoho. Ze zkušeností
víme, že školní poradce by měl mít konzultační hodiny pro žáky (případně rodiče a
učitele) pro individuální práci, dále by měl pravidelně vstupovat do tříd a provádět
diagnostiku vztahů a dynamiky skupiny nebo být nápomocen při řešení případných
problémů a konfliktů ve třídě a být k dispozici pro krizovou intervenci. V ideálním
případě může z žáků vytvořit terapeutickou nebo rozvojovou skupinu, která se
pravidelně schází.
V naší škole má poradkyně v pracovně také čajovnu, kam přicházejí žáci v době
mimo vyučování (o přestávkách a odpoledne) posedět, uvařit si čaj a neformálně se
setkat s ostatními nebo právě s poradkyní. Vzniká tak bezpečný prostor pro sdílení.
Díky tomu může poradkyně monitorovat klima ve škole i jednotlivých třídách a na
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základě tohoto obrázku včasně zasahovat při náznacích počínající šikany či jiných
projevech rizikového chování.
Řešení problémů a konfliktů

Škola je místo, kde konflikty musí zákonitě vznikat, protože se jedná o životní prostor
většího množství dětí. Konflikty a problémy jsou ve školním prostředí častější a
masivnější, což je důkazem změn v kontextu doby, společnosti a větší míry
blahobytu a demokratizace. Jde především o to, jakým způsobem je řešit. Dříve
nejčastěji používané metody restrikce přestávají být účinné a tzv. kázeňský řád se
dnes stává spíše pomocníkem pro vymezování hranic tolerance. Je tady výchovným
prostředkem pro ostatní žáky, nikoli směrem k žákovi trestanému. Je tedy třeba
hledat jiné způsoby řešení krizových situací, konfliktů a problémů. Právě na tomto
poli se mohou využívat prvky integrativní psychoterapie.
1.5.

Agrese násilí a schválnost

Učitelé často nerozlišují fyzické projevy žáků a řeší a trestají tyto projevy bez
pochopení důvodu jejich vzniku. Pro efektivní řešení je dobré pojmenovat chování
jako agresi, násilí nebo schválnost. Agrese je u všech lidí přirozeným projevem a
jedná se o pud sebezáchovy. Násilí je vědomé a konané s radostí, je to chování dle
nějakého vzoru. Násilní žáci mají ze svého chování nějaký zisk. Schválnost je potom
chování, kterým si žáci testují pevnost hranic – limitů. Projevy agrese, násilí a
schválnosti se potom samozřejmě musí řešit odlišným způsobem.
1.6.

Základní sociální potřeby podle Pesso Boyden Systém Psychomotor

Zdrojem konfliktů a nevhodných projevů dětí ve škole může být nedosycenost
základních sociálních potřeb integrujících lidského jedince do společnosti. Pokud
učitel ve své práci s těmito potřebami počítá, může lépe porozumět projevům žáků a
nacházet řešení případných problémů. Může se také stát tím, kdo nedosycené
potřeby dosycuje.
Základní sociální potřeby podle Pesso Boyden Systém Psychomotor jsou: potřeba
místa, bezpečí, podnětu – péče – výživy, podpory a limitu
 Potřeba místa, teritoria
o Potřeba místa vzniká ještě před narozením – fyzické a mentální spojení
s matkou
o Po narození má dítě fyzické místo u matky v náručí, v postýlce
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o S přibývajícím věkem je fyzická stránka potřeby místa rozvíjená do
hodnoty „vlastnit“ (hrneček, nočník, hračky, stůl…)
o Častá změna místa může způsobit ztrátu vztahu k místu a potřebu ho
ničit („když to nemůžu mít já, nebude to mít nikdo“)
o Nejčastější projevy deficitu potřeby místa:


Nepřiměřeně agresivní jednání dítěte při narušení teritoria



Neschopnost najít místo, kde se bude cítit dobře



Útěk do fantazie – hledání domova mimo běžnou realitu



Morbidní zájmy a sebevražedné sklony

o Ve škole:


Děti by měly mít min. tři vlastní místa (ve třídě, v šatně, ručník…)



Zasedací pořádek by se měl měnit co nejméně a po přípravě



Rozlišovat agresi vznikající z nedosycené potřeby místa od
vědomého násilí a schválností

 Potřeba bezpečí
o Vzniká v době těhotenství
o Upevňuje se v rodinném
z nesrovnalostí mezi rodiči)

prostředí

(prožitky

bezpečí,

strach

o Nejčastější projevy nedostatku bezpečí:


Drzé vyjadřování, které zastiňuje obsah sděleného (v rodině se
málo sděluje, dítě si musí utvářet domněnky)



Agresivní, neklidné chování (nebezpečí se stává bezpečím, dítě
se neumí chovat jinak, agresivita mu přináší pocit kontroly nad
situací a pocit bezpečí



Dítě nechce být vidět, je nečitelné, strnulé (často po traumatu)



Úzkost nebo nezdravá otevřenost

o Ve škole:


Podpora ve formě pochvaly a prožitku přijetí



Říkání věcí dopředu, upozorňování na změny



Dodržování pravidel



Možnost volby

 Potřeba podnětu, péče a výživy
o Predispozice v těhotenství, hlavní část během prvního roku života
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o Sycení potravou, emocemi a informacemi
o Nejčastější projevy nedostatku péče a výživy


Selektivní přijímání informací



Závislost na přítomnosti a projevech druhého člověka



Vnitřní pocit prázdnoty a nedostatku



Neschopnost definovat svou potřebu



Krádeže a nakupování věcí v touze po nasycení

o Projevy přesycení podněty


Agrese a hyperaktivita

o Ve škole


Pozor na přesycení u traumatizovaných dětí, příliš „dobrého“
může zahltit nervový systém (pomalu a po menších dávkách)

 Potřeba podpory
o V raném dětství podpora od matky
o Ocenění, pochvala, podněcování („zvládneš to“)
o Důležitá role otce – podpora v odvaze, více rizika a méně úzkosti než
matka
o Nízká míra sycení:


Emoční uzavírání



Demonstrace tvrdého chování



Impulzivita, ironie, sarkasmus

o Přesycenost:


Zvýšená nejistota



Nízká sebedůvěra ve vlastní schopnosti

o Ve škole:


Podpora v samostatných krocích,
adekvátně věku a vývojové úrovni

v pocitu

 Potřeba limitu
o Druhá nejdůležitější sociální potřeba
o Limit omezuje a zároveň chrání (sankce jen omezuje)
o Nedostatek limitů nebo příliš úzké a tvrdé limity:
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kompetence



Znejistění, neklid, hyperaktivita



Odmítání plnit úkoly



Náchylnost k drogám



Ohrožující chování (snaha hledat limit)



Kořistnické jednání ve jménu vlastních zájmů

o Ve škole:

1.7.

Nastavení pravidel, vyžadování jejich respektování

Triáda produktivního vztahu

Nejefektivnějším způsobem řešení problémů je vzniku problému předcházet. To se
ovšem lehko řekne a hůře praktikuje. Předcházením vzniku problémů zde rozumíme
vytváření tzv. produktivního vztahu, tedy vztahu, v němž je přítomen ZÁJEM o
druhého, RESPEKT ke druhému a ochota k ŘEŠENÍ případného problému
systémem výhra – výhra.
Vytváří –li učitel s žáky produktivní vztah, problémy vznikají méně a když vzniknou,
jsou obě strany ve vztahu otevřenější je smysluplně řešit. Triáda produktivního
vztahu může sloužit učiteli jako určitý nástroj sebereflexe – mám o své žáky ještě
zájem? Mám zájem o tohoto konkrétního žáka? Respektuji své žáky? Respektuji
osobnost tohoto konkrétního žáka?
V případě kdy by se učitel o žáky nezajímal a pohlížel na ně s despektem, nemohl by
nabízet řešení a problémy by se neřešily, přehlížely se, nechávaly by se vyhnít,
zakopávaly by se tak zvaně pod koberec. Tento učitel by se jevil jako profesně
vyhořelý a pokud by měl zájem ve své profesi pokračovat, mohl by využít služby
školního poradenského pracoviště, supervize nebo jiného nástroje vhodného
k překonání tohoto stavu.
1.8.

Bálintovské skupiny

V naší škole se nám jako nástroj řešení dlouhodobějších problémů osvědčilo
setkávání formou Bálintovské skupiny. V první části přítomní učitelé prezentují své
případy k řešení a skupina vybere jeden z nich. Dále pokračujeme podle klasické
struktury:
•

„Hvězda“ představí případ
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•

Skupina klade otázky, „hvězda“ odpovídá – explorace

•

„Hvězda“ definuje kontrakt

•

Skupina oceňuje „hvězdu“, co udělala správně

•

Fantazie

•

„Kdybych byl od zítřka na tvém místě, tak bych…“

•

Shrnutí „hvězdou“ – nové pohledy, aha zážitky, splnění očekávání a kontraktu

Tento způsob případové supervize je dle našich zkušeností vhodné zařadit
pravidelně čtyřikrát do roka. Na začátku každého setkání „hvězda“ z minulé skupiny
zhodnotí řešený problém z odstupu.
1.9.

Aktivní naslouchání

Při řešení problémů ve vztahu učitel – žák je třeba si položit otázku – čí je problém?
Problém je buď na straně žáka, nebo na straně učitele. Tedy žák má problém – učitel
má problém. Mezi nimi je oblast bezproblémová, která je oblastí vyučování a učení.
Žák má problém

Bezproblémová oblast
Učitel má problém
(často s chováním žáka)

Pokud tedy vznikne problém, učitel nemůže vykonávat svou práci – učit a vyučovat –
a musí problém řešit. T. Gordon rozlišuje tři metody řešení problémů:
 Metoda I. – metoda autoritativní, řešení přináší učitel, je pro něj výhodné, u
žáka se dostavuje znechucení, musí se podřídit.
 Metoda II. – metoda permisivní, řešení je přijatelné pro žáka, učitel „prohrál“ a
je znechucen, učitel určité chování ignoruje, vzdá se, tzv. „nedělá vlny“
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 Metoda III. – metoda výhra – výhra. Jedná se o metodu využívající aktivní
naslouchání, tedy dvoustranná komunikace. Přináší řešení vhodné pro obě
strany a vede k prohloubení vzájemného respektu.
Ve školách se často používají metody I. a II., metoda III. často vyžaduje nácvik a
zkušenost. Ovšem i autoritativní řešení problémů může být v určitých situacích
efektivní. Metoda III. je celkově nejefektivnější a vede ke skutečnému řešení, je
vhodné dodržet následující postup:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vymezit (pojmenovat) problém nebo konflikt
Vymyslet možná řešení
Posoudit návrhy
Rozhodnout se
Určit, jak se rozhodnutí povede
Zhodnotit úspěšnost řešení

1.10. Bleskové hodnocení situace
Učitel se ve třídě může dostat do situace, v níž se nemůže nebo neumí hned
zorientovat. V této chvíli může použít techniku bleskového zhodnocení, kdy
postupuje podle schématu.
Žáci popíší a zhodnotí:
1. Co se právě stalo (co se dělo, děje, co především se událo)
2. Proč se to stalo (jaké jsou důvody, jak k tomu došlo)
3. Zda je to dobré nebo špatné (spontánní hodnocení události)
4. Proč je to dobré nebo špatné (Žáci si ve skupině vymění názory, sdílí je.
Konflikt nemusí být vždy špatný, harmonie může být záludná. Skýtá tato
situace nějaké příležitosti?)
5. Chci, chceme něco změnit?
6. Pokud ano: Jak? Jak příště dělat věci lépe?
7. Pokud ne: Proč ne? Jaké máme důvody k tomu nic neměnit?
8. Na závěr žáci formulují, co ze zkušenosti vyplývá do budoucna a zda hodlají
něco změnit či zachovat (konkrétně).
1.11. Teploměr
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Teploměr je nástroj podle V. Satirové vhodný pro reflexi skupinových vztahů i pro
hodnocení časového úseku. Ukazuje, jak na tom právě teď skupina je. Technika je
vhodná pro třídního učitele při práci se třídou, ale také pro sborovnu např. v rámci
porady. (V naší škole vyzkoušeno jako efektivní metoda na poradách učitelů). Ke
každému bodu se vyjadřuje v malé skupině každý člen, ve větší skupině kdo má
potřebu se vyjádřit:
 Ocenění
 Záhady a nejasnosti
 Stížnosti s doporučením
 Nové informace
 Přání a naděje
Terapeutické techniky používané ve škole

Ve škole (při výuce a práci s žáky) jsou používány techniky dříve i v současnosti

využívané při terapeutické práci. Vzhledem k tomu, že učitelé nejsou terapeuti a
většinou neabsolvovali terapeutický výcvik, využívají tyto techniky k pedagogickým
účelům. Vnímavý učitel se v realizaci technik a reflexi postupem času zlepšuje a
jejich účinnost je tak efektivnější. Učitel si ovšem musí být vědom své role a
nepřekračovat hranici mezi pedagogickou činností a terapií – viz výše. I kdyby byl
absolventem terapeutického výcviku, má při výuce roli a kontrakt jako učitel –
pedagog, ne jako terapeut.
Při používání technik (pedagogové spíše používají termín aktivita nebo hra) jde
především o následné zhodnocení a reflexi prožitého okamžiku. Pedagog by tedy
měl zařadit techniku, jen pokud ví, jakého cíle chce dosáhnout, případně technikou
reagovat na nastalou situaci, kterou chce řešit – podobně jako u terapeutických
skupin.
1.12. Mezi nejčastěji používané techniky ve škole patří:
Komunitní kruh
Rozhovor
Zpětná vazba
Aktivní naslouchání
Reflexe
Práce s příběhem – narativní psychoterapie
Práce s chybou (co ses z chyby naučil, jak to příště uděláš lépe…) – pozitivní
psychoterapie
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Sochání
Vizualizace
Dramaterapie a hraní rolí
Projekce – karty s obrázky, fotografie
Relaxace a imaginace
Závěr

Tato práce je určitým přehledem situace v současné škole s náznakem obohacení
tohoto oboru o nové impulzy z oblasti psychoterapie. Během přípravy jsem si
uvědomil, že mnoho z prvků psychoterapie se ve školách používá byť v omezené
formě (a nikoho by nenapadlo, kde mají svůj původ). Také jsem se setkal s nemalým
počtem pedagogů, kteří cítí potřebu a mají zájem o svůj rozvoj v této oblasti.
Práce se původně měla zabývat možnostmi, které prvky integrativní psychoterapie
se ve škole dají využít. Je to ovšem téma tak obsáhlé, že by si zasloužilo zpracování
v širším měřítku. Proto jsem se zaměřil především na zmapování současného stavu.
Samozřejmě tedy existuje možnost dále zde nakousnutá témata prozkoumávat,
zpracovávat a rozvíjet.
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1) Úvod
V poslední době zejména s plánovanou inkluzí na školách, nás média často masírují tím, že
bude potřeba na některých školách, navýšit pracovní místa o pozice školních psychologů. I když
některé školy touto pracovní pozicí již disponují, zejména díky projektům, nemůžeme říci, že by si
společnost na školního psychologa jako součást pracovního týmu zvykla. Dodnes většina lidí
netuší, proč psycholog na škole vůbec je. Nerozumí se jeho smyslu a účelu práce a už vůbec
nejsou známé jeho kompetence, a tak rodiče někdy tápou v tom, s čím se mohou na tohoto
odborníka obracet. Smutné je, že to mnohdy neví ani pedagogický sbor, dokonce ani ředitel,
který o psychologa sám žádá. Ředitelé obvykle v této pracovní pozici vidí určitou prestiž, která
může studenty na jejich školu přilákat. Problém však nastává, když psycholog chce na škole
skutečně začít dělat svou práci tak, jak byla v projektu původně definována. Pedagogové se
rychle uzavřou do sebe, přestanou komunikovat a problémy ve třídách, se kterými by se mohli
psychologovi svěřit, raději zametávají pod koberec. Psycholog proto musí začít pracovat
především na tom, aby získal k učitelům důvěru, což však není jednoduché. Teprve, jak se mu
podaří obhájit si svou nezávislost, může pomalu rozšiřovat oblast své působnosti a pracovat na
tom, aby se škola stala pro studenty bezpečnějším a příjemnějším prostředím.
S odstupem času, když o svých začátcích přemýšlím, jsem stále více přesvědčena o tom, že
tato práce není vhodná pro čerstvé absolventy psychologie. Psycholog by měl mít zejména určité
osobnostní předpoklady, aby zvládl překonat počáteční bariéry pracovního týmu. Musí počítat
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s tím, že v kolektivu zpočátku nemusí mít žádnou podporu, pokud ovšem všechno toto překoná,
může se později radovat z pestré, obohacující, různorodé a prospěšné práce.

2) Vymezení školní psychologie
Pokud jde o pojem školní psychologie, nacházíme v naší odborné literatuře více pojetí.
Například J. Hvozdík (1986, s. 31) jej vymezuje jako “profesionální psychologii školy, která zkoumá
a vysvětluje psychologické aspekty činnosti školy jako výchovně-vzdělávacího systému” a zároveň
uvádí, že předmětem školní psychologie je to, co dělá školní psycholog ve škole. S. Štech se ve
vymezení pojmu školní psychologie přiklání k definici T. Oaklanda, J. Cunninghama (1996; in
Psychologická encyklopedie, 2009, s. 397) a chápe ji jako “označení užívané v obecnější poloze
pro profesionály vyškolené v psychologii a pedagogice, kteří jsou specialisty v poskytování
psychologických služeb dětem a mladým lidem ve škole, v rodinách a v dalších sociálních
prostředích, které ovlivňují jejich růst a vývoj”, dále uvádí, že školní psychologii charakterizuje
začlenění školního psychologa přímo do terénu školy. (Kavenská, V., Smékalová,E., Šmahaj, J.
2011).

3) Školní psychologie podle zákona
Ve školském zákoně č. 561/2004 Sb. jsou školní psychologii, skrze širší pojem školské
poradenské zařízení, věnované zejména §4 a §116, které ve spojení s §121 odst. 1 a §123 odst. 5
provádí vyhláška č. 72/2005 Sb. a dále pak ve spojení s §19 školského zákona, který provádí
vyhláška č. 73/2005 Sb. Tyto vyhlášky byly postupně novelizovány. Podle zákona č. 563/2004 Sb.
v aktuálním znění (o pedagogických pracovnících), se řadí školní psycholog mezi pedagogické
pracovníky. Školního psychologa může vykonávat ten, kdo získá odbornou kvalifikaci
vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu
psychologie (viz. §19 zák. o pedagogických pracovnících, 2004). Do škol tedy nastupují i čerství
absolventi. Problémem bývá, že tito nezkušení mladí psychologové nemají většinou praxi a
pedagogický sbor, který je vůči změnám obvykle rigidní, je mnohdy převálcuje.
Novelizovaná vyhláška č. 72/2005 počítá na škole se školním poradenským zařízením
respektive s pracovištěm. Součástí školního poradenského pracoviště je školní psycholog nebo
speciální pedagog, metodik prevence, výchovný poradce (kariérový poradce) a asistent
pedagoga. Podle Jany Zapletalové má školní poradenské pracoviště sloužit k poskytování
poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Pracoviště
jsou zřizována tak, aby umožňovala důvěrnost jednání a aby byla zaručena ochrana osobních dat
klientů. Za poskytování poradenských služeb na škole zodpovídá ředitel školy, případně jím
pověřený zástupce ředitele. Vedení školy se podílí společně s ostatními pracovníky na vytvoření
programu školního poradenského pracoviště na zabezpečování pedagogicko-psychologického
poradenství poskytovaného ve škole, klade důraz na vzájemnou informovanost, spolupráci a
dodržování etického kodexu školních poradenských pracovníků. (Zapletalová, dostupné na
WWW: https://pf.ujep.cz/user_files/skolni%20psycholog.pdf)
Z vyhlášky č. 72/2005 Sb. také vyplývá obsah práce jednotlivých pracovníků školního
poradenského pracoviště. Činnost školního psychologa je rozdělena do tří základních okruhů.
Prvním okruhem je diagnostika a depistáž. Sem spadá zejména diagnostika výukových a
výchovných problémů a rovněž i nadaných dětí, dále zjišťování sociálního klimatu ve třídách,
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depistáž SPU a další. Druhý okruh zahrnuje konzultační, poradenskou a intervenční práci. Tento
okruh bych řekla, že je poněkud širší a psychologové se v něm mohou realizovat podle svého
zaměření. Spadá sem například individuální případová práce se žáky v osobních problémech.
Techniky a hygiena učení zaměřená na žáky. Krizová intervence a zpracování krize pro žáky,
pedagogické pracovníky a zákonné zástupce. Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky
v oblasti výchovy a vzdělávání a konzultace se zákonnými zástupci při výchovných a výukových
problémech dětí. Posledním okruhem, který se týká obsahu práce psychologa, je okruh zaměřen
na metodickou práci a vzdělávací činnost. Sem spadá zejména koordinace poradenských služeb
poskytovaných ve škole i mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními,
zdravotnickými a dalšími. Dále sem také řadíme metodickou pomoc třídním učitelům, pracovní
semináře pro pedagogické pracovníky, besedy a osvěta zákonným zástupcům a další. Vyhláška č.
72/2005Sb. také zodpovídá otázky týkající se zpracovávání dokumentace, její vedení a
zálohování.

4) Potřebnost školního psychologa a vytvoření pozice školního
psychologa na škole
Školní psychologie se u nás začala rodit někdy kolem 90. let. V té době díky úzkému kruhu
nadšenců se školní psychologie pomalu dostávala do povědomí odborné veřejnosti. Pozitivní
odezvy na přítomnost školního psychologa na škole vedly k debatám o jeho ukotvení na škole,
které se dosud nepodařilo dořešit. Funkce školního psychologa není v našem školském systému
trvale a pevně zabudována. Většina škol, které zaměstnávají školního psychologa, nemají tuto
pracovní pozici vytvořenou nastálo. Ředitelé uzavírají s odborníky většinou dohody o provedení
práce. Školního psychologa si nedovolí škola zaměstnat na dobu neurčitou, jelikož se neví, jestli
na něj v budoucnu budou peníze. Ředitelé platí školního psychologa buď z projektů MŠMT, nebo
z rozpočtu školy.
Na území ČR dlouhou dobu fungovaly projekty Národního ústavu pro vzdělávání tzv. RAMPSVIP kariéra, u jejichž zrodu stála také jedna z průkopnic školní psychologie v ČR Jana Zapletalová.
Národní ústav pro vzdělávání psychology rovněž i dotoval. V současnosti se školy přihlašují do
projektů vyhlášené Ministerstvem školství. Školy pak získávají peníze na školního psychologa
z krajů. V současnosti pracují na školách psychologové pod projektem s názvem: „Rozvojový
program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků
– specialistů ve školských poradenských zařízeních na období leden – srpen 2016“. Pokud
psycholog pracuje pod rozvojovým programem, očekává se, že bude respektovat i náplň práce
stanovenou v tomto projektu. Jestliže ale ředitel zaměstnává psychologa z rozpočtu školy a sám
s ním sepisuje dohodu, je zřejmé, že psycholog bude pracovat podle s ředitelem sjednaných
podmínek. Škola si tak sama určí podle svých potřeb, na co konkrétního by se měl školní
psycholog na škole zaměřit.
V praxi hodně záleží na tom, kdo školního psychologa zaměstnává. Za sedm let praxe v oboru,
jsem měla možnost si vyzkoušet všechny způsoby. Zpočátku jsem byla zaměstnaná z rozpočtu
školy, následně na jiné škole v rámci projektu a nyní při rodičovské dovolené pracuji dvě hodiny
v týdnu na dohodu o provedení práce při gymnáziu. Ne nadarmo se říká „Koho chleba jíš, toho
píseň zpívej“. V této profesi to platí dvojnásob. Pokud je psycholog dotován z rozpočtu školy,
stává se odborník podřízeným ředitele, což je do jisté míry nevýhoda. Ředitel pak může
odborníka úkolovat věcmi, které s psychologií moc nesouvisí. Rovněž pedagogové mohou někdy
psychologa vnímat jako protaženou ruku ředitele, což může práci psychologovi výrazně ztěžovat.
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Výhodou projektů bývá nesporně větší nezávislost, ukotvení, a pravidelné vzdělávání. Na
nezávislost, jako významný atribut školního psychologa poukazuje i odborně uznávaný praktik
Richard Braun (2015). Nevýhodou projektů je ovšem velká nejistota, ve které se školní psycholog
každoročně ocitá. Ministerstvo vypsané projekty různě mění, proto se někdy může stát, že jeden
rok škola projekt získá, ale druhý ne. O něco lepší situace je, co se týče stálosti psychologa na
škole, u škol, které si na psychologa shání finance samy. Ty si většinou odborníka více váží, snaží
se ho na škole udržet a poskytnout mu optimální podmínky k práci.
Když se u nás začínala školní psychologie rozvíjet, byli to hlavně školní psychologové, kteří
oslovovali školy, jestli je nechtějí zaměstnat. Dnes jsou to většinou školy, které školní psychology
hledají. Pokud vedení chce na škole mít psychologa, má proto zajisté patřičné odůvodnění. Za
pozicí školního psychologa se může skrývat snaha efektivně řešit školní problémy, vytvořit na
škole kvalitní školní poradenské pracoviště nebo přilákat na školu více studentů. Škola s
psychologem oproti běžné škole disponuje určitou výhodou. Veřejnost se obvykle domnívá, že
přítomnost tohoto odborníka na půdě školy je zárukou bezpečnějšího a zdravějšího klimatu.
Důvody, které vedly školu zřídit toto pracovní místo, hrají u psychologa významnou roli, jelikož
mu dopředu napovídají, jak se mu budou dařit realizovat své plány. Podle Zapletalové by měl
ředitel školy vytvářet podmínky pro poskytování poradenských služeb, někteří ředitelé si ovšem
tato doporučení k srdci neberou. To, jak se psycholog na škole prosadí a ustojí si navrhované
změny, tedy úzce souvisí s typem ředitele a s tím, jaké priority management školy vlastně
zastává.

5) Nároky na odbornost a osobnost školního specialisty
Jak už je výše uvedeno, podle zákona se může školním psychologem stát ten, kdo získá
odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném
magisterském studijním programu psychologie. O místo školního psychologa se může proto
ucházet i čerstvý absolvent. Neustále se však vedou debaty o pregraduálním i postgraduálním
vzdělání školních psychologů, které by bylo zcela jistě prospěšné. V ČR existují různá
postgraduální studia zaměřená na školní psychologii, která umožňují doplnit si vzdělání v této
oblasti. Proškolení odborníci mají zcela jistě výhodu před čerstvými absolventy. Ví, co je na škole
může čekat. Obvykle získají informace o tom, jak pracovat s různorodou klientelou a kromě toho
načerpají i praktické rady od odborníků, jak fungovat ve třídě, jak se nebát před kolektiv
předstoupit a představit svůj program, se kterým do třídy vůbec přicházejí.
Na rozdíl od psychologických poraden a speciálních center, kde je více kvalifikovaných
odborníků stejné profese na jednom místě pohromadě, má školní psycholog jednoznačně
nevýhodu. Je na škole sám, odkázán jen na své schopnosti a dovednosti. Nemá moc možností se
o svém postupu radit. K některým případům, ke kterým je povolán, je nutné, aby reagoval
pohotově. Obvykle je tlačen do rychlých rozhodnutí, což může být pro absolventa Psychologie
někdy složité. Dříve, když školní psychologové pracovali pod Národním ústavem pro vzdělávání,
byly snahy tohoto ústavu školní psychology jednou za čas stmelovat, ať už prostřednictvím
školení nebo konferencí, které byly součástí povinného vzdělávání školních psychologů a
speciálních pedagogů. Na těchto setkáních kromě vymezeného programu, měli odborníci
možnost sdílet své úspěchy a neúspěchy na jednotlivých pracovištích. Byla to příležitost, jak
získávat kontakty na ostatní v oboru, a v případě potřeby bylo možné kontaktů využít a poradit
se. V dnešní době, kdy Ministerstvo školství vyhlašuje krátké, nanejvýš roční programy, se
většinou v těchto programech s pravidelným vzděláváním odborníků nepočítá, školní
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psychologové, mají tak vskutku málo možností o svých pracovních problémech s někým
diskutovat.
Některé školy vkládají do nově nastupujícího psychologa obrovské naděje. Učitelé mívají
zkreslené představy o tom, že letité problémy, které se nedařily roky vyřešit, psycholog vyřeší
během jedné až dvou vyučovacích hodin. Jakmile psycholog hned nenaplňuje očekávání ze strany
pedagogického sboru, opět se ocitá ve složité situaci, neboť učitelé začnou pochybovat o jeho
potřebnosti na škole. Je tedy nutné, aby byl psycholog dostatečně silný a své kroky k postupným
změnám dokázal přesvědčivě vysvětlit a v pedagogickém kolektivu postupně obhajovat.
Zejména zpočátku je velmi důležitá podpora vedení. Nově nastupující psycholog, který se
seznamuje s novým prostředím a s novými kolegy a jehož úkolem jsou mimo jiné i různé
depistáže, při jejichž výkonu je nutné navštěvovat třídní kolektivy a sledovat průběh výuky v čele
s učitelem, potřebuje mít jednoznačně v zádech oporu. V praxi to ale většinou dopadá tak, že
ředitelé sami nechtějí, aby je psycholog příliš zatěžoval věcmi, které by na škole rád změnil.
Stejně i učitelé neradi vidí cizího člověka na svých hodinách. Obávají se, že je psycholog bude
nějak kontrolovat nebo hodnotit jejich práci, což je jim pochopitelně nepříjemné. Letití praktici
proto začínajícím školním psychologům doporučují počátky příliš nedramatizovat, naopak radí,
aby se nechali prostředím spíše vést a načerpávali potřeby školy. Je proto důležité, aby psycholog
zpočátku hlavně zbrzdil ze svého pracovního tempa v oblasti odborných analýz a věnoval se spíše
navazování pracovních vztahů a budování důvěry, která mu později může pomoct a také, aby
zvýšil své pracovní úsilí v seznamování okolí s jeho pracovní činností a s pozitivy jeho účasti v
systému školského zařízení.
S nově vzniklou pracovní pozicí na pracovišti vyvstávají otázky, jaké vlastně kompetence
psycholog má, co zde bude dělat. Učitelé se mnohdy bojí, že jeho práce tkví především v tom, že
bude navštěvovat kolektivy a sledovat žáky i učitelé v průběhu výuky. S neznalostí se pojí strach,
proto se učitelé zpočátku drží hodně zpátky a zdráhají se obrátit na psychologa s případnými
těžkostmi v jejich třídě. Spoustu záležitostí, které souvisí hlavně s chodem, zabezpečením
podmínek k práci, k organizování rozmanitých akcí, řeší odborník také s vedením školy. Rovněž
některé změny, které školní psycholog navrhuje, je zapotřebí probrat s ředitelem, proto chvíle
strávené v ředitelně bývají zpočátku velmi časté. To někdy na pracovišti nevytváří dobrý obraz.
Učitelé se mylně domnívají, že je psycholog s ředitelem spolčen, hodně proto váhají, zda se
obrátit na psychologa i v případech, kdy se problém týká třeba zrovna vedení a spolupráce s ním.
Nároky na školního psychologa jsou po všech stránkách vysoké. Pokud se zaměříme na jeho
osobnostní a pracovní předpoklady, měla by u něj dominovat především nestrannost. Je dobré,
aby si psycholog na pracovišti udržoval formálnější vztahy. Přílišná familiárnost může být
zatěžující v tom smyslu, že může narušovat nestranný pohled na věc. Dále se očekává, že bude
teoreticky i prakticky vzdělán. Měl by být operativní, neboť případy, před které je stavěn, bývají
různého charakteru a vyžadují rychlé řešení. Měl by mít za sebou nějakou praxi, neboť je na půdě
školy jediným odborníkem, vzdělaným v psychologii. Měl by být dostatečně silný, aby dokázal
čelit průvodním tlakům ze strany pedagogického sboru. Měl by si zachovat nestrannost a určitý
odstup, ale zároveň by však měl u druhých vzbuzovat důvěru, že je schopen pomoci. Měl by také
kriticky posoudit, co zvládne a na co už nestačí a za svým rozhodnutím, by si měl umět stát a své
důvody obhájit.
Povědomí o školní psychologii se pro širší veřejnost stává čím dál víc širší. V ČR je už více, jak
180 škol, kde součástí pracovního týmu je i školní psycholog. Vzhledem k tomu, že je školní
psycholog často propírán v mediích, přestávají ho i studenti vnímat za nějakou školní raritu. S tím
souvisí i množství případů, ke kterým se psycholog dostává. Žáci se na něj obrací stále častěji.
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Odborník je proto postaven před širokou škálu případů, kterou je potřeba řešit. Za sedm let praxe
stále intenzivněji pociťuji, jak obrovská zodpovědnost se k pozici školního psychologa váže. I po
studiu jednooborové psychologie, absolvování čtyřsemestrálního kurzu školního psychologa a
speciálního pedagoga na ZŠ a SŠ, studiu speciální pedagogiky si myslím, že jsem nebyla
dostatečně připravená na to, abych tuto práci vykonávala sebejistě a s důvěrou ve vlastní
schopnosti, teprve až pětiletý výcvik mi pomohl se s nástrahami spojené s touto pracovní pozicí
lépe vypořádat. Z vlastní zkušenosti si proto myslím, že není vhodné jako čerstvý absolvent
psychologie usilovat o to, aby mě nějaká škola za školního psychologa přijala, jednak kvůli
rozmanitosti a závažnosti případů, které se k odborníkovi dostávají a jednak také kvůli
podmínkám na pracovišti, které s pozicí školního psychologa souvisí.

6) Školní psycholog v kolektivu pedagogického sboru a jeho postavení
na škole
Školní psychologové jsou na škole součástí pracovního týmu. Komunikují s učiteli, s žáky a se
zákonnými zástupci, účastní se pedagogických porad a celkově se zajímají o dění na škole.
Vzájemná komunikace a vůbec spolupráce mezi školním psychologem a pedagogem je pro
naplňování obsahu práce školního psychologa nesmírně důležitá. Pedagogický sbor je svým
způsobem specifickou skupinou. Personálně bývá obsazen zejména ženami různé věkové
kategorie. Vzhledem k tomu, že ve školství není možný výrazný profesní postup, hodnotí se u
učitelů hlavně délka praxe. Stejně jako jiní státní zaměstnanci i učitelé mají větší jistotu svého
pracovního místa oproti lidem zaměstnaným třeba v soukromém sektoru. Málokdy se stává, že
by ředitel s nějakým učitelem rozvázal pracovní poměr. Někdy je tato jistota trochu na škodu.
Stejně jako omezený pracovní postup i jistota v zaměstnání může učitele demotivovat. Nemají
pak snahu se sebevzdělávat nebo dělat pro školu a sebe něco navíc. Zde narážím například na
některé nabídky školení, sebevzdělávání, team buildingů, o které pravidelně někteří učitelé nejeví
zájem. Na školách můžeme narazit i na pedagogy, kteří rychlým tempem míří k vyhoření. Pouze
někde organizují školní psychologové pro učitele supervizní setkání, které supluje psychohygienu.
Zájem učitelů, pracovní nasazení, atmosféra ve sborovně a celkové klima na škole souvisí i
s tím, jakou politiku zastává vedení školy. To lze vidět hodně při pedagogických radách a
poradách. Dalo by se říci, že pedagogický sbor je svým způsobem takovou malou, někdy velkou
třídou, která reprezentuje školu jako takovou. Na začátku, když školní psycholog nastupuje do
práce, by měl být stejně jako nový žák ve třídě, představen pedagogickému sboru. To, jakým
způsobem ředitel psychologa uvede, jakou mu dá váhu, jak vysvětlí důvody jeho nástupu na
pracoviště, jak představí jeho kompetence a postavení souvisí s tím, jakou roli v kolektivu bude
školní psycholog zastávat, kterou mu ředitel de facto na začátku přisoudil. A na psychologovi
samém pak bude záležet, jestli se s rolí, do které byl ředitelem pasován, ztotožní nebo ji bude
chtít změnit.
Vzhledem k tomu, že práce školního psychologa je poměrně specifická a od práce učitelů se
výrazně liší, je dobré, aby byli učitelé s náplní práce školního psychologa podrobně seznámeni.
Pomůže to i k tomu, že učitelé budou přesně vědět, s čím se mohou na odborníka obracet, s čím
jim může být nápomocen a zároveň odpadnou i zkreslené představy o tom, co školní psycholog
na škole během své pracovní doby dělá. S neznalostí se pojí i strach, proto patřičným vysvětlením
obsahu práce se předejde i tomu, že v případě depistáží, které psycholog ve třídách pravidelně
provádí, nebudou učitelé propadat zbytečné panice, že chodí kontrolovat jejich práci.
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Psycholog pro svou práci učitele potřebuje. Jsou to právě oni, kteří s dětmi tráví většinu času.
Mají přehled o tom, jak jsou výukově zdatní, jak se v kolektivu chovají, jak spolupracují a jaké mají
problémy během výuky. Mnohdy znají detailně i rodinné poměry, ví, jak děti v rodinách fungují,
už i kvůli tomu, že často komunikují se zákonnými zástupci. Pro chod školy je nutná kvalitní
spolupráce mezi oběma odborníky. Role školního psychologa i učitele na škole by měly být
oběma jasné. Stejně jako kompetence, které se k oběma pracovním pozicím vážou. Měli by vést
stále v patrnosti, že přes rozdílné role i kompetence, směřují oba ke stejnému cíli a to, zajistit
kvalitní proces výuky v neohrožujícím a bezpečném prostředí.
Na užitečnost podpory práce učitelů ze strany školních psychologů upozorňoval W. Stern již v
r. 1922, když říkal, že “školní psycholog by mohl organizovat vzdělání učitelstva”. Narážel však
tehdy na tvrdý odpor pedagogů, kteří namítali, že “školní psycholog ohrožuje jejich samostatnost
a zasahuje do úkolů, které náleží jemu (učiteli) samotnému. Učitel jest jedině oprávněným
školním psychologem”.
I po tak dlouhé době se ukazují Sternovy myšlenky jako velmi aktuální. Školní psycholog může
přirozeně a nenásilně pořádat pro učitele vzdělávací semináře s cílem aplikovat vybrané
pedagogicko-psychologické poznatky do vzdělávacího procesu. Dnes se jedná zejména o
problematiku metaučení, vyučovacího stylu, studijních stylů žáků, dále o práci s dětmi se
specifickými poruchami učení a chování, o integraci dětí se zdravotním postižením apod.
Pedagogický sbor představuje pro školního psychologa důležitý článek v jeho práci se školou
jako systémem. Pokud se podaří psychologovi rozšifrovat složitost vzájemných vztahů v
pedagogickém sboru, může pozitivně ovlivňovat klima v pedagogickém sboru a zároveň nepřímo
ovlivňovat řešení problémů svých klientů-žáků školy. Řada potíží, se kterými žáci vyhledávají
psychologa, má úzkou spojitost s průběhem vyučování a s činností pedagogického sboru i
jednotlivých učitelů. Je proto velmi důležité, aby učitelé pochopili, v čem a jak jim může
psycholog pomoci vytvářet odborné zázemí a jakou pomoc očekává psycholog od pedagogického
sboru. Pokud dojde k vyjasnění vzájemných pozic a očekávání, může znalost klimatu
pedagogického sboru pozitivně ovlivňovat průběh řešení různých problematických situací v
prostředí školy a navíc se vytváří široká základna pro jejich předcházení. (Zapletalová,
https://pf.ujep.cz/user_files/skolni%20psycholog.pdf)

7) Obsah práce školního psychologa a jeho kompetence
Obsah práce, i když je podrobně rozepsán ve vyhlášce č. 72/2005Sb. konkretizuje dohoda,
kterou podepisuje odborník se školou. Obsah práce vyplývá z potřeb školy. Některé okruhy jsou
proto více zdůrazněny, jiné naopak v dohodě zmíněné nejsou. Záleží na tom, na co se škola
specializuje a v čem má mezery.
Školní psychologie na rozdíl od jiných oborů psychologicky orientovaných je lákavá v tom, že
obsah práce je velice různorodý. Zahrnuje práci s různými skupinami, jako jsou žáci, zákonní
zástupci a učitelé. Školní psycholog vstupuje do kolektivů, skupin, ale věnuje se i jednotlivcům.
Obsah práce tvoří depistáže, diagnostika, besedy, poradenství, terapie atd. Jen málokterá
psychologická pracoviště nabízí tolik možností k realizaci odborníka. Vzhledem k tomu, že se
školní psycholog je obvykle jediný na škole vzdělaný v oboru psychologie, má větší prostor k
tomu, aby si svou práci uspořádával podle toho, co ho baví a v čem vidí potřeby školy. Záleží na
něm, co škole nabídne. Ředitelé obvykle vítají cokoliv. Je jim jedno, jakým způsobem se dosáhne
cíle. I když je v ČR spousta škol, kde pracují školní psychologové, práce jednotlivých odborníků se
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liší. Je to dáno charakteristikou školy, potřebami, ale také osobností školního psychologa a jeho
zaměřením.
S přítomností školního psychologa nebo speciálního pedagoga na škole, můžeme mluvit o
plnohodnotném školním poradenském pracovišti. Úkoly školního poradenského pracoviště
nabývají na důležitosti zejména s plánovanou inkluzí a řešení podpůrných a vyrovnávacích
opatření. Školní poradenské pracoviště je v podstatě poradní orgán na půdě školy. Zajišťuje
konzultace v oblasti výchovy a vzdělávání. V prostorách školy by mu mělo být vymezeno klidné a
ne moc frekventované místo. Ne každý má zájem o to, aby se o něm vědělo, že využil služeb
poradenství na škole. Školní psycholog koordinuje činnosti jednotlivých pracovníků školního
poradenského pracoviště. Součástí pracovního týmu je metodik prevence, výchovný poradce či
kariérový poradce a asistenti pedagoga. Ředitel zase odpovídá za chod školního poradenského
pracoviště a zajišťuje podmínky k jeho řádnému fungování.

8) Klientela školního psychologa na ZŠ a SŠ
Na školách jsou hlavní klientelou školního psychologa žáci, jejich zákonní zástupci a učitelé.
Obsah práce i klienti se liší v závislosti na tom, kde školní psycholog svou práci vykonává. Týká se
to zejména žáků, kteří mají jiné potřeby na základní škole a jiné zase na střední škole. Je to
ovlivněno zejména věkovou kategorii, která je v průměru odlišná na základní škole oproti střední.
Na základní škole pracuje psycholog hlavně s dětskými kolektivy. V průběhu školního roku má
naplánované pravidelné vstupy do tříd, které jsou zaměřené na depistáže SPU a SPCH,
s přestupem na druhý stupeň organizuje pro studenty besedy o stylech učení a v devátých
ročnících se zaměřuje na profesní orientaci u žáků. Kromě toho navštěvuje třídy za účelem
zjištění kvality kolektivu. V průběhu roku pak vztahy v rizikových třídách monitoruje a popřípadě
organizuje programy pro jejich zlepšení.
Ve vymezených konzultačních hodinách pro žáky, pak psycholog pracuje s dětmi jednotlivě.
Vzhledem k tomu, že na základních školách jsou převážně děti nezletilé, je zapotřebí mít
k souvislým návštěvám u psychologa opatřen informovaný souhlas od zákonných zástupců. Děti
se tomu někdy brání, jelikož nechtějí, aby rodiče v některých případech vůbec věděli o tom, že se
rozhodly na škole využít služeb psychologa. Mladší děti vyhledávají psychologa především za
účelem popovídání si. Hodně častým tématem bývají vztahy ve třídách. Děti se také obrací na
psychologa s osobními problémy, třeba při rozvodu rodičů. Na základních školách bývá časté, že
dítě ke spolupráci s psychologem přinutí rodič nebo pedagog. Rodiče se obrací nejčastěji
s výchovnými a výukovými problémy. Pedagogové zase u dětí řeší vyrušování v kolektivu,
nespolupráci nebo náhlé výkyvy ve výkonu. S dětmi, které nevyhledají školního psychologa
dobrovolně, se pracuje někdy obtížně. Je proto zapotřebí ze začátku volit jemné prostředky k
navázání vztahu a komunikace.
Starší děti se na základní škole svěřují psychologovi někdy i se závažnějšími případy, jako je
sebepoškozovaní, návykové látky, záškoláctví, poruchy příjmu potravy atd. Zde už je zapotřebí
systematičtější práce se studenty. Podle časových i kapacitních možností je nutné zvážit, zda je
psycholog schopen pojmout všechny klienty, nebo zda je lepší odeslat dítě k nějakému
specialistovi. Školní psycholog v místě školy spolupracuje hlavně s PPP1, SPC2 s pediatry,
psychiatry, klinickými psychology, se sociálním úřadem a OSPODem 3.
Na střední škole pracuje školní psycholog rovněž s kolektivy, ale větší míra práce spočívá v
individuálních konzultacích. Na střední škole je také větší procento studentů, kteří dosáhli již
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zletilosti, proto jsou ušetřeni od informovaných souhlasů, které musí podepsat zákonný zástupce.
Mají tak možnost se obracet na psychologa i bez vědomí rodičů. Případy u studentů, se kterými
se na psychologa obrací, souvisí i s vyšším věkem. Témata se týkají vztahů generačních,
mezigeneračních i partnerských. Časté jsou u studentů depresivní stavy, úzkosti, tiky, poruchy
příjmu potravy, suicidální tendence, selhávání ve výkonu a nezvládání učiva obecně. Je rozdíl, zda
psycholog pracuje na gymnáziu nebo na učilišti. Studenti na gymnáziu jsou schopni většího
náhledu a sebereflexe. I komunikace je s nimi sofistikovanější. Je zde proto i větší prostor pro
terapii. Na problémy žáků upozorňují častěji pedagogové než zákonní zástupci. Je to dáno i tím,
že žáci ve škole tráví většinu času. Učitelé jsou obvykle informováni o rodinných poměrech a
osobních problémech studentů ve třídě. V případě potřeby proto neváhají doporučit svému
svěřenci psychologa.

9) Specifika práce na ZŠ oproti SŠ
Na základní škole začíná školní psycholog s třídním kolektivem systematicky pracovat od
třetí třídy. V první a druhé třídě nechává vztahy ve třídě na třídním učiteli. Je to dáno i tím, že do
druhé třídy žáci velmi intenzivně vnímají osobu třídního učitele. Slovo třídního učitele má pro ně
velký význam, je proto zbytečné, aby se do vzájemného vztahu připojoval ještě někdo další.
_____________________________________
1.

PPP – Pedagogicko-psychologická poradna

2.

SPC – Speciálně-pedagogické centrum

3.

OSPOD – Orgán péče o dítě

Ve třetí třídě, začínají žáci nahlížet na učitele už s jistou dávkou kritiky. Zde už má smysl,
aby psycholog do třídy vstupoval a případně pracoval na narušených vztazích. Nejedná se však o
první kontakt s dětmi, už při zápisu do první třídy, se seznamuje s budoucími prvňáčky. Ve druhé
třídě navštěvuje kolektiv většinou za účelem depistáží a ve třetí třídě začíná s kolektivem, jak už
je výše řečeno, systematicky pracovat. Obvykle dvakrát ročně mapuje vztahy ve třídách pomocí
standardizovaných dotazníků a v případě potřeby, kromě prevence, vstupuje do tříd
s narušenými vztahy i za účelem intervence.
Vedle pravidelných vstupů do třídy, poskytuje školní psycholog i individuální konzultace
určené jak žákům, tak jejich zákonným zástupcům a učitelům. Na základních školách se problémy
týkají zejména výukových a výchovných obtíží. Často se na psychologa obrací dospělí, za účelem
řešení dětí. Do pracovny školního psychologa se tak dostávají děti i nedobrovolně. Služeb
školního psychologa využívají mnohdy i učitelé u žáků těžce nepřizpůsobivých, kteří narušují běh
výuky. Na prvním stupni vyhledají děti někdy psychologa k tomu, aby si s ním popovídaly o
kamarádech, situaci doma anebo o třídě, kterou někdy vnímají za ne moc příjemné a bezpečné
prostředí. Na druhém stupni žáci obvykle řeší s psychologem optimální střední školu, vztahy
mezigenerační a generační, třídní kolektiv a jejich fungování v něm, dále problémy ve smyslu žák
a učitel a problémy osobního rázu.
Děti na základní škole někdy vnímají psychologa jako takového zvláštního kamaráda. Často
se i stává, že mu při rozhovoru začnou spontánně tykat. Má odlišnou roli než učitel, jelikož je
většinou nehodnotí, ale pouze jim naslouchá a nenásilně radí. Střední škola je z tohoto pohledu
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jiná. Někteří studenti, kteří ji navštěvují, jsou už plnoletí. Dosažení plnoletosti pro některé značí
vstup do dospělosti, proto vítají, když se s nimi i s jako dospělými tak zachází. Pokud na základní
škole je psycholog pro děti něco jako parťák, který si s nimi hraje, tak na střední škole je to někdo,
kdo je provází dospělostí, samostatností a kdo s nimi podle toho i jedná.
Na střední škole psycholog rovněž chodí do tříd a stará se o to, aby se žáci na škole cítili,
pokud možno, bezpečně. Stejně jako na základní škole provádí diagnostiku kolektivu a v případě
potřeby pracuje se třídami intenzivněji na vztazích. Organizuje také pro studenty besedy na různá
témata, zajímá se o žáky neúspěšné a pomáhá jim, aby se znovu dokázali zapojit do učebního
procesu a studium nevzdávali. Vedení středních škol někdy po psychologovi dokonce požaduje,
aby napomáhal k tomu, aby nebyl na učebních oborech velký odliv studentů, který je zapříčiněn
někdy i náročnosti oborů a postupnému odpadání neúspěšných žáků. Studenti na střední škole
obvykle vyhledají psychologa sami. Bývá to v případech, kdy už jsou zcela bezradní a neví, kudy
kam. Někdy žáky přivede i pedagog, kterému na studentu záleží. U středních škol hraje také
důležitou roli to, o jaký typ střední školy se jedná. Na učilištích je mnoho případů, které se týkají
neúspěšnosti, závislosti, problematiky udržení se na oboru, osobních a rodinných problémů a
šikany ve třídách. Na gymnáziích se řeší zase kariérní vzestup, osobní problémy a vztahy ve
třídách rovněž zavánějící šikanou.

