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Psychoterapie v dluhovém poradenství 
Mgr. Ivana Bařinková 

 

Úvod 
Jako téma Teoretické práce jsem si vybrala Psychoterapie v dluhovém poradenství. 

Již dva roky pracuji na pozici dluhového poradce při projektu „Podané ruce na cestě 

z dluhové pasti“ pod Společností Podané ruce v Olomouci. Přijmout tuto práci byla 

výzva nejen kvůli odborné strance profilu dluhového poradce, ale i kvůli míře 

zodpovědnosti za každý individuální případ klienta.  Jelikož jsem ve výcviku již pátým 

rokem, vnímám v práci s klientem daleko více než jenom jako dluhové poradenství.  

Je to pro mě prostor, kde mohu poznat klientův příběh a sdílet jeho myšlenky. Ráda 

bych tedy popsala dluhové poradenství jako proces s terapeutickými nástroji poradce. 

Dluhové poradenství 

Dluhové poradenství je součást sociální práce, což je společensko vědní 

disciplína i  oblast praktické činnosti, jejímž cílem je odhalování, vysvětlování, 

zmírňování a řešení sociálních problémů. Sociální práce se  opírá jednak o rámec 

společenské solidarity, jednak o  ideál naplňování individuálního lidského potenciálu. 

Sociální pracovníci pomáhají jednotlivcům, rodinám, skupinám i komunitám dosáhnout 

způsobilosti k sociálnímu uplatnění nebo ji získat zpět. Kromě toho pomáhají vytvářet 

pro jejich uplatnění příznivé společenské podmínky. U klientů, kteří se již uplatnit 

nemohou, podporuje sociální práce co nejdůstojnější způsob života (Matoušek). 

Cílem sociální práce podle Americké asociace sociálních pracovníků je podpora 

schopnosti klienta řešit problém, adaptovat se na nároky a vyvíjení se, zprostředkování 

klientovi kontakt s agenturami, které mu mohou poskytnout zdroje, služby a potřebné 

příležitosti. ociální práce by měla taky napomáhat tomu, aby systémy podpory klientů 

pracovaly humánně a efektivně a aby rozvíjela a zlepšovala sociální politiku státu 

(Matoušek, 2012). 

Posláním dluhového poradenství je poskytování odborné pomoci lidem, kteří se dostali 

do problémů s dluhy a svoji situaci neumí nebo nemohou sami řešit. Důvodem může 

být  nízké vzdělání, chybějící kompetence, nedostatek informací či peněz na placené 
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služby. Lidí, kteří tuto službu využívají, neustále přibývá. Problémy s dluhy se již 

netýkají pouze těch nejchudších, exekucí čelí v České republice podle dat Exekutorské 

komory přes 800 tisíc lidí.. 

1.1. Pojmy dluhového poradenství 

Dlužník (latinsky debitor) je subjekt práva povinný ze závazkového právního 

vztahu k plnění vůči věřiteli. Věřitel má pohledávku za dlužníkem, dlužník 

má dluh vůči věřiteli. Dlužníkem může být jak fyzická, tak právnická osoba.                V 

případě, že dlužník neuhradí dlužnou částku do stanoveného termínu, stává se       z 

něj neplatič. 

Věřitel je osoba, vůči které má dlužník vedenou pohledávku, kterou se zavázal uhradit 

dle předem domluvených podmínek v písemné smlouvě. 

 

Věřitelem může být fyzická nebo právnická osoba, která má nárok na základě 

závazkového právního vztahu požadovat plnění po dlužníkovi, jenž má vůči věřiteli 

sjednanou pohledávku. 

Věřitel je tedy osoba, která jiné osobě (dlužníkovi) poskytla půjčku a uzavřela s ní      v 

ideálním případě smlouvu o půjčce. Dlužník je povinen dluh uhradit. Pokud se tak 

nestane, věřitel má právo svou pohledávku vymáhat soudně. 

Exekuce (z latinského exsecutio, vykonání, provedení) neboli vykonávací řízení je 
nucený výkon exekučního titulu. Tím je např. vykonatelné rozhodnutí soudu, 
vykonatelný rozhodčí nález, notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, vykonatelné 
rozhodnutí orgánu státní správy a územní samosprávy, nebo jiná vykonatelná 
rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon. 

Exekuce spočívá většinou ve vymožení peněžité částky od povinného (dlužníka) 
pro oprávněného (věřitele), případně v donucení ke splnění jiné povinnosti. 

 

Insolvence (též insolvenční řízení) je druh soudního řízení, jehož cílem je zvolit 

způsob vypořádání dluhů tak, aby došlo k co nejefektivnějšímu uspokojení všech 

dlužníkových věřitelů. Insolvence pomáhá jak dlužníkům, kteří mají možnost snížit své 

dluhy o většinové %, tak zároveň věřitelům, kterým se uhradí alespoň určitá část jejich 

pohledávek. Jsou situace, kdy by věřitelé své peníze nedostali zpátky vůbec. Proto i 

pro ně je tento systém někdy výhodný. Insolvence je možno využívat v ČR od 1.1.2008 
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a řídí se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení. V lehce 

pozměněné formě funguje dodnes. Mezi veřejností jsou používány pro insolvenci i tyto 

termíny: 

 Oddlužení 

 Osobní bankrot 

Pokud se chcete zbavit dluhů, je insolvence vhodným nástrojem! Insolvenci mohou 

využít fyzické i právnické osoby. Tato sekce má informativní charakter a má objasnit 

otázku:  

1.2. Náplň dluhového poradenství 
 

Dluhoví poradci pomáhají lidem: 

• Kontaktovat jejich věřitele. Domlouvají splátkové kalendáře či se snaží 

nacházet jiná řešení, která by je postupem času vyvedla z dluhové pasti. 

• Bránit se neférovému jednání některých firem, které poskytují finanční 

služby.  Nejsou výjimečné případy, kdy z půjček v řádu deseti tisíc vznikly 

statisícové pohledávky. 

• Vyřešit problémy s exekucí. Pomáhají sloučit jednotlivé exekuce, čímž se 

výrazně sníží odměny advokátů a exekutory vymáhaná částka. Snaží se 

zastavit exekuční řízení v případě, že probíhá na základě neplatných 

rozhodčích nálezů. 

• Zajistit oddlužení.  

  

2. Práce s klientem v dluhovém poradenství 

V této kapitole bych ráda popsala proces s klientem , se kterým pracujeme v rámci 

dluhového poradenství, a taky psychoterapeutické prvky, které se při tomto procesu 

objevují. 

2.1.Úvodní setkání 
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Při vstupu klienta do projektu Podané ruce na cestě z dluhové pasti je s ním tzv. úvodní 

setkání. Klient nám ze začátku sdělí, proč k nám přichází. My jako poradci mu 

představíme náš projekt a oblasti, s kterými můžeme klientům pomoci. Na základě 

naší nabídky a klientovy potřeby hledáme s klientem společnou cestu spolupráce. 

I v dluhovém poradenství platí, že je důležité navodit s klientem důvěryhodný vztah. 

Klient se nám bude svěřovat s citlivými údaji a my jako poradci budeme s těmito údaji 

pracovat. Je proto důležité, aby my jako poradci jsme byli uvolnění. Klient je 

samozřejmě ve fázi, kdy přichází za námi sám, chce pomoci. Je důležité ho nechat 

mluvit o problému, jelikož je možné, že klient má již připravené řešení nebo o něm 

minimálně přemýšlel. Což je dobré znamení, klient tím dává najevo, že  jeho situace 

mu není lhostejná a  míra zodpovědnosti je u něj vyšší než u klientů, kteří čekají na 

radu a jejich zodpovědnost přenáší na poradce. 

Timuľák popsal, jaký by měl být poradce vůči klientovi: 

- Opravdový ve svém prožívání 

- Otevřený vůči individualitě klienta 

- Empatický k myšlenkám a pocitům klienta 

- Nápomocný při problému klienta 

- Otevřený změně klienta 

2.2. Zmapování situace klienta 
 

Ještě při prvním setkání nám klient popíše blíže svoji situaci tzn. sociální zázemí (kde 

bydlí, jaké má zaměstnání, zda je ženatý, má děti atd), dluhovou situaci (zda má dluhy 

a jaké povahy např. u bank nebo dluhy na výživném, kolik má závazků             a v jaké 

celkové výši).  

Při mapování klientovy situace je důležitá orientace poradce v situaci klienta               a 

schopnosti vytvořit příznivou atmosféru. Při mapování jde o průzkumný rozhovor, kdy 

je potřeba se dozvědět potřebné informace. Nejvhodnější je soustředěné naslouchání, 

které je kombinované s otázkami, důležitá je i forma otázek. Rozhovor by se měl 

usměrňovat žádoucím směrem. Používám tzv. otázky zjišťovací např. Máte majetek? 

Jaký? Movitý nemovitý? Máte nějaké spoření? Jaké? U koho? Kolik máte dětí? Jsou 

již dospělé? Pokud ne, máte je ve své péči? Platíte výživné? 
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Za neméně důležité považuji při této práci naslouchání klientovi. Klient nám může 

sdělit kromě potřebných informací i více ze svého osobního příběhu, proto je důležité 

tuto skutečnost přijmout. Dává tím najevo, že k nám má důvěru. Klient si často může 

ulevit vyprávěním informací ze svého života, ale kolikrát se stane, že potřebuje čas na 

sdělení některých částí svého života. Poradce by měl situaci dobře vyhodnotit a na 

klienta netlačit. Platí, že katarze zprostředkovaná vymluvením se je tím účinnější, čím 

čerstvější je zážitek, který způsobil rozrušení, a má menší hodnotu, čím déle byl 

původní zážitek potlačován. Proto pomůže vyprávění o nedávném rozčilujícím zážitku, 

ale ne sdělováni dlouhé série zážitku táhnoucí se daleko do minulosti. Čím dříve muže 

být tíživý zážitek ventilován, tím menši je nebezpečí, že bude přesunut z vědomi do 

podvědomí, kde se stane aktivním zdrojem úzkosti. Tento mechanismus se uplatňuje 

zejména u dětí, pokud prožiji traumatický zážitek, jako je nehoda, operace, sexuální 

obtěžováni. Čím dříve mohou své pocity vyjádřit, tím menši je nebezpečí, že se zážitek 

stane zdrojem neurotického konfliktu (Matoušek 2012). 

 

Ve svém principu tedy naslouchání zahrnuje tři věci: 

 

• nasloucháni a porozuměni slovním sdělením klienta; 

• pozorováni a čteni klientova neverbálního chováni (pozice, výraz obličeje, pohyby, 

tón hlasu); 

• začleňování sdělovaných obsahu do celkového kontextu každodenního života. 

Zkušení sociální pracovníci jednoznačně docházejí k závěru, že právě sdíleni 

porozuměni s klienty jim pomáhá lépe porozumět sami sobě a umožňuje, aby jednali 

konstruktivně. 

