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Integrativní psychoterapeutický přístup v praxi. Kazuistika
Mgr. Bc. Tereza Bělecká

ZÁVĚREČNÁ TEORETICKÁ PRÁCE
- KAZUISTIKA –
INTEGRATIVNÍ PSYCHOTERAPEUTICKÝ PŘÍSTUP V PRAXI
Mgr. Bc. Tereza Bělecká
1. sezení
Klientka (20 let) se ke mně dostala od kolegy, ke kterému docházela 9
měsíců, podle jejích slov ji to nijak nepomáhalo, proto se rozhodla, že napíše
někomu jinému a zkusí terapii s někým jiným.
Klientka je od pohledu nevýrazná, má poruchu výslovnosti, má problém s
navazováním očního kontaktu, působí nejistě a úzkostně.
Hovoří o bývalém vztahu, který trval od jejích 15 let, celkem čtyři roky. Před
rokem ji vystěhoval, protože již nechtěl poslouchat její "hysterické záchvaty" o
tom, že se ji nevěnuje.
Hned měsíc na to se objednala na psychiatrii, protože se měla psychicky
zhroutit. Dostala AD a byla i na měsíc a půl hospitalizována. Pobyt byl prý strašný,
ale po propuštění se cítila dobře, plná energie. Následně ji postupně energie
ubývala. Aktuálně se cítí sice lépe, než po rozchodu, ale není to stále ono – proto
chce terapii.
S expartnerem mají i nyní příležitostně sex. Klientka stále cítí velkou
náklonost k bývalému partnerovi, chtěla by se k němu vrátit, i přesto, že jejich
vztah popisuje jako značně nefunkční (Klientka byla silně neuspokojena ohledně
emocionální i fyzické náklonnosti ze strany partnera).
Klientka má oba rodiče - s matkou má mít chladnější vztah, "kvůli
výchově", protože ji „dřív nenaučila, si být blíž“. Táty se vysloveně bojí, protože
když v 15 letech přišla, že se poprvé vyspala s expartnerem, tak ji vynadal a i
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fyzicky napadl. Dnes, když ji chce pohladit či obejmout, tak je to klientce
nepříjemné a kontaktu se vyhybá.
Má 4 sourozence - B (18) + S (9) + B (7) + S (6). B (19) se o ni vůbec
nezajímá. Klientka nemá ani kamarádky, je prý samotářka.
Mám dojem, že by i chtěla kamarádky, ale určitým handicapem bude nízké IQ/
nejistota/ disharmonie osobnosti – nejsem si vůbec jista.
Chodí na SŠ - ekonomické lyceum, má před maturitou, škola ji tč. moc
nejde, výsledky se ji kvůli její labilitě zhoršily, ale chce na tom zapracovat, protože
by jinak nebyla připuštěna k maturitě. Velké obtíže ji prý dělá organizace času.
Na dotaz, co dělá ráda, co ji baví - neví. Chvíle, kdy se cítí lépe jsou ráno,
když jde do školy a poslouchá muziku a v době jara a léta pak chvíle na
procházkách, jinak nic.
Dostala za úkol popřemýšlet, co by mohla dělat, aby měla každý den
chvilku, kdy se cítí dobře a kdy dělá věci, co ji baví.
Na stížnost, že si neumí zorganizovat čas, jsem navrhla, že si příště můžem
zkusit vytvořit denní režim, podle kterého by se mohla řídit a kde by také bylo
jasně vytyčeno, kdy je čas pro relaxaci.
Objednána za týden, následně půjde i na AT (nápad se ji velmi líbil).
pozn.: na konci již navazovala oční kontakt, působila uvolněněji, naladěněji.

Rozbor sezení
První sezení bylo věnováno seznamování a mapování problematiky, se kterou
klientka přišla. Prvotními tématy jsou: psychická labilita, rozchod, vztah s rodinou,
relaxace.
Kontrakt: Stabilizace nálady po rozchodu. Naučit se relaxovat/ dělat věci, co ji
baví.
Použité techniky práce:
KBT – zadaný úkol (cílem zvýšení soběstačnosti klientky v tématu relaxace).
Relaxace – nácvik AT.
2. sezení
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Klientka (dále jen F) přichází po třech týdnech (předchozí termín jsem
musela zrušit kvůli své nemoci), již při příchodu navázala oční kontakt, ale
následně opět upadla do své ulity. Minule byla alespoň na AT. Moc se ji líbil,
doma to však nezkoušela, protože zcela vypla a nevnímala, jak a co dělá. Vytiskla
jsem ji proto instrukce pro AT.
Následně jsme se dostaly k tématu organizace času, nechala jsem F
sepsat plán pracovního dne. Její popis byl značně konkrétní a "přesný" -- mám
dojem, že F bude mít tendence k stereotypii, která ji poskytuje jistotu.
Mám dojem, že klientce činí problém verbální projev - zadala jsem ji tedy kresbu
začarované rodiny (obrázek viz níže). Klientka se do kreslení zabrala.
Inquiry: Otec - vzteklý lev, bratr - zuřivý medvěd, sestra - přátelský delfín, mladší
bratr - útočný had, nejmladší sestra - nepřátelská rybka, matka - skromná rybka,
F - tajuplná opička.
Původně začala kreslit sebe na pravém kraji papíru, všichni členové rodiny míří
od ní, byla by tam sama. Nakonec se přeškrtala a nenakreslila se vůbec, po mé
žádosti se dokreslila (na jediné volné místo), kde má nejblíže k delfínovi.
F měla nejblíže k matce, ale před čtyřmi roky se to změnilo a nyní nemá
nikoho (změna měla nastat tím, že ji dostatečně nepřipravila na dospělost konkrétně jak s muži, jak navázat kontakt s lidmi a udržet si přátelé), nejblíže má
k nejmenší sestře, bratr medvěd si ji prakticky nevšímá, mladší bratr na ni útočí
a šikanuje ji vždy, když přijede domu z internátu - nadává ji verbálně, ale i ji
fyzicky napadá a podle všeho má problém tomu čelit, i přesto, že bratrovi je
pouhých sedm let. Matka to raději nevnímá, tedy nezasahuje, otci je to jedno.
Na dotaz, co by opička potřebovala, tak by prý potřebovala vypadnout,
dostat se na nějaký opuštěný ostrov, kde by si mohla vše srovnat, konkrétně jak
s muži, jak komunikovat s lidmi a jak být spokojená v civilizaci.

Rozbor sezení
Při druhém sezení pokračovalo mapování celkového kontextu. Orientovaly jsme
se na rodinu. Zvolila jsem arteterapeutickou techniku pro usnadnění, nýbrž jsem
měla pocit, že verbalizování těchto témat klientce dělají potíže, avšak doptávání
poskytlo mnoho nosných informací.
Použité techniky práce:
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KBT – instrukce pro cvičení AT (pro zvýšení možnosti ovlivnění tělesných
příznaků ve chvílích depresivních nálad).
KBT – sepsání časového plánu dne (lepší orientace v aktivitách klientky,
schopnost organizace klientky).
Arteterapie – kresba začarované rodiny (lepší porozumění rodinné konstelaci,
pro klientku méně náročnou formou, nežli verbální).
Psychodynamika – vhled týkající vztahů s rodinou a co by klientka potřebovala,
aby se cítila lépe.
Kontrakt: Stabilizace nálady skrze zlepšení sebepoznání, naučení se
asertivnímu chování. Nabytí sebevědomí. Naučit se relaxovat.
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3. sezení
F dorazila po 14 dnech. Během sezení kreslila sebe teď a sebe v
budoucnosti, kdy měla napsat, co ji dnes trápí a co se ji na sobě naopak líbí + co
by chtěla získat, aby byla spokojenější.
F aktuálně hodně řeší svého expartnera, se kterým je stále v kontaktu,
ačkoli je jen sporadický. Pokaždé, když ji M napíše, tak se rozklepe, je
nesoustředěná a smutná. Limituje ji to a chtěla by se konečně od něj odpoutat a
být spokojená a najít si brzy jiného partnera.
Svou spokojenost vidí v partnerství, které je vzájemné a díky kterému si vybuduje
domov, kde bude pociťovat radost a spokojenost.
F se cítí do jisté míry sebevědomě, líbí se sama sobě a je si vědoma i
dalších svých pozitiv, přesto by si přála být si sobě blíž - chápat se, věřit si.
Její projev na mě působí rozporuplně - mám pocit, že ji stále nerozumím, někdy
doslova - špatná výslovnost, díky které mám pocit, že má F snížené IQ, její slovní
zásoba je také velmi chudá, někdy i špatné skloňování a patvary slov. Chybí
kontakt s realitou, její náhled mi přijde nějak zkreslený.
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Mám dojem, že by psychodiagnostika odhalila nějakou diagnózu (MR/ porucha
osobnosti/ autistické rysy s inteligencí v normě či vyšší? – někdy jsou její reakce
a druhou stranu velmi vyzrálé, s kvalitní sebereflexí, hloubavé...).
S ohledem na to, že F byla dnes nejvíce orientovaná na řešení aktuálního
problému týkající se exM, dohodly jsme se:
- pokusit se M neodepsat na jeho zprávu. Alespoň jednou, F se necítila na to, že
by to měla vydržet neustále + zapsat si, co prožívala.
Objednat se chtěla za týden. Nabídla jsem termín za 14 dní.

Rozbor sezení:
Na základě upřesněného kontraktu, začaly jsme pracovat na sebepoznání. Po
předchozí pozitivní zkušenosti s arteterapií, použila jsem další techniku. Navíc se
zdálo, že díky kreslícím technikám se klientka značně uvolňuje a prohlubuje se
její důvěra, která je však i nadále velmi vratká.
Použité techniky práce:
Arteterapie: Na prvním obrázku je postava klientky dominantní, potvrzuje to fakt,
že klientka aktuálně řeší sebe a své potřeby (potvrzení kontraktu). Hlavu má
plnou myšlenek a nezodpovězených otázek. V levé ruce drží seznam svých cílů,
u pravé ruky jsou roztrhané kousky značící nepořádek. I přes popis svých
převážně racionálně zaměřených cílů, lze usuzovat dle držení seznamu v levé
ruce – pravá emoční hemisféra, že půjde o emocionální touhy. Tuto úvahu pak
potvrzuje druhý obrázek vykreslující budoucnost, kde se klientka ztvárnila již jako
součást rodinného celku. Partner je zde ústřední.
Psychodynamika – vhled – s klientkou jsme nad obrázky rozebraly, jaké
představy má o budoucnosti, co by ji udělalo spokojenou, jaké má cíle a potřeby.
Zlepšování sebepoznání.
Behaviorální terapie: úkol pro prohlubování autoregulačních schopností.
Kontrakt: rozšířen o cíl přerušit kontakt s M.
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Klientka TEĎ:

Klientka v BUDOUCNU:
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4. sezení
Sezení po 14 dnech. Z minulého sezení jsme byly s F domluveny, že se
pokusí přerušit kontakt s M, což se povedlo, ačkoli M sám tomu pomohl tím, že
přerušení inicioval ještě dříve, než F. F se však nepokusila o obnovení, naopak
to uvítala a ulevilo se jí, dle jejích slov.
Ocenila jsem ji za pokrok.
Dostaly jsme se k tématu 7 letý bratr, jež ji má šikanovat.
Prvně jsem spíše edukativně hovořila o asertivitě a o tom, na co má klientka
právo. Seznámila jsem ji s technikou zaseknuté gramofonové desky. Domluvily
jsme se, že se pokusí usměrnit svého bratra.
Použila jsem techniku panáčků.
Inquiry: TEĎ – cítí se jako Modrý panáček: ten chce zjistit informace, kouká do
okolí, je spíše pozitivně naladěný, je mu dobře, je na kraji té větve dobrovolně,
jediné, co mu chybí je někdo, komu by se mohl svěřovat.
BUDOUCNOST – chce být jako Oranžový panáček: dokázal naplnit své cíle, má
z toho radost, vyzná se sám v sobě, má nadhled i náhled, nikdo mu nechybí,
protože měl potřebu prvně vyřešit to své, ale teď má prostor si najít někoho
blízkého (F se zde vidí za půl roku).
Opětovně bylo zdůraznění touhy o sebepoznání, pochopení sebe sama a svých
potřeb, nalezení svého já a tím otevření možnosti se naučit seznámit a udržet
vztahy.
Po technice panáčci byl předložen test VMT - výsledek poukazuje na dolní
pásmo průměrnu či spíše na pásmo podprůměru v obecné inteligenci - poukazuje
to na sníženou schopnost vyvozovat logické vztahy, zhoršené usuzování v
abstraktních symbolech.
Sezení jsme po testování ukončily, byla unavená, hodně se teď učí a
připravuje na maturitu. Objednána i s AT.

Rozbor sezení:
Toto sezení bylo prakticky čistě technické a psychodiagnostické. Shledala jsem
to jako potřebné pro mou orientaci v problematice. Ujasnit si jaké nároky lze na
klientku klást a jak moc ji regulovat a vést direktivně, tj. pokračovat v direktivním
módu a nejlépe postupně zkompetentňovat klientku.
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Použité techniky práce:
Edukace – ohledně asertivity, schopnostech komunikace, technikách asertivního
sebeprosazení.
KBT – úkol týkající se sebeprosazení při komunikaci s mladším bratrem,
sekundárně vedoucí k posílení sebevědomí.
Psychodiagnostické testy – Panáčci a VMT (sloužily hlavně pro mé vyjasnění
otazníků okolo klientčiny osobnosti). Testy mi ukázaly, že jde o osobu
s podprůměrným IQ, avšak ambiciózní, s tendencí k nadhodnocení svých
možností – zpočátku externí regulace vhodná. Emocionálně a sociálně
zaměřená. S ohledem na IQ s nadprůměrnou sebereflexí. Usuzuji na kvalitní
intuitivní jednání a rozhodování.
Relaxace – pokračování nácviku AT.

16

17

18

5. sezení
Sezení po 14 dnech. F byla komunikativnější, usměvavější. Má za sebou
písemné testy školní maturity - tři předměty – jeden zvládla, dva ne - musí je
opakovat v září, ale i tak ji pustili ke státní maturitě, kterou má již příští týden.
F hovořila o tom, jak je o něco spokojenější se sebou:
- zvládla se odpoutat od exM, již na něj skoro nemyslí a nezjišťuje zda někde stojí
či ne
- dále o sebe více dbá - čistí si zuby pravidelně, sprchuje se, čistí si pleť - věci,
co pravidelně nedělala.
Další plány a vize jsou takové, že by ráda měla více energie - mluvily jsme
o cvičení na intru, procházkách mezi učením, namísto ležení a koukání na
seriály...
- chce začít chodit i do posilovny, až bude mít peníze
- po maturitě chce začít chodit na brigádu do Lassenbergru, jako její rodiče ... z
peněz by si pak ráda koupila něco hezkého na sebe, došla ke kadeřnici, koupila
notebook a časem i auto
Až by zvládla maturitu, chtěla by rok pracovat, aby si vydělala na VŠ - soukromou,
buď v Praze či Znojmě.
Zatím bude bydlet u rodičů - ptala jsem se na rodiče, ale moc se k tomu
nevyjadřovala, opětovně jen zmínila, že ji máma nenachystala na dospělost.
Když jsem se ptala, na co konkrétně, zmínila menstruaci a jak poznat správného
partnera - odvětila jsem ji, že je to dost obtížná otázka, že na ni nelze asi najít
úplně učebnicovou odpověď, ale zmínila jsem se o nerecipročním vztahu, kdy se
uspokojují potřeby jen jednoho z partnerů - na toto F velmi slyšela, …že to tak
přesně měla ve vztahu s ex.
Navázala jsem tedy na to, že je dobré vědět, co chce či nechce od partnera… F se začala blaženě usmívat, jako kdyby se ji ulevilo, že to má konečně nějak
vysvětleno a uchopeno.
Na závěr se pak ještě optala na výsledky testu (VMT) – o IQ jsem
nemluvila, ale zmínila jsem, že poruchou pozornosti netrpí, že z testu vychází, že
to má ve svých rukách, zda se bude věnovat učení či ne. A dále jsem zmínila
fakt, že test odevzdala dřív, než musela - že lze usuzovat na to, že F zbytečně
spěchá do "budoucna", že by se měla někdy zastavit a více času a pozornosti
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věnovat přítomnosti a práci na ní, že tím by si mohla vybudovat i lepší základy,
na kterých může lépe stavět.

Rozbor sezení:
Po předchozích technických sezeních, bylo toto sezení čistě povídací. Z jednání
klientky byla patrna již větší důvěra v terapeutický vztah. Navíc se i postupně
zvyšuje schopnost klientky k vlastnímu růstovému sebevedení. Proto bylo toto
sezení poprvé vedeno i nedirektivně. V druhé části se pak otevřelo téma matka.
Zpětně mám dojem, že zde poprvé byl jasně definovaný přenos, kdy klientka ve
mně mohla pociťovat zástupnou mateřskou osobu. S ohledem na to, že jsem ji
postupně začala pomáhat rozšifrovávat její nezodpovězené otázky, které měla
na svou matku, docházelo jednak k prohlubování našeho terapeutického vztahu
a jednak i k dalšímu posunu u klientky.
Použité techniky práce:
Humanistika – prostor pro vlastní zhodnocení svých pokroků a plánů, bez
hodnocení terapeuta.
Psychodynamika – navrácení do minulosti, ke vzniku konfliktu s matkou. Přenos
– vztah s matkou.
6. sezení
Sezení po 14 dnech. F má za sebou písemnou (matika, čj, ekonomie) část
maturity, ale ještě nevěděla výsledky. Za týden ji čeká ústní z ČJ, účetnictví a
ekonomie.
Aktuálně je odstěhovaná z intru, již doma, kde by se měla připravovat, ale F
popisuje svůj den tak, že se probudí v devět, do 12 leží a hraje si s tabletem, pak
se přesune k TV, kde je do večera a pak jde do pokoje, kde po chvílí usíná. S
tímto režimem je F spokojena, protože si prý konečně pořádně odpočinula. O
víkendu se však musí začít učit, protože v pondělí jde již do práce a v úterý má
ústní.
Domnívá se, že písemnou z čj neudělala, takže ani neplánuje se
připravovat na ústní z čj, protože počítá, že stejnak půjde na opakování v září,
takže sází na to, že za ty dva dny se naučí účto a ekonomii a ty pak zvládne.
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Působila poměrně suverénně, zpočátku i hodně usměvavě a spokojeně,
během našeho sezení však upadala a ztrácela náladu. Na konci pak odcházela
opět zaražená a stažená do sebe.
I nadále plánuje, že z vydělaných peněz si pořídí notebook a auto do konce
roku. Nově si zřídila i pojištění na úraz a platí si na důchod.
I nadále bude bydlet u rodičů, kde má největší problém s tátou, který má
řeči jak na ní, tak i na mámu a shazuje je.
O partnerovi vůbec nemluvila.
Měla AT. Objednána.

Rozbor sezení:
Toto sezení jsem vedla nedirektivně, s zdůrazňováním těch částí, kde klientka
popisovala, že něco nedělá, odkládá, zanedbává…To byl důvod upadající
nálady. Zpětně to hodnotím, že během sezení nejspíše probíhala i
neuvědomovaná direktivita – kognitivní pozastavování, zdůrazňování.
Použité techniky práce:
Humanistika – prostor pro vlastní zhodnocení svých pokroků a plánů, bez
hodnocení terapeuta.
KBT – zastavování, zdůrazňování myšlenek.
Relaxace – nácvik AT

7. sezení
Sezení po 3 týdnech. F přišla sportovně oblečena, v zeštíhlujících
elasťácích. Byla usměvavá. Ptala jsem se na maturitu...z písemných nezvládla
matematiku a test z čj, z ústní nezvládla čj, ale má hotovou ekonomiku a účto
(výsledek přesně takový, jak plánovala).
Další termín ji tedy čeká na přelomu srpna a září (čj - ústní, písemná,
matika, praktická z ekonomiky + ještě jedna praktická).
F to však bere pozitivně, je ráda, že zvládla účto a ekonomiku, a to i přesto, že
se na to moc nepřipravovala.
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Hlavní novinka byla, že si našla podnájem a odstěhovala se od rodičů 1+kk, kousek od Tesca, za 5.800Kč. Začala dle plánu také chodit do práce, kde
si má vydělat 15.000 čistého, takže své náklady na žití by měla zvládat dobře.
F si aktuálně chválí, jak se cítí dobře, uklidněná, bez tenze.
Hodně v tom hraje roli to přestěhování a postavení na vlastní nohy, konec
školy, nové podněty z nového cyklu života.
Zeptala jsem se ještě na exM, o kterém se dlouho nezmínila a vyšlo
najevo, že s ním je F opět v kontaktu, byla to ona, kdo kontakt obnovil, je
iniciativní ve scházení, iniciativní i v tom, že spolu opět spí --- F mu dokonce
nabídla, aby se k ní nastěhoval, což M zvažuje --- podle vyprávění F, to vypadá,
že M je opět laxní, bez hlubšího zájmu, veze se na vlně aktivity F, ale opět do
toho sám nic nevkládá. F doufá, že po přistěhování, se do ní zamiluje, začne být
aktivní, začne ji vyznávat lásku apod.
Měla jsem potřebu F důrazněji upozornit na to, že to není jediná varianta, že tento
postup je vemi riskantní, že by si měla více opečovávat to, co si vybudovala a
buduje a nenechat ho, aby jí to zboural. Režim, který si zavádí, tj. buduje si své
hnízdo klidu, má práci, vytváří si koníčky, má potenciál pro udržení dlouhodobého
stabilizovaného psychického stavu, tedy případně i postupného snižování dávek
AD, až k úplnému vysazení.
F to vyslechla, ale bylo patrné, že ji to hodně narušilo její plány
(pravděpodobně to musela podvědomě i tušit, když o této věci nechtěla ani sama
od sebe povídat).... Bude o tom prý přemýšlet.
Objednána i s AT.

Rozbor sezení:
Čím dál tím více jsou u klientky patrné sebeaktivační schopnosti. Potenciál růstu,
i přes intelektové schopnosti a celkově nízký věk, je velmi dobrý. Nedirektivní
vedení tedy používám již pravidelně během sezení. V našem kontraktu bylo též
odpoutání od expartnera, měla jsem tedy potřebu se na něj optat. Odpověď
klientky mě do jisté míry překvapila, proto má reakce byla více emotivní a
akčnější. Zpětně se mi nabízí dvě myšlenky – 1. kdybych zvládla své emoce a
zůstala nedirektivní, zda by klientka dokázala sama dojít k nejen plusům, ale i
mínusům těchto svých kroků v obnovování vztahu. – a za 2. zda šlo opět o
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přenos, aneb strach z reakce mě, alias matky, nýbrž to by mohl být důvod, proč
takto velké téma klientka neotevřela.
Použité techniky práce:
Humanistika – prostor pro vlastní zhodnocení svých pokroků a plánů, bez
hodnocení terapeuta.
KBT – upozornění na určitý mentální filtr, kdy klientka nezohledňuje/ignoruje
předchozí zkušenosti s partnerem.
8. sezení
Sezení po měsíci. Z F mám dojem, že je čím dál tím víc uvolněnější,
komunikativnější. Dnes se rozhovořila tak, že jsem ji ani nepoznávala.
Projevovala se sebevědoměji, byla ráznější, větvila a byla sdílná, autentická a
otevřená.
Zajímavé mi ještě přišlo, že při příchodu se usmívala, ale nevzala jsem ji hned,
když jsem ze dveří vykoukla podruhé, byla zase stažená, nekoukala do očí a
působila naštvaně. Po chvíli se na sezení však uvolnila a začala navazovat oční
kontakt. (Působila jako lehce zraňující, jako by hned začala pochybovat o mé
náklonosti).
Hlavním tématem byl (ex)M, se kterým dlouho chodila, pak se rozešli, díky
tomu upadla do depresí a byla hospitalizována, v té době by svému životu dala
0%...od té doby uběhl 1,5 roku.
Po celou dobu spolu byli v nějakém kontaktu, někdy míň, někdy vůbec, ale
před měsícem se opět dali dohromady. Bylo to poté, co se F nastěhovala do bytu,
napsala mu a chtěla si ho k sobě nastěhovat.
U této myšlenky jsem ji upozorňovala na rizika. F to vzala za své a
následně M vyjmenovala podmínky, za kterých může jejich vztah fungovat, tj.
„musí být iniciativní - dát ji pusu, chtít sex a musí jí vyznat lásku“, s čímž
nesouhlasil a jejich vztah okamžitě ukončil. F mu pomohla k odchodu. F je z toho
smutno, ale přesto její stav nelze popsat jako depresivní - je na sebe pyšná za
to, že se za sebe a své potřeby dokázala postavit a obhájit si je. Prý poznala, jaký
je .....přesto si ale není jista, zda ho za nějaký čas nebude zase kontaktovat.

23

Mám dojem, že hlavní důvod v tom hraje to, že F je hodně sama, nemá kamarády,
bydlí v bytě sama, s rodinou nemá dobré vztahy, cítí se hodně sama...tedy po
určité době, kdy trochu pozapomene na to negativní, napíše M.
Z jednání F mám dojem, že je silnější, psychicky stabilnější, více si věří,
sebevědomí ji stouplo poměrně o dost, umí se zachovat asertivněji - to má vliv
na její verbální i neverbální projev, kdy se dívá více do očí, je usměvavější a
sdílnější.
Velmi jsem ji ocenila. věřím, že když to půjde touto cestou, tak časem nebude
potřebovat AD.
Skutečně dle jejích plánů, si pořídila notebook a měla by se chystat na
maturitu, avšak i nadále funguje tak, že když není v práci, tak téměř veškerý čas
proleží či prospí. I nadále má chuť začít cvičit.
Objednána.
Rozbor sezení:
Toto sezení bylo první čistě nedirektivní. F v uplynulém čase udělala velký kus
práce, který se velmi pozitivně podepsal na jejím sebevědomí. Její osobnostní
proměna byla opravdu velká a obdivuhodná. Nebylo třeba nic činit, krom
oceňování.
Použité techniky práce:
Humanistika – prostor pro vlastní zhodnocení svých pokroků a plánů, bez
hodnocení terapeuta.
9. sezení
Sezení po 6 týdnech. I tentokrát byla F komunikativní, otevřená...první
polovinu sezení působila i zainteresovaně a s energií, poté si opět usedla do sedu
pololežmo a začala zívat.
Prvně jsme hovořily o tom, že se cítí stále dobře, má za sebou část
maturitních zkoušek, kdy dvě udělala a u dvou čeká na výsledky, jedna ji ještě
čeká.
Na konci srpna opustila byt, prý se tam cítila moc osaměle a vrátila se k rodičům,
kde je chvíli, ale i tak ji to už nebaví, protože se rodiče neustále hádají a otec za
F chodí, aby s tím něco udělala. F se do debat rodičů nechce vůbec zapojovat.
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Hledala si tak novou práci i s ubytováním. A tu našla v Novém městě, kde
bude pracovat ve skladu a bude bydlet na ubytovně, spolu s nějakou spolubydlící.
F od toho očekává nový začátek, kdy bude dělat něco, co ji baví, zbaví se
hádajících rodičů a nebude potkávat svého exM v práci.
S tím už nebyla dlouho v kontaktu, jen proběhla jedna sms, kdy on ji prý
poslal do háje, takže dále se už nesnažila. Je rozhodnutá jít dál a svého
expartnera vypustit.
Na nový vztah se necítí, chce se teď více věnovat sama sobě, chce pokračovat
tak, aby se i nadále cítila dobře, s klidem v duši.
Nechala jsem ji nakreslit obrys rukou, kde do prstů vepsala 10 pozitiv -většina z nich přibyla až v poslední době: klid v duši, zbavení se zmatku,
vytrvalost, síla, pozitivnost, statečnost.... A do dlaně své slabosti, které ji ještě
trápí.
Je patrné, že se F cítí lépe, je sama se sebou spokojenější, lépe se obléká,
její vystupování působí sebevědoměji.
Bavily jsme se o další spolupráci a F vyslovila plán, že bychom se mohly
setkávat 1x za 3 měsíce, že nechce skončit a ani si nechce hledat nikoho
náhradního, že si na mě zvykla.
Podnětem pro další práci mohou být mínusy, které napsala, a to
- lenost, vůle, soucit (po doptání: míněno empatii a porozumění partnerovi) a
vášnivost (míněno, jak vůči partnerovi a intimní stránce, ale také vůči sobě, kdy
si F stěžuje na malou energii a tendence nic nedělat a jen ležet).
Objednána.

Rozbor sezení:
S ohledem na to, že jsme se viděly až po měsíci a půl, nechala jsem primárně
klientku povyprávět, co se událo. Bylo potěšující, že psychická stabilita klientky
se i nadále držela, i přes změny, které nastaly. Informace o stěhování a o tom,
že naše další práce bude již spíše udržovací, rozhodla jsem se již nic nového
nerozjíždět a jen nechat klientku zbilancovat její dosavadní pokroky a osobnostní
pokroky.
Použité techniky práce:
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Humanistika – prostor pro vlastní zhodnocení svých pokroků a plánů, bez
hodnocení terapeuta. Zbilancování vlastních pokroků a sepsání svých pozitiv,
které nově přibyly.

10. sezení
F dle domluvy, dorazila po třech měsících. F byla usměvavá a působila
sebevědoměji, nežli dřív. Její projev byl vyzrálejší, stabilnější a otevřenější.
Vyprávěla, jak se přestěhovala, jak bydlí na ubytovně se spolubydlící, se kterou
si rozumí a která má v plánu se přestěhovat do domku, který chce koupit a F
navrhla, aby tam šla s ní.
F chodí do práce, která ji vyhovuje, ale je poměrně dost náročná, protože
jí stráví 10 hod denně, 5 dnů v týdnu. F je však hodně spokojená, protože má klid
od rodičů, kteří se rozvedli a již bydlí zvlášť, ale přesto, když je F doma u mámy,
je tam hluk a F se tam necítí dobře.
Na ubytovně je spokojená a klidná.
Sama se hodnotí, že za poslední dobu vyzrála a zmoudřela, naučila se být
trpělivá a uvážlivá, více o sebe pečuje, cítí se sama se sebou mnohem lépe, jak
psychicky, tak i vzhledově.
V květnu ji čeká třetí a poslední pokus maturitní zkoušky z ČJ a M, od
ledna si chce zaplatit doučování, protože si je vědoma, že na to sama nemá.
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Svou lenost hodnotí tak, že se to zlepšilo, ale něco tam stále je... přes
týden pracuje, v sobotu uklízí a pere a v neděli odpočívá.
Uvažuje již o dětech, ale ráda by je měla, až bude mít stabilního partnera.
Nyní se schází se Slovákem, který si ji „vyhlídl jen na sex“, F na to kývla,
ale cítí, že by chtěla vztah a lásku, ale ne s dotyčným, protože ten kouří a pije.
Má tedy v plánu to s ním ukončit...asi...
A zkusit vztah s novým mužem, který ji napsal přes internet a "přemluvil"
ke vztahu.
Dle mého názoru má F v tomto trochu omezené možnosti, je simplexnější, ale
naivita ji opouští...je však podle všeho dobře manipulativní a její vkus bude určen
tím, kdo projeví zájem, tak projde sítem, tedy nefiltruje, ale "bere, co je"...čímž se
vystavuje velkým rizikům, že bude zneužívána. Doufejme, že narazí na hodného
M. Jinak mám dojem, že F udělala velký skok, využívá svého potenciálu a je
spokojenější.
Lze spolupráci ukončit či minimálně přerušit na dobu mé MD. Objednána.

Rozbor sezení:
Dle vyprávění podnikla klientka opět mnoho kroků ke změně, její jednání působí
vyzrále na její věk. Přes stále se opakující téma lenosti se ukazuje, že je velmi
akční a odvážná. Klientka si našla svou cestu ke stabilizaci. Její sebereflexe a
zhodnocování reality se zkvalitnila. Klientka je nyní méně naivní a její tendence
k nadhodnocování vlastních možností se zmírnila. Došlo tedy ke kognitivní
restrukturalizaci.
Použité techniky práce:
Humanistika – prostor pro vlastní zhodnocení svých pokroků a plánů, bez
hodnocení terapeuta.

11. sezení
F přišla dle domluvy po 3 měsících. Působila uvolněně, usmívala se,
koukala do očí a působila celkově vyzráleji nežli dřív.
Popisovala, že to ukončila s tím Slovákem, ale má vážný vztah s mužem,
který ji kontaktoval přes internet. Je velmi spokojená, protože má konečně
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partnera, který ji opečovává, projevuje ji svou náklonnost a lásku. Jejich vztah je
zřejmě vzájemný a partnerský. F si to velmi užívá a je za něj moc šťastná.
Ukončila pracovní poměr a přestěhovala se k M, který bydlí u Prahy. Chtějí
spolu být více. M bydlí u matky, která má dvoupatrový dům, v přízemí spolu s M
a F bydlí ještě jeho babička. F s oběma ženama vychází a pomáhá jim, ale zatím
tam bydlí jen týden, takže se uvidí.
Od středy nastupuje do nové práce, továrna na výrobu aut.
Na maturitu se již chystá a snaží se pochopit matematiku, která ji moc
nejde. Je podle všeho motivovaná, aby maturitu končeně dokončila, tentokrát se
ani neprojevují tendence k prokrastinaci a lenosti, naopak projevuje vůli a
motivaci.
K rodičům, resp. mámě jezdí, s tátou je v kontaktu spíše jen telefonickém,
ale jak sama říká, má rodiče spíše na druhé koleji, snaží se více žít pro M a
maturitu. Doma to ale má poměrně stabilní.
F se celkově cítí velmi spokojeně, má chuť vysadit léky, ale zatím jsou s
lékařkou domluveny na snížení dávky. Toto jsem podpořila, s tím, že je vždy
vhodné dát prostor k ukotvení nové životní cesty, která vypadá jako ta správná.
Jediná otázka se nabízela ve vyrovnávání se skutečností, kdy M (35 let)
chce již dítě (po třech měsících vztahu) a F se na to ještě necítí, přesto se nebrání
a nechrání - snažila jsem se nabídnout, aby toto ještě pořádně uvážila a
promyslela a určitě to s M ještě probrala.
F opravdu hodně "vyrostla" a vyzrála osobnostně, jasně pojmenováva to, čeho si
váží, co se ji líbí, na čem chce ještě zapracovat. Má své vize a na těch pracuje.
Navrhla jsem ukončení - jednak, pro tak velký posun v životě F a její
dlouhodobou stabilizaci a jednak pro můj odchod na MD - F se to nelíbilo, chtěla
mi i nadále chodit sdělovat, jak se ji daří a co se nového událo. Bylo znát
zklamání, když jsem ji oznámila, že odcházím na MD.
Domluvily jsme se tedy na uzavření, kdy se případně ozve, dle potřeby nechce se ji začínat s někým jiným, ale kdyby bylo potřeba, tak by to využila.
Práce s klientkou trvala 13 měsíců.

Rozbor sezení:
Poslední sezení probíhalo velmi obdobně, jako předchozí sezení. Klientka
s radostí popisovala své úspěchy a zážitky, s tím, že jsem ji oceňovala a snažila
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se jasně a srozumitelně sumarizovat její vyprávění (což jsem v podstatě činila po
celou dobu našich setkání – u klientky to mělo efekt, že následně sama dokázala
lépe zhodnocovat své kroky. Při tomto sezení bylo jediné téma, u kterého jsem
měla potřebu upozornit na případná rizika, a to téma těhotenství.
Použité techniky práce:
Humanistika – prostor pro vlastní zhodnocení svých pokroků a plánů.
KBT – upozornění na uspěchané jednání a pobídka k znovuzhodnocení všech
plusů a mínusů, resp. rozprava s partnerem.