10) Možnosti využití terapie při práci školního psychologa na ZŠ a SŠ
a její možná úskalí
Školní psycholog má stejně jako učitel svou práci rozdělenou na práci přímou a nepřímou.
V době přímé práce se pohybuje většinou na pracovišti. Ve vymezených konzultačních hodinách
pracuje buď s žáky, s jejich zákonnými zástupci nebo s učiteli. V časovém rozvrhu v rámci přímé
práce má rovněž stanovené hodiny, ve kterých navštěvuje třídní kolektivy. V některých případech
lze samozřejmě vyjít třídnímu učiteli vstříc a podle potřeby navštívit třídní kolektiv i mimo
předepsaný harmonogram. Důležité však je, aby časová dotace, ve které se psycholog věnuje
jednotlivým položkám v rámci obsahu své práce, byla alespoň ke konci měsíce poměrně
vyvážená. Nepřímá práce pak zahrnuje přípravu na hodiny strávené ve třídách i s klientem
individuálně, dále slouží k administraci, ke zpracování dokumentace apod. V době konzultačních
hodin v rámci přímé práce navštěvují psychologa žáci, jejich zákonní zástupci a učitelé, kteří se na
školního psychologa obracejí nejčastěji, když chtějí poradit, najít porozumění nebo když hledají
pomoc obecně. Pokud má psycholog chuť a prostor, může probíhat obsah některých konzultací i
formou terapie. Na půdě školy se dá realizovat, podle mého názoru, především podpůrná
terapie, ad hoc terapie, rodinná terapie, případně i jiná terapie podle zaměření psychologa.
Z vlastní praxe v rámci dvouhodinové konzultace, kdy jsem klientům týdně na gymnáziu
k dispozici, přichází za mnou studenti z různých důvodů. Pokud se jedná o nového klienta,
nechávám na něm, aby v úvodu promluvil, proč za mnou přichází. V případě potřeby se
doptávám a v závěru se snažím studentovi nějak poradit. Většinou pracuji hlavně poradensky,
případně edukativně. V některých případech jsou ovšem témata obsáhlá a vyžadující víc jak jednu
konzultaci. Zde je pak důležité motivovat klienta k další návštěvě. Pro víceleté gymnázium nejsou
dvě hodiny v týdnu věnované čistě konzultacím mnoho, nicméně i tak je možné najít si prostor
pro terapii. V současné době vedu tři studenty terapeuticky, přičemž dva již rok a půl. Vzhledem
k mému časovému vytížení, kdy během dvou hodin musím někdy zvládnout vyslechnout i šest a
více studentů, doporučuji některým klientům, aby vedle mě paralelně využívali i služeb klinického
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psychologa. Jsou dny, kdy mám prostor se svým svěřencům plnohodnotně věnovat, ale z toho
jsou i dny, kdy mohu jednotlivým klientům být maximálně patnáct minut k dispozici.
Konzultace u klientů, kteří za mnou přichází dlouhodobě, začínáme většinou tím, co se za
týden případně čtrnáct dnů od poslední návštěvy událo. Obvykle časový horizont od poslední
návštěvy nějak oznámkujeme, přičemž důvodům konkrétního ohodnocení věnujeme krátkou
diskuzi. Klient pak sám nastíní téma, které potřebuje probrat, případně pokračujeme v práci na
tom, co jsme v posledním sezení nedokončili. Stává se, že někdy nejde vyřešit problém pouze na
úrovni jedince, ale naopak, je nutné rozšířit pole působnosti až k zákonným zástupcům dítěte.
Není proto výjimkou, že k některým konzultacím, po dohodě s klientem přizveme i rodiče. V mém
případě není na půdě školy prostor pro systematickou rodinnou terapii, ale dokáži si představit,
že na školách, kde jsou školní psychologové zaměstnáni na plný úvazek, jsou možnosti poněkud
většího rozsahu.
Jak už je výše řečeno, terapii na školách provozovat jde. Mně osobně se podařilo i přes
časové omezení minimálně u dvou studentů navázat plnohodnotný terapeutický vztah. V rámci
práce však narážím na některé okolnosti ztěžující možnost ve školních podmínkách pracovat
terapeuticky. Mezi tato úskalí patří časové omezení terapie, která je vázána k délce studia.
Student obvykle může využívat služeb školy po dobu studia. Není proto žádoucí začínat terapii u
jedince, který se nachází v posledním ročníku studia. Další nevýhodou při provozu terapie ve
školních podmínkách je vázanost služeb školního psychologa na chod budovy jako takové.
Psycholog musí respektovat uzavření budovy v době prázdnin, omezený časový prostor
v odpoledních hodinách, stejně jako různá studijní volna nebo přijímačky, kdy je chod školy
změněn, omezen nebo zcela zastaven.
V porovnání se základní školou, kde jsem také měla možnost pět let pracovat si myslím, že je
na střední škole pro terapii větší prostor než na škole základní. Potřeby klientů základních škol se
týkají hlavně vzdělávacího procesu. Taky jsou to většinou rodiče, kteří se obrací na psychologa,
když si neví rady se svým dítětem, kterého se samotný problém týká. Psycholog pracuje
především poradensky. Je určitým zprostředkovatelem dalších služeb, které zákonnému zástupci
dítěte doporučí. Žáky většinou odesílá na specializovaná pracoviště. Má kolem sebe tedy
vytvořenou rozsáhlou síť odborníků, ke kterým podle potřeby deleguje žáky dál. Žáci ze základní
školy nechtějí většinou cíleně sami sebe řešit, nemají ještě ujasněné své vize, jsou hlavně
v závěsu svých rodičů, u kterých snaží plnit jejich očekávání. Na střední škole studenti vystupují
už sami za sebe. Začínají si uvědomovat, co od života chtějí a čeho budou chtít dosáhnout, mají
lepší komunikační výbavu a dokáží už i dobře pracovat s nadhledem.
S plánovanou inkluzí se předpokládá, že bude na školách potřeba více školních psychologů.
MŠMT se už teď snaží uvolňovat z rozpočtu finance na školní psychology, tak aby na ně mohlo
dosáhnout více škol. I když mnozí vidí v inkluzi rozsáhlou reformu, nemyslím si, že by se práce
školního psychologa měla prostřednictvím ní nějak výrazně změnit nebo dokonce, že by v rámci
inkluze měl být školní psycholog na školách více potřeba než doposud. Za významné však
považuji, že ve spojitosti s inkluzí se o školní psychologii více debatuje a veřejnosti se tak více
přibližuje její smysl ve vzdělávacím systému. Věřím a doufám, že plánovaná reforma alespoň
posune školní psychologii i coby studijní obor a dopomůže k tomu, aby se ve školském systému
školní psychologie konečně ustálila a našla si své důstojné místo.

11)
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JAK HODNOTÍME PROGRAM SKÁLOVA INSTITUTU
Lenka Kasíková
Úvod
V závěrečné práci jsem si vzala za cíl zhodnotit, resp., pokusit se o interpretaci výsledků dotazníků,
které jsou po každém programu Skálova institutu předávány frekventantům k vyplnění.
K dispozici jsem dostala výstupy ze dvou teoretických víkendů, hodnocení dvou komunitních týdnů ve
Špindlerově Mlýně, a to komunity K12 a komunity K13, hodnocení nácviků rolí konaných v šesti
víkendech a hodnocení jednoho víkendového skupinového nácviku rolí.
Jedná se o průřez prakticky všemi aktivitami, které Skálův institut pro své frekventanty připravuje.
Bylo těžké nalézt sjednocující parametr, proto jsem se rozhodla hodnotit každou tuto skupinu
odděleně.

1. TEORETICKÉ VÝKENDY

Teoretický víkend 10.1.2015 – 11.1.2015
sobota 10.1.15

9 hod Alena Večeřová Procházková: Trojúhelník nezávislosti aneb jak se dostat ze závislého vztahu
známkové hodnocení: 43 x známka 1, 3 x známka 2
průměrná známka 1,06

11 hod Olga Pecinovská: Co s nimi? Aneb kombinace poruchy příjmu potravy a závislosti na
návykových látkách
známkové hodnocení: 7 x známka 1, 23 x známka 2, 12 x známka 3, 2 x známka 4,
průměrná známka 2,20

14 hod Michal Miovský: Koncepce oboru adiktologie a Kliniky adiktologie VFN a I. LF UK
známkové hodnocení: 24 x známka 1, 15 x známka 2, 5 x známka 3, 1 x známka 4,
průměrná známka 1,63
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16 hod Jiří Heller: Psychoterapie závislostí v praxi
4 x známka 1, 19 x známka 2, 13 x známka 3, 4 x známka 4, jeden posluchač nehodnotil, důvod byl že
nerozumí obsahu
průměrná známka 2,42

neděle 11.1.15
8 hod Jana Petráková: Systém péče o závislé v systému sociální péče
10 x známka 1, 18 x známka 2, 12 x známka 3, 4 x známka 4
průměrná známka 2,22

10 hod Jana Mirková: Práce se závislými TK Kladno Dubí
8 x známka 1, 18 x známka 2, 14 x známka 3, 4 x známka 4
průměrná známka 2,31

13 hod Hana Papežová: Poruchy příjmu potravy
33 x známka 1, 9 x známka 2
průměrná známka 1,21

Nejlépe byla hodnocená přednáška Aleny Večerové Procházkové: Trojúhelník nezávislosti aneb jak se
dostat ze závislého vztahu. Průměrná známka za tuto přednášku je 1,06. V komentářích je hodnocena
jako skvělá, výborná, opět přínosná, ze života, cenné zkušenosti z praxe, oceňovaná je
srozumitelnost, dynamika, příjemný projev.
Přednáškám, které byly hodnoceny méně příznivě bylo vytýkáno málo zajímavé téma, opakování již
známého, v průběhu jednoho dne se opakovala stejná témata, malá schopnost zaujmout posluchače,
chaos, monotonní projev, málo příkladů z praxe, nebo třeba chybějící kazuistiky.

TEORETICKÝ VÍKEND 14.-15.3.15
celková známka za víkend
35 x známka 1, 3 x známka 1-2, 6 x známka 2
průměrná známka hodnocení celého víkendu: 1,17

nejvíce zaujal článek číslo:
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16x č. 3, klinický obraz a práce s ADHD
9x článek č. 2 časově omezená dynamická psychoterapie, M. Frouzová
8x č. 6 feministická psychoterapie praxe, M. Frouzová
7 x článek číslo 1 krátká dynamická psychoterapie, M. Frouzová
4x č. 5 feministická psychoterapie teorie, M. Frouzová
2x č. 4 sugestivní metody v psychoterapie, Š Bezvodová

4x č. 5 feministická psychoterapie teorie, M. Frouzová
2x č. 7 somatizace, simulace a Munchauserův sy, M. Sekot
1x č. 8 typy poruch autistického spektra a práce s nimi, J. Matýs

sobota 14.1.15
9 hod PhDr. M. Frouzová: Krátká dynamická psychoterapie – BDT – Hanny Levenson – teorie.
32 x známka 1, 11 x známka 2
průměrná známka 1,25

11 hod, M. Frouzová: Časově omezená dynamická psychoterapie – TLDP, videoukázka práce H.
Levenson
40x známka 1, 5x známka 2
průměrná známka 1,11

14 hod. J. Matýs: Klinický obraz a práce s ADHD
33x známka 1, 1x známka 1-2, 7x známka 2, 1x známka 3
průměrná známka 1,22

16 hod. Š. Bezvodová: Sugestivní metody v psychoterapii
16x známka 1, 17x známka 2, 2x známka 2-3, 5x známka 3
průměrná známka 1,75

Neděle 15.1.16
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8 hod. M. Frouzová: Feministická psychoterapie – teorie
26x známka 1, 1x známka 1-2, 10x známka 2, 1x známka 3
průměrná známka 1,32

10 hod. M. Frouzová: Feministická psychoterapie – praxe
37x známka 1, 5x známka 2
průměrná známka 1,12

13 hod. M. Sekot: Somatizace, simulace a Munchhauserův sy
31x známka 1, 1x známka 1-2, 7x známka 2, 1x známka 2-3
průměrná známka 1,2

15 hod. J. Matýs: Typy porucha autistického spektra a práce s nimi
32x známka 1, 1x známka 1-2, 6x známka 2, 1x známka 3
průměrná známka 1,21

Za teoretický víkend ve dnech 14.-15.3.15 byla nejlépe hodnocena přednáška M. Frouzové: Časově
omezená dynamická psychoterapie s video ukázkou práce H. Levenson.

V hodnocení posluchači oceňovali právě použitou video ukázku, výborně zpracovanou kazuistiku,
praktický příklad, názornost, osobní zkušenost, vlastní prožitky, komentář k videu, které bylo v
angličtině, takže ne každý dobře rozuměl.
V tomto víkendu byly celkově všechny přednášky hodnoceny o něco lépe než v termínu 10.-11.1.15.

V hodnocení přednášek bylo vytýkáno málo interakce, uspávací, jen čtení prezentace, málo
názorných ukázek, jen teorie, není zahrnuta osobní zkušenost, nudné, nesystematické.
V lednovém víkendu nebyl hodnocen nejpřínosnější článek ani celková známka za víkend. V
březnovém víkendu byl jako nejpřínosnější hodnocen článek J. Matýse: Klinický obraz a práce s
ADHD. Za zmínku stojí, že tento článek ačkoliv byl hodnocen jako nejpřínosnější, nebyl hodnocen
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nejlepší známkou. Z toho vyplývá, že samotné téma, které je přínosné, zajímavé a jistě i dobře
zpracované na nejlepší hodnocení nestačí.
Teoretické víkendy - shrnutí
Položím si otázku, co dělá přednášku přínosnou, obohacující, jiný slovy „dobře stravitelnou“ pro
posluchače? Na to částečně odpověděli posluchači sami v hodnoceních. Je to autentičnost, osobní
zkušenost s přednášeným tématem, osobní zaujetí, srozumitelnost. Myslím si, že je to z velké části i
vztah přednášejícího k tématu, kterému sám musí dobře rozumět. Jeho dobrý vztah k publiku, ke
kterému by měl být otevřený, přátelský. Přednášející by měl mít povědomí o tom, jak se prezentace
jako taková v PC dělá a mít jí při dobře zpracovanou v některém vhodném programu. Dále by měl
přednášející mít komunikační schopnosti. Důležitá je osobní zkušenost, nebo příklad s osobní
zkušeností, vždy se dobře pamatují příběhy, a ne jen suchá teorie. V této souvislosti mě napadá
pořekadlo, že zapalovat může ten kdo sám hoří.
Každý přednášející také aby jeho přednáška měla smysl potřebuje i dobré publikum, které se o dané
téma zajímá. Jednotlivci v publiku pozorně naslouchají, hledají souvislosti v tématu. Je vždy přínosné
pro obě strany, když se rozvine mezi publikem a přednášejícím dialog. To je okamžik, kdy i jednotlivci,
kteří se o téma tolik nezajímají mohou být vtaženi do problematiky a může i v nich být zažehnut
zájem o problematiku. Na druhou stranu to je chvíle, kdy přednášející, který tématu příliš nerozumí,
nebo se necítí příliš jistý, může pociťovat úzkost a podvědomě se může snažit tomuto dialogu
zabránit.

2. Nácviky rolí
Nácvik rolí ve dnech 3.-4.10.15
Rodinná terapie
Celková známka
7x známka 1, 2x známka 1-2, 2x známka 2

Nejpřínosnější referát
4x č. 1, 2x č. 2, 2x č. 3, 2x č. 5

Sobota: M. Frouzová
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1. Můj emoční portrét pro patrnerství, emoční schéma.
10x známka 1, 1x známka 3
průměrná známka: 1,18

2. jaké vztahy ne/umíme. Maladaptivní emoční cykly v páru z hlediska attachmentu.
5x známka 1, 4x známka 2, 1x známka 1
průměrná známka: 1,6

3. Kdo z nás dvou je blázen? Situace v páru z hlediska duševního zdraví a vhodné
psychoterapeutické intervence.
10x známka 1, 1x známka 2
průměrná známka: 1,09

4. Kdo z nás dvou je zdravější? Situace v páru z hlediska duševního zdraví a vhodné
psychoterapeutické intervence.
10x známka 1, 1x známka 2
průměrná známka: 1,09

Neděle: J. Heller
5. Komunikace v rodinné terapii
2x známka 1, 4x známka 2
průměrná známka: 1,66

6. Vztahy a poruchy v rodinné terapii
2x známka 1, 3x známka 2, 1x známka 2průměrná známka: 1,75

7. Modely konfliktu
2x známka 1, 4x známka 2
průměrná známka
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8. Komunitní rodinná terapie
2x známka 1, 1x známka 1-, 3x známka 2
průměrná známka: 1,58

Nácvik rolí 9.-10.2.13
Základy psychoterapie

Celková známka
1x známka 1, 5x známka 2
průměrná známka: 1,83

Nejpřínosnější referát č.:
3x č. 7, 2x č. 8, 1x č. 5, 1x č. 6, 1x č. 2

Sobota
1. Nejčasnější chyby v psychoterapii
1x známka 1, 3x známka 2, 1x známka 3
průměrná známka: 2

2. Informační systém v komunitním programu
1x známka 2, 3x známka 3, 1x známka 4
průměrná známka: 3

3. Relaxace
2x známka 2, 3x známka 3
průměrná známka: 2,6

4. Náhled a zpětná vazba s ohledem na změnu chování
2x známka 2, 3x známka 3
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průměrná známka: 2,6

Neděle
5. Psychodynamické techniky
4x známka 1, 1x známka 2
průměrná známka: 1,2

6. Techniky Kognitivně behaviorální psychoterapie
4x známka 1, 2x známka 2
průměrná známka: 1,33

7. Techniky Humanistické psychoterapie
5x známka 1, 1x známka 2
průměrná známka: 1,16

8. Techniky Systemické psychoterapie
5x známka 1, 1x známka 2
průměrná známka: 1,16

Nácvik rolí 29.-30.6.13
Zvládání psychických stavů
Celková známka z programu:
3x známka 1, 2x známka 2
průměrná známka: 1.4

Pro sebe za nejpřínosnější považuji referát č.:
3x č. 5, 1x č. 6, 1x č. 7, 1x č. 8
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Sobota
1. Sekot: Úzkostné stavy
1x známka 1, 3x známka 3, 1x známka 3
průměrná známka: 2,6

2. Sekot: Faktory deprese
1x známka 1, 3x známka 2, 1x známka 3
průměrná známka: 2

3. Sekot: Práce s antisuicid. Kontraktem
1x známka 1, 3x známka 2, 1x známka 3
průměrná známka: 1,8

4. Sekot: Hypochondrie
2x známka 1, 2x známka 2, 1x známka 3
průměrná známka: 1,8

Neděle
5. Frouzová: Zvládání strachu z prezentace
5x známka 1
průměrná známka: 1

6. Frouzová: Techniky zkvalitnění soustředění při studiu
4x známka 1, 1x známka 2
průměrná známka: 1,2

7. Frouzová: Zvládání cravingu
5x známka 1
průměrná známka: 1

8. Frouzová: Přílišné snění
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4x známka 1, 1x známka 2
průměrná známka: 1,2

Nácvik rolí 5.-6.4.14
Základy psychoterapie
Celková školní známka z programu jako celku:
5x známka 1
průměrná známka: 1

Nejpřínosnější referát č.:
3x č. 2, 2x č. 6, 1x č. 8, 1x č. 7

Sobota

Bezvodová Šárka
1. Skupinové koncentrativní a relaxační techniky
5x známka 1
průměrná známka: 1

2. Vizualizace
4x známka 1, 1x známka 2
průměrná známka: 1,2

3. Řízená imaginace spojená s výtvarnou prací
5x známka 1
průměrná známka: 1

4. Práce se sny ve skupině
3x známka 1, 2x známka 2
průměrná známka: 1,4
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Neděle
Frouzová Magda
5. Obecné faktory ve skupinové psychoterapii
5x známka 1
průměrná známka: 1

6. Použití matice 5x7 P. Clarksonové v psychoterapeutické skupině
5x známka 1
průměrná známka: 1

7. Erskinova vztahová skupinová psychoterapie
5x známka 1
průměrná známka: 1

8. Knoblochova integrovaná psychoterapie
5x známka 1
průměrná známka: 1

Nácvik rolí ve dnech 25.-26.4.15
I.: Základy psychoterapie

celková známka z programu jako celku:
5x známka 1, 1x známka 2
průměrná známka: 1,16

Pro sebe považuji nejpřínosnější referát č.:
1x č. 8, 1x č. 1
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Sobota

Bezvodová Šárka
1. Role a vztahy ve skupině
7x známka 1
průměrná známka: 1

2. Sociometrie
6x známka 1, 1x známka 2
průměrná známka: 1,14

3. Skupinové interakční hry
7x známka 1
průměrná známka: 1

4. Skupinová práce se sny
5x známka 1, 2x známka 2
průměrná známka: 1,28

Neděle

Frouzová Magda
5. 5 stupňový postup pozitivní psychoterapie v tpé skupině
6x známka 1
průměrná známka: 1

6. Systémový a narativní přístup ve skupinové psychoterapii
3x známka 1, 1x známka 1-2, 1x známka 2, 1x známka 3
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průměrná známka: 1,58

7. Narativní sociálně konstruktivistický přístup ve skupinové psychoterapii
5x známka 1, 1x známka 2
průměrná známka: 1,16

8. Narativita jako integrující koncept ve skupinové psychoterapii
5x známka 1, 1x známka 2
průměrná známka: 1,16

Nácvik rolí I. 14.-15.2.15
Základy psychoterapie

Celková školní známka z programu:
5x známka 1, 3x známka 2
průměrná známka: 1,37

Pro sebe za nejpřínosnější považuji referát č.:
2x č. 5, 1x č. 1, 5x č. 7

Sobota
Jiří Heller
1. Léčebný kontrakt a rekontraktování
4x známka 1, 2x známka 2, 2x známka 3, 1x známka 4
průměrná známka: 2

2. Vhodné použití interpretace v psychoterapii
3x známka 2, 5x známka 3
průměrná známka: 2,62
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3. Psychodrama
5x známka 1, 2x známka 2, 2x známka 3
průměrná známka: 1,66

4. Sociodrama
2x známka 1, 4x známka 2, 1x známka 3
průměrná známka: 1,85

Neděle
Magda Frouzová
5. Psychoterapeutický vztah
7x známka 1, 2x známka 2
průměrná známka: 1,22

6. Emoce a empatie
9x známka 1
průměrná známka: 1

7. Cyklický maladaptivní vzorec
8x známka 1, 1x známka 2
průměrná známka: 1,11

8. Podpora změny v TLDP
7x známka 1, 2x známka 2
průměrná známka: 1,22

Nácviky rolí - shrnutí
Několikrát do roka pořádá Skálův institut nácviky rolí. Konají se v sobotu a v neděli. Každý den je
vyhrazeno jinému tématu a skupinu frekventantů vede jiný lektor.
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Nácviky rolí nepatří mezi povinnou aktivitu, ale jestliže se frekventant nemůže zúčastnit povinné
aktivity, což jsou skupinová sezení a teoretické přednášky, může si počet povinných hodin doplnit
účastí na nácvicích rolí.
Téma je prezentováno posluchačům a ti si mohou danou problematiku hned sebezkušenostně prožít
v vyzkoušet. Nejedná se tedy o klasickou přednášku, ale ani o klasické sebezkušenostní skupinové
setkání.
Nácvik rolí je rodinným stříbrem Skálova institutu. Frekventant si může uvědomit a nahlédnout jak
sám danou oblast zvládá, kde má slabiny. Aby jako terapeut dokázal techniku při terapii sám použít,
nebo se alespoň pokusil jí postupně do svého repertoáru dovedností zařazovat. Jestliže se už v
problému dobře orientuje, tak lze pak jít v problematice více do hloubky, nebo nahlédnout
problematiku z jiného úhlu.
Na konci dne je hodnocení, kde si může uvědomit k jakým konkrétním posunům u něj došlo.
Při seznámení s technikou si lze často všechno hned vyzkoušet prakticky na místě. Nejen, že se
posluchač seznamuje s technikou, ale zároveň i může nahlédnout své dysfunkční vzorce myšlení,
prožívání a jednání. Nácvik rolí je velmi přínosná aktivita, logicky navazující na skupinová setkávání,
která odborně doplňují.

3. Komunitní víkedové setkání
Všechny skupiny každý rok absolvují týdenní komunitní setkání ve Špindlerově
Mlýně. Program se sestává ze skupinových sebezkušenostních sezení, ranních
komunitních setkání, komunitních psychoterapeutických, arteterapeutických a
další technik, nácviku relaxací a večerník klubů, které jsou spíše oddechové. V
průběhu výcviku je to nejnáročnější a také dle mého názoru nejpřínosnější
období v roce.

Hodnocení komunitního týdne komunity K13 ve Špindlerově Mlýně v r. 2015
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Celková známka za celý týden:
11x známka 1, 1x známka 1-, 5x známka 2, 2x známka 3
průměrná známka: 1.5

Celková známka lektorům:
16x známka 1, 2x známka 2
průměrná známka : 1,1

Celková známka sobě:
2x známka 1, 11x známka 2, 1x známka 2-, 5x známka 3
průměrná známka: 2,1

Nejvýživnější program:
4x zrození do skupiny, 8x skupina – buď vlastní, nebo skupina někoho jiného, technika kříže, literární
večer, kaleidoskop, relaxace a imaginace, technika s kontraktováním, nepsaná pravidla komunity,
technika projekce do zvířete, komunitní setkávání – ranní rozcvičky

Nejméně výživný program:
13x večerní klub s prezentací překladů článků, technika imaginární zvíře, malování erbu, kaleidoskop,
kreslení mapy, ranní pozdravy,

Nejvýživnější osoba:
3x Roman, 2x Richard, 3x Magda – babička, 2x máma Lucka, 1x Lucka, 1x výcviková máma, 1x táta, 1x
táta Mirek, Petra, Ivonka, Honza, Irča, Martina

Osoba co vadí:
3x Roman, 6x Aneta, 3x Petra, 3x Ivona, Máša, Josef, Honza Tereza

Prosím zařadit, podněty, náměty:
4x vadí přístup personálu hotelu, vadí strava, více pohybu 3x, skupina venku parapatetická, relaxace i
na konec dne, dodržovat časy programů a více zpětných vazeb v deníku, více prostoru pro zpětné
vazby, relaxace i na konci dne, dodržování časového harmonogramu, více společných volno časových
175

aktivit, nejdříve technika řeky života a pak skupina, 2x nevím, mít večer na koho se obrátit s pomocí,
individuální pomoc,

Komentář:

Frekventanti výcviku nejlépe hodnotí práci lektorů, nejhůře pak sami sebe. Kladu si otázku z jakého
důvodu. Příčinou může být, že od sebe očekávají rychlejší posun, markantnější změny, mohou svojí
práci jen podceňovat, nebo opravdu týdnu účastník nedá 100% svého úsilí a pak se objektivně
zhodnotí. Příčina může být i jinde.
Nejvýživnější, nebo nejvíce přínosný program byl pro 8 účastníků účast ve vlastní skupině, kde došlo
pravděpodobně k náhledu do problému, nebo rozpoznání již nefungujících schémat v myšlení a
prožívání. Velmi dobře také bylo hodnoceno zrození do skupiny.
Další hodnocení u kterého bych se ráda zastavila je výběr osoby, která je nejvíce přínosná a která
vadí. V komunitě K13 jsou 4 osoby, které jsou v obou skupinách, pro některé lidi jsou největším
přínosem a pro některé jsou ti co vadí.
Po absolvování výcviku se domnívám, že tyto dvě kategorie – kdo je přínosem a kdo mi vadí se
prolínají a stírají. Často je člověk - co mi vadí po uvědomění mé vlastní „temné poloviny“ přínosem,
protože mi tím, že „vadí“, že provokuje upozorňuje na mé vlastní temné, dysfunkční a nezpracované
bloky.

Týdenní komunitní pobyt komunita K12 ve Špindlerově Mlýně v r.2015
Známka celková:
15x známka 1, 6x známka 2, 1x známka 3
průměrná známka: 1,36

Známka lektorům:
15x známka 1, 1x známka 1-2, 5x známka 2,
průměrná známka: 1,26

Známka za frekventanta:
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2x známka 1, 1x známka 1-, 14x známka 2, 3x známka 3, 2x známka 4
průměrná známka: 2,16

Nejlepší, nejpřínosnější program:
3x přítomnost na supervizi lektorů, 4x parapatetická skupina, 4x vlastní skupina, 2x technika volných
asociací, 2x výměna rodičů, 2x ranní komunita, 2x kreslení emocí v těle, 1x skupina druhého, 1x
indiánská jména, 1x vedení skupiny

Nejméně přínosný program:
7x večerní klub vedený Sama lama, 6x práce se sny, 2x knižní klub, 1x výměna rodičů, 1x supervize, 1x
klub vedený Petrou, 1x technika Evy a Kristýny, 1x táborák, 1x komunity, 1x odpověď, že žádný

Nejpřínosnější osoba:
4x Míša, 2x Olda, 3x Dan, 3x Magda F., 2x Eva, 2x Petra D., 2x Iva, 1x Hanka H., 1x Magda H., 1x Jarka,
1x Laco, 1x Olga, 1x Petra H., 1x Štěpánka,

Nejméně přínosná osoba, osoba co vadí:
9x Irena, 4x Marta, 1x Mirek, 1x Dan, 1x Magda F., 1x Hanka, 1x Lenka, 1x Petra D., 1x Petra H., 1x
Anička,

Připomínka:
11 lidí by uvítalo dříve uskutečnit výměnu rodičů, 3 lidi chválí možnost být přítomen na supervizi,
nebo být na supervizi už dříve, 2 lidi chválí možnost parapatetické skupiny, 2 lidi by uvítaly lepší
personál v hotelu, více aktivit venku, více času na skupiny, více vlastní aktivity a porazit pohodlnost,
více zpětných vaze od rodičů, individuální konzultace, více venkovních aktivit, ranní meditace, více
večerní družby, spokojenost s 2 hodinami na oběd,

Komentář:
Jako v předchozím výkendovém setkání komunity K13 nejhorší známku udělili frekventanti sami sobě.
Důvody mě napadají podobné, jako v předchozím komentáři.
V roce 2015 u komunity K12 byly poprvé zařazeny aktivity jako je účast na supervizi lektorů, návštěva
hosta „z venčí“ na večerním klubu. Přijela vyprávět o své novinářské práci ve světě paní Petra
Procházková. Poprvé došlo k tomu, že se ve skupinách na jednu hodinu vyměnili lektoři. Takže na
jednu skupinu přišli rodiče z jedné „vedlejší“ skupiny a na další skupinu pak přišli rodiče další skupiny.
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To byly všechno aktivity, které téměř všichni účastníci velice pozitivně hodnotili a dokonce byl tyto
změny uvítali už při dřívějších pobytech.
Osoba která je pro mě největším přínosem a osoba co vadí se tentokrát prolíná jen u dvou lidí.

ZÁVĚR:
V průběhu pěti let účastník psychoterapeutického výcviku ve Skálově institutu projde řadou
aktivit, které mu pomáhají zmapovat jeho dysfunkční maladaptivní oblasti psychiky. K tomu
slouží především účast na sebezkušenostních skupinových aktivitách, navazující individuální
psychoterapii, účast na nácvicích rolí, supervizních skupinách, balintovských skupinách,
účast na skupinových nácvicích rolí a teoretických víkendech.
Všechny tyto aktivity nám pomáhají uvědomit si jaká psychická schemata jsou v nás již z
dřívějška přítomna a dávno neslouží, ale škodí a ubírají energii. Samotné uvědomění tohoto
ale nestačí, je třeba naučit se novým způsobům vztahování se k okolí. V rámci bezpečného
prostředí skupiny si nové strategie vyzkoušet, získat novou korekční, opravnou zkušenost a
tyto nové dovednosti denně uplatňovat v každodenním fungování. A všechno to stále dokola
uplatňovat v běžném životě. K tomu nás výborně připraví účast v psychoterapeutickém
výcviku.
Sami pak tyto funkčnější schemata jednání, myšlení a cítění vnášíme do svých rodin, na
pracoviště, samozřejmě se celý nový způsob fungování odráží ve všech sférách našeho
života.
Dokážeme pak lépe fungovat v rodině, to se odráží na vztazích s partnery, s dětmi. Rodina
také těží z funkčnějších a méně energeticky zatěžujících schemat jednání, myšlení a
emočního vztahování. Další kdo má z našich nových dovedností profit jsou klienti, nebo naši
pacienti. Sama si uvědomuji, že díky výcviku mohu vstupovat do hlubších a náročnějších
interakcí s pacienty. Účast na výcviku považuji i jako výbornou prevenci syndromu vyhoření.
Jestliže sama u sebe dokážu zmapovat tyto rigidní a dysfunkční útvary a mám vyzkoušeno jak
je náročné tyto oblasti i po podrobném zmapování změnit, mám pak více pochopení pro
rezistenci k léčbě u svých klientů, event. pacientů.
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Jako další profit oceňuji to, že jsem se ve výcviku setkala s řadou psychoterapeutických teorií,
které se mohou výborně vzájemně doplňovat.
Velice přínosné je, že ve výcviku se frekventant seznámí s dalšími možnostmi psychoterapie,
dává nám to vše pak do rukou účinnější nástroje jak co nejlépe a nejefektivněji pomoci
klientovi, pacientovi, a v neposlední řadě sami sobě. Již staří filozofové považovali
sebepoznání jako nejdůležitější úkol, který člověk vůči sobě má. Účast ve výcviku považuji za
první kroky vydání se směrem k sebepoznání, k pochopení, že mechanismy psychiky jsou
velmi podobné fyzikálním zákonům.
Těším se na další dobrodružství sebepoznávání.
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Hodnocení psychoterapeutického výcviku ve Skálově institutu z pohledu
frekventantů I.
Hana Krupníková

Vyhodnocení dotazníku efektivity výcviku ve Skálově institutu
Cílem této práce je zmapovat výsledky dotazníků, které jsme předkládaly s PhDr.
Magdalenou Frouzovou, frekventantům sebezkušenostního výcviku v integrativní
psychoterapii. Text je pokračováním vytváření a vyhodnocování získaných dat a jejich
následnou deskripcí. Na tuto práci navazuje kolegyně PhDr. Kristina Najbrtová, která
uchopuje témata a získaná data dotazníku výběrově a zamýšlí se nad jednotlivými
fenomény se snahou o jejich interpretaci.
V úvodní části textu bych ráda nastínila pojem a pohled na integrativní
psychoterapii a uvedla tuto problematiku ve spojení s psychoterapeutickým výcvikem. V
empirické části práce se zaměřím na popis získaných dat a zamyslím se nad výsledky
v souvislosti s vytvořeným dotazníkem
Integrativní pohled či vnímaní psychoterapie má u nás vybudovanou v historickém
kontextu mnohaletou tradici, zároveň však v současné době existuje v České republice
pouze několik psychoterapeutických výcviků, které se k integrativnímu směru hlásí. Liší
se mezi sebou teoretickou základnou, způsoby, jak se k tomuto pojetí staví i tím, že pojem
integrace používají v různých významech a s rozličným uchopováním definice pojmu.
Rozdíly můžeme vnímat také v oblasti přikládání důležitosti integrace – od plného přijetí,
přes podporování přístupu až po jeho pasivní tolerování. První přístup klade důraz na
integraci ve smyslu její přidané hodnoty ve všech směrech působení a vyzdvihuje její
schopnost obohacovat psychoterapeuty o nové perspektivy a stát se podstatnou součástí
identity výcviku (Řiháček, Koutná Kostínková, 2011).
„Integrativní perspektivou zde rozumíme obecně způsob, jakým psychoterapeut
přemýšlí o psychoterapeutických teoriích a jak je využívá ve své praxi. Terapeut se
neomezuje na jeden psychoterapeutický systém, ale zůstává otevřený inspiraci pramenící z
různých terapeutických škol a průběžně tak buduje svůj vlastní terapeutický styl, který
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navíc

pružně

přizpůsobuje

aktuálním

potřebám

konkrétního

klienta“

(Řiháček,

Kostínková, Roubal, 2010, str. 163).
Z výzkumů vyplývá (Gold, 2005, Castonguay, 2005, Halgin, 2005 in Řiháček,
Kostínková, Roubal, 2010), že v „integrativní obci“ dochází k rozdělení na 2 proudy ve
vztahu ke vnímání, kdy je terapeut připraven na „integraci“. Zastánci prvního přístupu
zdůrazňují, že terapeut by měl mít vytvořenou znalostní základnu a dostatečně zvládnuté
modely a techniky minimálně jednoho „klasického směru“. Dle jejich názoru terapeut není
připraven na míru svobody, nedochází k identifikaci s jedním směrem, který přináší
jednoznačné normy, což může způsobovat nejistotu a úzkost. Jejich oponenti však
argumentují tím, že intergrativní přístup lze praktikovat již od počátku a frekventanti
nejsou nuceni přilnout k jednomu směru,ale mají možnost učit se rozlišné metody a
přístupy a díky nim jsou flexibilnější v reagování na potřeby klientů a nejsou oslabeni
teoretickou předpojatostí.
Consoli a Jester (2005 in Řiháček, Kostínková, Roubal, 2010) poukázali na to, že
díky výcviku vedeným integrativním způsobem, mají frekventanti možnost testovat
slučitelnost různých směrů a technik, navzájem je kombinovat a dávat je do koherentního
rámce.
Studenti terapeutických výcviků mohou nabývat jistotu také osvojováním
základních terapeutických dovedností, jako je např. dovednost navázat kontakt s klientem,
vést a ukončit rozhovor, citlivě se doptávat na důležité informace, apod. Získání takové
řemeslné zručnosti může přispět ke snížení počáteční úzkosti a dát psychoterapeutickému
studentovi prostor pro to, aby se otevřel „cizorodým“ podnětům (Řiháček, Kostínková,
Roubal, 2010, str. 166).
Integrativní hnutí je v psychoterapii neoddělitelně spojeno s výzkumem procesu a
efektu psychoterapie. Integrativní přístupy a modely vznikají primárně z toho důvodu, aby
minimalizovaly nedostatky jednotlivých směrů a nabídly flexibilní a účinnou terapií
různých klientů s různými potřebami (viz např. Glass, Arnkoff a Rodriguez, 1988).
Integrativní perspektiva je tedy zároveň výzvou k otevřenosti vůči aktuálním empirickým
poznatkům a k neustávajícímu rozvíjení terapeutických kompetencí (Řiháček, Kostínková,
Roubal, 2010, str. 164).
Když bych se měla zaměřit na výsledky dotazníkového šetření, dotazník vyplnilo
21 osob z celkového počtu 23 frekventantů. Dotazník obsahoval otázky s volenou
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odpovědí i otevřené otázky, ve kterých mohli frekventanti blíže vyjádřit své vnímání
výcviku, názor na efektivitu, co považovali za důležité a jaké změny by uvítali
v souvislosti s fungováním Skálova institutu. Z pomocí Q třídění jsem z odpovědi
frekventantů posledního ročníku SI vytvářela kategorie, ve kterých jsem zaznamenávala
četnost odpovědí.
První dvě otázky dotazníku se zaměřily na hodnocení zátěže výcviku pro
frekventanty a jejich představu o možnosti ukončení výcviku. Pro 18 frekventantů byla
zátěž adekvátní, pro 2 nepříjemná, pro 1 velmi silná a 6 osob přemýšlelo o ukončení. Za
důvody především považovali-urážky, projevy podceňování a nepochopení ze strany
ostatních, pocity méněcennosti, věkový rozdíl, osobnostní rozvoj nebo jinou představu
o psychoterapeutickém výcviku.
Všichni zúčastnění frekventanti považovali výcvik za přínosný a pouze se lišili
mírou přínosu od mírně (N=2), přes velmi (N=11) po mimořádně (N=8). Za nejčastější
důvody pozitivního vnímání výcviku zaznamenávali možnost osobního rozvoje (N=11) a
osvojení si terapeutických technik (N=3), učení se vnímání pocitů druhých (N=3), získání
zpětné vazby (N=3), naučení se větší otevřenosti k lidem, zlepšení komunikace, vztahů
s okolím, pracovní pozice, asertivitě, získání náhledu, sebevědomí, zkvalitnění života. Viz
tabulka č.1.
Tabulka č.1Vnímání výcviku frekventanty SI
Počet (N) %
Otevřenost k lidem

1

2,1

zlepšení komunikace

2

4,2

větší asertivita

1

2,1

větší empatie

2

4,2

osobní rozvoj

11

22,9

věší odvaha

2

4,2

pohled jak mě vnímají jiní

2

4,2

vnímání pocitů druhých

3

6,25

kvalita života

1

2,1

noví lidé

2

4,2

sdílet zážitky

2

4,2

zpětná vazba

3

6,25

větší energie

1

2,1

sebevědomí

1

2,1

nový náhled

2

4,2

lepší vztahy

2

4,2

182

lepší pracovní pozice

1

pochopení od ostatních

1

2,1

navázání pevných vztahů

1

2,1

prostor pro sebe

1

2,1

Celkem

48

100

Frekventanti většinou neměli s individuální psychoterapií, která se může využívat
jako nadstavba ke skupinové psychoterapií, zkušenost

(N=11). 6 respondentů

uvedlo, že jsou rozhodně spokojeni, 2 spíš spokojeni a 2 nevěděli. Individuální
výcvikovou terapií považují za zásadní ve vnímání změny, v pochopení individuální práce
s klientem, v možnosti pohledu ze strany klienta a dokončení vlastních témat. Za
negativní považovali vysokou cenu konzultací a horší dostupnost.
Jak již bylo zmíněno výše v textu, velmi podstatným aspektem terapeutického
procesu je potřeba identifikace frekventanta s terapeutickým směrem, osobou, modelem.
Tyto tendence jsou patrné u dvou otázek dotazníku. 86% frekventantů uvedlo, že jsou
hrdí, že patří ke Skálově institutu (SI), 14% neví a nikdo neuvedl negativní odpověď.
Objevovaly se především odpovědi týkající se kvality práce, prestiže a statusu SI. Vysoká
potřeba identifikace frekventantů se SI může být zesílena nemožností ztotožnit se s jedním
psychoterapeutickým směrem díky multimodálnímu zaměření intergrativní psychoterapie.
V podobném poměru (N=15; 3) odpovídali frekventanti na otázku, zdali by byli
rádi se SI v kontaktu i po skončení výcviku a jakým způsobem. Preferovali by především
účast na nácvicích rolí, na konferencích, teoretických víkendech, supervizích, výzkumu a
dalších možnostech.
Tabulka č.2 Upřednostňovaný kontakt se SI
Počet (N)

%

nácviky rolí

4

11,8

webové stránky

2

5,9

konference

7

20,6

Výzkumná činnost

5

14,7

Supervize

2

5,9

individuální konzultace

1

2,9

časosběrný dokument

3

8,8
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jako lektor

2

5,9

kontakt s lektory

1

2,9

Nevím

2

5,9

Teorie

1

2,9

neformálně s komunitou

1

2,9

informovanost o akcích SI

3

8,8

Celkem

34

100

Nepostradatelnou součástí dovedností psychoterapeuta je vytvoření si
znalostní základny. Výcvik ve Skálově institutu probíhá i tímto směrem a program
obsahuje teoretické víkendy. Frekventanti jsou s teoretickými víkendy spíše spokojeni
(61%), rozhodně spokojeni (5,6%), spíše nespokojeni (16,7%) a rozhodně nespokojeni
(5,6%). Přikládají také možnosti zlepšení, které by vedly k tomu, že by teoretický
program považovali za efektivnější, zajímavější, přínosnější. Odpovědi byly různorodé a
upřednostňovali témata týkající se fungování Skálova institutu, prezentování článků a
terapeutických technik. Kriticky přistupují k výběru přednášejících a považují za důležité
jejich pečlivou přípravu bez opakování se témat. Upozorňují na to, že SI nenabízí
tematickou koncepci a upřednostňovali by větší interaktivu. Účastnící sebezkušenostního
výcviku získávají informace o psychoterapeutické práci čtením 2-3 odborných knih ročně
(N=11) nebo dokonce intenzivněji. Tato otázka zcela nekoreluje s výsledky dalšího
dotazu, který míří již na konkrétní zájem o integrativní psychoterapií (IP), kde 35%
respondentů uvedlo, že se zajímá o IP, avšak 60% z nich uvedlo, že se o tento druh terapie
zajímá pouze trochu a jeden respondent odpověděl, že se nezajímá.
Psychoterapeutický výcvik klade důraz na osobu lektora pro svůj
formativní a normativní vliv. Jejich přístup a pojetí integrace může dávat frekventantům
pevný rámec, který jim může chybět díky absenci jednoho uceleného teoretického celku
(Řiháček, Kostínková, Roubal, 2010). To koresponduje s výsledky dotazníku, ve kterém
nalézáme kladení důrazu na osobnost lektora a spokojenost s „přiděleným výcvikovým
rodičem“ (84%, 16% spíše spokojených, žádný nespokojený).

Jejich spokojenost se

především týká kvality jejich zpětné vazby, přístupu, zájmu, odborné úrovně, pocitu
bezpečí a kvitují i rozdílný pohled lektorů na danou problematiku. Naopak nespokojenost
se týká přemíry důrazu na používání technik, příliš osobní přístup, větší množství
interpretací, malá aktivita.
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Tabulka č.3 Spokojenost frekventantů s lektory při sebezkušenostní programu
Počet (N)

%

Kvalita zpětné vazby

5

13,5

ochota pomoci

4

10,8

přístup lektorů

14

37,8

odborná úroveň lektorů

3

8,1

zájem lektorů

5

13,5

pocit bezpečí, přijetí

4

10,8

rozdílný pohled lektorů

2

5,5

Celkem

37

100

Otázka týkající se spokojenosti s lektory byla také položena
v souvislosti s činností lektorů vedoucích nácviky rolí (NR). Frekventanti byli převážně
spokojeni a míra jejich spokojenosti se odvíjela od konkrétních osob. Nejvíc byli
dotazovaní spokojeni s PhDr. Magdalenou Frouzovou (průměrná známka 1) a oceňovali
její teoretickou základnu, nácvik technik. Kriticky se stavěli k nejasnosti zadání a užívání
manipulativních technik. Průměrnou známku jedna dostala také MUDr. Alena VečeřováProcházková za živý přístup, propojení teorie s praxí, kazuistiky a schopnosti zaujmout.
Někteří frekventanti považovali její vystoupení za nudná, zahlcují a s průměrnými
prezentačními dovednostmi. S Mgr. Šárkou Bezvodovou byli spokojeni chvalitebně –
zvolená témata považovali za užitečná, mnoho z nich se NR, který spoluvedla,
neúčastnilo. Stejně tak s MUDr Miroslavem Sekotem

(6 respondentů uvedlo, že

jej neznají a nemohou se k tématu vyjádřit). Kritičtěji se frekventanti stavěli k Prom.
Ped Jiřímu Hellerovi (průměrná známka 3) kvůli nezajímavosti a opakování témat a
monotónnímu projevu, kvitovali však jeho mnohaleté zkušenosti, které může předávat.
Výsledky spokojenosti s lektory částečně korespondovaly s dotazníky
zaměřenými na hodnocení konkrétního programu NR. Níže v textu uvádím tabulku (č. 4)
četnosti

známek

u

jednotlivých

lektorů,

kteří

byli

hodnoceni

frekventanty

sebezkušenostního výcviku v letech 2013 až 2015 (data zpracovala kolegyně MUDr.
Lenka Kasíková).