 

2.1.1. Obranné mechanismy u klienta 
 

Při práci s klientem prokazuji plné soustředění na odpovědi, mohu si je                      

i  zaznamenávat do sešitu, což je výhoda, lépe se mi zapamatují. Informace budou 

hrát důležitou roli při vyplňování návrhu na oddlužení. Při zjišťování informací od 

klienta zejména, co se týká počtu exekucí a celkové dlužné částky, u klientů zapracují 

obranné mechanismy, kdy informace většinou potlačí a zapomenou. V tomto případě 

je náporný pomůcka lustrace u okresního soudu v místě trvalého bydliště, což je 
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žádost o výpis všech exekučních řízení vedené proti klientovi. Klient si většinou na 

dluhy vzpomene, zapomenutí nebo potlačení těchto informací souvisí s klientovou 

situací, kdy klient řešil více problematických oblastí jako jsou drogy nebo trestnou 

činnost. 

Jako poradce prokazuji sice  zájem o odpovědi, ale zároveň si dávám pozor, abych si 

do klienta nic nepřenášela např. kdy si klienta představuji jako bezbranné dítě, které 

potřebuje péči. Sociální práce je k přenosům náchylná, je tedy důležité, aby si poradce 

držel hranice. Poradce by měl jednat na stejné úrovni jako klient tzn navodit zrcadlový 

efekt (může usnadnit navázání důvěryhodného vztahu, pojímá jak pozici těla, ali 

verbální a neverbální komunikaci poradce), nedávat známky povýšení ani se 

neponižovat, nepoužívat vulgární slovník. Stejně jako v psychoterapii, tak i v dluhovém 

poradenství se uplatňuje tzv. nehodnotící postoj, poradce nekomentuje hodnoty klienta 

ani významných osob klientova příběhu. Poradce se může k situaci klienta vyjádřit 

např. v případě, pokud vidí v situaci lepší řešení pro klienta nebo pokud je s klientem 

neeticky zacházeno např. vysoké úroky od věřitelů nebo zaměstnání na „černo“. 

2.1.2  Nemotivovaný klient 
 

V dluhovém poradenství považujeme naše klienty za aktivní jedince, kteří jsou 

zodpovědní za svůj život. Při práci s nimi je vyžadována aktivita, kdy si např. klient 

vyřizuje své dokumenty nebo komunikuje s věřiteli. Jelikož my jako poradci k těmto 

úkonům nejsme kompetentní. Setkáváme se však s klienty, kteří sice přijdou k nám do 

poradny, sdělí nám informace o dluzích, ale je vidět jeho pasivní aktivita k jeho situaci, 

kterou nijak neřeší. Napadají nás tedy otázky, jestli je správné motivovat klienta ke 

spolupráci, když ani sám nechce nebo není na spolupráci připravený? Takový klient 

může být v rozpacích, nemusí vědět, co se od něho očekává. Může být bojácný, stydí 

se. Může se hněvat, že ho někdo považuje za neschopného poradit si se svými 

problémy.  

V tomto případě můžeme s klientem adekvátně pracovat a to:  

 - poskytnout klientovi dostatek relevantních informací o poradně, o své roli a 

nezávislosti (ve smyslu nezaujatosti vůči jedné či druhé straně). Je třeba dát klientovi 

jasně najevo, co o jeho situaci víme a jak postupovat, naše chování je plánované, 

disciplinární.  
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 -  jednáme věcně a otevřeně. Poradce by měl  utvrdit klienta, že nebude pasivní 

bytostí, které se radí a že se nebude snažit měnit klienta podle svého obrazu proti jeho 

vůli. Klient by měl vědět, že s poradcem bude spolupracovat jen v těch oblastech, na 

kterých se oba dohodnou.  

 - neměli bychom na klienta naléhat, nutit ho do spolupráce, vydírat klienta, 

manipulovat s klientem, vstupovat s klientem do konfrontace. Naopak může projevit o 

klienta zájem, být aktivní, více strukturovat rozhovor. Neměl by zvyšovat klientovo 

napětí dlouhým mlčením.  

 - vytvoříme neformální prostředí -  bez nátlaku, obviňování a odsuzování, se poradci 

někdy  - podaří snížit klientův hněv, nedůvěru, nezájem a negativní stavění. Dobré je 

ubezpečit klienta, že poradce jejich rozhovor nebude zveřejňovat a nikdo nebude o 

obsahu rozhovoru informovaný bez klientova souhlasu. Dostatek relevantních 

informací, možnost aktivně se podílet na poradenském procesu, respektování hranic 

vyznačených klientem dává klientovi více kontroly nad situací a umožňuje mu brzy 

budovat vztah důvěry. 

Miller (2003) popsal 5 hlavních principů při motivaci klienta: 

 - vyjádřit empatii (základem je aktivní a reflektivní naslouchání – zejména důraz na 

otevřené otázky; klient není poradcem považován za patologickou osobnost; jeho 

nerozhodnost v chování je legitimizována; podpora spojenectví mezi klientem           a 

poradcem; podpora sebedůvěry klienta; vytváření atmosféry změny a snižování 

odporu) Př. Poradce komentuje : „Je skvělé, že to vyjadřujete takhle otevřeně, nejspíš 

si uvědomujete, že na situaci není něco v pořádku? Co by jste rád změnil?    V čem 

Vám mohu pomoci?“  

- vyvolat rozpor, nesoulad (objevit, pojmenovat a rozvinout nesoulad mezi tím, co klient 

dělá a jeho city – rozvíjet pouze vnitřní rozpor; důvody pro změnu uvádí klient, kterého 

k tomu postupně dovedl poradce – ptal se, kde klient je a kde by chtěl být; poskytoval 

mu zpětnou vazbu, ukázal objektivní výsledky (např. hodnocení v předmětu), navedl 

na psaní plusů a mínusů…) Př. Poradce komentuje: „Říkáte, že vám to nevadí, nevidíš 

v tom problém…,…před chvílí jste mi řekla, že jste z toho měla ošklivé sny, ráno se 

přece probudila celá zpocená, …myslíte, že by to mohlo něco znamenat? Jak by to 

vypadalo v případě, že bude všechno ve vašem životě dál ideální (podle vašich 

představ)? „ 
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- vyhnout se hádkám a konfrontacím (hádky blokují změnu, vyprovokují odpor, vyhýbat 

se nálepkování, spíše oceňovat a nevyvolat pocit, že poradce a klient jsou každý na 

druhé straně řeky)  Využít odpor klienta („tančit s odporem“)  

– rozeznat odpor a využít jej pozitivně -  vůbec nejdůležitější část MR a dá se říci, že 

také jednoznačně nejtěžší; využívají se určité techniky pro zvládání odporu – 

jednoduchá nebo zesílená reflexe, zdůraznění vlastní volby a kontroly, přerámování, 

paradox apod. Odpor je jeden z obranných mechanismů psychiky (můžete srovnat s 

knihou Obranné mechanismy ega je to taková přirozená obrana osobnosti                  a 

vyskytuje se zejména tam, kde osobnost není připravena ke změně. Většina 

pracovníků v pomáhající profesi cítí tzv. napravovací reflex (tlačíme klienta ke změně 

výrazy v hovoru, jako jsou: „Musíte; Měli byste, Uvažovali jste přece…“), který zcela 

zákonitě vyvolává na opačné straně tzv. reflex obhajovací (začne si obhajovat, proč 

musí zůstat v nynější situaci a proč změna není vhodná, nutná a možná – je to vlastně 

jeden z projevů odporu)   

Důležité je podporovat sebeaktualizační tendence klienta a jeho vlastní víru v 

sebe, své schopnosti a v úspěšnost změny (podpořit řeč změny). 

Ukázka práce s klientem nemotivovaným 

Klientka navštívila naši dluhovou poradnu sama. Sdělila, že má nějaké dluhy, ale že 

byla zrovna propuštěna z výkonu trestu. Dluhy měla staré cca 10 let, aktivní však při 

jejich řešení nijak nebyla. Klientce jsem sdělila, co pro ni mohu udělat, jaké možnosti 

řešení má. Snažila jsem se klientku pozitivně motivovat, ptala jsem se na to, co by 

řešení dluhů vyřešilo, co by se u ní změnilo. Klientka odcházela,  s tím, že by se ještě 

ozvala, moc jsem v to nedoufala. Ozvala se po třičtvrtě roce, kdy si prošla nějakou 

změnou (našla si práci, bydlení) a dospěla k rozhodnutí, že dluhy řešit chce. 

 

Na konci prvního setkání by měl být poradce zorientovaný v situaci klienta a měl by ji 

dokázat vyhodnotit. Pokud závazky klienta nejsou vysoké a není jich velké  množství 

např. do 5 závazků a nepřesahují hodnotu 100 000,-Kč, poskytneme klientovi finanční 

poradenství a doporučíme klientovi řešit situaci tzv. splátkovými kalendáři tzn. klient si 

domluví s věřiteli nebo s exekutory částku, kterou bude schopný každý měsíc splácet. 

Jako poradci můžeme s klientem splátkové kalendáře sepsat a poradit a motivovat 



11 
 

klienta v komunikaci s věřiteli nebo exekutory. Pokud klientovy závazky jsou vyšší než 

100 000,-Kč, doporučíme jako řešení podání insolvenčního návrhu, což je proces, 

který trvá 5 let a klient splácí tvz insolvenční částku každý měsíc. Insolvenční částku 

je vypočítána pomocí insolvenční kalkulačky, kdy je důležitý příjem klienta, počet 

vyživovaných osob a celková částka dluhu. Pokud je klient ve starobním nebo 

invalidním důchodu 2. nebo 3. stupně, tzv. oddlužení trvá jen tři roky. Procentuální 

výměra celkového dluhu, která se uvádí jako splnitelná, je 30%, avšak mnoho klientů 

ne tuto částku nedosáhne a záleží potom na insolvenčním soudu, zda oddlužení 

prohlásí za platné.Po skončení doby, po kterou probíhá oddlužení je dlužník čistý a 

jeho závazky jsou řádně splaceny. 

2.3. Sepsání kontraktu 
 

V rámci našeho projektu je nedílnou součástí administrativa, která spočívá ve vyplnění 

tzv. monitorovacího listu a zápisu z individuálního vstupního rozhovoru  při úvodním 

setkání. V těchto dokumentech nám klient vyplňuje své kontaktní údaje, údaje o své 

sociální situaci, vzdělání. Údaje slouží je pro potřeby projektu, nejsou nikde 

publikovány nebo zneužívány. Účast v projektu je vždy dobrovolná, klient může 

kdykoliv odejít případně podepsat ukončení o spolupráci.  

Na konci úvodního setkání s klientem vždy probíráme budoucí postup, tzn. jak dlouho 

bude naše spolupráce trvat, co bude obsahem těchto schůzek, co budeme od klienta 

potřebovat. Klient má vždy právo se dotazovat, pokud něčemu nerozumí nebo neví. 

