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Rozprava o metodě
Smyslem referátu je představit vlastní integrativní metodu terapeutické práce s párovým
systémem. Metodu jsme vyvinuli v roce 2017 při práci s gamblery a jejich blízkými, kteří se stali
klienty ambulantního centra Laxus v MB.

Inspirace a impulsy:
• Vystoupení Johna Norcrosse v roce 2016 v

Praze, jeho dotazník a škála preferencí
• Vzrůstající počet gamblerů v naší službě
• Výjimečná „trvanlivost“ párů zasažených

patologickým hráčstvím



Terapeutické strategie vůči systému
(vychází z Norcross-Cooper škály preferencí)



Seznámení s podstatou
Vypůjčili jsme si toto schéma, abychom jej integrativně přizpůsobili k zaznamenávání vlastní
škály jevů, s nimiž se v práci s páry gamblerů setkáváme.

Párové systémy zatížené závislostním jednáním, vztahováním a chováním jsou disfunkční. Naším
úkolem je:

1. mapovat typologie párů

2. odhadovat nefunkční a závadné mechanismy/postoje v nastavení páru

3. dodávat v terapii „energie“ tam, kde v systému chybí, pracovat zároveň na změně v párové konstelaci

◦ „Modely“ nejsou statické, mění se a „tečou“, třeba průběžně vnímat a adekvátně reagovat



POZITIVNÍ 
ZMĚNA



Popírač
… vždyť si jen občas vsadí
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Oběť
(obelhávaná, uchlácholená)

… „zase mi lžeš“

… „Co dělám špatně?“

… „Slíbil jsi mi, že toho necháš.“

… „Zkusím ti ještě věřit.“
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Pomocná ruka
… „Spolu to zvládneme.“

… „Hlavně komunikace, všechno mi říkej.“

… „Postarám se ti o finance.“

… „Budu se víc snažit.“

Tendence až ke „spasiteli“, přebírá zodpovědnost
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Kudlař
… „Tohle už bylo naposled!“

… „Jestli se nezačneš léčit, tak půjdeš!“

… „Nedostaneš ani korunu!“

… „Dej sem občanku, platebku….“

… „Už jsem u konce se silami!“
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Spoluhráč
… „Já bych to už dávno udělal(a), ale…“

… „Copak můžu?“

… „Co naše děti?“

… „Já vím, ale….“

… „Aha, já věděl(a), že mi nepomůžete…“

Pasivní agrese („Vy mi akorát říkáte…“)

Zběsilé „projekty“ partnera (sehnání peněz „jinak a jinde“, které zasahují v důsledku pár 
destruktivně; „družice obíhají svým vesmírem“)
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Vpalovač
… „Podívej, kde jsme mohli být, kdybys nehrál(a)!“

… „Na dovolenou pojedeme, ale jen mojí zásluhou!“

… „Mohl bys alespoň dostavět ten dřevník!“

… „Tráva je málo zelená a voda málo mokrá. Kvůli tobě!“

Zříká se zodpovědnosti, sráží gamblerovu důstojnost, „krade“ mu jeho role 
krom té hráčské.
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Neřešič
… „Mám svých problémů dost.“

… „Možná o tom vím, ale nemám čas to řešit, je to tvoje věc.“

… „Moc se mě to nedotýká.“

Vnitřně ambivalentní, navenek nečitelný postoj, bagatelizace, odštěpení.
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Závěry a výzvy
• Batolecí věk metody – doposud intuitivní vnímání konstelací a
intervencí nahrazuje názorný a ověřovatelný přístup

• Možnost rozšiřování optiky přístupu; mnoharozměrné modely,
variabilita atributů škálování dle konkrétních potřeb, situací a
zaměření práce

• Od práce s gamblery k práci s párovým systémem – systémovost
podstaty (diagnostika vztahů, dodávání deficitních energií, pohyb od
nefunkčních vztahových bloků a pastí) , vědomí kontraindikací

• Snaha o „evidence based“ – subjektivní měřitelnost a objektivní
názornost



Díky!
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