Tabulka č.4 Hodnocení Nácviku rolí frekventanty SI
Lektoři programu Nácvik rolí /

1

185

2

3

4

5

Četnost známek odpovídající spokojenosti s
programem
72
Frouzová
4
Heller
43
Večeřová
16
Bezvodová
31
Sekot

16
19
3
17
7

13

4

5

Psychoterapeutický výcvik integrativního směru zdůrazňuje nejen kontakt s
technikami a modely konkrétních směrů, ale snaží se o zakombinování těchto procesů,
vytvoření vlastního, individuálního přístupu a osvojení si způsobu uvažování. Tyto
dovednosti a kompetence mají možnost frekventanti zažít, procvičovat, hodnotit během
výcvikových sebezkušenostních skupin. Respondenti byli s prací ve skupině rozhodně
spokojeni (N=8) nebo pouze spíše spokojeni (N=10). Opět se neobjevila ani jedna
negativní odpověď v hodnocení. Nejčastější odpovědi, které se v souvislosti s otázkou
objevovaly - angažovanost a aktivita skupiny (N=9), vzájemná spolupráce (N=8),
výkonnost (N=4). Popisovali sebezkušenostní program jako bezpečné místo pro svůj
seberozvoj, k hledání hlubších motivů a k posunu členů skupiny ve svých kompetencích,
pozitivně reagovali na možnost vzájemné spolupráce a podpory, zpětných vazeb, vedení
skupin, skupinovou dynamiku i různorodost skupiny.
Naopak měli pocit, že skupinám "škodila" přílišná pospolitost bránící ve
vytváření a učení se konfliktům. Což korespondovalo s další uvedenou odpovědi - velká
podobnost členů, kteří se podporovali v podobném názoru a neměli možnost vidět "svá
témata" z jiného úhlu pohledu. Frekventantům vadilo, že se často "točili v kruhu"a příliš
se zaměřovali na prožívání negativních emocí.
Součástí výcvikového programu jsou nácviky rolí (NR), které jsou
tematicky zaměřeny na zvládnutí konkrétních dovedností potřebných k práci terapeuta.
Norcross a Halgin (2005 in Řiháček, Koutná

Kostinková, 2011) v této souvislosti

zdůrazňují důležitost strukturovaného rozvoje základních vztahových a komunikačních
dovedností a považují je za dovednosti, které mají vliv na vytvoření, udržení a posílení
psychoterapeutického vztahu.
Výše zmiňovaní autoři kladou důraz na „intenzivní praktikování“
frekventantů ve smyslu procvičování si integrativního způsobu práce v reálných situacích
pod supervizním dohledem.
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Frekventanti považují takto strávený čas za důležitý, 56% z nich se ho však
neúčastní. Za hlavní důvody uvádějí časovou a finanční náročnost, přílišné zdůrazňování
teorie, uvítali by jednodenní programy s větší variabilitou lektorů. Pro 44% z dotázaných
je program obohacující, pravidelně se jej účastní a nemají žádné návrhy vedoucí ke
změně. Frekventanti byli rovněž pobízeni k vytvoření pořadí podle vyvolaného zájmu.
Největší zájem vyvolal nácvik rolí s tématem základních psychoterapeutických technik,
postupně se umístily základní techniky skupinové psychoterapie, komunikační techniky,
práce s motivací a defensí, techniky ovlivňující psychické stavy a rodinná terapie.
Tabulka č. 5 Zájem o nácviky rolí podle s četností pořadí
Základní
Techniky
Techniky
Práce
s
Komunikační Rodinná
ovlivňující
seřazení psychoterapeutické skupinové
motivací
techniky
terapie
techniky
Psychoterapie
psych.stavy
1
2
3
4
5
6

N
8
3
4

%
40
15
20

4
1

20
5

N
6
4
2
4
1
3

%
30
20
10
20
5
15

N
2
7
2
6
3
1

%
10
33
10
29
14
5

N
2
2
3
4
2
4

%
12
12
18
24
12
24

N
5
3
4
1
6

%
26
16
21
5
32

N
1
1
2
3
2
8

%
6
6
12
18
12
47

Frekventanti při možnosti vyjádřit se ke změně témat NR převážně nechtěli
nic měnit, popřípadě nevěděli. Někteří z nich by se chtěli více zaměřit na techniky,
relaxaci, nácvik sezení s klientem, práci s traumatem či témata přenosu a protipřenosu.
Dalším programem, ke kterému se dotazovaní vyjadřovali, byl Skupinový
nácvik rolí a jeho vnímání v pětiletém sebezkušenostní výcviku. 74% frekventantů (N=14)
jej hodnotilo známkou 1, 26% (N=5) známkou 2. Oceňovali jeho přínosnost (N=15),
„pohled shora“, možnost jiného pohledu na skupinovou dynamiku a vytváření pracovních
hypotéz. Nabité zkušenosti považují za důležité v kontextu jejich dalších samostatných
psychoterapeutických intervencí.
Frekventanti SI byli požádáni o hodnocení efektivity programů, které byly
realizovány v rámci 7denního pobytu ve Špindlerově Mlýně. Měli se vyjádřit z hlediska
získání psychoterapeutických kompetencí a seřadit výcvikové programy dle současné
efektivity od 1 -nejvýživnější po 7 - nejméně přínosný. Za nejpodstatnější označili
výcvikové skupiny a skupinové techniky. Tato odpověď se objevila u 11 frekventantů, na
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druhém místě byly opět techniky, ale na komunitních programech (N=7) a za třetí
nejefektivnější považovali nácviky rolí (dále v textu tabulka č. 6).
Tabulka č. 6 Efektivita programů SI
Efektivita programů:
ranní komunita
komunitní techniky
komunitní kluby
skupiny, skup. Techniky
individuální psych.
Teorie
nácviky rolí

0

5

1
2

2
3
7

11
3
2
5

1
2
4

3
1
6
1
5
2
1

4
5
1
4

5
3
3
2

1
3
5

5
3

6
2

7
1

7

4

2
4
1

2
5

Závěrečná část dotazníku patřila zhodnocení celého výcvikového programu
v integrativní psychoterapií se zaměřením na to, co frekventantům chybělo, z čeho měli
pocit, že bylo příliš, co jim vadilo nebo naopak co nejvíc na programu oceňovali. Ve
všech těchto otázkách se objevovala velká rozmanitost orientovaná na jiný aspekt
fungování výcvikového programu. Frekventanti by uvítali větší rozsah sebezkušenosti a
rozmanitost

teoretických

víkendů,

semknutost

skupiny,

mezinárodní

akreditaci.

Zdůrazňovali zaměření na zvládnutí technik, jednotnou etiku, větší aktivitu lektorů. Víc
by jim vyhovovala větší skupina, práce se sny, více zpětných vazeb, mužský prvek ve
skupinách (některé skupiny neměli ani jednoho muže, což akcentovali jako nevyhovující).
V průběhu pěti let jim připadalo zbytečné množství teoretických víkendů, především
v kontextu jejich neužitečně a nevhodně zvolených témat. Někteří frekventanti by omezili
organizované večerní kluby ve Špindlerově mlýně. Tento týdenní pobyt také 2
frekventanti považovali za velmi fyzicky i psychicky náročný, nelíbil se jim stereotyp a
cena „kurzovného“.
Oblasti, které frekventantům vadily, byly především - pomlky mezi
jednotlivými programy (N=4), podceňování od ostatních (N=3) a „zmatky okolo
organizace“ (N=3). Rovněž jim vadily teoretické víkendy, což koresponduje s výše
uvedenou otázkou. Ve svém hodnocení také uvedli, že pro ně nebylo komfortní užívání
účelných manipulací a transparentnější přístup. Opět se objevila otázka týkající se
nezvládnuté organizace a nejasnost požadavků a pokynů.
Frekventanti na pětiletém sebezkušenostní programu oceňovali
především nasazení vedoucích, jejich aktivitu, zájem o jednotlivé členy a mohli bychom
tuto odpověď zaštítit kategorií prosociálního chování. Vyzdvihli jejich profesionalitu a
znalosti. Kvitovali užívání technik, které považují v terapeutickém procesu za zásadní.
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Frekventanti se zamýšleli nad tím, že jim vyhovuje komunitní vedení výcviku se
zajímavým programem. Pro respondenty bylo důležité získávání zpětné vazby v průběhu
sebezkušenostního programu a další znalosti a zkušenosti v oblasti prožívání výcviku „na
sobě“ (Tabulka č.7).

Uvědomovali si, že terapeuti se snaží klást důraz nejen na

příslušnost k určité škole a technickému purismu, ale ztotožňují se spíš s postojem
otevřenosti vůči
Tabulka č. 7 Závěrečné hodnocení SI
Ocenění programu SI
nasazení vedoucích, prosociální chování
užívání technik
prezentování nových informací na teoretických víkendech
vhledy Magdy
profesionalita, znalost vedoucích
výměna rodičů
komunitní vedení výcviku
zpětné vazby
zajímavý program
sdílení svých příběhů
nepříjemné zpětné vazby
natáčení na video
vedení skupin
skladba týdenního pobytu
navázání na tradici
neustrnutí na místě
naslouchání potřebám
Soudržnost
pozitivní ladění
otevřenost vedoucích
Celkem

N
6
3
2
3
6
2
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
39

%
15,3
7,7
5,1
7,7
15,3
5,1
7,7
2,6
5,1
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
100

různým perspektivám a procesu učeni (Řiháček, Kostínková, Roubal, 2010, str.164;
Kostinková, Roubal, 2015).
Výzkum v oblasti integrativní psychoterapie je v současné době stále
omezený a na počátku své cesty. Důvodem jsou především metodologické limity, které
jsou způsobeny jeho flexibilitou a je problematické samotné výcviky či získaná data
standardně porovnávat.
Výše zmiňovanou deskripci dotazníku však nelze považovat za výzkum,
nýbrž jde o jakousi formu šetření, která může vytvářet pilotáž pro následný výzkum
intergrativní psychoterapie ve Skálově institutu. Získaná data nemohou vytvářet
kvantitativní základ, který bychom mohli statistickými metodami porovnávat, ale mohou
nám ukázat tendence, preference, subjektivní hodnocení a vnímání Skálova institutu
frekventanty.
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Dotazníky, které byly frekventantům předloženy, mají svá omezení a
chyby. Některé otázky se mohly zaměřit na konkrétní problematiku, některé oblasti by
stály za větší pozornost a šíři dotazů. Způsob administrace, který byl anonymní,
neumožnil kontrolu vyplnění všech otázek a určité vyplněné texty byly nekompletní.
Z tohoto důvodu by byla výhodnější elektronická podoba dotazníku, která by zabránila
těmto nedostatkům.
Z výsledků dotazníků je však patrné, že frekventanti SI si váží, že mohli
být součástí sebezkušenostního výcviku v intergrativní psychoterapií, byli s průběhem
pětiletého výcviku spokojeni a uvědomují si, že výcvik je začátkem dlouhé, celoživotní
cesty profesní a osobní integrace.
Získaná data mají informativní charakter, který může přinášet do Skálova
institutu podněty k zamyšlení, zlepšení nebo naopak k posílení směřování, které SI má.
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1. ÚVOD
Psychoterapeutický

výcvik

má

sloužit

v prvé

řadě

k

přípravě

budoucích

psychoterapeutů. U nás, v České republice, se vžil model skupinových sebezkušenostních
výcviků, propojených zároveň s teorií a supervizí. Ve Skálově institutu je

součástí

sebezkušenostního programu, krom vlastní skupinové terapie, také vedení skupin frekventanty,

vč. videotréninku. Skálův institut také nabízí nadstavbové programy nazvané Nácviky rolí, které
představují rozšíření teoretických programů a možnost praktických cvičení či rozboru

případových ukázek z terapie vedoucí k rozvoji terapeutických kompetencí. Supervize probíhají

skupinovou formou, nabízeny jsou dobrovolně také individuální supervize nebo individuální

terapie (pozn. Pro nižší výcvikové ročníky je již povinné absolvování stanoveného počtu hodin

individuální psychoterapie).

Předkládaná práce vychází z dat sebraných PhDr. Magdalenou Frouzovou na základě

souhrnného Dotazníku efektivity výcviku Skálova institutu, který je zaměřen na celkové
hodnocení výcviku z pohledu frekventantů. Dotazník byl předkládán frekventantům na přelomu

4. a 5. ročníku (N=21) v roce 2015. Tím navazuji zároveň na teoretickou práci kolegyně PhDr.

Hanky Krupníkové, která vyhodnotila data z uvedeného dotazníku.

Účelem této práce je zaměřit se na vybrané fenomény zachycené v dotazníku,

interpretovat tato data a výsledky konfrontovat s některými zahraničními výzkumnými
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studiemi. Konkrétně se předkládaná práce bude zaměřovat na vnímání vnitřního a osobního

růstu a vlastních kompetencí z pohledu frekventantů Skálova institutu. Práce by tak měla přispět

k většímu vhledu do hodnocení psychoterapeutického výcviku frekventanty a budoucími

terapeuty.

Tato práce nemá ambici se stavět do roviny výzkumu, avšak spíše do roviny šetření, kdy

chceme zjistit něco více o tom, jak vnímají sami frekventanti psychoterapeutický výcvik, kterým

procházejí. Obecně se dá říci, že smyslem šetření v oblasti psychoterapeutického výcviku je

porozumění tomu, co se během terapeutického procesu děje a co pomáhá frekventantům
dosahovat změn, které směřují k nabytí psychické rovnováhy, růstu a nabývání terapeutických

kompetencí. Problematické na výzkumech prováděných v oblasti psychoterapie je, že vyžadují

značnou komplexnost, jelikož terapie je nejen léčba, ale v jistém smyslu umění.

J. Skála hovořil dokonce o psychoterapii jako o delikátní směsi vědy a umění (jak jej cituje
Vymětal, 2010). I přes jistou náročnost provádění výzkumů na poli psychoterapie se jedná o

snahu, která může být v mnoha směrech hodnotná. Zejména může přispět k ověřování toho, co je

a naopak není frekventantům k užitku a získané poznatky mohou napomoci psychoterapeutický
program zefektivnit.

Výzkumů zaměřujících se na zkoumání efektu psychoterapie bylo doposud v České

republice realizováno až překvapivě málo, výzkumů na psychoterapeutické výcviky bylo

provedeno zcela minimálně i v zahraničí. Důvody jsou výše naznačené, jedná se zejména o to, že

do objektivního výzkumu psychoterapie vstupuje nepřeberné množství intervenujících

proměnných a je velmi obtížné odlišit, zda získané výsledky hovořící o změně lze přičíst
jednoznačně psychoterapii jako takové či jde o změnu vyvolanou jinými faktory, které přináší

sám život.

2. HODNOCENÍ PŘÍNOSU VÝCVIKOVÉHO PROGRAMU Z HLEDISKA OSOBNÍHO RŮSTU
Macran a Shapiro (1998) podotýkají, že je velmi obtížné změřit, jaký dopad má na

efektivitu a kvalitu práce terapeutů jejich vlastní zkušenost z individuální či skupinové
psychoterapie.

Nicméně

ve

svém

šetření

dochází

k výsledkům,

že

osobní

terapie

(sebezkušenost) terapeutů má jednoznačně příznivý vliv na práci s klienty a to především

v podobě větší schopnosti empatie, vřelosti a upřímnosti či opravdovosti terapeutů.
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Podle uvedených autorů (podle Macros & Shapiro, 1998) lze v rámci sebezkušenostního

výcviku označit několik základních mechanismů, které mají pozitivní dopad na spokojenost
terapeutů a zároveň zlepšují kvalitu terapeutovy klinické práce. Jedná se o následující kategorie:
•

Alespoň částečné zmírnění dopadu stresu a náporu, který je neodmyslitelně spjatý
s prací terapeuta. Konkrétněji řečeno osobní terapie (sebezkušenost) zlepšuje vlastní

emocionální nastavení, spokojenost a well-being. A jak známo psychické zdraví a
•

rovnováha je pro terapeuty esenciální, aby mohli svou roli vykonávat efektivně.

Osobní terapie přispívá k uvědomění si vlastních problémů a oblastí vnitřního

konfliktu, což je zásadní proto, aby tato témata negativně neinterferovala do práce
s klienty. Jedná se tedy o případné rozpoznávání vlastních obsahů, respektive práci

•

s protipřenosem.

Zážitek a prožitek, jaké je to být klientem v terapii, umožňuje terapeutům být více
citliví k potřebám a obavám vlastních klientů a usnadňuje tak rozvoj empatie -

•

vcítění do klientů.

Osobní terapie je také zcela zásadní příležitost ke sledování práce jiných terapeutů
v akci, osobní terapie může pomoci v ovládnutí terapeutických technik a přináší

•

zkušenost s klinickými metodami a intervencemi.

Díky praktické demonstraci jak psychoterapie funguje, může osobní terapie
(sebezkušenost)

utvrdit

terapeuta

v přesvědčení

o

platnosti

psychoterapeutického procesu a základních psychologických teorií.

–

účinku

Je zajímavé, že tyto principy efektu sebezkušenosti na terapeuta samého i kvalitu jeho práce

s klienty jsou všeobecně přijímány, a přesto pro ně existuje jen pramálo emprických důkazů.
Možná právě evaluace z výcviků samotných jsou proto zcela zásadní. Narážíme zde však na

problém, který je ještě znásoben oproti hodnocení efektu psychoterapie jako takového, jelikož
zde se bavíme o dopadu nejen na osobnost a pohodu psychoterapeuta, ale zároveň vlivu na
psychoterapeutický proces a v neposlední řadě na klienty.

Terapeuti v jedné studii (Henry, Sims & Spray, 1971) uvedli, že jejich osobní terapie

(sebezkušenost) má u nich větší dopad na život osobní než na profesionální.

Podle Macaskilla (1992) v národním průzkum ve Velké Británii zaměřeném na osobní terapii

(sebezkušenost) 87% psychoterapeutů uvedlo, že osobní terapie měla velmi pozitivní efekt na

jejich práci s klienty i jejich osobní život. Co se týče pozitivního dopadu, zdůrazňovali

respondenti zejména zvýšené sebevědomí a vědomí sebe sama (76%), sebehodnocení (47%) a
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pokles symptomů (43%). Společné cíle osobní terapie byly osobnostní růst a vyřešení osobních
problémů.

Co se dle autorů také objevuje při hodnocení jako přínos sebezkušenosti je uvědomění si

toho, jak důležitý je vztah mezi klientem a terapeutem, zvědomění přenosových a

protipřenosových obsahů, nárůst empatie, trpělivosti a tolerance (Macaskill, 1992).

Ve Skálově Institutu bylo provedeno (PhDr. Magdou Frouzovou) hodnocení výcviku očima

frekventantů. Žádný z frekventantů neuvedl, že by jim výcvik nepřišel v ničem nepřínosný.

Frekventanti na otázku, zda a nakolik jim výcvik byl příjemný a zda byl pro ně občerstvující a
přinášející další energii, se rozhodlo pro variantu mírně 9,5%, velmi 52,4% a mimořádně 38,1%
frekventantů.

Frekventanti v dotazníku uvedli, že hlavní přínos výcviku pro sebe vidí v osobním rozvoji

(tento obecně vyjádřený přínos uvedlo přes 52% frekventantů). Dále frekventanti vyjmenovali

řadu dalších pozitiv, která se týkala často nabytí či zlepšení osobnostních vlastností a
schopností. Konkrétně se jednalo o zvýšení otevřenosti k lidem, zlepšení komunikačních

schopností, empatie, vnímání pocitů druhých, zvýšení asertivního jednání a nabytí odvahy. Tyto

vlastnosti, dovednosti a schopnosti zjevně směřují nejen k možnému zkvalitnění osobního

života, ale také jsou předpokladem pro zkvalitnění profesionálního působení.

Další vysledovanou kategorií je přínos na základě působení skupinové terapie (neboli, co

skupina jako taková pod kvalitním vedení může obecně nabídnout a její působení je léčebné či
rozvojové). Frekventanti konkrétně uvedli následující: pohled na to, jak mě ostatní vnímají, noví

lidé, navázání pevných vztahů, sdílení zážitků, zpětná vazba, nový náhled, pochopení od
druhých, korektivní emoční zkušenosti, prostor pro sebe.

Další výslednou kategorii můžeme nazvat vnitřní změnou, jedná se o tyto odpovědi

frekventantů: porozumění sobě, nabytí sebevědomí, vytvoření lepších vztahů a zvýšení energie.

Pouze ve dvou případech jsme zachytili čistě profesní přínos a to získání lepší pracovní pozice a
schopnost práce s psychoterapeutickými technikami.

Zajímavé je, že se v dotazníku neměl zaškrtávat přínos z výcviku podle předpřipravených

kategorií, ale frekventanti měli otázku volně k zodpovězení. To napomohlo k tomu, že odpovědi

jsou více autentické, více odráží skutečné hodnocení frekventantů. Pro příště by bylo možné, dle

mého názoru, uvažovat o rozdělení celkového subjektivního přínosu v dotazníku také podle

jednotlivých programů výcviku – teorie, sebezkušenosti a supervize.
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Když měli frekventanti hodnotit, co nejvíce přispělo k jejich osobní změně, růstu a zrání,

nejčastěji zmiňovali v tomto pořadí následující faktory: získání zpětné vazby (38%), uvědomění

si vlastních vzorců chování (29%), obecně účast na skupinové psychoterapii – tj. sebezkušenost

(29%) a podporu lektorů (19%). Dále frekventanti zmínili jako faktory přispívající

k osobnostnímu růstu následující: možnost porovnávat se s druhým, individuální psychoterapii,

podporu od skupiny, poznávání svých slabostí i slabostí druhých, důvěra ve skupinu, psaní
deníku, získání pozitivního pohledu na svět, učení nápodobou, reálnější sebeobraz, nastavení

hranic a konkrétní techniku výměny rodičů, při níž se v zaběhlých skupinách vyměnili lektorské
dvojice - rodiče.

Při seřazení efektivity jednotlivých programů, které Skálův institut v rámci výcviku

poskytuje, vyšla jako nejoceňovanější skupinová terapie a skupinové techniky, na druhém místě
individuální psychoterapie, na třetím se umístily komunitní techniky a zároveň nácviky rolí, na

čtvrtém místě ranní komunita, na páté příčce teoretická část výcviku a na posledním komunitní
kluby.

Dovolím si poznámku, že by bylo vhodné jednotlivé výcvikové programy pečlivě

rozlišovat v nabízených kategoriích dotazníku, aby bylo hodnocení výcvikových programů

kompletní (v dotazníku například zcela chybí skupinový nácvik rolí, který je však samostatně

frekventanty zmiňován, stejně tak jako supervizní programy).

Frekventanti v dotazníku volili z nabízených oblastí ty subjektivně nejpodstatnější,

kterými se chtějí ve výcviku zabývat a pracovat na nich, či již na nich pracovat začali. Pět

nejčastěji volených témat byly následující: 1. emoce a pocity; 2. láska k ostatním a ostatních ke
mně; 3. zdraví, psychosomatika, hospodaření s energií; 4. práce, pracovní vztahy, profesní kariéra;

5. na pátém místě se umístila dvě témata: já a moje identita - tj. kdo jsem , vztah k sobě samému a

téma spánek, relaxace a odpočinek. Naopak nejméně volená témata byla: prostředí, bydlení a

materiální zajištění (tuto variantu zvolil jen jeden respondent) a téma současná rodina či

partnerství s dětmi.

K samotné formulaci nabízených témat v dotazníku je třeba podotknout, že téma

partnerství se v nějaké podobě objevuje současně ve třech oblastech (jedná se o témata: láska
k ostatním a ostatních ke mně, partnerský vztah a sex, současná rodina či partnerství s dětmi). To,

že se tedy téma současná rodina či partnerství s dětmi objevuje málo často neznamená nutně, že

by se frekventanti nezabývali partnerstvím. Nutno také dodat, že část frekventantů tvoří mladí

lidé, kteří ještě svou rodinu nezaložili. Téma materiálního zajištění je hodně praktické téma, což
může způsobovat, že jej někteří frekventanti nepovažují za tak potřebné řešit na výcviku. Je

zajímavé, že se ve výběru frekventantů neobjevují ve zvýšené míře ani témata, která odkazují
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k vnitřním hodnotám a pohledu na svůj život z vyšší perspektivy: téma životní filosofie, styl,
plány, seberealizace a téma spiritualita, víra, smysl života.

3. VNÍMANÁ ZÁTĚŽ VÝCVIKU
V šetření Skálova institutu, kdy frekventanti hodnotili, jak vnímají celkovou zátěž –

náročnost výcvikového programu - odpovědělo 81% frekventantů, že zátěž považují za

adekvátní. Pouze 9,5% respondentů uvedlo, že hodnotí zátěž jako nepříjemnou a dalších 9,5 %

dokonce jako velmi silnou zátěž. Předpokládejme, že subjektivní vnímání pociťované zátěže se

v průběhu výcviku mění, nicméně frekventanti hodnotili zátěž zpět za celý výcvik.

V průzkumu, který provedl Macaskill (1992) žádný z psychoterapeutů neuvedl, že by

sebezkušenost pro něj měla pouze negativní efekt. Avšak nezanedbatelná část terapeutů (38%)

se vyjadřuje negativně o svých zkušenostech z osobní terapie, respektive uvádí negativní dopady

sebezkušenosti, třebaže je považují za nezbytný a neoddělitelný aspekt terapie. Hlavní negativní

dopady, které byly zaznamenány jsou psychologický distres (29%) a manželský nebo rodinný
stres (13%). Macaskill (1992) také zjistil, že polovina jejich vzorku považovala finanční výdaje

za terapii a časové náklady za významný stresor. McEwan a Duncan (1993) uvádí, že kombinace
osobní terapie a výcviku může působit silnou emocionální zátěž.

Podle Macranové a Shapira (1998) jsou frekventanty uváděné potíže a negativní dopady

terapie často podobné těm, které sdělují klienti procházející terapií, včetně deprese, potíží
v manželství/partnerském vztahu a skutečnosti, že se díky terapii člověk může stát až „příliš

reflektující“.

Zajímavá je otázka do určité míry související s předchozím tématem vnímání zátěže ve

výcviku, zda frekventanti v průběhu výcviku uvažovali o jeho předčasném ukončení. 29%

procent frekventantů uvedlo, že uvažovali, že z výcviku odejdou před jeho dokončením. Jako
vysvětlení se objevují téměř výhradně silné subjektivní pocity, jako jsou pocity nepochopení,
urážky, podceňování od ostatních, pocity méněcennosti či velký věkový rozdíl.

Bohužel nemáme k dispozici data o jedincích, kteří výcvik opravdu ukončili předčasně.

Můžeme se domnívat, že odchody mohly být také podmíněné podobnými osobními negativními

pocity, se kterými se jedinci nepodařilo vyrovnat či je v rámci skupinové terapie zpracovat.
Samozřejmě důvody mohou být i jiné, například praktické (změna rodinné situace, finanční tíseň
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apod.). Tři frekventanti, kteří o ukončení výcviku uvažovali, uvedli, že měli původně jinou
představu o tom, co je to psychoterapie a psychoterapeutický výcvik.

4. OSOBNÍ (INDIVIDUÁLNÍ) PSYCHOTERAPIE
Yalom a Leszczová (2007) se ve své knize Teorie a praxe skupinové psychoterapie

zaobírají v krátkosti také výcvikem psychoterapeutů. Oproti české tradici poskytovat výcviky

terapeutům formou skupinové sebezkušenosti, Yalom podotýká, že v USA je to forma
individuální terapie, kterou se zpravidla vyučuje. Upozorňuje zároveň na to, že však nelze, dle

jeho názoru, očekávat od začínajících terapeutů, že se jednoduše postaví do role skupinového

vedoucího - terapeuta. My můžeme naopak uvažovat nad tím, na jaké obtíže bude narážet český

začínající psychoterapeut bez vlastní zkušenosti s individuální formou psychoterapie. Minimálně

odlišné bude utváření vztahu terapeut - klient, kontraktování, udržování hranic ve vztahu,

přenosové a protipřenosové téma může být intenzivnější, používané terapeutické techniky apod.
Mohli bychom vyjmenovat patrně řadu dalších faktorů. Pravda je, že nyní se situace i u nás

v České republice mění, jelikož akreditované psychoterapeutické výcviky mají nově povinnou

součást výcvikových hodin i absolvování individuální psychoterapie.

Je přínosné, že můžeme tento přechod zachytit i ve Skálově institutu. V dotaznících, které

vyplňovali frekventanti 4. ročníku, kteří ještě povinně individuální formou psychoterapie
neprochází, byť jim je v průběhu výcviku více či méně doporučována, se ukazuje, že 52%

dotazovaných frekventantů, kteří jsou na konci výcviku, zatím zkušenost s vlastní individuální
psychoterapií nemá. 60% ze zbylých dotázaných, kteří individuální psychoterapii podstoupili či

stále podstupují, uvádí, že jsou s tímto typem sebezkušenosti „rozhodně spokojeni“. Nikdo
z dotázaných nevedl, že by byl vysloveně s touto formou sebezkušenosti nespokojený.

V poznámkách k této otázce respondenti uvedli několik negativ, které vidí na individuální

psychoterapii – jedná se o stížnosti na špatnou dostupnost nabízené individuální psychoterapie
v rámci Skálova institutu a na vysokou cenu. Co se týče hodnocení pozitivních aspektů

individuální sebezkušenosti, ve zpětných vazbách byly zachyceny následující jevy, kterých si na

ní frekventanti Skálova institutu cení: možnost zažít pohled ze strany klienta v individuální

psychoterapii, pochopení individuální práce s klientem, individuální psychoterapie se dle

frekventantů také zásadním způsobem podílela na změně a umožnila jim dokončení vlastních
témat.

Když se podíváme na výsledky šetření ve Skálově institutu blíže, je zajímavá poznámka

stran vysoké ceny – v rámci Skálova institutu se nabízejí individuální sezení za běžnou (ve

srovnání s cenami v Praze) cenu, jelikož frekventanti dostávají slevu. Často tuto stížnosti slyšíme

od klientů, kteří nechtějí za terapii platit. To, že už Freud prosazoval, že placená psychoterapie
má své opodstatnění, víme. Na druhou stranu je pravda, že frekventant výcviku si již platí právě
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výcvik, což může být, obzvlášť pro studenta, kterých je výcviku mnoho, sám o sobě vysoký výdaj
a další náklad tak může přestavovat pro některé (nejen studenty) značnou zátěž.

Pro srovnání uvedeme, že podle Yaloma a Leszczové (2007) v průzkumu uvedlo 70%

psychologů, že vstoupilo do vlastní osobní terapie během psychoterapeutického výcviku, z toho
63% do individuální psychoterapie, 24% do skupinové terapie a 36% do párové. Také se
ukázalo, že 18% terapeutů nikdy do vlastní terapie nevstoupilo.

Yalom a Leszczová (2007) také uvádí, že doporučují budoucím terapeutům ve výcviku,

aby vstoupili do terapie mimo výcvik, ať už formou individuální nebo skupinovou. Stát se
skutečným členem skupinové terapie má řadu výhod. Autoři vyzdvihují, že atmosféra ve

„skutečné“ skupině je jiná, jde v ní méně o výuku, která má ve výcviku přeci jen prvořadé místo.

Ve „skutečné“ skupině se objevuje méně sourozenecké rivality, méně potřeby podávat výkon,
méně obran a méně obav z hodnocení než ve skupině složené z výcvikových kolegů.

5. VNÍMÁNÍ VLASTNÍCH KOMPETENCÍ
Postihnout, jaké všechny kompetence by budoucí terapeut v psychoterapeutickém

výcviku měl nabýt, je značně obtížné. Jak uvádějí autoři Fairburn a Cooperová (2011) nejde jen o
znalosti o strategiích léčby a naučení obvyklých postupů.

Jak již bylo řečeno, psychoterapie je značně komplexní proces, který tudíž i na

psychoterapeuta klade vysoké nároky co do jeho znalostí, schopností a dovedností.

Některé výzkumy, zaměřené na psychoterapeutický výcvik provádějí testování znalostí

frekventantů, tím pouze ověřují, zda si frekventanti osvojili ony znalosti léčby, terapeutických

směrů apod. Rozhodně však nezměří skutečné schopnosti a dovednosti terapeutů (Herschell,

Kolko, Baumann, & Davis, 2010). Nutno připomenout, že psychoterapeutické výcviky ne

náhodou obsahují sebezkušenostní složku, která je samozřejmě základním zdrojem znalostí a

nabývání schopností, jelikož při ní dochází k observaci terapeutického procesu a ke

konkrétnímu nácviku. Toto podložil výzkumně již O´Tool (1979), jehož výzkumné výsledky

ukazují, že terapeuti s praktickou složkou výcviku projevovali signifikantně vyšší úroveň
terapeutických kompetencí, než tomu bylo u tréninkové skupiny bez praktické či
sebezkušenostní složky.
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Fairburn a Cooperová (2011) shrnují, že hodnocení psychoterapeutických dovedností je

možné provádět pouze v praxi. Představují tři různé způsoby, jakými lze kompetence takto
hodnotit.

1) Hodnocení výsledků terapie – Tento způsob hodnocení se zaměřuje na zjišťování toho,
nakolik je pacientovi terapie k užitku. Tento způsob hodnocení naráží na řadu

komplikací a nezaručuje, že odráží nutně schopnosti a dovednosti terapeuta. Vstupuje do
něj řada dalších proměnných, ať už na straně klienta nebo terapeutického vztahu.
Z hlediska pacienta můžeme například namítnout, že každý klient dokáže rozdílně

z terapie profitovat, je rozdílně náročný, může či nemusí mít předchozí zkušenost
s terapií apod. Další významnou proměnnou je kupříkladu samotný terapeutický vztah,

díky němuž může pacient například užitek z léčby nadhodnocovat, protože může mít
sklon terapeuta chránit či se mu zalíbit nebo naopak. Samotné sebe-hodnocení pacienta
je další proměnnou vstupující do měření, nejen ve smyslu sebepojetí, ale také toho, že
pro každého klienta znamená změna něco jiného. Ve výčtu možných zkreslení takového
typu hodnocení bychom mohli jistě dále pokračovat.

2) Hodnocení jednotlivých sezení – Tento způsob se často provádí na základě analýzy
záznamu, nahrávky ze sezení. Například psychoterapeutický směr KBT k tomuto účelu

používá zavedené dotazníky či posuzovací škály, na kterých se hodnotí jednotlivé úkony

(například zadávání domácích úkolů, používání otevřených otázek atd.). V praxi je tento
přístup k hodnocení kompetencí terapeuta také problematický. Ukazuje se při něm
zejména to, jak je obtížné definovat či operacionalizovat základní aspekty terapie.
Vytvoření objektivního způsobu hodnocení, zda jednotlivé úkony byly provedeny

správně či nesprávně, je též obtížné. Například autoři Liston, Yager a Strauss (1981) ve

své studii použili posuzovací škálu „Psychotherapy Competency Assessment Schedule”,

která se zaměřuje mimo jiné na základní komunikační dovednosti (příklad otázky: „Jak
dobře ukazuje terapeut zájem, vlídnost a vřelost, aniž by působil přehnaně rodičovsky či

svůdně?”) a také na specifické terapeutické dovednosti (příklad: „Jak nápomocný dokáže
terapeut být v převádění klientových emocí a prožitků do slov?“).

3) Hraní rolí – Tento způsob je nejčastější a odráží schopnost terapeuta uskutečnit sezení
s klientem. Nicméně nutno dodat, že i v tomto případě naráží na potíže výše uvedené.

Ve Skálově institutu nebylo však zatím předmětem zájmu určit objektivní úroveň

kompetencí frekventantů a jejich vývoj, nýbrž zajímalo nás sebeposuzování vlastních
kompetencí.
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Frekventanti měli v dotazníku hodnotit, co v rámci výcviku nejvíce přispělo z jejich pohledu

k tomu, aby se cítili kompetentní pro práci psychoterapeuta. Výsledky ukazují, že frekventanti

jako největší podíl na nárůstu kompetentnosti považují možnost samostatného vedení skupin,

kterou uvedlo 57% respondentů. Jako druhá nejčastěji zastoupená odpověď je získávání zpětné
vazby v průběhu výcviku, tato odpověď se objevuje u 43% respondentů a jako třetí nejpočetněji

zastoupená odpověď byla samotná účast na sebezkušenostním programu, kterou uvedlo 24%

respondentů. Dále respondenti uvedli následující odpovědi: uvědomění si vlastního prožívání,
pochopení skupinové dynamiky, uvědomění si očekávání od druhých, konfrontace svého
pohledu, přijetí svých emocí a prožitků, možnost učit se od ostatních.

Z hlediska konkrétních programů výcviku se nejčastěji, jak již bylo zmíněno výše, objevuje v

hodnocení sebezkušenostní část a dále jsou zmíněny ranní komunity, teorie a program
Skupinové nácviky rolí.

Ve studii, která byla provedena s rozsáhlým vzorkem zahrnující více než

4 tisíce psychoterapeutů, kteří se ovšem lišili co do teoretického zázemí, zkušeností apod., se
ukázalo, že jako hlavní zdroj napomáhající k profesionálnímu růstu a nárůstu kompetencí

psychoterapeuti považují prakticky orientované interpersonální situace - zejména přímou práci

s pacienty či klienty, stejně jako supervizi a vlastní osobní terapie (sebezkušenost). Ukázalo se,
že akademické vzdělání a teoretické kurzy tvoří důležitou úlohu, avšak jednoznačně sekundární
(Orlinsky, Botermans, & Rønnestad, 2001).

V dotazníku Skálova institutu byli respondenti vybídnuti, aby ohodnotili své

kompetence, dovednosti také v určených kategoriích a to formou školní známky, kterou si

přidělí. Nejsilnější se frekventanti cítí ve schopnosti poskytovat svým klientům důvěryhodnou,
bezpečnou základnu. Průměrně se frekventanti ocenili v této kategorii školní známkou 1 - 2 (tzn.

výborně - velmi dobře). V ostatních kategoriích průměrné hodnocení vychází na známku 2, tj.
velmi dobře. Jedná se o kategorie: a) schopnost napomáhat zkoumat očekávání ve vztazích
s druhými, b) povzbuzovat přemýšlení o následcích výchovy rodičů, c) pomáhat vidět minulost

reálněji a představit si zdravější způsoby jednání a myšlení, d) pomáhat zkoumat terapeutický
vztah s návazností na realitu pacienta.
nebo

Je zajímavé, že se frekventanti hodnotí vcelku velmi pozitivně. Například známkou 4
5

se

ohodnotilo

u

těchto

předložených

kategorií

pouze

6 respondentů. Můžeme uvažovat o tom, nakolik se cítí budoucí terapeuti jistě. Také nás může

napadnout, že se jedná o kategorie zcela základní a tudíž nutné pro alespoň přijatelnou práci s
klientem v terapii.
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Tento typ sebeposuzování - hodnocení je cenný, jelikož můžeme vyvozovat do jaké míry

se v konkrétních oblastech budoucí terapeuti cítí silní, schopní.

Ráda bych podotkla, že by bylo, dle mého názoru, velmi užitečné oblast kompetencí sledovat u

frekventantů podrobněji a více do hloubky. Dovolím si navrhnout, že by bylo ideální tento

způsob hodnocení aplikovat na začátku výcviku u nových frekventantů vstupujících teprve do
výcviku a následně aplikovat na závěr výcviku, aby bylo možné vysledovat posun těchto

kompetencí za období výcviku. Bylo by též vhodné hodnotit, nakolik (procent) vnímají sami
absolventi výcviku, že to byl právě výcvik, který jim pomohl navýšit svou kompetentnost. To je
důležité, protože zpravidla frekventanti během výcviku studují vysoké školy, chodí na různá jiná

školení a výcviky. V příloze přikládám pro inspiraci zahraniční dotazník („Counselor Activity

Self-efficacy Scales“) od autorů Lenta, Hilla a Hoffmana (2003), který je užíván
v psychoterapeutickém systému KBT, a kde jsou podrobně rozpracovány kategorie, ve kterých
se terapeuti posuzují stran vnímání své kompetentnosti.

Frekventanti v dotazníku odpovídali i na otázku, jaké konkrétní dovednosti pro práci

psychoterapeuta by v rámci výcviku rádi získali. Výsledkem je seznam různých kompetencí a

dovedností, z nichž nejčastěji zastoupené jsou následující.: vedení psychoterapeutické skupiny,
znalost psychoterapeutických technik, schopnost naslouchat + empatie, schopnost porozumění

lidské psychice a práce s přenosem a protipřenosem. Objevují se také potřeby naučit se dobře

rozumět a pracovat sám se sebou a dokázat se jako terapeut oprostit od vlastních témat a
zároveň sám sebe ochránit. Dále se objevuje řada dílčích schopností a dovednost, které zde pro
jejich různorodost nebudeme uvádět.

Na otázku, jaké konkrétní dovednosti frekventantům na výcviku chybí, resp. nemají

příležitost se v nich dostatečně zdokonalovat a cvičit v průběhu výcviku, uvedli nejčastěji znalost

psychoterapeutických technik, vnímání etických rovin, schopnost zjistit zadání - zakázku klienta,

práci s negativními pocity a zvládání agrese v psychoterapeutickém procesu.

Jak již bylo řečeno, je obtížné určit, jaké jsou základní terapeutické kompetence a

dovednosti, které by měl alespoň v základní míře mít každý terapeut. Navíc se tento pohled bude
jistě v jistém lišit i vzhledem k psychoterapeutickému směru, ze kterého výcvik vychází. Autoři

Boswell a Castonguay (2007), kteří se ve svém článku zabývají právě tématem
psychoterapeutických výcviků, konkrétně ve směru KBT, udávají, že základní klíčové
kompetence mají zvolit dle své orientace vedoucí jednotlivých výcviků. Nicméně dodávají, že

jako obecné klíčové dovednosti, které by měly být vyučovány napříč všemi směry

psychoterapeutických výcviků, vnímají následující: učení se formulace případu, stanovování
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léčebného plánu, snižování klientova distresu a chorobných příznaků, napomáhání klientům

rozvíjet copingové strategie. Pro ilustraci uvedeme příklad výzkumu autorů (Milne, Baker,
Blackburn, James, & Reichelt, 1999), kde bylo již na základě 40 denního intenzivního tréninku

KBT pro terapeuty zachyceno subjektivní zlepšení účastníků v následujících oblastech:
interpersonální komunikace, podpora vyjadřování emocí, vlastní charisma, konceptualizace
případu a aplikace kognitivních a behaviorálních technik.

Zkušenost z vlastní osobní terapie, ať už skupinového nebo individuální typu má, jak

jsme ukázali, jasný dopad na osobní růst a rozvoje dovedností a kompetencí terapeuta. Jak

důležité je vzdělávání, sebezkušenost a vedení při přípravě budoucích terapeutů je tedy
nasnadě. Autoři Ebersole, Leiderman a Yalom, (1969) přišli se zajímavým výzkumem, ve kterém

byly hodnoceny dvě skupiny neprofesionálních vedoucích terapeutických skupin odehrávajících

se v psychiatrické léčebně. Jedna skupina vedoucích procházela výcvikem na vedení skupin a

pravidelnou supervizí a druhá se neúčastnila ničeho. Terapeuti – vedoucí byli hodnoceni

pozorovateli na začátku skupiny a po šesti měsících. Výsledky naznačují, že se školení terapeuti
zlepšili a ti neškolení se dokonce zhoršili - měli menší dovednosti než na začátku. Dle Yaloma

(2007) se tento jev dá vysvětlit tím, že se chyby terapeutů mohly posilovat.

6. ZÁVĚR
Účelem předkládané práce bylo zejména prozkoumat blíže témata osobního růstu a

vnímání vlastních kompetencí z pohledů frekventantů Skálova institutu. Považujeme v dnešní

době za zcela nezbytné zjišťovat, jak je psychoterapeutický program efektivní. Domníváme se, že
tento trend se bude v následujících letech obecně zvyšovat, bude narůstat tendence a potřeba
propojovat psychoterapeutickou praxi, vč. výcvikových programů s výzkumnou činností.

Samotný souhrnný Dotazník efektivity výcviku ve Skálově institutu lze považovat za

vhodný způsob, jak získávat zpětnou vazbu z výcviku od frekventantů. V textu jsme si dovolili
upozornit na možnosti, jak by bylo vhodné tento nástroj ještě zdokonalit.

Bylo by žádoucí některé otázky přeformulovat (např. č. 4, 23, 24 aj.), případně doplnit o

další – kupříkladu jsme navrhovali, že by bylo možné podrobněji zkoumat rozvoj kompetencí a

dovedností frekventantů. Zároveň bychom rádi upozornili na to, že i v tomto šetření se ukázalo,
že respondenti občas nevyplňují dotazníky přesně dle instrukcí, což značně komplikuje

vyhodnocování dat. Navrhujeme proto, aby dotazník byl po vyplnění respondenty
bezprostředně kontrolován, případně, aby byl dotazník administrován elektronicky, kde by bylo
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automaticky zajištěno, že respondenti nepřeskakují odpovědi či nedělají při vyplňování jiné
chyby. Například se opakovaně dělo, že respondenti nedodržovali zadání a konkrétně třeba

místo pěti nejdůležitějších témat zaškrtli větší či menší množství variant. Dobře sestavený

elektronický dotazník by mohl zajistit vyvarování se těchto chyb a zároveň by zaručoval

naprostou anonymitu.
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ÚVOD
Zabývat se tématem syndromu vyhoření jsem se rozhodla z toho důvodu, že při své práci vrchní
sestry se stále častěji potkávám s lidmi, u kterých se v různé míře tento syndrom projevuje.
V zaměstnání jsou mezi nimi lékaři, zdravotní sestry i sanitáři, v obchodech prodavačky, ve školách
učitelé a v soukromí přátelé. Příznaky syndromu vyhoření znám i z vlastní zkušenosti. Ale v době, kdy
jsem prožívala pocity nepřekonatelné únavy, jsem si sama nepřipouštěla, že by se mohlo jednat
právě o tento problém. Toto téma se mi promítalo i do výcviku a do supervizních skupin.
Informace pro tuto závěrečnou práci jsem čerpala z odborné literatury, dostupných internetových
zdrojů a z materiálu, který vznikl v rámci vzdělávacího projektu jablonecké nemocnice. Pročetla jsem
tři desítky knih a publikací zabývajících tímto tématem, ale jen z několika z nich jsem nakonec
čerpala. Oslovily mne zejména publikace Radkina Honzáka, Karla Kopřivy, Jara Křivohlavého a
Wolfganga Schmidbauera. Hledala jsem v nich konkrétní návody, kdy, jak a co by měl dělat člověk
ohrožený vyhořením a snažila jsem se problematice syndromu vyhoření co nejlépe porozumět. Víme
o nebezpečí vzniku, známe vlivy, které vznik podporují, umíme popsat projevy i průběh vyhořování a
umíme navrhnout, co by se mělo dělat, aby se z tohoto stavu člověk vymanil. Nestačí rady pouze
popsat, je nutné je uvést do každodenního života a žít je. A tady je zádrhel. Z vlastní zkušenosti vím,
že člověk lapený ve spirále vyhořování svůj problém nevidí.
Cílem práce je nabídnout několik možností, jak se lze ze syndromu vyhoření vymanit, nebo ještě lépe
mu předejít a poskytnout doporučení, jejichž využití a osvojení může být přínosem pro všechny, kteří
jsou syndromem vyhoření ohroženi.
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SYNDROM VYHOŘENÍ
Problematika syndromu vyhoření
Pojem syndrom vyhoření – burnout
Syndrom vyhoření – burnout je definován jako stav fyzického, emocionálního
a mentálního vyčerpání, kdy člověk vypotřeboval veškerou energii a postrádá naději, že by tento stav
mohl skončit. Tento stav je způsoben dlouhodobým zabýváním se situacemi, které jsou emocionálně
náročné. Tyto emocionální požadavky jsou nejčastěji způsobeny kombinací dvou věcí: velkým
očekáváním a chronickými situačními stresy. Fyzické vyčerpání je definováno výrazným snížením
energie, chronickou únavou a celkovou slabostí. Emocionální vyčerpání je definováno pocity
beznaděje a představou, že je člověk chycen do pasti a že mu není pomoci (tzv. Hh syndrom35).
Mentální vyčerpání je definováno negativním postojem sama k sobě, k práci
a negativním postojem ke světu i k životu (Pines et Aronsona in Křivohlavý, 1998).
Navíc těžko vymezíme hranice mezi syndromem vyhoření, depresí a pracovním vyčerpáním
(Schmidbauer, 2013).
Co se děje v lidech, kteří ztrácejí energii, nadšení i celkovou životní sílu uvedl podle svých vlastních
zkušeností americký psychoanalytik německého původu Herbert J. Freudenberger. V roce 1974
popsal syndrom vyhoření a v následujících letech se strhl obrovský zájem psychologů o tuto nemoc,
což vedlo k poměrně podrobnému popsání jak vývoje, tak následků i prevence této choroby.
Freudenberger byl psychoanalytik pracující s dobrovolníky v pomocných profesích, zejména v
zařízeních provozujících paliativní péči, na kterých tento syndrom pozoroval a díky tomu ho i popsal.
V roce 1980 publikoval s Richelson knihu Burn Out: The High Cost of High Achievement.36
Opakem syndromu vyhoření je stav dobrého duševního zdraví, schopnost prožívat radost,
spokojenost sama se sebou, s vlastním životem, prací i světem.
Skupiny lidí ohrožených vyhořením
Syndrom vyhoření může postihnout prakticky kohokoliv, kdo dlouhodobě vykonává nějakou činnost.
Nemusí se jednat jen o lidi v pozici zaměstnance. Nejvíce náchylní k pocitu vyhoření jsou však lidé
pracující v pomáhajících profesích – lidé pracující s lidmi, kteří potřebují pomoc. Přestože je člověk
tvor společenský, bývají ohroženi nejvíce ti, kteří pracují s druhými lidmi. Pravděpodobně je to proto,
že s nimi nejsou v kontaktu na jednoduché nezávazné úrovni, jako při zábavě či náhodném setkání.
Mezi lidmi přicházejícími zvenčí a pracujícími nastává (byť krátkodobě) určitý závazný vztah. Ten je
podmíněný zodpovědným přístupem především ze strany službu poskytujícího člověka. Dalo by se to
tedy vyjádřit tak, že to, co je po čase neunesitelné, je zodpovědnost a požadavek na profesionální a
bezchybný výkon. A to i v době, kdy člověk sám má své potíže a problémy a potřeboval by, aby
jednou někdo pomohl také jemu. Při takovém nátlaku na lidskou psychiku, se dotyčný stává
křečovitým, zodpovědnost jej příliš svazuje. Práce už pro něj není příjemnou a naplňující, ale obtížnou
a posléze nesnesitelnou. To se projeví na jeho výkonech, chování apod., tak jak bylo uvedeno výše.
Své problémy projektuje na okolí, které má jeho podvědomí za viníky celé situace. Mezi skupiny lidí
ohrožené syndromem vyhoření patří všichni vykonávají pomáhající profese. Zvýšené riziko je u
35 Hh syndrom: příznaky beznaděje a bezmoci
https://cs.wikipedia.org/wiki/syndrom vyhořeni
36 https://cs.wikipedia.org/wiki/Herbert_Freudenberger
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pracovníků ve zdravotnictví (lékaři, sestry, záchranáři, řidiči sanitek), učitelů, sociálních pracovníků,
psychologů. Ohroženi jsou pečovatelé, ošetřovatelé, osobní asistenti, policisté, hasiči, právníci.
Dalšími ohroženými skupinami jsou takoví, jejichž práce je založena na časté komunikaci
s lidmi (telefonní operátoři, novináři, prodavači, zaměstnanci infolinek, pomocných linek, telefonisté,
manažeři, novináři, reportéři, instruktoři, prodavači, číšníci, zaměstnanci služeb). Syndrom vyhoření
se však může rozvinout i u lidí vykonávajících stereotypní práci, např. řidiči městské hromadné
dopravy, zaměstnanci u výrobních linek, šičky a mnoho dalších. Ohroženi jsou taktéž jedinci
vykonávající nemotivující práci, nebo práci, která neodpovídá jejich kvalifikaci.
Pokud se poněkud odkloníme od teorie, že syndromem vyhoření mohou trpět pouze zaměstnaní lidé
(tedy pracující), pak musíme připustit, že se syndrom vyhoření často týká i lidí a vztahů v osobním
životě (v rodinách). Zejména jde o matky pečující o malé děti, lidi starající se o nemohoucí a nemocné
příbuzné, ale týká se i těch, kteří žijí v dlouhodobém a stereotypním vztahu37.