Celkové zhodnocení
Celou práci s klientkou hodnotím pozitivně. Přes počáteční zmatení a
nízké očekávání, které plynulo z mých osobních předsudků u osob nižšího
intelektu, byl progres naší práce nadstandardní. Beze sporu v tom hlavní roli
sehrál klientčin přístup, konkrétně její spolehlivost, odhodlanost, zájem o změnu
(přišla ve fázi kontemplace, resp. na hranici příprav, mým úkolem bylo ji
doprovázet a pomoci s akcí a podporovat při udržení) a spolupráce.
Můj psychoterapeutický přístup se během celé doby setkávání postupně
měnil.
První polovina byla hodně direktivní, využívající úkoly, edukaci, testů,
doporučení. Jelikož jsem shledala, že klientka má zpočátku problémy se verbálně
vyjadřovat, arteterapeutické techniky napomohly k navození důvěry, uvolnění
klientky a mě k pochopení mnohého. S tím, jak se klientka posouvala směrem
k naplňování kontraktu, využívala jsem postupně nedirektivního vedení. Až jsme
se dostaly společně do fáze, kdy klientka byla plně soběstačná v seberegulaci a
vedení směrem k naplnění cíle naší práce. Nácvik relaxace doprovázel naší práci
po celou dobu a byl vhodným doplňkem, který celý klientčin progres podporoval.
Z psychodynamického hlediska byla práce menší, spíše intuitivní a nezáměrná.
Mám dojem, že v rámci přenosu, došlo částečně k uspokojení očekávání vůči
mateřské osobě. Zpětně se mi nabízí ještě myšlenka ohledně vztahu k otci, kdy
klientka má nejspíše potřebu saturovat tento vztah v partnerství, kde chce být
opečovávaná.
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V případě, že bych neodcházela na MD, naši spolupráci bych
pravděpodobně ukončila o dvě tři sezení (při frekvenci po třech měsících) později,
abych dala více prostoru udržení změny a také bych klientku déle připravovala
na ukončení naší spolupráce.
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Obranné mechanismy v integrativní psychoterapii
Aneta Bučková

Obranné mechanismy
Obranné mechanismy poprvé popisuje Freud jako způsoby vnitřní kontroly, které
zabraňující nekontrolovatelným projevům sexuálního a agresivního pudu.
Sexuální (Eros) a agresivní pud (Thanatos) považuje za základní hybné síly
motivující osobnost. Obranné mechanismy chrání jedince před uvědoměním si
těchto základních vnitřních tužeb a chrání před hrozícím trestem za narušení
společenských pravidel. Jádrem osobnosti je podle Freuda nevědomý konflikt
mezi sexuálními a agresivními pudy, společenskými pravidly a obrannými
mechanismy, které ovládají pudy tak, aby úzkost a pocity viny byly minimální a
přitom dovolují uspokojit pudy nepřímým bezpečným způsobem. Pokud
nevědomé konflikty zesílí a stanou se příliš omezující objeví se neurotické
symptomy. Každá osobnost má základ v nevědomých konfliktech, lidé se však
liší podle jednotlivých pudů, pravidel, úzkostí a obran a na životním stádiu, v
němž ke konfliktu došlo.
Freud popisuje pět vývojových stádií – orální, anální, falické, latentní a genitální.
Stádia pak spojuje se vznikem určitých obran. Fixace je tendencí používat
primitivnějších způsoby obran. K fixaci dochází při deprivaci, která vede k
pesimismu a pasivitě, neboť ať se dítě snažilo sebevíc, rodičům to bylo jedno,
nebo naopak při přílišné shovívavosti rodičů, kdy se jedinec snaží udržet si stav,
který mu přinášel uspokojení. Popření patří k mechanismům zablokování
pozornosti vůči ohrožujícím aspektům světa či vlastního já. Projekce má základ
v dětském vyplivování všeho špatného, co dítě pozřelo. To špatné se pak stává
součástí okolního prostředí. Fixaci, popření a projekci dává Freud do souvislosti
s orálním vývojovým stadiem. Přeměna v opak, prožívání opaku toho, po čem
člověk skutečně touží, vzniká v análním stadiu nejdříve jako reakce na přílišnou
čistotnost a ne jako vyjádření análních tužeb být nepořádný. Izolace či nezažívání
pocitů, které by odpovídaly určitým myšlenkám, se objevuje částečně proto, že
dítě musí přemýšlet o funkci střev spíše jako o něčem mechanickém než jako o

31

instinktivním zážitku. Intelektualizace (racionalizace) či proces neutralizace
emocionálně nabitých zážitků pomocí intelektuálního či logického mluvení je
zčásti spojena s takovými zážitky jako je mluvení o pravidelnosti střevních
pohybů a tišení gastrointestinálního systému. Ve falickém stádiu lidského vývoje
dochází k Oidipovskému konfliktu, kdy se stává rodič opačného pohlaví
předmětem sexuální touhy. Dítě se brání proti základnímu společenskému tabu
– incestu, vytěsněním. Dítě si přestane uvědomovat i pouhé fantazie týkající se
rodiče opačného pohlaví a cítí se bezpečně chráněno před incestem a následnou
kastrací či tabu, které by jej doprovázely Psychoterapeutické systémy - průřez teoriemi.
Obranné mechanismy dále rozpracovává Anna Freudová. Freudová popisuje
devět obranných mechanismů – vytěsnění, regrese, reaktivní výtvor, izolace,
popření události, projekce, introjekce, obrat proti vlastní osobě, zvrat v opak a
desátý považovaný za normální spíše než neurotický a to sublimaci čili přesun
pudového cíle Já a obranné mechanismy.
K základním obranám patří vytěsnění, nevědomé odstranění nepřijatelných a
nepříjemných pocitů a myšlenek z vědomí. A vědomé potlačení, upuštění od
určité subjektivně atraktivní aktivity nebo její odložení na později. Může vycházet
z popření její důležitosti a využívat přesunu pozornosti na jiné věci. K dalším
obranným

mechanismům

patří

regrese

(návrat

k

projevům

chování

odpovídajícím mladšímu věku), projekci (promítání svých pocitů a motivů do
jiných lidí), introjekci (přivlastňování si pocitů nebo výsledků jiných osob),
racionalizaci

(zdůvodňování

pomocí

„rozumných“

důvodů),

bagatelizaci

(snižování významu něčeho, co nemůžeme získat), odčinění (snahu o nahrazení
něčeho, co jsme způsobili, něčím jiným), reaktivní výtvor (jedinec utváří a
projevuje opačné postoje, než jaké ve skutečnosti zaujímá, chová se protikladně)
apod Psychologie lidské odolnosti .
Obrany se po určité době stávají charakterovým pancířem osobnosti. Obrana,
která tak mohla být v dětském věku užitečnou ochranou Já, se po čase stává
zafixovanou odpovědí podílející se na vzniku neurotické osobnosti. Freudová
popisuje určité obranné techniky spojené s určitými neurózami. Například
hysterie s vytěsněním nebo nutkavá neuróza s izolací a popřením události.
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Freudová uvádí příklad mladé ošetřovatelky, která je prostředním dítětem v řadě
mnoha sourozenců vůči kterým je naplněna bouřlivou závistí a žárlivostí. Vzniká
ambivalentní pocit nenávisti a lásky vůči matce. Strach ze ztráty matky
projevením nenávisti vede dívku k přesunutí nenávisti na vnější svět. Nenávist
vůči vnějším objektům není tak energicky následována pocitem viny. Přesun však
nedostačuje a tak se spouští druhý mechanismus a nenávist obrátí vůči vlastní
osobě, nároky na svou osobu odsouvá ve prospěch druhých. Jenže ani tento
mechanismus nedostačuje a tak se spouští projekce, nenávist původně
pociťovanou k matce přesouvá do nenávisti vůči sobě, stává se ukřivděným
dítětem.
Ve stejném případě by hysterickou obrannou reakcí bylo vytěsnění, nenávist vůči
matce je vyškrtnuta z vědomí, agresivní hnutí se mohou proměnit v tělesné
symptomy a reaktivaci původním konfliktům se Já brání až fóbickým vyhýbáním.
Také u nutkavé neurózy je nenávist v počátku procesu vytěsněna, později se
však Já proti

návratu vytěsněných obsahů pojišťuje reaktivními výtvory. Dítě

původně agresivní vůči matce se stává přecitlivělým a obávajícím se o její život.
Závist a žárlivost se proměňuje v starost a péči. Nutkavé jednání a opatrnická
opatření chrání milované objekty před výbuchy agrese Já a obranné mechanismy.

Obranné mechanismy vs. Coping
Obranné mechanismy zabezpečují adaptaci na subjektivně nepříjemné skutečnosti
ohrožující obraz o sobě, a pocitu jistoty. Jsou neuvědomovanými způsoby omezující
úzkost pramenící z ohrožení sebepojetí. Jejich základem je změna (mnohdy zkreslení)
hodnocení a prožívání vnímané realityJá a obranné mechanismy.
Smysl spočívá v obraně ega, pomocí eliminace negativních pocitů a tenzí vycházejících
z možného negativního posuzování jeho činů a v usnadnění sociálního přizpůsobení
Psychologie lidské odolnosti .
Obecně samozřejmě platí, že obranné mechanismy jsou považovány spíše za náhradní,
neplnohodnotný způsob zvládání, neboť v nich nejde o skutečné řešení situace, ale
spíše o jeho vykonstruovanou iluzorní náhradu realizovanou na nevědomé úrovni.
Zatímco skutečné strategie zvládání směřují ke skutečnému řešení a bývají realizovány
spíše vědomě Psychosociální determinanty zdraví.
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Křivohlavý hovoří o riskantních a nebezpečných způsobech zvládání stresu, přesto
konstatuje, že za určitých okolností jejich dopad na jedince může být i adaptivní. Jako
příklad uvádí ztrátu velmi blízké osoby, kdy popření skutečnosti může být z krátkodobého
hlediska ve vztahu k nositeli ztráty úlevné a pro nastalý okamžik i prospěšné Zvládací
(copingové) odpovědi v pomáhajících profesích .
G. E. Vaillant rozlišuje nezralé obrany, některé až nezdravé vycházející z poruch
osobnosti a obrany zralé, jakým je třeba odreagování pomocí pozitivně zaměřených
aktivit (sport, humor) Ego Mechanisms of Defense and Personality Psychopathology.
Lidská adaptace na zátěž se uskutečňuje jak obrannými reakcemi, tak zvládacími
strategiemi. Obě ovlivňují emoce a snižují stres, jsou dynamické a vratné, rozvíjejí se s
věkem.
Rozdíly obranných reakcí a zvládacích strategií shrnuje následující tabulka (Tab. 3.1
Charakteristiky obranných a zvládacích reakcí) shrnující názory Ericksonové, Feldmana
a Steinera Psychologie lidské odolnosti :
Charakteristiky obranných a zvládacích reakcí
Obranné reakce

Zvládací reakce

Obsahuje implicitní operace

Obsahují explicitní operace

Aktivovány intrapsychicky

Aktivovány prostředím, okolnostmi.

Obtížněji pozorovatelné

Snadněji pozorovatelné

Jedinec si je uvědomuje

Jedinec je ovládá vůli

Determinovány osobnostními rysy

Determinovány jak osobnostně, tak situačně

Základem je instinktivní chování

Základem jsou kognitivní procesy

Nepředchází zhodnocení situace

Předchází zhodnocení situace i vlastních možnost

Výsledkem je automatické chování

Výsledkem je promyšlené chování

Příkladem copingové strategie je racionální rozbor příčin, verbalizace, zpracování
obávané situace předem v myšlenkách, trénink zvládání obávané situace při stupňování
náročnosti situace, odvádění pozornosti, vyhledání odborné pomoci a sociální opory,
nebo také uplatnění autoregulačních postupů jakým může být „Stop“ technika či relaxace
Psychologie lidské odolnosti.
Zatímco obranné mechanismy jsou nevědomým opakováním chování, které bylo účelné
v naší životní historii, copingové strategie jsou vědomou reakcí na aktuální situaci.
Obranné mechanismy s sebou nesou jakýsi „cejch“ maladaptivní zvládací strategie. Což
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se pochopitelně odráží i v psychoterapeutické práci s nimi. Dosavadní poznání o
obranných mechanismech a copingových strategií vede k přesvědčení o nutnosti
nahradit maladaptivní obranné mechanismy vědomými copingovými strategiemi. Tato
cesta, ač zní logicky, však není tak jednoduchou. Jak bylo řečeno výše, v případě
vyrovnávání se se ztrátou může být po určitý čas vytěsnění skutečně adaptivní ochranou
obranou. V terapeutické práci je pak velice důležité načasování, tedy rozpoznání
vhodného okamžiku pro postupné přivedení obranného mechanismu do vědomí.
Nicméně přivedením obrany do vědomí práce nekončí. Prázdné místo musí být zaplněno
adaptivní cestou, se kterou bude daný klient ztotožněn.

Obranné mechanismy v psychoanalýze
Přivedení obranných mechanismů do vědomí je posláním psychoanalytické
psychoterapie. Původní zaměření psychoanalýzy bylo čistě na nevědomou
oblast duševního života, na vytěsněná pudová hnutí, afekty či fantazie. Klíčem k
uvedení nevědomých obran zpět k vědomí byla pacientova minulost. K
odhalování nevědomých obsahů sloužili rozmanité techniky, jejichž účelem bylo
oslabit rušivé působení ega a tím dopřát prostor nevědomým obsahů vyplavat na
povrch.
Jednou z prvních těchto technik byla hypnóza. Cílem hypnózy bylo vyřadit
pacientovo Já a odkrýt nevědomé obsahy. Samo Já se však terapeutického
procesu neúčastní a tak začne revoltovat proti novým obsahům a veškerá
terapeutická práce je zmařena. A to byl jeden z důvodů proč se od této techniky
upustilo.
Technika volných asociací hypnózu určitým způsobem nahradila. Pacient se ve
svém monologu vzdává logické návaznosti. Tímto způsobem je Já vyzváno k
upozadění ve prospěch Ono. Protože ale pacient nechce aby byly odhaleny
nevědomé obsahy reaguje na jejich odhalení obrannými reakcemi. Analytikova
práce pak spočívá v rozpoznání mechanismu obrany. Na rozdíl od hypnózy je v
této technice podstatné nejen nevědomé Ono, ale i jeho zpracování.
K psychoanalýze tradičně také patří výklad snů a symbolů. Sen i symboly v
psychoanalýze opět představují královskou cestu do nevědomí. Úkolem analytika
je i s pomocí výkladu symbolů rozkrývat latentní snové obsahy. Rizikem této

35

cesty bývá automatické přebírání symbolického výkladu bez skutečného
porozumění jedinci, kterého máme před sebou.
K dalším klasickým psychoanalytickým technikám patří chybné úkony, klasicky
přeřeknutí nebo zapomenutí, které dnes slouží spíše jako demonstrativní ukázka
existence nevědomí.
Naopak k těm stále aktuálním a používaným technikám patří přenos. V přenosu
dochází k opakování vztahových vzorců a emocí do vztahu terapeutického.
Přenos je dalším zdrojem informací o pacientově minulosti a zdrojem k tomu, aby
své vztahové vzorce z minulosti mohl prožít znovu a jinak. Přenos je významným
přínosem psychoanalýzy využívaný i v dalších psychoterapeutických směrech Já
a obranné mechanismy.

Cesta od psychoanalýzy k integrativní psychoterapii obranných
mechanismů
Psychoanalýza byla prvním směrem, který se obrannými mechanismy zabýval.
Z pohledu psychonalýzy bylo důležité znát klientovu minulost. Terapeutický vztah
byl odrazem vztahů z klientova života, přičemž na terapeuta byl kladen
požadavek neutrality. Úkolem terapie bylo rozkrývání obranných mechanismů a
jejich přinášení do klientova vědomí.
Transteoretický model integrující psychoterapeutické systémy považuje tento
krok za počátek terapeutického procesu změny. Přivedení nevědomých
obranných mechanismů do klientova vědomí je pouze prvním krokem na delší
cestě za změnou chování a prožívání.
Cesta za změnou v sobě nese hned pět stádií změny, které je potřeba projít –
prekontemplace, kontemplace, příprava, akce, udržení.
V prvním stádiu neexistuje záměr ke změně chování. Lidé v prekontemplaci
nevidí problém, natož jeho řešení. Mohou si změnu přát, ale není záměr k činu.
Aby se mohli pohnout do dalšího stádia – kontemplace, musí si problém nejprve
uvědomit a zabývat se jím. Ve stádiu kontemplace si lidé problém uvědomují, ale
nejsou zatím rozhodnuti k činu. Vědí kam směřují, kam se chtějí vydat, ale nejsou
připraveni tam jít.
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Během stádia přípravy už mají klienti úmysl provést akci a dochází k malým
změnám v chování. Lidé omezují své problematické chování, např. snížení počtu
vykouřených cigaret na den, nicméně nedošlo k účinné akci jakou může být
abstinence. Příprava je důležitou součástí procesu, v němž si lidé stanovují své
cíle a priority, věnují se plánování. Teprve poté může dojít k účinné akci, změně
chování, jakou je právě již zmiňovaná abstinence, která je již viditelnější a
oceňovaná.
K akci jsou potřebné určité dovednosti jako jsou protipodmiňování, ovládání
podnětů a manipulace s následky, aby přerušili navyklé způsoby chování a
osvojili si způsoby produktivnější. Uvědomují si rizika a proto potřebují efektivní
strategie, aby se z klopýtnutí nevyklubalo zhoršení stavu.
Konečným stadiem je udržení, kdy se lidé snaží zabránit recidivě a zkonsolidovat
cíle. Recidiva je poměrně častým jevem, který ukazuje, že změna není lineární
proces, ale spíše spirálou, v níž se lidé vrací k předchozím stádiím a znovu
promýšlejí plány příští akce, přičemž se snaží poučit ze svých předchozích
zkušeností. Ukončení problému nastává až v momentě, kdy již nedochází k
pokušení vrátit se k problematickému chování a není třeba se namáhat, aby
zabránil recidivě.
Jedinci přichází do terapie v různém stádiu změny, čím dále se klient dostal tím
rychlejší pokrok lze očekávat.
STADIA ZMĚNY
Prekontemplace

Kontemplace

Příprava

Akce

Udržení

Zvyšování vědomí
Dramatická úleva
Přehodnocení okolí
Přehodnocení sebe
Sebeosvobození
Ovládání následků
Protipodmiňování
Ovládání podnětů

Tab. 1
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Stejně tak v každém stádiu změny potřebuje klient něco jiného. Nelze klienta
připravovat na změnu, pokud nevidí, že ji potřebuje. Terapie je účinná pouze
tehdy reaguje-li na aktuální stádium změny, v němž se klient nachází.
Pokud se klient nachází ve stádiu prekontemplace, tedy je v odporu nebo v
obraně a neuvědomuje si nějaký problém, potřebuje zvyšovat vědomí a k tomu
může pomoci pozorování, konfrontace a interpretace, které mohou klientovi
pomoci více si uvědomit příčiny a důsledky ve vztahu k problémům.
Klienti ve stádiu kontemplace jsou otevření k přehodnocení sebe a vliv svého
chování na okolí a to jak z hlediska kognitivního tak emocionálního. V tomto
stádiu jsou vhodné vzdělávací postupy, např. biblioterapie.
Při přípravě si potřebuje klient stanovit cíle a priority a znich vyplývající plán akce.
Musí učinit pevná předsevzetí, aby na jejich základě dotáhl akci až do konce. V
tomto stádiu je možné s pomocí terapeuta začít malými kroky a to za použití
procesů jakými jsou protipodmiňování a ovládání podnětů a začít tak omezovat
problematické chování a vytvářet zdravé alternativy.
Během stádia akce je velice důležité jednání na základě pocitu sebeosvobození,
které vychází z vědomí vlastní zdatnosti, tedy z přesvědčení, že vlastní úsilí hraje
zásadní roli k dosažení úspěchu při zvládání obtížných situací. Nutným základem
pro sebeosvobození je také zvládání behaviorálních procesů jako je
protipodmiňování, manipulace s následky a ovládání podnětů. Terapeuti mohou
pro zvládnutí těchto procesů poskytnout nácvik, čímž zvyšují pravděpodobnost
úspěchu.
Příprava je důležitá i pro udržení dosaženého cíle. Udržení se buduje na
předcházejících procesech a zahrnuje zhodnocení rizikových podmínek. Pro
udržení změny je nejdůležitější pocit, že se člověk stává více tím, kým chce být,
že udržení změny přinese udržení pocitu já, kterého si cení klient a alespoň jeden
pro něj významný člověk.
V každém stádiu, tak aby efektivně všemi stádii prošel a došel k žádané změně,
potřebuje klient něco jiného. Stejně tak každý psychoterapeutický směr nabízí
různé terapeutické prostředky. Na základě toho, co již víme lze říci, že účinná
změna chování závisí v uskutečňování správných věcí ve správnou dobu. Každý
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terapeutický směr se opírá o procesy změny, které jsou vhodné do různých stádií.
Stejně tak každý klient se opírá o jiné procesy změny. A to vše je třeba v
terapeutickém procesu neustále a opakovaně zohledňovat.

Tab. 2
STADIA ZMĚNY
Úrovně

Prekontemplace Kontemplace Příprava

Symptomová
/situační

Akce

Udržení

Behaviorální ter.,
EMDR a expozice

Motivační interview

Maladaptivní
kognitivní procesy

Adlerovská terapie

Interpersonální

Sullivanova

Transakční

konflikty

terapie

analýza

Rodinné/systémové

Strategická

Bowenova

konflikty

terapie

Intrapersonální

Psychonalytická

Existenciální

konflikty

terapie

terapie

RET, Kognitivní ter.
Interpersonální terapie (IPT)

Strukturální terapie

terapie
Gestalt terapie

Zatímco některé směry (např. psychoanalýza) se opírají o procesy zvyšování
vědomí, přehodnocení sebe sama, i když se již dostávají do stádia akce. Snaží
se o změnu chování větším uvědomováním si. Jiné směry se více zaměřují na
procesy manipulace s následky, protipodmiňování, snaží se měnit chování aniž
by docházelo k uvědomění. Pozorovatelná akce bez vhledu povede
pravděpodobně pouze ke změně dočasné, stejně tak samotný vhled nemusí
nutně znamenat změnu chování.
Zdánlivě protikladné procesy se mohou stát komplementárními, jestliže je
zařadíme do stádií změn. Procesy změny tradičně spojované se směry
zážitkovými, kognitivními a psychoanalitickými jsou nejúčinější během stádia
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prekontemplace a kontemplace. Procesy s existenciální a behaviorální tradicí
jsou naproti tomu nejúčinější během stadia akce a udržení Psychoterapeutické
systémy - průřez teoriemi.

Transteoretický model psychoterapie
Transteoretický model, jak je patrné z tabulky č. 2, integruje zejména tři oblasti –
stádium změny, systémy v psychoterapii a úrovně změny, laicky řečeno úrovně
psychologických problémů, s nimiž se jako terapeuti můžeme setkat.
Psychoterapeutické systémy se svými intervencemi zaměřovali na jednu či dvě
úrovně. Behaviorální terapeuti se zaměřili na symptomy a problematické situace,
kognitivní terapeuti na maladaptivní poznávací procesy, rodinní terapeuti na
rodinou a systémovou úroveň, psychoanalitici na interpersonální problémy.
Každé teoretické přesvědčení má své místo v „hlavním programu“ - změně
chování.
Transteoretická terapie uznává oprávněnost každé úrovně. Podstatné je, aby
terapeut s klientem došli ke shodě, na kterou úroveň se zaměřit. Důležitost
jednotlivých úrovní u různých klientů se může lišit, i když přicházejí se stejnými
symptomy. Úrovně nejsou izolované, naopak, změna na jakékoliv úrovni
pravděpodobně přinese změnu i na ostatních úrovních.
Jde tedy o to aplikovat proces změny v určitém stádiu změny s ohledem na
identifikovanou úroveň problému. Laicky identifikace základů jak (procesy), kdy
(stádia) a co (úrovně) měnit Psychoterapeutické systémy - průřez teoriemi.

Shrnutí
Transteoretický model a obranné mechanismy
Terapie obranných mechanismů prošla za poslední století dlouhým vývojem.
Jejím začátkem byla psychoanalýza, která se zaměřila na klientovu minulost,
hlavním motivem psychoanalýzy bylo pochopit vznik obrany, její adaptivní
význam v historii a pochopení maladaptivního významu obrany v klientově
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současném životě. Skrze přivedení obrany do vědomí klienta mělo dojít k jejímu
odstranění a vzniku nových adaptivních vzorců chování.
Netrvalo to dlouho a psychoanalýza začala čelit „ostré“ kritice, jednak pro četné
pojmy zaměřené na sexualitu a na vědeckou prokázatelnou účinnost svých
postupů.
Logickou odezvou se tak stal směr kognitivně-behaviorální. Ten se naopak
odpoutal od nutnosti znát vznik klientovy obrany, ale soustředil se na její
negativní působení v současném životě klienta. Základní metodami směru
vycházeli z teorií učení – podmiňování, protipodmiňování, desenzibilizace.
Smyslem terapie bylo klienta naučit techniky, díky kterým může své chování
změnit v adaptivní.
Oba směry do terapie vnesly důležité prvky. Nicméně, řadě klientům uvědomění
svých obran k jejich odbourání a nahrazení chováním adaptivním, nestačí. Stejně
tak, není řada klientů dostatečně odhodlána k tomu, aby bez porozumění odkud
jejich chování patří, začala své chování měnit. Právě proto docházelo v
psychoterapii k otázkám, která, psychoterapie je vlastně nejúčinější? Anebo také
k otázkám na to, který směr se hodí k jakému okruhu problémů a pro jakého
klienta? Psychoterapeutovi pak nezbývá než podle toho ve které fázi klient je, jej
odeslat k psychoterapeutovi vyškoleném v daném směru, anebo se ubrat
směrem k integrativnímu pojetí psychoterapie a stát se odborníkem pro více
směrů.
Skloubení více směrů nabízí tranteoretický model. Tento model klade nové
vysoké nároky na odbornost terapeuta. Nejen, že musí být proškolen ve více než
jednom směru, ale musí být také schopen sladění se stádiem a úrovní změny, v
níž se klient nachází. Pracuje-li klient a terapeut každý v jiném stádiu dojde k
odporu. Terapeuti, kteří jsou dobře sladěni s klientovým stádiem budou
pravděpodobně terapeutický proces vnímat jako činnost probíhající hladce.
Norcross ve své knize Psychoterapeutické systémy - průřez teoriemi uvádí velmi
přiléhavou metaforu vývoje vztahu terapeuta s klientem, který se přirovnává k
vývoji vztahu s rodičem v období dospívání. Na počátku je role terapeuta rolí
pečujícího rodiče komunikujícího se vzdorovitým a bránícím se adolescentem,
který je přitahován i odpuzován vidinou nezávislosti. S tím jak adolescent dospívá
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se role rodiče mění v Sokratovského učitele povzbuzujícího v náhledu. V období
vědomých příprav na nezávislost dospívající vedle sebe potřebuje již zkušeného
trenéra, který zažil mnoho důležitých zápasů a může poskytnout dobrou taktiku.
V období získávání a udržení nezávislosti se pak stává terapeut konzultantem,
který dodává odbornou radu a podporu.
Vývoj k nezávislosti je spletitý, klient přichází s řadou příběhů a oblastí života a v
každé oblasti bývá v jiném stádiu změny. Transteoretický model umožňuje být s
klientem v každém z témat a možnost přiléhavě reagovat podle toho, kde se
zrovna nachází. Pokud se terapeutovi skutečně podaří vyladit se s „dospívajícím“
ve všech oblastech svého životního příběhu, které předkládá, může mu terapeut
být skutečným průvodcem na jeho cestě za nezávislostí a životní spokojeností.
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Integrativní přístup při budování obchodních
dovedností
Mgr. Jiří Daníček, MBA

Úvod
Téma obchodních dovedností jsem si zvolil především proto, že se mu věnuji 18
let. Pracoval jsem na tématu s tisíci klienty, ať už začínajícími podnikateli, nebo
obchodníky, kteří pracují pro firmy. Vyzkoušel jsem při práci různé metody.
Nejprve jsem pracoval jako lektor a kouč, později jsem přidal postupy
integrativního koučování a integrativní psychoterapie. Během praxe jsem se
setkal s různými reakcemi klientů. Někteří postupovali rychle, u jiných jsem
narážel a nevěděl jsem proč, protože jsem například nevěděl nic o odporu a
netušil jsem, že jsem moc rychlý.
Dnes se mi ukazuje integrativní přístup jako nejpraktičtější. Umožňuje postupovat
s klientem metodami, které jsou u něj účinné, a zároveň způsobem, který
respektuje klientovo tempo a fázi změny. Vzhledem k tomu, že máme zpravidla
k dispozici v průměru 5 dvouhodinových setkání, je takový postup důležitý.
Vzhledem k šíři tématu obchodních dovedností jsem se rozhodl zaměřit
pozornost pouze na ty, kteří si chtějí založit vlastní podnikatelskou praxi. A to
proto, že jde o skupinu lidí, kteří potřebují projít komplexními změnami myšlení a
integrativní postupy jsou tak na této cílové skupině nejlépe popsatelné.
Za 18 let praxe se mi podařilo vybudovat si svůj vlastní styl práce. Klientům se
jeví jako účinný a rád bych ho shrnul v této závěrečné práci tak, aby byly postupy
k dispozici i dalším kolegům, kteří s tématem budou pracovat. Práce může být
přínosná také pro kolegy terapeuty, poradce a kouče, kteří si chtějí založit vlastní
poradenskou praxi. Právě těm věnuji poslední kapitolu, v níž nabízím návod, jak
uvedené poznatky aplikovat v praxi.
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Netroufl bych si tvrdit, že jde o jediný správný přístup. Aby byla práce co
nejobjektivnější, každá kapitola bude obsahovat teoretický rámec, témata, která
klienti v dané fázi obvykle řeší, nabídku možných postupů a kazuistiky, které
dané fázi změny odpovídají. Věřím, že integrativní kolegové si díky této nabídce
dokáží vytáhnout to, co se jim pro práci s klienty nebo sebou samými zdá
užitečné, a vytvořit si svůj vlastní styl.