Klientovi je nabídnuta i telefonická podpora, pokud by nastaly nějaké komplikace např. 

dopisy od exekutorů, věřitelů, případně nečekané zablokování účtu, mobiliární 

exekuce nebo jiné. 

Pokud situace klienta odpovídá tomu, že oddlužení je pro něho nejlepším řešením, 

pokračujeme dále v procesu tzn: 

1) Zjišťování dlužných částek u věřitelů (rozesílání korespondence, psané nebo 

emailové) – aktivita ze strany klienta 

2) Zajišťování potřebných dokumentů od klienta (pracovní smlouva, příjem za 

posledních 12 měsíců, seznam aktuálních dlužných částek od věřitelů, případně 

doklad o rozvodu, stanovení výživného u dětí, doklad od ÚP) 
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3) Příprava insolvenčního návrhu – zahrnuje práci s informacemi a dokumenty 

dodanými od klienta, vypočítá se celková dlužná částka a měsíční insolventní 

částka 

4) Zaslání insolvenčního návrhu právníkovi k revizi 

Pokud s klientem dojdeme až do bodu 4, pokud nebude mít návrh nějaké zřetelné 

vady, měl by být právníkem revidován bez chyby a ten ho odesílá k insolvenčnímu 

soudu. Insolventní soud rozhoduje individuálně, může požádat i o doplnění návrhu. My 

jako poradci návrh podávat insolvenčnímu soudu nemůžeme, jsme sice jako 

společnost akreditovaní k sepisování návrhu, ale oprávnění ho podávat na insolvenční 

soud má jen právník. 

Klientka se dostavila do našeho dluhového centra i se svou matkou, byla zjevně 

rozrušená a neklidná. Začala mluvit o svých dluzích, které není schopna splácet, 

protože je momentálně na nemocenské. Do práce se vrátit nechce, je tam na ni příliš 

mnoho stresu, vystřídala už několik takových zaměstnání. Navíc bydlí v nějakém 

podnájmu, kde je špinavé a neuklizené prostředí. Během rozhovoru se klientka 

několikrát rozplakala. Klientka přiznala že hulí několik let marihuanu. Klientku jsem se 

snažila vrátit do reality, ptala se jí na její situaci, jak se ocitla v dluzích a jak situaci 

řešila. Klientka potom zapojovala i ostatní části příběhu. Přiznala, že si je vědoma, že 

si vybírá špatné vztahy a nevhodné zaměstnání pro její citlivý typ osobnosti. Chtěla by 

taky skončit s marihuanou. Klientce jsem navrhla možnosti řešení, co se týká dluhů. 

Doporučila jsem jí a předala kontakt terapeuta v rámci řešení její závislosti. Pozitivum 

jsem viděla v přítomnosti její matky, u které měla podporu. Klientka odcházela klidnější 

s náhledem na své problémy. 

Závěr 
 

Vybrala jsem si téma Psychoterapie v dluhovém poradenství. Jak jsem se zmínila na 

začátku dluhové poradenství není jen o tom, že klientovi poradím s dluhy, ale mohu 

s ním pracovat na terapeutické úrovni. Snažila jsem se proto popsat, s čím pracuji jako 

poradci, na co se soustředím nebo si dávám pozor při práci s klientem. Téma mě 

obohatilo o širší rozměr dluhového poradenství, kde mohu působit terapeuticky, aniž 

bych si to uvědomovala. 
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Rituály v integrativní psychoterapii 

Lucie Kutinová 

 

Úvod 

Rituály nás provází odnepaměti. Často si jejich význam ani neuvědomujeme. Rituál 

může mít podobu každodenní očisty v koupelně, cvičení po ránu, každotýdenní 

návštěvy kurzu španělštiny, setkání se širší rodinou u nedělního oběda nebo sňatek, 

pohřeb, porod apod. Jelikož jsou rituály součástí běžné lidské zkušenosti, psychologie 

a psychoterapie taktéž neopomíjí jejich důležitou úlohu a význam v životě lidí. Cílem 

této práce je ozřejmit význam rituálu v osobnostním a duchovním rozvoji v rámci 

integrativní psychoterapie a nabídnout konkrétní využití při psychoterapeutické práci.  

 

1. Rituál 

Etymologicky rituál znamená obřadný (z latinského slova ritualis), využívá se proto 

pojmů jako obřad, ceremonie, ceremoniál. Z pohledu sociologie se za rituál označuje 

výrazný individuální nebo kolektivní způsob chování, který je založený na tradičních, 

osvědčených, prověřených pravidlech a normách. Rituál je tvarovaný archetypy 

společnosti, které jsou zkušeností reality a jsou do současného života znovu 

přenesené. Během rituálu se může člověk těmto archetypům přiblížit (Eliade, 2006). 

Podle psychologického slovníku (Hartlovi, 2002, s. 511) je rituál obřad, sled slov nebo 

činů, které vedou k uskutečnění daného cíle.  

Můžeme tedy rituál definovat jako jednání mající určitý scénář, který vytváří pocit 

bezpečného prostředí, a který má jasný záměr.  

 

1.1  Funkce rituálu 

Rituály mají celou řadu funkcí, mezi nejvýznamnější patří: 

• Integrační 

• Posílení sdílených hodnot 

• Upevnění norem 

• Posun od jedné změny k druhé. 

Posledně jmenovanou funkci má tzv. přechodový rituál, který je v psychoterapii asi 

nejčastěji využíván. Přechodový rituál je mezníkem mezi dvěma a více obdobími, 

životními fázemi, lidskými zkušenostmi, mezi dvěma události, psychickými stavy. Je 
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obřadem průchodu. Téměř všechny přechodové rituály mají stejnou strukturu a 

sestávají se ze tří etap. V první fázi jedinec vyjde ze svého původního stavu, je očištěn 

od minulosti. V přechodové fázi se pohybuje v oblasti nejasného statusu – mimo svůj 

původní a budoucí stav. V závěrečné fázi je uveden do nového statusu. Během rituálu 

jsou všechny tyto činnosti symbolizovány (Hudečková, 2009, s. 27).  

Rituální chování nacházíme v krizích vývojových, individuálních nebo 

společenských. Během krizí můžeme lpět na starém a již překonaném chování nebo 

v situacích, kdy jsme ochromeni strachem a bezmocí. Rituály vnímáme jako 

prostředky k překonání krizových momentů -  dodávají sílu k překonání krize, pomáhají 

překonat strach, připustit si jej a zpracovat a umožňují vykročit k nové orientaci a 

nastavit se na novou situaci.  

A. van Gennep (dle Hudečková, 2009) rozlišuje tyto kategorie přechodových rituálů: 

• Odloučení – pohřební rituály, rozchody, 

• Pomezí – svatby, zásnuby, 

• Přijetí – uvítání dítěte do rodiny, křest. 

Rituály podobně jako sny, obrazy, umělecká díla a další nástroje nabízí způsob, jak se 

spojit s naším vnitřním světem. Rituály povzbuzují emocionální katarzi, definují 

identitu, budují komunitu a pomáhají lidem pochopit smysl změny a přechodu.  

Podle M. Fisher (2019) může být rituál užitečný způsob jak: 

• Utišit bolest a podpořit hojení, např. dělat něco nového, i když ještě cítíme 

bolest, 

• Rozmotat a transformovat rituál, který musí skončit, 

• Ritualizovat něco, co bylo v minulosti nedokončené nebo neúspěšně rituální; 

například ukončení vztahu smrtí nebo rozchodem, 

• Usnadnit, označit nebo oslavovat touhu po vnitřní nebo vnější změně nebo 

posunu k ní.  

 

2. Rodinné rituály 

Rituály pomáhají vytvářet pocit sounáležitosti v rodinách, formují sociální vztahy a 

přispívají ke spolupráci. Hudečková (2009, s. 22) poukazuje na to, že především v 

rodině se vytváří rituální dění, které zásobuje naši paměť zvyklostmi a nepsanými 

zákony, a je odrazem našich poměrů ve společnosti. Rodinné rituály považuje za jedny 

z nejtrvalejších událostí rodinného života. Mezi nejčastější uvádí uvítací rituály při 
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příchodu a odchodu z domu, rituály ukládání ke spánku, rituály při oslavách, rituály při 

sexu. Každodenní aktivity, jako jsou např. rituály před spaním, rituály při jídle, jsou 

základními stavebními kameny pro rodinou sdílený pocit identity.  

Rituály v rodinném prostředí by měly být vytvářeny s citlivým ohledem na každého 

člena rodinného systému. Rituály mohou mít pro každou osobu ve skupině různé 

významy, ale pokud existuje porozumění ohledně těchto rozdílů, mohou mít obrovskou 

moc podporovat změny. White (1994) uvádí příklad ze své praxe, kdy jeden pár si 

nákup myčky ritualizoval romantickou večeří. Tato večeře byla rituální příležitostí, která 

oslavovala konec měsíců konfliktů, manželovu podporu kariéry manželky (také 

symbolizovaná nákupem myčky) a návrat k randění umožněný nákupem úsporné 

myčky.  

Jedním z oslavných rodinných rituálů může být vítání dítěte do rodiny, kdy se sejde 

širší rodina a každý pro dítě vytvoří nějaké dílo nebo napíše přání dítěte do života. Tyto 

dary se dítěti uschovají na dobu, kdy si přání může přečíst či věci využít.  

Flexibilita kolem rituálů v rodinách obvykle naznačuje zdravý adaptivní přístup 

k přechodům v rámci rodinného životního cyklu. Pokud rodiny dodržují rituály málo, 

může to znamenat, že proces, kterým rodiny přenášejí postoje a mezigenerační 

informace, se rozpadl a stal se příliš bolestivým. Stres způsobený nemocí, chudobou, 

alkoholismem nebo politickou diktaturou, může přerušit proces, kterým rodina sdílí svůj 

smysl pro identitu (White, 1994).  

 

3. Rituál v psychologii a psychoterapii 

Rituály, zejména ty náboženské, se staly předmětem zájmu psychologie již v jeho 

úplných začátcích. S. Freud nahlížel na rituál jako na sekundární obranu ega. Další 

psychoanalytik T. Reik rituál vnímal jako pudový proces, který představuje obranu proti 

potlačení pocitu viny.  Psychologická funkce náboženských rituálů se přičítala stimulaci 

a gradaci náboženského cítění, které byly podporovány hudbou, zpěvem, 

symbolickými předměty a dalšími prostředky.  

Mohlo by se zdát, že rituál je jako psychodrama. V některých ohledech možná 

ano, ale terapeutický rituál není o hraní rolí, inscenaci nebo zkušenosti „jakoby“. Rituál 

má hloubku skutečných prožitých zkušeností, má hlubokou emoční rezonanci, je-li 

vytvořena s důrazem na detail. 
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Rituály v psychoterapii nabývají na své důležitosti zvláště tam, kde verbální 

projev je nedostačivý. Slova však mají svou funkci, slouží k přiřazení významu změny. 