Příčiny vzniku syndromu vyhoření
Člověk upadající do spirály syndromu vyhoření dobře ví, že je užitečné rozumné rozvržení práce ve
vztahu k odpočinku, tělesný pohyb, který vyplavuje endorfiny, a upevňování vztahů se svými
nejbližšími. S pocitem, že už na to nemá síly, přestává postupně vyvíjet žádoucí aktivity a místo toho
začne využívat destruktivní strategie. V psychické oblasti se objeví například sebelítost a autoagrese,
nebo člověk sáhne po chemické podpoře (nikotin, kofein, alkohol, měkké drogy) s velkým rizikem
vývoje závislosti. Zdravotníci mají navíc k dispozici psychofarmaka.
Do stresu člověka přivádí touha po společenském uznání, nereálné požadavky na vztahy mezi lidmi,
představa, že vše musí probíhat hladce a snaha tuto představu uskutečnit. Vliv na vznik stresu mají i
myšlenkové chyby, příliš rychlé zevšeobecňování a černobílé vidění problémů, přehánění závažnosti
potíží, přeceňování nepodstatných záležitostí nebo vztahování nepříjemných okolností k vlastní
osobě. Stres není zvýšené pracovní vypětí, nedostatek času, pocit frustrace z nedocenění, ani
nedostatek spánku; to jsou stresory. Stres je fylogeneticky prastará reakce organismu, která má
připravit jedince na útok či útěk (poplachová fáze), nebo v případě neúspěšnosti této strategie na
přežití v krajně nepříznivých podmínkách (fáze rezistence). Ke zhroucení dochází, když se oba tyto
postupy zcela vyčerpají. Ke konceptu stresu se neodmyslitelně váže pojem coping.38 postihující
různé strategie, kterými jedinec čelí jednak stresorům a jednak příznakům automaticky probíhajících
stresových projevů. Jde tedy do jisté míry o jakousi sekundární prevenci.39
Vnitřní příčiny
Schmidbauer (2013) označuje jako zdroj vyhoření přepjaté motivace a iluzivní očekávání. Podobně
podle Honzáka (2013) spočívají vnitřní příčiny v nepřiměřeném očekávání výsledků, vycházejícího, z
většinou dobře ukrývané, narcistické grandiozity, a po jejím nenaplnění a frustraci následované
stejně nerealistickou sebezničující neurotickou devalvací vlastních kvalit. Kopřiva (1997) usuzuje, že
k syndromu vyhoření dochází, pokud je naše energetická bilance dlouhodobě záporná, nemáme

37 http://syndrom-vyhoreni.cz/syndrom-vyhoreni-a-ohrozene-skupiny-lidi
38 úsilí zaměřené směrem ven i dovnitř, vypořádat se s vnějšími i vnitřními požadavky (a konflikty mezi nimi), jež vyčerpávají osobní zdroje
https://cs.wikipedia.org/wiki/Coping#Coping
39 https://psychologie.cz/syndrom-vyhoreni/
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zdroje radosti v životě a nejsme dobře zakotveni v těle. Podle Kopřivy (1997) vedou k vyhoření tři
různé cesty:
o

Ztráta ideálů: Ten, kdo hoří, může vyhořet. Na počátku cesty, která končí syndromem
vyhoření, je nadšení, člověk se upřímně těší na nové zaměstnání. Práce je zábavou a je
smysluplná. Postupně však narůstají potíže. Velkolepé cíle se oddalují a zdají se
nedosažitelné. Ztráta důvěry ve vlastní schopnosti jde ruku v ruce se ztrátou
smysluplnosti práce samé – jen pokračující velké zatížení pomáhá od negativních
myšlenek. Avšak zatížení víc a více vyčerpává, nakonec vede k vyhoření. Povolání
ztratilo veškerý smysl. Počáteční nadšení není chybou. Je to energie, která dává
mohutný impulz, ale časem opadne.

o

Workoholizmus (závislost na práci): Je to nutkavá vnitřní potřeba hodně pracovat. Je
zapotřebí práci omezit a získat čas na jiné činnosti.

o

Teror příležitosti: Přijímání lákavých úkolů, nahromadění rozpracovaných záležitostí a
následná neschopnost dostát všem závazkům spotřebovává veškerý čas a energii.
Neschopnost slevit vede k syndromu vyhoření. Jde o nedostatek řádu v životě, o horší
kontakt s realitou (chybí odhad, co bude stát kolik času) a někdy též o neschopnost
odmítnout.

Kořen burnout spočívá v naší existenciální potřebě věřit, že náš život je smysluplný, že věci, které
děláme, jsou nějak užitečné, důležité, ba dokonce v určitém smyslu hrdinné. Toto přesvědčení je
určitým způsobem zacházení se strachem, který na nás padá všude tam, kde se setkáváme se
zjištěním, že sami jsme smrtelní. Všichni lidé potřebují cítit se hrdiny. Potřebují vidět, že jejich život je
důležitý, v širším, než jen zcela úzkém osobním měřítku (až třeba v kosmickém pojetí). Potřebují se
spojovat s něčím, co je větší, než jsou oni, něco co je přesahuje (potřeba transcendence, přesahu
vlastního života). Když zjistí, že selhali, vyhoří. Burnout je tak často důsledkem selhání při hledání
smyslu života (Pines et Aronsona in Křivohlavý, 1998).
Problém lze nalézt ve vztahu sám k sobě. Skutečnou příčinou vyhoření nemusí být přetížení a
vyčerpání. To mohou být pouze následky. K vyhoření dochází proto, že v důležitých oblastech života
nemáme zdravý vztah k sobě a k lidem kolem sebe. Nevedeme dialog se svým nitrem, ztratili jsme
kontakt s tím, co je naší podstatou. Přestáváme žít, jen fungujeme.
Vnější příčiny
Jako vnější příčiny vzniku syndromu vyhoření označuje Honzák (2013) zejména vysokou angažovanost
následovanou nízkou návratností, nadměrné pracovní nároky při nízkých kompetencích a nedostatek
sociální podpory. A podobně faktory na pracovišti, které mají vliv na vyšší riziko vyhoření, uvádí
Honzák podle Maslach nadměrné množství práce, nespravedlivé poměry a praktiky v pracovním
prostředí, nedostatek sociální podpory, malé kompetence v pracovním procesu, práce v prostředí
konfliktu hodnot a nedostatečná odměna, ať už ve smyslu ekonomickém nebo psychosociálním.
Obzvlášť závažným stresorem je váznoucí komunikace s nejbližšími lidmi.
Fyzikální vlivy
Mezi další vlivy, které podle Honzáka (2013) přispívají ke vzniku syndromu vyhoření, patří i některé
fyzikální vlivy, které si většinou neuvědomujeme. Světelný smog způsobený například TV obrazovkou
nebo monitorem PC ve spánku zdánlivě nevadí, ale citlivým osobám spánek narušuje, protože tlumí
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vylučování melatoninu. Nedostatek světla v zimním období má u vnímavých osob vliv na spuštění
sezónní (zimní) deprese. Hluk (akustický smog), zvuková kulisa: ještě více vadí přetěžování sluchu
hlukem, který dobrovolně (a někdy vytrvale) nasazujeme nad ten, který pasivně musíme snášet.
Především takový, který směřuje prostřednictvím sluchátek a ušních špuntů v intenzitě kolem stovky
decibelů přímo na bubínek.Teplota prostředí: pokud přestoupí 27°, zvyšuje se prudce agresivní
nastavení všech osob.
Přehlížení fyziologických potřeb organizmu: tělo vnímá jako stresory, pokud lidé dostatečně nepijí,
nejedí, nespí.

Příznaky a projevy syndromu vyhoření
Nejprve se objeví emocionální vyčerpání jako odpověď na mimořádné požadavky okolí, kladené na
daného člověka. Zvýšená míra vyčerpanosti vede k depersonalizaci, distancování se od druhých lidí,
dochází k sociální izolaci. Důsledkem toho všeho je snížená efektivita práce, a ona sama za těchto
okolností ztrácí význam a smysl.
Subjektivně člověk postižený syndromem vyhoření pociťuje mimořádně velkou únavu, má snížené
sebecenění a sebehodnocení, vyplývající z pocitů snížených profesionálních kompetencí. Patří sem i
problémy s poruchou koncentrace, zvýšená podrážděnost a negativizmus. Objevit se může i celá řada
příznaků stresového stavu při absenci organického onemocnění. Postižený má pocit, že je pod silným
tlakem stresorů. Cítí se vyčerpaný, už nemůže. Má pocit, jakoby docházely síly, cítí se přetížený,
nervózní, vystresovaný.
K hlavním projevům syndromu vyhoření patří deprese, lhostejnost, cynizmus, stažení se z kontaktu,
ztráta sebedůvěry, časté nemoci, tělesné potíže a řešení smyslu vlastní práce.
„Za jedinou a zásadní charakteristiku syndromu vyhoření považuje Maslachová nežádoucí až
patologický osobní obrat směrem k negativnímu pólu nejrůznějších hodnot, ať už jde o zdraví,
energii, nezájem a odcizení, cynismus, negativní postoje k práci, k organizaci či spolupracovníkům.“
(Honzák, 2013, s. 36)
Objektivní příznaky zahrnují po řadu měsíců trvající sníženou výkonnost. Tato okolnost je zjistitelná i
spolupracovníky (kolegy), přijímateli služeb (zákazníky, pacienty, stranami, žáky, studenty atp.).
Představa, že je něco zlé, ba strašné, se častokrát objevuje před úplným psychickým vyhořením. Tato
představa je někdy tak silná, že zastíní vše ostatní. Člověk nic jiného nevidí, než to, co ho trápí
(Křivohlavý, 1998).
Proces vyhořování
Proces vyhořování se projevuje tělesnými i emocionálními příznaky a vzorci chování, které jsou u
každého jedince rozdílné. Honzák (2013) popisuje průběh tohoto procesu:
o

Idealistické nadšení a přetěžování.
(Nejnadšenější lidé upadají do nejtěžších forem vyhoření.)

o

Emocionální a fyzické vyčerpání.

o

Dehumanizace druhých lidí jako obrany před vyhořením.
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o

Terminální stádium: stavění se proti všem a proti všemu a objevení se syndromu
vyhoření v celé jeho pestrosti.
(Sesypání se a vyhoření všech zdrojů energie.)

Schmidbauer (2013) označuje jako předstupně syndromu vyhoření sebepřeceňování, fantazie o
všemohoucnosti a zúžení životní perspektivy na pomáhající povolání a popisuje následující průběh:

Počáteční fáze
Dokud jde jen o slabé náznaky, problémy se potlačují, protože je považujeme za nežádoucí. Když jsou
potom už nepřehlédnutelné, pomoc není snadná. Nežádoucí signály potlačujeme, přestože je nám
racionálně jasné, že po nich jistě budou následovat závažné potíže. Jedním z prvních signálů vyhoření
je nadměrná angažovanost. Postižené osoby pracují téměř neustále. Nepřipouštějí si negativní pocity.
K normálnímu pracovnímu životu patří střídání práce a volného času, zatímco postižení lidé si
idealizují práci jako cosi naprosto uspokojujícího a předstírají, že žádné zotavení nepotřebují. Vzdávají
se relaxace, uvolnění, uklidnění. Vlastní pracovní nasazení považují za příkladné. Jsou hyperaktivní,
připadají si nepostradatelní, popírají vlastní potřeby. Sklon ke snižování kolegů v pracovním kolektivu,
aby vycházela najevo vlastní dokonalost, vede často k neoblíbenosti, což zase ještě posiluje
nadměrnost jejich angažovanosti. Na druhou stranu se obvykle líbí nadřízeným. Mimořádně
problematický je popíraný syndrom vyhoření tehdy, kdy postižený dostane řídící funkci.

Propuknutí syndromu vyhoření
Prvními varovnými signály jsou chronická únava a nechuť pouštět se do práce. Když po delší
dovolené prožívá postižený první pracovní den stejně tíživě jako ten poslední před dovolenou, je
zřejmé, že jeho schopnost regenerace je omezená. Dalšími symptomy jsou nárůst distance vůči
vlastním úkolům a vůči lidem, o které se má starat. Prosazují se neosobní, někdy až cynické výrazy a
výroky. Práci začíná prožívat jako nesmírně náročnou, odpovědnou, ale mizerně placenou. Z konfliktů
mezi zaměstnanci s právě kompenzovaným vyhořením a těmi, kteří již mají syndrom vyhoření
manifestní, vyvstávají nejrůznější podněty k mobbingu. Pracovní stres je nejdůležitější všeobecný
znak počátečních fází vyhoření. Zdroje a rezervy už nestačí k realizaci vlastních profesních ideálů, ani
k tomu, aby člověk vyhověl nárokům nadřízených. Postižení už nedokážou zpracovávat nezdary a
zátěže, kterým se žádná práce nevyhne a neutralizovat agrese s tím spojené. Agrese pak zaměřují
buď proti sobě (pocity viny, snižování vlastní osoby, stísněná nálada, fantazie, že se člověk vůbec
nehodí pro svou práci a bude se jí muset vzdát), nebo proti kolegům a pacientům. V kolektivu se
objevují obětní beránci. Urážením někoho, kdo pracuje ještě hůř než já, mohu zachraňovat své
narušené profesionální sebevědomí. Stížnosti a přisuzování viny jsou ve stavu vyhoření pravým
opakem snahy zajistit si lepší pracovní podmínky. Mezi nejčastějšími varovnými příznaky vyhoření
hrají velkou roli problémy syndromu pomocníka – nedostatek motivace a zúžení perspektiv:
nevyvinutý soukromý život, málo kontaktů (např. jen s kolegy), zúžené spektrum zájmů, neuspokojivě
uspořádaný volný čas.

Fáze slábnutí výkonnosti
Postižení se nedokážou koncentrovat a dopouštějí se stále více chyb a opomenutí z nepozornosti.
Jako by jim náhle bylo docela lhostejné, pracují-li dobře, či špatně. Mizí jejich pracovní angažovanost i
schopnost a ochota podávat výkony. Nejsou schopni zpracovávat kritiku. Často dochází
k onemocnění. K symptomům depresivního vývoje se přidávají tělesné symptomy: chronické bolesti
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v zádech a kloubech, nespavost, zvýšení náchylnosti k infekcím a problémům se srdcem a krevním
oběhem. Vzrůstá nebezpečí zneužívání alkoholu a drog. Kdo je zaměstnán v nemocnici, má snadný
přístup k medikamentům, a proto je více ohrožen nekontrolovanou konzumací povzbuzujících a
omamných látek. To dále poškozuje jeho výkonnost a naopak posiluje sklon k zastírání potíží a jejich
popírání. Vyhoření v této fázi zasahuje také neprofesní vztahy. Krize se prohlubuje, protože odpadají
možnosti regenerace. Ztracené profesní sebevědomí poškozuje i soukromý život. Postižení přerušují
kontakty, nepěstují svá stará přátelství, nedělají nic, když partner odchází nebo se s nimi nechává
rozvést. Jsou osamělí.

Kompenzované vyhoření
Jsou to případy těch pracovníků, kteří skrývají, že vnitřně se povolání vzdali. Slouží podle předpisů a
snaží se, aby jejich nedostatečná angažovanost nebyla nápadná, případně vymýšlejí různé výmluvy na
její ospravedlnění – vlastní nemoci, manželské problémy, potíže s dětmi, stavba domu nebo třeba
nutnost starat se o nemocné příbuzné. V kolektivu, kde jsou na sebe lidé vzájemně odkázaní, je
obzvlášť těžké vyrovnat se s kompenzovaným vyhořením, které už se rozlezlo po defenzivním jádru
kolektivu. Nechuť a defenzivní postoj kolegů působí i na ostatní členy kolektivu a ti rovněž pozvolna
ztrácejí zájem o práci. Když do takto vyhořelého týmu přijde nový pracovník, není zapracován, nýbrž
snižován a urážen, neboť se nedokáže honem přizpůsobit rezignovanému a frustrovanému zacházení
s klienty. Odolní, schopní a sebevědomí nováčci brzy zase odejdou, a zůstávají ti, kteří nedokážou
vzdorovat vyhořelé náladě kolektivu. Jak ubývá pracovní angažovanosti některých členů týmu,
narůstá přetíženost těch, kteří ještě nejsou postižení syndromem vyhoření. Také oni pak přestávají
být ochotní podávat výkony jako dřív. V angažovaném kolektivu je práce potěšením, ba zábavou. Ve
vyhořelém týmu se každý těší domů a co nejvíc práce by nejraději nechal na ostatní.

Regresivní deprofesionalizace
Projevuje se ztrátou struktur nebo nadměrnou strukturovaností, která nefunguje. Kromě vzdělání,
které člověku poskytne definice rozsahu rolí a možnost zakotvení v nutných racionálních strukturách,
je v praxi zapotřebí trvalé reflexe, aby člověk dokázal bdít nad svými pocity profesionála. Ty nesmějí
z profesionální činnosti zcela zmizet, ale ani ji nesmějí zcela ovládnout. Je třeba v podstatě neustálé
diferencování, abychom se vyhnuli oběma extrémům, v nichž pomocníci pozbývají kompetence. Je to
na jedné straně vyčerpání, vyhoření, kdy se činnost stává rutinou bez kreativity, zvídavosti a
emocionální angažovanosti. Na druhé straně je to extrém zneužívání moci, korupce a zvýhodňování
vlastní osoby, kdy uspokojování pudů ničí profesionální úlohu pomocníka.

Odborná pomoc
Léčba se týká jednotlivých lidí, kteří se stali obětí psychického vyhoření. Je důležité rozpoznat
příznaky vyhořování, nepodcenit stav, co nejdříve vyhledat odbornou pomoc, případně včas přijmout
pracovní neschopnost a medikamentózní léčbu. Nejjednodušší je bojovat s vyhořením už v počáteční
fázi. Včasnému a efektivnímu řešení problémů ale stojí v cestě psychologická obrana popírání.
Vyhořování je plíživý proces, a proto si mnoho lidí ani neuvědomí, že se blíží nějaké nebezpečí. Pokud
problém dospěje až do konečné fáze vyhoření, je nejefektivnější svěřit se do péče psychologů či
psychiatrů. Úspěchy jsou pozorovány u kognitivně-behaviorální terapie či logoterapie. Terapie se pak
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zaobírá především otázkami zdravého životního stylu, posílení mezilidských vztahů a získání
realističtějšího postoje k zaměstnání.40

Možnosti prevence
Je jednodušší a levnější syndromu vyhoření předcházet než ho léčit. Lidé jsou vybaveni odlišnými
osobnostními charakteristikami, pomocí kterých si mohou sami vyrovnávat své tendence
k vyhořování. Lze využít nezdolnost, tvrdost, nepoddajnost, zaujatost, schopnost vidět možnost změn
a vítat tuto možnost. Patří sem i typ chování i zdravá výkonová motivace s charakteristikou chápání
úspěchu jako vedlejšího produktu a ne cíle snažení. Mimo to je třeba se věnovat i životním a
pracovním podmínkám, které nás zatěžují a vedou do psychického vyhoření.
Transakční analýza učí, že v každém z nás dříme dítě, kterým jsme byli, když nám bylo 5–6 let, dítě se
svými touhami, radostmi, ale i smutky a strachy. Nechme to dítě procitnout a zase si hrát, přát si
něco jiného, než být pilným udřeným vzorňákem, o němž si ostatní myslí, že je primadona a nikdo se
s ním nechce bavit, přestože to by bylo jediné, co by mu pomohlo. Naučme se aktivně vyhledávat
dobré stránky života, radovat se z nich, naučme se těšit se z maličkostí. Naučme se dobré věci dělat
sami pro sebe, to není rozmazlování, to je naplnění základních psychologických potřeb. Naučme se
postarat se o své vlastní potřeby, postarat se o sebe vlídně a účinně.41
Hledání zdrojů energie
Je třeba hledat, co je pro člověka zdrojem radosti, co mu přináší pocity uspokojení.
Kopřiva (1997) upozorňuje, že hlavní zásadou je žít v v těle a uvědomovat si tělo při běžných životních
činnostech. Spoustu činností, které provádíme mechanicky, můžeme provádět s plným soustředěním.
Doporučuje věnovat pozornost tomu, jak stojíme, jdeme, sedíme, jíme, myjeme nádobí atd. Vhodnou
aktivitou je jóga prováděná s prožitkem a cílem oživit a zvědomit tělo. Také relaxace představuje
snadný, rychlý a účinný kontakt s tělem. Nejznámější relaxační systém je autogenní trénink. Další
technikou je Jacobsonova progresivní relaxace. Relaxace podporuje symptomovou úlevu, potřebnou
v situaci zvýšené zátěže.
Přijetí sebe samého
Za obraz odpovídá autor. Za svůj vnitřní svět si odpovídáme v prvé řadě my sami, nemůžeme čekat,
že druzí splní naše potřeby. (Kopřiva 1997).
Musíme si stanovit priority a seřadit je do pomyslného žebříčku, nesmíme se nechat vtáhnout do
priorit jiných lidí a svoje vlastní zásady zanedbávat.
Stanovíme si drobné reálné cíle a představy ve svém osobním i pracovním životě a po jejich splnění
se sami pro sebe pochválíme a oceníme. Je naivní čekat na ocenění druhých, je lépe s tím nepočítat.
Když potom něco takového přijde, přinese to mnohem větší radost.
Je třeba věnovat pozornost svým vlastním pocitům, a to i těm, o které vůbec nestojíme. Přijmeme-li
je za své, vstoupí do procesu zpracování zkušenosti.

40 http://syndrom-vyhoreni.cz/syndrom-vyhoreni-a-jeho-lecba

41 https://psychologie.cz/syndrom-vyhoreni/
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Klienti od nás potřebují, abychom je v zásadě přijali, akceptovali, abychom jim věnovali jistou
základní náklonost bez ohledu na to, zda jednají lépe či hůře. Tentýž postoj potřebuje každý člověk
zachovávat i vůči sobě samému. Dvojnásob je takového postoje vůči sobě zapotřebí člověku
pomáhajícímu. Jinak se dostane na šikmou plochu narůstajícího vyčerpání, které končí stavem
vyhoření. Pomáhající je tedy v jistém smyslu sám sobě nejdůležitějším klientem. Kdo se nemá rád,
spotřebovává mnoho energie ve stálém vnitřním konfliktu mezi skutečným a ideálním obrazem sebe
samého a prostě nemá na rozdávání. Kdo nesnáší některé své skutečné vlastnosti, nedovede tyto
rysy přijmout ani u klientů a i zde upadá do konfliktu. Člověk, který je na sebe příliš přísný, který se
nemá rád, se paradoxně stává tím, čemu se chce vyhnout – egocentrikem, jehož základním životním
tématem je on sám, jeho vnitřní konflikt, i když k jeho řešení třeba používá pomáhání druhým
(Kopřiva, 1997).
Mezilidské vztahy
Pro pomáhajícího je velmi významné, jaké má zázemí ve svém osobním životě. Je třeba upevnit
nejbližší sociální sítě a nalézt větší blízkost k lidem, které má rád a na které nemá kvůli pracovnímu
tempu a následnému vyčerpání čas.
Je důležité být nezávislý na hodnocení ostatních. Každý člověk jinak reaguje na výkony ostatních lidí.
Někteří lidé pochopí výsledek pomoci nebo perfektně odvedené práce až po nějakém čase. Do té
doby je třeba se spokojit s vlastním pocitem, že člověk svoji práci odvedl, jak nejlépe uměl. Je lepší se
zaměřit na schopnost ohodnotit sám sebe a zvyšovat svoji sebedůvěru oceněním sebe samého. Je
vhodné zaměřit se na hledání řešení konfliktů a na to, jak by vztahy mohly lépe fungovat. Energii
člověka vyčerpávají dlouhodobě neřešené konflikty v manželství, partnerství a rodině. Pro většinu lidí
je důležitým energetickým momentem i kvalita jejich sexuálního života. Je přínosné občas vyhledat
pomoc někoho druhého, komu se mohou svěřit a podělit se o svůj názor. Když o své situaci mluví,
zároveň si utřídí myšlenky a velmi často problém vidí z jiného úhlu pohledu. Pomoci může odborník,
partner nebo dobrá kamarádka.42
Pozitivní myšlení
Pro člověka ohroženého vyhořením je důležité přerušit vzorce negativního myšlení. Je také dobré
naučit se nacházet i na negativních věcech něco pozitivního. Věci jsou často relativní a závislé na
momentálním rozpoložení hodnotícího člověka. To, co dnes vypadá negativně, se za nějaký čas může
proměnit v pozitivní. Přínosem je změna životního postoje. Vědomě si můžeme utvářet pozitivní
náhled na vlastní život. K přeprogramování zaběhnutých vzorců myšlení a chování lze využít např.
autosugesci, neurolingvistické programování, Silvovu metodu. K tomu, abychom se cítili dobře,
přispívá i nalezení pocitu smysluplnosti své práce a vykonávaných činností a pocitu sounáležitosti
k něčemu.
Rozvíjení komunikačních dovedností
Nepostradatelnou dovedností je umět ochránit vlastní hranice. To je cílem tréninku asertivity – naučit
se říkat „NE“ a zachovat si své osobní hranice, za které bychom už neměli jít. Hlídat si své pravomoci
a kompetence a zároveň respektovat hranice, pravomoci a kompetence ostatních. Trénovat lze také
pozitivní komunikaci, vyjednávací strategie a dovednosti.
42 https://psychologie.cz/jak-nedojet-na-dobre-srdce/
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Životní styl
K prevenci syndromu vyhoření patří odpočinek, relaxace a pravidelný pohyb, výživa, spánek a
organizování
času
tak,
aby
zůstal
prostor
pro
koníčky,
kulturu
a společenský život. Odpočinek je činnost, která se naprosto liší od činností vykonávaných v práci.
Pomáhá kreativní činnost, kde je vidět jasný výsledek (např. malování, psaní nebo úklid bytu).
Organizace času
K základním dovednostem v prevenci syndromu vyhoření patří organizovat si a rozdělit svůj čas i síly,
stanovovat si priority. Není možné plnit jen pracovní a mimopracovní povinnosti. Naučit se plánovat
svůj čas tak, aby zůstal prostor pro aktivity vedoucí k obnovení zdrojů energie.
Je třeba naplánovat si volnočasové aktivity (cvičení, sport, posezení s přáteli, masáže, kosmetické
služby, výlety, dovolenou apod.). Ty je důležité dodržet i za cenu odsunutí nějaké náhle se nabízející
povinnosti (přesčasu, nepořádku v domácnosti apod.). Asi to nepůjde vždy, ale je třeba být pevný ve
svém rozhodnutí (často i sám proti své vůli), protože tyto aktivity jsou stejně důležité jako práce.43
Supervize
Prvořadým úkolem supervizora je pomáhat zaměstnancům. Probírá s nimi problémy s klienty, které
se odehrávají v každodenní praxi a má pro jejich pocity pochopení. Do supervize patří i problémy
pracovníků ve vztahu k organizaci, ke spolupracovníkům, pomocným pracovníkům či kontaktním
osobám z jiných organizací. Supervizor by však nemohl svou práci vykonávat, kdyby ho pracovníci
brali jako nepřátelskou autoritu.
Pracovní podmínky
Aby lidé byli v práci spokojení, potřebují motivaci k práci. Svou váhu má i prestiž povolání a pocity
sounáležitosti s organizací, kde člověk pracuje a vztahy na pracovišti, kde převládá příjemné,
nesoutěživé prostředí. Propuknutí syndromu vyhoření může oddálit i supervize pro zaměstnance,
různá cvičení, relaxace a meditace, dostupné v organizaci. Schmidbauer (2013) považuje za
nejdůležitější ochranu před vyhořením trvalý profesní vývoj.
Zaměstnavatel, který si uvědomuje nebezpečí syndromu vyhoření, pořádá pro své zaměstnance
nejrůznější semináře a workshopy se zaměřením na tématiku burnout syndromu. Je chvályhodné
zformulovat etické zásady pomáhající profese a pak žádat jejich dodržování je ale příliš jednoduchým
řešením problému ve vztahu pomáhajícího pracovníka ke klientům. „Pomáhající musí pracovat se
svým vlastním prožíváním, má-li tyto zásady nejen uznávat, ale též podle nich cítit.“ (Kopřiva, 1997, s.
92). V etických kodexech pomáhajících by měla být proto uvedena ještě jedna zásada, která tam
zatím přítomna nebývá: „Pomáhající je připraven kdykoliv vnímat a akceptovat svou nedokonalost,
slabost a zranitelnost, kterou pomáhání vyjevuje a pomocí sebereflexe a supervize napomáhat vývoji
k lepšímu stavu, než je ten současný“. (Kopřiva, 1997, s. 90).
Pracovní porady mohou mít pozitivní vliv na prevenci syndromu vyhoření, je ale třeba dobře
odhadnout množství porad a délku jejich trvání. Docílit lze i drobných změn na pracovišti, například
zabezpečení dostatečného osvětlení, pohodlného sezení či přijatelná teplota v místnosti.

43 http://syndrom-vyhoreni.cz/syndrom-vyhoreni-a-jeho-lecba
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Prozíravý
zaměstnavatel
by
se
měl
zajímat
o
potřeby
svých
zaměstnanců
a předcházet problémům, které mohou vzniknout. Syndrom vyhoření je opravdovým problémem, a
to nejen pro dotyčného člověka, ale i pro okolí. Výrazně může ovlivnit mezilidské vztahy na pracovišti
kvalitu práce. Propouštět vyhořelé zaměstnance a přijímat nové není nejlepším řešením. Zaškolení,
zapracování, zvykání si na zaměstnance, který teprve musí nabýt určitých pracovních zkušeností, bývá
drahé, a nikdy zde není jistota, že dotyčný také po určité době neodejde.
Z mnoha důvodů se vyplatí, aby zaměstnavatel učinil alespoň základní kroky k prevenci nebo řešení
problémů na pracovišti, včetně syndromu vyhoření. Měl by dbát na plnění základních potřeb
zaměstnanců na pracovišti, měl by spravedlivě ohodnotit zaměstnance nejen finančně, ale i verbálně
a to s živým zájmem (ne pouze naučenou a stále stejně se opakující frází). Patří sem i poděkování za
dobře odvedenou práci. Neměl by tlačit na zaměstnance a nepožadovat po nich způsob a množství
práce, které jsou nad jejich možnosti. Nežádoucí je využívat manipulaci a vydírání. Pokud nastane
období, kdy je třeba zvýšit výkon, je důležité celou záležitost řádně vysvětlit a zaměstnance slušně
požádat, aby neměli pocit, že jsou jen stroje na práci. Zaměstnavatel by měl mít na paměti, že
zaměstnanecký vztah je vždy smluvní vztah, ve kterém si nikdo nemůže měnit podmínky, jak se mu
zlíbí, bez souhlasu obou stran. Pracovní zařazení i náplň by měla být jasně a písemně stanovena.
Zaměstnavatel by měl umožnit otevřeně ventilovat nespokojenosti, či případné návrhy, například na
společných poradách (bez sankcí) a snažit se nalézat konstruktivní řešení. Ve větších provozech s více
zaměstnanci zavést supervizi. Zaměstnancům umožňovat účast na workshopech. Stmelovat kolektiv
společnými mimopracovními setkáními. Případně může nabídnout zaměstnancům zvýhodněné
možnosti volnočasových aktivit (plavání, fitness, fotbal, kosmetické služby apod.).
Každopádně stále platí, že spokojený zaměstnanec (rovná se) spokojený zákazník nebo klient.44
Prevence v každodenním životě
S humorem jde všechno lépe. Lidé bez smyslu pro humor vyhořují rychleji a úplněji než lidé, kteří
humor používají.
Využívat kouzelné moci smíchu. V emoční rovině zajišťuje smích ideální nenásilné a neútočné
projevení pocitů, navozuje stav katarze (řešení krize) umožňující podprahové neuvědomované řešení
konfliktních emocí a citových problémů, které by jinak otravovaly naši psychiku a tělo. Pokud jde o
sociální emoce, navozuje stav harmonického naladění a rezonance s druhými. Lidé, kteří se budou
umět společně smát, budou mít menší tendenci se vzájemně napadat. Smích je rovněž prevencí
deprese, protože rozjasňuje chvíle přítomnosti, vede k jejich uvědomění a prožívání a brání tak
negativním pocitům – vesměs vztaženým k minulosti nebo budoucnosti, aby nás ovládly. Je účinnou
prevencí celé řady civilizačních chorob vyvolávaných psychosociálním stresem (Honzák, 2013).
Naučit se žít v přítomnosti, nezůstávat myšlenkami v minulosti nežít neustále ve snech o
budoucnosti. Zkrátka být tady a teď.
ZÁVĚR
Sepsání této práce mi přineslo uvědomění, v jaké míře se problém vyhořování odráží v současné
společnosti, přičemž vnímám, že není na jeho prevenci kladen potřebný důraz. Jak uvádí Pines a
Aronsona (in Křivohlavý, 1998), může být syndrom vyhoření na jedné straně mimořádně bolestivým a
tíživým zážitkem. Na druhé straně však tam, kde se s ním moudře zachází, dá se burnout překonat.
Může se dokonce stát prvním krokem ke zlepšení povědomí o tom, kým jsme. Může obohatit naše

44 http://syndrom-vyhoreni.cz/syndrom-vyhoreni-a-zamestnavatele

217

povědomí o tom, co to je být člověkem (odpovědí na naši otázku identity). Může být předchůdcem
důležitých životních změn, našeho osobního růstu a vývoje naší osobnosti. Lidé, kteří takto zvládli
burnout (své psychické vyhoření) téměř bez výjimky pokračují dále lepším a plnějším životem.
Životem bohatším, než byl ten, v němž své psychické vyhoření prožili.
Není také na škodu si občas zhodnotit vlastní spokojenost. Nesmíme zapomínat na své potřeby a
zlehčovat nepříznivé vnější okolnosti, které přispívají k vyhoření. Jestliže se nám nedaří a máme pocit,
že všechno a všichni se proti nám spikli, je namístě otázka: „Co asi dělám špatně já a co mohu
změnit?“
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1. Záměr práce
V rámci své závěrečné teoretické práce jsem se rozhodla se věnovat feministické terapii.
Zaujaly mne přednášky v rámci teoretických víkendů a následně několik publikací, které jsem
v zápalu zájmu našla a přečetla. Důvodem také byl můj politický zájem o gender a jeho
implementace ve společnosti.
Ve srovnání se zahraniční literaturou a praxí je stále Česká republika benjamínkem v přijetí
a implementaci principů femistické terapie, ale z některých publikací se dá usoudit, že jsou
zde odborníci/e (psychologové, psychoterapeuti), kteří ve své praxi následují tento směr,
aniž by se k němu ale veřejně hlásili.
Nejvíce mne zaujal výzkum Kateřiny Machovcové, ze kterého moje práce částečně vychází.
Usoudila jsem, že tento výzkum je natolik zajímavý, že si zasluhuje připomenutí ve zkrácené
formě. Kateřina Machovcová se feminismem a následně vztahem feminismu k psychologii a
psychoterapii zabývala mnoho let a, i když již v aktivním výzkumu nepokračuje, je stále
součástí feministické scény České republiky a působí v některých poradních orgánech (např.
spolupráce s Gendrovou expertní komorou ČR). V návaznosti na svou disertační práci pak
publikovala ještě několik odborných článků a sama byla školitelem pro následovníky (témata
např. Strategie akulturace a vyjednávání identity z pohledu studentů s migrační zkušeností (kvalitativní
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výzkum)). Její práce je i odborníky, kolegy v oboru, vnímána jako ojedinělá, ambiciozní a

hlavně informačně velmi hutná.
Zatímco česká feministicko-terapeutická scéna je publikačné méně aktivní, je možné
sledovat vývoj v zahraniční literatuře, nejvíce v anglofonní. Tématicky vychází také časopisy
např. Journal of Feminist Family Therapy, u nás jen občas (spíše zcela sporadicky) - naposledy
v roce 2013 pouze recenze na disertační práci K. Machovcové, objevují články v časopise
Psychiatrie a ve sbornících některých konferencí (např. témata sociální práce).
Nabízí se zde několik otázek proč tomu tak je a zkoumání odpovědí by jistě bylo velmi
zajímavé. Jde o opravdovou nepřipravenost společnosti? Stále zde fungují stereotypy, které
feminismus jako takový odmítají á pripori, aniž by v poptávce byla jakákoliv informace.
Nebo jde o nezralost moderní psychologie a psychoterapie u nás? Jak píše Šárka Gjuričová
ve své recenzi: “Souvisí to nejspíš jak s vlivnými tradicemi psychologie, tak také nedůvěrou
vůči feminismu.Mladší generace přistupuje zdá se k inspiracím feminismu bez podezřívavosti,
původní práce, která kromě teoretického přehledu nabízí také původní studii, zatím chyběla.
Gender jako analytický nástroj je v rámci mnoha oborů využíván i u nás - v sociologii, literární
vědě, teorii architektury, při analýze filmové tvorby.“
Nabízí se také velká nesourodost feministických trendů v psychoterapii a složitost začlenění
do praktického života. Možná se ale mýlíme a jde pouze o menší množství publikací a studií a
feministické přístupy si už našly své místo na mnoha pracovištích.

2. Feminismus ve zkratce
Feminismus je souhrnným názvem pro skupinu teorií, filozofií a ideologií, které mají
určovat, popisovat a potírat jevy, které, dle feministek, vedou ke znerovnoprávnění žen a
mužů ve společnosti. Konečným cílem by měla být jejich absolutní rovnoprávnost. (podle
www.vyznam-slov.cz)
Pojem feminismus je relativně mladý, jelikož sahá do druhé poloviny 20. století, kdy se
dostal do popředí všeobecného zájmu. Předtím se používalo označení ženské hnutí.
Feministické hnutí je velice různorodé a štěpí se na mnoho křídel a směrů - od umírněných
hnutí prosazujících základní lidská práva pro ženy např. v konzervativních muslimských
zemích, či dříve v oblastech Západního světa, až po nejradikálnější směry feminismu, které
sahají až k popírání jakýchkoliv rozdílů v dispozicích pohlaví nebo propagují vyloženě
nepřátelský přístup k mužům.
Dnešní mladé ženy pojímají feminismus jako něco radikálního a rodově uvědomělého. To
mnoho z nich odvádí od myšlenky aktivně se do feministického hnutí zapojit. Základní
hodnoty feminismu (rovnost pohlaví před zákonem či rovnost příležitostí) jsou přesto
hluboce vštípeny do současné západní kultury a také většinově přijímány za správné. V
praktickém životě však podle feministek nedochází vždy k jejich naplňování (zejména v
oblasti rovných příležitostí). Kritikové ovšem namítají, že rozdíly v průměrných platech jsou
způsobeny nižší produktivitou a využitelností žen na trhu práce (podle www.wikipedia.org
)

220

GENDER je pojem, který označuje sociální aspekty pohlaví, nikoli biologické. Český překlad
rod se neujal, protože byl chápán v jiných významech. Pohlaví člověka je dáno biologicky,
ale pokud jde o sociální chování, lidé se nerodí jako muž a žena, ale musí se učit jako muž a
žena jednat (?). Existuje řada vzorců chování, které jsou ve společnosti považovány za
typicky ženské nebo mužské. Jaké chování je biologicky podmíněné a co je dáno vývojem
kulturního vývoje společnosti, je předmětem zkoumání gender studies a feminismu
(Sociologický slovník)

3. Propojení feminismu a kultury
Při studiu výzkumné práce Kateřiny Machovcové mne zaujaly postřehy z rozhovorů, týkající
se právě kulturního kontextu feminismu. Právě ze studujních rozhovorů vyplynulo na povrch,
že feminismus, který měl ve většině výzkumných rozhovorů vliv na porozumění tématu a
problematice, znamená dění převážně mimo terapii nebo přesahuje samotnou psychologii.
Nedá se tedy hovořit o „feministické terapeutce či terapeutovi“, ale spíše jde o pozici, kdy
terapeut/ka nebo psycholog/žka jsou zároveň feministou či feministkou.
Ve studii se výrazně lišil feminismus a jeho vliv v Norsku a u nás, v České republice. Norsko
evidentně zažilo druhou vlnu feminismu a s tím související veřejné politické demostrace. U
nás tato fáze vývoje skoro chybí. Feminismus jako takový a genderová studia u nás
zaznamenávají rozvoj až po „sametové revoluci“ v roce 1989. Týká se to převážně oblasti
akademické např. sociologie, historie a v rámci neziskových organizací , které však našly svůj
cíl ve vzdělávání a obecnějším šíření informací. Naopak participanti z Norska poukazovali na
svou aktivní účast na feministických demostracích, Česko tento kontext naprosto minul. U
nás je totiž feminismus prezentován stále jako otázka osobního uvědomění, reflexe
společenských očekávání kladených na danou osobu a od toho se odvíjející možné
porozumění často bez podložení studiem příslušné literatury a je tudíž víceméně výsledkem
intuice v rámci hodnocení vlastních životních zkušeností. Svou roli také hraje generační
rozdíl.
Odlišné historické zkušenosti se zdají vést k jinému chápání politické a společenské akce. Na
rozíl od českých respondentů, kteří jsou velmi obezřetní v této oblasti, Norové nemají
problém hovořit o tom, jaké politické konotace má jejich práce a jakou mají zkušenost
s aktivní veřejnou angažovaností (většina z nich má). U nás spíše známe hnutí za podporu
obecnějších lidských práv.

4. Vývoj genderové perspektivy v psychologii/psychoterapii
V terapeutické praxi již nelze genderovou perspektivu opomíjet. Při zkoumání vztahů mužů a žen
nepostačuje pouze biologická kategorie pohlaví (od novověku získala podobu totálního kulturního
vzorce, který rozděluje svět na mužský a ženský).
•

dualitní Descartesuv modus – určuje stereotypy, které se objevují v názorech na to, jací jsou
muži a jaké jsou ženy, co je předurčeno dělat matkám a co přísluší otcům. Biologicky dané
odlišnosti mužů a žen nepochybně existují. K nim však existuje mnoho dalších vlivů. Ženy a
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muži se liší také ve svých představách o podobě intimity, samostatnosti, péče o druhého
nebo potomka, sdílení, zodpovědnosti v důvěrných vztazích.
•

podle C.G.Junga maskulinita a femininita tvoří archetypální matici, ta je transkulturní a
ahistorická. Mužský a ženský princip jsou komplementární, vzájemně se doplňují a setkávají
v jednotlivých mužích a ženách. Pojmy ženskost a mužnost tak vždy vychází z určitého
významového světa a nejsou odlučitelné od jeho každodenních významů. Během života se
prostřednictvím socialisace reprodukují odlišné femininní a maskulinní vztahové vzorce
chování, i ty však mají svůj původ v minulosti, kdy byly postavení žen a mužů i jejich
mocenské pozice výrazně odlišné. Z hlediska rodinné terapie je důležité poznání, že vztah
muže a ženy není pouze individuální, jeho symbolická rovina je na individuálním vztahu
částečně nezávislá.

•

Parsonsovo funkční (funkcionalistické) rozdělení rolí (podle Talcotta Parsonse z 50.let
20.století): role mužské (racionální a instrumentální) a ženské (emocionální a expresivní),
otcovské a mateřské, je podle něj nezbytné pro fungování moderní společnosti a její
reprodukci. Z dnešního pohledu však spíše tradiční společenský ideál než reálné vztahy
(ideologický rozměr).

•

západní feministická hnutí 70.a 80. léta 20.století a S. Kratochvíl u nás zdůrazňují fakt, že obě
pohlaví mají odlišná očekávání třeba pro řešení v terapii, vzorce očekávání jsou dle těchto
názorových proudů genderové vzorce – odlišné představy o sdílení (ženy chtějí sdílet
s mužem své emoční stavy a každodenní život, chtějí, aby muži vycítili, co potřebují a
projevovali jim lásku). Naopak muži stereotypně od žen očekávají zajištění
neproblematického chodu domácnosti, to, že budou obdivovat jejich výkony a budou
sexuálně k dispozici.