1. Vymezení teoretického rámce
Jako velmi účinný se ukazuje transteoretický model, který se snaží překonat
eklekticismus a vytvářet terapii vyššího řádu. Norcross, Prochaska a DiClemente
se pokusili popsat níže uvedené fáze změny a v jednotlivých fázích čerpat z řady
hlavních teorií tak, aby vznikla promyšlená integrace respektující rozmanitost
směrů i klientů. „Když jsme se snažili určit, jak často používají procesy změny
lidé při změně bez cizí pomoci a s pomocí terapie, lidé uváděli, že to záleží na
tom, o jakém okamžiku mluvíme. V různých okamžicích využívali různé procesy.“
(Prochaska, Norcross, 1999, s. 393 – 394). Prochaska a Norcross uvádějí, že
stadia změny, která budou popsaná níže (Prochaska, Norcross, 1999, s. 396 –
398), neuvádí žádný z hlavních systémů terapie a jde tedy o jedinečný příspěvek
integrativní tradici.
Model změny dle Norcrosse a DiClemente se ukazuje jako velmi užitečný při
vedení klientů k budování obchodních dovedností. Umožňuje reflektovat fázi
jejich změny a využívat techniky, které jsou pro tyto fáze adekvátní, které
reflektují jeho tempo a eliminují riziko odporu nebo ustrnutí, které souvisí se
strachem z příliš rychlých nepromyšlených změn. Je také užitečný pro vysvětlení
postupů v této teoretické práci.
Fáze prekontemplace: Jde o fázi, kdy klienti zpravidla necítí potřebu změny,
protože nevidí problém. Bývají ke změně tlačení okolím. Kvůli nim někteří lidé
změnu předstírají. Někdy si i sami změnu přejí, ale Norcross a Prochaska
upozorňují na rozdíl mezi přáním a záměrem. V této fázi neexistuje záměr změnit
chování a klient se nepohybuje v tématu vpřed.
Fáze kontemplace: V této fázi už si klient potřebu změny uvědomuje, zatím se
k ní ale nerozhodl. Hodnotí možnosti, ale ještě se neodhodlali ke konkrétním
krokům. Norcross a DiClemente upozorňují na svou studii, v níž dva roky
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sledovali skupinu 200 kontemplátorů, kteří se měnili bez pomoci. Nepřiblížili se
k jakékoli změně. Tento stav nazvali chronickou kontemplací a uvádějí, že aby
byl možný posun, je potřeba se jasn rozhodnout, že uskuteční změnu.
Fáze přípravy: Klienti v této fázi touží okamžitě udělat nějaké kroky, hlásí první
změny, ale ještě nedosáhli kritéria účinné akce. Mají to ovšem v úmyslu a
připravují se na změnu, sbírají konkrétní informace o tom, co vše bude se
změnou souviset. Je to důležitá fáze především proto, aby se dobře rozhodli,
jakým směrem půjdou.
Fáze akce: Jedná se o fázi, kdy klienti výrazně mění své chování, myšlení i
prostředí tak, aby jim umožnily změnu. Investují do toho značné množství energie
a času a jsou tedy vidět i největší pokroky. Zároveň se jim od okolí začíná
dostávat největšího uznání, protože si změny všímá. „Lidé ve stadiu akce
potřebují určité dovednosti, aby využili klíčové procesy změny orientované na
akci, jako jsou protipodmiňování, ovládání podnětů a manipulace s následky, aby
přerušili navyklé způsoby chování a osvojili si způsoby produktivnější.“
(Prochaska, Norcross, 199, s. 398)
Fáze udržení: Velmi důležitou fází je udržení. Dříve se na ni nahlíželo jako na
statickou fázi, kdy se žádné změny nedějí. Podle Norcrosse a Prochasky je ale
udržení součástí změny, ne její absencí. Recidivu a návrat ke starým vzorcům a
návykům považují spíše za pravidlo než výjimku. Proto ukazují fáze
prekontemplace, kontemplace, přípravu, akci a udržení nikoli jako lineární
proces, ale jako spirálu. Jednotlivé fáze se neustále dynamicky prolínají. Klienti
regredují na nižší stadium. Podle výzkumů se ale jen 15 procent lidí vrací na
úplný začátek, do stadia prekontemplace. „Naštěstí tento výzkum ukazuje, že
drtivá většina recidivujících – např. 85 % lidí dosahujících změny bez odborné
pomoci – se vrací zpět do stadia kontemplace či přípravy. Začnou si promýšlet
plán příští akce a snaží se poučit z předchozích zkušeností.“ (Prochaska,
Norcross, 1999, s. 398)

2. Fáze prekontemplace
2.1 Specifika fáze prekontemplace
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Podle Norcrosse a Prochasky se v této fázi klienti nesnaží o zásadní změny.
Nevěnují moc energie přehodnocování sebe. Jejich příběhy se často týkají
okolností, problémů, ne možných změn. Když se na možnosti změn narazí, často
takový klient sáhne k obranám.
Klienti v této fázi také často prožívají vnitřní konflikty. Nemůžeme vždy dělat to,
co chceme a jak chceme, musíme vyvažovat mezi tím, co chceme pro sebe,
nároky druhých lidí, skupin, v nichž chceme fungovat, a tím, co je skutečně
možné. „Potřebujeme najít způsob, jak se vyrovnávat s nepříjemnými pocity
patřícími k lidským podmínkám a s konfliktem, který způsobují, tak aby nás to
nezaplavilo. Způsoby, jimiž se s věcmi vyrovnáváme, se nazývají obrany.
Psychické

obrany

můžeme

používat

zcela

vědomě

a

záměrně,

ale

psychodynamický model se zajímá zejména o obreany, které si stavíme
nevědomě.“ (Howard, 2008, s. 31) Cílem tohoto přístupu je nevědomé obrany
zvědomit tak, aby se s nimi dalo pracovat a hledat řešení.
Aby se mohli klienti dostat do další fáze, kontemplace, doporučují Prochaska a
Norcross postupovat tak, aby si mohl klient lépe uvědomit příčiny problémů, jejich
důsledky a možnosti řešení. Zvyšovat vědomí klientů a pomocí zážitkových
technik uvolnit emoce, které souvisejí s neřešeným problémem.
2.2 Témata obvyklá pro tuto fázi
Klienti, kteří v této fázi přicházejí kvůli tomu, že zvažují vlastní podnikání, často
ve skutečnosti neplánují konkrétní kroky. Hovoří většinou o čtyřech důvodech,
proč přicházejí. 1. V současné práci, jsou nespokojení, nevědí, co s tím, a tak je
napadlo, že by mohli začít podnikat. 2. Chtějí podnikat, ale vůbec nevědí, v čem
a co umí a jestli by to zvládli. 3. Někdo z jejich okolí přišel s nápadem, že mají
hodně zkušeností a mohli by začít podnikat. tom, že je to napadlo, nemají ale
představu, co dál. 4. Rodina je už naštvaná, protože nespokojenost v práci
zahltila klientovo myšlení a nechodí už domů s ničím jiným než s negativními
myšlenkami.
V této fázi klienti nemívají jasno ani v tom, jestli chtějí ve stávajícím zaměstnání
zůstat, nebo jít podnikat, ani v tom, v čem například by mohli podnikat. Často
bývají nesebevědomí a nevěří si, že něco umí. Cítí velkou nespokojenost, ale
nevědí, co se svým životem dál. Bývají plní strachů a úzkostných představ o tom,
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kam tento stav může vést. Často hovoří například i o hrozbě rozpadu kariéry,
rodiny i osobního života.
2.3 Nabídka integrativních postupů
Protože v této chvíli bývá podnikání spíše útěkem od reálného problému a
spásným snem, není vhodné pracovat na obchodních dovednostech, ale spíše
pátrat po důvodech, proč ho podnikání napadlo a po skutečných příčinách
problémů. Často tato práce zasahuje do oblasti existenciální terapie a krizové
intervence, kdy klient akutně potřebuje vyřešit své bytí, svou další existenci.
Ukazuje se jako prospěšné využít jako základní schéma práce na osobu
zaměřený přístup, jejímž tvůrcem je Carl Rogers. Nezpochybňovat podnikatelské
nápady, ale opřít se o ně a vést klienta k hlubším úvahám o tom, co vlastně
v životě chce. Na osobu zaměřený terapeut věří, že lidé mají pozitivní povahu a
vždy se pro sebe snaží udělat to nejlepší a také sami nejlépe vědí, co by to mělo
být. Terapeut není tím, kdo zná odpovědi, ale staví na terapeutickém vztahu. Ptá
se, pomáhá klientovi cítit, že je pochopený neodsuzujícím způsobem a že jediné
odpovědi má klient v sobě. (Casemore, 2008, s. 8)
Velmi užitečný se jeví také systemický přístup. Klienti si totiž v této fázi
neuvědomují, jak zásadním krokem je odchod do podnikatelské oblasti a jak
zásadní změnou je to pro celý profesní, osobní, rodinný život i život v sociálních
skupinách. Je proto užitečné tyto dopady na jednotlivé oblasti prozkoumat. Co na
to budou tito lidé říkat, jak to bude zvládat sám klient.
Pro terapeuta samotného je užitečné kombinovat narativní přístup a racionálně
emoční terapii. Narativní terapie mu pomůže slyšet, čemu klient ve svých
příbězích přičítá největší význam a daří se tak lépe odhalit skryté příčiny toho,
proč opravdu přišel. Narativní terapie to označuje za absentující bod. „Jako by
se k něčemu důležitému ve svém vyprávění klient nedostával. Jako by se
neodvažoval to domyslet. Co se skrývá pod hladinou vyřčeného?“ (Strnad,
Nejedlá, 2014, s 86) Racionálně emoční terapie zase pomůže odhalovat jádrová
přesvědčení, odhalovat, jak emoce ovlivňují racionální rozhodování. Je užitečné
se ptát, jak se klient cítí, když teď o tématu mluví. Nejsme tolik ovlivňováni věcmi
kolem sebe, ale tím, jak se na ně díváme. „REBT učí klienty dívat se nejprve
dovnitř a prozkoumávat svůj pohled na události a teprve potom obrátit svou
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pozornost ven a hledat způsoby, jak změnit nepříznivý dopad těchto událostí.“
(Neenan, Dryden, 2009, s. 7)
Pokud si všimneme, že se klient cítí v této situaci zcela bezmocný, jako oběť, je
užitečné ukázat mu základní mechanismus transakční analýzy. Upozornit ho, že
se věnuje hodně tomu, co nejde a na co nemá vliv (dětský egostav) a ukázat mu,
že existuje cesta k dospělému egostavu, který mu umožní mít věci znovu pod
kontrolou, být pánem ve svém domě. (Berne, 2012, s. 63 - 74)
Ke spojení s tělem a emocemi velmi užitečně přispívá technika židlí z gestalt
terapie. Klient si vybere židli pro každou z alternativ (zůstat v zaměstnání,
podnikat…). Umístí ji do prostoru a vypráví, co prožívá, jak se cítí, na co myslí,
co ho napadá, jak je pro něj varianta lákavá. Můžeme přidat do kontextu i to, co
vidí klient v prostoru, kam umístil židli a jak to souvisí s realitou. Emoční uvolnění
může způsobit i dotaz na to, jak dlouho si tento stav může dovolit. Pokud už si ho
dovolit nemůže, může ho to vést k dalším krokům. Pokud si může dovolit čekat a
přemýšlet dál, ale zachovat stávající stav a být v něm spokojený, přijde uvolnění.
Je ale důležité se pak věnovat tomu, jak to udělá, že bude v dané situaci nyní již
spokojený. Užitečná bývá otázka na katastrofické vize. Pokud bude pokračovat
v životě jako doposud, co se stane, co nejhoršího se může stát, co mu naopak
na současném stavu vyhovuje a na co by nyní mohl svou pozornost zaměřit více.
(Joyce, Sills, 2011, s. 167)
2.4 Kazuistika
Jako příklad by mohl posloužit klient Petr, který pracuje ve významné instituci na
pozici top manažera. Přichází proto, že začal uvažovat o vlastním podnikání.
Prvními signály, že podnikání zatím nebere jako něco, k čemu by chtěl dělat
konkrétní kroky, byla slova, která často používal. „Nějaké podnikání“, „podnikání
v něčem“, „nemám jasno, co by to mohlo být a jestli do toho jít“. Věnovali jsme
se tedy tomu, kdy ho myšlenka na podnikání napadla. Organizace totiž prošla
organizačními změnami, práce již není taková, jaká byla, řada operativy ho
nebaví. Ve skutečnosti je za současného stavu vyhořelý. Neuvědomil si, že nová
role top manažera již zahrnuje jiné úkoly než jeho dosavadní pozice. Problémem
je, že je zavalený operativou, ale nemá prostor pro strategické plánování.
Pomohlo mu, když si uvědomil, že potřebuje více delegovat, lépe změnit strukturu
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pod sebou. V té chvíli přestal uvažovat o podnikání, které mělo být jen únikem od
problému, ale zjistil, že může být na stávající pozici velmi spokojený.

3. Fáze kontemplace
3.1 Specifika fáze kontemplace
Podle Norcrosse a Prochasky (1999, s. 401 – 402) jsou klienti v této fázi mnohem
otevřenější

intervencím,

pozorování,

konfrontacím,

interpretacím,

přehodnocování racionálního i emotivního. Jsou ochotní přehodnocovat sebe,
zhodnocovat dosavadní hodnoty, dosáhnout změny v myšlení a prožívání.
3.2 Témata obvyklá pro tuto fázi
Klient bývá v této chvíli otevřený změnám. Neví ale, jak na ně, protože ho v nich
brzdí řada vnitřních bloků. Má pocit, že by podnikání zvládl, ale nevěří si
dostatečně. Cítí, že má navíc, ale bývá frustrovaný realitou. Například složitostí
trhu a nejistotami, které přináší. Spoustu svých skvělých nápadů považuje za
hloupost. Terapetu/kouč je vidí jako skvělé, klient ne.
3.3 Nabídka integrativních postupů
V této fázi se vyplácí zvědomovat nevědomá jádrová přesvědčení. (Howard,
2008, 45 – 50) Klient bývá zahlcený vším, co nelze udělat, co se má, co se nemá,
co je správné a co není, co umí a co neumí. Obává se také vnějších okolností.
Co si o tom budou myslet ostatní. Základem těchto strachů bývá to, že sám o
změnách není přesvědčený, tím pádem je jen těžko obhájí před okolím.
Užitečnou se v této fázi ukazuje technika osobní SWOT analýzy, která pochází
z managementu a slouží primárně ke zhodnocení silných a slabých stránek,
hrozeb a příležitostí firem. Dá se ale použít i na klienta samotného. Umožňuje
oddělit jeho strachy od jeho vlastní osobnosti. Postupujeme tak, že si klient
zhodnotí silné stránky, které má a v čem všem už mu pomohly a jak by mu mohly
pomoci v podnikání. Dále se podívá na své slabé stránky. Najde způsoby, jak je
eliminovat a často si také uvědomí, že to, co považoval jen za slabou stránku, je
často silnou stránkou a slabou stránkou je jen v některých situacích. Následně
prozkoumáme hrozby, které před ním v podnikání stojí a zaměříme se na to,
které silné stránky může využít k jejich eliminování. Nakonec se podíváme na
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příležitosti jeho nového podnikání a věnujeme jim dostatek času, aby klient končil
pozitivně a zjistil, zda převažují pozitiva. Pokud ano, zpravidla bývá velmi rychlý
skok k fázi příprav. Pokud naopak převažují negativa, zpravidla následuje
rozhodnutí nepodnikat, nebo intenzivní práce na odstranění rizik.
Velmi užitečné je podávat průběžně i zpětnou vazbu. Klient sám považuje
spoustu svých skvělých nápadů za nesmyslné. Často proto, že takovou zpětnou
vazbu dostává i od okolí. Je dobré okolí vyvážit a ukázat, že my je tak nevidíme.
Povídat si o nich víc, domyslet je, ukázat mu jiné úhly pohledu.
3.4 Kazuistika
Klienta Iveta pracuje v korporátu na pozici bankovní úřednice. Je to práce, která
jí zajišťuje stálé a poměrně vysoké příjmy. Odmalička ale ráda navrhuje a šije
šaty. Mezi svými kamarádkami a některými kamarády je v tom velice úspěšná.
Nechávají si od ní šít oblečení pro velmi významné situace, ale ona si za to bere
jen peníze, aby pokryla základní náklady. V práci spokojená není, dělá ji proto,
že ji do toho před osmi lety dotlačili rodiče. Právě ti ji teď blokují nejvíce znovu.
Když přišla s nápadem podnikat jako návrhářka, začali ji odrazovat s tím, že má
být ráda za práci, kterou má, za jistotu. Strašili ji tím, že se jí nemusí dařit a co
pak čeká její rodinu (manžela a dvě děti). I když ji manžel v kroku podporuje, vliv
rodičů je větší.
Věnovali jsme se proto jádrovým přesvědčením, která si do života z dětství
odnesla. Zjistili jsme, že ji především maminka vedla k tomu, aby se dobře
usadila, dělala práci, která ji uživí, její sny odmalička označovala za nereálné.
Kreativitu zabíjela, vedla ji k dobrým známkám a k tomu, aby se začlenila do
společnosti tak, jak se očekává. Jinými slovy tak, jak očekává ona. Zjistili jsme
ale společně, že ani očekávání matky nezná.
Užitečná byla i SWOT analýza, která klientce umožnila zhodnotit řadu svých
silných stránek. Organizační a manažerské dovednosti, trpělivost, schopnost jít
si za svým, dělat dobré návrhy, výbornou kreativitu, schopnost ustát nejistotu,
což v minulosti prokázala mnohokrát. Jak v původní rodině, když rodiče
nenacházeli řešení na spoustu situací, ona ho vždy našla. Stejnou oporou je nyní
pro manžela i děti.

51

Jediné, co ji nyní blokovalo, byla hrozba počáteční finanční nejistoty. Uvědomila
si ale, že manžel je dostatečně finančně zajištěný natolik, že jsou schopni
nevýdělečnost ustát rok. Ona má finanční rezervu na další rok. Uvědomuje si, že
to je doba, kdy se ukáže, zda bude úspěšná a může své plány kdykoli
přehodnotit, ale nyní už je rozhodnutá kroky udělat.

4. Fáze přípravy
4.1 Specifika fáze přípravy
Podle Norcrosse a Prochasky (1999, s. 402) jsou již klienti na pokraji akce a
potřebují si stanovit konkrétní priority, cíle, kroky, plán akce. Začínají zpravidla
malými kroky, roste ale pocit jistoty, že se změna může podařit.
4.2 Témata obvyklá pro tuto fázi
Klienti, kteří chtějí začít podnikat, už v této fázi bývají velmi netrpěliví. Jsou
odhodlaní začít a potřebují se už věnovat tomu, jak konkrétně postupovat.
Zpravidla již nepochybují, že budou úspěšnými podnikateli, ale hledají návody,
cesty, kroky, které jim ukáží směr a prohloubí vnitřní jistotu.
4.3 Nabídka integrativních postupů
Velmi důležitou je v této fázi osobnost provázejícího. Je užitečné, umí-li být i
dobrým mentorem, nejen koučem a terapeutem. Například je dobré, když klienta
může vést člověk, který sám podniká, nebo alespoň k této životní změně několik
klientů úspěšně vedl a ví, s čím se na trhu budou reálně potýkat. Čím více
zkušeností, tím prospěšnější může klientovi být. A také efektivnější. Ve velmi
krátkém čase ho dokáže provést velkým množstvím potenciálních rizik a najít na
ně řešení. Mentor je v takovém případě někým, od koho se klient může učit
konkrétní postupy a dovednosti, může být důvěryhodným rádcem a vzorem.
(Petrášová, Prausová, Štěpánek, 2014, s. 31) Je dobré se smířit s tím, že v této
fázi může klient svého průvodce vyměnit, pokud považuje mentoring za důležitý
a potřebuje i konkrétní rady, které mu poradce dát neumí.
Velmi důležité je také vyvažovat podporu a zpomalování. Klient bývá velmi
nadšený, aktivizovaný a hrozí, že bude dělat chybné nepromyšlené kroky. Je tedy
potřeba jeho nápady plně podporovat, ale také proces zpomalovat v situacích,
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kdy je potřeba nápad doladit a dobře promyslet. V těchto situacích je to náročné
především pro průvodce, protože klient je netrpělivý a má pocit, že ho teď mentor
zdržuje. Je proto vhodné zviditelňovat i modely svého vlastního uvažování, aby
klient věděl, proč to děláme a mohl spolurozhodovat, zda jdeme správným
směrem. Je to tedy proces neustálého rekontraktování, důsledného a velmi
konkrétního zvažování jednotlivých kroků. Proces také bývá nejen podporující,
ale i direktivní, racionální a analytický.
Základem pro tuto práci může být koučování zaměřené na řešení. Jeho principem
je hlídat klienta, aby neuvízl v problému, ale orientoval se spíše na řešení.
Vychází z předpokladu, že problémem není samotný problém, ale neustále
mluvení a uvažování o něm. Zvláště v situacích, kdy klient narazí na něco, co se
mu v té chvíli zdá nereálné, je užitečné neptat se proč a nepátrat po příčinách,
nevést ho k terapii, ale ptát se ho, co s tím tedy bude dělat a v čem může kouč
pomoci. (DeShazer, 2011, s. 20)
Z přístupu zaměřeného na řešení pochází také otázka na zázrak. Zaměřuje
klientovo myšlení plně na budoucnost. Jak se vše změní, až se jednoho dne
probudí a vše bude tak, jak si přál. Následuje pak diskuse o tom, co k tomuto cíli
povede. Další technikou jsou škály od 1 do 10. Klient zpravidla zjistí, že není na
úplném začátku, že je třeba na hodnotě 6 nebo 7, že už řadu dovedností má a
může tak velmi konstruktivně řešit, co ještě je k dané změně potřeba udělat.
Může zjistit, že změna nebude tak těžká, jak si původně myslel. (tamtéž, s. 23)
V této fázi se jeví jako velmi užitečný základní koučovací model GROW.
Umožňuje klientovi do posledních detailů doladit cíle a velmi konstruktivně
probrat všechny důležité kroky, které k cíli povedou. Jde o zkratku čtyř slov: goal
(cíl), reality (realita), options (možnosti) a will (rozhodnutí). Klient zpravidla
přichází s popisem R, tedy reality, ve které uvízl a neumí se z ní posunout dál.
Poté co vyslechneme, co chtěl klient říci, posuneme ho do budoucnosti a
věnujeme velký prostor G, tedy tomu, jak bude vypadat cíl, až ho klient dosáhne.
Ptáme se, co vidí, co slyší, jak se cítí, jak svět kolem něj funguje, jak funguje on,
v čem podniká, kde podniká, jakým klientům se věnuje a podobně. Následně se
vrátíme k R. Ne proto, abychom klienta vrátili zpět, ale proto, abychom zjistili, co
v realitě brání dosažení cíle. Následuje brainstorming nad O, tedy možnostmi,
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které má. Nakonec se klient rozhodne (W), které kroky udělá teď, které později a
kdy konkrétně a jak.
Klienti v této fázi bývají ve stavu flow a my je v něm můžeme podpořit, aby se
v něm udržovali co nejčastěji. „Jedna z vlastností stavu flow, o níž se lidé zmiňují
nejčastěji, je, že pokud tento zážitek trvá, člověk dokáže zapomenout na všechny
nepříjemné stránky svého života. Tento rys stavu flow je důležitým vedlejším
produktem faktu, že činnosti, které nám přinášejí radost, vyžadují naprosté
soustředění pozornosti na úkol, který právě vykonáváme – a tak už nám v mysli
nezbývá

místo

pro

informace,

jež

se

k tomuto

úkolu

nevztahují.“

(Csikszentmihalyi, 2015, s. 75) Podpora tohoto stavu je největší prevencí, aby
klient dělal účinné kroky a nezabýval se příliš nereálnými riziky a věcmi, které ho
od dosahování cíle odvádějí. Klienti totiž mívají sklony k prokrastinaci a místo aby
oslovovali klienty, aby si vytvořili finanční základ a zažili pocit úspěchu, raději
začnou studovat rozvojové knihy, věnovat se koníčkům, jiným povinnostem doma
a racionalizují si, proč nedělají konkrétní kroky, které si předsevzali.
4.4 Kazuistika
Klient Adam se chystá začít podnikat v oblasti webové grafiky. Přichází s velmi
konkrétními představami, přesto je vidět, že jeho myšlení je roztříštěné a
zaplněné velkým množstvím neutříděných nápadů. Hrozí tak, že nadšeně začne
dělat kroky, které nedávají v daném okamžiku smysl a budou ho zdržovat od
dosahování cílů. Právě v tom nejvíce pomohla technika GROW. Velmi podrobně
vylíčil svůj cíl, v něm měl jasno. Nejvíce jsme se zdrželi u konkrétních možností
a jednotlivých kroků. V této fázi se střídaly fáze nadšení i nespokojenosti
s postupem kouče. Bylo totiž potřeba ho v některých okamžicích zpomalit, aby
důsledně kroky promyslel a přiřadil jim správnou prioritu. Například otázka, kde
může nejsnadněji získat první klienty, kteří mu přinesou peníze, ho odvedla od
nápadu věnovat teď měsíc tvorbě drahých webových stránek pro svou
sebepropagaci. Uvědomil se, že má kolem sebe řadu známých, kteří nutně
potřebují web a že stačí je obvolat a zajistit si tak zakázky minimálně na půl roku
dopředu. Mezitím může dělat další kroky, které bude potřebovat, včetně tvorby
webu.

5. Fáze akce
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5.1 Specifika fáze akce
V souvislosti s touto fází hovoří Norcross a Prochaska (1999, s. 402) o
sebeosvobození. Klient už ví, že má vše potřebné, aby změnu zvládl, vychází
z vědomí vlastní zdatnosti, má pocit, že se více stává tím, kým chce být.
Upozorňují ale na důležitost načasování. „Zjistili jsme, že účinná změna chování
závisí na uskutečňování správných věcí (procesů) ve správnou dobu (stadia).“
(Tamtéž, s. 403) Proto je důležité se vracet k tomu, co jsme vygenerovali při
technice GROW, aby si klient dostatečně ujasňoval priority.
5.2 Témata obvyklá pro tuto fázi
Jde o fázi, kdy už klient činí konkrétní kroky. Zakládá svou praxi a potřebuje
nacvičit řadu dovedností, doladit spoustu konkrétních kroků a realizovat je.
Potřebuje realizovat konkrétní kroky, zažít v nich úspěch, učit se pracovat se
situacemi, které ho překvapily a nevyhovovaly mu a je proto potřeba střídat
podporu s výzvami.
5.3 Nabídka integrativních postupů
V této fázi je užitečné pracovat co nejvíce s konkrétními úkoly a jejich
vyhodnocováním, aby bylo neustále jasné, zda klientovy kroky vedou správným
směrem. Co nejvíce tedy využívat technik kognitivně-behaviorální terapie.
(Neenan, Dryden, 2008, s 61 – 75)
Z byznysové oblasti pochází rovněž užitečná technika nazvaná persony. Klienti
totiž mívají tendenci říkat, že tu chtějí být pro všechny. Bývá to ale krok vedoucí
k naprosté neviditelnosti, protože klient pak není čitelný. Není jasné, co nabízí a
hlavně komu. Například „Jsem terapeut“ mají na stránkách napsané stovky,
možná tisíce terapeutů. Ale jak máme vědět, zda je pro nás tento terapeut ten
pravý? Technika persony spočívá v tom, že si namalujeme několik postaviček.
Ty zastupují jednotlivé cílové skupiny, pro které tu chceme být. Pojmenujeme si
je a popíšeme si je do nejposlednějších detailů. Kdo to je, jak myslí, kolik
vydělává, k čemu nás potřebuje, kolik nám za to bude ochotný zaplatit, které
konkrétní produkty mu budeme nabízet tak, abychom dělali práci, která nás
nejvíce baví.
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Od této techniky lze postoupit k tématu cen. Když už víme, pro koho tu chceme
být, snadněji si stanovíme ceny, které jsou pro tyto cílové skupiny adekvátní.
Dokážeme o cenách uvažovat v jiných kontextech. Například chceme-li tu být pro
lidi, kteří jsou chutí, naše služby se budou pohybovat okolo několika stovek korun
a potřebujeme mnoho, ideálně dlouhodobých klientů. Chceme-li tu být pro lidi,
kteří dobře vydělávají, nízké ceny je odrazují. I naši klienti mají předsudky a když
vidí levnou službu, mohou ji například považovat za nekvalitní. Navíc se nechtějí
chlubit koučem, kterému dávají několik set korun. Chtějí před svými známými
mluvit o tom, že mají kouče a že je to stojí hodně peněz. Utvrzuje to například
jejich společenské postavení.
V této fázi také řešíme, kde nejsnadněji najdeme klienty, zda budeme mít své
vlastní prostory, jak budou vypadat, co pro naši klientelu bude adekvátní. Dalším
tématem je vyjednávání, v terapeutické terminologii kontraktování. Co přesně
budeme dělat, jak budeme postupovat, kolik za to budeme účtovat, kde bude
začátek a kde konec.
Klíčovým tématem je sebevědomí. Zde už jsme na tenkém ledu, protože klient
prochází kompletní změnou myšlení a mohou se znovu vynořit jeho jádrová
přesvědčení o tom, co je dobře, co ne. Mohou ho zablokovat, aby udělal další
kroky. Je tedy užitečné se jádrovým přesvědčením věnovat v rámci nových
kontextů. (Neenan, Dryden, 2008, s. 83 – 97)
Dalšími tématy, která se často vynoří, je nová organizace času (time
management), jeho vyvažování pro práci, pro získávání klientů a práci s nimi, pro
rodinu a pro osobní život. Protože se na tyto situace nedají najít konkrétní
návody, vždy lze při těchto tématech sáhnout ke koučovacímu modelu GROW,
který byl popsán výše.
5.4 Kazuistika
Vrátíme se nyní ke klientce Ivetě, která chce být návrhářkou. Nejvíce ji v této fázi
posunula technika persony. Díky ní si uvědomila, že nechce trávit čas s mnoha
klienty, kteří její práci neocení a zaplatí za ni málo, ale budou chtít kvalitu, kterou
zvládá. A kvalita její práce je vysoká, neumí ji dělat na nižší úrovni. Uvědomila si,
že chce několik bohatých klientek měsíčně, chce cestovat po světě, aby se mohla
inspirovat a pak klientkám zavolat, že pro ně má něco skvělého. To se jí nakonec
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podařilo. Shodou okolností jednou šila šaty pro známou zpěvačku, která si v nich
přebírala Zlatého slavíka. Nejsnadnější cestou bylo oslovit ji, že pro ni má další
nápady. Při té příležitosti ji poprosila, jestli by se o ní mohla zmiňovat před svými
známými. Dnes má desítky klientek mezi zpěvačkami, herečkami, modelkami. Za
šaty pro speciální příležitosti platí průměrně okolo 100 až 200 tisíc. Klientka tak
dnes vydělává průměrně milion měsíčně, což jí umožňuje mít svou práci ráda,
cestovat po světě a věnovat se jen několika klientkám měsíčně. Ona sama už jen
navrhuje a věnuje se klientkám na zkouškách šatů, na práci má svůj tým, má
dostatek času pro rodinu a často s ní i cestuje, protože to umožňuje i práce
manžela, i studium jejích dětí.

6. Fáze udržení
6.1 Specifika fáze udržení
Podle Norcrosse a Prochasky (1999, s. 398) je toto velmi podceňovaná fáze,
která rozhodně nespočívá v tom, že klient má vše za sebou. Je dynamická a
klient kdykoli může sklouznout ke starým vzorcům. Klienti to pak často prožívají
jako selhání. Když se znásobí skutečné sklouznutí ke starým vzorcům a
pociťované selhání, snadno se klient může ocitnout na úplném začátku.
6.2 Témata obvyklá pro tuto fázi
Klienti v těchto fázích přicházejí často s tím, že se jim něco nedaří a nevědí,
v čem dělají chybu. Znovu zvažují, jestli měli do podnikání jít, jestli to nebyl špatný
krok. Často se také zmiňují o tom, že se už dívali na inzeráty, kdo nabízí jakou
práci.
6.3 Nabídka integrativních postupů
V tomto okamžiku se vyplatí vrátit se ke všemu, čím jsme prošli například pomocí
modelu GROW. Jaký byl jejich cíl, jaké kroky si klient stanovil, důsledně se ptát,
jak přesně je realizoval. Většinou se ukáže, že některému kroku se nevěnoval
dostatečně, nebo ho zcela vynechal. Často se tak objeví celkem jasná příčina
neúspěchu.
Další možností je, že klient je úspěšný, ale neuvědomuje si to, neumí to prožít.
Zde je možné využít prvky racionálně emoční terapie nebo jakékoli práce s tělem

57

a propojit racionální kroky, které už klient udělal, s jeho pocity, naučit ho lépe své
úspěchy prožívat.
Možná bude potřeba i dynamická terapie. Klient je úspěšný, ale protože si nese
s sebou jádrové přesvědčení, že nikdy není dost dobrý, nebo že se nemá chválit,
protože samochvála smrdí, nedovolí si mít z úspěchu radost a připustit si, že
skutečně úšpěšný je.
Lze se také vrátit k výše popsanému fenoménu flow. Je možné, že klientovi jen
poklesla energie. Můžeme s ním řešit, jak se v tomto stavu energetického
zapojení a radosti z práce udržet dlouhodobě. K tomu lze snadno využít model
GROW. Zjistit s klientem, které kroky by mu mohly v takových situacích pomoci.
Lze ho také seznámit s jednotlivými fázemi změny dle Norcrosse a Prochasky a
jeho situaci normalizovat. Ukázat mu, že fáze recidivy je naprosto běžná a že je
normální i to, že to může prožívat jako selhání. Ale že to začínající podnikatelé
prožívají často. Může pomoci i technika sebeodhalení. Ukázat, kdy my sami
jsme se do takové situace dostali, případně kdy se do takové situace dostal náš
klient. Klient nás totiž možná považuje za jeden ze svých vzorů, vzhlíží k nám
jako k autoritě a může pro něj být užitečné vědět, že i my jsme něčím takovým
někdy prošli. Taková technika by ale měla nést jasné poselství, které bude pro
našeho klienta užitečné.
6.4 Kazuistika
V tomto okamžiku se vrátíme ke klientovi Adamovi, grafikovi. Po několika
měsících od naší spolupráce se vrátil s tím, že mu podnikání nevychází podle
jeho představ. Není tak úspěšný, jak potřeboval. Zároveň nemá dostatek klientů.
Důsledně jsme probrali jednotlivé kroky, které si pomocí GROW stanovil. Ukázalo
se, že si velmi brzy zaplnil diář zakázkami, ale podcenil hledání dalších klientů.
Nechal se ukonejšit počátečním úspěchem a nepřipravoval se na to, co bude dál,
až tyto zakázky končí. Zde jsme také narazili na jeho jádrová přesvědčení. První
klienty získal tak, že obvolal známé. Aby ale mohl získat další klienty, musel už
lovit v jiných vodách. Potřeboval lidem říkat, v čem je dobrý. Ale odmalička
poslouchal, že není tak dobrý, jak si myslí. Proto pro něj teď bylo těžké o sobě
mluvit pozitivně. Vrátili jsme se proto k osobní SWOT analýze, znovu si připomněl
své silné stránky a obohatil je o mnoho dalších, které ho několikaměsíční
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podnikání obohatilo. Uvědomil si pomocí techniky GROW, že nemusí mluvit
dobře o sobě, ale například velmi konkrétně o své práci a jejích přínosech pro
klienta. Zaměřit se na potřeby klienta.

7. Využití přístupu pro založení soukromé poradenské praxe
V této kapitole vás budu provázet především otázkami. Uvědomuji si totiž, že jen
těžko lze předat zcela konkrétní know-how platné pro všechny. Předpokládám
ale, že po přečtení předchozích kapitol budete schopni vědomě pracovat se vším,
co zde bylo popsáno a následující otázky vám pomohou si ujasnit, jak na své
podnikání jít.
7.1 Fáze prekontemplace
V této fázi doporučuji ještě nedělat konkrétní kroky. Mohli byste se rozhodnout
špatně a protože jde o významnou životní změnu, je opravdu dobré nějaký čas
ve fázi prekontemplace setrvat.


Jak dlouho si můžete dovolit v této fázi být?



Proč vás napadlo podnikat a otevřít si svou soukromou praxi?



Co vás baví na vaší současné práci?



Co vás na ní nebaví?



Co s tím můžete udělat?



Co můžete udělat pro to, abyste šli do podnikání s větší jistotou?



Co můžete udělat pro to, abyste se znovu dobře cítili ve vaší stávající
práci?



Je podnikání cíl, který vás opravdu láká? Nebo je to útěk?



Pokud je to útěk, od čeho utíkáte a jaký jiný postup byste mohli zvolit?



Pokud je to cíl, který vás láká, co je na vlastní praxi pro vás přitažlivé?

7.2 Fáze kontemplace
V této fázi už možná uvažujete o tom, že opravdu chcete začít podnikat.
Potřebujete se v tom ale utvrdit, abyste mohli přejít do další fáze s větší jistotou.


Jaké máte silné stránky, které vám budou v podnikání pomáhat?
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Jaké slabé stránky vás zdržují? Které z nich jsou spíše silnou stránkou?
Jak na svých slabých stránkách můžete zapracovat, aby vás už nebrzdily?
Kterých svých silných stránek k tomu můžete využít?



Které příležitosti pro podnikání vám dávají vaše silné stránky? V čem jste
dobří tak, že to může být dobrým základem pro podnikání? Co vše
klientům umíte nabídnout, za co vše vás oceňují?



Které hrozby vás odstrašují a které silné stránky můžete využít k jejich
zvládnutí?



Co na to bude říkat vaše okolí? Kdo vás nejvíc podporuje a co vám o vás
říká? Když narazíte na kritiky, co to s vámi dělá a jak jejich argumenty
ustojíte? Co jim na ně můžete odpovědět?

7.3 Fáze plánování
V této fázi už můžeme plánovat konkrétní kroky. Použijeme k tomu základní
koučovací model GROW a můžeme se věnovat i tomu, co vás na vašich
záměrech baví a co vás nejpravděpodobněji bude držet ve stavu flow.


Zkuste se teď posunout do budoucnosti. Už podnikáte. Pro koho
pracujete? Jak vypadají vaše prostory? O čem si s klienty povídáte? Jaký
žijete život? Jak jste v něm spokojení? Co často vidíte? Co slyšíte? Jak se
cítíte? Za co jste oceňovaní klienty a svým okolím? Za co si ceníte sami
sebe?



Pojďme se teď vrátit k současné realitě. Co všechno už umíte, abyste se
do podnikání mohli pustit? Co je ještě potřeba udělat? Co ještě potřebujete
promyslet? Co ještě potřebujete umět?



Teď si vezměte k ruce papír a napište si na něj všechny možnosti, které
máte. Všechny kroky, které potřebujete udělat. Nestresujte se tím, že toho
hodně přibývá. Má to tak každý podnikatel, když začíná. Uvolněte své
myšlení a chrlete jeden nápad za druhým.



Nyní se na papír podívejte a velmi racionálně pospojujte věci, které spolu
souvisejí. Možná zjistíte, že jich není tolik. Očíslujte si je podle priorit. Co
musí být první krok, který vás nejvíce posune k výsledku? Který krok vás
dovede k tomu, že budete mít první klienty, zklidníte se a zažijete úspěch?
Jaké budou další kroky a v jakém pořadí:
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7.4 Fáze akce
Tato fáze už vede ke konkrétním krokům a je proto důležité, abyste sami v sobě
měli jasno, kdo budou vaši klienti, co budete dělat za práci a kolik si za to budete
účtovat.


Vezměte si před sebe papír a namalujte si postavu klienta, kterého mít
nechcete. Chudý, nemotivovaný, nebo naopak bohatý, povrchní apod?
Jak uvažuje, v čem vám vadí, co je pro vás nepřekonatelné a projevovalo
by se ve vaší práci? Proč vás práce s ním nebude bavit? Jaká témata
s ním nechcete řešit?



Namalujte si na papír jednu postavu svého ideálního klienta. Pojmenujte
ji. Co je to za klienta? S čím mu chcete pomáhat? S čím za vámi přichází?
Jaký životní styl má? Jak je motivovaný pro práci s vámi? Co ze své praxe
chcete při práci s ním nejvíc uplatnit? Co vás nejvíc baví? Co bude jemu
nejvíc užitečné?



Namalujte si další postavy ideálních klientů a pokračujte stejným
způsobem.