Důležitým prostředkem pro nabytí nové zkušenosti je akce, která nabývá až 

posvátného prožitku. 

V psychoterapii patologických klientů se s rituálem nejčastěji setkáme u 

obsedantně kompulzivní poruchy, která se projevuje mj. také opakovaným 

stereotypním jednáním, které při několikerém opakování postrádá účel; klient jej však 

vykonává, aby eliminoval vnitřní napětí. Podobně u poruch autistického spektra či 

neurotických obtíží. Často je tato přesně stanovaná činnost doprovázena magickým 

myšlením (např. Vstup na kanál mi přinese štěstí, apod.).  

 

3.1 Regulace psychociálních funkcí 

Podle Hobson a kol. (2017) rituály mohou regulovat emoce, výkon vedoucí k cíli a 

sociální vazby a navzájem se tyto funkce překrývají.  

Regulace emocí 

Rituály mohou sloužit jako nárazník proti škodlivým účinkům silných negativních 

emocí. Ritualizované chování se objevuje za okolností charakterizovaných negativními 

emocemi, tj. velká úzkost, nejistota a stres (Lang a kol., 2015). Rituály slouží k získání 

určité kontroly nad jinak nejistými životními podmínkami. Mnoho rituálů se soustředí 

na téma čistoty; rituály zavádí pořádek oproti ohrožujícím silám chaosu a nepořádku. 

Provádění interpersonálních rituálů může zlepšit blízkost ve skupinách, i když členové 

této skupiny neodhalí výslovnou potřebu spojení nebo sounáležitosti (Wen a kol., 

2016). Rituál svou podstatou napomáhá kontrolovat a zaměřit pozornost účastníků na 

aktuální dění, což může vytvářet řadu intenzivních pocitů. Tím rituál působí jako 

katalyzátor, umocňuje prožitek a svou silou může měnit život všech zúčastněných.  

Regulace výkonu  

Rituály často předchází důležitým událostem a hrají důležitou roli v přípravě na kontext, 

který je motivačně relevantní. Příkladem může být zapojení sportovců do rituálů před 

zápasem, studentů před zkouškou. Rituály energetizují a stimulují jednání člověka, 

motivují jej k současným a budoucím cílům tím, že přenáší pozornost na regulační 

kontext a zvyšují pocity osobního zapojení. Rituály mohou podnítit motivované 

chování, které má osobní důležitost. Lidé se snaží minimalizovat rozpor mezi ideálními 

budoucími a současnými stavy, který iniciuje různé chování vedoucí k cíli (Inzlicht a 

kol., 2014). Rituály pomáhají sladit člověka s ústředními cíli. Rituální praktici si často 
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výslovně a záměrně připomínají ideální cílový stav a porovnávají jejich aktuální stav s 

požadovaným výsledkem. K provedení rituálů dochází implicitně – automaticky a mimo 

vědomé vědomí. Tento regulační proces se využívá k dosažení optimálního výkonu.  

Sociální regulace 

Podle Watson-Jones a Legare´s (2016) fungují sociální funkce dvěma způsoby. 

Zaprvé provedení skupinového rituálu zlepšuje afilaci s ostatními členy skupiny a 

signalizuje věrnost a důvěru ke skupině. Zadruhé pozorování skupinového rituálu 

pomáhá jedinci učit se a sdílet kulturní normy, které jsou pro skupinu nejdůležitější.  

 

3.2. Rituály ve skupině 

Rituály jsou o to silnější, když se provádí ve skupině. Beels (2007) vysvětluje, že právě 

přítomnost svědka nebo svědků umocňuje sílu rituálu a napomáhá tak významně k 

naplnění jejich smyslu.  

S rituály se hojně setkáváme v terapeutických komunitách. Klienta takové komunity 

čekají přijímací, etapové a ukončovací rituály. Mimo ně probíhají rituály očištění a 

smíření, např. tehdy, když někdo poruší pravidla nebo členové nejsou k sobě upřímní. 

V těchto případech členové realizují generální úklid, vystěhovávají nábytek, pořádají 

se dny generálních pardonů, aby se atmosféra či život v komunitě pročistil (Kalina, 

2008). 

K zahájení (ukončení) sezení ve skupinové psychoterapii lze využít svíčku, která 

se zapálí (uhasí), a pod kterou si členové kladou své talismany.  

 

 

4. Využití rituálů v psychoterapeutické praxi 

Rituály patří mezi základní prvky (společné faktory) napříč poradenstvím a 

psychoterapeutickými přístupy (Lin, 2016, s. 82). Terapeut i klient potřebují 

strukturovanou, konkrétní metodu rituálu pro mobilizaci terapeutických faktorů. Využití 

rituálů v terapeutickém kontextu vzbuzuje naději a pozitivní očekávání pro změnu 

sdělením, že terapeut vlastní speciální soubor dovedností pro léčbu (Hubble a kol., 

1999). Využití rituálu v rámci psychoterapeutického sezení je podmíněno vytvořením 

pocitu bezpečí a důvěry na základě bezpečného a důvěrného vztahu mezi terapeutem 

a klientem.  
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Co se týká základní kategorizace rituálů v psychoterapii, rozeznáváme rituály, 

s nimiž se setkáme snad v každém psychoterapeutickém sezení (vysvětleno níže) a 

rituály vnesené do terapie navíc – např. při tématech smrti, odloučení, truchlení. Rituál 

je prostorem, ve kterém lze bolest propracovat plánovaným, dohodnutým novým 

způsobem. 

Terapeuti se určitým způsobem vítají a loučí se svými klienty, uzavírají kontrakt, 

terapii strukturují, určitým způsobem uspořádají místnost; dále určitým způsobem mezi 

sebou terapeut a klient komunikují, určitým dohodnutým způsobem probíhá placení 

apod. Tyto rituály jasně ohraničují terapeutický prostor, vymezují jej od běžného 

venkovního světa, zamezují nepředvídatelnosti situace, čímž navozují pocit 

bezpečného, přehledného prostředí, ve kterém se klient může uvolnit. I každé 

terapeutické sezení lze považovat za jakýsi rituál.  

Terapie je účinná v tom rozsahu, v jakém se osoba v rituálu angažuje. Hyland a 

Whalley (2008) předkládají dva motivační faktory, které rozhodují o osobní 

angažovanosti. Jedním je přání stát se lepším a očekávání toho, že terapie bude 

úspěšná. Druhým faktorem je, že rituál uspokojí důležité, sebeaktualizující cíle. Člověk 

by měl být víc angažován a mít lepší výsledky z takového rituálu, s nímž je jeho 

motivace v souladu. Motivační soulad je podle nich mechanismem, který se ukazuje 

užitečný při vysvětlování dlouhodobé terapeutické změny.  

 

4.1 Rituály spojené s tématem smrti 

Mezi možná nejčastější rituály v terapeutickém prostředí patří ty, které pomáhají 

vyrovnat se se ztrátou někoho blízkého. M. Perlstein (2001) poukazuje, že rituály 

mohou otevřít cestu k opravdové a trvalé změně, protože oslovují naši spirituální část.  

Mezi rituály, které doporučuje, patří např. sepsání dopisu a vytvoření výročního rituálu 

pro lidi, jejichž partner spáchal sebevraždu. V dopise mají prostor k vyjádření všech 

pocitů, které v pozůstalých sebevražda blízkého vyvolává, jakkoli se zdají pozůstalému 

přijatelné – např. vztek, smutek, vina. Tento dopis pak mohou zemřelému přečíst v 

prostředí, které si sami zvolí, v den výročí jeho sebevraždy do té doby, do jaké to pro 

ně má smysl.  

Fisher (2019) uvádí případ svého klienta Jamese, který přišel plný 

nevyjádřeného zármutku ze smrti svého dítěte. Když dítě zemřelo, soustředil svou 

veškerou energii na svou partnerku, chtěl ji rozptýlit a zároveň rozptýlit svůj žal. Vytvořil 

rituál spočívající v napsání dopisu, jeho slavnostní spálení a rozptýlení na hrob jeho 
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syna. Poté se rozhodl sdílet tuto zkušenost se svou partnerkou a následně mohli znovu 

zahájit svůj sexuální vztah.  

 

4.2 Rituály zapojující tělesně zakotvené prožívání 

Drozdová (2009) uvádí, že v satiterapii v rámci skupinového i individuálního 

sezení se vytváří nějaký rituál, kterým sezení běžně začíná, čímž dojde k přechodu od 

běžného života do bezpečného prostoru terapeutického sezení. Takový rituál může 

mít podobu ukotvením v pěti smyslech, podáním ruky nebo jakýmkoli jiným způsobem, 

který je vhodný k povaze sezení. Hytych (2008) uvádí další příklad se zapojením 

rozšířeného pole všímavosti. Nepříjemně se opakující chování vedoucí k ujišťování při 

opakovaném opouštění bytu se může přetransformovat v rituál loučení s domovem s 

pomocí tělesně zakotveného prožívání. Klientovi se rozšiřuje pole, které je schopen 

vnímat a prožívat tady a teď a i vzestup schopnosti zapamatovat si prožité a vnímané.  

Rituály jsou terapeuticky silné, protože při nich dochází k vyjádření myšlenek a 

pocitů skrze chování. Nevědomí tak vstupuje do terapie rychleji než terapie využívající 

jen mluvení, protože se dotýkají procesů probíhajících v pravé mozkové hemisféře 

(Rando, dle Cole, 2006).  

Příkladem může být případ Jane (Fisher, 2019), která měla komplexní PTSD, 

byla zneužívána v sektě. Složitý terapeutický proces spočíval v rozplétání jejích 

zkušeností se zneužíváním a ve spojení s její schopností vytvářet pro sebe něco 

uzdravujícího. Terapeutka měla díky supervizi v povědomí, že její matka byla vůdce 

sekty, a proto péče o klientku byla ulevující, ne kontrolující. Po zdráhavém začátku 

Jane zjistila, co potřebuje a co ne. Potřebovala symbolické očištění a opak toho, co 

zažila v sektě. Jak její plánování rituálu postupovalo, rostlo její sebevědomí a získala 

pocit jistoty. Vybrala si srdečnou hudbu, důležité léčivé symboly a aromaterapeutické 

oleje. Zapalování olejů pro ni bylo zvlášť důležité, protože jejich vůně se zcela lišila od 

vzpomínek na vůně, které měla spojené se zneužíváním, a které byly spouštěčem 

jejích častých disociativních epizod. Po rituálu tyto epizody vyvolané vůní značně 

poklesly. Nadále si zapalovala oleje a dotýkala kamene, který při rituálu použila jako 

symbol opětovného ujištění, připomenutí její schopnosti vybrat si a mít kontrolu. 