5. Porozumění genderu u „těch druhých“
Výzkum se zabývá také tím, jak dotazovaní odborníci a odbornice vnímají gender u svých
klientů – jaké aspekty jsou zvýrazňovány, jak mu rozumí. Skrze klienty terapeuti/ky
vypovídají především o sobě, o svém pochopení světa v genderových konotacích. Tento
fenomén se dá předokládat i u běžné populace. Vzhledem k rozsahu práce jsem si dovolila
vybrat jen některé z podkapitol výsledků výzkumu a zcela si uvědomuji limitace tohoto
přístupu a beru za něj plnou zodpovědnost.
5.1. Gender jako rozdílnost
Gender může být chápán jako binární kategorie, kdy jsou vymezené vlastnosti spojené
s oběma pohlavími a ty jsou chápány jako hluboce rozdílné a nezměnitelné. Často je gender
rozuměn také jako vztahový fenomén. Vzníká v interakci s druhým pohlavím, které je
opačné, a tím vlastně poznat a zkoumat odlišnost vlastní.
Kromě vztahovosti je běžné (také pro terapeuty) se pohybovat v heteronormativním rámci,
tzn. že gendrové vztahy jsou primárně ty heterosexuální (muž & žena), ostatní jsou okrajové.
A kde jsou převážně genderová specifika? Typická oblast, kde jsou rozdíly s oblibou
zdůrazňovány, je oblast zpracování emocí.
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5.2. Gender a moc
Moc se objevuje v rozmanitých konotacích. Ve výzkumu se objevilo několik z nich.
Moc byla zdůrazněna ve smyslu soupeření, snahy získat nadvládu nebo zneužití moci.
Nejen gender, ale i mocenské postavení ve společenské struktuře ovlivňují, co se stane dál. A
nemůžeme předpokládat, že ženy umí s mocí automaticky nakládat lépe než muži (spíše
naopak, protože jejich postavení je typicky více podřízená role). Je ale fakt, že neobvyklost
setkávání se s ženou v silné pozici může opět potvrzovat obavu z ženské moci. A tady se
objevuje velmi často dvojí standard hodnocení : to, co je pro muže ještě „normální“, u ženy
snadno vnímáme jako „příliš“. („ ...čtyřletá holčička, která bije toho bráchu, je prostě taková
jako mocenská, hotová domina...“).
Specifickým příkladem moci/nadvlády je situace, kdy je tato vynucována nečinností ze
strany partnera ( „ Maminka...zároveň říkala, že je přetížená a že s dětmi je to těžké, že
holčička je prudší a bije toho mladšího bratříčka. A ten pán měl takový program, kdy se snažil
svoji ženu emancipovat od těch stereotypních povinností...její genderově stereotypní chování
je protestem vůči tomu manželovi. Takový ten paradox učení samostatnosti, kterou on jí
bude řídit“). Terapeutka tady poukazuje na jeden z aspektů feministické práce –
feministický přístup není o tom zpochybňovat tradiční role žen, ale o tom ptát se a zjistit,
co pro konkrétní ženu znamenají, jaké jsou přínosy, ale i o tom, co ji udržování v takové
pozici stojí. Nelze ovšem nevnímat tradiční role jako zdroj určité životní jistoty a současně
jsou zde důsledky takové role např. ve finanční závislosti ženy.
Dalším aspektem je pochopení mocenského jednání jako de facto přehnané reakce na
vnitřní pocity bezmoci.Je třeba se ptát, jaké vzory jsou mužům vlastně dostupné a jaké
chování se od nich očekává. Jak získají respekt a prestiž? Jde o situace, když spolupracují,
nebo když si jdou tvrdě za svým? Jak oni mohou projevovat emoce a citové potřeby?
Neposledním aspektem analýzy moci v rámci genderu je otázka násilí. Násilí jako snaha o
mocenskou převahu může pramenit opět z nejistoty a není tedy nutné je chápat pouze jako
součást osobnosti či genetický základ (nezměnitelný).
Mechanismu genderových norem se ukazuje jako silná motivace pro naše chování a je jistě
problematické zavírat před ní oči a řešit ji jen jako individuální téma, které souvisí
s osobnostními rysy zvláště a s naučenými rolemi bez zohlednění kulturně-společenského
kontextu.
Již bylo zmíněno, že gender je chápán především jako vztahový fenomén. To znamená, že
cokoliv je řečeno o obou pohlavích (mužích/ ženách), zároveň vypovídá i něco navíc o
„mluvčím“ Tématem pro další diskuze je, proč jsou muži tak zneviditelněni třeba v péči o
děti, a tady je opět jasně vidět prvek asymetrie v postavení žen a mužů ve společnosti. („
Protože já si myslím...prostě kolikrát v souvislosti s tématem emancipace a v souvislosti i
třeba s obětováním a nebo se službou mě napadá krásný biblický příměr, kde Máří myje
Kristovi nohy a není vůbec akt ponížení...sloužení, je to svobodný akt vzdávání úcty“)

6. Feministická terapie
Feministická terapie na rozdíl od jiných druhů terapií zkoumá daleko více nejen
psychologické faktory, které způsobují potíže v životě klienta/ky, ale zaměřuje se především
na sociologické vlivy jako jsou dopad genderových rolí, sociopolitické a interpersonální tlaky
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vyvíjené jak na klienta, tak i na terapeuta. Terapeut v rámci feministické terapie ale musí být
schopen tyto vlivy rozlišovat a zohledňovat je a k tomu být také profesně připraven.
Feministická terapie, neodmyslitelně spjata s feministickou teorií, upozorňuje na podobnost
i odlišnost v chování, rozhodování a nazírání mužů a žen. Feministická teorie poukazuje na
nevyváženost rozložení sil ve společnosti v rámci mužské a ženské populace a na rozdílná
očekávání společnosti při naplňování těchto rolí.
Ženy jsou vnímány dlouhodobě jako podřízená skupina společnosti, a díky tomu se u nich
vyvinuly techniky a způsoby pomáhající jim vyrovnat se s touto podřízeností. Ženy jsou tímto
pohledem degradovány na poskytovatelky různých „podřadných“ služeb, za jaké jsou péče a
výchova dětí, vaření nebo uklízení považovány dominantní skupinou – muži. Ve chvíli, kdy se
některé z nich (z podřízené skupiny) začnou chovat nezávisle a více sofistikovaně, je jejich
chování okamžitě společensky degradováno a jsou označovány za neženské a spojovány s
výrazem „feministka“, který má v naší společnosti ještě stále pejorativní (negativní) nádech a
je to něco, s čím nechce většina žen být spojena. Zdá se, že toto by mohl být základní
mechanismus „podřízené skupiny“ přispívající k vývoji charakteristik jako jsou pasivita,
závislost, nedostatek iniciativy a neschopnost jednat. Následkem tohoto procesu vznikl u
členů podřízené skupiny (tedy žen) pocit méněcennosti ve vztahu ke skupině nadřazené
(tedy mužům). Příležitost pro kompenzaci tohoto pocitu méněcennosti pak sousta žen
spatřuje ve zkvalitnění vztahů s muži i ženami a to především uspokojováním jejich
emocionálních a fyzických potřeb, poskytováním dostatečné podpory a kvalitní péčí. Ovšem
všechno úsilí a obětavost ze strany člena podřízené skupiny se ovšem nesetkává
s dostatečným oceněním, které by mu mělo náležet, nýbrž je považováno za samozřejmost
bez jakékoliv přidané hodnoty pro „nadřazeného“.
6.1. Příčiny vedoucí k potřebě feministické terapie
Feministická terapie vyrostla z obavy, že řada zavedených terapií ženám nepomáhá.
Konkrétní obavy feministických terapeutů zahrnují zkreslování na základě pohlaví a
stereotypů v terapii, obviňování oběti z fyzického týrání a sexuálního zneužívání a
historický předpoklad o tradiční nukleární rodině .
Většinu psychologických obtíží vyvolává prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme. Všichni
jsme členy určité společnosti a jako takoví se nemůžeme vyhnout procesu socializace a
enkulturace. Každá společnost má svá pravidla, zvyky a tradice. Ty ovšem nejsou neměnné.
Je s podivem, že právě postavení ženy ve společnosti má tolik rozličných podob v rámci
různých společností a podivem ještě větším je, že ke změnám v tomto postavení dochází
eufemisticky řečeno velmi pozvolna. Možná i toto byl jeden z důvodů, který přispěl ke vzniku
feministické terapie, která se ve svých počátcích orientovala výhradně na pomoc ženám.
Mnohočetné, vzájemně propojené sociopolitické faktory zvyšují u žen riziko vzniku různých
forem behaviorálního distresu. Mezi tyto faktory bychom mohli zařadit například
stereotypizaci pohlavních rolí, očekávání spojená s pohlavními rolemi, deformace rolí a
jejich konflikt, sexuální trauma a ekonomické stránky spojené s pohlavím jedince. Ženy, které
se musí s těmito tlaky vyrovnávat, zpracovávají pocity viny a nedokonalosti a inklinují k
tzv.internalizaci problémů, což se navenek projeví bolestmi nejčastěji hlavy či břicha,
distresem, depresemi, úzkostí a přecitlivělostí.
Bez ohledu na druh patologie je možné člověka léčit jedině tehdy, když známe příčinu. Z
feministického pohledu se příčina dysfunkčního chování vztahuje především k příslušnosti k
určitému pohlaví, které nesouvisí tolik s geny či chromozomy, ale spíše s procesy socializace
obou pohlaví, s očekáváním a diskriminací.
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6.2. Specifika feministické terapie
Feministická terapie není nijak izolovanou formou terapie, klade specificky důraz na
uvědomování si vlivu sociopolitických sil na ženu, dále na rovnocenný vztah mezi klientem a
terapeutem a na pochopení a porozumění čistě ženského náhledu na život. Feministická
terapie využívá teoretických přístupů a metod jež jsou charakteristické také pro jiné druhy
terapií. Na rozdíl od nich však feministická terapie rozpoznává dopad společenských tlaků na
jednotlivce a tím poskytuje způsob řešení a pomáhá klientce se s její situací vyrovnat účinněji
než tomu bylo doposud.
Mezi techniky, které pomáhají jednotlivci vyrovnat se se společenskou diskriminací patří
zaměření se na genderové rozdíly, moc a asertivitu. Východiskem a hlavním motem
feministické teorie je: „Osobní je i politické“ a v návaznosti na tuto myšlenku se zformovaly
cíle feministické terapie, které zahrnují nejen změny v osobním životě, ale také změny ve
společenských institucích.
6.3. Cíle feministické terapie
Cíle feministické terapie by mohly být shrnuty do několika bodů ( 1976, 1996):
1. Odstranění symptomů
2. Sebeúcta
3. Kvalita interpersonálních vztahů
4. Naplnění /ženské/ role
5. Přijetí sebe sama
6. Politické uvědomění
Tradičním cílem terapie je odstranění symptomů, za předpokladu, že to nenaruší ženin
další vývoj. Například řešení častých bolestí hlavy medikací není ideální, pokud za
terapeutem zjištěné příčiny mohly být považovány manželské neshody či nespokojenost
ženy, která se neustále chová podle očekávání ostatních.
Podpora sebeúcty u žen vyžaduje ve feministické terapii posun od závislosti na názoru
ostatních, oproštění se od předsudků a stereotypizace pohlavních rolí. Díky účinné
feministické terapii by mělo být dosaženo zvýšení kvality interpersonálních vztahů. Žena se
učí za pomoci terapeuta vyjadřovat své skutečné názory a pasivní postoj ženy se postupně
transformuje v postoj asertivní.
Naplnění vlastní ženské role spočívá v uvědomění si zodpovědnosti za sebe sama a ne
pouze za všechny ostatní (manžela, děti, rodiče), kteří jsou třeba i závislí na její pomoci či
péči.
V neposlední řadě je nutné zdůraznit důležitost přijetí sebe sama – svého těla, svého
vzhledu, postavení a schopností. Neopomenutelným cílem je také povzbuzení žen, aby byly
aktivní v politickém a společenském dění a zasadily se o změny, které by mohly pomoci
zlepšit kvalitu jejich života.

6.4. Srovnání feministické terapie s jinými druhy terapií
Feministická terapie je ve své podstatě, technicky vzato, terapie integrativní. Ačkoliv
v začátcích obsahovala pouze zacílení na ženy, během posledních několika destiletí její
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rozsah expandoval. Feministická terapie integrovala, kromě mnoha dalších, terapii
kognitivní, gestalt , jak bude popsáno níže, psychoanalytickou psychoterapii, nebo
psychodrama a narativní terapii.
Feministická terapie pracuje s obrovským rozsahem klientských typů. Její uplatnění je
velmi rozsáhlé. Terapeuti/tky pracují se ženami ve vězení, uprchlíky jak politické, tak
válečné (hlavně ženy), s muži, kteří týrají ženy... Feministická terapie je aplikovatelná
nezávisle na věku či pohlaví (muži, ženy, adolescenti).
Feministická terapie je použitelná efektivně při léčbě depresí u žen i mužů, léčbě úzkostí,
poruch příjmu potravy, posttraumatického stresu. Zde jsou vybrány 2 typy terapií, které
jsou svým pojetím relativně nejblíž principům terapie feministické, ve své podstatě
integrativní.
a/ feministická versus Gestalt terapie
Oba druhy terapií mají mnohé styčné plochy, jak feministická terapie, tak Gestalt terapie se
zaměřují na to, aby klient převzal zodpovědnosti za vlastní život a pracoval intenzivně na
tom, aby si posíli pocit moci nad svým životem. Feministická terapie využívá techniky tzv.
prázdné židle, s pomocí které si žena umí představit muže na protějším místě a může mluvit
přímo k němu a ne o něm. Feministická psycholožka Carolyn Zerbe Enns upozorňuje, že
Gestalt terapie se příliš soustřeďuje na povzbuzení klienta k převzetí zodpovědnosti za své
chování, ovšem nereflektuje už tolik společenské, ekonomické a politické faktory, které vedly
ke vzniku různých druhů závislostí, což feministická terapie primárně zohledňuje. Je nutné
vyvarovat se relativní snadnosti řešení spočívajícího v tom, že pojmenujeme viníka
zodpovědného za stav klienta/ky namísto převzetí zodpovědnosti za změnu. Další velký
rozdíl, který je mezi Gestalt terapií a feministickou terapií, spočívá v principu – „teď a tady“,
který nehledá příčiny ani účel.
b/ feministická terapie versus narativní terapie
Narativní terapie /NT/ pracuje s příběhem člověka. Narativní terapeut je přesvědčen, že
člověk vypráví v různých kontextech různé příběhy o svých kompetencích, minulosti,
budoucnosti, prohrách atd. Člověk neustále něco zažívá a tyto události, v konfrontaci s
ostatními lidmi a kontextem ve kterém žije, zpracovává. Pokud výsledek tohoto zpracování
vypráví, konstruuje příběh. Příběh v průběhu terapie je vždy určitou interpretací, kterých
může být nekonečně mnoho. Podle NT neexistuje jeden pravdivý příběh. Zajímavou otázkou
je, jak vzniká příběh a jak vznikl problém.
Zjednodušený model vzniku příběhu by mohl vypadat následovně:
1. nějaká událost
2. posilování
3. dekontextualizace
4. vznik problému
Feministická terapie může rozhodně profitovat při využívání této techniky včetně tzv.
externalizace problému. Stejně tak i cíl NT , který spočívá v pomoci terapeuta klientovi/ce
tvořit vlastní možný životní příběh, lze úspěšně aplikovat ve feministické terapii.

6.5.

Kritika feministické terapie
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Již v roce 1977 Susan Thomas tvrdila, že feministická terapie je "více součástí sociálního
hnutí než typ psychoterapie", a je tak důvěrně svázána s širší sociálním a politickým
feminismem a že legitimita feministické terapie jako terapeutické školy je diskutabilní .
Psychiatrička Sally Satel z Yale University jako představitelka skupiny kritiků feministické
terapie (pozdní 90. léta 20 století) ji charakterizuje jako podporu paranoidního spiknutí.
Sally Satel argumentovala v roce2000 ve své knize: How Political Correctness is Corrupting
Medicine (Jak Politická korektnost ničí medicínu), kde samotný pojem feministické terapie je
v rozporu s metodami a cíly psychoterapie a někdy je tak vzdálený, že je možné jej otočit do
až zanedbání povinné péče. Satel poznamenává, že tradičně „branou“ do terapie je pomoci
pacientovi pochopit a změnit nerealistické myšlení a „nezdravé“ chování s cílem získat a
udržet důvěru pacienta, potvrdit interpersonální dovednosti a kvalitu života. Tradiční
terapie, zatímco kořeny v minulosti osvědčily metodami, musí být také dostatečně flexibilní,
aby se přizpůsobily každému pacientovi, jeho jedinečné zkušenosti, osobnosti a potřebám.

7. Rodinná terapie
Pro „feministickou“ rodinnou terapii jsou vhodné tzv. klinické rodiny. Oldřich Matoušek ve
své knize „Rodina jako instituce a vztahová síť“ charakterizuje klinické rodiny a rodiny etnicky
odlišné. Klinické rodiny, nebo-li ohrožené rodiny s problémem, který je třeba řešit, zahrnují
rodiny: s týraným, zneužívaným a zanedbávaným dítětem nebo dospělým; rodiny, kde je
tělesná nebo duševní nemoc; rodiny s mentálně nebo tělesně postiženým dítětem; rodiny se
závislým členem; s mladistvým delikventem; rodinu svobodné matky; rodinu v rozvodové
krizi a konečně rekonstruovanou rodinu. Pod rodiny etnicky odlišné zařadil Matoušek
romskou rodinu a rodinu uprchlíků. Oldřich Matoušek tvrdí, že biologická rozdílnost mužů a
žen podmínkou dobrého fungování rodiny. Upozorňuje na rozdíly, nejmarkantnější je ten při
výběru partnera: pro ženu je atraktivní muž pracovitý, cílevědomý, bohatý, mocný, o něco
starší než žena sama; za „ideální“ považuje muž ženu mladou, zdravou a hezkou. Tak má být
zajištěno, že muž dokáže o rodinu dlouhodobě pečovat a žena zabezpečí zdatné potomstvo.
Biologicky jsou dané i role muže a ženy v rodině: muž je ochráncem a živitelem rodiny, žena
se stará o vnitřní chod rodiny. Moderní společnost se však snaží různě „upravit“ vrozenou
výbavu mužů a žen tak, že zvyšuje nároky na obě pohlaví a tím, jak píše autor, moderní
rodinu nebezpečně ohrožuje. (citace) Zabývá se otázkou monogamie, polygamie a vývoje
rodin v čase, také průběhem vývoje jedné rodiny od volby partnera.
Rodinná terapie bývá často zařazovaná také pod terapii feministickou, ale sama o sobě
obsahuje mnoho škol, které se nepřekrývají. Nejvíce vykazuje prvky feministické terapie
škola V. Satirové, která objevuje v komunikaci s rodinou čtyři nesprávné rigidní vzorce: 1.
komunikace obviňující, 2. usmiřující se za každou cenu, 3. chladně racionální a 4. nevěcnou,
rušivou. Vede členy k poznání a k nahrazení vzorci skutečných pocitů a vzájemného respektu.
Využívá pohledu do očí, doteků a nonverbálních prostředků (sousoší). Podtrhuje projevení
potřeby lásky, přijetí, vřelosti a zájmu o druhého.

8. Role terapeuta/ky a klienta/ky v praxi
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Terapeut/ka i klient/ka jsou v rámci feministické terapie rovnocennými partnery a musí se
shodovat na parametrech léčby. Klient/ka se sam/a rozhoduje, jakého stupně změny chce
dosáhnout a zda je schopen/ná toho dosáhnout i bez podpory svých nejbližších. (Dále pro
zjednodušení textu s přihlédnutím k častějšímu pohlaví klienta v rámci feministické terapie
budu používat ženský rod pro klienta.)
Ve feministické terapii se setkáváme se dvěmi základními charakteristikami, kterými jsou
posílení (empowerment) a rovnostářství (egalitarianism) .
Posílení spočívá v efektivní podpoře klientky a v nastartování procesu samostatnosti spolu
s vlastním sebeuvědoměním, které nesměřuje proti ostatním (hlavně proti mužům), ale
naopak osvobozuje ženu z pomyslných pout společenských představ a svazujících očekávání.
„Rovnostářství“, tedy rovnocenný vztah mezi klientkou a terapeutem má ve feministické
terapii zásadní význam a to především proto, že se tak neopakuje mocenská nerovnováha, s
níž se žena běžně setkává ve společnosti. Navíc je terapeutický vztah ve feministické terapii
charakterizován intenzivní osobní vzájemnou komunikací mezi terapeutem a klientkou, která
se týká pocitů, představ a mnohdy poprvé v životě vyslovených tužeb či strachu klientky.
Ideální vztah má být v souladu s humanistickou tradicí plný vzájemného respektu, sdílení,
empatie a rovnoprávnosti.
Důležitou a praktickou otázkou je pohlaví psychoterapeuta. Téměř všichni terapeuti, kteří
se sami označují za feministické terapeuty, jsou ženy. Spornou otázkou zůstává, zda
terapeuti – muži vůbec mohou praktikovat feministickou terapii. Nicméně i na samotnou
terapeutku-ženu klade tento druh terapie vysoké nároky. Je třeba, aby sama byla oproštěna
od všech předsudků, požadavků, tlaků a očekávání společnosti, což je nelehký úkol per se.
Ve výzkumu Kateřiny Machovcové se k tomuto tématu vyskytují zajímavé vystupy.
Dotazování se zúčastnilo 7 žen a 3 muži. Zvláště u terapeutek se silně objevuje chápání
gendrového specifika v oblasti zpracování emocí, jak již bylo řečeno. Reakce byly emotivní a
nedocházelo jen k prostému popisu odlišností mezi muži a ženami ohledně chování, ale
objevovala se zde určitá nadřazenost nebo, chceme-li, vyšší kompetentnost žen pro
zpracovávání svých emočních životů. Muži jsou tímto jasně odkazováni do světa výkonů a
činů. Objevují se zde názory, že pro ženy je forma setkávání v „ženských skupinách“
přirozenější a že ženy obecně jsou lépe připraveny pracovat s emocemi, což může být pro
terapii paradoxně na škodu. Muži jsou totiž v terapii více zaskočeni, více překvapeni, tudíž si
mohou více odnést. První spontánní charakteristiky gendrových rozdílností byly taky
překvapivé. Jedna z terapeutek popisovala klienta lišícího se ve skoro všech možných
charakteristikách – starší, imigrant, velký, statný...Jiný respondent zase uvádí příklady
příběhů klientek, které měly problémy s násilně se chovajícími muži. Rozdílnosti jsou často
uvedeny jako zdroj konfliktu.
To vedlo autorku k úvahám nad tím, jaké rozdílné důsledky má samotný prostý fakt : „jsem
žena/ jsem muž“ na životy daných osob s těmito „znaky“.

9. Praktické důsledky
Každý terapeut by si dnes měl automaticky položit otázku „jak mohou mé vlastní genderové
konstrukce ovlivňovat mou terapeutickou praxi“? Nejde tedy jen o to, co terapeuti o genderu říkají,
ale o to, co dělají a/nebo nedělají. Stejně jako přítomné ženy nebo muži v terapeutické pozici vůči
mužům a ženám v rodině, jaký genderový model sami prezentují a jakým způsobem situaci reflektují
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v terapeutickém rozhovoru, tzn. nejde pouze o jednoduché reflektování osobní zkušenosti
terapeuta/tky. Při terapeutickém rozhovoru je velmi důležité uznat existující partnerské nebo
rodičovské kompetence ve stávajících rolích, zároveň je ale nutné zajímat se o možnosti překračování
rámce těchto rodinných rolí, vystoupení z komfortní zóny, a tím spoluvytvářet prostor pro možnou
změnu.
Významným tématem by měla pro dnešní/ho terapeuta/ku být také míra reflexe vlastního genderu
a jeho vliv na vztah s klienty. Při podrobném zkoumání toho, jak gender obecně vnímají klienti/ky, se
ukázalo, že neexistuje známý jasný klíč. V silně subjektivním vnímání už ale jsou vidět výrazné
preference pro muže či ženu, což s sebou nese praktické konsekvence moderního terapeutického
přístupu – iniciativní nabídku možnosti výběru spolupráce se ženou či mužem.
Jak může často chápat dnešní terapeut, odlišný gender může znamenat riziko pro terapii, ale také
„výzvu k překonání“.
Co se týká veřejné angažovanosti a zařazení aktivismu, včetně sociálního zasazení do základních
aspektů terapie, tyto vyvolává stále rozporuplné reakce, zvláště u nás. I když u nás je nižší míra
občanské angažovanosti stále chápána jako důsledek života v totalitní společnosti, je současně tato
rezervovanost odrazem terapeutovy/činy zkušenosti a zodpovědnosti za své výroky, které nemají být
chápány jako jediné možné a správné.
Co je tedy ten správný terapeutický přístup? Kde je míra nahlížení na gender v terapii správná a
kde již obsahuje prvky mocenské nerovnosti a zneužití tématu pro jiné cíle? Je v terapii stejný
gender chápán jako faktor sounáležitosti (u žen?) nebo jako bariéra ve spolupráci? Jak moc
ovlivňuje vlastní gender sebepojetí terapeuta/ky pro vnímání své kompetentnosti a profesionality?
Odpovědi na tyto otázky nejsou zcela jasně zodpovězeny a je jistě potřeba více pozorování a výzkumů
na toto téma.
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Práce se sny v integrativní psychoterapii
Bc. Miroslav Šubrt
Výklad snů má dlouhodobou tradici a vždy patřil k dovednostem, které vykonávaly
významné osoby, především náboženští představitelné. Sny v mnoha kulturách byly vnímány jako
forma komunikace a vyjádření informace o snícím a jeho životě (Eudell-Simmons, Hilsenroth, 2007).
Zatímco člověku žijícímu ve starém Egyptě za spánku přinášeli obrazy bohové, současní
psychoterapeuti se spokojí s vysvětlením, že sny vytváří sama pacientova duše či chceme-li mysl. To
však není nic nového, neboť podobnou představu zastával už Aristoteles (podle Starý, Hrdlička,
2008). Přestože mnozí současní vědci tzv. „prorocké sny“, o kterých se mluví napříč dějinami,
považují za nesmysl, i v psychoterapeutické praxi se terapeut může potkat s klientem, který bude
tvrdit, že něco mu bylo předpovězeno ve snu. Střízlivý terapeut se na takovou informaci vždy bude
dívat kriticky, ale zároveň: „Co my jen víme?“ Každopádně úkolem psychoterapeuta není potvrzovat
či vyvracet klientovy náboženské/spirituální domněnky a přesvědčení, ale být trpělivým a zvědavým
průvodcem na cestě osobního růstu.
Sny, které jsou psychoterapeutovi klientem zmiňovány, nebudou pravděpodobně přinášeny
z kratochvilných důvodů (i když i to může nastat), nýbrž klient s nimi bude přicházet nejspíš proto, že
budou obsahovat něco, co ho nějak oslovuje, ať už na kognitivní nebo emocionální úrovni (je dost
dobře možné, že jinak by si mnohdy velmi zmatené sny ani nezapamatoval) – a to už je oblast
psychoterapeutické práce se sny. Obzvlášť intenzivně toto téma vyvstává ve chvílích, kdy klient
přichází se starostí nad děsivými sny nebo opakujícími se sny, kterým nerozumí. Zde pak nastává
otázka: Kudy na práci s takovými zážitky?
Psychologové nabídli mnoho různých pohledů a teorií, co to jsou sny a jak s nimi zacházet v
terapii. Přestože některé tyto pohledy se významně od sebe navzájem liší, vypadá to, byť nemáme
srovnávací výzkumy, že všechny prokázaly svojí životaschopnost v terapii45. Je pak samozřejmě na
psychoterapeutovi, jaký z těchto směrů vezme za svůj. Integrativní psychoterapie nicméně vyzývá k
pokusům o spojování přístupů ve prospěch klienta. Problémem však může být, že spolu s integrací
technik nedochází k integraci teoretické – a jak se říká, nic není praktičtějšího, než dobrá teorie. Co s
tím? Z mého pohledu bychom se neměli vzdávat v jejím hledání. Myslím si, že právě sny nám mohou
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Zřejmě by se i v tomto případě projevil tzv. „dodo bird effect“, tedy nejspíš i zde jsou klíčové

společné faktory psychoterapie, nikoliv konkrétní techniky.
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pomoci pochopit nejen samy sebe, ale také mnohé o lidské duši. Tak jejich studium může být cestou
jak k integraci osobnosti, jak tvrdil Perls (1992), tak k integraci psychoterapie. K rozdílům mezi
jednotlivými psychologickými školami ve výkladu snění se dostanu ještě později.
Sny je možno chápat jako produkt mozku. Některé výzkumy ukázaly, že lidé se zraněními v
rámci určitých oblastí, přestávají snít (Domhoff, 2003). Faktem taky je, že děti mají jiné sny než
dospělí a sny se postupem času mění na základě toho, jak jejich mozek zraje (Plháková, 2013).
Dostáváme se tedy k problému spojení mysli a těla. Obvykle máme představu, že mysl (respektive
„já“) si dělá co chce, a tělo jen poslouchá. Tato představa spíše splňuje naše přání v tom, abychom
jako osobnosti trvali věčně, ale neodpovídá realitě, ve které všechny funkce naší mysli jsou v
podstatě spojené s občas poruchovým a ryze materiálním mozkem. V psychoterapii bychom tento
fakt neměli přehlížet a měli bychom ke člověku přistupovat jako k celistvé jednotce. Aristoteles
hovořil o tom, že sny ovlivňuje jídlo předchozího večera (podle Starý, Hrdlička, 2013). Někteří by se
nad tím pousmáli, ale tato myšlenka nemusí být od pravdy tak daleko, jak se zdá. Obzvlášť dnes, když
součástí „jídel“ některých našich klientů mohou být různé léky a psychofarmaka. Mnohé z nich
přitom můžou mít jako vedlejší účinek „noční můry“. Takzvané zlé sny na druhou stranu v mnohých
případech mohou souviset i s psychickými traumaty (například u posttraumatické stresové poruchy). I
zde nám současné výzkumy prozradí spojitost s určitou částí mozku, a to s amygdalou (Domhoff,
2003), tedy jedním z míst, které je propojeno s prožíváním a uchováváním strachu. Psychoterapeut,
co se snaží o integraci přístupů, by tak neměl zapomínat na to, že člověk je biologickou bytostí – a to i
ve chvíli, kdy spí a sní.
Odtud se však dostáváme už k samotnému zážitku snu a jeho zpracování v rámci
terapeutického settingu. I při práci se snem by psychoterapeut neměl zapomenout na zakázku. Klient
může sen vytáhnout jen tak mimoděk, protože ukáže na problém, o kterém sám vlastně jaksi
„polovědomě“ ví, a sen se tak stane bránou k jeho rozebrání. Pak možná ani nemusí být důležité sen
složitě vykládat, ale věnovat se problému, který klient přinesl. Klientka, která je přesvědčená, že je
heterosexuální, například může přijít s tím, že se jí zdají sny, ve kterých má sexuální styk se ženami. Je
logické se v takovém případě citlivě zeptat na to, zda necítí nějakou náklonnost k ženám i během
bdění. Je možné, že situace se od původního snu odpoutá směrem k probírání drobných nuancí
klientčiných prožitků, až nakonec si klientka uvědomí, že je bisexuální a že v jejím životě bylo již bylo
mnoho žen, po kterých toužila, jen si to vykládala jako běžné kamarádství. Sen však může být
nesmyslný, spletitý, nebo naopak jakoby snícího přiváděl do úplně jiné, fantastické země, kde platí
jiná pravidla než v bdělém životě. Pak nezbývá, než se věnovat tradiční, poctivé, „odkrývací“ práci se
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sny – a zakázka pro terapeutickou hodinu tedy bude „porozumět tomu, proč se mi zdálo právě
tohle.“
Pocit, že sen je nesmysl, je ostatně zvláštní pocit. Když bdíme, nemáme pocit, že realita
kolem nás je nesmyslná – přesto do velké míry „nesmyslná“ je – jinak bychom nepotřebovali vědce,
kteří by ji objasňovali. To, co dělá sen z našeho pohledu nesmyslným, je pro nás jeho neznámost,
nezvyklost. Jako kdyby bláznivá žena, která si myslí, že tvoří čarodějný lektvar, naházela všemožné
přísady do jednoho hrnce, začala míchat a postupně by se vynořovala tu noha žáby, tu mandragora,
tu liščí ocas a nedávalo by to žádný smysl. A ano, naše sny mohou být nesmyslné, nemusí mít žádný
význam a mohou být jen vedlejším produktem evoluční adaptace – spánku, případně důsledkem
náhodné aktivace tak, jak tvrdí Hobbson (podle Plháková, 2013). Na druhou stranu můžeme mít
chemika, který nad ohněm k sobě přidává jednotlivé přísady, čímž vznikají nové krystaly, z laboratoře
vychází barevný dým – a malé dítě nad tím žasne, nevěda, jak to onen člověk dělá. I takové mohou
být sny – může jít o hlubší důsledek rozvolnění hranic naší mysli, kdy spánek jako oheň dovoluje jindy
odděleným obsahům, aby se spojily a vytvořili obrazce sice bizarní, ale logicky vznikající a poukazující
na hlubší skutečnosti duše snícího. Už staré přísloví nám říká „ráno moudřejší večera“, čímž lidová
moudrost poukazuje na ozdravnou roli spánku. A nejde zde jen o spánek – důležitá je i samotná fáze
REM, tedy fáze rychlých očních pohybů, kdy se člověku zdají nejbarvitější sny. Pokud je člověk buzen
právě v dobu, kdy jeho mozek do této fáze vstupuje, má druhý den problémy kognitivního charakteru
– a to i kdyby spal jinak osm hodin (Plháková, 2013). To, že během snění dochází k mnoha různým
důležitým procesům, můžeme tedy zcela jistě předpokládat. Stále však nevíme, co se snem v terapii?
Dá se říct, že současné nejužívanější přístupy bychom mohli rozdělit na experienciální a
analytické. Experienciální přístupy sází na to, že když si člověk plně uvědomí, co snové obrazy
znamenají samy o sobě, může jimi být osloven na nejhlubší rovině, a tím pádem uzdravit či
pozdvihnout svoji duši. Tyto přístupy – ke kterým se řadí daseinsanalýza, gestalt terapie a částečně
analytická psychoterapie – předpokládají, že sny nejsou kódy, ale že samy o sobě vyjevují určitou
hlubokou pravdu o našem bytí. Na druhé straně stojí přístupy, které říkají, že sny je nutno nějak
překládat, vyložit, interpretovat. Sem by jistě spadaly všechny snáře (o jejichž užitečnosti můžeme
bez ostychu pochybovat), ale také tradiční psychoanalýza, která předpokládala, že za manifestním,
tedy zjevným obsahem snů, se skrývá nějaký skrytý, potlačený, vytěsněný obsah (konkrétně přání),
který je potřeba téměř detektivní prací objevit. Freud (2005) tedy předpokládal, že sen je
zakódovaný, Jung (1993) naopak tvrdil, že nejde o žádný kód, nýbrž snu jen nerozumíme – a na to
přišel se složitým systémem archetypů (jakýchsi instinktivních tendencích), které jsou podle něho
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ukryty v základu duše. Dasainsanalytici (Boss, 1994) pak udělali další revoluční krok, když řekli –
nemějme ve výkladu snů žádné apriori, žádné představy o plnění přání, o archetypech, ale zajímejme
se jen o to, co klient přináší. Tím jistě mnoha klientům dali prostor k tomu, aby ke svým snům
přistupovali autentičtěji, ale zároveň trochu zatajili to, že i za daseinsanalýzou stojí poměrně složitá
teorie o podstatě existence (která též může být vnímána jako rigidní či jako pouhý myšlenkový
konstrukt). A aby toho nebylo málo, tak do toho přichází kognitivní psychologie se svojí představou,
že za vším je myšlení a sny jsou jeho prostým pokračováním (viz Hallova hypotéza kontinuity podle
Domhoff, 2003). S tím by samozřejmě nesouhlasil Jung, pro kterého sny měli kompenzační funkcí, na
druhou stranu moderní psychoanalytici naopak začínají rozebírat emoce a projevování objektních
vztahů ve snech (Eudell-Simmons, Hilsenroth, 2007), což se s kognitivním modelem může
bezkonfliktně doplňovat. Integrativní psychoterapeut pak může vzít ze všeho to, co nějak klientovi
dle jeho přesvědčení může pomoci s tím, že může přijmout za své zrovna takové teorie, které dle
jeho intuice daný případ nejlépe vystihnou. Bylo by však z mého pohledu chybné, kdyby jednu z teorií
přijal za neměnnou pravdu (od čehož odrazoval i Jung) – a dopustil by se tak chyby, která proces
terapie okrade o životnost, a nebo naopak žádnou teorii dlouhodoběji nezastával a byl naprosto
flexibilní, což by mohlo dělat dojem, že terapeut postupuje jako výše zmíněná čarodějnice – klient by
se pak mohl cítit z takového postupu úzkostně a zmateně. Stejně tak jako klientova myšlenka, i
terapeutova teorie by měla být v souladu se zkušeností aktualizována.
Pokud čtenář by na tomto místě zatoužil znát do hloubky konkrétní teorie snového života či
filosofie, které jsou v jejich základu, může sáhnout po knize některého z psychoterapeutických
klasiků, případně po Spánku a snění od Plhákové (2013). Zajímavou syntézu, postavenou na
empirických základech a integrující více přístupů přináší Hillová (podle Timuľák, 2014), nezvala ji
kognitivně-experienciální model práce se sny. Především opakující se či děsivé sny jsou pro ni znakem
toho, že klient nemůže asimilovat zážitky prožité v bdělém stavu. Ve snech se podle Hillové objevují
vzpomínky aktivované spouštěči za dne, jakož i kognitivně-emocionální schémata, aktivovaná těmito
spouštěči. Ne vždy jsou ale sny negativní a ošklivé, na což poukázal Jung (1993), když hovořil o
prospektivní funkci snu, tj. schopnosti snu ukazovat snícímu řešení, nejenom konflikt. Sny obsahující
kladné emoce, úspěchy nebo vrcholné zážitky popisované Maslowem (2014) jsou sice méně časté,
ale o to můžou být pro klienta zajímavější.
Sedíme tedy naproti klientovi, který přišel s tím, že se mu zdál zajímavý sen a chtěl by ho
„vyložit“. Klient by rád snu porozuměl, je pro něj nejasný, nesrozumitelný. Možná očekává, že sen
vyložíme stylem populárních snářů. Obvyklé možná budou otázky: „Co znamená, když se mi zdá,
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že...“ Takové otázky buď svádí k odpovědi na základě naší intuice vytrénované během mnoha hodin
psychologických výcviků, nebo nás přivádí do rozpaků, protože najednou vůbec nevíme, co by daná
věc mohla znamenat. Vzpruhou pro nás je, že mnoho teoretiků a praktiků před námi předpokládalo,
že sny se neději ve vzduchoprázdnu – že jsou nějak spojeny s ostatním duševním životem. To je dobré
brát v potaz – pří rozboru snů bychom neměli zapomínat u klientů zjišťovat to, jaké je jejich rodinné
zázemí, co se děje u nich v práci nebo ve škole, z jaké jsou sociální třídy a s jakými lidmi se stýkají, ale
zjistit také, jaké mají v těchto oblastech aktuální problémy (ústní sdělení, Radovan Hrubý). Může se
totiž stát, že sen, který může vypadat nesrozumitelně, se ukáže být dokonalou metaforou na aktuální
psychický stav. K tomu se ale není nutné dopracovat už v první hodině, neboť příliš násilné spojování
by nemuselo podpořit uvědomění.
Metody, které můžeme během práce se snem používat, můžeme sestavit z jednotlivých
směrů. Je sice pravda, že nejde zkombinovat klasickou psychoanalýzu, která hledá skryté významy
prostřednictvím neomezovaných asociací, se směry kladoucími důraz na prožívání jednoho snového
objektu a hledání souvislostí pojících se bezprostředně s ním, můžeme však propojit experienciální
směry se současnou psychoanalýzou, která již opouští od toho, že sen je zašifrované poselství a více
řeší bezprostřední význam spojený se snovými obrazy, především v nich hledá objektní vztahy a
opakující se interpersonální konflikty (Plháková, 2013).
Ze začátku můžeme klienta požádat o to, ať převypráví celý svůj sen. Gestalt psychologie by
zde zdůraznila povídání v přítomném čase (Perls, 1992) – to je vhodné, protože vzpomínka pak
nebude jen nezaujatě převyprávěna, ale sen se zpřítomní tady a teď. Terapeut poté může sen
zopakovat svými slovy – jestli ho dobře pochopil, případně se doptávat na detaily. Následně můžeme
klienta vyzvat, aby postupně procházel nejdůležitější obrazy ze snu a vyjadřoval emoce a myšlenky,
které se s nimi pojí (terapeut se například může zeptat, co klienta napadá, když si představí určitý
obraz, jaké jsou souvislosti daného obrazu ve snu). Již zde může docházet k otvírání emočně
náročných témat a jiných vzpomínek. Pokud terapeut vidí, že klient se nějaké vyhýbá, může ho
vyzvat, zda by s touto emocí přece jen chvíli neposečkal, aby došlo k jejímu plnému uvědomění a
prožití.
Jung (1993) poukazuje na to, že snové obrazy jde vykládat na dvou rovinách. Jednou z nich
je rovina objektivní, ve které jsou snové obrazy vnímány jako reprezentanti skutečných vnějších osob
a jejich vnímání, druhou rovinou je rovina subjektová, ve které jsou snové obrazy vyjevením
intrapsychických konfliktů. Je přitom možné, že některé osoby – například dědeček – pro nás mohou
značit jak nám známou osobu, tak naši vnitřní moudrost, či chceme-li archetyp moudrého starce.
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Jung dále vyzýval k amplifikaci, tedy posilování chápání významu obrazů a jejich
zvědomování prostřednictvím odkazů na literaturu a mytologii. My si můžeme, především u méně
poučených klientů, vystačit s populární tvorbou. Příběh je možné předložit jako nabídku, kterou klient
využije k přemýšlení. Zde se tradiční Jungovo pojetí v praxi překrývá se současnou narativní
psychoterapií, byť teorie je poněkud odlišná. Příběhy sice mohou odvádět od prožitku jako takového,
na druhou stranu klientovi mohou odhalit další, dosud opomíjené souvislosti.
Freud (2005) poukázal na zajímavý proces „zhušťování“, který se ve snech děje. Může dojít
například k tomu, že dvě osoby se ve snech nějak spojí v jednu. Freud to vysvětloval tak, že za
snovým obsahem se nacházejí myšlenky, ve kterých jsou tyto osoby v něčem totožné nebo podobné.
Je dost pravděpodobné, že takové osoby jsou též spojeny s určitými společnými prožitky.
Klientovi může dát terapeut za úkol, aby jednotlivé snové postavy nebo prvky během
konzultace vyjadřoval přímo a mluvil za ně (Timul'ák, 2014), případně může využít techniku dvou
židlí, kdy se klient vžívá postupně do jedné i do druhé role – postavy spolu mohou přehrávat děj ve
snu, nebo snový děj může prostřednictvím přehrávání dále pokračovat. Ve skupinové psychoterapii je
možné jednotlivým členům přiřadit osoby či prvky ze snu a sen se může přehrát nebo se může
rozehrát dál až do případného konce. Nic nebrání tomu experimentovat a oživovat i předměty, které
ve snu nemluví, pokud se zdá, že jejich přítomnost může být něčím důležitá. Roli terapeuta ve
skupinovém settingu mohou zastat členové skupiny, kteří mají prostor k tomu, aby se doptávali,
sdělovali podobné sny, které se jim zdály, posléze spolu s klientem mohou uvažovat nad možnými
vysvětleními snu.
Když je sen zopakován, jednotlivé prvky prožity a nalezeny další souvislosti, přechází se ke
snaze umístit sen více do kontextu klientova života. Je možné, že ve snu se objevily nějaké důležité
minulé nebo současné životní stresory, intenzivní afektivní odpovědi, zkreslené kognitivní procesy,
opakující se mezilidské konflikty nebo pocity týkající se self (Eudell-Simmons, Hilsenroth, 2007).
Všechny tyto skutečnosti je dobré propojit nejen s klientovým životem, ale i s probíhající terapií – je
totiž možné, že některé ze zjištěných skutečností se mohou projevovat i v procesu tady a teď mezi
terapeutem a klientem. Specifické jsou samozřejmě obzvlášť sny, ve kterých vystupuje terapeut jako
samostatná osoba. Takové sny mohou obzvlášť vypovídat o procesu terapie. Vhodné je také zkoumat
iniciální sny, tedy sny, které klient přináší na počátku terapie (Dieckmann, 2004).
Hillová (podle Timul'ák, 2014) pak přidává ještě další, na uvědomění navazující možnost
práce se snem: Klient je povzbuzován k tomu, aby svůj sen změnil tak, aby s ním byl spokojen. Tato
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možnost je snad v pořádku právě v případě děsivých snů spojených s negativními emocemi. Sny
nejasné nebo sny s pozitivními emocemi nemusí být z mého pohledu měněny. Klient se také může
podle Hillové na základě získaného vhledu rozhodnout pro změnu ve svém bdělém životě. Pokud se
například prostřednictvím snu ukazují agresivní pocity k manželovi, může se žena rozhodnout
vyjadřovat konstruktivním způsobem pocity svého útlaku v manželství, nebo manželství třeba úplně
opustit. Ke snu a přijatým závazkům je pak možné se během terapie vracet.
Kategorií samou pro sebe je lucidní snění (Plháková, 2013). Lucidní sny jsou takové sny, ve
kterých si je snící vědom sebe sama (respektive svého bdělého self) a může sen měnit bez toho, aniž
by se probudil. Někteří lidé jsou k tomuto způsobu snění talentovaní, jiní, i když trénují, mají s jeho
dosažením problémy. Pokud však klient lucidní sny zažívá často, je možné této skutečnosti využít pro
terapeutické účely. Ve snech si může připravovat situace, které jsou pro něj v realitě náročné, a tak
se na ně bezpečně připravit. Stejně tak se ve spánku může rozhodnout pro to prožít setkání s
předměty nebo osobami, kterých se bojí. Vlastně je to to samé, co systematické desenzibilizace, jen v
prostředí snu.
Dalším ještě zajímavějším fenoménem, který se děje v souvislosti se sny, je schopnost snů
přizpůsobovat se kontextu. Zdá se, jakoby se klientům zdály takové sny, které zapadají do představ
terapeuta o snech. Je to dáno pravděpodobně tím, že sny se ochotně přizpůsobují terapeutickému
settingu – konec konců jsou produktem tvořivé mysli. S tím je spojená i představa vzešlá z analytické
psychologie, že terapeutovo i klientovo nevědomí se vzájemně ovlivňují (Dieckmann, 2004). Může se
tedy stát, že neuvědomované, potlačené komplexy terapeuta se v terapii budou vyjevovat právě
prostřednictvím snů jeho klienta, protože i jej témata s komplexem spjatá nějak oslovila. V takovém
případě je na místě opatrnost a supervize.
Problematika snů je rozhodně barvitá. V této práci jsem si nekladl za cíl přinést teoretickou
syntézu, spíše jsem chtěl poukázat na možnosti využití přístupů jednotlivých psychologických škol v
praxi. Já sám se v současnosti klaním spíš ke střízlivému přístupu ke snům jako mentálním produktům
odrážejícím klientův kognitivní a emocionální stav, nicméně rád se nechám v budoucí praxi překvapit
tím, jaké sny se klientům budou zdát.
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Přípravy pro náhradní rodiče a jejich terapeutický rozměr
Bc. Markéta Švejdová Jandová
Úvod
Od jara 2014 se jako lektorka podílím na školení pro budoucí náhradní rodiče – osvojitele,
pěstouny a pěstouny na přechodnou dobu. Dosud jsem lektorovala přípravy čtyř skupin žadatelů,
pokaždé jsme s kolegyní přípravy vedly v tzv. modelu PRIDE (viz 4. kapitola).
Přestože přípravy pro náhradní rodiče mají zejména funkci informační, pozorovala jsem
během své práce i terapeutický vliv skupinové a individuální práce zájemců o náhradní rodičovství. A
tomuto tématu - tj. jak a čím skupinová a individuální práce v přípravách ovlivňuje účastníky – se
budu ve své práci věnovat.

Formy náhradní rodinné péče:
Náhradní rodinná péče je forma péče o děti, kdy je dítě vychováváno „náhradními“ rodiči
v prostředí, které se nejvíce podobá životu v přirozené rodině (in Matějček, 1999, s. 31).

Osvojení (adopce)
Termín „osvojení“ se užívá především v právní terminologii. Častěji se setkáváme s termínem
adopce (z anglického adoption - přijetí). Osvojení je považováno za nejdokonalejší formu náhradní
rodinné péče u nás. Při osvojení přijímají manželé či jednotlivci opuštěné dítě za vlastní a mají
k němu stejná práva a povinnosti, jako by bylo jejich vlastním. Mezi osvojiteli a osvojencem právně
vzniká stejný vztah jako mezi rodiči biologickými a jejich dětmi. Osvojitelé tedy mají rodičovskou
zodpovědnost.

Pěstounská péče
Pěstounská péče je další z forem náhradní rodinné péče. Je státem řízená a kontrolovaná,
zajišťuje dostatečné hmotné zabezpečení dítěti a přiměřenou odměnu pěstounům. O svěření dítěte
do pěstounské péče rozhoduje soud, který také může pěstounskou péči ze závažných důvodů zrušit.
Soud má právo stanovit pěstounovi povinné podávání pravidelných zpráv o výkonu pěstounské péče.
Dítě může být svěřeno do péče jednotlivce nebo manželů. Z právního hlediska je jediným
rozhodujícím činitelem zájem dítěte. Pěstoun má povinnost o dítě pečovat, spravovat jeho záležitosti
a má právo rozhodovat o běžných věcech dítěte. Rozhodování o nejdůležitějších otázkách (např.
volba povolání, cestování dítěte do zahraničí, operace apod.) zůstává vyhrazeno „pokrevním“
rodičům, pokud nejsou zbaveni rodičovských práv. V tomto případě za ně rozhodnutí vydává soud.
Pěstoun tedy neplní úlohu zákonného zástupce dítěte.

Pěstounská péče na přechodnou dobu
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Jde o státem podporovanou rodinnou formu péče, která by měla být nezletilým dětem
poskytována po nezbytně nutnou, poměrně krátkou dobu v domácnostech pěstounů. Děti, které
náhle nemohou zůstat ve své rodině, ale jejich situace nevyžaduje osvojení nebo dlouhodobou
pěstounskou péči, mohou být umístěny do přechodných pěstounských rodin. V péči pěstounů na
přechodnou dobu jsou také děti, pro které se v tu chvíli hledá dlouhodobé řešení (návrat do vlastní
rodiny, adopce, dlouhodobá pěstounská péče apod.). Pěstounská péče na přechodnou dobu by měla
být ukončena do jednoho roku, ve výjimečných případech je možné požádat o její prodloužení
příslušný soud.