Zamyslete se, kde takové klienty najdete. Kde je můžete oslovit. Ve vašem
okolí? Budou stačit letáky v ordinacích lékařů? Nebo pomohou známí,
kteří se o vás budou zmiňovat? Potřebujete si udělat webové stránky? Co
na nich o sobě budete psát? Pro koho tu jste a co s klientem budete dělat?
Potřebujete pracovat se sociálními sítěmi? Které jsou ty, které váš klient
pravděpodobně využívá nejvíc? Podle čeho vás tam najde? Jak o sobě
budete na sociálních sítích mluvit? Jaké příspěvky by od vás váš
potenciální klient chtěl číst?

7.5 Fáze udržení
Může se vám stát, že když věci nepůjdou někdy podle plánu, můžete ustrnout,
dostanete strach a začnete zvažovat, zda má vaše podnikání smysl. A tak
následuje několik dalších otázek k přemýšlení.


Co vás na vaší práci nejvíc baví? Kdy přicházejí momenty, kdy
zapomenete na okolní svět a naplno se věnujete své práci? Jak byste tyto
momenty mohli do svého života dostat častěji?

61



Které jsou momenty, kdy vás napadne, že to nemá smysl? Jak se to
stane? Jak jste se do tohoto stavu dostali a co vám brání se z tohoto stavu
dostat? Pokud jste odhalili spouštěče, jaké protikroky můžete přijmout? Co
s takovými situacemi budete dělat v budoucnu?

Závěr
Ve své práci jsem se snažil předat co nejvíce přístupů, které se mi ukazují při
práci se začínajícími podnikateli jako užitečné a účinné. V každé kapitole jsem
nabídl celou řadu přístupů a technik. Je samozřejmě jasné, že nejde o to, využít
je všechny. Vybírejte si ty, které odpovídají vašemu stylu práce a připadají vám
logické. Využívejte ty, na které klient dobře slyší. Je možné, že v každé fázi
využijete jen jeden přístup a bude okamžitě účinný. Stejně tak je možné, že
budete neustále narážet a nebude fungovat nic. Zkoušejte tedy další a další,
dokud klient na některou neuslyší. Třeba vás práce inspirovala k některým vašim
postupům a technikám a pak budu rád i za vaše sdílení.
Chtěl bych také upozornit na riziko, před kterým varují Norcross a Prochaska
(1999, s. 405. Jedním z nich je nadšení. Může se stát, že klient bude měnit své
chování, aniž by došlo k potřebnému vhledu. V souvislosti s tématem
obchodních dovedností to může být typicky situace, kdy klient chce začít
podnikat, aniž by došlo k zásadnímu posunu v myšlení. Například klient s typicky
zaměstnaneckým myšlením, který potřebuje jasná zadání úkolů, by si měl
nejprve uvědomit, v čem bude podnikání jiné. On sám si bude řídit svůj čas, on
sám si bude zadávat úkoly. Nebude v tom mít pravděpodobně oporu, nikdo mu
úkoly nezadá, nikdo mu nebude nabízet jistotu a stabilitu. Kde ji tedy najde?
Dalším rizikem může být příliš rychlý postup kouče/poradce. Často lze poznat
díky projeveným obranám klienta. Někdy je potřeba myslet i za klienta, který chce
postupovat příliš rychle a je potřeba proces zastavit, zpomalit, dokud
nepromyslíme důkladně to, co je potřeba promyslet.
Velkým rizikem může být i pomalý postup kouče/poradce. Klient je opravdu
napřed, ale my mu z nějakých důvodů nevěříme, my sami máme víc obav než
on. Pak je vhodné využít supervize a promyslet, jak postupovat dál, zda
s klientem vůbec dál pracovat, pokud mu nevěříme a máme potřebu ho před
podnikáním ochraňovat, aniž by k tomu byly reálné důvody. Mohou to totiž být
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přenosová témata na naší straně, bez jejichž ošetření nemusí být práce
s klientem vhodná.
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INTEGRACE TRANSPERSONALITY DO INTEGRATIVNÍ PSYCHOTERAPIE:
RIZIKA, LIMITY A VÝZVY
Richard Hanus

1. Úvodní slova o obsahu a smyslu
Obsahem práce je zamyšlení nad využitelností transpersonálního přístupu v psychoterapii, a to
v psychoterapii integrativní, která ze své podstaty propojuje a efektivně využívá ideje, myšlenky,
techniky a přístupy rozličných psychoterapeutických škol a směrů; vždy tehdy, pokud se prokáže
a potvrdí přínos takové integrace jak pro dobro klienta/pacienta, tak pro rozvoj moderní
psychoterapeutické vědy.
Bude zde popsána podstata a atributy transpersonální psychoterapie (psychologie, přístupu,
paradigmatu) zanesené do kontextu přemýšlení nad možnou podstatou světa a existence
vědomí. Dále nastíním rizika a hrozby, které zmiňuje tradiční paradigma v souvislosti
s transpersonálním uvažováním i jeho konkrétními metodami, a pokusím se nalézt konsenzuální
hledisko. K tomu použiji i malý průzkum, který jsem provedl v září 2018 mezi lektory a
frekventanty 13. výcvikové komunity Skálova institutu.
Poté se pokusím vytýčit oblasti, jak z hlediska metod, tak cílových skupin, kdy by přijetí, resp.
respekt k transpersonálním idejím a praktickým přístupům byly pro integrativní psychoterapii
přínosem s rozvojovým potenciálem a začátkem cesty ke změně uvažování směrem od rigidního
moni-materialistického světonázoru k novým obzorům, neboť vývoj v myšlení není nikdy
dokončen.
Cílem a smyslem této práce je pak snaha o přemostění zdánlivě neslučitelných paradigmat a
nastartování uvažování nad synergií, kterou by smíření těchto proudů mohlo přinést nám všem,
od odborníků až po pacienty.
2. Integrativní PT jako mírová revoluce; začátek cesty
Vývoj psychoterapie v čase může připomínat revoluční zvraty v lidské historii: demokratické,
filosoficky ukotvené staré Řecko bylo pohlceno militaristickou a materialisticky poživačnou říší
římskou, na jejíchž troskách pak hodovaly barbarské kmeny, kterým trvalo dlouhá staletí, než se
transformovaly v státy, vycházející z řeckých demokratických i římských strukturálních hodnot.
Katolická církev, svého času nositelka vzdělanosti, filosofie a charity se utopila v marasmu své
zpupnosti, na toto vyprázdnění reagovalo povstání reformistických církví založených na
původních čistých hodnotách, aby pak dlouhé věky tyto směry spolu vedly krvavé genocidní boje
o moc. Symbol sebezahleděné a elitářské ludvíkovské Francie, bastilská věznice, se zřítila při
povstání pod vlajkou rovnosti, svobody a bratrství. Plodem byl jakobínský teror a napoleonský
imperialismus… A tak by se dalo pokračovat dál a dál.
Analogie s vývojem psychoterapeutických směrů sice není tak dramatická, netekla, pokud mi je
známo, nikdy krev, přesto mi však přijde, že vidím podobný mechanismus. Dobré a převratně
objevné myšlenky a principy se metamorfovaly v dogmata, vůči nimž povstala nová škola, plná
dobrých a objevných myšlenek a principů. Staré školy se uzavřely do elitářské věže z bílé
slonoviny, přestala v nich probíhat významnější evoluce a kultivace; mezitím jsme zažívali časy
dominance nové školy, dokud ta sama nezkostnatěla, nenarazila na své limity, které odmítla
transformovat a opět sklouzla do rigidity, proti které kdysi povstala. Psychoanalýza, jungiánství,
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behaviorismus, kognitivní škola, humanismus… Revoluce a zkostnatění, sinusoida s bouřlivými
amplitudami, leč bez synergie vzájemného respektu a obohacování. Tento algoritmus začala
překonávat dle mého názoru až psychoterapie integrativní. Pohlcovač a propojovač všeho
dobrého a smysluplného, co jednotlivé směry vyprodukovaly. Nikoli jen pouhá eklektika,
maďarský guláš terapeutických systémů, ze kterých se vytáhne ad hoc vždy to, co vypluje.
Namísto toho poctivá, vědecky podložená integrativita, která přesně reaguje na aktuální potřeby
pacienta, s kritériem maximální efektivity. Integrativní psychoterapie si bere přetěžký úkol –
propojovat přístupy, metody a techniky různých psychoterapeutických systémů a škol s cílem
dosáhnout nejvyšší účinnosti. A to není celé. Je zde ještě potenciál synergie. Dosáhnout
propojováním, vyhodnocováním a intuitivním improvizováním nadhodnoty, vyšší než
představuje prostý součet efektů jednotlivých prvků z jednotlivých systémů. (Hanus 2017).
Integrativní psychoterapie jako věda už dokázala téměř nemožné. Smířit a propojit tak
protichůdně nastavené systémy, jako je kognitivní behaviorismus s psychodynamikou a
analýzou, a do toho všeho zohlednit emocionalitu, existencialismus, celostní souvztažnost mysli,
vědomí a těla. Efektivně do své náruče přijmout dlouho opovrhovanou a prokletou hypnózu,
biodynamiku, psychomotorickou Pesso-Boyden školu atd. A nyní před branami integrace stojí
zjevení, které jako by nepocházelo z našeho očividného, poznatelného světa.
Transpersonalismus. Systém, a možná více než to: světonázor, paradigma.
Integrace na teoretické úrovni už započala. Nejednou jsme v rámci teoretických bloků či
komunitních technik narazili na tento pojem jako součást systému. Za všechny příklady lze uvést
uvažování nad vhodností a účinností nasazení různých přístupů na různé diagnózy, respektive
okruhy a témata, na nichž lidská psychika pociťuje obtíže. Existenciální úzkosti, zablokovaná
seberealizace, duchovní slepota, zneklidňující a přitom toužená přesahovost smyslu lidského
života. Vrchol Maslowovy pyramidy lidských potřeb. Přesně na těchto úrovních nejvyššího patra
oné zázračné stavby se objevovala transpersonalita. Integrativní psychoterapie tento aspekt
nezpochybňuje a na úrovni teoretického systému s ním počítá. Otázkou je, nakolik se pootevřou
další dveře, umožňující hlubší, praktickou integraci.
Dovolím si na závěr kapitoly ještě rozšířit svou historickou metaforu. Duchovně a společensky
vyspělou antiku pohltila mnohem agresivnější a materiálně orientovaná římská civilizace, která
pak sama na svou poživačnou zpupnost, v zjednodušeném smyslu, „dojela“. Milosrdenství a
vzdělanost šířící křesťanství raného středověku zemřelo na bažení po moci a materiální
nadřazenosti příslušníků církve. Protestantství, obroda původních hodnot, ztratilo kredit
v nesmiřitelných náboženských válkách. Co tímto opakováním chci říct? Dobrou, vznešenou a
láskyplnou Ideu vždy zničil lidský materialismus, krátkozraká mocichtivost a chamtivost… Kdože
to nyní stojí před branou integrace, kdo volá o pozornost? Transpersonalita. Idea, která se proti
monimaterialistickému výkladu světa vymezuje s nebývalou přesvědčivostí. Nepotřebujeme
náhodou – nejen jako psychoterapeutická věda, ale i jako společnost obývající planetu Zemi,
právě něco podobného coby impuls k sebezáchově?
Řečeno parafrází na jeden reklamní slogan na třídění odpadu: Má to smysl!
3. Transpersonální idea a nové paradigma
Akademický slovník cizích slov se vyjadřuje k pojmu „transpersonální“ následovně: „nadosobní,
vycházející z nadvědomí, překračující hranice osobnosti“. Transpersonální přístup, chceme-li
filosofie, se tedy zabývá entitou, která přesahuje běžnými smysly a zkušenostmi hmotný, reálný
svět našich životů v nazírání newtonsko-karteziánského paradigmatu. Svět lineárního času a v
něm probíhajících kauzalit, svět ohraničených hmotných útvarů, svět vědomí, který je navázán
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na existenci oné hmoty. (Jsme počati), rodíme se v bouřlivém organickém vývoji do dětství,
dospíváme, zrajeme, chřadneme a zemřeme. A s námi i naše vědomí; vše, čím jsme byli, co nás
tvořilo i formovalo, nadání, chyby, zkušenosti i vzpomínky, celá naše osobnost, naše ego,
zánikem organických funkcí hmoty našeho těla coby vedlejší produkt vyhasne.
Transpersonální idea se vůči tomuto ryzímu materialismu ve smyslu nadřazenosti hmoty jasně
vymezuje. Naše vědomí je schopno opustit komůrku ega, pevně navázanou na naše tělo a mysl,
a zažívat takzvané mimořádné stavy vědomí. V nich dochází k prožívání nových rozměrů bytí,
které mohou být velmi zaplavující a intenzivní, avšak současně jsme schopni existovat
v časoprostoru a zcela neztrácíme kontakt s běžnou skutečností. Znamená to, že prožíváme
současně dvě různé reality, tedy že „stojíme každou nohou v jiném světě“. (Grof 2007).
Mimořádné stavy vědomí představují kanál, kterými se jako lidské bytosti můžeme s kosmickým
vědomím kontaktovat a při dobré vůli se s ním integrovat.
Slovník transpersonalistů však raději než „mimořádné stavy vědomí“, které evokují ryze
patologicky nálepkující pojem „změněné stavy vědomí“, používá pojem holotropní stavy vědomí.
Tedy stavy, směřující k celistvosti. Ke komplexnějšímu, nadvědomému vnímání a používání
vědomí.
Transpersonální idea, na rozdíl od materialistické ideologie, nehlásá jediné vysvětlení a
racionální poznatelnost všech jevů. Připouští existenci kosmického vědomí, nadvědomí, které je
spolutvůrcem, inteligentní energií. Vize skutečnosti, která vyplývá z holotropních stavů,
zobrazuje vesmír nikoli jako newtonský superstroj, ale jako nekonečně komplexní virtuální realitu
vytvořenou a prostoupenou nejvyšší kosmickou inteligencí, Absolutním Vědomím či Univerzální
myslí (Grof 2007).
Vědomí prostupuje vším, co v našem vesmíru existuje. Je věčnou substancí, která mění svou
energii, má schopnost přivodit smrt ega i jeho znovuzrození. Je nezávislé na hmotě. (Výzkumy
holotropních zážitků potvrdily například existenci vědomí okamžiku početí, spermie pronikající
do vajíčka, tedy situaci, kdy jde biologicky o sloučení dvou buněk, které rozhodně nemají žádný
hmotný, adekvátně vyvinutý mozek, který by prožití zážitku umožnil a ještě zachoval v paměti.)
Je přítomno ve všem živém, a to, co je či není živé, také nemusí odpovídat našim představám.
Stanislav Grof ve své knize „Když se nemožné stane“ popisuje zažitý stav, kdy prožil pod vlivem
psychedelika ketaminu vědomí ropy, její existence jako chemické sloučeniny, přičemž cítil
intenzivní úzkost a strach této entity za to, k jakému ohrožení života jako celku jejím
prostřednictvím dochází. „Atmosféra byla temná, tížívá a zlověstná. Připadala mi jedovatá a
zhoubná v chemickém slova smyslu, ale také nebezpečná a plná zla ve smyslu metafyzickém…
…Zaplavily mě fascinující vhledy do světa chemie, geologie, biologie, psychologie, mytologie,
historie a politiky. Náhle jsem pochopil něco, co mě dosud nikdy nenapadlo, a sice že ropa je
vlastně tuk biologického původu, který zmineralizoval. To znamenalo, že tato hmota unikla
nevyhnutelnému koloběhu smrti a znovuzrození, tedy recyklaci, jíž je podřízen svět živé hmoty.
Prvek smrti však nebyl tímto procesem odstraněn úplně, nýbrž jen pozdržen… Ničivá plutonická
síla smrti je v ropě zachována dál jako obrovská časovaná bomba… Když jsem prožíval to, co jsem
vnímal jako vědomí ropy, viděl jsem jasně, že její smrtonosný charakter se projevuje v zabíjení
motivovaném nenasytností, chamtivostí… Nebylo těžké sledovat řetězec událostí vedoucích až
k budoucí světové válce o ztenčující se zdroje této látky…“ (Grof 2012)
Transpersonální idea se konstituuje jako věda a hledá tak oporu v jiných vědních oborech. Nalézá
ji v oborech relativní a kvantové fyziky, zabývajících se vlastnostmi nejmenších částic (kvantum
znamená nejmenší možnou částici, podílející se na interakci). „V uvažování a výzkumech
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významných kvantových fyziků vidíme, že Bůh a duchovní aspekty znovu nacházejí přístup do
fyziky. Takzvaná „hmota“ nebo „hmotná substance“ totiž podle nejnovějších poznatků
kvantových fyziků vůbec neexistuje. Existuje pouze energie. Tím byla západnímu člověku
a západní materialistické společnosti takříkajíc „vzata půda pod nohama“.
Kvantové fenomény jsou pro naše běžné myšlení nepochopitelné. Zajímavé je, že v některých
ohledech jsou vhodné pro popis duchovního, neviditelného aspektu existence. Pokud hmota
neexistuje, pak svět, který vnímáme našimi smyslovými orgány, je iluze. Nevědoucí člověk je
svými smysly v této iluzi zajat. Spirituálním náhledem můžeme tuto iluzi prohlédnout a být
schopni najít skutečný, pravý svět.“ (Grof 2008)
V transpersonálním paradigmatu můžeme spatřovat naději pro lepší zacházení s naší planetou a
jejími jedinečnými přírodními zdroji. Materialismus a z něj vyplývající nadřazenost hmoty nad
duchem a spiritualitou podporuje tendence k hmotnému drancování planety bez zodpovědnosti
za budoucnost (vyčerpání přírodních zdrojů, nenávratné negativní změny životního prostředí,
degradace smyslu existence na pouhé materiální zabezpečení). Transpersonální propojování s
„Absolutním vědomím“, upevňování uvědomění existence lidstva jako nedělitelné součásti
univerzálního vědomí by v budoucnu mohlo pomoci změnit nadřazený přístup lidstva k přírodě
a planetě, vést k „dohodě o spolupráci“ a harmoničtější existenci. V současné materialistické
„diktatuře hmoty“ se zdá být realizace této spirituální „revoluce“ bohužel značně utopická.

4. Transpersonální psychologie a psychoterapie
Stanislav Grof, český psychiatr, který v šedesátých letech emigroval do USA, aby zde navázal
spolupráci s předními postavami humanistické psychologie jako je Maslow a Sutich, spolu s nimi
postuloval a formuloval obor transpersonální psychologie, které se také začalo říkat Čtvrtá síla
(následující po analýze, behaviorismu a humanismu).
Přesto, že byl vzdělán v komunistickém Československu v tradiční psychiatrii, tak díky zážitku
stavu holotropního vědomí při experimentu s LSD se v něm probudil celoživotní zájem o
změněné stavy vědomí a jejich usilovný výzkum. Vzhledem ke svému oboru se začal soustředit
na terapeutický, transformační a evoluční potenciál holotropních stavů vědomí. Jeho dílo,
představující více než padesát let klinických i osobních zkušeností s těmito stavy vědomí,
podložených neutuchající výzkumnou prací položilo základ k proudu psychologie a
psychoterapie, které říkáme transpersonální.
Transpersonální psychologii charakterizuje vysoká míra respektu k předindustriálním kulturám,
které si vysoce vážily holotropních stavů vědomí a věnovaly mnoho energie na vyvíjení
bezpečných a účinných technik k jejich vyvolání a zpracovávání. Krom používání psychedelických
látek rostlinného i živočišného původu (peyotl, psilocybin, ayahuasca, bufotenin atd.) šlo o
následující nelátkové techniky: práce s dechem, zvukové techniky, tanec a jiné formy pohybu,
smyslová deprivace, sociální izolace, přetěžování smyslů, fyziologické prostředky (půst,
spánková deprivace atd.), meditace a jiné modlitební techniky. „Skutečnost, že tolik rozdílných
kultur v dějinách lidstva považovalo šamanské techniky za užitečné a důležité, potvrzuje to, že
holotropní stavy vědomí probouzejí to, čemu antropologové říkají primární vědomí (primal
mind), tedy základní a prapůvodní aspekt lidské psýché přesahující rasu, pohlaví, kulturu a
historickou dobu.“ (Grof 2007).
Nástup industriální společnosti však výše zmíněné tabuizoval a ústy tradiční psychiatrie dokonce
patologizoval. Holotropní stavy vědomí byly redukovány na patologické, „změněné“ stavy
vědomí coby příznaky závažných duševních chorob, zejména psychotického charakteru.
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Konzervativní psychiatrie není ochotna rozlišovat mezi psychotickými a mystickými stavy
vědomí; rigidita těchto postojů připomíná náboženský fundamentalismus. „Je překvapující, že se
takový postoj objevuje ve světě vědy, neboť odporuje samotné podstatě vědeckého výzkumu.“
(Grof 2007). Spontánní holotropní stavy (např. v podobě psychospirituálních krizí) potlačuje
tlumivými psychofarmaky, stavy vyvolané užíváním psychedelik redukuje na drogový abúzus a
meditační či jiné nelátkové techniky nálepkuje jako esoterii1.
Antropolog Michael Harner tvrdí, že tradiční psychiatrie projevuje dvojí zaujatost. Za prvé jde o
etnocentrismus, tedy považování svého („západního“) pohledu na psychiku a realitu za jediný
správný (a tudíž k projevům jiných kultur přistupuje nadřazeně). Za druhé mluví o
kognicentrismu, přesněji řečeno pragmacentrismu, což znamená, že jako bernou minci poznání
bere v úvahu pouze prožitky a pozorování při běžných stavech vědomí.
Grof na základě výzkumu holotropních stavů vědomí podrobuje představy ohledně vědomí a
lidské psychiky radikální revizi, obrážející se v přístupu k psychiatrii, psychoterapii a psychologii
v těchto oblastech (Grof 2007):
-

-

-

-

-

Mapa psýché. Tradiční psychologie omezuje oblast zkoumání lidské psychiky na oblast
biologie, postnatální biografie a individuálního nevědomí. Rozšířená mapa psýché
rozšiřuje postnatální biografii o dvě transbiografické oblasti, a to pre- a perinatální
(zážitky spojené s životem plodu v děloze a porodním traumatem, pojímaným jako smrtí
ega vodního tvora – plodu a zrozením nové bytosti) a transpersonální (rodové, rasové,
druhové a karmické vzpomínky a zkušenosti a archetypální dynamiku).
Povaha emočních a psychosomatických poruch. Konzervativní psychiatrie používá
k vysvětlení neorganických poruch výkladové modely, omezující se na traumata
z raného věku, dětství a dalších životních období. Výzkumy transpersonální psychologie
naznačují, že kořeny poruch sahají hlouběji (do perinatální a transpersonální oblasti).
Efektivní psychoterapeutické postupy. Tradiční věda užívá postupy, fungující na
biografickém základě (vybavování zapomenutých událostí, uvolňování potlačených
impulsů, rekonstrukce minulých událostí na základě snů nebo neurotických symptomů,
analýza přenosu atd.). Práce s holotropními stavy odhaluje další léčebné a transformační
mechanismy, jež jsou nám k dispozici, když naše vědomí dosáhne holotropní (perinatální
a transpersonální) úrovně.
Strategie psychoterapie a zkoumání nitra. Cílem tradiční psychoterapie je intelektuální
porozumění psychice a na jeho základě se vyvíjejí techniky směřující k léčbě
s terapeutickým efektem. Závěry jednotlivých systémů a škol si však často odporují a
těžko se hledá přijatelný konsensus. Práce s holotropními stavy přináší alternativu
spočívající v mobilizaci vnitřní inteligence člověka, která si proces transformace do velké
míry řídí sama.
Úloha spirituality. Monimaterialistický výklad světa nedává prostor lidské spiritualitě
v její jakékoli podobě, neboť ji považuje za neslučitelnou s vědeckým světovým
názorem. Výzkum holotropních stavů vědomí dokazuje a respektuje, že spiritualita tvoří
legitimní a přirozenou součást naší psychiky i řádu vnějších věcí.

Pojem „esoterie“ v této práci používám zjednodušeně ve významu „nevědecké oblasti zájmu o duši“
při vědomí toho, že tento pojem sám o sobě nemusí být vůbec chápán pejorativně – sémanticky jde o
opak „exoterie“, tedy o vědění, které je předáváno tajně, jen vyvoleným jedincům a strukturám, bez
písemných záznamů.
1
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Podstata reality jako takové. Nad rámec psychiatrické, psychologické a
psychoterapeutické vědy přináší výzkum holotropních stavů vědomí ještě zásadnější
výzvy. „Mnohá pozorování a prožitky nelze chápat v rámci monisticko-materialistického
výkladu podstaty skutečnosti. Jejich koncepční dopad je tak závažný, že podkopává
základní metafyzické pilíře západní vědy, zejména ty, které se týkají podstaty vědomí a
jeho vztahu ke hmotě.“ (Grof 2007).
Teoretické systémy transpersonální psychologie
Pro lepší pochopení podstaty přístupu uvedu stručně základní informace o teoriích, které byly
v rámci transpersonální psychologie postulovány. Podrobnější charakteristika by přesahovala
rozměry této práce a lze se s nimi seznámit např. v knize Stanislava Grofa „Psychologie
budoucnosti“.
Vnitřní radar holotropních stavů
Jde o charakteristiku holotropních stavů, vyznačující se skutečností, že v daném stavu dochází
k mobilizaci mechanismu, který z nevědomí automaticky zprostředkovává obsahy
s nejintenzivnějším emočním nábojem, v daném čase nejvýznamnějším a tudíž nejzralejším
z hlediska vědomého zpracování. „Vnitřní radar“ vysvětluje výše napsanou poznámku v odrážce
o strategii psychoterapie, kdy jedinec, procházející zážitkem holotropního stavu získává
schopnost řídit svou transformaci v podstatě sám, což představuje výhodu oproti verbální
psychoterapii, kdy klient přináší terapeutovi množství různých informací a ten rozhoduje, které
on považuje za důležité a s klientem se jimi pak zabývá. V systému transpersonální
psychoterapie tak role terapeuta se mění spíše v roli facilitátora a průvodce.
Systémy kondenzovaných zážitků – tzv. COEX systémy
„COEX systémy se skládají z emočně nabitých vzpomínek z různých období života, které si jsou
kvalitou vzájemně sdílených emocí nebo fyzických vjemů značně podobné. Každý takový systém
zhuštěných zážitků obsahuje základní téma, které prostupuje všemi jeho vrstvami a je tudíž jeho
společným jmenovatelem.“ (Grof 2007) Jako příklad lze uvést např. vzpomínky týkající se zážitků
ponížení, zostuzení, narušení sebeúcty. Jinde může být společným jmenovatelem úzkost,
odmítavé chování, citová deprivace, situace provinění a vlastního selhání, situace agrese a násilí,
nečistoty sexu apod. COEX systémy však nemusí vždy obsahovat zkušenosti bolestné a
traumatizující povahy. Stanislav Grof tvrdí, že o tom, zda bude vzpomínka zařazena do COEX
systému, nerozhoduje její bolestnost, ale intenzita zážitku a jeho emoční závažnost. Mohou tedy
zde být zahrnuty i vzorce odvislé od vzpomínek na příjemné, extatické chvíle a situace. Kořeny
COEX systémů v transpersonálním pojetí sahají do prenatálního a perinatálního období, nebo
mohou mít až transpersonální povahu. Analogické zážitky ze života na tyto kořeny pouze
navazují, jako by si jedinec pro svůj vzorec svým životem „šel“, čímž se formuje jeho osobnostní
nastavení, resp. se potvrzují jeho traumata. Zdá se, že zásadní atributy COEX systému vycházejí,
jsou přiřazeny a ukotveny k určitým aspektům porodního traumatu.
Porodní trauma a bazální perinatální matrice (BPM)
Tradiční věda odmítá tvrzení, že by dítě mohlo svou existenci ve fázi plodu a svůj porod vědomě
prožívat (pro nevyvinutost mozkových funkcí) a tyto prožitky tak nemohou být uloženy v paměti.
Výzkum holotropních stavů toto tvrzení vyvrací. „Předpoklad, že dítě si tyto nesmírně bolestné
zážitky neuvědomuje a proces porodu se v paměti neukládá, je v silném rozporu nejen s výsledky
klinického výzkumu, ale také odporuje zdravému rozumu a logice. Je velice těžké takový postoj
smířit se skutečností, že široce přijímané psychologické a fyziologické teorie kladou velký důraz
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na počáteční vztah mezi matkou a dítětem, včetně bondingu… Popírání možnosti porodní paměti,
jež se opírá o pozorování, že mozková kůra novorozence není zcela myelinizována, je zvláště
absurdní, zvážíme-li skutečnost, že schopností paměti disponují i mnohem nižší formy života,
které nemají žádnou mozkovou kůru…Je kupodivu, že se toto nehorázné a nelogické tvrzení
objevuje v rámci přísně vědeckého myšlení a je velmi pravděpodobné, že je důsledkem hlubokého
emočního vytěsnění, jemuž byla porodní paměť vystavena. Míra emočního a fyzického utrpení
spojeného s porodem zcela jednoznačně převyšuje míru jakéhokoli postnatálního traumatu
z raného věku a dětství…snad s výjimkou extrémních forem tělesného zneužívání.“ (Grof 2007)
Vědomé znovuprožití porodu a integrace jeho traumatu do vědomí sehrává v procesu
psychoterapie klíčovou roli. Objevují se čtyři zážitkové vzorce, charakterizované určitými
emocemi, tělesnými pocity a výjevy na symbolické úrovni. Tyto vzorce souvisejí se zážitky před
porodem i v průběhu jeho tří následujících fází a zanechávají v psychice hluboké nevědomé
stopy ovlivňující další život jedince. Stanislav Grof tyto čtyři dynamické fáze nazval bazální
perinatální matrice, propojené hlubokou prožitkovou logikou.
BPM 1 představuje prvotní jednotu plodu s matkou. Může jít o bezpečné lůno, ale také o velmi
toxické prostředí. Na zdravé úrovni mluvíme o schopnosti prožívání radosti, jednoty, bezpečí. Na
psychopatologické úrovni pak vysvětlujeme schizofrenní paranoidní psychózy, hypochondrie,
hysterické halucinace a denní snění.
BPM 2 odpovídá období prvních děložních stahů, kdy je cervix ještě uzavřen. Na holotropní
úrovni odpovídají pojmy kosmického pohlcení, bezvýchodnosti, pekla, maelströmu. V oblasti
psychopatologie hovoříme o odpojení vůči všemu pozitivnímu, o těžké inhibované depresi,
ztrátě kontaktu se spiritualitou, pocitům méněcennosti a viny, drogové závislosti. Na zdravé
úrovni lze hovořit o přijetí, trpělivému oddání se „noci duše“, což představuje důležité stadium
duchovního otevření se.
BPM 3 zahrnuje druhou fázi porodu, kdy po otevření děložního hrdla plod prochází porodními
cestami. Plod je vystaven silným tlakům a bolestem, nedostatku kyslíku. Převládá pocit intenzivní
a doslovné úzkosti. Na holotropní úrovni hovoříme o vizích titánských bitev, agresivních
sadomasochistických scén, zvrácené sexuality včetně scén incestu a znásilnění. Na patologické
úrovni odpovídají sexuální deviace a perverze, úzkosti a agitované deprese, nutkavé neurózy,
frigidita a impotence. Zpracovaná zkušenost pak ukazuje na aspekty síly, smyslu pro vzrušení a
dobrodružství, na spirituální úrovni pak duchovní znovuzrození.
BPM 4 vyjadřuje pak samotný průběh porodu, tedy na holotropní úrovni zážitek smrti a
znovuzrození. Smrt ega, která předchází okamžiku znovuzrození, znamená zánik našeho
dosavadního pojetí toho, kým jsme a jaký je svět. Ztrácíme veškeré záchytné body a nemáme
tušení, co nás čeká „venku“, respektive zdali venku vůbec „něco“ je. Patologie na úrovni této
matrice odpovídá mánii, narcismu a exhibicionismu. Zpracováním zkušenosti se objevují
spirituální témata osvobození, vykoupení a požehnání. Vytváříme si povědomí o své božské
podstatě a povaze vesmíru. Prožíváme pozitivní pocity k sobě i ostatním stvořením, přírodě a
celkové existenci.
Navození holotropních stavů
Na závěr tohoto oddílu přináším komentář k běžným způsobům, jak se člověk může dostat do
holotropního stavu vědomí; právě obtížnost/neuchopitelnost/pohyb mimo legislativní rámec
dosahování stavu „směřujícího k celistvosti“ dle mého výrazně komplikuje potenciál praktické
integrace transpersonální psychologie.
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a) spontánní stavy. Hovoří se především o tzv. „psychospirituální krizi“. Tímto pojmem se
označuje forma krize identity jedince, při které dochází k výrazným změnám
v názorovém či hodnotovém systému. Psychospirituální krize se může v životě jedince
objevit v náročném období (ztráta blízké osoby, vážná nemoc, rozchod s životním
partnerem) a jejím průvodním jevem jsou právě mimořádné stavy vědomí (např. vhledy,
osvícení), transpersonální a spirituální zážitky, které mohou na první pohled připomínat
psychotické projevy. Přitom dobře zpracovaná psychospirituální krize může vést
k jednoznačně pozitivnímu osobnostnímu vývoji a posunu, nahlédnutí na dosavadní
vzorce a jejich přeprogramování, což představuje vynikající terapeutický potenciál.
Psychospirituální krize ovšem přichází nečekaně, nelze uměle vyvolat a nelze dopředu
předpokládat, v jakých životních fázích a u jakého jedince k ní dojde. Rizikem je rovněž
záměna za psychotickou ataku, medikamentózní potlačování příznaků a tím pádem
zablokování léčivé a transformující energie, kterou krize s sebou nese.
b) vyvolané stavy bez použití tzv. psychedelik. Sem patří především metoda holotropního
dýchání, technika, kterou vyvinuli Stanislav a Christine Grofovi v sedmdesátých letech
minulého století v USA, kdy bylo zákonem zakázáno (terapeutické) používání
psychedelik. Tato terapeutická strategie vzešla z předpokladu možnosti vyvolání
mimořádných stavů vědomí pomocí intenzivního dýchání nebo naopak zadržování
dechu. Tato metoda vychází z šamanských a léčitelských domorodých obřadů, hypnózy
a dalších duchovních a terapeutických praktik. Manželé Grofovi experimenty vyvinuli
specifickou metodu dýchání s pomocí evokativní hudby, která se jeví být jako účinnou
bránou do holotropního stavu vědomí. Holotropní dýchání je však nutno brát jako
odbornou psychoterapeutickou techniku, samoléčba může mít obdobná rizika jako
neřízené experimenty s psychedeliky. V současné české praxi nefiguruje jako legitimní,
odborně a ve prospěch zdraví klienta řízená psychoterapeutická technika pro indikované
jedince, spíše se s ní setkáváme jako se „zážitkovou“ metodou pro zájemce z řad široké
veřejnosti, což výrazně snižuje její zacílený terapeutický potenciál.
c) vyvolané stavy pomocí psychedelik (v našich kontextech zejména LSD, psilocybin,
MDMA)
Jde o velmi účinný způsob dosažení holotropních stavů vědomí, který však není
v souladu se zákonnými, odbornými a etickými normami současnosti. Užívání „drog“,
mezi které jsou psychedelické látky legislativně řazeny, sice není nezákonné, ale jakákoli
asistence u tohoto jednání již je trestně postižitelná. Z tohoto pochopitelného důvodu
nemůže být aktuálně používání psychedelik v psychoterapii přípustné. Dalším rizikem je
živelné zneužívání těchto látek bez jakéhokoli odborného rámce širokou veřejností.
Takové užívání je paradoxně atributem materialistické popkultury, navíc jeví se jako
nebezpečné z hlediska psychické integrity experimentátora. Dlužno dodat, že v žádné
předindustriální kultuře nebylo nikdy užívání psychedelik běžnou a komukoli dostupnou
záležitostí. Bylo vyhrazeno „vycvičeným“ šamanům, případně součástí přísně
definovaných a koncipovaných obřadů spirituálního a léčitelského charakteru.
5. Neuralgické body možné integrace transpersonální psychoterapie
Po zevrubném seznámení s filosofií a teoretickými systémy transpersonální psychologie je
možno přikročit k otázkám možností začleňování tohoto terapeutického systému do náruče
integrativní psychoterapie. Jak jsem již zmínil v úvodu, té se již v zájmu prosperity klienta a vědy
samotné podařilo „poprat“ s mnohými integračními výzvami, a to povětšinou velmi úspěšně. Na
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úvod se podívejme na oblasti největších překážek a rizik, kterou v sobě potenciální proces
integrace nese. Přestože integrativní psychoterapie představuje velice flexibilní a liberální
systém, je pevně zakotvená v tradičním paradigmatu. Naivní a idealistická integrace by
představovala pro obor odborné ohrožení, proto bych na tomto místě chtěl otevřít prostor pro
budoucí polemiky a argumentace.
a) Používání „drog“, přesněji řečeno psychedelických látek, k vyvolání holotropních
stavů vědomí. Překážky legislativní a klinické.
LSD, psilocybin, MDMA a jiná syntetická i přírodní psychedelika jsou v dané době zařazeny na
seznam návykových látek (ačkoli návykovost je v jejich případě spornou veličinou, klíčovým
důvodem pro jejich zařazení je právě spíše jejich schopnost měnit stavy vědomí) a tudíž je jejich
používání v psychoterapii vyloučeno. Z hlediska dlouhodobých perspektiv je však záhodno
alespoň polemizovat o reálných konsekvencích, které mohou zpochybňovat oprávněnost
zařazení psychedelik na tento seznam:
-

návykovost psychedelik je velice sporná. Vysazení obvykle nedoprovází odvykací stav,
tyto látky obvykle nevyvolávají ani psychickou, ani somatickou závislost. Rizika
předávkování je u LSD a psilocybinu malé, orgánová toxicita je téměř nulová. (Kalina a
kolektiv 2015) Z tohoto hlediska se jeví začlenění psychedelik jako LSD a psilocybin na
seznam návykových látek jako neoprávněné.
- Na druhou stranu je třeba vnímat těžko předvídatelný průběh samotné intoxikace (rizika
„bad tripů“ tedy stavů subjektivně velice negativně prožívaných), a jsou prokázány
dlouhodobé negativní účinky jako přetrvávající depresivní a psychotické stavy a změny
osobnosti v podobě tendence k magickému výkladu dění, osobnostní podivnosti a
chaotizace struktury osobnosti (Kalina a kolektiv 2015). Je otázkou, nakolik jsou tato
rizika objektivní a pravděpodobná (živelné, neřízené a nefacilitované užívání mimo
psychoterapeutický rámec tato rizika podle mého názoru výrazně zvyšuje), je ovšem
bezpečnější při prokázané existenci těchto rizik látky v terapii nevyužívat. Není
dostatečně prozkoumána predispozice jedince k propuknutí vážné duševní choroby
typu psychóza nebo bipolární porucha a katalýza spuštění choroby prostřednictvím
navození holotropních stavů psychedeliky. Rovněž změny ve struktuře osobnosti
vyvolané nezpracovanými holotropními zážitky nejsou dostatečně prozkoumány, a tudíž
převládá varovný postoj.
- Je otázkou, zda by vývoj v psychiatrických a adiktologických výzkumech mohl výše
popsaná rizika zpřesnit, resp. by bylo v budoucnosti možné lépe a bezpečněji indikovat
vhodné klienty do psychedelické terapie, aby byla výše popsaná rizika minimalizována,
resp. odstraněna. V našich podmínkách není dostatečně známo, nakolik by se v případě
odborné facilitace psychedelických sesí snížila či eliminovala rizika poškození duševního
zdraví.
Z výše uvedeného se zdá být naprosto jasné, že zavádění užívání psychedelik do klinické praxe
provází tolik pochybností a rizik, že nejen z hlediska legislativy, ale i v rovině eticko-klinické nelze
reálně o průlomu v této oblasti uvažovat.
Přesto si dovolím několik „drzých“ poznámek, ilustrujících jisté absurdity v současném postoji
legislativy i odborné veřejnosti k „drogám“:
-