Kámen i oleje jí pomohly se uzemnit v náročném období.    
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5. Role terapeuta při rituálu 

Před samotným terapeutickým sezením se i sám terapeut určitým způsobem 

připravuje na práci, tj. využívá rituály, které mu pomohou naladit se na roli terapeuta, 

přeladit se z jednoho klienta na druhého (např. vyvětrat místnost) nebo přeladit se 

z osobního života do pracovního apod.  

Hoďáková (2010) uvádí, že terapeuti vnímají každopádně rituál jako pomocníka. 

Rituál může pomáhat vzájemnému naladění terapeuta a klienta, ale také naladění na 

práci a zaměření pozornosti. Rituál napomáhá změně a posouvá terapii kupředu. 

Pomáhá něco překonat, zvládnout, vyrovnat se, rozloučit, něco uzavřít, přivítat, oslavit. 

Vytváří ohraničený a chráněný prostor, díky němuž má klient možnost řešit záležitosti, 

na které v každodennosti nemá čas. Dále vytváří pocit bezpečí a rozvíjí důvěru v 

terapeutickém vztahu, protože rituál v terapii je něco nadstandardního, co terapeut 

klientovi nabízí. Nese skryté významy, koncentruje klienta k emocím, prohlubuje 

prožívání, přivádí k jiným úrovním vědomí, díky čemuž umožňuje získat jiný pohled na 

řešený problém, napomáhá porozumění a pochopení. 

Rituály v rámci psychoterapie jsou utvářeny ve spolupráci klienta s terapeutem. 

Terapeut využívá své zkušenosti a do procesu tvorby vstupuje návrhy, otázkami 

s cílem vytvořit rituál šitý na míru pro klienta, aby mu byl nápomocný.  

Mezi témata, která mohou terapeuta a klienta vést k realizaci rituálu, patří smrt a 

umírání, uzavření něčeho starého, vstup do nové etapy života. Dále může jít o způsob 

naladění, navození atmosféry, prohloubení prožitku, ocenění, důkaz důvěry ve vztahu 

klienta a terapeuta (Hoďáková, 2010).  

Terapeut s klientem vyjasňuje záměr a snaží se zohlednit témata klienta, 

smyslové aspekty, potřebné symboly a pohyby a to před i po rituálu, ať už je třeba 

klienta doprovázet či nikoli. Terapeut má k dispozici průvodce rituálem s potřebnými 

poznámkami; obsahuje indikace, co dělat, když se rituální plán nedaří naplnit. 

Terapeut přezkoumává záměr, proces a obsah rituálního plánu. Terapeut i klient rituál 

spoluvytváří (Fisher, 2019).  
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5.1 Případová studie  

Fisher (2019) uvádí několik případů ze své praxe, kdy využila v rámci psychoterapie 

rituál. Pro příklad jsme zvolili Avril.   

Avril zápasila s plánováním odchodu do důchodu z práce, kterou milovala. Odchod do 

důchodu pro ni znamenal nepřetržitě čelit postupující roztroušené skleróze jejího 

manžela. Žili společně v domě, který prošel zásadní rekonstrukcí. Její manžel byl 

handicapovaný, na invalidním vozíku a vyžadující péči. Avril se cítila bezmocná. Když 

terapeutka pracovala s myšlenkou síly/moci, Avril cítila, že je skrytá ve schopnosti 

chodit – odejít, jít směrem. Spoluvytvořila s terapeutkou rituál chůze. Bylo to 

jednoduché a zároveň hluboké. Šla sama na svah, na který nikdy předtím nešla, aby 

se mohla rozhlédnout do nádherné krajiny. Bylo to pro ni místo bolesti i svobody. Avril 

označila tento rituál jako svůj odchod do důchodu. Výhled se stal zvláštním místem, 

kde mohla mít svůj prostor.  

 

 

6. Příprava rituálu 

Fisher (2019) považuje přípravu rituálu za minimálně stejně tak důležitou jako její 

provedení. V rámci přípravy klient převezme kontrolu nad situací, kterou často zažil za 

hranicí kontroly. Terapeut vede klienta k vyslovení jasného záměru, aby byl účel rituálu 

zcela jasně vymezen. Poté může být rituál účinný a mít hlubokou emocionální odezvu. 

Vložit osobní smysl i třeba do obyčejné činnosti je při rituálu důležitější, než se zaměřit 

na přesné provádění nebo opakování vět někoho jiného.  

K přípravě rituálu Fisher (2019) uvádí nápomocné otázky: 

• Jaké je hlavní zaměření nebo účel? Puštění? Integrace? Oslava? 

• Kde cítíte, že se potřebujete pousnout (prakticky či emocionálně). 

• Potřebujete svědka nebo to chcete udělat sám? 

• Jaké symboly, předměty a hodnoty budete potřebovat? 

• Jakou smyslovou stimulaci budete potřebovat (chutě, barvy, dotek, hudba)? 

• Je ještě něco, co je třeba udělat, mít s sebou, pro ostatní nebo pro sebe? 

• Jsou potřeba nějaké další pohyby? 

• Vyjadřuje objednávka cestu, kterou musíte podniknout, prakticky a 

emocionálně? 

• Co budete dělat předtím? 
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• Je třeba mít oblečené něco konkrétního? 

• Jak můžete rituál zahájit? 

• Kde se rituál uskuteční? 

• V jakou denní dobu? 

• Jak rituál ukončíte? 

• Co budete dělat později? 

 

 

Závěr 

Rituál obecně pomáhá vystoupit z rutiny každodennosti a žít víc naplno – vstupovat do 

kontaktu s realitou skrze všechny naše smysly, vědomě se otevírat emocím a otevírat 

brány hlubší části našeho já. Účelem rituálu je naplnit přítomný okamžik smyslem, 

dodávat úctu důležitým krokům v našem životě, zastavit se – uvědomit si, co chceme, 

co se děje. Je to vytvoření a uvolnění prostoru pro nové věci nebo pro opuštění a 

odpuštění těch starých.  

Rituál může dodat jasnost a jistotu, vytvořit prostor pro uvolnění potlačených 

emocí, upevnit nebo v úctě rozvázat svazek. Rituály dodávají sebeúctu. Když 

uctíváme vlastní cestu, uctíváme sebe a uctíváme život. 

Terapeutické rituály jsou souborem sdílených léčebných postupů ve většině 

kultur, zvyšují osobní zaangažovanost klienta v terapii, vzbuzují v něm naději a 

pozitivní očekávání pro změnu, dále dokáží regulovat naše prožívání, výkon vedoucí 

k cíli a sociální zapojení. Podmínkou je, že terapeut i klient věří v transformující sílu 

léčebného rituálu.  

Rituál by měl být vytvořen pro konkrétního člověka, v jeho konkrétní situaci, 

s konkrétní potřebou a s konkrétním záměrem. Je třeba si uvědomit, že terapie 

využívající rituál má svá omezení a není použitelná vždy. Pomocí rituálu nemohou být 

řešeny všechny problémy a ne všichni klienti věří v sílu rituálů. Problémy, které nejlépe 

podléhají rituální intervenci, jsou ty, které trvají dlouho, mají somatické projevy a 

nemají racionální ani kognitivní základ (Cole, 2006).  
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Obranné mechanismy, jejich zkoumání pomocí dotazníku 

DSQ40 a práce s obrannými mechanismy v psychoterapii 

Kristýna Mixová 

 

V této práci se zaměřím na teorii obranných mechanismů jako na jeden ze 

základních teoretických východisek při terapeutické práci. Popíšu dotazník DSQ40 

používaný na jejich zkoumání. Tento dotazník jsem administrovala pacientům 

s hraniční poruchou osobnosti při tvorbě mé atestační práce. Výsledky této své práce 

bych zde krátce shrnula. V poslední části budu mluvit o práci s obrannými 

mechanismy v psychoterapii. 

  

Ego-obranné mechanismy 

Přehled o obranných mechanismech jako jednom z ústředních rysů organizace 

osobnosti je důležitý při práci psychoterapeuta, proto jsem se na ně ve své práci 

zaměřila. 

Obranné mechanismy jsou automatické psychické procesy, které jedince chrání proti 

úzkosti a uvědomění si vnitřních či vnějších nebezpečí a stresorů, jejich 

prostřednictvím je usměrňovaná reakce na vnitřní i vnější konflikty (Horáková, 2018). 

Obranné mechanismy ale přinášejí úlevu, která vede ke zpevňování určitého chování 

a myšlení. Osvobozují tak člověka od nutnosti vyrovnávání se a hledání řešení 

v sebepojetí ohrožujících situacích. Zároveň však tyto reakce člověka odvádějí od 

reality.  

Termín „obran“ se v popisu psychických poruch objevil již u Sigmunda Freuda v r. 

1894, kde ho popsal jako způsob boje ega proti bolestným či nesnesitelným 

myšlenkám či afektům. Po vytvoření svého strukturálního modelu Id-Ego-Superego, 

obranné mechanismy charakterizuje jako prostředek, jež pomáhá Egu bránit se proti 

nepřijatelným pudovým přáním Id (většinou sexuálního charakteru). Ve Freudově 

koncepci jsou obranné mechanismy vnímány jako patologické mechanismy na jejichž 

podkladě vznikají symptomy.  
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Na práci Sigmunda Freuda navázala jeho dcera Anna Freudová, která popsala 9 

obranných mechanismů, regrese, reaktivní formace, izolace, odčinění, projekce, 

introjekce, obrat proti sobě, zvrat a sublimace. Popsala jejich adaptivní i maladaptivní 

důsledky. Vypozorovala také, že obranné mechanismy se mohou kombinovat. 

Teorie obranných mechanismů byla dále rozpracována, kdy se jejich vnímání 

postupně posunulo od patologie k plnění adaptivních ochranných funkcí. V tomto 

směru se obranným mechanismům věnoval Vaillant, který došel k názoru, že 

obranné mechanismy mohou plnit i adaptivní funkci napomáhat psychické rovnováze 

přizpůsobením se okolí. Aby bylo možné považovat obranu za adaptivní, musí ale 

vést k redukci utrpení, ne pouhému „znecitlivění“. Spíš než aby emoce blokovala, by 

měla podporovat jejich uvolnění.  

Vaillant seskupil obranné mechanismy do čtyř úrovní: 

- psychotické (popření a zkreslení) 

- nezralé (projekce, schizoidní fantazie, somatizace, pasivní agrese, agování a 

disociace) 

- neurotické (izolace/intelektualizace, potlačení, přesun a reaktivní formace) 

- zralé (altruismus, suprese, anticipace, sublimace a humor). 

Obrany na nejnižších úrovních způsobují distorzi reality, naopak ty na nejvyšší 

pomáhají s adaptivní integrací. 