Legislativní ukotvení příprav pro náhradní rodiče
Systém zprostředkování náhradní rodinné péče se řídí zákonnými podmínkami, které upravují
zejména zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon č. 359/1999 Sb.) a zákon č. 94/1963 Sb., o rodině.

Z webových stránek Ministerstva práce a sociálních věcí se dozvídáme: „Jednou z podmínek
pro zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče je, že se žadatel o svěření dítěte do některé
z forem náhradní rodinné péče účastní přípravy k přijetí dítěte do rodiny, kterou zajišťuje krajský
úřad. Časový rozsah příprav činí nejméně 48 hodin pro žadatele o osvojení a pěstounskou péči a 72
hodin pro žadatele o zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na
přechodnou dobu. Časový rozsah přípravy žadatelů, kteří přípravu již jednou dokončili, může krajský
úřad snížit.“

Obsah a rozsah odborné přípravy
Příprava fyzických osob vhodných stát se osvojitelem nebo pěstounem k přijetí dítěte do
rodiny obsahuje tyto tematické okruhy:
•
•
•
•
•
•
•
•

sebepoznání fyzických osob vhodných stát se osvojitelem nebo pěstounem, jejich
rodinného systému a sociálních kontaktů,
poznání a naplňování práv a potřeb dítěte v náhradní rodinné péči,
osvojení si spolupráce s dalšími odborníky,
komunikace s dítětem a přístup k dítěti s vědomím jeho důstojnosti a lidských hodnot,
rozvoj schopností a zájmů dítěte,
uspokojení citových, vývojových, sociálních a vzdělávacích potřeb dítěte a péče
o zdraví dítěte,
styk dítěte v náhradní rodinné péči s rodiči a dalšími osobami blízkými,
práce s dětmi žijícími v rodině žadatele.

Příprava fyzických osob vhodných stát se pěstounem poskytujícím pěstounskou péči na
přechodnou dobu navíc zahrnuje tato témata:
•
•
•

dovednosti žadatelů potřebné pro spolupráci s rodinou dítěte,
proces předání dítěte,
obsah a formu pravidelného vyhodnocování situace dítěte.

Příprava fyzických osob vhodných stát se osvojitelem nebo pěstounem probíhá:
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•

individuální formou, která spočívá zejména v sebepoznání fyzických osob vhodných
stát se osvojitelem nebo pěstounem v oblastech:
o motivace k náhradní rodinné péči,
o fungování rodinného systému,
o mapování sociálních kontaktů,
o očekávání od dítěte svěřeného do péče

•

skupinovou formou, která spočívá zejména v osvojení znalostí a dovedností
v oblastech:
o náhradní rodinné péče a související právní úpravy,
o vývoje a potřeb dítěte včetně specifických potřeb dítěte v náhradní rodinné
péči,
o práv dítěte včetně práv dítěte v náhradní rodinné péči a práva dítěte na
udržování a rozvoj rodinných vazeb,
o podpory dítěte při uplatňování jeho práva vyjádřit svůj názor a účastnit se
rozhodování, která se ho týkají,
o práv a povinností biologických rodičů dítěte,
o práv a povinností pěstounů. (http://www.mpsv.cz/cs/14502)

Pokud se tedy člověk rozhodne stát náhradním rodičem, je pro něj příprava v rozsahu 48
hodin v případě osvojitelů nebo pěstounů, resp. 72 hodin v případě pěstounů na přechodnou dobu
povinná. Krajské úřady v jednotlivých krajích zajišťují přípravu náhradních rodičů různými způsoby ve
spektru od individuálních pohovorů přes skupinovou přípravu po přednášky na různá témata a
exkurze v ústavních zařízeních. Příprava náhradních rodičů je nyní v ČR poskytována bezplatně.

Model PRIDE
Model PRIDE (v angl. Parent Resources for Information, Development and Education) je
komplexní metodika pro rozvoj a podporu náhradních rodin. Součástí modelu je také metodika pro
vedení odborné přípravy náhradních rodičů.

Základem tohoto programu je přesvědčení, že hodnota, kterou představuje rodinný život,
je pro dítě stěžejní, bez ohledu na to, jak je rodina definována.
Odborné přípravy pro náhradní rodiče určuje pět základních kompetencí:
•

chránit děti a starat se o ně

•

naplňovat vývojové potřeby dětí a řešit jejich opožděný vývoj

•

podporovat vztahy mezi dětmi a jejich rodinami

•

vytvářet pro děti bezpečné pečující vztahy na celý život

•

pracovat jako člen týmu.
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1.1. Historie programu PRIDE

Program PRIDE začal vznikat v roce 1990 v americkém státě Illinois na žádost
náhradních rodičů s cílem vytvoření dostupného a komplexního programu posuzování rodin a
jejich přípravy založeného na jasně vymezených kompetencích. Odborným poradcem při
tvorbě tohoto programu byla Americká liga sociální péče o děti. Tvorby programu se účastnili
zástupci Ministerstva státu Illinois pro děti a rodinu, zástupci orgánů sociálně právní ochrany
dětí, pěstouni, osvojitelé, akademičtí pracovníci, lektoři a další členové venkovských a
městských komunit, kteří se sociálně právní ochranu dětí zajímali. Poté, co se k tvorbě
programu připojily některé další americké státy, byl v roce 1993 vytvořen program PRIDE,
který se rozšířil i za hranice USA. Kromě České republiky je PRIDE využíván na Islandu,
v Norsku, Švédsku, Finsku, Dánsku, Nizozemsku, Estonsku, Litvě, Bělorusku, Rusku, na
Ukrajině, v Bulharsku, Srbsku, Makedonii, Maďarsku, Polsku a od roku 2001 také na
Slovensku.
I v České republice vznikla potřeba vytvořit jednotný systém zajišťující ochranu práv
dětí a naplňování jejich potřeb. V rámci dílčí aktivity rozsáhlého projektu „Systémová
podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti“, který je financován
z prostředků Evropského sociálního fondu, zakoupilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
licenci k programu PRIDE. Vyškolilo poté několik desítek lektorů a od roku 2013 jsou
odborné přípravy náhradních rodičů PRIDE realizovány v mnoha krajích České republiky.

1.2. Lektorský tým

Odborné přípravy programu PRIDE vedou dva lektoři - osvědčuje se, pokud je dvojice
muž a žena, nemusí to však být pravidlo. Pravidlem je, že jeden z lektorů je zkušený
pracovník z oblasti péče o ohrožené děti, druhý z lektorů je nebo v minulosti byl náhradní
rodič – pěstoun nebo osvojitel. Lektoři – odborníci jsou obvykle jako psychologové nebo
sociální pracovníci. Všichni lektoři příprav náhradních rodičů – odborníci i náhradní rodiče –
jsou absolventi přípravného kurzu pro lektory v rozsahu 250 hodin, v němž se seznámili
s obsahem programu odborné přípravy, s lektorskými dovednostmi a sami na sobě vyzkoušeli
techniky, které jsou v přípravách PRIDE využívány.
Lektoři odborných příprav musí:
•

být schopni předávat účastníkům příprav informace o probíraných tématech

•

umět týmově pracovat

•

mít respekt k roli pěstounů a adoptivních rodičů

•

rozumět dynamice skupiny a umět s ní pracovat

•

umět během skupinových setkání udržovat kontakt s jednotlivými účastníky

•

mít respekt ke všem účastníkům, kteří jsou z různých prostředí společnosti a mají
různou úroveň znalostí a dovedností

•

sledovat během skupinových setkání projevy konkrétních účastníků a dávat je do
souvislosti s jednotlivými kompetencemi
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•

sledovat, jak jednotliví účastníci skupiny reagují, a vyhodnocovat, ve kterých
kompetencích mají své silné stránky a jaká témata musí ještě dopracovat

•

psát o jednotlivých skupinových i individuálních setkáních záznam (informace
z těchto zápisů využijí při psaní závěrečných zpráv).

1.3. Struktura odborných příprav náhradních rodičů

Přípravy se skládají z devíti skupinových setkání a minimálně tří individuálních
setkání nejlépe v domácím prostředí účastníků příprav. Skupinová setkání jsou čtyřhodinová,
osvědčuje se pravidelné opakování skupinového sezení každý týden. Na poslední skupinové
setkání jsou pozváni lidé, kteří mají s náhradní rodinnou péčí přímou zkušenost (náhradní
rodiče z různých typů péče, děti, které vyrůstaly v náhradní rodině apod.) Na tomto setkání
mají všichni možnost v moderované diskuzi pokládat pozvaným hostům dotazy. Tato forma
skupinového setkání bývá velmi kladně hodnocena všemi zúčastněnými.
Po třetím, šestém a devátém skupinovém setkání probíhají individuální setkání dvojice
lektorů s jednotlivými účastníky resp. páry, nejlépe v jejich domácím prostředí. Pokud je třeba
na nějakém tématu pracovat, je možné s účastníky příprav uspořádat více individuálních
konzultací. Na závěr příprav lektoři vyhotoví zprávu, v níž popíší silné stránky účastníků
příprav v jednotlivých kompetencích a také popíší, v čem by se ještě mohli účastníci
v jednotlivých kompetencích zlepšit. Ke zpracované zprávě mohou účastníci po převzetí
přidat komentář. Zpracovaná zpráva lektorů příprav slouží spolu s vyjádřením posudkového
lékaře a zprávou z psychologického vyšetření pracovníkům krajského úřadu resp. magistrátu
jako vodítko při rozhodnutí o zařazení nebo nezařazení konkrétních zájemců do registru
žadatelů o osvojení nebo o pěstounskou péči (dlouhodobou nebo přechodnou).
Pro přípravy PRIDE se doporučuje, aby bylo do konkrétní skupiny zařazeno ideálně
10 – 16 účastníků. V menších skupinách je oslabena role skupinové dynamiky, ve větších
skupinách je obtížné věnovat pozornost cíleně jednotlivým účastníkům.

1.4. Obsah odborných příprav náhradních rodičů

Účastníci příprav se na skupinových a individuálních setkáních seznamují
s kompetencemi, které musí náhradní rodič mít. Dozvídají se o citové vazbě a o tom, jak se
projevuje dítě, které nemělo ve svém životě příležitost získat bezpečnou citovou vazbu ke
svému pečovateli. Zjišťují, že v péči o přijaté dítě je bude provázet a pomáhat jim tým
odborníků, a že oni sami budou patřit do týmu, který podporuje přijaté dítě. Velká pozornost
je věnována tématu ztráty, tématům souvisejícím s udržováním a posilováním rodinných
vazeb dítěte, s výchovou a také s krátkodobými i dlouhodobými dopady náhradní rodinné
péče i s úvahami nad tím, jak se lze na nastávající změnu dobře připravit.

1.5. Co všechno lektoři v přípravách náhradních rodičů využívají?

Na prvním skupinovém setkání dostávají všichni účastníci příprav obsáhlou příručku,
v níž najdou informace diskutované na jednotlivých setkáních. Obsahuje i příběhy psané
biologickými rodiči, kteří se nechtěli, neuměli nebo z nejrůznějších důvodů o své děti
nemohli starat. Příručka je dobrým zdrojem informací a účastníkům příprav zůstává i po
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skončení příprav, a tak se k ní mohou vracet i v době po přijetí dítěte. Také lektoři mají
k dispozici příručku, v níž mají popsané jednotlivé aktivity využitelné na skupinových
setkáních.
Dalším nástrojem pro práci ve skupinách jsou videomateriály. Lektoři využívají
padesátiminutový film Má to cenu o pojednávající o situaci pěstounské rodiny a několik
dalších kratších spotů, které slouží na skupinových setkáních jako podnět k diskuzím o
konkrétním chování dětí.
V přípravách náhradních rodičů je využívána skupinová dynamika. Účastníci příprav
mají různá očekávání, ale podobný cíl. Skupina si domlouvá pravidla, jimiž se budou její
členové řídit, důležitá je i vzájemná interakce a komunikace mezi účastníky a lektory i mezi
účastníky navzájem. Osvědčuje se, když jsou ve skupině zastoupeni zájemci o různé formy
náhradní rodinné péče. Skupinová setkání pak přinášejí možnost vzájemné konfrontace a tím i
prostor pro hlubší zamyšlení se nad vlastní motivací. Zároveň se ke členům skupiny dostávají
podrobnější informace o všech formách náhradní rodinné péče, na jejichž základě pak mohou
zodpovědněji zvážit svůj výběr (Vávrová, A. 2012).
K přiblížení předávaných informací a k jejich ukotvení v myšlenkách účastníků
zařazují lektoři do skupinových setkání různé terapeutické techniky, zaměřené na emoce a
prožívání. Jedná se například o imaginaci, o práci v menších skupinách s následnou diskuzí o
tématech, arteterapeutické techniky a techniky s prvky dramaterapie. Část aktivit při
skupinové práci v přípravách náhradních rodičů obsahuje prvky zážitkové pedagogiky.
V zážitkové pedagogice jsou využívány vzdělávací procesy, jejichž cíle mohou být
vytyčovány a dosahovány v různorodém prostředí (školním i mimoškolním, přírodním i
kulturním), v rozmanitých sociálních skupinách (diferencovaných věkem, sociálním statusem,
profesním postavením či dalšími demografickými faktory) a naplňovány nejrůznějšími
prostředky (hrami všech typů, modelovými situacemi, tvořivostními a dramatickými dílnami,
besedami a diskuzemi, fyzicky i psychicky náročnými výzvovými situacemi, sebepoznávacími i
k týmové spolupráci směřujícími aktivitami) (Jirásek, 2004, s. 15).

1.6. PRIDE jako proces

Uvažování o sobě samém jako o náhradním rodiči a uvažování o dítěti a o tom, jak
svoji situaci opuštěné děti prožívají, během doby trvání příprav účastníky díky informacím,
které se dozvídají, a díky technikám a imaginacím, které si vyzkoušejí, se postupně mění. Při
výcviku lektorů jsem se od školitelů dozvěděla, že model PRIDE je proces, který se neustále
vyvíjí, a že nemáme připravenost účastníků příprav hodnotit před ukončením celého
přípravného kurzu. Po svých zkušenostech s vedením skupinových příprav s tímto tvrzením
souhlasím. Je neuvěřitelné, jak se náhled a postoj účastníků v době trvání přípravného kurzu
postupně (a někdy i hodně překotně) mění.
Také vývoj celého modelu PRIDE je proces. V jednotlivých státech do něj lektoři
vkládají prvky a techniky, které jsou v tom konkrétním státě kulturně srozumitelné a
přijatelné. I v ČR do programu PRIDE přinesli frekventanti výcviku lektorů ze svých
školících a terapeutických praxí různé další techniky, které pomáhají účastníkům příprav
přiblížit diskutovaná témata.
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V ČR se program PRIDE vyvíjí velmi dynamicky. Během tří let bylo ve třech
výcvicích vyškoleno celkem 68 lektorů, byly zadaptovány příručky pro účastníky příprav i
příručky pro lektory, byly sepsány příručky pro děti, které žijí v rodinách účastníků příprav a
příručky pro lektory dětských příprav. Vznikly zcela nové příručky pro pěstouny na
přechodnou dobu a příručky pro lektory těchto příprav. Tato forma náhradní rodinné péče –
pěstounství na přechodnou dobu - je specifikem v ČR.

Kazuistiky
1.7. Paní Jana

Paní Jana je třiačtyřicetiletá účastnice příprav náhradních rodičů. Na prvním
skupinovém setkání o sobě prozradila, že žije sama a učí malé děti. Do příprav náhradních
rodičů přišla s představou, že chce být pěstounkou na přechodnou dobu, ale že se ještě
potřebuje dozvědět další informace. Hlavní motivací k podání žádosti o zařazení do registru
přechodných pěstounů byla touha stát se matkou. Během skupinových setkání vystupovala
velmi aktivně a otevřeně, v diskuzích a technikách reagovala, nebála se vyslovit svůj názor.
Na individuálních návštěvách doma jsme se dozvěděli o jejím vážném somatickém
onemocnění, o situaci v její původní rodině, o konfliktním vztahu jejích rodičů. Paní Jana
opakovaně hovořila o pocitu bezmoci a beznaděje, který ji provází při myšlenkách na týrání
nebo zanedbávání dětí. Hovořila o vzteku, který má na rodiče zanedbávaných dětí. Velice
citlivě reagovala na videomateriály s tématikou zanedbávání dětí. V individuální práci se
ukázalo, že pacientka byla v dětství svědkem, jak otec používal fyzické tresty na její
sourozence. Ona to jako dítě sledovala a sourozencům nemohla pomoci. Paní Janě jsme
doporučily tohle téma „dopracovat“ v terapii. Naší radu uposlechla a téma řešila se svou
psychoterapeutkou, k níž docházela několik let od doby, kdy jí byla diagnostikovaná vážná
nemoc. Již během příprav paní Jana referovala o posunu ve svém náhledu na biologické
rodiče dětí svěřovaných do náhradní rodinné péče. Na základě situací, které zažila na
skupinových setkáních, se začala na biologické rodiče a jejich důležitost dívat očima dětí.
S paní Janou jsme také mapovaly její vztahovou síť a možnosti podpory v době po
přijetí dítěte. Ukázalo se, že paní Jana má velmi podporující rodiče a sourozence s rodinami.
V závěru příprav jsme se společně s paní Janou shodly na tom, že paní Jana změnila
ve své žádosti formu náhradní rodinné péče, kterou by chtěla vykonávat, z pěstounské péče na
přechodnou dobu na dlouhodobou pěstounskou péči. V průběhu příprav si uvědomila, že chce
poskytovat péči konkrétnímu dítěti dlouhodobě a že by pro ni bylo velmi náročné předávání
dětí do další péče. Paní Jana také zvažovala možnost přijmout dítě do osvojení, avšak
důvodem pro konečnou volbu dlouhodobé pěstounské péče byla podpora, kterou jí bude stát
zajišťovat prostřednictvím subjektu, u nějž bude mít podepsánu dohodu o výkonu pěstounské
péče.

1.8. Manželé Martin a Dana

Manželé Martin a Dana vstupovali do příprav pro náhradní rodiče s touhou přijmout k
osvojení co nejmenší zdravé dítě. Paní Dana byl od začátku ve skupinové práci aktivní, často
se vyptávala a bylo znát, že o diskutovaných tématech a o svých prožitcích v použitých
technikách a aktivitách hodně přemýšlí. Pan Martin byl méně aktivní - na prvním skupinovém
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setkání vyjednával, kolik smí mít absencí. Sděloval, že svoji účast v přípravách považuje za
zbytečnou, protože ve výchově je hlavní osobou matka a tudíž pro něj přípravy nemají velký
význam. Při skupinových setkáních se hodně vymezoval proti ostatním členům skupiny
především v tématech souvisejících s výchovou a tělesnými tresty (pan Martin byl
přesvědčen, že používání tělesných trestů je v pořádku) a s tématy odlišností (především
odlišnosti etnické). Pan Martin sděloval, že ve svém zaměstnání přijde často do styku
s etnicky odlišnými lidmi, a díky těmto svým zkušenostem chce vychovávat dítě většinového
etnika.
Manželé Martin a Dana působili po celou dobu trvání příprav velmi soudržně,
vzájemně se dobře doplňovali a uměli se shodnout na kompromisu tam, kde se jejich názory
odlišovaly. Během příprav se díky informacím, které získali, a také díky zážitkům, které si
z modelových situací a z dalších použitých technik odnesli, se jejich názor na potřeby dětí,
které jsou umisťovány do NRP, měnil. Pan Martin hovořil na skupinovém setkání o otci, který
se často choval chladně, a o pocitech strachu a nepřijetí, které jako dítě v takových situacích
zažíval. Skupině sdělil, že si díky vzpomínkám na své dětství uvědomil, že chce, aby jejich
dítě podobné pocity nemuselo zažívat.
Pro tento pár bylo v přípravách velkým tématem, jak a kdy s dítětem hovořit o jeho
biologické rodině. Martin a Dana měli podanou žádost o osvojení a na prvním skupinovém
setkání hovořili o své představě, že by se svěřené dítě o tom, že má jiné rodiče, nemuselo
vůbec dozvědět, nebo by se to mohlo dozvědět až v dospělosti. Na konci příprav nás velmi
překvapili svou úvahou, že by byli schopni přijmout dítě přímo z porodnice i s tím nárokem,
že jejich identita nebude před biologickou rodinou utajená. Ke konci příprav Martin s Danou
rozuměli potřebě dětí znát svůj původ a hovořili o tom, že jsou připraveni provázet dítě na
jeho cestě k hledání biologických rodičů a vlastní identity.

Závěr

Přípravy náhradních rodičů mají jejich účastníkům zprostředkovat dostatek informací
tak, aby se mohli zodpovědně rozhodnout, zda je pro ně náhradní rodičovství dobrá cesta, zda
se domnívají, že budou v nelehké roli náhradních rodičů spokojeni, a která forma náhradní
rodinné péče je pro ně nejvhodnější. V současné době je na zvážení jednotlivých krajských
úřadů/magistrátů, jakou formu příprav pro zájemce o náhradní rodinnou péči ze svého
spádového území zvolí. Ve své práci jsem se pokusila přiblížit přínos nyní nově zaváděného
modelu příprav PRIDE. Jsem přesvědčena, že tento model účastníkům přináší díky kombinaci
skupinové a individuální práce příležitost k lepšímu poznání sama sebe a tím také k opravdu
odpovědnému rozhodnutí, zda a jaké dítě přijmout do náhradní rodinné péče. Zároveň vyřadí
takové zájemce, pro něž jsou přípravy a s přípravou související nároky náhradního rodičovství
příliš vysoké. Ze své osobní zkušenosti s jinými typy příprav (jimiž jsem prošla jako účastník)
a ze své osobní zkušenosti s náhradním rodičovstvím (jsem pěstounka a osvojitelka) čerpám
argumenty pro tvrzení, že skupinové přípravy pracující v podobných systémech jako jsou
přípravy PRIDE jsou dobrým krokem k výběru vhodných náhradních rodičů. Účastí zájemců
o náhradní rodinnou péči v takových přípravách se minimalizuje následné vracení dětí zpět do
ústavní výchovy. Na závěr si dovoluji citovat zpětné vazby účastníků posledních příprav
PRIDE pro náhradní rodiče, jejichž vedení jsem ukončila v únoru letošního roku.
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•

Tento přístup takřka individuální se zapojením všech účastníků skupiny se mi zdá
ideální. Mě zbavil kurz určité naivity, ale také utvrdil v tom, že dělám správnou věc.

•

Zejména zážitkové techniky a výukové filmy mi hodně pomohly nejen rozumět, ale i
prožívat, jak se cítí rodina a dítě.

•

Atmosféra byla krásně otevřená, jsem ráda, že jsem potkala podobně naladěné lidi.

•

Díky sdílení pocitů a zkušeností jsem měla možnost i sama v sobě objevit další stránky.
Celý kurz mi pomohl naplnit očekávání a rozhodnutí k adopci. Poznala jsem více i
svého manžela a naše rodiny, za což velmi děkuji.

•

Doporučila bych tuto formu proto, že pokládá důležité otázky a „nutí“ žadatele se nad
nimi zamýšlet a zároveň je možnost dostat odpovědi na naše otázky.

•

Kurz mě rozhodně uvedl do tématu a sňal růžové brýle. Také mi pomohl pochopit
smysl utváření pozitivního obrazu o biologické rodině, což jsem předtím odmítala. Ale
zároveň mě ujistil, že je všude kolem mě spousta pomoci.

•

Není co dodat. Kurz srozumitelný, jasný, techniky přínosné.
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Naplňuje současná neurověda Freudův sen o vědecké psychologii?
Michaela Viktorinová

“Musíme si vzpomenout na to, že všechna naše psychologická provizoria mají být jednou postavena na
půdu organických nositelů.” 1

(S. Freud, 1914)

Konec 20. století přinesl velký pokrok v oblasti neurozobrazovacích metod (magnetická
rezonance, elektroencefalografie, magnetoencefalografie) jejichž poznatky dramaticky mění pohled,
jakým nahlížíme na lidský mozek a jeho fungování. Neurovědci se již nesnaží o hledání „center“
jednotlivých duševních funkcí, ale vnímají mozek jako dynamický systém operující v komplexních
sítích, které mají schopnost se vlivem nových zkušeností přetvářet. Mozek je dle moderní neurovědy
vysoce citlivým k sociálně významným podnětům. Nedávný výzkum ukazuje, že rané traumatizující
události (zneužití, dysfunkční vztahová vazba k blízké osobě tzv. attachment) mění expresi genů, jež
pak přímo ovlivňují samotnou stavbu a fungování mozku.

2

Tyto poznatky mohou mít významné

dopady nejen pro další směřování vědeckého bádání, ale i pro efektivní intervenci v oblasti duševního
zdraví.
Přestože neurověda již úspěšně pronikla do různých odvětví lidské činnosti, s psychoterapií
obtížně nachází společný jazyk. Nebývá běžné, aby psychoterapeut disponoval znalostmi o fungování
lidského mozku, psychoterapeuticky pracoval s pacienty s neurologickými deficity, nebo aby přímo
užíval neurostimulační metody (neurofeedback, repetitivní transkraniální magnetická stimulace) při
své práci. Čím dál více však začíná být zřejmé, že rozlišování mezi onemocněními mozku a duše, tedy
mezi problémy neurologickými a psychickými, je nejenže umělé, ale dokonce může bránit v
porozumění lidské mysli. 3 Myšlenka o vzájemném propojení těchto dvou světů je přitom tak stará
jako psychoterapie sama.

Freudův dávný sen o vědecké psychologii

Počátky debaty o možném dialogu neurověd s psychoterapií sahají až k zakladateli
psychoanalytické metody Sigmundu Freudovi. V nikdy nedokončeném Projektu vědecké psychologie
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(1895)4, zastával názor, že každý psychický děj má i své korespondující neurofyziologické podloží a
věřil, že neurovědy by mohly objektivně doložit nevědomou povahu lidské mysli. Freud však ve své
době nedisponoval metodami, kterými by svá přesvědčení mohl empiricky testovat, a tak se brzy
uchýlil k čistě psychoanalytické práci založené na zvědomění nevědomých obsahů. Přestože od
Projektu uplynulo více než sto let, neupadl v zapomnění. Na Freudův neurovědní odkaz navázali v 90.
letech

dvacátého

století

Mark

a

Karen

Solmsovi,

kteří

záhy

založili

i

Mezinárodní

neuropsychoanalytickou společnost. Prvním úspěšným přemostěním těchto dvou odlišných disciplín
byla psychoanalytická práce s pacienty s traumatickým poraněním mozku, kterou manželé Solmsovi
shrnuli v knize Klinické studie v neuropsychoanalýze.

5

Zpochybňují v ní dlouhodobě tradovaná

přesvědčení o existenci anosognósie (absence náhledu) u pacientů s paralýzou nebo o jejich
nemožnosti dostat se do kontaktu s emocemi souvisejícími s postižením. Při hlubším zkoumání
dopadu lézí na prožívání a chování autoři docházejí k závěru, že pozorované deficity se neřídí pouze
dle zákonů anatomie, ale podléhají vlastním, dynamickým procesům a mají bohaté afektivní podloží.
U pacientů s poraněním mozku pracují s truchlením, represí a obecně s tématy, které se nijak neliší od
běžné terapie. Důležitým výstupem těchto případových studií je tedy svědectví o potřebnosti
dynamické práce s touto skupinou pacientů, která bývá psychoterapeuty často opomíjena pro obavy,
že jí terapie nebude k užitku.
Od vydání neuropsychoanalytických případových studií uplynulo 15 let. Hnutí nabylo na síle
a rozšířilo své oblasti zájmu o výzkum attachmentu, deprese, nevědomí, snění či pudů. Současně
neuropsychoanalýza získala celou řadu skeptiků a odpůrců, kteří se obávají, že dialog s neurovědami
může psychoanalýzu jako obor ohrozit a pro samotnou terapeutickou praxi nemá žádný hmatatelný
přínos.

6

Tato kritika však často vychází z nedostatečného porozumění hlavním cílům

neuropsychoanalytického

výzkumu.7

Je

proto

důležité

zmínit,

jaký

způsob

integrace

neuropsychoanalytické hnutí obhajuje.

Neuropsychoanalytický přístup

Psychoanalýza je psychoterapeutická metoda, která se zaměřuje na práci s nevědomými
myšlenkami a konflikty, které utvářejí pacientovo chování. Klíčovou roli zde hraje blízký,
terapeutický vztah s jasně danými hranicemi, pomocí kterého se pacient učí lépe orientovat ve svém
vnitřním světě a rozumět, jakým způsobem utváří a prožívá blízké vztahy ve svém životě.
Neuropsychoanalytici nahlížejí na psychoanalýzu ze dvou rovin.

7, 8

Tou první je vnímání

psychoanalýzy jako léčebné metody, která se zabývá vědomými a nevědomými procesy v lidské
mysli, jejich konflikty a vzniklými symptomy, které mohou mít své kořeny v raných vztazích
s blízkými osobami (psychodynamické pojetí lidské mysli). Zde tedy jde o subjektivní zkušenost a
248

hledání významu na individuální, prožitkové úrovni tak, jak se to například děje v každodenní
terapeutické praxi mezi analytikem a pacientem. Druhou rovinou je tzv. metapsychologická úroveň,
která odstupuje od subjektivního, snaží se o vytvoření platné teorie fungování lidské mysli a zabývá se
mentálními procesy na obecnější úrovni. Neuropsychoanalýza si je vědoma, že nemůže dokázat
platnost psychoanalýzy na subjektivní úrovni; pokouší se však propojit neurovědní poznatky
způsobem, kterým by byly relevantní psychodynamickému pojetí lidské mysli a přínosem celému
oboru na rovině metapsychologické. Zabývá se tedy rozkrýváním fyziologických procesů, které
zrcadlí dříve popsané psychologické jevy bez toho, aniž by opomíjela jejich dynamiku. Mysl a mozek
chápe jako jeden celek, kdy žádný z nich sám o sobě není dostačujícím k plnému popsání tohoto
celku. Na funkce lidské mysli nahlíží jako na reálné a stejně skutečné jako jakékoliv jiné biologické
funkce. Aby však mohlo dojít k jejich skutečnému poznání, je třeba využít subjektivních zkušeností
z pohledu prvních osob a současně umět nahlížet na mozek i objektivně z pozice pozorovatele.
Vzájemný dialog pak

může

být

obohacující

bez toho, aniž by se

(neurovědy/psychoanalýza) snažila zaujmout postavení té druhé.

jedna

disciplína

7, 8

Proč integrovat?

Přestože mnozí z terapeutů by souhlasili s tvrzením významného neurovědce (viz
kapitola A. Stuchlíka), nositele Nobelovy ceny za medicínu a současně psychoanalytika Erica
Kandela, že psychoanalýza stále zůstává „nejkoherentnějším a intelektuálně uspokojujícím
pohledem na lidskou mysl“ 9 některé z Freudových konceptů jsou brány za zastaralé, obtížně
ověřitelné, nebo se o nich tvrdí, že jsou akceptovány z důvodu kultu osobnosti jejich autora.
Podobně tomu může být i v psychoterapeutické praxi, kdy se mnoha věcem věří, protože jsme
je přeci zažili ve vlastní terapii, četli v odborné kazuistice nebo je řekl náš supervizor. Jestliže
však psychoanalýza a psychoterapie nebudou schopny doložit platnost svých klíčových
konceptů i jinak než jen pomocí kazuistik, vystavují se nebezpečí, že ve světě kladoucím
důraz na postupy založené na důkazech budou upozaděny. Ověřování psychologických teorií
pomocí neurovědních metod by naopak mohlo zvýšit důvěryhodnost celého oboru. Do jaké
míry jsou však dávno zformulované psychologické teorie v harmonii se současným
neurovědním poznáním? Pro zodpovězení této otázky uvedeme dva příklady: výzkum deprese
a paměti.
Přínos afektivní neurovědy pro porozumění dynamice truchlení a deprese:
K čemu slouží smutek?
249

Jaak Panksepp, zakladatel oboru afektivní neurověda, zasvětil svůj život výzkumu emocí u
zvířat, díky kterému popsal 7 základních emočních systémů: VYHLEDÁVÁNÍ, HNĚV, STRACH,
10

TOUHA, PÉČE, PANIKA/ŽAL a HRA.46

Každému z těchto emočních systémů přísluší

korespondující mozkový okruh, jehož aktivace vede napříč živočišnými druhy ke vzniku konkrétního
primárního afektu, který má pro organizmus vysokou adaptační hodnotu. Z pohledu vývoje mozku se
jedná o „pradávné“ instinktivní okruhy lokalizované převážně v subkortikálních oblastech a
dozrávající tak dříve než vyšší kognitivní funkce. Panksepp ve svém výzkumu opakovaně dokládá, že
stejné emoční okruhy fungují i u člověka. Afekty, které tyto systémy generují, nejsou pouhým vedlejší
projevem tělesných počitků nebo kognitivních operací. Mají zásadní evoluční význam, signalizují
odměnu, varují před hrozícím nebezpečím a následně formují i myšlení.
Například systém VYHLEDÁVÁNÍ motivuje organizmus interagovat s prostředím, zajímat se
o dění v něm, očekávat a získávat informace, které mohou být klíčové pro jeho úspěšné přežití. Je
regulován mezolimbickými dopaminergními drahami a aktivován při každodenních činnostech
vedoucích k jednoduchému cíli stejně jako při závislostním chování, dojde-li k jeho dysregulaci.
Zapojuje se také při navazování blízkých sociálních vazeb. Aktivace VYHLEDÁVÁNÍ je odměňující.
Zásobí organizmus entuziasmem a euforickými pocity, které však nejsou spojeny s dosažením odměny
jako takové (potrava, sociální vazby aj.), odměňující je samotný proces hledání.

10

Jinak funguje

emoční systém PANIKA/ŽAL, někdy také nazýván systémem separační úzkosti, který naplňuje
potřebu zvířat po mateřské péči a blízkosti. Separace mláděte od matky je vysoce stresující, vede
k panice a k pocitům zoufalství. Mozkový okruh tohoto systému byl zmapován v animálních
modelech pomocí elektrické stimulace a zahrnuje oblasti od okrsku šedé hmoty obklopující spodní
výběžek 4. komory mozku (tzv. periaqueduktální šeď) až po přední oblast laloku obklopujícího spojku
hemisfér (tzv. cingulum).10

Systém PANIKA/ŽAL je aktivován hormony hypothalamu

(kortikoliberin), neurotransmitery (glutamát) a tlumen endogenními opioidy a peptidickými hormony
(prolaktin, oxytocin). Prolaktin i oxytocin hrají významnou roli v genezi sociálních vazeb. Poklesy
v hladinách těchto látek byly pozorovány při prožívání smutku a k jejich nárůstu naopak dochází při
chování podporujícím blízký kontakt s druhou osobou.
Panksepp se domnívá, že systém VYHLEDÁVÁNÍ a PANIKA/ŽAL hrají významnou roli při
prožívání smutku nejen u zvířat, ale i u lidí. Nezůstává přitom jen u anatomické lokalizace těchto

46 Z anglického SEEKING, ANGER, FEAR, LUST, CARE, PANIC/GRIEF and PLAY
(Pankseppem uváděno vždy velkými písmeny pro odlišení od emocí jako takových).
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emočních okruhů, ale zamýšlí se i nad jejich dynamikou. Afektivní neurověda si tak na základě
znalostí z animálních modelů pokládá otázky, které jsou vysoce aktuální i pro psychiatrii: Jaký je
význam smutku a k čemu slouží? Má prožívání smutku pro člověka nějakou adaptační hodnotu a
pokud ano, jaké jsou jeho psychologické a neurobiologické mechanismy?

Deprese byla dlouho chápána jako jeden pól afektivního kontinua, kam rovněž patřilo
truchlení nad ztrátou blízké osoby. Ostatně Freud již v r. 1917 považoval melancholii (tj.
depresi) za patologické pokračování procesu truchlení a dával ji do přímé souvislosti ze
ztrátou.11 V Mezinárodní klasifikaci nemocí (MKN-10) se naopak uvádí, že depresivní
epizodu lze diagnostikovat pouze v případě, že pozorované symptomy nelze vysvětlit
patologickým zármutkem. Afektivní neurovědci, stejně jako kdysi Freud, věří, že pozornost
by měla být upřena znovu na vztah mezi depresí a mechanismem, který vstupuje do hry, když
je organizmus vystaven ztrátě blízké vazby, protože fáze zoufalství při odpoutání se od
milovaného objektu47 má s depresí mnoho společného.

10, 12

Stejný pohled na propojení

intenzivních depresivních pocitů a ztráty attachmentu měl již britský psycholog a psychiatr
John Bowlby, který popsal fázi protestu a zoufalství ze separace od matky u
hospitalizovaných dětí.
Co se tedy v našem mozku děje, když ztratíme někoho blízkého? A proč je tento
proces tak bolestný? Animální modely napříč živočišnými druhy využívající elektrické
stimulace pomocí zanořených elektrod v souladu s humánními daty (z pozitronové emisní
tomografie) ukazují, že první fází reakce na ztrátu je aktivace glutamatergního systému
PANIKA/ŽAL a zaplavení organizmu separační tísní a smutkem. 13 48
Přestože je milovaný objekt již nedostupný, stále tu zůstávají myšlenky na něj a velká
touha po opětovném shledání. Osobní předměty patřící blízkému stejně jako fotografie nebo
vzpomínky na něj mají pro truchlícího vysoký emoční náboj. Podle Freuda prožívaná vnitřní
bolest při depresi úzce souvisí s procesem stažení psychické energie z milovaného, ztraceného
. Neurovědní výzkumy ukazují, že při vzpomínkách na

objektu (tzv. „dekatexe“)49

11

milovanou

k nárůstu

osobu

dochází

hladiny

dopaminu

a

k

zapojení

systému

47 Pojem „objekt“ psychoanalýza používá pro označení druhého člověka, jeho vnitřní reprezentace nebo jeho
části.
48 Pro zajímavost zmíníme, že tento systém PANIKA/ŽAL zasahuje i do oblastí předního cingula, kam cílí
výzkumníci využívající hlubokou mozkovou stimulaci v léčbě farmakorezistentní deprese.

49 Pojem katexe Freud zamýšlel z čistě neurofyziologického hlediska a označuje obsazení nervové soustavy
určitým množstvím energie, potažmo tak dochází i k obsazení/stažení (katexi/dekatexi) mentální energie
z psychického procesu. Freudovo pojetí katexe by tak mohlo představovat důležité pojítko mezi jeho
metapsychologií a současným využitím neurozobrazovacích metod (hemodynamická odpověď u fMRI).
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VYHLEDÁVÁNÍ. Tento systém je tvořen vzestupnými mezolimbickými dopaminergními
drahami procházejícími shlukem neuronů v oblasti bazálních ganglií (nucleus accumbens),
dále oblastí mezi čelním lalokem a hlubokými strukturami mozku (přední cingulum),
amygdalou

a

spodní

oblastí

čelního

laloku

(orbitofrontální

kortex).

10

Systém

VYHLEDÁVÁNÍ je také aktivován při bažení po droze. Při prožívání ztráty představuje pro
truchlícího možnost opětovného kontaktu s blízkou osobou – byť na intrapsychické úrovni –
stále velkou odměnu, po které touží. Nedávný výzkum dokonce dokládá, že míra aktivace v
centrech odměny nejenže koreluje s prožívanou intenzitou intruzivních myšlenek na ztracený
objekt, ale i rozlišuje komplikovaně truchlící osoby od těch „zdravě“ truchlících.

13

Komplikovaně truchlící lidé tedy svými intruzivními myšlenkami neustále stimulují okruh
odměny, zvyšují si tak hladinu dopaminu, znovuprožívají pak separační tíseň, což jim
znemožňuje se se ztrátou vyrovnat, a tlumí jejich zájem o okolní svět (inhibice
VYHLEDÁVÁNÍ). Jak se dá tento bludný kruh přerušit?
Podle afektivních neurovědců by mohl být pomocníkem smutek, který umožňuje
hladinu dopaminu snížit a postupně organizmus odpoutat od toho, co bylo ztraceno. 14 S tím
postupně přichází i fáze zoufalství a beznaděje, mediovaná kappa opioidy, které dále tlumí
VYHLEDÁVÁNÍ a posílají zpětnou vazbu přes nucleus accumbens do ventrální tegmentální
oblasti (centrum odměny). Podle této hypotézy by tedy funkcí smutku byla regulace
dopaminergního systému a možnost odpoutání se od vytouženého objektu zájmu („dekatexe“)
podobně, jak dříve již formuloval Freud.

11

Dojde-li však k patologickému zapojení těchto

mechanismů (freudovská „hyperkatexe“) vlivem např. komplikovaného truchlení, může dojít
i ke kompletnímu „vypnutí“ VYHLEDÁVÁNÍ a behaviorálnímu, neurobiologickému a
psychickému útlumu organizmu, který navodí depresivní stav.
Rozkrytí neuronálních korelátů depresivního stavu bylo předmětem mnohých
výzkumů. Klíčovým hráčem v patofyziologii deprese je subkalózní cingulární gyrus (tj.
střední část cingulárního laloku pod spojkou hemisfér) (Brodmannova area 25), kdy
hyperaktivita v této části mozku koreluje s depresivní náladou, navozením smutku u zdravých
dobrovolníků a naopak pokles metabolismu v BA 25 je provázen úbytkem depresivních
symptomů. BA 25 bývá nejčastěji cílenou oblastí v léčbě deprese pomocí hluboké mozkové
stimulace. Ve stati Truchlení a melancholie Freud vysvětluje, že při prožívání ztráty se žádný
nový objekt Egu nejeví tak dobrý jako ten ztracený. Veškerá psychická energie se tedy začne
obracet dovnitř směrem k Egu. Stejně tak i kritika, která by se dříve týkala ztraceného
objektu, nyní směřuje proti vlastnímu já. Ego začne být nadměrně introspektivní, ruminující,
vyčítající a uzavírající se do sebe. Dle Freuda je pak intenzita duševního utrpení prožívaná při
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depresi úměrná míře vytěsněných emocí, které by za jiných okolností byly směřovány ke
ztracenému objektu. 11 Když se nyní vrátíme zpět k léčbě deprese pomocí hluboké mozkové
stimulace, nalezneme zajímavé paralely mezi výpovědi účastníků a Freudovým téměř sto let
starým modelem dynamiky depresivního stavu. Jeden z pacientů, kteří hlubokou mozkovou
stimulaci (deaktivace BA 25) podstoupili, ji hodnotil takto: „V depresi zaměřujete pozornost
dovnitř. Když vám někdo řekne, že nejste jediný, kdo se takto cítí, tak je vám to stejně jedno.
Ale díky stimulaci jsem přestal ten vnitřní pohled cítit; zvednul se a tak už nejsem tak
orientovaný do sebe…..Je to jako bych se najednou posunul ze stavu všepohlcujícího
zaměření se dovnitř ke zjištění, že venku je spousta věcí, které stojí zato.”

8

Uvolnění, které

pacienti po hluboké mozkové stimulaci popisují, velmi připomíná práci s odstraněním
potlačení a návrat k zájmu o vnější svět („objektová katexe“). 11
Vhled afektivní neurovědy umožňuje pochopit klíčovou roli smutku při procesu
truchlení a objasňuje, proč se truchlící oddávají fantaziím o opětovném setkání s milovaným
člověkem, přestože je to pro ně bolestivá zkušenost. Tyto poznatky dále mohou vést k úvaze o
důležitosti propracování tématu lpění na vztazích v životě truchlícího, zejména jedná-li se již
o ukončené vztahy. Výzkumy z oblasti afektivní neurovědy, stejně jako kdysi Freud,
dokládají, že konstelace pocitů, kterým současná psychiatrie dává označení depresivní
porucha, není náhodná a má svůj hlubší význam. Organizmus se v tomto stavu vzdal zájmu o
okolní svět, vyhledávání nových odměn, zcela se uzavřel a je zaplaven pocity zoufalství a
beznaděje. Tyto jdou ruku v ruce s prožíváním separační tísně ze ztráty (ať už opravdové
nebo na symbolické úrovni) a lze tedy předpokládat, že i samotné mechanismy deprese
souvisejí s (ne)schopností tlumit zoufalství prožívané v rámci separace. Protože separační
tíseň lze úspěšně tlumit opioidy či oxytocinem, jež organizmus produkuje při utváření
sociálních pout, zohlednění emočního pouta mezi terapeutem a klientem se jeví jako zásadní
pro úspěšné zvládnutí terapie. V procesu terapie by tedy měl být prostor pro plné prožití
smutku, méně by se pak mělo směřovat k jeho potlačení či přerámování do přijatelnější
emoce. Klíčovým je emoční naladění se na klienta a vytvoření bezpečné, blízké vazby. Na
psychoterapii pak lze pohlížet jako na formu nového attachmentu, který je schopen pracovat i
se zážitky uloženými v implicitní paměti.
Přínos neurobiologického výzkumu paměti: Lze věřit traumatickým vzpomínkám?
Práce s traumatickými vzpomínkami bývá běžnou součástí psychoterapie. Zkušenosti
z klinické praxe ukazují, že trauma může být oživeno zdánlivě banálním podnětem. V takové
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chvíli se může do mysli dostat traumatická vzpomínka provázená silnými pocity úzkosti a
ohrožením. Spolehlivost znovu objevených, dříve vytěsněných vzpomínek však byla
předmětem značné kontroverze.16 Do jaké míry lze věřit, že pacientem vybavené trauma je
opravdu skutečné a není výtvorem zvýšené sugestibility a fantazie během terapie? Jak se má
v takových chvílích terapeut zachovat? Přestože by se dalo namítnout, že pro práci
psychoterapeuta není zodpovězení těchto otázek klíčové (jeho úkolem není posuzovat
pacientovu věrohodnost, ale porozumět, jakým způsobem je trauma reprezentováno v
pacientově mysli), ukážeme si, že poznatky z neurovědních výzkumů mohou významně
obohatit terapeutické uvažování.
Neurověda rozlišuje mezi dvěma hlavními paměťovými systémy: deklarativním
(explicitním) a procedurálním (implicitním). Zatímco první systém ukládá do paměti věcné
informace a události (telefonní číslo, kdo byl prvním prezidentem Československa aj.), druhý
typ paměti umožňuje osvojit si nové dovedností (např. lyžování) a je také zodpovědný za
automatické vzorce chování, které jsou aktivovány při reakci na emočně významný podnět.
Deklarativní paměť je dávána do souvislosti s činností hipokampu, procedurální, resp.
implicitní paměť se pojí s amygdalou.
Amygdala hraje významnou roli při prožívání strachu a úzkosti. V situaci vyšší zátěže
aktivuje vyloučení adrenalinu a noradrenalinu. Nárůst hladin těchto hormonů vytváří
podmínky pro tvorbu ostrých, „zábleskových“ vzpomínek. Mnoho lidí si proto dovede
detailně vybavit, kde se zrovna nacházeli, když se dověděli o teroristických útocích 11. září.
Při zažití silně traumatizujícího zážitku však vstupuje do hry ještě další stresový hormon:
kortizol. Jeho sekreci opět řídí amygdala. Kortizol znásobuje její reaktivitu a potvrzuje tím
organizmu, že je vystaven vážné hrozbě. Vyšší hladina kortizolu však současně vede i k
„vypnutí“ činnosti hipokampu. Nemusí tedy vznikat explicitní, slovně popsatelné vzpomínky
na trauma a člověk si odnáší jen ty nevyjádřitelné, „emoční“.

17

Podobným způsobem na

vznik traumatické zkušenosti nahlíží i Panksepp (emoční okruh STRACH). Při vystavení
organizmu vysoce ohrožujícímu podnětu

popisuje stav nadměrné reaktivity amygdaly,

uzavření důležitých oblastí pro informační zpracování (hipokampus, Brocova oblast) a
dysregulaci autonomního nervového systému. 10
Výzkumy s dobrovolníky s posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD) tyto modely
potvrzují. Jejich vyšetření

funkční magnetickou rezonancí ukazují, že při vybavení

traumatické vzpomínky osoby s PTSD nadměrně aktivují pravostranné limbické struktury,
zatímco v levostranných oblastech temporálních a frontálních laloků dochází k deaktivaci.
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18

Levá hemisféra se přitom významně podílí na jazykovém zpracování, utváření významu a
symbolizaci. Někteří přední neurovědci jí dokonce přisuzují funkci tzv. „interpretátora“. 18
K dalšímu důležitému objevu, který je relevantní při debatě o traumatických
vzpomínkách, došel neurovědec Joseph LeDoux. Dokázal, že amygdala vytváří v mozku
spojení mezi neutrálním a děsivým podnětem.