Alkohol, v našem prostředí zcela legální „droga“, je somaticky i psychicky návykový a
orgánově toxický. Jeho abúzus působí ničivě na všech frontách bio-psycho-sociálněspirituálního čtyřhranu. Prevalence závislosti je sice nižší než např. u opiátů nebo
stimulancií, ale jde o jediný reálný faktor, který z alkoholu nečiní nejvíce nebezpečnou a
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-

-

„jedovatou“ drogu. Pochopitelně, ani alkohol se v psychoterapii nevyužívá; je však
pozoruhodné, proč je takto riziková látka legální, a v podstatě nenávyková a
toxikologicky bezpečná psychedelika stojí „mimo zákon“.
Opiáty a opioidy, vysoce návykové a toxické látky, stojí oprávněně na seznamu
návykových látek a zvládání závislosti na nich patří k nejtvrdším adiktologickým oříškům.
Přesto jsou tyto látky ve formě „léků“ legálně používány v medicíně, a to zejména
k tišení bolestí a tlumení jiných nepříjemných příznaků; zcela v duchu západní medicíny,
orientované na tlumení projevů a příznaků a opomíjející holistický princip zdraví a
nemoci. V medicíně se krom opiátů používají i další vysoce návykové a neurotoxické
skupiny léčiv jako benzodiazepinová anxiolytika. V této souvislosti se nemohu ubránit
otázce, proč není možné v indikovaných a přesně definovaných medicínských situacích
„léčit“ člověka pomocí psychedelik. Například v oblasti paliativní péče o umírající se
tlumivé opioidy nadužívají, aby pacient „necítil bolest umírání“, přičemž naopak
východní filosofie a medicína přírodních kultur věnuje velkou pozornost doprovázení
umírajících vůči smrti jako předělu v energii duše, vykládá smrt jako transformaci a
holotropní pojetí jevu je naopak ceněno vzhledem k cestě duše k osvobození od hmotné
schránky a uvolnění k dalším formám existence.
V této oblasti je západní přístup zabetonován v materialistickém paradigmatu a obávám
se, že není v politicko-společenském zájmu otevírat Pandořiny skříňky holotropního
vědomí a transpersonální filosofie. Bylo by to velice nebezpečné pro systém. Klinické
protiargumenty vůči psychedelikům respektuji a ztotožňuji se s argumenty proti
nepodloženému experimentování s psychedeliky. Zároveň však vnímám mnoho
absurdit, kterými současný systém ubližuje na úrovni přístupu k drogám společnosti a
jedincům, to vše za souhlasu zákona a vědy.

b) Holotropní stavy jsou nebezpečné duševnímu zdraví
Holotropní stavy vědomí jsou ze své podstaty mimořádné; jak jsem citoval Stanislava Grofa,
„stojíme každou nohou v jiném světě“. Ustát takovouto pozici jistě nemusí být snadné a
nezpracovaný holotropní zážitek může komplikovat pozdější pobývání v realitě, zpochybňovat a
chaotizovat osobnostní struktury, nebo – u predisponovaných jedinců – nabýt podoby spouštěče
psychotického prožívání a uvažování.
Aldous Huxley ve svém kultovním díle Doors of Perception napsal svou slavnou větu: „Člověk
vracející se dveřmi ve zdi nikdy není stejný jako ten, který jimi prošel ven.“ Zážitek holotropního
vědomí může jedince obohatit, očistit od doposud nevyřešených závaží a starostí, navést jej na
jinou úroveň náhledu na existenci sebe i světa, uklidnit jej, přinést víru i naději. Může ovšem i
zasít do psychiky chaos, přinést otázky bez odpovědí, zaplavit vědomí obrazy bez vysvětlení,
přehodit výhybku v realitě.
Domnívám se, že silné věci mají jak potenciály kladné, tak záporné. Holotropní zážitky jsou silné
právě proto, že boří zkostnatělé paradigma jediné hmotné reality, logického řetězení kauzalit,
lineárního času. Integrace zážitku jiné reality do té všední není jednoduchá a přitom je pro
terapeutický přínos naprosto klíčová.
Čím více budeme mít svobodný a objektivní přístup k informacím, tím kvalifikovaněji se budeme
moci rozhodnout, zda pro svou změnu zvolíme jemnější techniku např. KBT, nebo sáhneme po
„velkorážných“ intervencích, které ze své podstaty nabízí transpersonální psychoterapie.
Za naprosto klíčový prvek přínosnosti a bezpečnosti práce s holotropními zážitky považuji
odbornou a oduševnělou facilitaci procesů, při kterých dochází k takto hlubokým změnám
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vědomí. Podstupování těchto zážitků bez fundovaného, zkušeného a vyladěného
transpersonálního terapeuta-facilitátora představuje obrovské riziko přenosu nezpracovaného
zážitku do reálného života, které může v krajním případě mít podobu dlouhodobě či trvale
psychotického stavu. Živelné holotropní dýchání o samotě či experimenty s vysokými dávkami
psychedelik ve zcela nevhodných setech a settinzích opravdu mohou končit dlouhodobými
hospitalizacemi na psychiatrii. Dalším rizikem je pochopitelně to, že v našich podmínkách je
zatím velmi těžké odlišit nabídku kvalitní transpersonálně orientované psychoterapie od
„šarlatánské esoterie“, která v lepším případě neublíží. To, že někdo dokázal prožít a dobře
integrovat vlastní holotropní zážitek, z něj ještě nečiní kvalifikovaného facilitátora.
Stanislav Grof ve své téměř padesátileté praxi kasuisticky popsal tisíce případů holotropní
psychoterapie (ať už prostřednictvím podávání psychedelik nebo nelátkových metod), které
facilitoval on sám, nebo jím proškolení žáci. Popsal případy, kdy došlo k přechodnému zhoršení
stavu, i ty, kde nedošlo k prokazatelnému zlepšení kvality psychického života. Nicméně v drtivé
většině případů u jeho pacientů došlo k významné, mnohdy i trvalé změně k lepšímu, a to i u
pacientů, kde dlouhodobě selhávaly tradiční psychiatrické a psychoterapeutické intervence.
Doktor Grof zasvětil velkou část svého života klinickému výzkumu a vývoji transpersonálních
technik. Nejde o žádného šarlatána na pomezí esoterie, jeho vědeckou odbornost si nikdo
netroufá zpochybňovat. A to je zřejmě důvodem, proč má jím/jeho vyškolenými následovníky
vedená psychoterapie efektivní výsledky.
Strkání hlavy do písku před novým paradigmatem a principy transpersonální psychoterapie,
tvrdošíjné hájení tradičních metod včetně přebujelé farmakoterapie paradoxně podporuje
amatérismus, šarlatánství, esoterii i prosté podvodníky, snažící se vydělat na lidském utrpení.
Pragmatičtější by bylo věnovat energii opravdu odbornému vyškolování transpersonálních
psychoterapeutů formou výcviků v práci s holotropními stavy vědomí.
I tradiční psychoterapie, poskytovaná bez adekvátního výcviku zahrnujícího sebezkušenost a
nácviky technik, představuje pro pacienty velké nebezpečí. U transpersonálního přístupu to není
jiné. Skrze postupnou integraci – byť zprvu na teoretické bázi – transpersonálního paradigmatu
do současných nauk o duši by mohlo dojít k odtabuizování tématu, zvýšení povědomí o existenci
a důležitosti lidské spirituality a pečlivému a opatrnému hledání cest, jak s ní – a s tzv.
mimořádnými stavy vědomí – efektivně pracovat. Skrze proces standardizace práce
s holotropními stavy vědomí by na konci této cesty mohla být profesionální škola, systém
transpersonální terapie a řady vhodně indikovaných klientů, kteří by – analogicky s pacienty dr.
Grofa a jeho žáků – dosáhli na zlepšení svého duševního zdraví.
c) Rizikové paradigma aneb svět naruby
První dva neuralgické body integrace měly spíše klinický charakter bez většího přesahu do
společensko-systémových souvislostí, v čemž tkví jistá naděje na to, že by se mohly vyřešit – ať
už používáním nelátkových, zákonu neodporujících metod uvedení pacienta do holotropního
stavu vědomí, nebo intenzivní profesionalizací metody. Poslední mnou popisovaná překážka se
však dotýká podstaty celého západního myšlení, základů euroamerické civilizace. Největším
rizikem se mi jeví přijetí samotného nového paradigmatu, o které se transpersonální přístup
opírá a které jsem popisoval v prvních částech práce.
Etnocentrické a pragmacentrické vidění podstaty světa, tvořící monisticko materialistické
paradigma, nastolené před třemi stoletími newtonovským pojetím vědy, se stihlo opevnit
zdánlivě neotřesitelnými pravdami o podstatě světa, které se staly základními kameny pro celé
fungování západní společnosti. Duchovní a morální hodnoty ztrácejí svou cenu. Běh našeho
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světa je brutálně podřízen konzumaci a zisku. Společenský systém, opírající se o paradigma
nadřazenosti hmoty, se celkem logicky soustředí na hmotná témata a oblasti (majetek, zisk, moc,
trvale udržitelný ekonomický růst coby nástroj k udržení moci a zisku těmi, kteří mají již
dostatek). Filosofie materialistického realismu postulující konečnost a ohraničenost existence
zrozením a smrtí logicky nemůže dostatečně silně apelovat na přesahové hodnoty, najmě
v oblasti ekologie a nakládání se životním prostředím obecně. Žijeme na dluh, a to nejen
finančně, ale zejména vůči přírodě, kterou lidstvo bezohledně drancuje a vysává bez ohledu na
to, co tento sebedestrukční přístup způsobí následujícím generacím (když už nedokážeme myslet
na Zemi jako celek, z nějž jsme vzešli). Soulad lidské existence s existencí přírody a planety je
potlačován a vysmíván jako naivní esoterismus. Chováme se jako agresivní virus, který brutálně
útočí na svého hostitele, protože netuší, že až jej zhubí, zahyne s ním. Je neuvěřitelné, že takto
inteligentní a technologicky vyspělá společnost si tento paradox neuvědomuje. Je to zřejmě
proto, že svou energii soustředí zcela špatným směrem, popsaným výše.
Nedovedu si příliš představit, jaká dějinná událost by přiměla lidstvo přehodnotit svůj přístup
k planetě, k přírodě, k smyslu vlastní existence. Možná globální ekologicko-společenská
katastrofa, která by nechala přežít jen zlomku populace, by nás donutila ke změně, a příchod
takové události bych samozřejmě nevítal.
Zároveň na tento stav platí úsloví známé z divadelní hry „Ivánku, kamaráde“, které zní: „Kapři si
rybník nevypustí“. Dovedete si představit politickou sílu, která by se odvážila reformovat
současný systém, transformovat univerzální hodnoty od materiální prosperity k souladu
existence všeho živého na planetě? Taková revoluce je vyloučená, protože nikdo mocný nemá
zájem na její realizaci a neexistuje síla zdola, která by ji podnítila – systém udržuje své členy
v relativní spokojenosti, resp. v iluzích spokojenosti založených právě na materiálních hodnotách
či deklaracích. Změny v společenském uspořádání, „politice“, hospodaření by pravděpodobně
obrátily veškeré naše jistoty naruby.
Aby byla například integrativní psychoterapie nositelkou této změny – pochopitelně v intencích
vlivu a záměru, který ji náleží- , je dobré, aby v tomto měla oporu ve vědě. Ačkoli nerozumím
kvantové a relativní fyzice, mám upřímnou radost z toho, že se objevují ryze vědecké a racionální
směry a obory, které začínávají rozleptávat newtonsko-karteziánské paradigma. Možná půjde o
velmi pozvolný proces. Lidstvo také dříve věřilo v placatost Země a fakt, že ji obíhá slunce,
zatímco někde na nebesích sídlí Bůh a v podzemí Satan. Změna je možná, a pokud bude její
nositelkou seriózní věda, má to šanci na úspěch.
V tomto punktu jsem tedy zastáncem opatrného, evolučního smiřování obou neslučitelných
paradigmat, pro pečlivé ověřování závěrů vědeckých výzkumů a klinických výsledků. Nějak se
začít musí. Zůstaňme nadále i na našem poli integrativní psychoterapie střízliví a zároveň
odvážní, jako doposud. Pojďme hledat a pomalu zkoumat hranice toho, co lze
z transpersonálního konceptu a nového paradigmatu bezpečně a efektivně integrovat.
6. Průzkum postojů lektorů a frekventantů komunity K 13 Skálova institutu
k transpersonální psychoterapii
V rámci komunitního týdne v září 2018 jsem coby frekventant čtvrtého ročníku výcviku provedl
průzkum postojů komunity (včetně vedoucí komunity a vedoucích skupin) k transpersonální
psychoterapii. Průzkum proběhl při jednom z večerních klubů; byl uveden interaktivní prezentací
přeloženého článku Stanislava Grofa „Brief History of Transpersonal Psychology“ (2008), který je
citován i v této práci.
Zadání průzkumu:
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Komunita dostala úkol se rozdělit na tři skupiny podle kritéria:
a) považuji se za skeptika, jsem spíše racionální
b) považuji se za idealistu, jsem spíše spirituální
c) mám rád výzvy, nové věci, které podrobuji zkoumání
Došlo k spontánnímu rozdělení na tři přibližně stejně velké skupiny od 7 do 13 členů.
„Skeptická“ skupina dostala zadání formulovat největší rizika integrace transpersonální
psychologie s těmito vodítky (mohli se k nim přiklonit, nebo přijít s vlastními podněty):
-

Co brání přijetí TPP?
o používají se ilegální látky, tzv. drogy
o používají se látky, které nejsou přirozeně imanentní
o techniky jsou nebezpečné
o využívají se techniky, které jsou brány jako esoterické, nevědecké
o terapeut není Vůdce
o paradigma je nepochopitelné, nesrozumitelné běžnému člověku
o paradigma je nebezpečné
o paradigma je naivní

„Idealistická“ skupina měla oproti tomu formulovat, co lze z transpersonálního přístupu v rámci
integrativní terapie akceptovat (rovněž s vodítky):
-

Co lze z přístupu TPP akceptovat?
o pokora ke světu
o snaha o celistvost
o transformace myšlení a vědomí člověka
o dtto společnosti

„Průzkumnická“ skupina dostala za úkol identifikovat oblasti potenciálního obohacení
integrativní psychoterapie transpersonálním přístupem s těmito vodítky:
-

Čím může obohatit TPP současnou PT?
o peri- a prenatální biografie
o práce s nevyléčitelnými stavy
o od léčby příznaků k uzdravení celku
o práce s umírajícími

Po patnácti minutách interních skupinových diskusí jsem vyzval účastníky průzkumu k prezentaci
závěrů, ke kterým debatou došli.
Skupina, která se věnovala rizikům, označila jako nejproblematičtější faktory používání
psychedelik v psychoterapii, a to jak z hlediska nelegálnosti těchto látek, tak z klinického
hlediska. Nejsou dostatečně popsány mechanismy účinků těchto látek, průběh „intoxikace“ je
nevyzpytatelný a neodhadnutelný. Dále neexistují antidota psychedelik, jejichž prostřednictvím
by bylo možné průběh holotropního stavu přerušit v případě, že se psychedelické sezení pro
pacienta vyvíjí nežádoucím směrem. Dále byl prezentován názor, že transpersonální paradigma
je naivní a nevědecké a výzkum by neměl probíhat prostřednictvím zkoušení na pacientech.
Skupina mapující potenciály přínosu se shodla na tom, že z transpersonální psychologie je dobré
integrovat do tradiční psychoterapie zaměření na člověka jako součást vyššího celku, vnímat
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lidský život v kontextech přesahujících osobnost jedince. Integrativní psychoterapeut by si
z transpersonality měl brát příklad v pokoře a schopnosti otevřeného vidění světa. Zároveň
deklaroval skepsi vůči převratným účinkům holotropní terapie např. vůči těžkým, jinak
neléčitelným duševním poruchám. Používání psychedelik v psychoterapii sice také považovala
za nebezpečné, zároveň však poukázala na to, že LSD a jiná psychedelika nejsou jedinými
účinnými prostředky pro dosahování stavů holotropního vědomí, preferovala by výzkum a
rozvoj technik založených na nelátkových mechanismech uvedení do mimořádných stavů
vědomí.
Třetí skupina, snažící se vytýčit oblasti, o které by se mohla rozšířit působnost integrativní
psychoterapie při integraci transpersonálního přístupu jednak obecně odsouhlasila potenciál
efektivity integrace transpersonálního přístupu jako takového. Za cenné považuje zaměření se
na vnitřní spiritualitu člověka a psychoterapeutickou práci s psychospirituální krizí. Dále došlo
ke shodě na oblasti práce s umírajícími v rámci podpory smíření se se smrtí jako přesahovým
fenoménem, nabízením alternativního pojetí smrti oproti materialistickému diskursu
konečnosti vědomí, závislého na existenci hmoty. Za efektivní považovali pokračování a
zintenzivnění vědeckého výzkumu mimořádných stavů vědomí, který by mohl současné
vědomosti o tomto jevu zpřesnit a prohloubit.
Za tyto závěry a podněty zúčastněným upřímně děkuji. Je dobré znát postoje reprezentativního
vzorku psychoterapeutické komunity, jíž absolvuji. Tyto informace mi pomohly zpřesnit vlastní
návrhy, které prezentuji v následující kapitole.
7. Prostor před hranicí
Rozšíření mapy psychiky. Pokud přijmeme fakt, že holotropní zážitky vědomí nepředstavují iluze
a halucinace coby projev patologie lidského mozku, ale jsou kanálem k rozšířenému vědomí
v transpersonálním smyslu (tedy přesahujícímu hranice osobnosti do nadvědomí), stojí za to
zvažovat o rozšíření mapy psychiky z biografické úrovně o úroveň perinatální. Na rozdíl od
transpersonální úrovně vědomí, která operuje s kolektivním nevědomím, archetypálními
božskými a démonickými silami, rasovými a karmickými vzpomínkami a zážitky, se perinatální
úroveň vědomí vztahuje stále ke konkrétnímu jedinci v jeho lineárním čase života. Vycházím
z výše citovaných výroků Stanislava Grofa o intenzitě a bolestnosti porodního traumatu a
souhlasím s jeho tezí o tom, že i tyto zážitky jsou uloženy v ontogenetické paměti jedince a
mohou být pomocí holotropních stavů zpřístupněny. Domnívám se, že intenzita porodního
traumatu má potenciál k ovlivnění osobnostních stránek a vzorců prožívání a chování člověka
přinejmenším stejně velký, jako jsou zážitky z raného věku a dětství, se kterými pracuje tradiční
psychoterapie. Ani tradiční věda nepopírá např. vliv biologických, chemických a fyzikálních
deficitů na vývoj plodu a porod samotný a na případné organické mentální a somatické
poškození jedince. Nevnímám jediný důvod, proč by se takové vlivy nepromítaly i do psychické
a spirituální roviny.
Jedinec nemá možnost tyto traumatické zážitky v běžném stavu vědomí jakkoli zpřístupnit a
podrobit zpracování. Přitom samotný přechod plodu coby vodního tvora žijícímu v děloze matky
do podoby kyslík dýchající bytosti představuje zázračnou transformaci, která může být
metaforou života, smrti a znovuzrození, se kterým pracují karmické koncepty. Tento fenomén,
ve své karmické podobě materialistickou filosofií zuřivě popíraný, tedy existuje bez jakýchkoli
pochybností na ontogenetické úrovni.
Tradiční psychoterapie při veškerém úsilí mnohdy nedokáže vysvětlit podstatu traumatických
událostí, vedoucích k rozvoji osobnostních vzorců včetně těch patologických tak, aby je
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s klientem dokázala zvědomit a podrobit léčivé intervenci. Je možné, že kořeny těchto vzorců
leží hlouběji, než zpřístupňuje postnatální biografie. COEX-systémy jsou tak nekompletní, chybí
poznání a zvědomení opravdu jádrových zážitků, od kterých se další zkušenosti a traumata
mohou sekundárně odvíjet.
Ve zpřístupnění perinatálních prožitků může spočívat šance ke zvýšení efektivity
psychodynamické psychoterapie, neboť se řetězce kondenzovaných zážitků mohou rozvinout
v plnější šíři, aniž bychom byli nuceni akceptovat mnohem méně pochopitelné typy zkušeností,
jako jsou například karmické vzorce minulých životů či vrstvy kolektivního nevědomí (rodová a
rasová traumata a zkušenosti). Všichni jsme v reálném lineárním čase byli plodem a všichni jsme
prošli jedinečným a traumatickým procesem transformace plodu v novorozené dítě. Stojí za to
tuto skutečnost přestat ignorovat.
Práce s perinatálním konceptem (na rozdíl od esoteričtějších systémů reinkarnace) má díky
transpersonální psychologii svůj srozumitelný a logický teoretický rámec, který by v rámci
vědeckého výzkumu mohl být verifikován a upřesňován. Pro vyvolání holotropních stavů vědomí
zpřístupňujících toto nejranější údobí naší existence by se mohly používat nelátkové techniky,
například holotropní dýchání či zvukové a pohybové techniky, využívané zatím „jen“
v transpersonální terapii a léčitelství předindustriálních a přírodních kultur.
Práce s umírajícími. Pokud život jedince začíná transformací plodu v člověka, můžeme
analogicky uvažovat i o smrti jako transformaci, jejíž podstatou je oddělení duše, respektive
vědomí od hmotného těla, se kterým se na dobu života rozhodlo svázat a společně s tělem
vytvořit osobnost. Přírodní národy a kultury věnovaly obrovské úsilí právě přípravě umírajícího
jedince na tuto transformaci. Má to svou logiku. Dospělý jedinec má potenciál ovládat a řídit svůj
život v souladu s hodnotami, které přijal. Je-li dostatečně zralý a pevný, žádnou zvláštní podporu
nepotřebuje; ocitne-li se v těžké životní situaci, kterou nedokáže zvládat, dostává se mu
psychické, duchovní či praktické podpory směřující k tomu, aby tuto dočasnou krizi zvládl.
Fenomén smrti, zániku hmotného těla, zániku ega a osobnosti se dotýká každého z nás a
rozprostírá se v oblastech, ke kterým v běžných stavech vědomí nemáme přístup ani
nedisponujeme praktickou zkušeností. Je jednodušší smrt tabuizovat, potlačovat její definitivu
během života a ve chvíli jejího přiblížení veškerou péči věnovat jejímu oddalování; pokud to již
není možné, tak v člověku pomocí farmak utlumit projevy vědomí a zcela ignorovat zjevný
spirituální charakter smrti.
Umíráme v nemocnicích nadopovaní opiáty, máme zastřené vědomí a v těchto chvílích jsme
zoufale sami. Nejen, že nemáme nikoho, kdo by nás na velký přechod připravil a vyvedl naše
vědomí z těla. Dokonce jsme v těchto chvílích často odříznuti i sami od sebe. Naše vědomí je
zamženo chemickou clonou tlumivých preparátů. Celý život jsme byli ujišťováni, že tohle je
Konec a že naším smyslem života je tento Konec co nejvíce oddálit. Nejde-li to už dále
protahovat, zbývá jen zoufalství, beznaděj, nulová perspektiva a strašlivé osamění. Jsme sevření
terminálním strachem, protože nám během života byla odpírána naděje na transformaci; jen pro
to, že rozumově a logicky o ní nic nevíme (tudíž v racionálně agnostickém paradigmatu
neexistuje).
Výše jsem zmiňoval pragmatickou krátkozrakost, která charakterizuje náš společenský systém.
V oné optice se opravdu nevyplácí věnovat úsilí a energii člověku, který jako jedinec umírá a nic
už společnosti v pragmatickém rozměru nedokáže přinést. Byl bych velice rád, kdyby se
postupně podařilo tento přístup zcela změnit. Energie vědomí se totiž neztrácí, jen mění svou
podobu a formu. Necháváme-li ji odejít z umírajícího těla takto zanedbanou, zpustlou a zoufalou,
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je možné, že tím velmi negativně ovlivňujeme ony budoucí podoby a formy energie, která se
nějak vrátí zpět do našeho hmotného světa. A není-li to vše náhodou pravda, tak začněme
alespoň projevovat adekvátní důstojnost končícímu lidskému životu, který zde po desetiletí
pobýval, pracoval pro společnost, tvořil vztahy, vytvářel hodnoty a svými myšlenkami a činy
spoluutvářel to, čemu říkáme lidská společnost!
Vynořuje se námitka, jakou technikou umírající bytosti dostávat do stavů holotropního vědomí,
ve kterých by mohli smířit své vědomí se spiritualitou vesmíru a nechat jej odejít do nové etapy
existence v dobrém stavu. Umírající člověk těžko zvládne holotropně dýchat nebo tančit sufijské
tance. Spolehlivým prostředkem tak zůstávají jen psychedelika.
Osobně si dovedu představit, že by na používání psychedelických látek byla v tomto konkrétním
oboru poskytnuta výjimka. Precedens je přece dán. Zakázané a ilegální opiáty a analgetika se
v této oblasti rozhazují lopatami. Umírajícímu člověku v ryze materialistickém pojetí už přece
nehrozí psychotizace ani osobnostní chaos. Materialisticky tvrdě řečeno – není co zkazit.
Další možné oblasti před hranicí myslitelného
Zajímavou výzvou pro integrativní psychoterapii je práce s psychospirituální krizí. Tento typ
osobní krize, který se projevuje na psychické úrovni (ať spouštěči, tak projevy) je odlišný od
jiných krizí právě přesahem do spirituality, a to zejména na rovině potenciálu zpracované krize,
kdy dochází k přeprogramování hodnot, k transformaci a vyšší integraci osobnosti. Úlohou
tradiční psychiatrie může být diferenciální diagnóza, která vyloučí psychotický původ krize a
klienta, procházející psychospirituální krizí nebude medikovat antipsychotiky, které jsou
v daném případě chybně zvolenou terapií (tlumí projevy krize, která má sama integrující
potenciál, a zásah farmaky s potenciálem integrace psychotické mysli je redundativní). Poté
přichází prostor pro citlivě vedenou a respektující psychoterapii, která může „neobvyklé“ zážitky
plozené psychospirituální krizí efektivně uchopit a umožnit je klientovi zpracovat. Výsledkem pak
může být vyšší úroveň integrace psychiky klienta, zvědomění „poselství“ přesahu krize a
zpevnění osobnostní struktury.
Výhodou práce s psychospirituální krizí se jeví fakt, že holotropní stavy vědomí přicházejí
spontánně a není je tudíž třeba prostřednictvím doposud kontroverzních metod a technik
vyvolávat. Holotropní stav vědomí je projevem krize a úlohou psychoterapie je „pouze“ tyto
transpersonální obsahy integrovat do klientovy reality. Jako důležitý faktor této integrace, resp.
transformace v psychoterapii se jeví osobnostní a odborné nastavení psychoterapeuta, který
dovede transpersonální přesahy psychospirituální krize respektovat a přijmout a dokáže navázat
důvěrný terapeutický vztah, ve kterém nebude klient zablokován vůči intervencím.
Na podobné bázi se jeví prostor pro psychoterapeutickou práci s klienty, kteří experimentovali
živelně s psychedelickými látkami nebo s technikami vyvolávajícími holotropní stavy vědomí.
Jak jsem již zmiňoval, nefacilitované a živelné experimenty s rozšiřováním vědomí mohou být
velice nebezpečné pro integritu psychiky. Nevysvětlitelné, děsivé a dezintegrující zážitky, které
takové experimenty mohou přinášet, mají silný destruktivní potenciál; někdy není zbytí, aby byl
klient v rámci emergentní psychiatrie akutně zamedikován antipsychotiky, aby nedošlo k rozvoji
vážné psychózy nebo sebevražedného jednání. Po bazálním zklidnění se opět otevírá prostor pro
psychoterapeutické působení, které v sobě zahrnuje zpracování zážitku, jeho transformaci do
léčivého potenciálu a následnou integraci do klientovy běžné reality. Požadavky na erudici a
osobnost psychoterapeuta vnímám analogicky jako při práci s psychospirituálními krizemi.
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Pro to, aby se výše uvedené oblasti mohly stát novým fokusem pro integrativní psychoterapii by
bylo dobré podpořit odborný rozvoj transpersonálního přístupu a zahájení seriózního výzkumu
s cílem verifikace metod práce s holotropními stavy vědomí. Integrativní psychoterapie by
mohla přispět k postupnému odtabuizování transpersonální psychologie, smiřování racionálního
a transpersonálního paradigmatu a hledání oblastí synergie. Psychoterapeutická práce
s transpersonálními přesahy a holotropními stavy vědomí by se tak mohla postupně a
v rozumných, efektivitu a bezpečí přinášejících limitech legitimizovat, ztratit nálepku esoterií
zavánějící pavědy a stávat se oborem, jehož výsledky jsou „založené na důkazu“. Namísto
rozdělujícího radikalismu na „obou stranách barikády“ je důležité hledat shody, zasypávající
příkopy mezi tradičním a transpersonálním přístupem. Hnacím motorem této integrace musí být
prospěch klienta, nadřazený nad odbornou ješitnost a mezioborovou rivalitu.
8. Závěr
Touto prací jsem se pokusil o zahrnutí transpersonálního přístupu k lidskému vědomí do
konceptu integrativní psychoterapie. Transpersonalita může provokovat tradiční vědy a nauky
svým filosofickým paradigmatem, které se jeví racionálnímu mozku přinejmenším jako ohrožující
a příliš revoluční. Pracuje s koncepty vědomí, které odporují naší smyslové agnostické zkušenosti
a nejsou v běžných stavech vědomí představitelné.
Historická zkušenost však ukazuje neustálý vývoj v paradigmatech podstaty naší existence.
Pluralitní přístup k názorům a vědeckým konceptům vždy zaručoval možnosti spontánního
vývoje a umožňoval posun ve vnímání podstaty naší existence. Neexistuje tedy důvod, proč
bychom měli transpersonální koncepty odmítat a bránit se jim (snad krom strachu tradičních
struktur o neotřesitelnost své moci a pozice). Zahrnutí transpersonální filosofie do většinového
proudu rozšiřuje naši existenci o spirituální dimenze, kterých se naše západní, konzumně a
materialisticky orientovaná civilizace vzdala, což se neukazuje jako ideální, a rozhodně ne jako
definitivní stav. V současné době se může jevit jako složité legitimizovat transpersonální
koncepty reinkarnace duše a univerzálního absolutního vědomí. Přinejmenším však neuškodí na
tyto ideje nahlížet jako na alternativní filosofické systémy, které mohou odpovídat na jisté,
agnosticismu nepřístupné a nezodpověditelné otázky, což v celku může vést k dalšímu rozvoji a
vývoji naší civilizace k lepšímu, například v oblasti ekologie a udržitelného hospodaření
s přírodními zdroji planety.
Integrativní psychoterapie představuje přirozenou platformu, na které došlo, docházelo, dochází
a bude docházet k přirozenému obohacování vědy o léčení lidské psýché novými prostředky,
s novou energií a náhledy. Přijímání určitých konceptů a aspektů transpersonální psychologie,
které již započalo na teoretické úrovni, může, pokud bude pojato opatrně, bezpečně, ale zároveň
s důvěrou, respektem a pokorou, pokračovat i na úrovni klinické praxe.
Můžeme tak aktivně přispívat k transformaci lidské společnosti svou troškou do mlýna, aniž
bychom popírali nezpochybnitelné poznatky tradičních psychoterapeutických škol, ani potírali
nové koncepty, mající potenciál rozšíření mapy lidské psýché a optimalizace nástrojů, kterak se
v této mapě orientovat a dojít podle ní k cíli, kterým musí být uzdravování našich klientů a
pacientů.
Zvykli jsme si, že společenský pokrok přichází skrze revoluci a hospodářská prosperita
prostřednictvím ničivých válek. Na trpělivé přemosťování protikladných idejí (v tomto případě
materialistického a spirituálního paradigmatu) nemáme trpělivost ani schopnost vzájemného
respektu. Rozděluje nás nesmiřitelnost postojů, máme tendence hledat a oslavovat vítěze a
zavrhnout a potupit poražené.
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Podíváme-li se na květ slunečnice, každý z nás uvidí něco jiného. Člověk víry v ní vidí zázrak Boží
dokonalosti, která květ stvořila k obrazu svému. Člověk rozumu pak zkoumá rozložení jejích
blizen a spatří v něm matematicky přesně definovanou Fibonacciho posloupnost zlatého řezu.
Bůh stvořil zázračný květ a matematik nalezl funkci, která přesně popisuje úhel spirály, kterou
květenství tvoří. A my se přitom díváme stále na jeden jediný květ.
Přeji našemu oboru mnoho odvahy, střízlivosti a respektu.
V Nymburce, 10. února 2019
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Roman Mézl

82

OBSAH
číslo
kapitoly název kapitoly
Úvod

I.