V literatuře je popisována definice až padesáti obranných mechanismů, ale některé 

lze považovat za velmi blízce spojené. Podle Plutchika existuje určité jádro 

obranných mechanismů, které ověřil faktorovou analýzou. Tento model Plutchik a 

Conte rozpracovali a ke každému obrannému mechanismu přiřadili určité typické 

aspekty. Například obranný mechanismus potlačení souvisí s rysy osobnosti 

bázlivost, pasivita, letargie a s potřebou vyhnout se sociálním vztahům. Jako metody 

je při této obraně užito zapomenutí bolestné události, což naplňuje jeho funkci 

vyhnout se rozhodování a úzkosti. Tuto tabulku uvádím jako přílohu č. 1. 

Dále bych blíže popsala obranné mechanismy, které se vyskytují ve výsledcích mé 

atestační práce, o které budu mluvit vzápětí.ení to žádným způsobem vyčerpávající 

přehled obranných mechanismů. Vycházím především z popisu v DSM IV. 
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Splitting (štěpení) – jedinec není schopen integrovat negativní a pozitivní vlastnosti 

do jednotného obrazu, proto objekt vnímá v jednu chvíli jako nejlepší a v další chvíli 

jako nejhorší. 

Disociace – jde o výraznou změnu aspektu vědomí, kdy je stresující situace 

zvládnuta dočasnou neschopností vědomě integrovat podněty. 

Devalvace – stresory a konflikty jsou řešeny připisováním zveličených negativních 

charakteristik sobě nebo ostatním, čímž dojde k znehodnocení objektu.  

Popření – jedinec se brání vnímání určité skutečnosti, která by mohla způsobovat 

bolest či zranění, zcela ji v mysli odsune do nevědomí, což umožňuje soustředění se 

na jiné věci a udržení psychické pohody nicméně to brání racionálnímu zhodnocení a 

řešení situace. 

Projektivní identifikace (projekce)  – vyrovnání se s emocionálním konfliktem či 

stresory tím, že jedinec falešně přisuzuje druhým vlastní nepřijatelné pocity či 

myšlenky. Může se ale stát, že tyto chybně přisuzované pocity u druhých svým 

chováním skutečně vyvolá. 

Agování – vyrovnání se se situací impulzivní akcí, při které člověk nepřemýšlí o jejích 

následcích namísto prožití dané emoce. 

Pasivní agrese – řešení konfliktu pomocí nepřímého vyjádření agrese vůči ostatním. 

Autistická fantazie – jedinec se vyrovnává se stresory nadměrným denním snění, 

které používá jako náhražku za řešení situace. 

Izolace – odpojení zážitků od pocitů, které vyvolávají. 

Reaktivní formace – obrana proti stresorům pomocí nahrazování nepřijatelných 

myšlenek a pocitů přesně opačnými. 

Suprese (potlačení) – popisuje záměrné vyhýbání se přemýšlení o problému, 

nepříjemných pocitech či zážitcích, tyto ale zůstávají vědomí přístupné na rozdíl od 

mechanismu popření. 

Přesunutí – přenesení pocitu, který k danému podnětu máme, na jiný náhradní 

objekt. 
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Idealizace – připisování zveličených pozitivních kvalit sobě nebo ostatním, kdy se 

potom idealizovaná osoba jeví jako bezchybná, podobně jako u štěpení, ale u 

idealizace se nevyskytují žádné záporné emoce. 

 

 

Dotazník DSQ40 

Dotazník Defense Style Questionaire (DSQ 40) byl vytvořený autory Bondem a 

Wesleyem r. 1983 a je nejpoužívanějším nástrojem ke zkoumání obranných 

mechanismů.  Jde o sebeposuzovací dotazník a vzhledem k tomu, že obranné 

mechanismy jsou nevědomé, je dotazník zkonstruován tak, že detekuje 

charakteristický styl, jakým jedinec reaguje a který je schopen s odstupem popsat.  

Dotazník obsahuje 40 výroků a respondent hodnotí na škále 1 až 9 do jaké míry je 

pro něj výrok poplatný. Dotazník posuzuje 20 obranných mechanismů. Výsledek pro 

jednotlivé obranné mechanismy je vždy tvořen průměrem 2 položek v dotazníku. 

Obranné mechanismy poté hodnotíme v rámci skupin, do kterých byly pomocí 

faktorové analýzy rozděleny na: 

- zralé (sublimace, humor, anticipace, potlačení),  

- neurotické (odčinění, pseudoaltruismus, idealizace, reaktivní formace)   

- nezralé (projekce, pasivní agrese, agování, izolace, devalvace, autistická 

fantazie, popření, přesunutí, disociace, štěpení, racionalizace, somatizace). 

Překlad dotazníku DSQ 40 do češtiny a jeho standardizaci provedla Červenková 

(2005) v Psychiatrickém centru Praha. Ve své práci publikovala plné znění a svolila 

k jeho využívání ve výzkumu. 

 

Použití dotazníku DSQ40 u pacientů s hraniční poruchou osobnosti 

 Při tvorbě své atestační práce z psychiatrie jsem dotazník DSQ40 administrovala u 

pacientů s hraniční poruchou osobnosti. Na pacienty s hraniční poruchou osobnosti 

jsem se zaměřila, protože hraniční porucha je nejčastější z poruch osobností, se 

kterou se klinický pracovník setká, a proto porozumění mechanismům psychické 

organizace u těchto klientů je velmi důležité. 
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Cílem práce bylo zhodnotit rozdíl v používaných obranných mechanismech u 

pacientů s hraniční poruchou oproti zdravým kontrolám a dále porovnat, zda se 

zastoupení obranných mechanismů liší podle přítomnosti komorbidní poruchy. 

Sledovala jsem pacienty s komorbiditou deprese, přidruženou závislostní 

problematikou a v komorbiditě s psychotickou poruchou nebo s opakovanými 

psychotickými dekompenzacemi. 

Sběr dat proběhl v Psychiatrické nemocnici Bohnice, kde pracuji, v dubnu až červnu 

2020 na 4 odděleních. Celkem se zúčastnilo 31 pacientů. Z nich bylo 26 žen a 5 

mužů. Vzhledem k tomu, že se při vyhodnocení ukázalo, že mužský vzorek je příliš 

malý na validní statistické vyhodnocení, jsem dále pracovala pouze s výsledky žen. 

Průměrné skóry u obranných mechanismů pacientek jsem porovnávala s normami 

pro normální ženskou populaci. 

V celkovém vzorku pacientek s hraniční poruchou osobnosti bylo patrné vyšší 

zastoupení nezralých obranných mechanismů. Statisticky významné odchylky 

dosáhly mechanismy projekce, pasivní agrese, agování, devalvace, autistická 

fantazie a somatizace. Z neurotických mechanismů to byly reaktivní formace a 

odčinění. 

Při porovnání skupin pacientů s komorbidními poruchami nedošlo k výrazným 

rozdílům. U skupiny žen s hraniční poruchou osobnosti bez dalších komorbidit, 

kterých bylo ve vzorku 10, se veškeré statisticky významné rozdíly vyskytly 

v nezralém osobnostním stylu a všechny obranné mechanismy zralého stylu měli 

nižší průměry, než jaké jsou v normální populaci, i když ne se statisticky významnou 

odchylkou. Zajímavé mi přišlo, že u žen s komorbiditou deprese byl jako u jediné 

skupiny vyšší průměr u mechanismu izolace, což dle mého názoru odpovídá klinice 

depresivního onemocnění a je dobré na to při léčbě pamatovat. Dále byli u pacientek 

s komorbiditou deprese vyšší průměry zjištěny u obranných mechanismů odčinění, 

idealizace, projekce a autistické fantazie. 

U skupiny žen s hraniční poruchou osobnosti a komorbidní závislostí na alkoholu či 

na drogám byli vyšší průměry než v běžné populaci u řady mechanismů z nezralého 

obranného stylu, u mechanismů projekce, devalvace, autistické fantazie a přesunutí. 

Nižší průměr byl zjištěn u mechanismu racionalizace. 
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Práce s obrannými mechanismy v psychoterapii 

Proč zkoumat a stanovovat obranné mechanismy? Obranné mechanismy ega jsou 

jedním ze základních rysů širší organizace osobnosti a práce s nimi je jedním ze 

základních konceptů řady psychoterapeutických systémů. 

S obrannými mechanismy začala pracovat již psychoanalýza. Analýza obranných 

mechanismů představuje hlavní koncept. Úkolem terapie je rozkrývání obranných 

mechanismů a jejich přenášení do vědomí. K tomuto je zapotřebí znát klientovu 

minulost a při tom odhalovat nevědomé obsahy, které se postupně nastřádaly. 

K tomuto v psychoanalýze slouží technika volných asociací, kdy se klient vzdává 

určité části kontroly a tím je podpořeno vyjádření Id namísto Ega. Protože ale klient 

nechce, aby byly odhaleny nevědomé obsahy, které jsou pro něj ohrožující, reaguje 

obrannými reakcemi a psychoterapeutova práce spočívá v rozpoznání mechanismu 

obrany. Dalšími technikami, které k tomuto účelu slouží, jsou výklad snů a chybných 

úkonů a přeřeknutí, které jsou cestou k nevědomí. Dalším důležitým konceptem 

psychoanalýzy, který převzali i další terapeutické směry je práce s přenosem. 

V přenosu dochází k opakování vztahových vzorců a emocí ve vztahu 

s psychoterapeutem. Přenos je tedy dalším zdrojem informací o pacientově minulosti 

a zdrojem k tomu, aby své vztahové vzorce z minulosti mohl prožít znovu a jinak. 

Zvyšování vědomí je nadále základem psychoterapeutické práce a jedním z hlavním 

principů práce s klienty. 

Psychoanalýza byla prvním směrem, který se obrannými mechanismy zabýval. Práce 

s nimi potom byla dále rozpracována. Cílem psychoanalýzy bylo poznat klientovu 

minulost, pochopit vznik obrany, její význam v historii klienta a přivedením obrany do 

vědomí klienta má dojít k jejímu odstranění a vniku nových adaptivních vzorců 

chování. Nicméně pouze zvědomnění často nestačí k odstranění obranných 

mechanismů a změně klientova jednání. Toto bylo u psychoanalýzy kritizováno, 

stejně jako její velké zaměření na sexualitu a agresi jako základní pohony lidského 

jednání. 

Vůči psychoanalýze se vyčlenil směr kognitivně-behaviorální, který také s obrannými 

mechanismy pracuje. Ale jeho cílem není znát původ vzniku obrany, ale její negativní 

působení v současném životě klienta a jak toto odbourat. Základní metody a techniky 
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směru vycházejí z teorie učení. Smyslem terapie je tedy naučit klienta techniky, díky 

kterým změní své chování v adaptivní. Kognitivně-behaviorální terapeuti vytvořili 

desítky metod. Zde bych zmínila ty nejznámější a široce využívané. Metody na 

ovlivnění úzkosti a strachu prací s tělesnými reakcemi, které při nich klient zažívá. 

Patří tam nácvik svalové relaxace, autogenní trénink a nácvik zklidňujícího dýchání, 

kdy s klientem nacvičujeme relaxaci a zklidnění a poté je umí použít i v situacích, kdy 

zažívá úzkost. Metody přímo zaměřené na ovlivnění zjevného chování. Z nich jedna 

ze základních je systematická desenzibilizace využívaná především v léčbě fóbií. 