19

Např. oběť násilného přepadení, která

během útoku slyšela štěkat psa, si tak může zážitek strachu propojit se štěkáním. Když pak o
několik týdnů později zaslechne na ulici zaštěkat psa, dostaví se stejná stresová reakce jako
v okamžiku, kdy byla přepadena. Tato automatická odpověď opět není v režii hipokampu, ale
je zcela řízena amygdalou (informace jde rychlejším synaptickým spojením přes thalamus
přímo do amygdaly). 17
Studie tedy říkají, že při opětovném prožití silné emocionální reakce, která má své
kořeny v traumatu, není vůbec potřeba vědomého rozvzpomenutí si na trauma jako
takové. Pocity ohrožení tedy mohou být naučeny a zapamatovány bez toho, aniž by vznikla
explicitní vzpomínka na konkrétní událost, k jaké se vážou. To znamená, že se člověk může
bát druhé osoby, místa či situace bez toho, aniž by věděl, proč tomu tak je. Důležitým
závěrem z těchto výzkumů je, že zde se nejedná o mechanismus potlačení, protože
explicitní vzpomínka na událost nemusela být v situaci vysokého stresu vůbec vytvořena.7
Tyto poznatky mohou mít zásadní význam pro klinickou praxi. Yoram Yovell,
izraelský psychoanalytik a neurovědec, je aplikoval přímo u jedné ze svých pacientek –
Slečny A, která vyhledala pomoc pro bulimii a obtíže s navazováním intimních vztahů
k mužům:

7

„...Během svého prvního roku analýzy popsala fragmentované vzpomínky na

opakované sexuální zneužití adolescentním synem přátel rodičů...když jí byly 4 roky…Její
matka spolu s matkou rodiny, ve které ke zneužití mělo dojít, čin popíraly. Její o tři roky starší
bratr, který byl to léto s ní, si pamatoval, že k něčemu došlo, ale nebyl si jist
podrobnostmi...Slečna A většinu času pochybovala, zda byla skutečně zneužita a občas se
obviňovala, že toto téma přinesla do terapie proto,...aby si tak omluvila svoji neschopnost
bližších vztahů k mužům. Argumentovala, že jako zneužitá by si přeci měla být schopna
vzpomenout i na detaily celé události...Doufala, že terapie jí pomůže odstranit možné
potlačení...Zdůrazňovala, že je pro ni podstatné vědět, co se ve skutečnosti stalo...Během dvou
let terapie se však žádné další vzpomínky neobjevily a Slečna A to považovala za důkaz o
smyšlenosti svých obvinění a potvrzení její vlastní neodmyslitelné špatnosti...“

7

Autoři případové studie uvádějí, že zastánci klasické psychoanalytické teorie by si
mohli myslet, že amnézie u Slečny A je znakem dynamického potlačení traumatu. Analytik
by se proto mohl chtít zaměřit na práci s obranami. Nabízí se však další, neurobiologický
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pohled. Ve světle dříve citovaných výzkumů mohou být úvahy o dynamickém potlačení
traumatu zcela liché, protože k vytvoření explicitních, vybavitelných vzpomínek vůbec
(vlivem vysoké hladiny steroidních hormonů) nemuselo dojít. Slečně A by proto mohla být
nabídnuta také neurobiologicky informovaná hypotéza. Umožnila by jí pochopit, proč je
možné, že si trauma nemusí nikdy vybavit, přestože ji stále silně ovlivňuje na emocionální
úrovni. 7
Dalším důležitým poznatkem z neurovědního výzkumu, který mohou terapeuti využít,
je znalost fungování Pankseppova systému STRACH a schopnost rozpoznání aktivace tohoto
systému u traumatizovaných pacientů během psychoterapie. V takových momentech pomůže
uvědomit si omezenou schopnost pacienta trauma jakýmkoliv způsobem symbolizovat a jeho
zaplavení ohrožujícími emocemi. Otevírá se proto prostor pro práci s attachmentem a
„kontejnování“ 50 emocí. Symbolizace a interpretace je možná, teprve až dojde k „ochlazení“
(tj. inhibici) amygdaly. Takový přístup může být vnímán některými analytiky jako v rozporu
s přesvědčením, že je třeba intervenovat a nabízet interpretace v/bezprostředně po emočně
významných situacích. Dle neurovědních poznatků by však takové zásahy mohly být retraumatizující a pacient by si pravděpodobně ani interpretaci pro oslabenou činnost
hipokampu a nadměrně zvýšenou reaktivitu amygdaly nezapamatoval.
Poznatky z neurovědního výzkumu paměti stejně jako z vývojových neurověd mohou
být přínosem pro obohacení stávajících teorií, pomocí nichž se terapeut snaží účinně pomoci a
porozumět svému klientovi. Vidíme, že psychoanalytické teorie nemusí vždy být s těmi
neurovědními v souladu. Tyto objevené rozpory jsou však velmi cenné pro ověření a
případnou revizi psychologických teorií. Neuropsychoanalytické hnutí proto říká, že existenci
neurovědeckých poznatků již nelze dále ignorovat a vybízí proto ke vzájemnému dialogu.
Vzájemný dialog a výhled do budoucna
Přestože komunikace mezi psychoterapeuty a neurovědci na odborné úrovni se stále
teprve rodí, klinická praxe ukazuje, že tento dialog probíhá již ve skutečnosti velmi dlouho.
Psychoterapeuti pracují s pacienty, kteří užívají psychofarmaka, jež každodenně zasahují do
neurobiologie mozku a mění jejich prožívání. Psychiatři zase mají v péči pacienty, kteří
procházejí dlouhodobou psychoterapií. Síla slov přitom nemusí být nijak méně skutečná než
50 Z aj. „containment“, termín, který zavedl britský psychoanalytik Wilfred Bion. Slouží k popsání
procesu, kdy pacient může do analytika vkládat neúnosné emoce, které analytik „kontejnuje“ a později i
pomáhá pacientovi symbolizovat a uchopit.
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síla farmakoterapie. V nedávné studii mapující dopad dlouhodobé psychodynamické
psychoterapie na mozkovou činnost bylo zjištěno, že psychoterapie (v délce 15 měsíců) vedla
k výrazným změnám v mozkových oblastech souvisejících s emočním prožíváním (levá
přední oblast hipokampu, subgenuální cingulum aj.) u nemedikovaných pacientů s rekurentní
depresí.20 Tyto výsledky opět hovoří pro významnou schopnost mozku měnit se vlivem
zkušenosti díky svým neuroplastickým schopnostem. Zda by neurovědní metody mohly být
využity i k rutinnímu sledování odpovědi na psychoterapii, k prognóze, či pro specifičtější
účely (např. rozlišení falešných vzpomínek od skutečných na základě odlišné mozkové
aktivity) zatím stále zůstává otázkou. Psychoterapeuti by se ale jistě neměli bránit
seznamování se s poznatky, které jim umožní lépe pochopit, k jakým změnám dochází vlivem
jejich intervence v mozku pacientů, které léčí, přestože tyto znalosti mohou otevírat diskuzi o
platnosti některých psychologických teorií.
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Srovnání dlouhodobé psychoterapie a krizové intervence
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Úvod
Tato práce si klade za cíl vymezení pojmů krizová intervence a dlouhodobé psychoterapie,
práce porovnává krizovou intervenci a terapii pro lepší porozumění jejich společných a rozdílných
bodů. Pohled na tyto pojmy nemusí být v široké veřejnosti jednoznačný, často se setkávám s názory,
že člověk psychoterapii nepotřebuje, protože není „blázen“. Také se stane, že laik uslyší názor, že by
mu pomohla krizová intervence. Může být z těchto slov zmatený a tuto pomoc z důvodu nedostatku
informací odmítnout.
S pojmy krizová intervence a psychoterapie se však můžeme setkávat poměrně často. Jelikož
je současná společnost nastavená na výkon, lidé se mohou dostávat do stavu, kdy mají pocit, že
selhávají, že na všechno nestačí a že potřebují nějakou odbornou pomoc. Ale potřebují psychoterapii
nebo krizovou intervenci? Jaké jsou rozdíly mezi těmito službami? Sama pracuji na krizové lince a
zároveň jsem v psychoterapeutickém výcviku, proto je pro mě důležité vědět, jaké jsou rozdíly mezi
psychoterapií a krizovou intervencí.
Na krizové lince se můžeme potkat s tím, že nám někteří klienti volají opakovaně, stávají se
z nich takzvaní „dlouhodobí klienti“. Obzvlášť v těchto případech je důležité si uvědomit, kde jsou
hranice mezi krizovou intervencí a psychoterapií. Tato hranice je však velmi tenká a velmi snadno se
překračuje, cílem této práce je právě tuto hranici více vymezit, aby bylo zřejmé, kdy se pohybujeme
v oblasti krizové intervence a kdy v oblasti psychoterapie.
Nemyslím si, že by jedna činnost byla nadřazená druhé. V této práci vnímám oba pojmy jako
přístupy v práci k jedinci.
Definice psychoterapie
Abychom mohli pochopit, jaké jsou společné znaky a rozdíly mezi krizovou intervencí a
psychoterapií, je potřeba si oba pojmy definovat.
Psychoterapii přibližují Vybíral a Roubal (2010) jako činnost, při které je důležitá osobnost a
dovednosti psychoterapeuta, které mohou klienta dovést ke změně směrem k uspokojivějšímu
prožívání, chování ve vztazích i sociálnímu začlenění. Dodávají, že „psychoterapii lze charakterizovat
také jako zvláštní formu lidského setkávání psychoterapeuta s druhým člověkem, který o pomoc žádá,
zatímco terapeut ji nabízí.“ (Vybíral, Roubal, 2010, s. 30) Je tedy zřejmé, že člověk, který je
psychoterapeutem by měl mít zvláštní vzdělání (výcvik), aby mohl tuto činnost poskytovat na
dostatečné úrovni a mohl tak svým klientům pomoci.
Vymětal (2009) dodává, že psychoterapie je péče, která by měla být nabízena a poskytována
lidem, kteří cítí, že ztratili svou vnitřní stabilitu anebo cítí hrozbu, že se tato destabilizace blíží.
Vymětal (2009) považuje psychoterapii za obor, který je samostatný a má teoretickou i praktickou
stránku. Předmět psychoterapie vidí v člověku – jeho duševním životě, chování a projevech, které
nejsou považovány za žádoucí a optimální. Psychoterapeut tak se svým klientem pracuje na tom, aby
se je pokusil změnit. Při psychoterapii dochází ke změnám v prožívání a chování pacienta a proto
musí psychoterapii provádět kvalifikovaná osoba.
Jak můžeme vidět, je nemožné získat jednu konkrétní definici pojmu psychoterapie, jelikož
jejich zastánci vzešli z různých filosofických zázemí a přístupů k člověku. Společnými jmenovateli ale
můžeme vnímat léčebné působení na klienta, společnou přítomnost (v dialogu či jiných
psychologických metodách), a zamření na nemoc, případně prevenci vzniku dalších potíží ať
psychického či psychosomatického rázu.
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Druhy psychoterapie
Psychoterapie nabývá různých podob, a formy terapeutické práce, a tedy i obsah této
činnosti, proto bývají definovány v rámci dichotomických vymezení, která si však díky stále více se
rozvíjejícímu integrativnímu přístupu můžeme představovat spíše jako dva body jedné linie, málokdy
využívané ve své extrémní podobě.
Direktivní x nedirektivní
Na jedné straně je direktivní způsob vedení psychoterapie, to znamená, že terapeut je
odborník, který klienta spíše direktivně vede, což Kratochvíl (2012) upřesňuje jako přístup, kdy
terapeut působí na klienta přímým usměrňováním jeho myšlení, postojů a také chování. Direktivní
vedení se projevuje tím, že terapeut dává klientovi rady a také příkazy a vyžaduje splnění úkolů.
Na druhé straně této pomyslné škály se nachází přístup nedirektivní. Kdy může být terapeut
brán spíše jako průvodce, než jako odborník. Terapeut se snaží vyhýbat konkrétním radám a
příkazům. Vztah mezi klientem a terapeutem by měl být co nejméně asymetrický. Vymětal (2010)
mluví o nedirektivním přístupu, jako o přístupu, kde je důležitá vzájemnost. Nedirektivní terapeut tak
nechává na klientovi, jak chce prozkoumat své zkušenosti a zážitky.
Samozřejmě by měl terapeut rozpoznat, zda je pro klienta vhodnější direktivní nebo
nedirektivní přístup. Pokud se terapeut rozhodne proto být direktivní, měl by direktivitu používat
vědomě a samozřejmě by tím neměl poškodit klienta. Klienti se k psychoterapeutovi dostanou
v různém rozpoložení a tak jsou oba přístupy v různých situacích vhodné a nelze říci, že jeden by byl
účinnější než druhý.
symptomatická x kauzální
Symptomatická terapie se zaměřuje na chorobný příznak, je to v podstatě rychlá terapie,
která je zaměřená pouze na odstranění obtěžující symptomu. Oproti tomu terapie kauzální se snaží
zaměřit se na příčinu a tu následně odstranit. Směry, které jsou dynamické a hlubinné,
symptomatickou terapii kritizují, mluví o tom, že symptom se znovu objeví nebo bude nahrazen
symptomem jiným. Kratochvíl (2012) k tomu však dodává, že se bez symptomatické terapie v dnešní
době terapeuti neobejdou. Jeden z důvodů uvádí časové hledisko, jelikož na kauzální terapii mnohdy
není čas. Dalším důvodem je nemožnost odstranění některých kauzálních faktorů.
náhledová x akční
V jisté souvislosti s výše uvedeným bývají zmiňovány kontrastní možnosti terapie náhledové a
akční, přičemž akční terapií v tomto smyslu rozumíme přímé zvládání problémů a redukci
maladaptivních vzorců, a náhledovou terapii vidíme jako objasňující a prohlubující, kdy hlavním cílem
je ventilace a průzkum prožívaných emocí. (Kratochvíl, 2006; Vybíral, Roubal, 2010)
podpůrná x rekonstrukční
Terapie, která se nazývá podpůrnou, poskytuje klientovi podporu, porozumění. Tato terapie
je zaměřena na pozitivní aspekty klienta a snaží se ho přivést k pozitivnímu myšlení a podpoře
zvládnutí klientových problémů. Rekonstrukční terapii vymezuje Kratochvíl (2012) jako terapii, kdy
jde v podstatě o přestavbu osobnosti, a to jak hlubší analýzou jejího utváření, tak závažnějšími zásahy
do postojů, motivací a hodnotového systému.
Vybíral a Roubal (2010) uvádějí, že existují i další rozdělení psychoterapie – krátkodobá
intenzivní léčba vs. dlouhodobá psychoterapie. Terapeuti se mohou zaměřit u klienta na to, aby
potlačil své maladaptivní emoce, nebo se naopak terapeut zaměří na to, aby klient své emoce
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prozkoumal a následně je ventilovat. Terapeut se může zaměřit na klientovu minulost, na to, aby
klient pochopil dynamiku svých vztahů a aby do svých problémů získal nějaký vhled. Naopak se
terapeut zaměří na klientovu budoucnost, snaží se s klientem pracovat na nových dovednostech,
které by klientovi v budoucnu pomohly zvládnout náročné životní situace.
Současná terapie však tyto rozdělení nerespektuje příliš striktně. Terapeut by měl
respektovat klienta a měl by být schopný vybrat přístup, který klientovi nejvíce pomůže. Někdy je
potřeba zaměřit se na minulost a jindy naopak pracovat na budoucnosti, někdy je klient ve stavu, že
potřebuje direktivní přístup, jindy si naopak mnohem více z terapie odnese, pokud bude terapeut
nedirektivní a nechá na klientovi, kam se dostane.
Vybíral (2004) však rozlišuje psychoterapii systematickou a psychoterapii podpůrnou. Uvádí,
že systematickou psychoterapii můžou provádět pouze kvalifikovaní odborníci s úplným
psychoterapeutickým vzděláním a po složení zkoušky ze systematické psychoterapie. Oproti tomu v
psychoterapii podpůrné, či doplňkové se jedná o podporu procesu léčení a mohou ji tak provozovat i
lidé, kteří nemají ukončený psychoterapeutický výcvik.
Vzdělání psychoterapeuta
Aby o sobě mohl člověk mluvit jako o psychoterapeutovi, měl by mít určité vzdělání. Pro
výkon psychoterapie je nutné mít absolvovaný akreditovaný psychoterapeutický výcvik Českou
Psychoterapeutickou Společností Jana Evangelisty Purkyně v minimálním rozsahu 120 hodin teorie,
350 hodin praktického výcviku a 100 hodin supervize. Dále je třeba absolvovat Certifikovaný kurz v
systematické
psychoterapii
v
rozsahu
30hodin
a
složení
závěrečné
zkoušky
(http://www.psychoterapeuti.cz/, 2013) Právě zde se dostáváme na tenký led, kde je třeba
reflektovat aktuální stav ve společnosti. Psychoterapii můžeme chápat jako léčebné působení pod
patronátem zdravotnictví (klinické pracoviště, psychiatrické léčebny, …). Psychoterapie se může
realizovat v sociálních službách (manželský terapeut, terapeut v komunitě). Dále můžeme chápat
psychoterapii jako vázanou živnost (psychologické poradenství a diagnostika). Také je možné
provádět psychoterapii například ve věznicích, ve školství a dalších odvětvích práce psychologa.
Samostatná pracovní pozice „psychoterapeut“ stále není zákonně určena a požadavky na vzdělání
jsou určovány nadřazenou organizací, případně danou legislativou
Existuje rozdíl ve vzdělání, pokud psychoterapeut pracuje ve zdravotnickém sektoru,
v sociálních službách nebo pracuje jako živnostník.
Psychoterapie se jako taková zrodila ze zdravotnického sektoru. Nároky na psychoterapeuta
ve zdravotnictví jsou nejvyšší a jsou jasně dané zákonem. Psychoterapeut v sociálních službách musí
mít většinou alespoň započatý psychoterapeutický výcvik, praxi získává pod dohledem zkušenějšího
terapeuta. Praxe se dá získat v manželské a rodinné poradně, v terapeutických komunitách,
v doléčovacích centrech a případně v sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi či zařízeních
pro krizovou pomoc a intervenčních centrech. Psychoterapeut, který chce pracovat na živnostenský
list a mít vázanou živnost Psychologické poradenství a diagnostika, musí mít ukončené vysokoškolské
vzdělání ve studijním oboru psychologie a v případě jednooborového studia 1 rok praxe v oboru. V
případě víceoborového studia má povinnost mít 3 roky praxe v oboru. Pokud je psycholog již
atestovaný, může sepsat smlouvy se zdravotními pojišťovnami a provádět terapii hrazenou
pojišťovnou. Druhá možnost je mít živnost volnou, kde není potřeba žádné další vzdělání či
dovednosti.
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Účinné faktory psychoterapie
„Praktikování terapie má v jistém ohledu blíže k tvůrčím a uměleckým činnostem, než k pevně
dané vědecké „technice“, což je termín hojně užívaný a poměrně nešťastný. Psychoterapie je osobní
hledání, v němž každý terapeut či pacient dochází ke svému vlastnímu pochopení.“ (Bruchová, 1997,
s. 72)
Vybíral a Roubal (2010) uvádějí, že účinnost terapie závisí na součinu několika faktorů a to
připravenost a motivaci klienta k terapii, na kvalitním vztahu mezi terapeutem a klientem, na tom, jak
se klient dovede vžít do své role a do svých emocí. Dále specifikují obecné účinné faktory.
Mezi tyto faktory řadí situaci – to znamená, zda je terapeut schopen vytvořit pro klienta
bezpečný prostor, tento prostor vytváří tím, jak je terapeut schopný komunikovat s klientem a
reagovat na něj během sezení. Také by mělo být jasně vymezené místo setkávání, stejně tak jako
budou sezení probíhat často a jak budou dlouho trvat. Dále lze mezi účinné faktory zařadit osobnost
terapeuta i klienta a samotný terapeutický vztah. Terapeutický vztah je velmi důležitý faktor.
Psychoterapie je činnost, kdy dochází ke vzájemné interakci a tak by měl být samozřejmý vzájemný
respekt a ochota společně pracovat na dané zakázce. Prochaska a Norcross (1999) předkládají tyto
faktory – pozitivní očekávání, terapeutický vztah a tzv. Hawthornský efekt, kdy dojde ke zlepšení
výkonu i osobní pohody ve chvíli, kdy je jedinci věnována větší pozornost.
Krizová intervence
Krizová intervence se významově překrývá s psychoterapií, a proto je často s touto službou
zaměňována. Tyto dvě formy pomoci se však od sebe v mnoha ohledech liší. Krizová intervence se na
rozdíl od klasické psychoterapie liší v počtu setkání s klienty. Zatímco psychoterapie je dlouhodobá,
krizová intervence bývá kratší v rozmezí šesti až desíti sezení, a někdy se dokonce omezí pouze na
jednorázový kontakt s klientem. Používá se zde jiný výběr metod a rozdílná je také hloubka pohledu
na klientův problém. Cílem psychoterapie bývá hluboká změna osobnosti, zatímco v krizové
intervenci jde o řešení aktuální krize (srov. Mlčák, 2007; Vodáčková & kol., 2002).
Krizová intervence se snaží vést klienta k přijmutí vývojového úkolu jako výzvy, k jeho
pochopení a porozumění. Pomoci klientovi rozvíjet vhodné vyrovnávací strategie, budovat svou
vlastní identitu, mobilizovat možnosti využití sociální opory z přirozených zdrojů. Mnohdy je však
třeba pokračovat v práci na nevyřešených vývojových otázkách formou psychoterapie (Mlčák, Z.,
2005; Špatenková, N., 2004a; Vodáčková, D., 2002).
Pomoc v krizi můžeme rozdělit na formální a neformální. Neformální nebo také přirozená
pomoc v krizi znamená, že si jedinec pomůže svépomoci, díky rodinným příslušníkům, přátelům.
Jedinci v těchto chvílích používají přirozené vyrovnávací mechanizmy (Vodáčková et al., 2012).
Pomoc formální nebo také odborná či institucionalizovaná přichází obvykle na řadu tehdy,
když neformální pomoc selhává, je nedostatečná nebo nedostupná (Špatenková et al., 2011). Pojem
krizová intervence znamená zásah v krizi. Základní charakteristiky a principy odborné krizové pomoci
jsou: princip dostupnosti, princip individuality krize, princip komplexnosti péče, princip vnitřní
bezbariérovosti a princip návaznosti (Vodáčková et al., 2012). Dattilio a Freeman (1994) dodávají, že
krátkodobé, časově omezené sezení je nejlepší volbou v řešení krizových situací. Intervent by měl být
aktivní, orientovaný na cíl, strukturovaný, spolupracující a nápomocný při hledání řešení problémů.
1.1

Formální pomoc v krizi – krizová intervence

Pro odbornou pomoc při psychické krizi se vžil název krizová intervence. Jde o komplexní
přístup, kdy je kladen důraz na individualitu člověka a také jeho akutní potřeby. Jde o sortiment
technik určených k návratu jedince v krizi na jeho normální fungování (Lanceley, 2003).
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Krizová intervence je tedy „odborná metoda práce s klientem v situaci, kterou osobně prožívá
jako zátěžovou, nepříznivou, ohrožující. Krizová intervence pomáhá zpřehlednit a strukturovat
klientovo prožívání a zastavit ohrožující či jiné kontraproduktivní tendence v jeho chování“
(Vodáčková et al., 2012, s. 60).
Krizová intervence je formou odborné pomoci jedinci, který se nachází v krizi. Jelikož je to
formální pomoc, existují určité specifické znaky. Špatenková et al. (2011) mezi ně řadí:
a) okamžitou pomoc – poskytnout jedinci v krizi pomoc, by mělo být tak rychlé, jak jen to je
možné
b) redukce ohrožení – člověk v krizi by měl cítit emocionální podporu, pocit bezpečí a také je
zde důležitá pomoc materiální
c) koncentrace na problém „tady a teď“ – krizová intervence by se měla zaměřit pouze na
aktuální situaci a aktuální problém
d) časové ohraničení – krizová intervence by měla trvat po dobu klientova krizového stavu
e) intenzivní kontakt – je potřeba navázat kontakt mezi krizovým interventem a jedincem
v krizi
f)

strukturovaný, aktivní a někdy i direktivní přístup krizového interventa

g) individuální přístup – krize je subjektivní záležitost a tak je potřeba k lidem v krizi
přistupovat individuálně
1.2

Typy krizové intervence

Krizovou intervenci můžeme rozdělit do dvou základních typů a to prezenční a distanční
formu pomoci.

a) Krizová intervence tváří v tvář
Krizová intervence tváří v tvář (prezenční forma pomoci) může být rozdělena na terénní
služby, ambulantní pomoc a pobytové služby. Při takovéto krizové intervenci dochází k přímému
setkání krizového interventa a klienta (Špatenková et al., 2011).

b) Telefonická krizová intervence
Telefonická krizová intervence je řazena do distanční formy pomoci společně s internetovou
pomocí. Mezi základní charakteristiky se řadí permanentní nebo převažující oddělení krizového
interventa a klienta, (de)institucionalizace, nízké náklady, dostupnost, bezbariérovost, anonymita jak
klienta, tak i krizového interventa (Špatenková et al., 2011; Vodáčková et al., 2012).
Telefonická krizová intervence je omezena pouze na auditivní kontakt a tak intervent nemůže
pracovat s nonverbálními reakcemi klienta. Velikou výhodou je snadná dostupnost, v dnešní době má
většina klientů možnost zavolat na linku důvěry, pokud se ocitnou v krizi.
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Pro internetovou krizovou intervenci je typické, že intervent pracuje s klientem, aniž by ho
viděl a slyšel. V tomto případě je zajištěna maximální anonymita, což může klientovi poskytnout
odvahu, aby krizovou pomoc vyhledat (Mlčák, 2011).
1.3

Pracovník krizové intervence

Pracovníkem krizové intervence se může stát v podstatě kdokoliv, proto je nutné rozlišovat
mezi odborníkem a laikem. Vodáčková et al. (2012) definuje odborníka jako někoho, kdo má
odpovídající vzdělání a mívá specializační výcvik v krizové nebo telefonické krizové intervenci. Jde o
obory lékař, psycholog, speciální pedagog, středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaný sociální pracovník,
střední zdravotnický personál a duchovní. Laikem je člověk alespoň středoškolsky vzdělaný, který
musí mít výcvik v krizové nebo telefonické krizové intervenci.
Mlčák (2011) a Vodáčková et al. (2012) předkládají „Inventář dovedností a znalostí krizového
pracovníka“:
-

dovednosti aktivního naslouchání s důrazem na vcítění

-

dovednosti krizové intervence a vyjednávání

-

dovednosti zacházení s obětmi a s agresivními klienty

-

znalosti pomáhající sítě a dovednosti nepředpojaté spolupráce s ní

-

znalosti základů právního vědomí

-

znalosti základů sebeobrany

-

dovednosti při vedení dokumentace a komunikace v týmu

-

dovednosti při získávání a předávání informací

-

schopnost otevřeně komunikovat s lidmi

-

schopnost rychlého a subjektivně nezatíženého rozhodování

-

schopnost spolupráce

-

schopnost reflektovat svou práci a zvládat zátěž

-

schopnost rozpoznat hranice možností a sil

Krizový intervent také musí akceptovat platné etické zásady své práce a to hlavně princip
mlčenlivosti a anonymity. Také zde platí zásada nezneužívat získané informace pro osobní potřeby, či
za cílem poškodit klienta.
Psychoterapie vs. krizová intervence
Z výše napsaného můžeme shrnout, jaké jsou rozdílné a také společné znaky mezi
dlouhodobou psychoterapií a krizovou intervencí.
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Psychoterapie se zaměřuje na léčení duševních chorob, nemocí, anomálií a hraničních stavů s
cílem minimalizace potíží a dle možnosti odstranění jejich příčin a souběžného ovlivnění chování,
myšlení a vnímání. Terapie se také věnuje diagnostice. Paulík (2009) vidí odlišnosti v tom, že
psychoterapie se zaměřuje jak na léčení, tak na prevenci a rehabilitaci závažnějších poruch či
nežádoucích odchylek od normy ve funkci těla i ducha. Psychoterapie je tedy cílené, odborné a
intenzivní zasahování v interakci terapeuta a klienta pomocí psychologických prostředků do
organických i psychických funkcí. Proces by měl být strukturovaný, systematický a vědecky
podložený, psychoterapeut by měl samozřejmě respektovat etické zásady.
Krizová intervence má blízko k psychoterapii, z níž čerpá, nicméně práce s lidmi v krizi
vyžaduje jiné metody, klade si jiné cíle a má odlišný časový rámec. Krizová intervence trvá po dobu
klientova krizového stavu, obvykle v rozmezí jednoho až tří setkání v případě ambulantní formy, v
případě hospitalizace okolo pěti dnů. Krizová intervence je poskytována širokému spektru klientů –
od zdravých jedinců po osoby s psychiatrickými diagnózami, u nichž mohou krizové stavy nastávat
častěji.
Můžeme říci, že „zatímco individuální (a do značné míry také skupinová) psychoterapie za
dostatečně příznivých okolností umožňuje vyřešit široké spektrum pacientových intrapsychických
konfliktů a životních problémů, bývají cíle krizové intervence skromnější, dosažitelnější a
bezprostřednější“ (Klimpl, 1998, s. 65). Mlčák (2011) vidí zásadní odlišnost v tom, že cílem
psychoterapie je hluboká změna osobnosti klienta, cíl krizové intervence je pomoc klientovi při řešení
akutního stavu a situace, obnovení základní psychické rovnováhy a dosažení úrovně předkrizového
stavu. Další rozdíly jsou v časové dotaci. Krizová intervence má na rozdíl od psychoterapie krátkodobý
charakter.
Závěr

Tato práce si kladla za cíl porovnat dlouhodobou psychoterapii a krizovou intervenci.
Přestože jsou tyto činnosti v mnohém podobné, nelze je zaměňovat. Pokud za námi přijde člověk,
který je v akutní krizi, nelze na něj aplikovat psychoterapeutické postupy, takový klient potřebuje
nejdříve získat svůj dřívější klid, případně dojít k nějaké stabilizaci a až poté je schopný (pokud bude
motivovaný) na sobě dále psychoterapeuticky pracovat.
Do situace, kdy člověk bude potřebovat pomoc, se může dostat každý z nás. Někdo z nás
může vyhledat psychoterapeuta s tím, že se dlouhodobě necítí zcela dobře a chce nějakou změnu –
změnu v sobě, změnu v tom, jak komunikuje s okolím, možná se bude chtít vyrovnat se svou
minulostí. V takovém případě je krizová intervence krátká. Tento klient bude potřebovat více času a
prostoru, aby si došel tam, kam potřebuje. Klient si svého psychoterapeuta může někdy i dlouho
vybírat, zde je opravdu důležité, jak zafunguje vzájemná „chemie“ mezi psychoterapeutem a
klientem.
Naproti tomu krizová intervence je nízkoprahová a měla by být snadno dostupná. Klient
může využít i intervenci, která je velmi anonymní – tedy neprobíhá ani tváří v tvář. Pokud klient
zvládne překonat svou krizi, může se dostat do péče psychoterapeuta, se kterým může dlouhodobě
pracovat na různých aspektech svého života.
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Pedagogické metody a metody užívané v psychoterapii
Mgr. Hana Zakouřilová
Úvod
Tématem teoretické práce jsou metody užívané v pedagogice (během výuky) a psychoterapii. Cílem
práce je nalézt metody, které mají společné prvky, ale používají se jiným způsobem. Nejdříve budu
popisovat každý směr zvlášť – první část metody pedagogické, druhá část metody
psychoterapeutické. V následující třetí se budu věnovat společným znakům.

1. Pedagogické metody
V posledních několika letech dochází k revoluci v oblasti vzdělávání. Dříve klasické frontální pojetí
výuky – učitel vykládá látku, žák informace pasivně přijímá, v dnešní době není populární. Hledají se
jiné, další cesty, jak informace žákům zprostředkovat. Základním kritériem pro výběr odpovídající
metody je cíl výuky. Pedagog vybírá a přizpůsobuje metody a formy práce žáků podle dané oblasti
výuky, podle připravenosti žáků k učení, specifik třídy a místa (lokality), podle vnějších podmínek
výchovně vzdělávacího procesu a v neposlední řadě podle vlastních možností, schopností a
zkušeností. K využití metod je možné přistupovat z mnoha hledisek – z hlediska pramenů a způsobů
získávání informací, aktivity žáků, rozsahu myšlenkových operací, fáze výuky a výukových forem atd.

Metody z hlediska poznání:
a) Metody slovní:
•
•
•
•

monologické metody (vysvětlování, výklad, přednáška, popis, vyprávění);
dialogické metody (rozhovor, dialog, diskuze, dramatizace);
metody písemných prací (písemná cvičení, kompozice, …);
metody práce s učebnicí, knihou, textovým materiálem.

b) Metody názorně-demonstrační
•
•
•
•

pozorování předmětů a jevů;
předvádění (předmětů, činností, pokusů, modelů);
demonstrace statických obrazů.
projekce statická a dynamická.

c) Metody praktické
•

Nácvik pohybových a pracovních dovedností (laboratorní činnost žáků, pracovní činnost,
grafické a výtvarné činnosti).

V dalším textu budou popsány jednotlivé metody více podrobně.

a) METODY SLOVNÍ
VYPRÁVĚNÍ UČITELE
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Je to monologická slovní metoda, a charakterizuje ji proto převážně jednosměrný proud informací od
učitele k žákům. Ze strany žáků není vyloučen dotaz nebo žádost o upřesnění a doplnění příběhu.
Typická je poutavost obsahu, dynamičnost podání a dramatičnost děje. Často se vypravují příběhy z
dějin, ze života zajímavých osobností a vlastní zážitky.
Účinnost osvojení učiva bývá při vyprávění vysoká, jsou-li žáci do vyprávění emocionálně zapojeni. Od
metody vyprávění se často očekává, aby žákům zprostředkovala věcné informace. Může ale plnit i
jiné funkce, např. je vhodná k motivaci žáků, protože často upoutá formou podání a výzvou k
prožívání příběhů, a dále přispívá k rozvoji kreativity, neboť si posluchači mohou dotvářet obrazy
událostí ve své představivosti. Vyprávění může prostřednictvím vhodně vybraných a podaných
příběhů podporovat také sociální učení žáků, neboť ve vyprávění mohou být nepřímo tematizovány
sociální konflikty, dějinné události, historky z cest apod. Vyprávění je také osvědčeným prostředkem
k udržení kázně a soustředění žáků, zvolňuje pracovní tempo, zpestřuje výuku, je určitým
oddechovým časem, aniž ovšem přeruší spojitost výuky.
VYSVĚTLOVÁNÍ (VÝKLAD) UČITELE
Je charakterizováno logickým a systematickým postupem při zprostředkování učiva žákům, který
respektuje jejich věk a vychází z aktuálního stavu jejich vědomostí a dovedností. Při vysvětlování jde o
rekonstrukci nebo pochopení nějakého jevu na základě argumentů vycházejících z příslušných
zákonitostí. Žáci jsou vedeni k pochopení a osvojení si jádra sdělení, podstaty jevu nebo funkce
předmětu.
Na rozdíl od vyprávění, které se vyznačuje fabulací, dramatickým napětím a estetickým zážitkem ze
slovního projevu, je vysvětlování orientováno výrazně kognitivně (na poznávací procesy). Je většinou
spojeno s frontální výukou, ale není vázáno jen na ni. Vysvětlování by mělo navazovat na zkušenosti
žáků a na stupeň jimi osvojených poznatků. Osvědčuje se postup od konkrétního k abstraktnímu, od
známého k neznámému a od jednoduchého k složitějšímu. Hlavní důraz se klade na přesné
vyjadřování, logické důkazy a zobecňování. Podpůrným prostředkem může být názorný materiál
(konkrétní předměty a jevy, jejich schematické znázornění apod.).
PRÁCE S TEXTEM
Je to metoda založená na zpracování textových informací, jejichž využití směřuje k osvojení nových
poznatků, k jejich rozšíření, prohloubení a upevnění. Nepatří sem pouhé žákovo čtení z učebnice.
Dominuje zde žákovo učení („učení z textu“), podporované v řadě situací učitelem. Patří sem zejména
práce s učebnicemi, učebními texty, příručkami, encyklopediemi, odbornou i krásnou literaturou,
učení z textů zprostředkovaných elektronickými médii (např. internetem) a také práce s textem, který
vytvořili sami žáci (výpisky, vlastní literární tvorba apod.). Zápis žáků do sešitu sem patří, pouze pokud
jsou naplněny výše uvedené charakteristiky.
Využívány jsou nejen specifické texty (především učebnice), ale i jiné neučebnicové texty.
Prostřednictvím textu získává žák podněty i k dalším samostatným aktivitám, např. k pozorování a
experimentování. Práce s textem spočívá tedy nejenom v zapamatování prezentovaných informací,
ale hlavně v postupném vytváření a zdokonalování dovedností žáků využívat textových informací při
řešení různě náročných úloh a problémů. Při práci s textem jde především o to, aby mu žák
porozuměl. Jak ukazují výsledky našich i mezinárodních výzkumů, čeští žáci prokazují při orientaci v
textu a v postihování jeho smyslu značné nedostatky.
ROZHOVOR
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Rozhovor jako výuková metoda je verbální komunikace v podobě otázek a odpovědí dvou nebo více
osob (obyčejně učitele a žáků) na dané výchovně-vzdělávací téma, které je zaměřeno na stanovený
cíl. Jádrem rozhovoru je dvoustranná komunikace, výměna zkušeností a hledání odpovědí na otázky.
Základními prvky rozhovoru jsou oslovení a replika (odpověď). Komunikaci iniciují a usměrňují otázky.
Častým případem je, že učitel zadá otázku a odpověď vyžaduje od jednoho žáka a na novou otázku
získává odpověď od dalšího žáka.
Pokud jeden učitelův impulz vyvolá reakci u více žáků, dostaví se výraznější aktivita. Nejúčinnější, ale
málo častý je případ, kdy učitelův podnět má za následek výměnu názorů mezi skupinou žáků a
teprve poslední žák formuluje výslednou odpověď. Existují volnější druhy rozhovoru (např. debata,
diskuze) a vázanější druhy rozhovoru (např. řízený a zkušební rozhovor). Pokud mají partneři
rozhovoru stejná práva, vzniká dialog. Při výukovém rozhovoru má učitel vedoucí roli. Výukový
rozhovor je prostředkem k aktivizaci žáků, protože žáky povzbuzuje k pozornosti a ke spolupráci. Žák
se při něm může učit rozhodovat, argumentovat a obhajovat své názory.

b) NÁZORNĚ-DEMONSTRAČNÍ METODY
Předvádění (demonstrace)
Zprostředkovává žákovi prostřednictvím smyslových receptorů vjemy a prožitky, pozorování –
záměrné, zacílené a soustavné vnímání. Předvádějí se reálné předměty a jevy, jejich zobrazení,
modely, zvukové pomůcky, dotykové pomůcky a také praktické a psychomotorické dovednosti.
Předvádění umožňuje žáky seznamovat také s jevy, které jsou jejich přímé zkušenosti nepřístupné
(např. cizí země) nebo nebezpečné (např. některé chemické pokusy). Na jeho základě se žáci učí jevy
pozorovat, zpřesňovat vnímání a vyvozovat závěry ze zjištěných faktů. Často se využívá klasická
tabule i počítače
Práce s obrazem
Obraz znamená znázornění reality různými prostředky za účelem zachování vjemu nebo představy.
Didaktický obraz zahrnuje např. kresbu na tabuli (ovšem ne pouhé psaní na tabuli), tradiční nástěnný
obraz, učebnicovou ilustraci, obraz vytvořený počítačovou grafikou, mapu atd. Patří sem realistická
zobrazení, schémata, grafy, piktogramy, symboly a také myšlenkové (pojmové) mapy.
Instruktáž
Zprostředkovává žákům vizuální, auditivní, hmatové a další podněty k jejich praktické činnosti.
Uplatňuje se hlavně při vytváření pohybových, pracovních, technických, laboratorních a sociálních
dovedností. Patří sem např. slovní instruktáž, písemná instruktáž (návod), instruktáž statickým a
dynamickým obrazem (film, video), hmatové a pohybové instrukce (učitel může vést pohyby žáka) a
ideomotorický trénink (žák si představuje činnost, kterou reálně prováděl).

c) DOVEDNOSTNĚ-PRAKTICKÉ METODY
Vytváření dovedností
Utváření připravenosti žáka k určitým činnostem. Patří sem například dovednosti rozumové
(intelektuální), které si žáci osvojují v matematice (řešení různých typů úloh), fyzice, chemii, při
tvorbě technických výkresů apod., a dovednosti jazykové. Proces utváření dovedností je postupný a
odvíjí se z činností žáků.
Napodobování (imitování)
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Přebírání určitých způsobů chování od jiných, zejména starších lidí, kteří mají autoritu. Může jít o
napodobování bezděčné nebo záměrné. Nejčastěji probíhá jako imitace bezprostřední nebo to může
být působení zprostředkované (z internetu, TV, četby apod.). Napodobování názorného příkladu se
uplatňuje např. v tělesné výchově a při nácviku cizojazyčné výslovnosti. Běžné je v přípravě učňů,
kteří si osvojují profesní dovednosti ve společenství mistrů v přirozené situaci odborného výcviku.
Manipulování, laborování, experimentování
Manipulování je vhodné uplatnit zejména v mladším školním věku, např. stříhání, lepení, pěstování
rostlin, montážní a demontážní práce (stavebnice). Laborování se využívá zejména v přírodovědných
předmětech, kdy se provádějí jednoduché pokusy. Při laborování se žáci učí zaznamenávat průběh
prací, registrovat dosahované výsledky, které dále zpracovávají. Ve vyšších ročnících škol sem patří
komplexnější laboratorní práce. Ze školního experimentování sem patří žákovský experiment
(umožňuje samostatné hledání, zkoušení a objevování). Experimentování můžeme chápat jako vyšší
stupeň laborování.
Produkční metody
Postupy, úkony a operace, při nichž vzniká nějaký smysly registrovatelný výstup, produkt, výkon.
Nacvičují se jimi zejména pohybové dovednosti a výkony jemné motoriky (např. psaní, kreslení,
rýsování, zpěv, hra na hudební nástroj).

d) AKTIVIZUJÍCÍ METODY
Tyto metody vycházejí ze žákovské aktivity, samostatnosti a samočinnosti. Typické jsou pro ně
výrazná aktivita a tvořivost žáků.
Heuristické metody a řešení problémů
Heuristické metody žáka nejen aktivizují, ale vedou ho také k samostatnosti a tvořivosti. Heuristický
přístup k učení („objevování“) může začínat otázkou „proč?“ a plně se uplatňuje při řešení problémů.
Problém se vymezuje jako teoretická nebo praktická potíž, kterou žák řeší aktivním zkoumáním a
myšlením. Řešení problémů probíhá ve fázích, ve kterých po identifikaci problému žák vytváří
hypotézy o způ- sobu řešení, který následně ověřuje. Řešení problému umožňuje využívat tzv.
laterální myšlení (měnit plán postupu) a vracet se k dalším pokusům o řešení, je-li výsledek chybný.
Situační a inscenační metody
Tyto metody vnášejí do převážně kognitivně zaměřených školních aktivit prvky osobní angažovanosti
a prožitků. Situační metody jsou charakteristické řešením problémového případu, reálné události.
Inscenační metody vyžadují, aby byli účastníci edukačního procesu sami aktéry předváděných situací.
Didaktické hry
Didaktická hra je taková seberealizační aktivita jedinců nebo skupin, která spontánnost a uvolnění
přizpůsobuje pedagogickým cílům. Má základ ve svobodně zvolené aktivitě a je vždy cílově
orientována. Je třeba se vyvarovat jak didaktizace her na jedné straně, tak nerespektování sepětí
didaktické hry s učením.

e) KOMPLEXNÍ METODY
Mezi komplexní výukové metody patří např.
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Projektová výuka – řešení komplexní praktické úlohy
Projektová výuka navazuje na metodu řešení problémů. Řeší se při ní většinou komplexní praktická
úloha (problém, téma), která je spojena se životní realitou. Projekt se realizuje buď jako práce ve
skupinách, nebo jako individuální úkol v rámci širšího projektu. Může mít různý časový rozsah i
rozmanitý počet účastníků (např. skupina žáků, celá třída, škola, několik škol). Práce s projekty
umožňuje vytvářet různé varianty, osvědčují se např. tzv. projektové dny či týdny. Projekt vyžaduje
velmi dobrou přípravu všech účastníků, aby se nezměnil v nezávazné hraní a byly naplněny plánované
výukové cíle.
Výuka dramatem – hraní rolí a následná diskuze
Výuka dramatem je úzce spojena s aktivizačními metodami. Její účastníci jsou vedeni k představování
si, hraní (předvádění), prožívání a reflektování lidské zkušenosti (charakterů, situací). Drama ve
vzdělávacím procesu umožňuje vytvářet životní příběhy a rozvíjí představivost.
E-learning - výuka podporovaná počítačem
E-learning většinou zahrnuje počítačově komplexně zpracované výukové lekce (témata, problé- my),
které umožňují individuální a variabilní postup učivem podle zvolené strategie. Někdy se uplatňuje i
přímá hlasová komunikace prostřednictvím počítačové techniky. Výuka podporovaná počítačem
převzala principy programovaného učení.

f) JINÉ METODY
HROMADNÁ (FRONTÁLNÍ) VÝUKA
Učitel při ní pracuje hromadně se všemi žáky ve třídě jednou společnou formou, se stejným obsahem
činnosti. Vyznačuje se společnou prací žáků ve třídě s dominantním postavením učitele, který řídí,
usměrňuje a kontroluje veškeré aktivity žáků. Hromadná výuka nejčastěji sestává z úseků vedených
frontálně a z momentů individuální práce žáků.
Frontální výuka se orientuje zejména na poznávací procesy, hlavním cílem je, aby si žáci osvojili
maximální rozsah poznatků. Hlavní pozornost se věnuje vysvětlování učitele, komunikace probíhá
zejména jednosměrně od učitele k žákům, žáci pracují v určitých fázích také individuálně (tj. nemají
formální kontakty s ostatními spolužáky). Slovní působení učitele je často doplňováno zápisem na
tabuli, demonstrací obrazů a předváděním. Realizuje se ve vyučovacích hodinách. Učitel stanovuje
tempo a učební úlohy, které jsou stejné pro celou třídu. Žáci řeší úlohy podle instrukcí učitele, který
hodnotí jejich práci. Uspořádání třídy je stálé.
SKUPINOVÁ (KOOPERATIVNÍ) VÝUKA
Žáci pracují ve skupinách (dvojice nebo větší skupiny) vytvořených podle různých kritérií, např.
obtížnosti úkolu, výkonu a učebního tempa žáků. Je založena na spolupráci (kooperaci) žáků mezi
sebou při řešení různě náročných problémů a úloh, ale i na spolupráci třídy s učitelem.
Hlavním rysem skupinové výuky není v žádném případě pouhé seskupování žáků do menších skupin,
než je třída, ale určující jsou tyto rysy: • spolupráce žáků při řešení náročnějšího problému nebo
úlohy, • rozdělení práce žáků ve skupině, • sdílení názorů, zkušeností a prožitků ve skupině, •
vzájemná pomoc členů skupiny, • odpovědnost jednotlivých žáků za výsledky společné práce. Pokud
jsou žáci rozděleni do skupin jen formálně a nejsou naplněny alespoň některé výše uvedené rysy,
může se jednat například o samostatnou práci žáků. Učitel při skupinové výuce podněcuje žáky ke
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spolupráci, někdy dokonce vyžaduje aktivitu žáků při formulování úloh. Učební úlohy jsou rozdílné
svým obsahem a náročností a umožňují spolupráci žáků. Žáci si vzájemně pomáhají, diskutují a
hodnotí svoji práci. Komunikace mezi žáky probíhá mnohostranně – ve skupině a mezi skupinami a
učitelem. Uspořádání třídy je flexibilní, umožňující konfiguraci pracovních míst žáků podle velikosti
skupiny i charakteru úloh.
SAMOSTATNÁ PRÁCE ŽÁKŮ A INDIVIDUALIZOVANÁ VÝUKA
a) Samostatná práce žáků je učební aktivita, při níž žáci získávají poznatky vlastním úsilím, relativně
nezávisle na cizí pomoci a vnějším vedení. Jejím určujícím znakem je postupné přebírání
odpovědnosti za výsledky učebního procesu žákem samým. Samostatnou práci je možné využít např.
při pozorování různých jevů, při zobecňování dřívějších zkušeností žáků, při práci s textem, při
používání vědomostí v praxi, při provádění experimentů a laboratorních prací a také při ověřování
znalostí a dovedností v písemných pracích. Někdy pracují žáci samostatně i v případě, že byli
formálně rozděleni do skupinek.
b) Při individualizované (ne nutně „individuální“) výuce se vychází z individuálních potřeb žáků a
diferencují se cíle i používané postupy. Soustavy individualizované výuky vznikaly v rámci reformní
pedagogiky a v současnosti existují zejména v tzv. alternativních školách (např. waldorfské,
montessoriovské, daltonské, freinetovské a jenské).