II.

Teoretická část

III.

Současný systém péče o drogově závislé na SpO

1.

Komunitní role SpO

1.1.

Správce

1.2.

Předák

1.3.

Kuchyňkář

1.4.

Pradlák

1.5.

Sporťák

1.6.

Popelář

1.7.

Aktivitář

1.8.

Zahradník

1.9.

Budíčkář

1.10.

Knihovník

1.11.

Domovník

2.

Terapeutické aktivity skupinové

2.1.

Komunity

2.2.

Skupinová terapie

2.3.

Skupina na vlastní téma – dynamická skupina

2.4.

Skupina konfliktní a interakční

2.5.

Tematická skupina

2.6.

Prevence relapsu

2.7.

Samořídící skupina

2.8.

Fázová skupina

83

2.9.

Relaxace

3.

Terapeutické aktivity individuální

3.1.

Individuální plánování

3.2.

Garantské pohovory

3.3.

Deník

3.4.

Zapojení blízkých klientů

4.

Vzdělávací aktivity

5.

Pracovní terapie

6.

Volnočasové aktivity

7.

Sociální práce

IV.

Závěr

84

I.

ÚVOD

V okamžiku, kdy jsem procházel témata, z kterých jsem musel zvolit pro tvorbu
závěrečné práce, naskytla se vzhledem k mému dosavadní praxi zcela jasná možnost.
Vzhledem k tomu, že pracuji na Specializovaném oddílu pro výkon trestu odsouzených
s poruchou chování způsobenou užíváním psychotropních látek (dále jen SpO), zvolil
jsem v názvu práce uvedené téma.
Co uvést úvodem. K pochopení a vstoupení do celé problematiky závislostí v
penitenciární péči by bylo zapotřebí práce mnohem většího rozsahu. Nicméně i zde je
možné se v krátkosti k tomuto tématu vyjádřit.
Pro správné pochopení této práce je jistě zapotřebí uvést, že v současnosti je moje
pracovní zařazení vychovatel - terapeut na SpO Věznice Bělušice. Vzhledem k tomu,
že zdejší SpO ani věznice jako celek nedisponovalo dlouho vychovatelem-terapeutem,
spolu s kolegy snažili tuto zcela potřebnou funkci v celé věznici do jisté míry suplovat
tak, aby byly zajištěny potřebné činnosti s odsouzenými ve smyslu terapeutického
působení a jejich plynulého přechodu do civilního života. Z toho vychází moje konkrétní
zkušenosti s dále popisovaným prostředím i konkrétními případy, jež budou obsaženy
v kazuistice. Úvodem tedy nezbývá než vyjádřit víru, že i tato drobná práce může
pomoci vyjádřit moje přesvědčení o naprosté nutnosti preventivní i terapeutické
činnosti v oblasti penitenciární práce v oblasti závislostí.

85

II.

TEORETICKÁ ČÁST

Na počátku teoretické části, je zapotřebí zmínit nepřehlédnutelná fakta. V důsledku
vlivu drog je hlavně pácháno velké množství trestných činů, neboť pro závislou osobu
je tento způsob dříve nebo později jediným možným prostředkem k uspokojení potřeby
(závislosti) a touhy po dalších, neustále se zvyšujících dávkách. Vzhledem k těmto
společenským důsledkům zneužívání omamných a psychotropních látek (dále jen
OPL) je přirozeným opatřením snaha státních orgánů tyto negativní jevy v celé jejich
šíři co nejvíce korigovat. Zjištění pachatelé trestných činů, kteří se řadí mezi osoby
závislé na OPL, jsou zpravidla umisťováni do vazebních věznic a později je jim
ukládáno soudem vykonat trest odnětí svobody. Z těchto obecných důvodů se stal
výkon vazby a trestu místem, kde se problematika toxikomanie jakožto silně negativně
patologický jev kumuluje. Téměř 80% odsouzených ve věku do 30 let přiznává, že měli
v občanském životě zkušenost s drogou (pozn. zkušenost s drogou neznamená
závislost na droze).
Reakcí státu, respektive VS ČR jako organizace zajišťující pro stát penitencirní péči je
snaha o komplexní přístup k řešení tohoto problému. Jde v zásadě o soubor činností,
které mají za úkol jednak zajistit eliminaci průniku psychotropních látek do komplexů
věznic a za druhé řešit problematiku závislostí z pohledu penitenciární péče o drogově
závislé ve výkonu trestu odnětí svobody.
Popisovat soubory opatření k zamezení průniku OPL do samotných jistě není úkolem
této práce. Jen v krátkosti lze říci, že se jedná o operativně technické a stavebně
technické prostředky, které mají zajistit minimalizaci možností, jak by se OPL dostávali
ke konzumentům nacházejícím se v prostředí věznic.
Poněkud obsáhleji se vyjádřím k druhému souboru činností v oblasti drogové
problematiky, která řeší samotnou penitenciární péči o uživatele OPL. Zde je zapotřebí
říct, že se dá rozdělit na dva základní typy péče.
První řadě se jedná o zřízení tzv. Bezdrogových zón jednotlivých věznic. Tyto
bezdrogové zóny jsou zřízeny na vybraných odděleních jednotlivých věznic a jejich
účelem je zajištění prostředí bez přítomnosti OPL, zajištění základního protidrogového
poradenství a poskytnutí primárního protidrogového poradenství osobám ve výkonu
trestu. Druhým druhem činností, které bezdrogové zóny nabízejí, je zabezpečení
pravidelného monitoringu odsouzených zde zařazených na přítomnost OPL. Toto je
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realizováno prostřednictvím namátkových nebo cílených kontrol realizovaných
prostřednictvím konfirmačních testů. Jako třetí činnost je třeba zmínit nácvik
sebeobslužných aktivit odsouzených, realizovaných v zájmu jejich snazší existence
mimo výkon trestu a posílení jejich schopnosti samostatného životy. Jako poslední lze
zmínit provádění volnočasových a vzdělávacích aktivit, pro posílení jejich
společenského postavení a umění smysluplně trávit volný čas.
Druhým typem penitenciární péče o osoby závislé na OPL je provozování SpO. Zde je
již přístup k na tyto oddělení zařazeným odsouzeným ryze cílený na jejich drogovou
problematiku a v mnohém nabízí podobné možnosti a péči jako civilní protidrogová
centra. Práce s odsouzenými je zde koncipována na komunitním principu se
současnou nabídkou skupinové a individuální terapie. Základem práce těchto oddělení
jsou služby psychologa, pedagoga, sociálního pracovníka, terapeuta a odborně
vzdělaných vychovatelů. Samotná péče spočívá v nabídce širokého spektra činností.
Jedná se zejména o služby identické s Bezdrogovými zónami, avšak významně
rozšířenými a doplněnými. Nad rámec prvně jmenovaných aktivit, jsou to zejména
pravidelná komunitní setkávání, psychoterapie, skupinová terapie, individuální terapie,
arteterapie, sociální programy a cílená individuální pomoc ve smyslu postpenitenciární
péče. Lze říci, že odsouzení zařazení na SpO mají možnost plně pochopit svoje
individuální problémy, řešit je po dobu výkonu trestu a následně pracovat ve smyslu
schopnosti existovat v běžné společnosti bez drogového lapsu. Na rozdíl od
Bezdrogových zón, je péče na těchto odděleních komplexnější a neoddiskutovatelně i
přináší významné úspěchy. Je to dáno bezpochyby menším počtem zařazených
odsouzených a z toho vyplývající větší individualitou přístupu personálu a naopak
naprostým nedostatkem podobných možností na Bezdrogových zónách.
Pro úplnost tohoto teoretického pojednání je třeba zmínit aktivitu, kterou stát cestou
VS ČR vyvíjí v oblasti vzdělávání pracovníků, kteří pracují v oblasti problematiky
závislostí v penitenciární péči. Na jednu stranu lze říci, že snaha tu je. Institut
vzdělávání nabízí celou řadu odborných kurzů, na kterou se mohou zaměstnanci hlásit
a rozšiřovat tak svou odbornou způsobilost. Nicméně vzhledem ke shora
zmiňovanému faktu, že více než 80% odsouzených do 30 let věku, má za sebou
zkušenosti s drogami, se nabídka specializovaného vzdělání jeví jako nedostatečná.
Je samozřejmé, že VS ČR musí nabízet celou plejádu vzdělávacích programů a není
možné, aby se soustředila pouze na oblast vzdělávání v protidrogových službách.
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Nicméně musím konstatovat, že právě v tomto aspektu shledávám jistou neucelenost
a nenávaznost, snad i nekoncepčnost. Jako konkrétní případ lze uvést, že
vzdělávacím kurzu motivačních pohovorů se sejde 25 zaměstnanců. Na kurzu
Sociálně psychologického výcviku dalších 25, ale pouze tři z nich absolvují oba dva v
návaznosti na sebe. Samotný druhý jmenovaný, je vypsán na 200 hodin, když běžná
a požadovaná délka v civilních zařízeních je pět let a 500 hodin. Chybí zde alespoň
návaznost v naplánování supervizního výcviku. A tak by se dalo pokračovat dále. Zcela
postrádám podporu souhrnného vzdělávání v oboru Adiktologie, která se zcela
nedávno samostatně vyčlenila a kde možnosti přípravy odborníků zajisté jsou.
Samozřejmě si jako zaměstnanec VS ČR cením možnosti alespoň částečného
vzdělávání, ale větší ucelenost a koncepčnost, by zajisté prospěla věci více.
Psychoterapie v rámci penitenciární péče o závislé má naprosto zásadní význam. Do
doby zavedení komplexního komunitního systému v roce 2016, který využívá zejména
osvědčených
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terapeutického procesu okolo 2%. Na základě této změny se rapidně zvýšila a
současný stav je viditelný v přiloženém grafu.
Vstupním předpokladem pro zařazení odsouzeného je jeho indikace k programu
vycházející z výstupů programu SARPO, kde rozhodujícím kritériem je uvedený
kriminogenní faktor Závislost. Odsouzený zpracuje motivační dopis a předloží
odbornými zaměstnanci vyplněnou a vlastnoručně podepsanou žádost o zařazení na
Specializovaný oddíl. Tuto posoudí včetně motivačního dopisu odborná komise, která
následně doporučí či nedoporučí řediteli věznice zařazení odsouzeného na
Specializovaný oddíl, o čemž ředitel věznice rozhodne. Program je čtyřfázový a
v závislosti na problematice a potřebách konkrétního odsouzeného dvanácti a až
dvacet jedna měsíční. Po jeho absolvování je v souladu s manuálem odsouzený
motivován k doléčovací fázi formou pracovního zařazení a individuálních konzultací ve
výkonu trestu, nebo v případě propuštění z výkonu trestu k nástupu do programu
léčebných či doléčovacích center.
Od roku 2016 tým Specializovaného oddílu vede v zájmu zpětné vazby neoficiální
statistiku výsledků terapeutického procesu, jejíž výstupy pak aplikuje v praxi v zájmu
vývoje využívaných terapeutických postupů. Tato je přehledně znázorněna v přiložené
tabulce a grafu.
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Ods., kteří absolvovali program SpO od roku
2016.
zrelapsovali - mimo VTOS

24

mimo VS - bez konfliktu se zákonem

50

absolvovali a jsou stále ve VTOS

38

ABSOLVOVALO CELKEM ODS.
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Řady1

A není to jenom otázka aplikace komunitního systému. Jde zde především o využití
integrativních přístupů v psychoterapii. Jak terapeut, tak psycholog SpO jsou
vzděláváni v tomto směru a důsledně jej aplikují. Určitá uzavřenost a specifičnost
vězeňského prostředí jsou prostředím, kde se tyto postupy ukazují tolik potřebnými a
v podstatě jedinými možnými, neboť umožňují přistupovat ke klientům programu
z dostatečně širokého úhlu a zprostředkovávají jim možnost širokospektrého náhledu
na řešení jejich problematiky.
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Současný systém péče o drogově závislé na SpO
1. Komunitní role SpO
Role Správce a Předáka jsou voleny anonymní volbou v rámci páteční ranní komunity,
a to zpravidla 2 dny (So + Ne) před započetím funkce na dobu 3 týdnů. Ostatní role
jsou Správcem po dohodě s Předákem určovány v rámci páteční komunity jednou za
2 týdny.
1.1.

Správce

 je volen z fáze 3 a 2
 funkce je třítýdenní
 převzetí role (funkce) probíhá v pátek v rámci ranní komunity anonymní volbou
 spolupracuje s předákem
 Po návratu ze snídaně povinná účast na ranní poradě „týmu SpO“
 provádí ve spolupráci se zaměstnancem SpO kontroly úklidu (dále jen rajonů)
a průběžné kontroly pořádku společných prostor
 pokud kontrolu provede sám, tak vychovateli (spec. pedagogovi či terapeutovi)
nahlásí průběh kontroly na nejbližší ranní komunitě
 kontroly prováděné o víkendu se hodnotí v pondělí na komunitě spolu s úrovní
rajonů za uplynulý týden
 ve spolupráci s vychovatelem se podílí na plánování a evidenci prováděných
rajonů a plán rozdělení rajonů oznamuje 1x za týden na páteční komunitě.
 při zařazení nového člena komunity jej dle pokynů vychovatele seznamuje
s chodem SpO, s povinnostmi odsouzených a běžnou praxí
 vydává denně prostředky k úklidu, zajišťuje doplnění ve spolupráci s přítomným
vychovatelem
 odsouzený v této roli přistupuje ke kontrolní činnosti nestranně, bez
prosazování osobních zájmů
 při změně správce provádějí kontroly společně (stávající a nastupující správce)
 pokud se funkce předává mimořádně (ESK, …), vždy je nutné předání domluvit
na komunitě
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 první sobotu v měsíci zkontroluje omyté všechny omyvatelné plochy (sokly,
police, katry, dveře, parapety apod.)
 jedenkrát za 14 dní určuje obsazení ostatních rolí na ranní páteční komunitě
s jejím souhlasem
1.2.

Předák

 je volen z fáze 3 a 2
 funkce je třítýdenní
 je organizátorem a realizátorem volby správce a předáka
 v 06:45 hod. povinná účast na schůzce „týmu SpO“
 zajišťuje přítomnost všech na komunitě
 zahajuje a ukončuje komunity
 v průběhu plánované komunity ohlašuje jednotlivé její části
 kontroluje plnění povinností u ostatních rolí vyjma správce, a pokud je to
zapotřebí, tak jim pomáhá
 nedostatky v plnění jednotlivých rolí řeší na komunitě, pokud je toho zapotřebí
 vede komunitu s „Wilsonem“ (úterní odpolední)
1.3.

Kuchyňkář

 je volen z fáze 2, 3
 má na starosti kuchyň SpO
 zodpovídá za její čistotu
 zodpovídá za její funkčnost
 zodpovídá za jednotlivé položky inventáře kuchyně a jeho uložení pouze na
kuchyňce (talíře, hrnce apod.)
 vaření probíhá jen s jeho vědomím, kontroluje, že vařící po sobě vše uvede do
původního stavu
 zodpovídá za ledničku, její uzavřenost a čistotu
1.4.

Pradlák

 je volen z fáze 2, 3
 zodpovídá za pračku
 pere se pouze s jeho vědomím
 udržuje pračku čistou
 pokud je třeba, zhotoví rozpis praní prádla
1.5.

Sporťák
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 je volen z fáze 2, 3
 vede evidenci kondiční místnosti a tvoří rozpis cvičení
 v rámci relaxačních aktivit zajišťuje rozpis hráčů stolního tenisu, nohejbalu,
badmintonu a líného tenisu
 organizuje veškeré sportovní turnaje
 je zodpovědný za stav sportovních pomůcek v kondiční místnosti i prostoru pro
relaxačně sportovní aktivity
1.6.

Popelář
 je volen z fáze 1, 2, 3
 zodpovídá za vysypání odpadků
 pokud je třeba požádá správce o nový pytel na odpadky
 zajišťuje třídění odpadu

1.7.

Aktivitář

 je volen z fáze 2, 3
 odpovídá za přípravu místností na jednotlivé aktivity
 připravuje židle, případně jiné pomůcky k jednotlivým aktivitám
 vyjma komunit zajišťuje přítomnost všech osob na aktivitách
 spolupracuje s personálem na přípravě potřeb k aktivitám
1.8.

Zahradník

 je volen z fáze 2, 3
 vydává nástroje pro práci na zahradě
 zodpovídá za jejich nepoškozenost a čistotu při vracení
 v případě poškození nástroje toto hlásí členovi týmu
 vede práci na zahradě a na komunitách seznamuje s postupem prací a
potřebami zahrady
1.9.

Budíčkář

 jsou voleni z fáze 1, 2, 3
 zodpovídají za včasné vzbuzení ostatních
1.10. Knihovník
 je volen z fáze 2, 3
 zodpovídá za knihovnu SpO
 vydává a vybírá knihy
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 vede jejich evidenci
 zajišťuje ve spolupráci se správcem opravu poškozených knih
1.11. Domovník
 je volen z fáze 2, 3
 zodpovídá za aktuální stav čisticích prostředků v kumbále
 zodpovídá za stav a čistotu lednice a případně přilehlých skříněk a ploténky na
levé straně ubyt.
 zajišťuje ve spolupráci se správcem případné opravy a doplnění materiálu
1.12. Služba
 má přehled o pohybu odsouzených a udržuje aktuální index odsouzených na
nástěnce, nepřítomné odsouzené eviduje v příslušné dokumentaci
2. Terapeutické aktivity skupinové
2.1.

Komunity

Ranní komunity: v čase od 07:15 hod. do 08:45 hod. (vyjma středy – středa 7:30 –
8:30 hod.)
Pondělí:
 Hodnotící komunita – hodnocení uplynulého týdne (hodnotí se úroveň
odvedené práce v rámci přidělených rajonů, plnění rolí, realizovaná skupinová
a komunitní sezení, jejich náplň, subjektivní přínos pro členy komunity,
zveřejnění a zhodnocení výstupů ze skupinových sezení v rámci jednotlivých
fází programu).

Úterý:
 Komunita k plnění individuálních terapeutických plánů – odsouzený se vyjadřuje
k plnění svých úkolů v rámci ITP za reflexe ostatních odsouzených.
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Středa:
 Pocitové kolečko
 Vstupní a výstupní komunity s rituálem (tzv. grill neboli životopisná komunita,
přání, plány, tužby, záložní plán).
 Čtení zakázky při vstupu do komunity a zhodnocení pobytu, včetně záložního
plánu při plánovaném výstupu nebo před PP.
 Prostor pro vlastní témata.
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Čtvrtek:
 Komunita s prvky psychodramatu – hraní modelových situací z běžného života
s následnou reflexí všech členů komunity.
Pátek:
 jedenkrát za 3 týdny proběhne anonymní volba Správce a Předáka na další
období,
 jedenkrát za 14 dní určení obsazení rolí na další období,
 každý pátek určení rajonů na následující týden,
 řešení aktuálních problémů jednotlivců či komunity.
Odpolední komunity: v čase od 13:00 hod. do 14:30 hod.
Úterý:
 Komunita s „Wilsonem“ – řešení určitého tématu celou komunitou, formou
individuálních pohledů a názorů jednotlivých členů komunity s pravidlem, kdo
má míč, má slovo, svůj prostor.
Čtvrtek:
 Přestupy mezi fázemi 0, 1, 2, 3.
 Kritické zhodnocení nejsilnějšího a nejslabšího člena komunity, vyhlášení tzv.
Esa a Černého Petra komunity.
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Mimořádná komunita:
 Mimořádná komunita je komunita neplánovaná, kterou svolává odsouzený na
základě okamžité potřeby za účelem řešení neočekávaně vzniklé situace. Její
náplň se může týkat individuální situace odsouzeného nebo tenzní situace v
celé komunitě. Svolání probíhá na základě dohodnutého signálu. Jediným
kritériem je přítomnost alespoň jednoho člena týmu SpO.
Změny v programu komunit jsou vyhrazeny týmu SpO kdykoliv – odsouzení budou
informováni v rámci komunity či prostřednictvím svého Správce. Případné změny v
programu komunity ze strany odsouzených jsou možné pouze po včasném projednání
s týmem SpO, např. v rámci ranní porady týmu SpO s účastí Správce a Předáka.

2.2.

Skupinová terapie

Terapeutická skupina je v terapeutické komunitě jednou ze základních technik, která
k léčebným účelům využívá skupinovou dynamiku, tj. vztahy a interakce jak mezi členy
skupiny a terapeutem, tak mezi členy navzájem. Slouží přitom ke konfrontaci klienta
s životním příběhem, kriminální kariérou a spáchanou trestnou činností, k dosažení
náhledu a pochopení postojů, změně maladaptivních vzorců chování, zprostředkování
znalostí o interpersonálních procesech, podpoře zrání osobnosti a k odstranění
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některých symptomů onemocnění (ať už nácvikem, nebo vyřešením interpersonálních
či intrapsychických konfliktů).
Každý klient má právo přinést na skupinové sezení jakékoli téma. Pokud je navrženo
více témat, členové skupiny hlasují o tom, které téma dostane přednost. Terapeutický
tým má přehled o aktivitě jednotlivých členů komunity v terapii a využívá svého vlivu
tak, aby umožnil všem klientům možnost využít skupinového terapie v zhruba stejných
intervalech a frekvenci.
Otevřenost skupinového procesu je akcelerována vzájemnou hlubší znalostí z dějů
mimo skupinovou terapii. Kritika se opírá o reálné chování a jeho znalost je okamžitě
k dispozici. Orientace skupiny na téma „tady a teď“ je velmi aktuální a postihuje nutně
„tady“ v celé šíři komunity. Skupina se často soustředí na pojmenování dějů a
skutečností existujících a viditelných v běžném životě komunity a na práci s nimi.
Tento základní model dynamické terapeutické skupiny má zpravidla pravidelné
tematické modifikace, jako je např. uvedeno níže. Délka skupiny je zpravidla 1 hodina.
V týdenním rozvrhu absolvuje každý klient min. 2 hodiny týdně skupinové terapie.
2.3.

Skupina na vlastní téma – dynamická skupina

Jedná se o skupinu vymezenou tématem jednoho protagonisty s cílem předestřít určitý
problém v maximální šíři a souvislostech. Plánování témat na skupinu s předstihem
v rámci individuální garantské spolupráce bývá časté, snižuje ovšem aktuálnost
přinášeného materiálu, a tím intenzitu skupinového dění. Náplní těchto skupin jsou
zejména vztahy klientů v širších a užších sociálních skupinách a v rodině. Jedná se o
povinná témata, která pod kontrolou svého garanta musí přinést každý klient. Účelem
těchto skupin je příprava klienta na zařazení se do života komunity i následná
schopnost adaptace na život po propuštění z výkonu trestu
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2.4.

Skupina konfliktní a interakční

Tato skupina je zaměřena na schopnost klientů zvládat interpersonální vztahy uvnitř
komunity i širšího sociálního prostředí. Často bývá výsledkem využití techniky Vzkazy
dovnitř, kde si klienti navzájem vzkazují krátké podněty na papír na zádech. Klienti se
zde učí práci s emocemi a komunikaci vedoucí k cíly.
2.5.

Tematická skupina

V rámci těchto skupin jsou zařazována týmem terapeutická cvičení a techniky, vedoucí
k otvírání klientských témat. Tým vybírá z široké palety terapeutických her a cvičení a
sleduje reakce klientů. Těmto jsou posléze nabízena témata, nebo si je klienti
zvědomují sami.
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2.6.

Prevence relapsu

Program prevence relapsu vychází původně z Kognitivně-behaviorální teorie užívání
drog, jedná se o program sebekontroly, jehož principem je, že klient řídí sám sebe za
účelem zvýšení pravděpodobnosti udržení navozené změny chování. Postupným
vývojem došlo k dalším adaptacím programu jako například na uvědomění zaměřená
prevence relapsu (Hendershot et al., 2011, Witkiewitz et al., 2003). V principu slouží k
osvojení základních dovedností souvisejících se zvládáním krizových situací (laps,
relaps, ale i ztráta partnera, nuda atd.) a posilování vůle a rozhodnutí abstinovat.
Skupinu vede terapeut, případně určený klient dle aktuálního tématu a s využitím
běžně dostupných manuálů prevence relapsu viz například 1/ Kuda, A. (2000).
Prevence relapsu – manuál pro vedení skupin. Olomouc: P-centrum; nebo 2/ Wallace,
W., Pullin, J., Keaney, F. et Farmer, R. (2008). Prevence relapsu pro závislá chování
– manuál terapeuta. Praha: Centrum adiktologie PK 1. LF UK. Vedení skupiny by mělo
být části didaktické (ať už vedená terapeutem nebo klientem) a z části diskusní.
2.7.

Samořídící skupina

Toto je typ skupiny, kde probíhá práce všech skupin naráz, za průběžného náhledu
členů týmu. Klienti pracují samostatně ve skupině a tým pouze vstupuje v okamžicích,
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kdy je třeba korigovat probíhající děje, či je stabilizovat. Výsledkem je potom reflexe
členů skupiny na dané téma, kterou provádí zápisem do zadní části deníků.
2.8.

Fázová skupina

Jednou týdně se schází klienti, kteří jsou v dané době ve stejné fázi terapeutického
programu a pracují na jednotlivých tématech, které příslušejí této fázi. Zpětná vazba
z těchto skupin je pak realizována v pondělí na ranní komunitě.
2.9.

Relaxace

V podmínkách SpO probíhají relaxační sezení pod dohledem člena týmu a jde o formu
relaxace hudbou.
3. Terapeutické aktivity individuální
3.1.

Individuální plánování

Individuální plánování (tvorba ITP) probíhá s každým klientem. V rámci ITP se pracuje
s klienty zejména na navození pozitivní změny v širokém pojetí bio-psycho-sociálního
přístupu. Konkrétně se jedná o eliminaci budoucího zneužívání návykových látek a s
tím souvisejícího rizikového způsobu života, úpravu rodinných vtahů, pokroky a
úspěšnost v programu a terapii, zařízení sociálně právních záležitostí, zabezpečení
zázemí a následné péče po výstupu z programu atp.
Individuální terapeutický plán vychází z potřeb klienta, je vždy vytvářen ve spolupráci
s klientem, a proto může mít různý obsah. Reflektuje přitom specifické potřeby a cíle,
kterých chce klient dosáhnout v jednotlivých fázích programu.
Základní kategorie individuálního plánu jsou být následující:
 terapie,
 pracovní,
 komunikace v rámci komunity,
 kontakt s okolím,
 práce s volným časem,
 doklady,
 finanční oblast,
 příprava na život venku,
 zdraví a hygiena,
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 ostatní témata,
 mladší či starší komunitní sourozenec
 plánovaný garantský pohovor
Individuální terapeutický plán je formulován co možná nejvíce konkrétně a obsahuje
termíny, do kdy budou dílčí cíle naplněny. ITP je revidován a to vždy, když o to klient
projeví zájem, nebo jeho revizi navrhne terapeutický tým/komunita, nebo po uplynutí
vyhodnocovacího období na úterní ranní komunitě. Individuální plán se průběžně
aktualizuje během individuální garantské spolupráce, období pravidelné aktualizace je
zpravidla 1x za 14 dní. Posuzuje se dosahování dílčích cílů či v případě jejich
nezvládnutí práce s důvodem neúspěchu, případně jsou určeny příčiny jejich
nenaplnění a cíle mohou být v čase posunuty a definovány, proč nebyly dosaženy.
O obsahu individuálního plánu je informována komunita na hodnotící skupině, členové
komunity mohou navrhnout doplnění individuálního plánu, v takovém případě se o
závazku rozhoduje hlasováním.
Hodnocení naplnění ITP probíhá na úterní ranní komunitě. Členové komunity,
terapeutický tým/garant dávají klientovi v rámci vyhodnocení zpětnou vazbu o splnění
závazků a cílů s jednoznačným závěrem, zda je splnil, či nesplnil.
Cílem je především naučit klienty rozumně plánovat, namučit se postupovat v této
oblasti po krůčcích a nespěchat.
3.2.

Garantské pohovory

Každý klient má přidělen svého garanta z terapeutického týmu zpravidla na celou dobu
pobytu. Garant se klientovi určuje při jeho příchodu do komunity s přihlédnutím
k potřebám klienta a možnostem týmu.
Garant je jakýmsi korektorem a průvodcem klienta po celou dobu komunitního
programu. V případě potřeby může klient požádat o změnu garanta, nebo toto může
garant nabídnout klientovi.
3.3.

Deník

Deník slouží k realizaci reflexe a sebereflexe klienta, dále pak k zaznamenávání
klientova bytí v programu. Také se do jeho zadní strany reflektují témata ze
samořídících skupin. Vedle ITP jde o druhý povinný materiál, který klient přináší ke
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garantskému pohovoru. Garant sleduje rozvoj a kvalitu klientových zápisů v odvislosti
na fázi programu, ve které se klient nachází.
3.4.

Zapojení blízkých klientů

Návštěvy a korespondenční styk s blízkými upravují vnitřní předpisy VS ČR. Jejich
současné zapojení do procesu léčby zvyšuje efektivitu léčby a resocializace. Jejich
spolupráce je dobrovolná, s klientem je ovšem vždy (případně opakovaně)
diskutována možnost a prospěšnost jejich zapojení již od začátku pobytu na SPO.
V případě klientova souhlasu jsou blízkým poskytnuty informace o charakteru léčby
v SPO (formou informačních materiálů, atd.) a jsou prostřednictvím klienta vyzváni
k společnému setkání za účasti klienta a terapeuta. Případná setkání jsou mimo
standardní dobu návštěv a jejich cílem je např.:
 konfrontace s minulostí a lepší vzájemné pochopení,
 získání náhledu na závislostní chování včetně kodependence,
 navození vzájemné důvěry a víry ve změnu,
 modulování vzájemné vhodné emoční, existenční a technické podpory,
 sjednávání podmínek soužití po odchodu klienta z výkonu trestu.
V podmínkách SpO Věznice Bělušice se jedná zejména o aktivitu Rodinné
poradenství, která je zaměřena právě na výše uvedená témata. Blízcí klientů, klient a
terapeut se scházejí ve vhodných a k tomu určených prostorách a věnují se
jednotlivým tématům klientovi léčby a v neposlední řadě i vztahům uvnitř rodinného
systému klienta.
4. Vzdělávací aktivity
Je samozřejmě neoddiskutovatelným faktem, že klienti z drogově kriminální subkultury
mají velmi často propastné mezery ve formálním i neformálním vzdělání a to zejména
z důvodu izolovanosti svého světa od vnějších vlivů, nedokončení vzdělání a celkové
plochosti prostředí v němž se pohybují. Z tohoto důvodu je součástí programu SpO i
blok vzdělávacích aktivit, zaměřený zejména na problematiku obecného a k životu
v současnosti potřebnému vzdělání. V neposlední řadě pak se o vzdělávací proces
zaměřený na zvládání rizik a uplatnění v sociálním prostředí vnějšího světa. Jde
zejména o následující aktivity:
 prevence relapsu (viz výše),

102

 všeobecné vzdělání – práce s obecným sociálním kontextem vnějšího
prostředí, studium cizích jazyků a práci na PC (pokud mají přístup k výpočetní
technice), rozvoj vědomostí v oblasti řízení motorových vozidel,
 základní sociální orientace – zvědomování postupů a schopnosti existence
v sociální struktuře společnosti, tedy komunikace s úřady a podobně
 profesní zaměření – zde se jedná o zvyšování vlastní kvalifikace formou kurzů
a to jak v původních oborech, tak i v oborech nových. V podmínkách Věznice
Bělušice kurzy keramiky a práce se stroji pro údržbu zeleně
 duchovního růstu – spolupráce SpO s kaplany, duchovní a morální růst.
5. Pracovní terapie
Pracovní terapie je zaměřena na ukotvení klienta ve schopnosti pečlivě a zodpovědně
pracovat s důrazem na kvalitu práce a zodpovědnost za její výsledek. Jde zejména o
práce na oddíle formou úklidu, dále pak na drobné údržbářské práce a pro klienty
zařazené ve vyšších fázích programu pak práce na extramurálních aktivitách mimo
prostor věznice.
6. Volnočasové aktivity
V programu SPO je vyhrazen volný čas ve dvou základních podobách – strukturované
a nestrukturované.
 Strukturovaný volný čas je zaveden v denním plánu práce komunity. Jde o
aktivity typu posilovny, relaxačních aktivit ve vycházkovém prostoru ubytovny a
v pergole, která je jeho součástí. Mimo kondičního cvičení jde zejména o
sportovní turnaje organizované samotnými klienty, hru v šach a debatní kroužky
v pergole na dohodnutá témata
 Nestrukturovaný volný čas je zejména o volné zábavě, komunikaci s rodinami
formou dopisů či telefonování, sledování televizních programů a odpočinku.
I tato složka je významnou a týmem sledovanou částí programu, neboť právě tato část
života svou nenaplněností a prázdnotou je významným spouštěčem drogových lapsů.
7. Sociální práce
Velmi často do programu SpO přicházejí klienti s velmi tristním sociálním zázemím a
se zcela nedostatečně zpracovaným sociálním statusem a dovednostmi
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Po nástupu do programu zmapuje sociální pracovník spolu s klientem jeho aktuální
stav v oblasti bydlení, zaměstnání, dluhů, rodinného zázemí a dalších občanskoprávních záležitostí. Za tím účelem je možno využít i strukturovaných dotazníků.
Zjištěné informace a navržený postup řešení je zaznamenáván do osobní
dokumentace klienta a postup je koordinován s garantem klienta. Klientovi jsou
poskytovány zejména následující služby:
 Práce s dluhovým fenoménem klienta. Tedy pomoc s dohledáním a konsolidací
dluhů,
 Práce se systémem státních organizací a pomoc klientovi s orientací v nich,
 pomoc při styku s úřady – např. při formulaci žádostí apod.,
 zprostředkovávání

kontaktů

s programy

následné

péče

a

institucemi

zabývajícími se postpenitenciární péči,
 spolupráce s klientem v oblasti hledání práce, tedy pomoc s orientací
v pracovních portálech a agenturách,
 rozvoj schopnosti klienta zvládnout tvorbu sebeprezentace, tedy například
pomoc napsat strukturovaný životopis,
 orientace v systému organizací státu a nestátních organizací, které mohou
klientovi pomoci zvládnout návrat do života.