Klienta nejdříve učíme progresivní svalové relaxaci a potom je vystavován situacím, 

které v něm budí strach, který ale při relaxaci nemůže plně prožívat a ten tedy 

postupně vyhasíná. Podobným způsobem, kdy je klient vystavován nepříjemným 

situacím a učí se je postupně zvládat je expozice. Dalším typem je učení klienta 

novým dovednostem, které postrádá, a to učením se podle vzoru, což je technika, 

která se může dobře uplatňovat ve skupinové psychoterapii a hraním rolí, kdy si 

klient přímo zkouší nové chování a může s ním experimentovat a dostat zpětnou 

vazbu. Velkým konceptem v kognitivně-behaviorální terapii je operantní 

podmiňování, což je forma učení podle důsledků, které chování přináší. V terapii se 

tedy především využívá zpevňování žádoucího chování odměnou, například 

pochvalou. Tedy v terapii platí chválit, chválit, chválit, posiluje to vztah s klientem a 

zpevňuje vhodné chování. Posledním velkým celkem jsou kognitivní metody, kdy se 

prostřednictvím změny myšlení dosahuje i změny emocí a chování. Patří sem např. 

stop technika, kdy se klient učí zachytit a zastavit své negativní myšlenky a nahradit 

je pozitivní představou, kterou si dopředu vytvořil. Metoda kognitivní 

restrukturalizace, kdy se klient učí negativní myšlenky prozkoumat a racionálně 

přehodnotit. Dále práce s dysfunkčními kognitivními schématy, které si klient vytvářel 

od dětství na základě svých zkušeností a z kterých nyní pramení negativní myšlenky 

o sobě.  

U kognitivně behaviorální terapie ale zase platí, že řada klientů nezmění své chování 

bez porozumění, odkud jejich chování pramení a kognitivně-behaviorální terapie byla 

proto nařčena jako příliš redukcionistická. 

Dalším směrem, který bere práci s obrannými mechanismy jako ústřední prvek je 

dynamická psychoterapie. Psychodynamická terapie dělí obranné mechanismy podle 

úrovně zpevnění, tedy toho, jak často je klient zvyklý obranný mechanismus 
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používat, na epizodické, typické a charakterové. Typické obrany se vytvářejí 

opakováním a posilováním obraz epizodických. Charakterové obrny dávají vzniknout 

tzv. charakterovému pancíři, který se vyskytuje u psychických poruch. Další dělení je 

na obrany zralé, středně zralé a nezralé, podle jejich funkčnosti. Dynamická 

psychoterapie již totiž nepovažuje obranny vždy za patologické. V terapii je 

uznáváno, že obranna vždy má určitý účel a tím je ustavení nové psychické 

rovnováhy. Obranné mechanismy v tomto mohou být eufunkční i dysfunkční, důležitý 

je jejich adaptnivní charakter, intenzita, frekvence a rozsah, kdy jsou uplatňovány. 

V terapii je cílem dostat tyto mechanismy pod kognitivní a afektivní kontrolu. 

V pozitivní psychodynamické terapii je jednou z technik poukázat na jejich pozitivní 

stránky a posílit tak jejich eufunkčnost, proto se metoda věnuje vždy nejprve 

pozitivním momentům a k těm negativním se dostává až později. Důležitou součástí 

terapie je tedy rozlišení, kdy je obrana eufunkční a kdy dysfunkční a bylo by ji 

zapotřebí odstranit. Dysfunční obrany jsou především ty, které vedou k frustraci, 

narušují sebeakceptaci klienta, snižují jeho sebevědomí a energii. 

Při práci s konflikty se vychází z předpokladu, že jde o napětí mezi třemi pocity – 

přání, strachem a obrannou. Toto se uplatňuje i během terapie, jde o momenty, kdy 

si pacient přeje něco říci nebo udělat, ale zabrání mu v tom nepříjemné pocity 

strachu, viny, studu apod., které spustí mechanismus obrany s cílem tyto pocity 

zvládnout, potlačit. Důležité tedy je, aby si terapeut těchto momentů všiml a potom se 

zabýval úzkostí a obranou, kterou to spustilo. 

K tomu se používají techniky pětistupňového modelu. První částí je pozorování, kdy 

se obranné mechanismy zjistí, popíšou a pozitivně přeznámkují. Nastupuje 

inventarizace, to je rozlišit jejich eufunkčnost a dysfunkčnost, pochopit celkový model 

obran klienta. Poté zdůraznit pozitivní aspekty, posílení self, práce na budování 

pozitivního sebehodnocení, sebepřijetí. Verbalizace, kdy se začíná přistupovat 

k negativním momentům, uvědomění si obranných mechanismů, jejich slovní 

popsání, učení se správným reakcím a tím doplnění deficitů. Posledním krokem je 

rozšíření cílů klienta. 

Technika přerámování je široce využívaná i v integrativní terapii, proto bych ji zde 

blíže popsala. Technika vychází z toho, že jak vnímáme fakta a informace ovlivňuje 

naši emocionální odpověď i jednání. Proto se snažíme změnit úhel pohledu klienta, 

nabídnout nový náhled a pozitivnější hodnocení situací a jeho jednání, což může 
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změnit jeho vnímání a pojetí sama sebe i ostatních. Vhodné při přerámování také 

může být použití metafory, která může být pro klienta pochopitelnější a může ji 

jednodušeji přijmout a změnit tím své vnímání. 

V integrativní terapii dochází ke kombinování a využívání různých metod z různých 

směrů podle účinnosti a vhodnosti pro daného klienta a ke kombinaci směrů na 

základě společných faktorů. Uvedu několik těchto základních faktorů, které jsou 

důležité při práci s klienty. Základem je samozřejmě vztah. Důležité je vybudovat u 

klienta důvěru a otevřenost, pomocí schopnosti vcítit se do klienta a přijmout jej. Při 

práci s klientem potom může být důležitý výklad jeho potíží, snažit se s klientem 

nalézt porozumění jeho symptomům, sám sobě i právě odkrýváním obranných 

mechanismů. Klient toto přesvědčení či interpretaci musí přijmout jako pro něj 

smysluplné a významné. Důležitá je práce s emocemi a emoční uvolnění s možností 

vyjádřit emoce v přijímající a podporující atmosféře a poté je i kognitivně zpracovat. 

Důležitá je i konfrontace klienta s jeho problémy, aby se jim naučil realisticky čelit. 

K tomuto je zapotřebí již mít vybudovaný dobrý vztah s klientem, aby nedošlo 

k ruptuře. A využívá se samozřejmě posílení vhodného chování pomocí ocenění a 

pochvaly, jak jsem o tom již psala výše. 

Krátce bych se vrátila ke vztahu s klientem, který je jedním ze základních nástrojů 

v psychoterapii. Vztah patří mezi společné psychoterapeutické faktory, které se 

prokázaly jako účinné u všech psychoterapeutických směrů. Je proměnou, která 

nejsilněji predikuje výsledek léčby, Lambert (1997) udával, že až 30% efektu léčby je 

závislá na vztahu mezi terapeutem a klientem, u Norcrosse (2002) to bylo 12%. 

Vztah se definuje jako postoj k někomu a souhrn představ, postojů, očekávání a 

potřeb, které se projevují na emoční, kognitivní a behaviorální úrovni. Terapeutický 

vztah se tedy odehrává mezi terapeutem a klientem, je tvořen interakcemi verbálními 

i neverbálními. Důležité je všímat si, jak aktuálních interakcí, tak opakujících se 

vzorců. Vztah ovlivňují charakteristiky klienta i terapeuta, jejich attachmentový styl, 

minulé interpersonální vztahy, objektní vztahy, vztahová schémata, aktuální situace 

klienta i terapeuta, osobnost a komunikační styl. Je důležité, aby si byl těchto 

terapeut vědom u sebe a aby si jich všímal u klienta. Důležitá při budování i udržení 

vztahu je pracovní aliance, dohoda na cílech a společné práci a realistické vnímání 

potřeby a možnosti pomoci od druhého. Terapeut by se měl ke kontraktu s klientem 

opakovaně vracet a upřesňovat ho, aby bylo možné pracovní alianci dobře udržovat. 
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Uvedla bych několik technik budování vztahu s klientem: 1. vyjádřit podporu 

pacientova přání dosáhnout cíle a podpora realistické naděje ho dosáhnout, 2. 

vytvořit pocit porozumění a přijetí pacienta, projevovat mu empatii, 3. rozvoj 

pozitivního vztahu k pacientovi (např. za pomoci supervize), 4. uznání pacientova 

pokroku v léčbě, 5. podpora pacientova sebevyjádření. 

Dále bych popsala základní principy práce s obrannými mechanismy v integrativní 

terapii. Analýza obranných mechanismů je velmi důležitá, protože umožňuje 

rozpoznání automatického fungování, uvědomit si obranný proces, jeho důvod a 

následky. Základem je mít neustále na paměti jejich nevědomou podstatu. Klient 

nepoužívá obranné mechanismy ze zlé vůle. Je proto nutné k nim přistupovat 

s porozuměním, což ale neznamená, že bychom je měli tolerovat. Už proto, že 

uvědomění si používaných obranných mechanismů, je součástí práce v terapii. 

Odkrývání a odstraňování psychických obran je zapotřebí provádět velmi citlivě, 

respektovat intimitu a zranitelnost klienta. Není tedy vhodné je rozbíjet před 

předchozího navázání pevného vztahu s klientem a získání jeho spolupráce. Důležité 

při tom je projevovat dostatečnou empatii a vřelost. Nebezpečné může být 

konfrontovat klienta s obrannou, pokud nemáme dostatek času, abychom ošetřili 

následky. Je nutné mít na paměti, že pokud se pokusíme o odstranění obrany, je 

nezbytné nabídnout náhradu jako např. adaptivnější strategii nebo mechanismus 

copingu. 

Převedení obran do mechanismů copingu je jedním ze základních principů. Vždy se 

především snažíme, aby klient od nevědomých a rigidních reakcí přešel 

k záměrnému a flexibilnímu jednání směřující k pozitivnímu zvládnutí reality. 