2. Psychoterapeutické metody
Dále v textu budou popsány psychoterapeutické metody – psychoterapeutický rozhovor,
psychodrama, psychogymnastika, relaxační metody, zaostřování – tělesně zakotvené prožívání,
katatymní prožívání obrazů, práce se sny, arterapie, muzikoterapie, taneční terapie.
Psychoterapeutický rozhovor
Slovo, řeč, rozhovor stojící ve službě potřebnému člověku – to je psychoterapie. Komunikace řečí,
mající podobu rozvoru, tedy vzájemného sdělování a sdílení významů mezi dvěma či více lidmi, se
děje vždy za určitým účelem. Psychoterapeutickým rozhovorem se snažíme navodit u klienta či
klientů změnu a vytvářet a rozvíjet vztah důvěry, kde je možná sdílnost, tedy dobré pracovní
společenství.
Řeč se skládá ze dvou forem – řeč racionality (pojmů, logiky, definování a objektivity) a řeč výrazy
(emoční, obrazný, metaforický, intuitivní, subjektivní). Slovně – obsahový aspekt je zprostředkován
převážně řečí racionality a mimoslovní spíše emoční, jež zároveň dává definitivní podobu vztahové
stránce meziosobní komunikace. Projev druhého chápeme globálně (rozpor mezi slovním a
mimoslovním sdělením vyvolává podezření na inkongruenci či živé problémy).
Rozhovor má vlastní dynamiku. Probíhá vždy v rámci vztahu, jenž je určitou nabídkou ze strany
terapeuta. Projev psychoterapeuta jeho formální a obsahová stránka stejně jako osobnostní styl –
indukuje v druhém specifické psychologické procesy. Psychoterapeutické rozhovory se dělí na
empatické, poradensko – informační, interpretující, podpůrné a přesvědčující.
1) Empatický rozhovor – empaticky vedeným rozhovorem navozujeme atmosféru blízkosti,
bezpečí a důvěry. Podporujeme sebeexploraci. Při přílišné empatii vzhledem k jeho osobnosti
a situaci jej však můžeme zarazit, vyvolat dojem vlezlosti a narušování jeho soukromí.
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2) Poradensko-informační rozhovor – cílem je střízlivě prohovořit to, co klienta subjektivně
zatěžuje a dodat mu chybějící informace. Pohybujeme se na převážně na racionální, věcné
úrovni. Informacemi snižujeme tenzi z nejistoty a napomáháme při zvažování okolností.
Nabízíme možnosti. Volba je na klientovi.
3) Interpretující rozhovor – psychoterapeut klientovi sděluje, jak pravděpodobně souvisí s jeho
motivací chování a to, co říká. Lze vzbudit v klientovi dojem, že mu nerozumíme. Jiným tento
styl zase vyhovuje.Ukazuje se, že je důležité, aby takto postupující terapeut a spolupracující
klient se drželi reality a zásady, že méně je více.
4) Podpůrný rozhovor – klienta jím povzbuzujeme, dáváme mu najevo, že jsme na jeho straně,
že mu věříme. Náš optimistický pohled a naděje nesmějí být neúměrné realitě. Lze takto
situačně dodat sebedůvěru a povzbuzení.
5) Přesvědčující rozhovor – direktivně vedený se snahou využít autority a racionality. Klienta
zpravidla směřujeme k opaku toho, co si myslí a říká na základě déletrvající nálady či různých
iracionálních domněnek a představ. Plně využíváme své autority, vědeckých poznatku, i
emočního přesvědčování.
Terapeut by měl ovládat více stylů vedení rozhovorů, jelikož praxe je velmi různorodá a vyžaduje
pružné reagování. Psychoterapeutický rozhovor nalézá využití ve všech formách psychoterapie
(individuální, s použitím skupiny, léčebné společenství) a u všech prostředků (metod). Proto je
považována za metodu základní.
Psychodrama
V podstatě se jedná o přehrání různých scének s cílem umožnit klientovi porozumět jeho problémů,
odreagovat se a případně se naučit jinému chování. Podporujeme spontánnost, výrazovou kreativitu
a rozšiřujeme vztahové možnosti. Psychodrama lze používat jako jednu z metod v rámci komplexního
psychoterapeutického působení při skupinové psychoterapii nebo jako hlavní prostředek
psychoterapie, jemuž se vše ostatní podřizuje.
Autorem psychodramatu je klient – protagonista, ale režisérem je psychoterapeut, jenž do děje
zasahuje a různými způsoby jej řídí tak, aby došlo k osvětlení problému, případně k abreakci a novým
pozitivním zkušenostem. Je mnoho psychodramatických technik (mění se role, mluví terapeut či jiní
za protagonistu apod.). Hraný děj může být z minulosti, přítomnosti či budoucnosti, reálný či
fantazijní (sen).
Některých prvků se využívá i mimo rámec psychodramatu – např. hraní rolí. V situaci jsou klientům
přiděleny jakoby úlohy, a tak se mohou cvičit v sociálních dovednostech.
Psychogymnastika
Tato metoda je výlučně neverbální, po ní následuje skupinový rozhovor. Její aplikace je univerzální a
omezení jsou dána jen fyzickou pohyblivostí pacienta a jeho ochotou ke spolupráci. Vlastní
psychogymnastické cvičení prováděné v plném rozsahu trvá hodinu až hodinu a půl. Dále se počítá
nejméně s hodinou pro skupinový rozhovor a rozbor proběhnuvšího. Aktivita je pro dva
psychoterapeuty – jeden techniku vede, druhý zapisuje pozorované nápadnosti v projevu pacientů.
Vedle psychoterapeutického působení (abreakce, uvolnění, emocionální a kognitivní korektivní
zkušenost) má význam sociometrický (zjistíme vzájemné postavení, sympatie a antipatie pacientů
mezi sebou) a psychodiagnostický, neboť v meziosobních a pohybových aktivitách dobře poznáme
osobnost ve vztazích. Neverbální komunikační stránka je obtížně člověkem samým kontrolovatelná a
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ovladatelná, proto přes řeč těla na sebe člověk nejvíce prozradí, což je v situaci psychoterapie
užíváno ve směru sebepoznání (autognóze).
Relaxační metody
Slouží k uvolnění, zklidnění, uvědomění si těla a lepšímu zvládání stresových situací. Relaxace a
imaginace bývá ze začátku řízená terapeutem, když si klient osvojí techniku, může relaxovat
samostatně.
Ve standardní formě se postupně člověk učí navodit si pocit tíhy a tepla v těle, klidnou srdeční a
dechovou činnost, pocit příjemného tepla v oblasti břicha a chladného čela. Autogenní trénink je
možné provozovat vleže nebo vsedě.
Když klient zvládne tuto základní formu, může přistoupit k dalšímu stupni a zařadit si do relaxace
vlastní formule zaměřené na to, co konkrétně potřebuje (například kuřák, který se chce odnaučit
kouřit, si vymyslí větu o lhostejnosti vůči cigaretám).
Dále lze navázat autogenní meditací. Zde se pracuje s určitými představami a je určená těm, kteří
usilují o hlubší poznání a rozvoj sebe sama. Nejde o uvažování tak, jak ho známe v bdělém stavu, ale
spíše o nadhození tématu a sledování, jaké představy se v souvislosti s ním vynoří.
U Jacobsenovy progresivní relaxace se klient učí rozlišovat mezi napětím a uvolněním svalů. Cvičí se
svalové skupiny celého těla a nácvik je postupný.
Cvičení s dechem vede ke zklidnění tělesných orgánů a v té souvislosti i ke zklidnění psychickému.
Jejich základem je dokonalá koncentrace na vlastní dech a jeho řízení, některá tato cvičení lze najít
také v józe či v tai či.
Postizometrická relaxace je kombinací tělesného cvičení a relaxace. Některou z relaxačních metod je
možné provádět po cvičení, procházce, zkrátka při lehké fyzické únavě.
Zaostřování – tělesně zakotvené prožívání
Jedná se o osobité koncentrativní a imaginativní cvičení opírající se o tělesnost člověka. Zjišťujeme
jím subjektivní významy určitých prožitků a obsahů, jež se postupně dostávají do vědomí, až je
zřetelně poznáme. Děje se to tak, že zvláštním způsobem zaměřujeme pozornost na proud svého
prožívání ve stavu relaxace. Metoda zaostřování staví na dvou předpokladech:
1) vše psychologicky významné je doprovázeno a skryto v prožívání, které je zakotveno tělesně
a je celostního charakteru.
2) Skutečná změna osobnosti a následně chování nastává, jestliže probíhá současně v rovině
psychické i tělesné (pocit úlevy, uvolnění,…).
Katatymní prožívání obrazů
Metoda katatymního prožívání obrazů (též symbolické drama) je považována za nejlépe
propracovanou techniku řízeného denního snění. Klient pod přímým vedením terapeuta v pozici
v leže relaxuje a potom má za úkol si živě představovat a fantazijně rozvíjet různé standartní motivy.
Fantazie a nápady klienta jsou předmětem další psychoterapeutické práce.
Představy, které klient produkuje v přímé návaznosti na nabídnuté standartní motivy, mají ráz
hypnagogických vizí při mírně změněném stavu vědomí. Těžiště změny spočívá v abreakci, odžívání a
interpretaci nevědomých procesů v souvislosti se zdravotní a osobnostní problematikou klienta.
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Práce se sny
Tradiční psychoterapeutické využití snů pacienta je spojeno s analýzou a výkladem snů tak, jak je
dodnes běžné v hlubinné psychologii, zvláště v její psychoanalytické a analytické podobě, kde zaujímá
centrální místo. Hlubinná psychologie předpokládá, že sny poskytují „královskou cestu k nevědomí“,
které považuje za místo, jež podstatným způsobem člověka řídí a je zdrojem jeho nevědomé
(neuvědomované) motivace. Přístup hlubinné psychologie je pokusem o teorii a výklad snů. Řeč snu
k nám promlouvá a poskytuje skryté významy zpravidla prostřednictvím alegorií, metafor a symbolů.
Na sny je nahlíženo vždy z různých stran dle psychoterapeutického směru. V každém případě jsou
vždy jedinečné a tuto jedinečnost musíme při výkladu či jiném způsobu práce s nimi respektovat. Se
sny lze pracovat individuálně i skupinově. Lze je přehrávat psychodramaticky, použít v arteterapii.
Arteterapie
Arteterapie je léčebný postup, který využívá výtvarného projevu jako hlavního prostředku poznání a
ovlivnění lidské psychiky a mezilidských vztahů. Jde o tvořivou činnost s výtvarným materiálem. Je
možné také rozlišovat arteterapii (léčbu) od artefiletiky (vzdělávání a výchova prostřednictvím
výtvarných prvků). Arteterapie bývá vnímána jako součást tzv. kreativních terapií spolu s
muzikoterapií a taneční terapií.
http://www.arteterapie.cz/
Muzikoterapie
Muzikoterapie je obor s primárně terapeutickým dopadem. Zároveň je muzikoterapie léčebným a
podpůrným postupem, v němž kvalifikovaný muzikoterapeut prostřednictvím pomáhajícího vztahu,
hudby a hudebních elementů provází klienta nebo skupinu v terapeutickém procesu. Cílem tohoto
procesu je relevantním způsobem rozvinout potenciál nebo obnovit funkce jedince tak, aby mohl
dosáhnout lepší intrapersonální a/nebo interpersonální integrace, s cílem naplnění tělesných,
psychických, emocionálních a sociálních potřeb.
http://www.czmta.cz/muzikoterapie/co-je-to-muzikoterapie
Taneční terapie
TPT (tanečně pohybová terapie) je definována jako psychoterapeutické užití pohybu v procesu, který
podporuje emoční, sociální, kognitivní a fyzickou integraci jedince. TPT je psychoterapeutické
užití pohybu a tance, které umožňuje kreativní zapojení jedince do procesu, v němž je podporována
emoční, kognitivní, fyzická a sociální integrace jedince.
Slovo tanec reprezentuje veškeré neverbální projevy jedince, které mají komunikační potenciál.
Neverbálními projevy rozumíme veškeré pohybové akce, které odrážejí aktuální prožívání daného
člověka a jeho zkušenost s vnějším světem. Neverbální projevy každého člověka vytvářejí jeho vlastní,
osobitou „choreografii“, ve které je obsažena jeho minulost, přítomný okamžik i záměr, odkazující
k budoucnosti. Na kontakt mezi lidmi lze pak pohlížet jako na spontánní improvizace, během nichž se
oba subjekty vzájemně ovlivňují.
Taneční terapeut neučí pacienta určité pohyby či „kroky“. Nepoužívá ani určité pohyby k záměrnému
vyvolání emoce. Pohyb je zde přednostním prostředkem pro navazování terapeutického vztahu
a vyjadřování vnitřního prožívání. Tento „pohyb“ pak tedy nazýváme tancem, neboť nemá pouze
funkční úroveň, ale nabývá úrovně (pre)symbolické, expresivní, komunikační.
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TPT je řazena mezi tzv. expresivní terapie neboli terapie uměním (arts therapies), neboť pracuje
s formou uměleckého vyjádření – s tancem. Nutno však zdůraznit, že estetická složka tance ustupuje
při jeho terapeutickém užití (v jistém slova smyslu) do pozadí. Nejde totiž přednostně o to, vytvářet
pohyb „krásný“, ale pohyb a tanec vycházející z vnitřního prožívání.
http://www.tanter.cz/tpt/definice/

3. Pedagogika vs. psychoterapie
Z výčtu výše je patrné, že jak v pedagogice, tak i v psychoterapii, jsou používány podobné metody
práce s žákem, klientem. Tak v čem je tedy rozdíl? Tím je již vstupní informace, kde se nacházíme, co
očekáváme a také jaký je cíl.
Od učitele se očekává výuka – předávání informací. Cílem je získání nových znalostí, dovedností,
návyků. Do interakce s učitelem přichází děti mezi 2-3 rokem života při vstupu do mateřské školy a
provází je vzděláváním minimálně do 15 let, kdy ukončují povinnou školní docházku. Během tohoto
období se potkají s různými typy pedagogů (osobností), kteří užívají různé metody ve výuce.
Samozřejmě i jejich osobní pojetí dané metody hraje velmi významnou roli ve vlivu na žáka.
Od psychoterapeuta očekáváme pomoc s nějakým problémem. Cílem je odstranění či zmírnění obtíží,
resocializace, reorganizace, restrukturalizace, rozvoj osobnosti (osobnost se přetváří), úprava
psychofyzických stavů, podpora v krizové situaci, pomoc při adaptaci na nové podmínky, změna
chování, ovlivnění sociálních vztahů, osobnostní změna. Klient vyhledává psychoterapeuta většinou
dobrovolně. Je ochoten za jeho služby platit. Tak jako každý pedagog je jiný, to samé platí i u
psychoterapeutů. Zároveň klient má možnost si terapeuta dopředu vybrat, informovat se na něho,
později s ním ukončit spolupráci pokud mu styl práce nevyhovuje.
Jednotlivé metody se používají s jiným pojmenováním jak v pedagogice, tak v psychoterapii. Mezi
hlavní prostředek patří slovo, které je nositelem informace a změny (rozhovor, výklad, vyprávění,
apod.). V pedagogice se počítá s tím, že žák je příjemce informace, který se aktivně podílí na
získávání, prohlubování daných informací. V psychoterapii je hlavním nositelem informace klient.
Terapeut pracuje s různými technikami, které klientovi nabízí. Z mého pohledu je výhoda, když
terapeut ovládá více metod, jelikož pro každého klienta či problém se hodí jiná metoda.
Jak pedagogové, tak psychoterapeuti by měli být otevření novým postupům. Měli by být schopni
přizpůsobovat se těm, kteří je vnímají jako odborníky. Možná nový vývoj v oblasti vzdělávání se začne
více inspirovat skupinovou prací, dynamikou skupiny a jejími zákonitostmi.

Závěr
Zpracování této práce mě vedlo k poznání, že používané metody nejsou tak rozdílné. Rozdílná je
terminologie a přístup. Zároveň je ale v některým alternativních pedagogických směrech dáváno více
prostoru žákům jako těm, kteří se chtějí rozvíjet, vzdělávat. Jsou to oni, kteří jsou hybateli a učitel je
jen průvodce. Tak vnímám i psychoterapeuta. Jako někoho, kdo provází klienta. Ve spojitosti s tímto
mě připadne dobré rčení: „Když dva dělají totéž, není to totéž.“ Jak kvalitní pedagog může působit
terapeuticky, tak i špatný psychoterapeut nemusí pomoci.
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1. Úvod
Poruchy příjmu potravy tvoří poměrně široké diagnostické spektrum. Jsou
charakterizovány patologickým jídelním chováním a vnímáním vlastního těla s mnoha
dalšími somatickými, psychologickými a sociálními následky. Poruchy příjmu potravy patří
mezi dlouhodobá a závažná onemocnění, která však lze úspěšně léčit. Mezi základní
podmínky úspěchu v léčbě patří motivace k řešení problémů vztahujících se k narušenému
příjmu potravy, ale i ostatním životním oblastem.

2. Rizikové faktory PPP
Diferencovanost problému poruch příjmu potravy a dynamika jejich vývoje vylučuje
jednoduchou odpověď na složitou otázku etiologie. Je zřejmé, že neexistuje žádný klíčový
rizikový faktor a že téměř vždy jde o určitou konstelaci vlivu sociokulturních a rodinných
faktorů, nepříznivých životních událostí, osobnostních rysů, vývojových a biologických
faktorů.
PhDr. František David Krch ve svém článku Poruchy příjmu potravy – rizikové faktory,
uvádí tyto hlavní skupiny rizikových faktorů.
Mužský a ženský svět - stačí být ženou a riziko vzniku PPP je mnohonásobně vyšší.
Anorektických pacientek je v průměru 10x více než mužských anorektiků a v případě
mentální bulimie je zastoupení žen 20× vyšší. Muži jsou méně ohroženi PPP zejména proto,
že méně často než ženy drží diety ve snaze kontrolovat svoji tělesnou hmotnost. Méně jim
vadí tloušťka, protože v pubertě oproti dívkám méně přibývají na tuku a více jim rostou svaly,
což vnímají pozitivně. Zatímco fyzické dospívání pro chlapce znamená, že se přibližují
maskulinnímu ideálu krásy, pro dívku znamená dospívání vývoj směrem od toho, co je
považováno za krásné.
Nebezpečný věk - Typickým obdobím počátku PPP je období puberty a dospívání.
Pubertální tělesné dozrávání jako ústřední podnět při vzniku anorektických příznaků, které
jsou koncem puberty patrny až u 6 % děvčat. Určitá zprostředkující role při rozvoji poruchy je
připisována negativním emocím, které mohou doprovázet hormonální změny v pubertě. V
průběhu dospívání se diferencuje vlastní Já, vzrůstá sebeuvědomování se a zájem o svět
vrstevníků. Ve vztahu k němu, k jeho hodnotám a kritériím se dospívající velmi citlivě
vymezuje. Je sociálně vnímavější, a proto zranitelnější a soupeřivější. Jeho sebevědomí je
labilnější.
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Vliv rodiny - Z hlediska vzniku PPP je zvláště významná role rodiny při formování konceptu
úspěchu, krásy a představy o vlastním těle, při vytváření jídelních a pohybových návyků a
životního stylu a v neposlední řadě i při formování představy o nezbytné míře spoluúčasti při
utváření vlastního osudu a řešení problémů. Některými autory je v souvislosti s rozvojem
PPP poukazováno na nadměrně vysoká očekávání a kritičnost rodičů, nedostatek péče a
empatie a některé nedostatky v rodičovské péči. Mezi matkami anorektiček se nevhodné
jídelní a dietní postoje mohou vyskytovat častěji.
Psychologické faktory - V souvislosti se vznikem a rozvojem PPP bývají připomínány určité
osobnostní rysy, některé afektivní a kognitivní poruchy. Anorexie, to je především úzkost,
kognitivní rigidita, vyhýbavé chování, perfekcionizmus a obsedantní rysy. Mentální bulimie je
spojována s emoční labilitou, nezdrženlivostí, impulzivitou, hraniční osobností a depresivní
náladou.
Porucha příjmu potravy mění kvalitu života nemocného a při dlouhodobějším průběhu
získává určitou adaptační funkci, což otevírá prostor dalším negativním prožitkům. Rostoucí
úzkost se snadno generalizuje i na jiné oblasti života a zvracení nebo nadměrná
sebekontrola v jídle získávají kompulzivní charakter. Obsedantně kompulzivní porucha proto
patří mezi častou komorbiditu mentální anorexie a perfekcionizmus mezi nejvíce zmiňované
rizikové vlastnosti a tendence.

3. Epidemiologie
Prevalence anorexia nervosa (AN), bulimia nervosa (BN) a psychogenního přejídání (PP)
je 0,6, 1,0 a 2,8 % s rizikem několikanásobně vyšším (až 10×) u žen. Medián vzniku
onemocnění je 18–21 let. Děti do 12 let představují asi 5 % pacientů. Až u 40 % pacientů s
PPP bylo popsáno sebepoškozování, především u bulimických pacientek. V naší populaci
bylo prokázáno, že už ve 13 letech 35 % dívek a 13 % chlapců není spokojeno se svým
tělem, 50 % dívek si přeje zhubnout, 40 % se vědomě omezuje v jídle a 4 % záměrně zvrací.
S nárůstem obezity u dětí vidíme daleko častěji poruchy příjmu potravy s premorbidní
obezitou.

4. Klinický obraz
Pacienti většinou zprvu kontaktují praktického lékaře, pediatra, internistu,
gastroenterologa, dermatologa, chirurga, neurologa, gynekologa, centrum aplikované
reprodukce nebo stomatologa. Nežádají přímo o pomoc s poruchou příjmu potravy.
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Nejčastěji si stěžují na únavu, závratě, nedostatek energie, poruchy menstruačního cyklu,
zvýšení nebo snížení váhy, obstipaci, meteorismus, abdominální bolesti, pálení žáhy, bolesti
v krku, palpitace, polyurii, polydipsii, nespavost a patologické jídelní chování zatají. Ani ve
fyzikálním vyšetření nemusí být zpočátku patologický nález. Proto je nutné na diagnózu
myslet, zvláště u dospívajících a mladých žen v riziku (vrcholové sportovkyně, tanečnice,
modelky, herečky a studentky těchto oborů). A cíleně se ptát na problematické jídelní
chování. Pacientku o onemocnění a jeho důsledcích informujeme, monitorujeme obtíže a při
jejich přetrvávání a zhoršující se malnutrici zasíláme pacientku k psychiatrickému vyšetření.
Včasná detekce onemocnění a adekvátní léčba jsou pro průběh onemocnění zásadní.
Největší problém ale představuje skutečnost, že většina postižených a někdy i jejich rodiče
zpočátku často adekvátní léčbu odmítají. A problémy, které zhoršují somatický stav i
prognózu (abusus laxativ, diuretik, manipulace inzulinem, zneužívání antiobesik a dalších
látek) dlouhodobě ze studu a strachu ze stigmatizace tají.
Postižení často vyhledávají různé alternativní přístupy. Mají na lékaře nereálné
požadavky, chtějí vyléčit, ale zachovat velmi nízkou hmotnost.
U dětí může být stanovení diagnózy složitější, nelze vždy použít kritéria pro dospělé
(např. amenoreu u prepubertálních dětí). Nedostatečná výživa se může projevit pouhou
stagnací váhy v období růstu. Děti si také častěji stěžují na somatické obtíže. V kontrastu s
restrikcí vlastního příjmu potravy se někdy nápadně teoreticky zabývají jídlem, vaří a
kontrolují stravování členů celé rodiny. Často u nich pozorujeme změny chuti, přesolování,
kořenění, přílišné zapíjení jídla nebo naopak nedostatečný příjem tekutin. Při pozorování
jídelního chování zjistíme, že jedí pomalu, obřadně, v jídle se „šťourají“ a mezi jídly
„uždibují“. Děti mohou být poruchou příjmu potravy postiženy celoživotně např. menším
vzrůstem a infertilitou. Puberta bývá opožděna, osteoporóza vznikne dříve, často již ve
druhém roce onemocnění.
Pro rychlý skreening AN i BN byl vyvinut dotazník SCOFF (Morgana et al., 1999).

1. Cítíte se někdy až k zbláznění nepříjemně plná?
2. Bojíte se ztráty kontroly nad množstvím snědeného jídla?
3. Ztratila jste v poslední době na váze více než 7 kg za dobu 3 měsíců?
4. Myslíte si, že jste tlustá, když si ostatní myslí, že jste příliš štíhlá?
5. Myslíte si, že jídlo ovládá Váš život?
Klinické rysy syndromu u spolupracující pacientky nebo rodiny lze poznat snadno.
Diagnóza je spolehlivá při splnění všech diagnostických vodítek.
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I. Anorexia nervosa (MKN-10: F50) podle kritérií MKN-10 charakterizuje
•

Tělesná váha udržovaná nejméně 15 % pod předpokládanou váhou (ať již byla
snížena nebo jí nikdy nebylo dosaženo) nebo BMI - Body Mass Index (váha (kg) /
výška (m)2 ) je 17,5 nebo méně. Prepubertální pacienti nesplňují během růstu
očekávaný váhový přírůstek.

•

Pacientka si snižuje váhu sama, dietami, vyprovokovaným zvracením,
užíváním diuretik, anorektik, laxativ či excesivním cvičením.

•

Specifickou psychopatologii představuje především strach z obezity přetrvávající i
při výrazné podváze, zkreslené vnímání vlastního těla a vtíravé, ovládavé
myšlenky na udržení podváhy, někdy jídelní rituály.

•

Rozsáhlá endokrinní porucha, hypothalamo-hypofyzární-gonádové osy, u
žen amenorea, kterou však často zakrývá užívání hormonální antikoncepce. U
mužů ztráta sexuálního zájmu.

•

Začátek před pubertou, zpozdí nebo zastaví další vývoj (vzrůst, vývoj prsou,
primární amenorea, dětské genitály u chlapců). Po uzdravení dojde k dokončení
puberty, ale menarché může být opožděna. Bulimia nervosa začíná později a
často se z Anorexia nervosa nebo její subklinické formy vyvíjí.

II. Bulimia nervosa (MKN-10: F50.2) podle MKN-10 charakterizujeme:
•

Neustálým zabýváním se jídlem, neodolatelnou touhou po jídle se záchvaty přejídání.

•

Snahou zbavit se kalorií ze zkonzumovaného jídla jedním (nebo více) způsoby:
vyprovokovaným zvracením, zneužíváním laxativ, hladovkami, anorektiky, diuretiky,
tyreoidálními preparáty, laxativy, u diabetických pacientů manipulací inzulinovou
léčbou. Restriktivní a bulimické subtypy se mohou střídat.

•

Specifická psychopatologie spočívá především v chorobném strachu z tloušťky,
pacientka si stanovuje cílovou hmotnost nižší než je pro ni optimální či zdravá
premorbidní váha. Záchvaty přejídání „binge eating“ spočívají v konzumaci výrazně
nadměrného množství potravy (většinou takové, kterou si z dietních důvodů běžně
odpírá – např. sladkosti) v krátkém čase.
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III. Přejídání spojené s jinými psychickými poruchami (F50.4) zahrnuje:


Přejídání, které může být reakcí na stres (sexuální trauma, ztráta blízké osoby nebo
uplatnění).



Vede k nárůstu váhy následkem psychických faktorů a poruch stravovacího chování.



Následná obezita může postupně vést ke snížení sebehodnocení, poruchám
nálady, úzkostným stavům, nejistotě v osobních vztazích, sociální izolaci a rozvoji
další somatoformní poruchy. Lze ji navodit i dlouhodobou psychofarmakoterapií.



Zaujetí různými dietními opatřeními vede často do začarovaného kruhu výrazného
kolísání váhy, afektivní labilitě i depresivním poruchám.

IV. Atypické formy mentální anorexie (F50.1) a mentální bulimie (F50.3)
Nesplňují všechna kritéria klasifikace, ale jinak vykazují typický klinický obraz a
především léčba je stejná. V primární péči se vyskytují častěji. Onemocnění může být
považováno za atypické, když pacientky některé symptomy tají. S pacientkami se o
symptomech nepřeme, abychom neprohloubili jejich odpor k léčbě. Zvláště u mladých
pacientů jsou důležité informace od rodiny. V současnosti stoupá pozornost odborníků
věnovaná psychogennímu přejídání, které zvláště při existující predispozicí jedince vede
k obezitě a má srovnatelný dopad na zdravotní stav a kvalitu života s ostatními poruchami
příjmu potravy.

5. Léčba
Psychiatrické a psychologické vyšetření by mělo vést ke sdělení diagnózy,
psychoedukaci, návrhu a motivaci k další léčbě. Léčba poruch příjmu potravy je velmi
náročná, práce s ambivalencí k léčbě vyžaduje značné dovednosti a trpělivost.
Zdůrazňujeme interdisciplinární spolupráci, zásadní je spolupráce s rodinou, případně se
školou, se sportovními trenéry. Bez zlepšení motivace ke změně jídelního chování a úpravě
hmotnosti zůstávají i vysoce sofistikované lékařské přístupy neúčinné a odborníci bezradní.
V prvním kontaktu s pacientem a jeho rodinou hraje zásadní roli pediatr nebo praktický lékař,
zejména ve včasné diagnostice a psychoedukaci a při přetrvání problému v doporučení další
vhodné odborné péče. Nutriční terapeuti se stále více zapojují do léčby poruch příjmu
potravy, většinou jsou členy terapeutického týmu. Pro kvalitní spolupráci týmu je důležité
jasné stanovení profesionálních kompetencí a dodržování jasných pravidel a hranic, protože
porucha příjmu potravy může mít velmi manipulativní charakter. Psychoterapeutické a
286

poradenské intervence vyžadují psychoterapeutický výcvik a supervize a značné
komunikační dovednosti.

6. Realimentace
S ohledem na zaměření práce, zde pouze stručně. K hospitalizaci na jednotkách
intenzivní metabolické péče dochází u pacientek bez náhledu a motivace k léčbě až při
vážném ohrožení somatického stavu: při hmotnosti pod 85 % standardní váhy, minerálovém
rozvratu, hrozbě renálního, kardiálního nebo jaterního selhání. Indikací k hospitalizaci dítěte
je jednoznačně váhový úbytek více než 25 %, dehydratace, známky oběhového selhávání,
přetrvávající zvracení, těžká deprese nebo suicidální chování. Hospitalizace často vyžaduje
výživu sondou a výživu parenterální. Co nejdříve je třeba začít s částečným perorálním
příjmem potravy.

7. Psychoterapie
Když pacientky zvládnou svou ambivalenci k onemocnění a k léčbě, většinou pomoc
odborníka přijmou. Postup léčby a psychoterapii následně vybíráme podle motivace (u
mladších i spolupráce rodiny), fáze onemocnění a jeho trvání a změny, které je pacient
aktuálně schopen (pouhá úprava hmotnosti, změna postojů v jídelním chování, řešení
vztahových problémů, prevence relapsu). Roli hraje i postoj a osobnost terapeuta a
dostupnost jiné kvalifikované péče. Ale v akutní fázi onemocnění (při výrazné podvýživě) je
účinnost psychoterapie sporná, protože většinou pacientky mají problém koncentrovat se na
psychoterapeutickou práci, pracovat na zlepšení náhledu a na pochopení kontextu vzniku a
udržování patologického jídelního chování. U dětí platí, že čím je dítě mladší a psychicky
nezralejší, tím je jeho spolupráce v léčbě a náhled horší a tím víc odpovědnosti leží na okolí
dítěte.
Poruchy příjmu potravy nejsou terapeuticky vždycky snadným úkolem. Často je
skloňován problém motivace klienta.
Motivace k léčbě je zásadní proto, aby byl nemocný ochoten k odborníkovi pravidelně
docházet a věnovat kus svého času něčemu, co považuje za důležité. Na počátku léčby
bývá motivací vlastní utrpení nemocného, alespoň částečné vědomí si své nemoci a také
důvěra v možnost pomoci. U poruch příjmu potravy je však problémem, že nemocný nemá
pocit, že svým zacházením s jídlem a se svým tělem nějak trpí. Dokonce si často připadá
úspěšný a výjimečný. Jemu se podařilo zhubnout, on jídlo nepotřebuje nebo se může
přejídat, ale nepřibere. V úvodu může pomoci dodat dostatek informací a doufat, že zdravý
287

rozum klienta zafunguje. Dalším důležitým důvodem k léčbě je víra, že když se uzdravím,
budu se cítit o poznání lépe. Anorexie však nemocnému pomyslně našeptává, že až se
uzdraví, bude tlustý a neatraktivní. Tím vyvolává hrůzu až odpor z jakékoliv změny, vedoucí
k nárůstu tělesné hmotnosti, bez které se (je-li nemocný v podváze) nemůže dlouhodobě
léčba podařit. Terapeut musí dostat alespoň šanci nějakou dobu s těmito nereálnými
obavami pacienta pracovat, udržet si důvěru nemocného a dovolit mu vyzkoušet si, že i když
přibere na váze, zůstává dál velmi štíhlý. Často ztrácejí pacienti k odborníkovi důvěru proto,
že jejich očekávání se velmi liší od skutečného průběhu terapie. Někteří se jdou léčit s tím,
že potřebují pomoci s jídelníčkem či s večerní touhou se přejídat a terapeut se jich ptá na
pocity, vztahy atd. Jiní zase očekávají zájem o svou osobu a terapeut je váží a chce po nich
práci s jídelními záznamy. Zde je důležité na začátku spolupráce téma očekávání
nemocného a způsobu práce terapeuta podrobně probrat a i během léčby se k nim vracet.
Ambivalence v prožívání léčby nemocným má často za následek tzv. pseudo-spolupráci.
Nemocný se sice formálně léčí, dochází na sezení, na své potíže má rozumný náhled, ale
s terapeutem nemluví o podstatných věcech, které s ním a nemocí souvisejí. Cíleně nemění
své zacházení s jídlem tak, aby zvýšil svůj kalorický příjem a přibral či jedl pravidelně a
omezil tak záchvaty přejídání. Často svou stagnaci ve váze či bulimické záchvaty omlouvá
nejrůznějšími zdravotními potížemi. Dá se říci, že nemocný se dostává do pasivní rezistence,
která je pro něho pastí, z níž potřebuje od terapeuta pomoci ven. Od odborníka taková
situace vyžaduje značné zkušenosti, aby pomohl nemocnému pojmenovat, co se skutečně
děje a pomohl mu také zmírnit jeho ambivalenci k léčbě. Každý z výše zmíněných jevů může
mít za následek předčasné ukončení léčby klientem. Ten odchází s tím, že terapie
nepomáhá a ztrácí motivaci pokračovat jinde. Někdy ovšem není v moci terapeuta přes
všechna úskalí pacienta bezpečně převézt.
Z psychoterapeutických přístupů pro tento druh problému je u nás nejvíce známý
kognitivně – behaviorální přístup s možnostmi práce skrze imaginaci nebo skrze využití
kresby postavy při zpracovávání bazálních témat u tohoto okruhu problémů, jako je vnímání
tělesného schématu a vztahu k sobě nebo jídelních návyků v rodinném systému.

Kognitivně-behaviorální terapie
Z psychoterapeutických přístupů se nejčastěji používá kognitivně-behaviorální
terapie (KBT). Pomáhá změnit nežádoucí jídelní chování (záchvaty přejídání, zvracení a
nadužívání diuretik, laxativ, restrikci příjmu potravy, vyhýbavé chování) a navodit
normální jídelní režim. Zároveň pracuje na změně myšlení (ovlivnění negativního
vnímání vlastního těla, sníženého sebehodnocení a perfekcionistických požadavků na
sebe i okolí).
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Interpersonální psychoterapie
Interpersonální psychoterapie (IPT) se zaměřuje na vztahové problémy. Zařazujeme ji
především do programu prevence relapsu (který se vyskytuje až v 50 % případů).
Psychodynamická psychoterapie
Psychodynamická (psychoanalytická) psychoterapie vyžaduje modifikovaný přístup se
znalostí specifických symptomů poruch příjmu potravy, popsaný již Hilde Bruchovou
(1973). Většinou je indikována, když krátkodobé intervence selhávají a/nebo při
komorbiditě poruchy příjmu potravy s osobnostní problematikou, u jedinců s anamnézou
psychotraumatizace, sexuálního zneužití a/nebo posttraumatické stresové poruchy.
Rodinná terapie
Pro dospívající s diagnózou anorexie evropské standardy léčby doporučují především
rodinnou terapii. Nový přístup pro adolescentní pacientky a jejich rodiny přináší
„vícerodinné programy“, intenzivní psychoterapeutické programy, určené pro skupinu
celých čtyř až šesti rodin pacientek trpících anorexií. Pro adolescenty s bulimia nervosa
je doporučován adaptovaný program KBT s účastí rodiny.
Psychoedukace
Intenzivnější práci s rodinami podporuje současný trend v péči o duševně nemocné
zahrnující psychoedukaci a podporu jedinců o chronicky (duševně) nemocné pečujících,
protože jejich postoje mohou zásadně ovlivnit průběh onemocnění. Do nových forem
prevence a léčby jsou stále častěji zapojovány nové technologie: zasílání podpůrných
SMS, internetové poradenství, psychoterapie formou chatu i kluby pro rodiče. Z internetu
mohou rodiny získat základní informace o somatických i psychických následcích
onemocnění, normálních stravovacích návycích a hmotnosti, o nevhodných dietních a
purgativních metodách. Psychoedukace dostupná na internetu přináší doporučené
jídelníčky, škály k posouzení závažnosti onemocnění a poruchy vnímání vlastního těla a
kontakty (např. www.idealni.cz).
V posledních letech jsou rozvíjeny koncepty psychoterapie zaměřené na tělo, dále např.
„mentalizace,“ (zlepšení schopnosti rozumět sobě i ostatním) nebo kognitivní remediace
(zaměřená na specifickou kognitivní problematiku PPP).

8. Psychofamakoterapie
U PPP byla zkoušena především antidepresiva, ale i antipsychotika a látky stimulující
chuť k jídlu a další. Žádná látka není jednoznačně účinná, aby zcela převážila riziko
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nežádoucích účinků. Jejich riziko u jedinců s výraznou malnutricí může být výrazně zvýšeno.
U AN byl popsán efekt antidepresiv v prevenci relapsu , u BN ve snížení frekvence záchvatů
přejídání a zvracení (i při nepřítomnosti deprese). Antidepresiva se ale používají především
při současné depresivní, anxiózní a obsedantní symptomatice, při selhání psychoterapie a
psychosociálních přístupů nebo u těch, kteří psychoterapii odmítají.
Účinnost byla prokázána u komorbidních psychiatrických poruch (alkoholová a drogová
závislost, sebepoškozování, kleptománie, sexuální desinhibice a OCD). Současně je v léčbě
nutný komplexní specializovaný program.
Jedním ze specializovaných pracovišť v ČR, které zajišťuje výše zmíněné
léčebné postupy i další projekty je Centrum pro diagnostiku a léčbu poruch příjmu potravy
v rámci Psychiatrické klinika 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2

Členy profesionálního týmu Centra pro poruchy příjmu potravy je prof. MUDr.
Hana Papežová, CSc., MUDr. Miroslav Sekot, PhDr. František D. Krch, PhD. a
další.
Toto zařízení nabízí tři formy péče:

Lůžkové specializované oddělení pro léčbu poruch příjmu potravy
Oddělení bylo založeno v roce 1983 na základě zkušeností Jednotky pro poruchy příjmu
potravy v Belgii. Pro úspěšný pobyt je důležitá spolupráce s terapeutickým týmem a přijetí
léčebného programu oddělení. Léčba nabízí možnost dostat jídelní obtíže pod kontrolu,
naučit se přiměřeně jíst a začít řešit i ostatní životní problémy. I když zvládnutí jednotlivých
léčebných kroků není vždy snadné, na jejich dosažení pacienti pracují postupně s podporou
profesionálního týmu. Systém péče je založen na režimové léčbě, při které jsou pacientky
zařazeny do terapeutického, jídelního, pracovního a sociálního programu.
Významnou a nedílnou součástí léčby je spolupráce příbuzných a blízkých. Pro udržení
výsledků léčby a prevenci relapsu je důležitá následná péče.

Denní stacionář pro pacienty s poruchou příjmu potravy
Denní stacionář pacienti a pacientky navštěvují denně v pracovní dny. Po skončení
programu na stacionáři se vracejí domů. Tato forma péče nabízí režimový program léčby bez
odtržení pacienta z jeho přirozeného prostředí.

Specializovaná ambulantní péče
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První kontakt a následná krátkodobá ambulantní péče pro pacienty s poruchou příjmu
potravy. Možné po předcházející dohodě s lékařem.
Jiné formy pomoci pro pacienty s poruchou příjmu potravy, příbuzné a partnery.

•

Internetová prevence a včasná intervence u poruch příjmu potravy

Evropský program, do kterého je zapojeno 7 zemí. V ČR realizován Psychiatrickou klinikou
1. LF UK a VFN.
ProYouth je určen primárně pro mladé lidi ve věku 15-25 let (registrovat se ale může každý),
může jim napomoci rozpoznat u sebe projevy rizikového chování, poskytnout informace o
možnostech pomoci sobě či ostatním a může tak přispět k včasnému vyhledání odborné
léčby.
Mladí lidé zde najdou informace o poruchách příjmu potravy, ale především chaty a diskuzní
fóra s odborníky, jsou nabízeny i individuální online konzultace. Součástí programu je také
počítačová hra - interaktivní fotokomiks s detektivním příběhem, kde se dozví další
informace a kontakty na odbornou pomoc.
•

Internetové diskusní skupiny (chaty) pro rodiče dívek a chlapců, trpících poruchou
příjmu potravy

Pravidelné chaty s odborníkem na poruchy příjmu potravy, stačí jednoduchá registrace, chat
je anonymní. Online poradna - odborník zodpovídá dotazy, je možné se ptát i bez registrace.

•

Klub pro rodiče, příbuzné a partnery

Otevřené informativní fórum vedené odborníkem PhDr. F. D. Krchem. Rodiče se informují o
projevech a důsledcích poruch příjmu potravy a o možnostech léčby. Také získají zkušenosti
ostatních o tom, jak motivovat nemocné k léčbě a jak účinněji podporovat své blízké v léčbě.

•

Klub pro pacienty a zájemce o léčbu

Informační setkání určené pro ženy i muže s problémy poruch příjmu potravy, za účasti
odborníka a pacientů, kteří aktuálně léčbou procházejí. Zájemci o léčbu jsou informováni o
průběhu a formách léčby. Dále mají možnost individuálního posouzení nejvhodnějšího
postupu v léčbě v jejich konkrétním případě.

•

Vícerodinná terapie
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Práce s celou rodinou je často nezbytná pro úspěšnost léčby, zvláště u dospívajícího
pacienta. Podporu potřebují nejen pacienti, ale i jejich blízcí. Vícerodinná terapie je
celosvětově odborníky doporučována jako metoda léčby s nejvyšší úspěšností. Práce ve
skupině cca 5 rodin pomáhá snižovat napětí v rodině a dává možnost členům rodiny vhodně
se angažovat se při řešení problémů spojených s onemocněním.

•

Doléčovací skupiny

Jedná se o edukativní skupiny pro pacienty po ukončení hospitalizace. Skupina je zaměřena
na jídelní, pohybový, pracovní režim a způsob kontroly příjmu potravy a není třeba se na ni
objednávat.

9. Prognóza
Úmrtnost na PPP v dětském věku se uvádí 3 %. Vznik onemocnění v prepubertálním
věku má horší prognózu. AN představuje duševní nemoc s nejvyšší mortalitou, která je
někdy udávána až 10–20 %. Příčinou úmrtí jsou často sebevraždy, třetina úmrtí je
přičítána srdečnímu selhání. Dalšími příčinami jsou pneumonie, jaterní selhání, myokardiální
degenerace. Nelze však podceňovat úmrtnost a závažné somatické následky ani u BN a
Přejídání spojeným s jinými psychickými poruchami, i když nemáme spolehlivé
epidemiologické údaje. Odhady vyústění onemocnění udávají, že až 50 % jedinců s AN se
uzdraví, 20 % zůstane velmi vyhublých, 25 % velmi štíhlých a 5 až 10 % zemře na důsledky
podvýživy. Plné nebo částečné remise BN dosáhne 52–70 % pacientek, ostatní se potýkají s
chronickými potížemi a častými relapsy.

10. Kazuistika
LUCIE
26letá žena s mentální anorexií. Poprvé léčena v červnu 2008 ve svých 18 letech.
Doposud 20 hospitalizací v Psychiatrické nemocnici Bohnice, opakovaně též ve
specializovaném programu pro PPP na Psychiatrické klinice VFN, v roce 2014 a 01/ 2016 na
JIP psychiatrické kliniky Brno Bohunice pro metabolický rozvrat. Při poslední hospitalizaci
v PN Bohnice hmotnost 35kg na výšku 170 cm, BMI 12,11

RODINNÁ ANAMNÉZA: Matka lékařka – diabetoložka, nar. 1955, zdráva, otec nar. 1953,
podnikatel, zdráv. Bez psychiatrické heredity, sourozence nemá.
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OSOBNÍ ANAMNÉZA:
Osteoporóza, malnutrice, APPE ve 14 letech.
Epi parox v raném dětství, následně sledována na neurologii a medikována, v 15 letech již
EEG normální, proto vysazení medikace. Další epi záchvaty se objevily v 18 letech za
hospitalizace v PNB, 5. den po nasazení antidepresivní medikace (zoloft). Následně krátce
sledována na neurologii, nasazen lamotrigin, který užívá dodnes, ač kontrolní EEG bez
patologického nálezu.
GYNEKOLOGICKÁ ANAMNÉZA: Menarche v 15 letech, amenorea od 19 let v závislosti na
dg. mentální anorexie, pohlavní život doposud neiniciovala.
ZAMĚSTNÁNÍ: Studovala VŠ cestovní ruch, studium přerušila v roce 2009 v 1. ročníku,
studium následně ukončeno, invalidní důchod 3. stupně od 19 let, nepracuje.
SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA: Svobodná, bezdětná, nemá partnera, žije s rodiči v rodinném domě,
omezená ve způsobilosti k právním úkonům od r. 2008, opatrovníkem je otec.
ABUSUS: Nekouří, alkohol nepije, drogy nikdy žádné nezkoušela, neguje užívání léků
včetně laxativ a anorektik.
PSYCHIATRICKÁ ANAMNÉZA: Opakované pobyty v PNB, PKJ VFN, FN Brno. S rodiči
dochází na rodinnou terapii 1x za 2 týdny, do psychiatrické ambulance nedochází.
FARMAKOLOGICKÁ ANAMNÉZA: Lamotrigin 100mg 1-1-1tbl, léky jí předepisuje matka.
POSLEDNÍ HOSPITALIZACE NYNĚJŠÍ ONEMOCNĚNÍ dle pacienta:
Cítí se dobře, bolesti nemá ani jiné subjektivní obtíže. Doma poslední dobou málo jedla,
k snídani jogurt, k obědu cca 1/3 porce, k večeři jogurt. Zhubla 2kg za 3 týdny.
K hospitalizaci do VFN může být přijata, pokud zvládne v domácím prostředí nehubnout,
čehož si je vědoma. Ráda by byla na Vánoce doma.

19. POBYT V PNB
Rehospitalizace po 4 měsících. Od propuštění byla s rodiči na dovolené, zhubla 2 kg (nyní
38kg). Při přijetí verbalizuje motivaci k léčbě a zvýšení tělesné hmotnosti. Během
hospitalizace bez nápadností v chování, veškeré nabízené terapeutické a volnočasové
zájmové činnosti odmítala, zcela bez vlastní iniciativy a motivace k léčbě. Na odd. rozvoj
manipulace se stravou, přechodně nutný pobyt na PIP (pokoji intenzivní péče) s trvalým
dohledem. Nulový přírůstek hmotnosti za celou hospitalizaci. Z rozhodnutí primářky oddělení
výživa nasogastrickou sondou. Pacientka zlobná, plačtivá, odmítavá, po 2 dnech si sondu
vytáhla. Následně příjem dostatečný proto opakovaně nezaváděna. Po uvolnění režimu a
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překladu na klidné oddělení opět manipulativní, deklaruje neschopnost konzumovat i
poloviční porce, v jídle vybíravá, suplementaci nutričně hodnotnými nápoji odmítá, pro pokles
váhy po 2 týdnech opět nutný překlad na oddělení se zvýšeným dohledem.
Pacientka vykazující příznaky těžké duševní poruchy, vyžadující trvalý ošetřovatelský
dohled, případné použití omezovacích prostředků intenzivní psychiatrické péče.

11. Závěr
Závěr práce s ohledem na předchozí kazuistiku Lucie se může zdát až zbytečně
pesimistický. Dokazuje však, že poruchy příjmu potravy, ač veřejností často diskutované a
zdálo by se, dobře známé, jsou opravdu závažným psychickým onemocněním.
Současně jde však o problém, který má svoji srozumitelnou logiku a který lze s
překvapivou účinností řešit. Je třeba se jenom vyhnout lákavé „pasti“ některých
jednostranných hypotéz o možné etiologii poruchy. K rozvoji mentální anorexie nebo bulimie
dochází v případě, že více či méně disponovaný jedinec je vystaven vlivu faktorů, které
mohou vést k držení diet a současně některým dalším vlivům, které jsou nebezpečné z
hlediska rozvoje jiných duševních poruch.
Klasická medicína zde může léčit následky nedostatečné výživy pacientů, ale léčba
příčiny onemocnění je z drtivé většiny v rukou psychoterapie.
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