III. ZÁVĚR
Na závěr tohoto stručného teoretického shrnutí musím konstatovat, že problematika
závislostí v penitenciární péči, není dosud řešena dostatečně komplexně. Zcela zřejmě
zde působí nedostatečné a bohužel stále se zhoršující profinancování celého
penitenciárního systému. Zde je třeba především hledat důvody nedostatků, které
penitenciární péče o závislé má a s kterými se v současnosti potýká. Rozhodně bych
na základě osobní znalosti odmítl možnost, že příčinou je nezájem pracovníků. Spíše
naopak. Lidé by měli zájem se odborně rozvíjet, ale systém, sociální situace a čas jim
to neumožňují. Jaké jsou tedy možnosti řešení. Především získání většího množství
finančních prostředků ze státního rozpočtu, na základě zvýraznění společenské, ale i
ekonomické potřebnosti a důležitosti tohoto aspektu penitenciární péče. Dále pak z
toho vyplývající koncepční přístup ke vzdělávání odborného personálu věznic. A v
neposlední řadě rozšíření protidrogových služeb pro samotné odsouzené.
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1. Úvod
Téma jógy je mi průvodcem celý život. Od mládí se józe věnuji a mám ráda její
neuvěřitelně variabilní rozsah, kdy v sobě zahrnuje jak fyzické cvičení, které dokáže
perfektně pracovat s tělem, tak i duchovní stránku, kdy prakticky veškeré relaxace,
uvolnění vychází právě z tohoto starého a tisíce lety prověřeného cvičení. Když jsem
se tedy rozmýšlela, jakému tématu se věnovat ve své závěrečné práci, říkala jsem si,
že propojení jógy a psychoterapie by mohlo být to pravé. Obě disciplíny mě fascinují,
baví a naplňují. Ráda bych v této práci ukázala, jak se dá s jógou v rámci
psychoterapeutické praxe pracovat a jak některé cviky, praktická nebo dechová
cvičení mohou pomoci s vybranými duševními nemocemi či poruchami. Tedy jak
klientovi pomoci v rámci terapie i jiným, než tradičním způsobem. Tím, že jóga je tolik
variabilní, dá se téměř perfektně přizpůsobit pro jakéhokoliv člověka, je to u ní hodně
podobné jako u integrativní psychoterapie. Ta také pracuje s potřebami klienta a na
míru mu utváří jeho aktuální potřebnou terapii a neřídí se pouze jedním učením, které
by se snažila uplatnit na všechny klienty.
Jóga jako taková má neuvěřitelný záběr, proto se ve své práci se chci zaměřit na
praktické využití obou disciplín s důrazem na relaxační techniky. Co se účinků týká,
budu se zabývat hlavně účinky jógy na úzkostnost, neurózu a depresivní stavy.

2. Základní informace o józe
Na začátku je důležité si říci, že jóga jako taková, není jen samotné cvičení. Je to
soubor věcí (filozofický přístup, masáže, strava, harmonizační techniky a relaxace,
meditace a samotné cvičení). Vše je provázáno se vším, jak to tak už obecně v životě
bývá. Jóga dalo by se říci, je vlastně propracovaný a tisíce lety ověřený návod na život.
Defacto kopíruje psychologii a terapii v tom, že se snaží svého klienta vést tak, aby
vedl šťastný život. Dle psychoterapeutky Dr. Anny Tiché (Mihulová, Svoboda, str. 5)
nás jóga vede k tomu, abychom více poznali sama sebe, což vede i k možnostem
sebeovládání a tím pádem i pochopení druhých, což vede ke vzájemnému
porozumění. Jóga, stejně jako integrativní přístup, respektuje každého jednotlivce
individuálně. Zejména jeho tělesné dispozice, zdravotní stav i mentální nastavení.
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Zároveň ale jóga vyžaduje respektovat určité obecně platné zákonitosti. Jako
například, že začátečník má cvičit pod vedením zkušeného lektora apod. K józe jsou
někdy přitahováni lidé s počínajícím schizofrenickým onemocněním. Pak je vysoké
riziko, že takový člověk si vybírá cviky pro sebe nevhodné, které mnohdy často špatně
pochopí. Votava (str. 140) uvádí, že v USA byly popsány případy schizofreniků, kteří
se krátkodobě funkčně selhávali tím, že denně po mnoho hodin praktikovali meditační
techniku. Při tom mnoha hodinovou meditaci neprovozují ani profesionální jogíni.
Jóga se obecně dělí dle účinku a to na aktivační a relaxační (Votava a kol, str. 15).
Právě ta relaxační mohou být používána i nemocnými. Např. relaxační technika
šavásana (nebo-li pozice mrtvoly) má podobný účinek jako použití léku Diazepamu
(Udupa, str. 620).
Relaxace jsou výchozím momentem pro práci v mentální oblasti. I když je to jen tzv.
první stupeň mentálních technik (následují techniky koncentrační a meditační), jejich
zvládnutí přináší nesmírný prospěch a zvládá je opravdu každý (Mihulová, Svoboda
str. 10). U mírně pokročilých dochází při praktikování meditační techniky
k předpokládané celkové relaxaci, u pokročilých byla však zjištěna v určitých částech
nervového systému vyšší aktivita. Je to dáno tím, že pokročilý cvičenec jógy může být
schopen diferencovaně aktivovat pouze určitou část mozkové kůry, zatímco jiné jsou
v útlumu (Votava, str. 28-29).
Cvičení jógy nebo relaxace se v józe dělá za pomoci tzv. ásan. Ásany představují
klasické jógové polohy těla. K dosažení zdravotního efektu cvičení se musí dodržovat
předepsaný postup jednotlivých ásan, neboť při nesprávném provádění se mohou stát
ásany neúčinnými (Mihulová, Svoboda, str. 44). Ásany mají svá indická i západní
jména. Například širšána je u nás stoj na hlavě, ale málokdo už ví, že působí na
prokrvení mozku a orgánů v oblasti hlavy, zlepšuje sluch a zrak, povzbuzuje krevní
oběh, zlepšuje funkci paměti a schopnosti koncentrace a hlavně pomáhá odstraňovat
stavy nervozity a úzkosti (Mihulová, Svoboda, str. 51).
Podle Votavy (str. 17-18) a tradiční jógové představy má každá činnost, kterou člověk
provádí 3 aspekty: 1. to co skutečně dělám, 2. co při tom pociťuji (vnímám) a za 3., jak
se při tom měním (čím se stávám). Většinou je naše změna tak malá, že si ji
neuvědomujeme, proto jóga v rámci cvičení záměrně vnímání ovlivňuje a při většině
cviků se zavírají oči, kdy je cvičenec veden k tomu, aby se soustředil na svůj dech.
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Dech a jeho ovládání hrají v józe nejvýznamnější funkci a my se zde více zastavíme,
neboť ovládáním dechu se dá zastavit nejeden panický a úzkostný atak.

3. Ovládání dechu a panické poruchy/ataky
Dýchání je pro nás životní nutnost, neboť bez dýchání vydržíme jen několik minut. Je
to automatizovaná činnost, kterou ale dokážeme ovládat. Kdykoliv můžeme svou vůlí
ovlivnit hloubku a rytmus dechu, nebo ho zcela zastavit. Jeho význam je tedy takový,
že umožňuje zásah naší vůle do jinak mimovolné činnosti našeho vnitřního orgánu.
Dech neslouží pouze k transportu kyslíku. Dech je silně ovlivněn emocemi a jeho
modifikací vznikají emoční projevy, jako jsou smích a pláč. Při zpěvu se tělo rozechvívá
a možné vibrace působí mechanicky na různé části těla a ovlivňují naši psychiku.
Například spousta lidí může dýchat nesprávně, kdy nevyužívají dostatečně dechový
sval – bránici a vyvíjí tak zbytečné úsilí svalů, které zvedají hrudník nahoru. Trvalé
napětí se pak přenáší na krční páteř a ta vyvolává bolest šíje a hlavy (Votava, str. 2328).
Při dýchání vznikají zřetelné tlakové změny, jejichž vedlejším účinkem je působení na
všechny orgány v hrudním koši a částečně i v oblasti břicha. Jógovými cviky se tlakové
poměry mění. Například při pránájámě (jógová technika ovládání dechu) se zvyšuje
minutový objem srdce, aniž by se práce srdce zvýšila (Votava, str. 25).
Psychické ataky mohou být součástí panické poruchy. Dechová centra v mozku mají
velký účinek na celý centrální nervový systém. Ve stavu stresu a napětí se ale dech
zrychluje a změlčuje, což je naprostý opak toho, co je tělu a psychickému zdraví
prospěšné. Při akutní panické atace je takřka nemožné se zhluboka nadechnout a
vydechnout, natož dýchat zvolna a pomalu. Ale právě dechové cvičení je vedle léků
jedním z nejúčinnějších způsobů, jak se panického záchvatu zbavit (Hášová, str. 23)
Dle Praška (str. 37-51) mám jako psychoterapeut při pomoci s odstraňováním panické
poruchy/ataky klienta několik možností, které se dle individuální potřeby klienta mají
kombinovat. 1) farmakoterapie (antidepresiva a spol,), 2) psychoterapie s orientací na
bezpečný prostor a jako nástroj porozumění, co se semnou/klientem děje (např.
psychodynamicky orientovaná psychoterapie, KBT apod.) 3) kontrola dechu a
interoceptivní expozice (vystavení klienta vnějším a vnitřním podnětům, které
vyvolávají záchvaty paniky). Nácvik kontroly dechu s klientem je velmi důležitý, neboť

108

při samotném záchvatu není nepřipravený klient schopen cokoliv sám učinit.
Nejčastějším navozením interoceptivní expozice bývá v terapii právě zrychlené
dýchání, neboť většina klientů v záchvatu úzkosti zrychleně dýchá a prožívá příznaky,
které lze zrychleným dýcháním navodit. Dechový trénink obsahuje dva prvky (Praško,
str. 51), napětí při nádechu a uvolnění při výdechu. Celý koncept kontrolovaného
dechu vychází z jógy, proto ho zde uvádím. Kontrolovaný dech učí klienta nebát se
tělesných příznaků
Kontrolovaný dech (Praško, str. 51-52)
Začíná krátkým zadržením dechu na 3 vteřiny a poté se provede dlouhý výdech trvající
6 vteřin. Poté následuje krátká pauza před nádechem (Praško uvádí půl vteřiny) a opět
dlouhý nádech na 3 vteřiny. Následně se zadrží dech v plném nádechu. Napnou se
svaly na ramenou a pažích a zároveň je nutno celou silou vytlačovat břišní stěnu jako
míč dopředu. V maximálním napětí se doporučuje zůstat 3 vteřiny. Následuje dlouhý
výdech trvající 6 vteřin. Vzduch se v této fázi nechává vycházet bez úsilí, spíše je
dobré nechat výdech zpomalit než zrychlit. Během výdechu se povolí svaly ramen,
paží a břicha, celé tělo se nechá tzv. zvadnout, aby se uvolnilo. Pak se opakuje, dle
autora stačí cca 10 opakování, aby se většina příznaků odstranila. Celý uvedený
proces trvá 2-5 minut.
Některé jiné publikace nebo autoři uvádí jiné časy při cvičení s dechem. Není to tedy
ani tak o přesném dodržování a kontrolování hodinek, jako o soustředění se na dech,
jeho úměrnou délku při výdechu a nádechu a práci se svaly, jako protipólem ke
konečnému uvolnění. Určitě je důležité mít zvládnutou vlastní kontrolu dechu a cvičení,
než to lze předávat klientovi. Tedy my samy bychom měli mít ověřeno, že tento způsob
cvičení je účinný, aby klient do cvičení šel s důvěrou v dobrý výsledek.

4. Vybrané psychické nemoci a jejich podpora léčby pomocí jógy
V této části práce se chci zaměřit na možnosti jógy v podpoře léčby vybraných
psychických nemocí a poruch. Jóga může být v rámci své filozofie podpůrným prvkem
každému člověku, v každém životním období, ale v rámci psychoterapie a psychického
zdraví se chci zaměřit na úzkostnou a depresivní poruchu a neurózy, kde je jóga
z medicínského hlediska nejúčinnější. Doplním to i konkrétním cvičením s obecným
vlivem na psychiku (obecně to jsou všechny tzv. obrácené nebo rytmické polohy
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cvičení). Budu se snažit ukázat celou pestrou škálu možností jednotlivých cviků, tedy
od těch nejjednodušších až po ty pro pokročilé cvičence jógy. Jako zajímavost vždy
dodám i účinek jednotlivých cviků na ostatní orgány v těle. U celého konceptu cvičení
vycházím ze 2 knih – Jóga v denním životě od autora Paramhansa Svámí
Mahešvaránda a Abeceda jógy autorů M. Mihulová a M. Svoboda.
V józe se mají všechny techniky provádět pomalu, bez zbytečného napětí. Dýchá se
vždy nosem. Cílem je cvičení postupně zpomalovat a prodlužovat (Mahešvaránanda,
str. 57). Dále se autoři shodují, že mají-li být ásany účinná, je nutné se naučit i relaxovat
a uvolnit. Dále uvádím základní a jednoduchou relaxační polohu a techniku, která vede
k psychickému uvolnění. Relaxačních poloh jinak existuje spousta. Většinou mají sice
odlišné formy, ale mají zároveň dvě společné fáze – uvolnění tělesné, které je
charakterizováno pocity tíhy a uvolnění mentální, které je doprovázeno pocity lehkosti,
případně úplnou ztrátou pocitu těla (Mihulová, Svoboda str. 119).
Ánanda ásana – základní relaxační poloha
Základní postavení: poloha lehu na zádech, nohy jsou mírně roznoženy, špičky prstů
směřují ven. Ruce leží uvolněně podél těla dlaněmi vzhůru. Oči jsou zavřené, víčka
uvolněná (Mahešvaránda, str. 64).
Průběh cviku: Zaměří se pozornost na přirozený dech. Při nádechu se sleduje stoupání
dechu od pupku k hrdlu. Při výdechu se sleduje jeho klesání od hrdla k pupku.
Uvědomujeme si všechny pocity spojené s dechem – jak se při nádechu břišní stěna
zvedá a hrudní koš rozepíná do stran, a jak se při výdechu obojí stahuje zpět. Pozoruje
se, jak se při každém výdechu prohlubuje uvolnění celého těla (Mahešvaránda, str.
64).
4.1. Ásany pomáhající při úzkostných poruchách a neurózách
Dle Votavy (str. 139-140) patří neurózy k nejčastějším psychiatrickým onemocněním
(odhad je cca 8 - 24% populace). K nejčastějším příznakům patří úzkost a vypětí,
vyčerpanost, únava, lítostivost, přecitlivělost a životní nespokojenost. Následující cviky
mohou při komplexním cvičení pomoci získat klientovi znovu sebedůvěru, zklidnit
vegetativní symptomatika a zlepšit celkově svalovou koordinaci a výkonnost. Sám Dr.
Votava ve své publikaci uvádí (str. 139), že on sám při léčbě pacientů (neurotici,
pacienti s ustupující depresí a psychosomaticky nemocní) na psychiatrické klinice
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v Praze používal a u těchto pacientů dokládá, že jim bylo možné snižovat dávky léků.
U pacientů dále pozorovali narůstání aktivních postojů k chorobě a k životu. Používal
postup ásan a cvičení podle Mahešvaránandovy metodické řady (Votava, str. 154) a
knihy, kterou se při výběru cvičení a dechových technik inspiruji mimo jiné i já.
Šašanka ásana – Zajíc
Cvičení má silně zklidňující účinek a slouží i jako účinná relaxační poloha. Zmírňuje
nervozitu, únavu a zlepšuje schopnost koncentrace. Dále uvolňuje napětí kolem
páteře, odstraňuje zácpu a působí příznivě na smyslové orgány v hlavě a na činnost
mozku a svaly v obličeji (Mahešvaránda, str. 73).
Obrázek č. 1: Šašanka ásana – Zajíc

Baka ásana – Vrána
Cvičení vyvažuje činnost nervového systému, zklidňuje psychiku, zároveň cvičí
rovnováhu (nejen tělesnou, ale i duševní). Neprovádí se při vysokém krevním tlaku a
nebezpečí mozkové trombózy (Mahešvaránanda, str. 153).
Obrázek č. 2: Baka ásana – Vrána

Kati ásana – Protáčení
Cvičení díky nutnosti udržování rovnováhy v pozici působí příznivě na celý nervový
systém. Dále uvolňuje nejhlubší vrstvy zádových svalů podél páteře, které spojují
jednotlivé obratle a které mají s přibývajícím věkem tendenci ke zkracování a jsou
často příčinou bolestí v zádech (Mahešvaránanda, str. 229).
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Obrázek č. 3: Kati ásana – Protáčení

Bhudžánga ásana – Kobra
Cvičení celkově aktivizuje nervový systém a celý organismus. Dále povzbuzuje krevní
oběh ve všech vnitřních orgánech a tím stimuluje jejich činnost (Mahešvaránanda, str.
231).
Obrázek č. 4: Bhudžánga ásana – Kobra

Jóga mudra – Předklon v sedu na patách
Cvičení podporuje činnost centrální nervové soustavy díky intenzivnímu prokrvení
hlavy, zároveň osvěžuje pokožku obličeje a příznivě ovlivňuje všechny smyslové
orgány v hlavě. Je to účinná relaxační poloha. Dále dechové pohyby v této poloze
masírují účinně všechny vnitřní orgány v břišní dutině a podporují jejich funkci, působí
příznivě proti zácpě (Mahešvaránanda, str. 233).
Obrázek č. 5: Jóga mudra – Předklon v sedu na patách

112

Víra ásana – Hrdina a Virabhadra ásana – Vítěz
Obě cvičení jsou si hodně podobná. Cvičení je tzv. rovnovážné, které uklidňuje nervový
systém a učí koncentraci. Pomáhá eliminovat stavy spojené s úzkostí a
sebepodceňováním. Pozice protahuje a rovná celou páteř, zpevňuje nožní klenbu a
působí preventivně proti vzniku ploché nohy. Dále posiluje bránici, prohlubuje břišní a
hrudní dýchání (Mahešvaránanda, str. 237; Mihulová, Svoboda str. 63).
Obrázek č. 6: Víra ásana – Hrdina

Širša ásana – Stoj na hlavě Cvičení zlepšuje funkce paměti a schopnost koncentrace,
pomáhá odstraňovat stavy nervozity a úzkosti. Dále podporuje prokrvení mozku a
orgánů v oblasti hlavy, zlepšuje sluch a zrak, povzbuzuje krevní oběh a napomáhá
k normalizaci váhy (Mihulová, Svoboda str. 51)
.Obrázek č. 7: Širša ásana – Stoj na hlavě

Mrga ásana – Jelínek/srnka
Cvičení je rovnovážná poloha uklidňující nervovou soustavu, kdy částečně dokáže
nahrazovat účinky stoje na hlavě. Prohlubuje dýchání a zlepšuje koncentraci. Dále
příznivě působí na srdce, zklidňuje žaludek a střeva. Má preventivní účinek proti
ischiatickým potížím (Mihulová, Svoboda str. 54).
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Obrázek č. 8: Mrga ásana – Jelínek/srnka

4.2. Ásany pomáhající při depresivních stavech
Dle Dr. Votavy (str. 30) jsou příčinou některých depresí stavy naučené bezmocnosti,
kdy člověk není schopen nijak ovlivnit svůj život. Opakem tohoto stavu je pochopitelně
pocit kontroly a ovládání. Následující cvičení mohou pocit kontroly mysli podstatně
zvyšovat a tím překonávat pocit bezmocnosti.
Dhanur ásana – Luk
Cvičení jako záklonová pozice zlepšuje psychickou aktivitu a odstraňuje deprese. Dále
aktivizuje svalovinu podél páteře, protahuje ohybače kyčlí, prohlubuje brániční
dýchání. Dále odstraňuje tuk na břiše a pomáhá při onemocnění cukrovkou
(Mahešvaránanda, str. 175).
Obrázek č. 9: Dhanur ásana – Luk

Uddijána džalandhára bandha – Vtažení břicha a uzávěr bradou
Cvičení je celkově vhodné jako příprava k meditaci. Působí proti depresím, celkově
zklidňuje a vyrovnává celý organismus. Dále uklidňuje bolesti hlavy (Mahešvaránanda,
str. 271).
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Obrázek č. 10: Uddijána džalandhára bandha – Vtažení břicha a uzávěr bradou

Obrázek č. 11: Uddijána džalandhára bandha – Vtažení břicha a uzávěr bradou

Súrja bhéda pránájáma – Slunečný dech
Cvičení je celkově povzbuzující, vhodné při únavě, malátnosti, depresích. Dále
povzbuzuje látkovou výměnu a činnost žláz s vnitřní sekrecí.
Popis: Cvičení se provádí v libovolném sedu, pravou rukou se vytváří tzv. mudra (viz.
obrázek č. 10). Vlastní cvičení je založeno na tom, že se postupně uzavírá levá a pravá
nosní dírka při nádechu a výdechu (viz. obrázek č. 12), (Mihulová, Svoboda str. 109).
Obrázek č. 12: Súrja bhéda pránájáma – Slunečný dech
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4.3. Ásany s příznivým vlivem na psychiku, pozornost a sebekontrolu
Ke zdraví je nutná harmonická souhra tří úzce propojených úrovní, na kterých člověk
funguje a reaguje. Jsou to úrovně tělesné, psychické a sociální. Jóga přistupuje
k člověku a nabízí řadu technik, které posilují zdravý vývoj jedince na každé z těchto
úrovní, a zároveň napomáhá k jejich vzájemnému propojení. Jóga je tak účinným
psychoterapeutickým prostředkem (Votava, str. 42).
Jakékoliv relaxační polohy mají za účinek dokonalé uvolnění a to jak tělesné, tak i
psychické. Následující ásany jsou vybrány nad rámec těch relaxačních při podobném
příznivém vlivu na psychiku.
Mlýnek
Cvičení je založeno na pohybu v rytmu, který sám o sobě působí příznivě na psychiku.
Dále cvičení působí příznivě při ischiatických obtížích, zvyšuje pohyblivost kyčelních
kloubů a posiluje břišní a hýžďové svaly(Mahešvaránanda, str. 33).
Obrázek č. 13: Mlýnek

Jízda na kole
Střídavá relaxace dolních končetin u tohoto cviku cvičí pozornost a schopnost
sebekontroly. Dále cvik působí příznivě na prokrvení a funkci kyčelních a kolenních
kloubů (Mahešvaránanda, str. 47).
Obrázek č. 14: Jízda na kole
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Hasta utthána ásana – Křížení paží nad hlavou
Cvičení je založeno na pohybu v rytmu, který sám o sobě působí příznivě na psychiku.
Dále cvičení zmírňuje ztuhlost v oblasti ramenních kloubů a šíje, upravuje lehké
dislokace v kloubních spojeních mezi žebry a páteří. Dýchání s lehce staženým
podbřiškem aktivizuje břišní a hrudní dech (Mahešvaránanda, str. 83).
Obrázek č. 15: Hasta utthána ásana – Křížení paží nad hlavou

Viparíta káraní mudra – Stoj na loktech
Cvičení jako obrácená poloha osvěžuje celé tělo a psychiku. Dále stimuluje oblast
ledvin, nadledvinek a má příznivý vliv na páteř (Mahešvaránanda, str. 111).
Obrázek č. 16: Viparíta káraní mudra – Stoj na loktech

Éka pada utthána ásana – Čáp
Cvičení zlepšuje schopnost koncentrace a harmonizuje psychiku. Dále posiluje a
uvolňuje svaly stehen, lýtek a zádové svaly (Mahešvaránanda, str. 121).
Obrázek č. 17: Éka pada utthána ásana – Čáp
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Akarana dhanur ásana – Šíp a luk
Cvičení rozvíjí schopnost koncentrace. Dále uvolňuje a posiluje svaly šíje a zad,
rozvírá hrudník. Doporučuje se při astmatu a bronchitidě. Cvičí okohybné svaly, a proto
je vhodné při krátkozrakosti a dalekozrakosti (Mahešvaránanda, str. 87).
Obrázek č. 18: Akarana dhanur ásana – Šíp a luk

Andžaneja ásana – Poloha úcty
Cvičení v mentální oblasti přispívá nastolení harmonie. Dále pomáhá udržet pružnost
páteře, procvičuje dolní končetiny a dochází k masáži orgánů v dutině břicha
(Mihulová, Svoboda str. 57).
Obrázek č. 19: Andžaneja ásana – Poloha úcty

5. Závěr
V práci jsem uvedla praktické příklady jógového cvičení, u kterého je dokázáno, že
působí pozitivně na psychiku a podporují její aktivní rozvoj. Samozřejmě cvičit
takového cviky samostatně a vytrhnout je z celého konceptu je nesmyslné a budou
bez kýženého výsledku. Vždy by měly být součástí celkového cvičení a u začátečníků
pod vedením zkušeného lektora. Pokud je lektorem sám terapeut o to lépe. Votava
(str. 140) uvádí, že je nejlepší cvičit s klienty ve skupině v rámci terapie v uzavřeném
prostředí, kde je možno, aby se rovnou sledovali reakce klientů na cvičení a popřípadě
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tyto reakci mohli být využity ve vlastní psychoterapeutické práci. Optimální je, aby
s klienty cvičil přímo psycholog nebo psychiatr, který má sám zkušenosti s jógovými
technikami. A jóga jako taková by měla být užívána k léčbě duševních poruch, jako
dílčí součást v rámci komplexní terapie. Na druhou stranu, praktikování jógy nebude
nikdy úplné, pokud si budeme myslet, že stačí pouze fyzické cvičení jako takové. Jóga
je úzce spjata s výchovou lidského charakteru a začíná teprve tehdy, když se
dovedeme ukáznit a usilovně na sobě pracovat (Mahešvaránanda, str. 275).
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Úvod
Když jsem se zamýšlela nad tím, o čem psát svoji teoretickou práci, vzpomněla jsem si na své
dřívější zkušenosti ze skupinové práce s divadlem utlačovaných. Divadlo utlačovaných jsem si
měla možnost vyzkoušet na vlastní kůži díky účasti na různých workshopech se zahraničními
lektory, kteří se této metodě dlouhodobě věnují ve své praxi. Zaujalo mne především tím, že
jsem si sama mohla uvědomit různé věci, které mě samotnou mohou v naší společnosti
utlačovat. Tomuto tématu jsem věnovala i svoji dipomovou práci v rámci studia oboru Sociální
práce2 a také jsem následně tuto metodu vyzkoušela v praxi se skupinou lidí bez domova v mém
dřívějším zaměstnání3. V kontextu sociální práce jsem divadlo utlačovaných vnímala jako
Celý název diplomové práce: Zelená, M. 2013. Sociální konstrukce metody divadla utlačovaných u klientů bez
domova. Brno: Masarykova univerzita.
2

V rámci práce v Centru služeb pro lidi bez domova Diecézní charity Brno jsme vytvořili skupinu Divadlo
Bratislavská a představení divadla fórum „Nikdy nevíš“, které se týkalo problému bezdomovectví.
3
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dramatickou metodu, jejímž cílem je aktivizovat samotné osoby, které jsou nějakým způsobem
marginalizovány ve společnosti, a zároveň prostřednictvím divadla nastolovat diskuzi o
sociálních problémech naší společnosti, které tito lidé přináší ze své vlastní zkušenosti. Divadlo
utlačovaných má za cíl nastolovat diskuzi o o sociálních problémech a zároveň pro ně hledat i
řešení. Jde mu tedy o změnu, podobně jako je tomu v psychoterapii, i když tuto změnu nazírá
v celospolečenském kontextu zdůrazněním kolektivní povahy problémů (na rozdíl od
psychoterapie, která cílí na změnu člověka jako jedince). Tato myšlenka mě přivedla na nápad
zkusit se na divadlo utlačovaných podívat s odstupem a jinýma očima, než z pohledu sociální
pracovnice, a to pohledem terapeutickým. Cílem této práce je nastínit, čeho se divadlo
utlačovaných týká, jaké skýtá možnosti využití a dále ho také vymezit v kontextu dramatických
metod a psychoterapie. Zároveň přináším i svoje praktické zkušenosti s metodou divadla
utlačovaných, které mohou být užitečné pro další využití při práci s lidmi obecně.

Kořeny a filosofie divadla utlačovaných
Divadlo utlačovaných se odkazuje k pedagogice utlačovaných, kterou rozvinul Paulo Freire
v 60. letech 20. století v Brazílii jako reakci na tamní elitářský a později také vojenský politický
režim. Cílem pedagogiky utlačovaných bylo vzdělávat tamní negramotné obyvatelstvo venkova
a městské chudiny pomocí dialogické praxe směrem k rozvoji kritického myšlení a probuzení
uvědomění4, týkajícího se jejich životní situace. Tato kritická reflexe měla následně vést
k převzetí zodpovědnosti za hledání cest pro změnu jejich nepříznivé životní situace v rámci
sociálního hnutí, tedy k samotné intervenci do vlastní reality života (Freire, 1996; Remsová,
2016). Freire takto pojímá pedagogiku osvobození jako humanizující proces vzdělávání, kdy
žáky nevnímá jako pasivní objekty vzdělávání, ale jako aktivní subjekty schopné reflexe,
kritického uvědomění a kreativity. V takovémto procesu vzdělávání se vědomosti vytvářejí
společně se studenty/utlačovanými v kontextu jejich zkušeností z každodenního života, a to
pomocí dialogu. Za vytváření ideálních podmínek pro dialog je zodpovědný učitel; důležité je
zde horizontální nastavení vztahů se studenty, aby mohla probíhat opravdová dialogická
komunikace. Dialog zde slouží jako prostředek pro diskuzi o názorech účastníků na sebe
samotné a na situaci, ve které žijí a do které následně i každodenně zasahují. Stávají se tak
z nich uvědomělé bytosti, které mohou vědomě přebírat zodpovědnost za změny ve vlastním
životě (Freire, 1996; Prokop, 2005).

4

V portugalském originálu pojem „conscientização“.
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Pedagogickou koncepcí Freireho se inspiroval brazilský dramatik a režisér Augusto Boal, který
ji převedl do divadelního jazyka. Divadlo utlačovaných vychází ze zkušeností lidového divadla
v Brazílii, které vidí svět z perspektivy lidu, chápe divadlo jako cestu k osvobození člověka,
jenž může následně měnit svoji situaci (Hendl, 1983). Boal se svými spolupracovníky začal
divadlo utlačovaných rozvíjet od 70. let 20. století. Jeho hlavní myšlenkou bylo obnovit
chybějící dialog mezi lidmi pomocí umění (divadla), jež bylo původně určeno pro chudé
brazilské obyvateltsvo a jeho boj proti politickému útlaku (Remsová, 2016). Je tedy také
politickým divadlem, protože vztahuje sociální problémy k problémům politickým, jelikož
politika ovlivňuje každodenní životy lidí. Klade důraz na kolektivní povahu problémů, na jejich
uvědomění a následnou transformaci v reálném životě (Čermáková, 1999; Mazzini, 1992).
Hlavní záměr divadla utlačovaných je změnit diváky divadla v samotné herce, kteří
transformují dramatickou akci5. Divák zde nedeleguje moc myslet či jednat za něj někomu
jinému (herci – divadelní postavě), ale on sám přebírá roli protagonisty, zkouší na scéně
možnosti řešení a diskutuje o možných strategiích změny. Takto si může vyzkoušet reálné
jednání, divadlo se tak stává zkouškou akce pro reálný život. Tím je divadlo utlačovaných
divadlem osvobození, jelikož divák je osvobozen od myšlenky omezeného a ukončeného pojetí
světa, která mu byla vnucena (Boal, 1985). Podobně jako Freire tedy Boal zastává myšlenku
změny člověka z pasivního objektu do role subjektu, který je aktivní. Boal také podtrhuje
důležitost dialogu při práci s lidmi, který pomáhá k uvědomování si skutečností a vlastní reality,
a důležitost nahlížení na něčí zkušenost z jeho pohledu bez interpretací někoho jiného (Mazzini,
1992).
Boalovým cílem je klást otázky, týkající se sociálních témat a problémů, a pomocí divadelních
technik vést k jejich překonání, a to nejen díky zamyšlení, ale díky praktické zkušenosti
s překonáním útlaku. Tímto se tedy zaměřuje nejen na výchovu diváků, ale především na proces
společného učení v průběhu (Čermáková, 1999). Boal pojímá diváky jako potenciální agenty
změny, kteří jsou aktivními účastníky ve vlastním učení. Dále také nabádá nemluvit, ale konat.
Tvrdí, že přehnaná analýza a reflexe zabíjí divadlo a podstatu divadelní debaty, a zakládá si na
samotné intervenci diváků do situací předkládaných divadlem (Kasíková, 2008). Boal používá

Boal zde vychází z teorie Bertolda Brechta, u něhož divák deleguje moc herci, který pak jedná a myslí za něj.
Divák si stále udržuje právo na myšlení za sebe sama (často v pozici samotné postavy), takže dochází
ke kritickému uvědomění, nicméně sám nezasahuje do děje, jak je tomu u divadla utlačovaných (Boal, 1985).
5
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pojmu „Spect-actor“ (spojení slova „spectator“6 a „actor“7) pro vyjádření participativní role
diváka v divadle utlačovaných, která zahrnuje jak jeho reflexi, tak i aktivní intervenci (Babbage,
2004).
Boal divadlo utlačovaných rozvíjel později i v Evropě, kde se pohyboval od roku 1971 a kde
se začal hlouběji zabývat i vnitřními zdroji útlaku, jako jsou samota, strach z prázdnoty nebo
neschopnost komunikace s druhými (Remsová, 2016).

Techniky divadla utlačovaných
Jednotlivé techniky divadla ultačovaných vznikaly v průběhu celého života Augusta Boala na
základě jeho životních a pracovních zkušeností. Nové techniky odpovídaly vždy prostředí, ve
kterém právě působil, nicméně navazovaly na původní techniky. Sám Boal vnímal všechny
svoje techniky propojeně, což znázorňuje jeho Strom divadla utlačovaných – viz obrázek č.
1.(Boal, 2006).
Obrázek č. 1. Strom divadla utlačovaných

6

Česky: divák

7

Česky: herec
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Všechny techniky divadla utlačovaných jsou propojené, protože vyrůstají ze stejného základu
etiky, politiky, historie a filosofie. Divadlo utlačovaných se snaží rozvíjet kapacitu vnímat svět
všemi uměleckými prostředky, tedy pomocí slov, zvuků a obrazů. Plody, které padají ze stromu,
slouží jako multiplikace divadla utlačovaných za pomoci solidarity mezi lidmi, která je
nezbytnou součástí divadla utlačovaných. Díky této solidaritě by mělo docházet k postupné
transformaci světa, protože poznáním vlastního útlaku přichází touha poznat a zpracovávat
útlaky jiných utlačovaných lidí. To je vlastně vysněným cílem celého divadla utlačovaných –
nejde totiž jen o porozumění realitě, ale také o její transformaci do stavu, který bychom si přáli
(Boal, 2006).
Kmen stromu tvoří hry a cvičení, které se zaměřují na oblast našich svalů, smyslů, emocí,
paměti a imaginace. Lidé si vytváří svalové a sociální masky, které odpovídají jejich sociálním
rolím v rámci každodenních rutinních činností, ovlivně-ných pracovním, sociálním a
environmentálním prostředím. Hry a cvičení slouží k uvolnění bloků, které jsou těmito
maskami způsobeny. Jejich hlavním hnacím motorem je kreativita, která lidem propůjčuje
tvůrčí svobodu. Propojením všech těchto cvičení lze dosáhnout demechanizace těla, mysli a
emocí každého člověka (Boal, 2006; Mazzini, 1992).
Na hry a cvičení navazuje divadlo obrazu8, které pracuje s vytvářením a vyžíváním obrazů z
těl lidí. Používá jazyk těla k vyjádření názorů jednotlivců či skupin a snaží se rozvíjet kapacitu
pozorování pomocí dialogu, který je zprostředkován obrazem mezi účastníky (Mazzini, 1992).
Obrazy jsou zde jazykem nahrazujícím slova, nicméně nejsou přeložitelné do slov, ale jsou
jazykem jako takovým. Proto se máme snažit o procítění obrazu jako takového namísto
přesného slovního popisu, jelikož taková interpretace může být každým jedincem vnímána
jinak (Boal, 2002). Při práci s divadlem obrazu se vytváří nejdříve obrazy reálné situace,
obsahující zpracovávaný problém (útlak), a poté obraz ideální situace, kdy problém (útlak)
vymizí. Potom se vytvářejí obrazy transformace (přechod z reality do ideálního stavu). Tyto
obrazy vytváří společně celá skupina pomocí dialogu a vzájemné diskuze (Boal, 2002;
Čermáková, 1999).

Divadlo obrazu vzniklo v období, kdy Boal pořádal workshopy pro účastníky z celé Jižní Ameriky. Jejich
komunikačním jazykem byla španělština, nicméně nebyla mateřským jazykem většiny účastníků. Proto zvolili
jako komunikační jazyk jazyk obrazů, jelikož termíny ve španělštině nepředstavovaly pro všechny tutéž věc;
pomocí obrazů mohli vyjádřit lépe to, co zamýšleli (Boal, 2002).
8
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Důležitým nástrojem, který navazuje na divadlo obrazu, je také divadlo fórum, které je
pravděpodobně nejznámější a nejrozvinutější technikou divadla utlačovaných (Boal, 2006)9.
Divadlo fórum funguje tak, že skupina herců připraví divadelní představení, ve kterém
představují situaci nespravedlnosti, útlaku či konfliktu z jejich reálného života. Je důležité, aby
téma bylo aktuální pro publikum, jelikož zájem publika o téma poté ovlivňuje jeho aktivní účast
v další fázi divadla (Mazzini, 1992; Pavlovská, Remsová, 2006). Při inscenaci po přehrání
připraveného představení přichází totiž další fáze, kdy jsou diváci vyzýváni k participaci na
jevišti. Diváci se tak stávají aktivními účastníky děni, mají možnost divadelními prostředky (ne
pouze za pomoci slov) vyjádřit své myšlenky, touhy, strategie a nápady k řešení přehrávaných
konfliktů z reálného života (Boal, 2006). K účelu zapojení publika zde funguje role tzv. Jokera,
který plní funkci komunikátora s publikem, řídí celé divadelní představení a motivuje diváky
k aktivitě. Jeho úkolem je tedy držet linii celé akce, řídit diskuzi a snažit se ji směřovat a vracet
k řešenému problému (Pavlovská, Remsová, 2006). Divadlo fórum by podle Boala nemělo
končit pouze odehráním představení, ale mělo by být zkouškou pro budoucí akci v reálném
životě směrem ke změně naší reality (Boal, 2006).
Další techniky divadla utlačovných navazují na divadlo fórum; některé jsou v podstatě jen
specifickou verzí divadla fórum.
Novinové divadlo10 se zaměřuje na dekodifikaci novinových zpráv a jejich následnou
demystifikaci (Mazzini, 1992). Cílem novinového divadla je odhalit způsob předávání zpráv a
naučit se správně číst novinové články. Zprávy jsou takto vyňaty z novinového kontextu, který
je zkresluje (Hendl, 1983). Poté se s nimi pracuje pomocí divadelních technik (novinové články
se sestavují v divadelní scény). Takto se pracuje se zprávami ze všech typů médií (noviny,
televize, rozhlas a časopisy), které jsou ekonomicky závislé na svých sponzorech, což společně
se stylem konkrétního žurnalisty ovlivňuje výslednou zprávu, jež je nám podávána (Boal,
2006).

Divadlo fórum vzniklo v průběhu Boalovy působnosti v Jižní Americe, kdy používal techniku simultánní
dramaturgie, v jejímž rámci mohli diváci navrhovat možná řešení přehrávaných konfliktních situací. Ty poté
ztvárňovali herci. Jednou však ani po několikerém ztvárnění navrhované intervence jedné paní nebylo dosaženo
toho, oč usilovala, a tak ji Boal pozval samotnou na scénu, aby ukázala, co zamýšlela. Od té doby změnil optiku
pojetí role diváka v rámci svého divadla (Boal, 1995).
9

Novinové divadlo vzniklo jako reakce na změnu situace v Brazílii – po vojenském puči, kdy byly státem
cenzurovány umělecké, intelektuální a politické aktivity. Média byla kontrolována vládnoucí elitou, a proto Boal
vyvinul tuto metodu k odhalení reálných skutečností předávaných médii (Hendl,1983).
10
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Legislativní divadlo11 je spojením techniky divadla fórum a jednání parlamentu s cílem
formulovat srozumitelné a použitelné návrhy zákonů (Boal, 2006). Prakticky se využívá divadla
fórum jako prostředku k dialogu a prozkoumání tužeb a potřeb občanů, na základě jejichž
intervencí do příběhu jsou vytvářeny návrhy k možným budoucím zákonům (Valenta, 2011).
Tyto navržené zákony pak jdou cestou prosazování zákona, a to přes prezentaci v parlamentu a
následný tlak na zastupitele k jejich prosazení (Boal, 2006). V kontextu tohoto divadla není
volič vnímán jenom jako pouhý divák toho, co činí politik, ale měl by mít možnost sdělit svoje
názory a sdílet odpovědnost za to, co zvolený zastupitel činí. Divadlo se tak stává součástí
procesu rozhodování a funguje jako jedna z možností politické aktivity občanů (Boal, 2005).
Neviditelné divadlo12 je formou divadla, kdy je do předem připravené akce zapojen divák, aniž
si toho je vědom, a na danou akci reaguje spontánně jako v normálním životě (Hendl, 1983).
Skupina herců připraví a nacvičí scény, které se týkají určité konfliktní situace. Zároveň se také
předem připraví na možné reakce diváků, které mohou přicházet. Mohou si také připravit svoje
výstupy, kterými lze na diváky reagovat (Boal, 1985). Nakonec je divadlo přehráno na místě,
na němž by se jeho děj mohl odehrávat i v běžném životě nebo se již odehrál v minulosti (Boal,
2006).
Techniku duha touhy začal Boal vyvíjet pod vlivem evropského prostředí, kde zjistil, že útlak
se zde projevuje jinak než v Jižní Americe, a to v podobě internali-zovaného útlaku. Touto
technikou se snaží o divadelní prozkoumání (pomocí slov a obrazů) a zviditelnění tohoto
internalizovaného útlaku. Záležitosti spíše individuální či psychologické povahy pak propojuje
se sociální a politickou stránkou věci (Babbage, 2004). Jednou z hlavních technik je technika
policajt v hlavě, která pojímá tento vnitřní útlak ve spojení s nějakým vnějším podnětem
(Boal, 2006). „Policajt“, který sídlí v našich hlavách, nám zabraňuje v tom, abychom byli
schopni svobodně jednat v našem životě. Tato technika se snaží o jeho prozkoumání
a identifikování a následně o hledání možných cest, jak ho můžeme z naší hlavy vypudit
(Babbage, 2004).

Divadlo utlačovaných v kontextu paradivadelních systémů

Legislativní divadlo vzniklo v roce 1993, kdy byl Boal zvolen do městské rady v Riu de Janeiru a kdy se snažil
zdivadelnit politiku (Babbage, 2004).
11

12

Neviditelné divadlo vytvořil Augusto Boal v době, kdy žil v exilu v Argentině (Hendl, 1983).
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Na tomto místě si představíme divadlo utlačovaných v kontextu jiných dramatických metod,
což nám pomůže lépe pochopit jeho podstatu a možnosti využití. Valenta (2011) mluví v tomto
ohledu o paradivadelních systémech edukační povahy (zde řadí dramatickou výchovu a divadlo
ve výchově ) a o paradivadelních systémech terapeutické povahy (zde zařazuje psychodrama,
sociodrama, psychogymnastiku, teatroterapii a dramaterapii). Sám Boal se domníval,
že evropskému prostředí je bližší terapeutická forma jeho divadla utlačovaných (Valenta,
2011). Z tohoto důvodu zde stručně popíši paradivadelní systémy teraputické povahy a
následně se zaměřím na jejich porovnání s divadlem utlačovaných.
Psychodrama
Zakladatelem psychodramatu je J. L. Moreno. Jeho základem je tvořivost a spontánnost;
pracuje s dramatickými metodami ke ztvárnění událostí a problémů ze života klientů. Po fázi
rozehřátí, kdy se pracuje s různými technikami zaměřenými na tělo, propojenými s hudbou a
tancem, se proces zaměřuje na jednoho protagonistu. Ten přináší a specifikuje téma scény, v
níž hraje sám sebe; do ostatních rolí obsazuje další členy skupiny a společně přehrávají danou
scénu. Nakonec dochází ke vzájemnému sdílení prožitků diváků, herců a hlavního protagonisty.
Celý proces je v rukou terapeuta, kterému pomáhají členové skupiny hrající role v příběhu
(Morenová, 2005). Jak popisuje Vymětal et al. (2007), psychodrama pomáhá protagonistovi
procítit emoce spojené s přehrávaným tématem, dosáhnout náhledu své situace a porozumět
sobě i okolním lidem. U protagonisty může docházet k abreakci či korektivní emoční
zkušenosti; je zde možnost prozkoumat skryté motivy a přání protagonisty a vyzkoušet si různé
formy řešení problémové situace. Mezi nejužívanější techniky patří především hraní vlastní
role, sebeprezentace a monolog, projekce, technika dvojníka / alter ega, výměna rolí a zrcadlo
(Valenta, 2011).
Sociodrama
Sociodrama je skupinová akční metoda, ve které účastníci spontánně přehrávají sociální situace
(samotná skupina přináší téma, které ji zajímá). Účelem je lépe porozumět sobě a ostatním,
vyjádřit své myšlenky a pocity a ujasnit si vlastní hodnoty. Skrze sociodrama lze lépe
porozumět samotným problémovým situacím, najít pro ně řešení či si jen nazkoušet nějakou
roli anebo rozhodnutí v dané situaci (Sternberg, Garcia, 2000). Podle Valenty (2011) se témata
sociodramatu mohou týkat také sociopolitických problémů, které se bezprostředně dotýkají
účastníků skupiny. V našem prostředí lze podle něj tuto metodu aplikovat při práci s různými
minoritními skupinami, které mají odlišné hodnoty a normy od většinové společnosti.

128

Psychogymnastika
Psychogymnastika je pomocná metoda psychoterapie, která je založena na pantomimickém
(neverbálním) vyjádření klientů. Podobně jako v psychodramatu se nejdříve pracuje na
tzv.„rozehřátí“ účastníků pomocí práce s tělem. Následně se přechází do pantomimické části,
kdy se pracuje s náměty, které klientům zadává terapeut. Klienti jsou vyzýváni, aby si
představili určitou situaci a své jednání v ní; takto se může projevit jejich fantazie a vlastní
řešení situace. V závěru následuje diskuze o celém cvičení a pracuje se s uvolněním a
uklidněním pomocí různých cviků. Pantomimické vyjádření umožňuje účastníkům projevit
silné emoce, které se při verbálních technikách nemusí dostat napovrch. Psychogymnastika
přispívá k vytvoření náhledu na své osobní problémy a pomáhá pochopit reakce druhých osob
na naše chování (Knobloch, Knoblochová, 1993; Kratochvíl, 2005).
Teatroterapie
Teatroterapie patří mezi expresivní terapeutické metody, nicméně se v jejich rámci nejvíce blíží
umění oproti terapii. Základním cílem je terapie, která je uskutečňována procesem přípravy a
následnou prezentací divadelního představení. Jde o divadlo hrané převážně herci s nějakým
handicapem (např. lidé s mentálním postižením nebo s psychickou poruchou) (Valenta et al.,
2006). Umělecká příprava v rámci teatroterapie může fungovat jako reedukace, sociální
rehabilitace či v některých případech i resocializace jejích účastníků. Výsledek ve formě
představení může účastníkům přinášet i další pozitiva ve formě inkluze do společnosti, zlepšení
sebepojetí a sebehodnocení, saturování potřeby seberealizace či životního smyslu apod.
(Valenta, 2011).
Dramaterapie
Dramaterapie se vyznačuje tím, že v ní převládají skupinové aktivity, které využívají ve
skupinové dynamice divadelních a dramatických prostředků. Jejím cílem je dosáhnout
symptomatické úlevy, zmírnit důsledky psychických poruch a sociálních problémů, dosáhnout
personálně sociálního růstu a integrace osobnosti (Valenta et al., 2006). Hlavním prostředkem
dramaterapie je improvizace, která pomáhá odkrývat vnitřní stav klienta, jeho konflikty;
pomáhá k vyjádření jeho emocí, rozvíjí spontaneitu, experimentuje s různými rolemi a
podporuje vytvoření náhledu na modelové situace ze života (Valenta, 2011). Dramaterapie
slouží k nalezení vhodnějšího chování v určité roli a k rozšíření repertoáru osobních rolí klienta.
Hraní se účastní celá skupina a účastníci hrají různé role (ne sami sebe) či smyšlené příběhy
(Vymětal et al., 2007).
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Srovnání s divadlem utlačovaných
Valenta (2011) řadí metodu divadla utlačovaných mezi paradivadelní systémy s přesahem jak
do edukace, tak do terapie. Jak podotýká, divadlo utlačovaných je nástrojem, který by měl
usilovat o sociální změnu světa a společnosti, což je jeden z hlavních bodů, ve kterých se liší
od všech popsaných technik. Využívá podobně jako psychogymnastika neverbální komunikace
pomocí pantomimy (viz divadlo obrazu). Na rozdíl od psychodramatu, které se zaměřuje na
individuální problém, se divadlo utlačovaných zaměřuje na jeho propojení se společenským
problémem, nicméně podobně jako v psychodramatu účastníci hrají sebe sama a předvádí
reálnou situaci. Podobnosti můžeme nalézt také se sociodramatem, které se zaměřuje na
přehrávání a prozkoumávání sociálních situací v kontextu sociopolitických problémů, nicméně
se divadlo utlačovaných snaží hledat jejich řešení nejen ve skupině účastníků, ale i ve spojení
s publikem z veřejnosti (viz divadlo fórum). Od dramaterapie se odlišuje především tím, že se
přehrávají konkrétní situace ze života lidí oproti rolovému zaměření. S teatroterapií má
společnou závěrečnou prezentaci vytvořeného představení (divadlo fórum), liší se však pojetím
obsahu tohoto představení a zaměřením na interakci s diváky. Podobně jako většina těchto
metod se snaží i divadlo utlačovaných o propojení a uvědomění si našich smyslů, emocí a
našeho těla a o rozvoj kreativity (v průběhu her a cvičení). Dále zde můžeme vidět souvislosti
některých technik, které se zabývají psychosociálním vnitřním útlakem (duha touhy a policajt
v hlavě) s technikami dramaterapie či psychodramatu.

Pojetí změny v divadle utlačovaných
Záměrem divadla utlačovaných ve všech jeho formách je snaha o změnu společnosti směrem k
osvobození utlačovaných. Boal (2006, s. 6) k tomu dodává: „Jak všichni víme, nestačí pouze
interpretovat realitu: je nezbytné ji také měnit!“ V ideálním případě tedy obsahuje jak nácvik,
tak samotnou akci v reálném životě (Boal, 2006).
Boal (1985) popisuje několik fází, v rámci kterých dochází k přeměně pasivního diváka v
aktivního účastníka divadelního dění:
1) poznat své tělo (pomocí různých cvičení k uvědomění si vlastního těla, jeho limitů
a možností, společenských deformací a možností jeho rekonstrukce);
2) naučit se tělem vyjadřovat (pomocí her a cvičení, díky nimž se jedinec začíná
vyjadřovat svým tělem tak, že opouští navyklé a běžné formy vyjadřování);
3) divadlo jako jazyk (začíná se praktikovat divadlo jako jazyk, který žije a je v
přítomnosti, ne jako ukončený produkt ukazující obrazy minulosti; z diváka/objektu
se stává herec/subjekt, který intervenuje do akce a stává se aktivním) – probíhá ve
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třech stupních: simultánní dramaturgie (o myšlenkách diváků se diskutuje za
pomoci divadla a herců přímo na scéně), divadlo soch (diváci vytvářejí z těl herců
obrazy aktuálních a ideálních situací) a divadlo fórum (diváci intervenují
dramatickou akcí do děje představení a zkoumají strategie řešení);
4) divadlo jako diskuze (jednoduché formy, pomocí kterých divák-herec vytváří obrazy
ve spojení s jeho potřebou prodiskutovat nějaké téma anebo si vyzkoušet určitou
přímou akci) – využití novinového divadla, neviditelného divadla apod.
Změna je tedy v divadle utlačovaných iniciována tak, že se z pasivních objektů stávají aktivní
subjekty (aktivně se zapojují do divadelní práce), a to díky dialogické praxi, která napomáhá
kritické reflexi a uvědomění si vlastní reality. Divadelní práce implikuje rozvoj sebepoznání
(prací s tělem, se smysly a emocemi), rozvoj kreativity (při různých hrách a cvičeních) a
zvýšení schopnosti vyjadřování a komunikace (ať už pomocí těla, nebo slovně při diskuzi).
Změna je dále podpořena praktickým nácvikem řešení konkrétních problémových situací ze
života (např. v divadle fórum), což následně přispívá i ke zkoušení nových strategií v reálném
životě.
Pokud se podíváme na skupinovou práci s divadlem utlačovaných z pohledu skupinové
psychoterapie, můžeme zde nalézt následující účinné faktory, které mohou být nositeli změny.
Jedním z nich je koheze ve skupině13 neboli skupinová soudržnost, která je základním
předpokladem pro fungování dalších faktorů, o nichž mluví Yalom (2007) a Kratochvíl (2005).
Dále zde dochází např. k emoční podpoře od skupiny nebo k pocitu členství ve skupině, jenž
vychází také z faktoru univerzality neboli sdílení stejných problémů s ostatními. Emoční
podpora se také může projevovat ve vzájemném dodávání si naděje v to, že společná práce na
divadle má smysl a že je možné dosáhnout společně vytyčeného cíle. Může se zde také vytvořit
prostor pro získání nových informací a nabytí sociálních dovedností, a to v rámci společné práce
na konkrétních příbězích ze života účastníků. Důležitým faktorem je také katarze (či
odreagování), která spočívá v projevení potlačených emocí spojených s traumatizujícími
zážitky z minulosti (v souvislosti s prožíváním situace útlaku). V průběhu katarze dochází ke
znovuprožití těchto událostí v podpůrné atmosféře skupiny, po kterém často dochází k pocitu
úlevy a vypořádání se s potlačenou tenzí (Yalom, 2007, Kratochvíl, 2005). O katarzi mluví také

Koheze ve skupině působí na členy skupiny tak, že chtějí ve skupině zůstat a chtějí ji udržet. Koheze dále
způsobuje, že její členové jsou ochotni brát se navzájem vážně a pokračovat v komunikaci i v případě, že se vynoří
nějaký konflikt (Kratochvíl, 2005)
13
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Boal (2006), podle něhož má divadlo utlačovaných vytvářet i jistou formu nerovnováhy, jež je
důležitá pro stimulaci následné akce v reálném životě. Katarzi tak pojímá jako moment
osvobození a ten vnímá spíše jako nerovnováhu, která pohání člověka ke změně, než jako
dočasný pocit úlevy.
Pokud se na pojetí změny v divadle utlačovaných podíváme optikou procesů změny (které se
projevují jako zdroje změny), o nichž mluví Prochaska, Norcross a DiClemente (2018),
můžeme zde vidět následující procesy. Je zde využíváno zvyšování vědomí (viz proces
probuzení uvědomění), spočívající v lepším pochopení vlastních problémů, které může vést
k vědomým rozhodnutím o vlastním životě a jednání. Dále se zde využívá procesu sociálního
osvobození (jedinci se sdružují v organizacích, které něco obhajují), což může umožňovat akci,
ale také zvyšovat sebevědomí účastníků díky víře ve vlastní sílu a schopnost změny. Dalším
procesem, který se zde objevuje, je emoční vyburcování neboli katarze (viz výše), jež může
zvýšit vědomí a hloubku emocí, a tím motivovat jedince k akci. Může zde dojít i k momentu
sebepřehodnocení vlastního problému směrem ke změně problému, a to díky zpětným vazbám
od dalších účastníků skupiny (např. přechod z role pasivní oběti do role aktivního činitele svého
života). Práce ve skupině s dalšími lidmi, kteří řeší podobné problémy, může přinést účastníkům
i formu závazku, že se se svou situací vynasnaží něco dělat. A skupina také může přinášet
podpůrné vztahy pro všechny účastníky, které jim mohou pomáhat k realizaci vlastní změny
v životě.

Divadlo utlačovaných v kontextu multikulturní psychoterapie
Multikulturní psychoterapie byla sice prvotně zamýšlena pro osoby, které náležely k nějaké
etnické menšině, nicméně se rozšířila na všechny oblasti práce s lidmi, kteří se jakýmkoliv
způsobem odlišují od společenské normy. Tento přístup eklekticky využívá různých technik a
strategií z jiných psychoterapeutických směrů. Z psychodynamických směrů čerpá zaměření
na životní příběh klienta, což pomáhá lepšímu porozumění klientovy situace. Z humanistických
teorií přebírá bezvýhradné přijetí klienta a také fenomenologickou orientaci terapeuta, který se
snaží dívat na klientovu situaci jeho očima. Z kognitivních a behaviorálních přístupů vychází
zaměření na redukci stresu, změnu chování a aktivní participaci klienta při procesu terapie.
Z etnopsychologie a mezikulturní výchovy přejímá důraz na hodnotový systém klienta,
ovlivňující jeho strategie zvládání a myšlenkové pochody (Ramirez, 1999).
Multikulturní psychoterapie má podle Ramireze (1999) čtyři hlavní cíle:
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1) Překonání syndromu nesourodosti14 – snaha snížit pocity odcizení a pocity bezmoci a
beznaděje, související s problémy s identitou;
2) uznání a přijetí jedinečného já – pomoci klientovi rozpoznat vliv dřívějších
mechanismů potlačování vlastní identity (způsobených vnějším okolím) na sebepojetí a
následně přijmout a ocenit vlastní jedinečnost;
3) dosažení kognitivní a kulturní flexibility – následuje po přijetí vlastní jedinečné identity
a pomáhá v rozvoji a vyjádření sebe sama;
4) zmocnění klientů do role agentů změny, peer konzultantů a multikulturních poradců –
snaží se klienty zmocnit k tomu, aby měnili prostředí a životní podmínky kolem sebe, a
pomocí jejich nové role multikulturních poradců pomáhá vytvářet pokojnou a
spolupracující multikulturní společnost.
Divadlo utlačovaných má v tomto kontextu hodně společného s filosofickým pojetím
mulitkulturních přístupů (viz kapitola o kořenech a filosofii divadla utlačovných), můžeme zde
nalézt následující styčné body. Jeho hlavním záměrem je zmocnění klienta k převzetí
zodpovědnosti za svůj život a změnu životních podmínek kolem sebe (tedy měnit sebe i
společnost kolem sebe). Toto zmocnění se děje pomocí přeměny pasivního objektu do role
aktivního subjektu (tedy z role bezmocného jedince do role aktivního klienta schopného
změny). Divadlo utlačovaných k tomu používá dialogické praxe, která by měla vést ke kritické
reflexi a uvědomění své vlastní situace v celospolečenském kontextu (tedy porozumět sobě
sama v kontextu vnějšího okolí). Pokud pracujeme s divadlem utlačovaných, je důležité snažit
se nazírat realitu očima účastníků a neinterpretovat ji naším způsobem. Divadlo utlačovaných
se také zaměřuje na změnu chování účastníků směrem k osvobození se od útlaku.
Role jokera v kontextu multikulturní psychoterapie
Zde se zaměříme na podobnosti ve stylu práce jokera v divadle utlačovaných a multikulturního
terapeuta. Multikulturní terapeut by měl vytvořit nehodnotící, pozitivní a přijímající prostředí,
ve kterém se klienti nebojí vyjádřit svoji jedinečnou podstatu. Zaměřuje se na aktivní participaci
klienta v procesu práce, která způsobuje jeho zmocnění pro aktivní účast na změnách v kontextu
jeho prostředí. Toto zmocnění následně pomáhá klientům získat větší kontrolu nad svým
životem. Klienti jsou také povzbuzováni k nové roli multikulturního poradce, který může
pomáhat dalším lidem v podobné situaci (Ramirez, 1999).

14

V originálu „mismatch syndrome“.
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Tyto prvky podobně využívá i joker v divadle utlačovaných. Role jokera v tomto kontextu
může obsahovat různé aktivity – od organizace a koordinace sociální (divadelní) skupiny, přes
dramatickou práci se skupinou, režírování představení divadla fórum, zprostředkování dialogu
s publikem při představení, až po podněcování diskuze o zpracovávaném tématu na veřejnosti.
Je to tedy kombinace umělecké, pedagogické a sociálně-politické funkce jokera (Santos, 2016).
Podle Santosové (2016) se praxe jokera zakládá na osvobozující pedagogice, která se snaží
podněcovat sebevědomí a sebeúctu jak jednotlivců, tak celé skupiny, což podporuje vyjádření
jejich idejí a emocí pomocí umělecké praxe (v jazyce multikulturní psychoterapie účastníkům
umožňuje vyjádřit svoji jedinečnost). Důležité je zde posilování solidarity mezi utlačovanými
s cílem překonat sociální nespravedlnost, které utlačovaní jedinci čelí v jejich každodenním
životě (tedy podobně jako v multikulturní psychoterapii se snaží klienty zmocnit k tomu, aby
aktivně měnili životní podmínky kolem sebe, a tím získali větší kontrolu nad svým životem).
Joker nemá být nositelem pravdy o světě a jeho fungování, ale má společně s ostatními hledat
odpovědi na kladené otázky; měl by zastávat nehodnotící a přijímající postoj k ostatním
(podobně jako multikulturní psycho-terapeut). Měl by také vytvářet prostředí, ve kterém je
možné dosáhnout dialogu a horizontální komunikace s cílem nastolit diskuzi o tématu, se
kterým se pracuje (jak při přípravě představení se skupinou účastníků, tak při divadle fórum
s diváky v hledišti).

Moje zkušenosti – práce s divadlem utlačovaných s lidmi bez domova
Ráda bych zde popsala moje osobní zkušenosti s prací s metodou divadla utlačovaných se
skupinou lidí bez domova. Vycházím jednak ze svojí diplomové práce, v jejímž rámci jsem
uskutečnila menší výzkum, týkající se využití divadla utlačovaných s lidmi bez domova.
V rámci výzkumu jsem provedla rozhovory s účastníky týdenní dílny, na které se s divadlem
utlačovaných pracovalo (využívalo se především her a cvičení a divadla obrazu). Cílem této
dílny bylo vytvořit divadlo fórum, týkající se problematiky bezdomovectví, které se následně
přehrávalo v různých azylových domech pro lidi bez domova a na dalších osvětových akcích.
Měla jsem možnost se dílny osobně účastnit a pozorovat celý proces práce. Tuto zkušenost jsem
poté využila v mém dalším projektu, kdy jsme s kolegou z Charity pracovali podobným
způsobem se skupinou lidí bez domova na tvorbě divadla fórum. Celý proces práce trval asi rok
a vytvořené představení jsme poté několikrát hráli před publikem. Z těchto zkušeností a
výsledků výzkumu vychází moje následně popsané vnímání divadla utlačovaných.
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Pomocí divadla utlačovaných je možné pracovat se skupinou lidí, kteří řeší podobné problémy,
týkající se jejich každodenního života ve společnosti (je zvláště vhodné pro marginalizované
sociální skupiny, kterými zajisté lidé bez domova jsou). Skupina může jejím účastníkům
přinášet nové přátelské vztahy, podporu a povzbuzení v jejich životě. I přesto se zde mohou
vyskytovat různá pnutí a konflikty mezi členy skupiny, se kterými je potřeba v průběhu
pracovat. Lidé se zkušeností bezdomovectví mají různé problematické osobnostní
charakteristiky, kvůli kterým pro ně není jednoduché fungovat ve vztazích s druhými. Pracovat
se skupinovou dynamikou by měl být úkol jokera jako facilitátora celého procesu. Joker by měl
vytvářet nehodnotící a respektující prostředí, ve kterém je umožněno každému ze skupiny
vyjádřit svůj názor a přinést vlastní příběh. Lidé bez domova mají často zkušenost právě
s hodnotícím (negativním) přístupem okolí, proto možnost bez obav vyjádřit, co si kdo prožil
nebo co právě prožívá, jim dodává větší svobodu a více se díky tomu zapojují do celého procesu
tvorby. Tomu napomáhá i rovnocenný a lidský přístup jokera a zaměření se na dialogickou
komunikaci s účastníky, čímž může dávat i jistý příklad pro ostatní, jak se mohou k druhým
členům skupiny chovat a vztahovat.
Celému procesu pomáhá zaměření na společný cíl, který žene skupinu vpřed. V případě naší
práce s lidmi bez domova bylo cílem sdílet vlastní zkušenost s bezdomovectvím, poukazovat
na problémy s ním spojené a nastolit diskuzi o tomto tématu pomocí divadelního představení
před publikem. Společné téma, které se týkalo vlastních životních zkušeností spojených
s bezdomovectvím, pomáhalo k motivaci a závazku každého člena skupiny k aktivní spolupráci
na vytváření představení. Aktivní zapojení a intervence publika mohou pak přinášet nové
nápady řešení situace, nějaké nové možnosti a strategie, které mohou lidé bez domova následně
zkoušet v realitě. Někdy přínos představení může spočívat jen v pochopení a jiném přístupu lidí
z veřejnosti (z publika), což může pomoci klientům se znovuzačleněním zpátky do společnosti.
Také přinesení jiného pohledu na probíraná témata od lidí v rozdílné životní situaci může
pomoci celkovému nadhledu na vlastní život a k reflexi situace, ve které se účastníci nachází.
Je zde ale i vyšší cíl v podobě změny společenských podmínek, aktivismem či rozšiřováním
iniciativy, v čemž se sami členové skupiny mohou dále angažovat (rozšiřující a multiplikační
aktivity divadla utlačovaných). Z mojí zkušenosti právě divadelní skupina lidí, se kterými jsem
prováděla rozhovory v rámci diplomové práce, tento vývoj následně absolvovala. Dnes jsou
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zapsaným spolkem pod jménem Aslido (Akční skupina lidí bez domova) a dále se angažují
v různých oblastech, týkajících se řešení bezdomovectví15.
Práce s divadlem utlačovaných často účastníkům dodává naději a šanci na lepší život,
optimismus a elán do života, přesvědčení, že změna je možná. Souvisí to i se smyslem života,
který mohou účastníci vidět právě ve společné práci skupiny směrem ke změně jejich životních
podmínek. Pocit, že dokážou zvládnout různé překážky v divadelní práci (např. hrát v
představení před publikem), pomáhá účastníkům k větší aktivizaci a osobnímu odhodlání dělat
změny i ve vlastním životě. Zlepšuje jim také sebedůvěru, která často bývá u lidí bez domova
nedostatečná. Individuální kroky ke změně jsou ještě podpořeny vzájemnou kolektivní
spoluprací směrem ke společnému cíli – změně společenských podmínek.
Divadelní práce umožňuje účastníkům naučit se pracovat se svým tělem, dostat se více do
kontaktu se svým prožíváním a se svými emocemi, zlepšuje se jejich schopnost koncentrace.
Zároveň také podporuje schopnost sebevyjádření, ať už skrze tělo či slova, má pozitivní vliv na
empatické porozumění a komunikaci s druhými lidmi. Hravost divadla pomáhá zažívat i
pozitivní emoce, které mohou členům skupiny v každodenním životě chybět.
Pro proces práce je důležité, aby byl joker citlivý k aktuálním potřebám členů skupiny. Emoční
prožívání zážitků z minulosti při divadelním přehrávání scén v případě různých minulých
traumatických událostí může být u některých účastníků problematické (např. když trauma
nemají ještě zpracované). Nemusí tak docházet vždy k úlevné katarzi, pokud je traumatizovaný
člověk prožívání neustále vystavován (naopak může docházet k retraumatizaci). Je také dobré
pracovat s různými obavami a nejistotami účastníků, které se mohou týkat divadelní práce
(ostych hrát divadlo, problém s koncentrací v procesu práce, problémy se sebevyjádřením,
s otevřeností vůči ostatním apod.). Účastníci se také často potýkají s různými obavami
a nevozitou, týkajícími se představení divadla fórum před publikem (např. tréma z prezentace,
obavy z nepochopení jejich záměru představení, možné negativní či lhostejné reakce publika).
Úkolem jokera je otevírat tato témata, nastolovat diskuzi o možných obavách; zároveň by se
měl joker naladit na tempo a náladu skupiny a jejích jednotlivých členů a tomu přizpůsobovat
průběžně postup práce.
Se skupinou je dobré také diskutovat o celkovém smyslu divadla utlačovaných, k jakému cíli
se snaží skupina společně dojít a co je k tomu potřeba udělat. Jedna věc jsou ideální představy
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o možném účinku divadla, druhá věc je reálná možnost změny celospolečenských podmínek.
Může se stát, že se budou účastníci stavět do role oběti společenského systému a za vše ve svém
životě budou vinit pouze okolí. Důležité je v takovém případě toto téma přinášet do diskuze ve
skupině a hledat různé možnosti, jak se každý ze skupiny může z role oběti osvobodit (což je
v souladu se záměrem divadla utlačovaných) a zplnomocnit se do role aktivního účastníka a
činitele změn ve svém vlastním životě.

Závěr
Cílem této práce bylo nastínit, co to vlastně divadlo utlačovaných je, jaké jsou jeho principy a
možnosti využití při práci s lidmi, v čem může být nápomocné při práci se skupinou a v čem
může být přínosné jednotlivým účastníkům skupiny. Také jsem se pokusila divadlo
utlačovaných zasadit do psychoterapeutického rámce, což může napomoci lépe porozumět jeho
procesům a cílům a možnostem využití v kontextu psychoterapie.
Divadlo utlačovaných není terapie, což vždy její stoupenci podtrhují. Nicméně svým záměrem,
který se snaží o celospolečenskou změnu, se v něčem s psychoterapií prolíná a může podpořit
proces změny, o který se psychoterapie snaží. Může tak být využíváno při práci s lidmi, kteří
jsou nějakým způsobem utlačovaní (marginalizovaní) v naší společnosti, s cílem zkoumat
souvislosti jejich problémů, poukazovat na jejich problémy a diskutovat o nich na veřejnosti.
Také je přínosné v případě, pokud nám jde o participativní práci s klienty a jejich aktivní
zapojení při řešení jejich situace. Může být také využitelné při práci s vnitřními konflikty,
souvisejícími s různými útlaky ve společnosti (např. týkajícími se různých rolí, které žijeme v
každodenním životě). Nicméně pokud chceme pracovat s divadlem utlačovaných a jeho
technikami, je důležité mít vždy na paměti, z jakého filosofického a hodnotového rámce
vychází, a tento rámec respektovat a aplikovat při naší práci s lidmi.
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