 

Závěr 

V této práci jsem se pokusila především přehledně shrnout vývoj teoretických 

přístupů k obranným mechanismům a techniky práce s nimi dle jednotlivých směrů a 

integrativního pojetí. Problematika je to obsáhlá, důležitá a zajímavá, proto odkazuji 

k dalšímu studiu na zdroje, které jsem použila. 
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Příloha č. 1 

Tabulka č. 1 Základní struktura obranných mechanismů 

Obranný 

mechanismus 

Rysy osobnosti  Sociální potřeba Metody Funkce 

mechanismu 

Potlačení bázlivost, pasivita, 

letargie, oddanost 

vyvarování se či 

vyhnutí se 

sociálním vztahům 

zapomenutí 

bolestných 

událostí 

udržování 

pasivity, vyhnutí 

se rozhodování 

a úzkosti 

Přesun agresivita, cynismus, 

provokativnost 

nalezení obětního 

beránka, který 

snese a vstřebá 

hostilitu 

útočení na 

náhražku 

původního 

zdroje frustrace 

vyjádření zlosti 

beze strachu ze 

zlosti či odplaty 

Reaktivní 

formace 

altruismus, 

puritánství, 

svědomitost, 

moralismus 

ukázání dobrého a 

správného chování 

obrácení pocitů 

zájmu v opak 

schování zájmu 

ve špatném 

chování 

Kompenzace chlubivost, snivost, 

ustaranost kvůli 

nedostatkům 

být uznávaný, 

obdivovaný a 

chválený 

zveličování 

pozitivních 

aspektů svého 

self 

vylepšení 

pociťované 

slabosti nebo 

nahrazení ztráty 

Popření nekritičnost, 

důvěřivost, 

sugestibilita, 

romantičnost 

vyhnutí se 

konfliktům 

v sociálních 

vztazích 

interpretování 

ohrožení jako 

běžných 

neškodných 

problémů 

udržování pocitu 

„jsem oblíben a 

milován“ 

Projekce kritičnost, hledání 

chyb, obviňování 

identifikovat 

nedokonalost 

druhých lidí 

obviňovat nebo 

být hyperkritický 

snižování pocitů 

méněcennosti, 

studu, vlastní 

nedokonalosti 

Intelektualizace despotismus, 

sobeckost, obsese 

kontrolování všech 

sociálních vztahů 

nalezení 

racionální 

omluvy pro 

veškeré chování 

předejití 

vyjádření 

náhlých nebo 

nebezpečných 

impulzů 

Regrese impulsivnost, 

neklidnost 

vyjádření všech 

impulzů 

vyjádření 

impulzivního a 

nezralého 

chování 

dosažení přijetí 

impulzivního 

jednání 
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Příloha č. 2 

Dotazník DSQ 40 

Instrukce: 

Tento dotazník obsahuje tvrzení o různých postojích, které člověk může 
zaujmout. Nejsou zde "správné" ani "špatné" odpovědi. Na 9-ti bodové škále, 
prosím, označte, jak mnoho souhlasíte nebo nesouhlasíte s každým tvrzením, a 
to zakroužkováním čísla pod každým tvrzením. Číslo 5 znamená, že jste "někde 
mezi", číslo 3 znamená, že "mírně nesouhlasíte" a číslo 9, že "velmi 
souhlasíte". 

 

1. Uspokojuje mě pomáhat druhým a kdybych to dělat nemohl, byl bych v depresi. 

velmi nesouhlasím       1       2       3       4       5       6       7       8       9       velmi 
souhlasím 

2. Jsem schopný nezabývat se problémem do té doby, dokud mám čas ho řešit. 

velmi nesouhlasím       1       2       3       4       5       6       7       8       9       velmi 
souhlasím 

3. Svou úzkost zvládnu děláním něčeho konstruktivního a tvůrčího jako je např. 
malování nebo 

práce se dřevem. 

velmi nesouhlasím       1       2       3       4       5       6       7       8       9       velmi 
souhlasím 

4. Jsem schopný najít důvod pro všechno, co dělám. 

velmi nesouhlasím       1       2       3       4       5       6       7       8       9       velmi 
souhlasím 

5. Snadno se dokážu zasmát sám sobě. 

velmi nesouhlasím       1       2       3       4       5       6       7       8       9       velmi 
souhlasím 

6. Lidé mají tendenci nedobře se mnou zacházet. 

velmi nesouhlasím       1       2       3       4       5       6       7       8       9       velmi 
souhlasím 

7. Kdyby mě někdo přepadl a ukradl mi peníze, raději bych, kdyby se mu pomohlo, 
než aby byl potrestán. 

velmi nesouhlasím       1       2       3       4       5       6       7       8       9       velmi 
souhlasím 

8. Lidé o mě říkají, že mám sklon přecházet nepříjemné skutečnosti, jako by 
neexistovaly. 
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velmi nesouhlasím       1       2       3       4       5       6       7       8       9       velmi 
souhlasím 

9. Ignoruji nebezpečí jako kdybych byl Superman. 

velmi nesouhlasím       1       2       3       4       5       6       7       8       9       velmi 
souhlasím 

10. Jsem pyšný na svoji schopnost srovnat lidi do patřičných mezí. 

velmi nesouhlasím       1       2       3       4       5       6       7       8       9       velmi 
souhlasím 

11. Často se chovám impulsivně, když mě něco obtěžuje. 

velmi nesouhlasím       1       2       3       4       5       6       7       8       9       velmi 
souhlasím 

12. Když se mi nedaří, necítím se tělesně dobře. 

velmi nesouhlasím       1       2       3       4       5       6       7       8       9       velmi 
souhlasím 

13. Jsem velmi nesmělý člověk. 

velmi nesouhlasím       1       2       3       4       5       6       7       8       9       velmi 
souhlasím 

14. Mám více uspokojení ze svých fantazií, než z reálného života. 

velmi nesouhlasím       1       2       3       4       5       6       7       8       9       velmi 
souhlasím 

15. Mám zvláštní schopnost, která mi umožňuje bez problémů procházet životem. 

velmi nesouhlasím       1       2       3       4       5       6       7       8       9       velmi 
souhlasím 

16. Když se věci nedaří v můj prospěch, má to vždy dobré důvody. 

velmi nesouhlasím       1       2       3       4       5       6       7       8       9       velmi 
souhlasím 

17. Mám sklon dělat věci spíše ve fantazii, než v reálném životě. 

velmi nesouhlasím       1       2       3       4       5       6       7       8       9       velmi 
souhlasím 

18. Ničeho se nebojím. 

velmi nesouhlasím       1       2       3       4       5       6       7       8       9       velmi 
souhlasím 

19. Někdy si myslím, že jsem anděl a jindy ďábel. 

velmi nesouhlasím       1       2       3       4       5       6       7       8       9       velmi 
souhlasím 
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20. Jsem otevřeně agresivní, když se cítím ublížený. 

velmi nesouhlasím       1       2       3       4       5       6       7       8       9       velmi 
souhlasím 

21. Často mám pocit jako kdyby někdo, koho znám, byl anděl strážný. 

velmi nesouhlasím       1       2       3       4       5       6       7       8       9       velmi 
souhlasím 

22. Co se mě týče, lidé jsou buď dobří nebo špatní. 

velmi nesouhlasím       1       2       3       4       5       6       7       8       9       velmi 
souhlasím 

23. Kdyby mě můj nadřízený otravoval, mohl bych udělat v práci nějakou chybu nebo 
pracovat 

pomaleji, abych mu to tak vrátil. 

velmi nesouhlasím       1       2       3       4       5       6       7       8       9       velmi 
souhlasím 

24. Znám někoho, kdo může udělat cokoliv a je absolutně spravedlivý. 

velmi nesouhlasím       1       2       3       4       5       6       7       8       9       velmi 
souhlasím 

25. Umím držet své city pod pokličkou, když by měly vadit tomu, co dělám. 

velmi nesouhlasím       1       2       3       4       5       6       7       8       9       velmi 
souhlasím 

26. Obvykle dokážu vidět humornou stránku jinak nepříjemné situace. 

velmi nesouhlasím       1       2       3       4       5       6       7       8       9       velmi 
souhlasím 

27. Rozbolí mě hlava, když musím dělat něco, co nemám rád. 

velmi nesouhlasím       1       2       3       4       5       6       7       8       9       velmi 
souhlasím 

28. Často se mi stává, že jsem velmi milý k lidem, na které bych měl plné právo být 
naštvaný. 

velmi nesouhlasím       1       2       3       4       5       6       7       8       9       velmi 
souhlasím 

29. Jsem si jistý, že ze života dostávám špatný díl. 

velmi nesouhlasím       1       2       3       4       5       6       7       8       9       velmi 
souhlasím 

30. Když mě čeká obtížná situace, snažím se představit si, jaké to bude a najít 
způsob, jak ji 
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zvládnout. 

velmi nesouhlasím       1       2       3       4       5       6       7       8       9       velmi 
souhlasím 

31. Doktoři nikdy doopravdy nechápou, co mi je. 

velmi nesouhlasím       1       2       3       4       5       6       7       8       9       velmi 
souhlasím 

32. Po tom, co bojuji za svá práva, mám sklon se za svoji průbojnost omlouvat. 

velmi nesouhlasím       1       2       3       4       5       6       7       8       9       velmi 
souhlasím 

33. Když jsem depresivní nebo úzkostný, jídlo mi udělá dobře. 

velmi nesouhlasím       1       2       3       4       5       6       7       8       9       velmi 
souhlasím 

34. Často slyším od druhých, že neukazuji své city. 

velmi nesouhlasím       1       2       3       4       5       6       7       8       9       velmi 
souhlasím 

35. Když mohu předvídat, že budu smutný, lépe vše zvládám. 

velmi nesouhlasím       1       2       3       4       5       6       7       8       9       velmi 
souhlasím 

36. Ať si stěžuji jakkoli, nikdy nedostanu uspokojivou odpověď. 

velmi nesouhlasím       1       2       3       4       5       6       7       8       9       velmi 
souhlasím 

37. Často zjišťuji, že nic necítím v situaci, která by spíš měla vyvolávat silné emoce. 

velmi nesouhlasím       1       2       3       4       5       6       7       8       9       velmi 
souhlasím 

38. Ponoření se do úkolu mě dostává z úzkosti nebo deprese. 

velmi nesouhlasím       1       2       3       4       5       6       7       8       9       velmi 
souhlasím 

39. Kdybych byl v krizi, hledal bych jiného člověka se s podobným problémem. 

velmi nesouhlasím       1       2       3       4       5       6       7       8       9       velmi 
souhlasím 

40. Když mám agresivní myšlenky, cítím potřebu udělat něco, abych je odčinil. 

velmi nesouhlasím       1       2       3       4       5       6       7       8       9       velmi 
souhlasím 

PŘESVĚDČTE SE, PROSÍM, ŽE JSTE ODPOVĚDĚLI NA VŠECHNY OTÁZKY. 
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Příloha Č. 3  

Operacionální definice obranných mechanismů pomocí položek dotazníku OSQ 40 

 Sublimace 

 3. Svou úzkost zvládnu děláním něčeho konstruktivního a tvůrčího jako je např. 
malování nebo práce se dřevem.  

38. Ponoření se do úkolu mě dostává z úzkosti nebo deprese.  

Humor  

5. Snadno se dokážu zasmát sám sobě.  

26. Obvykle dokážu vidět humornou stránku jinak nepříjemné situace.  

Anticipace  

30. Když mě čeká obtížná situace, snažím se představit si, jaké to bude a najít 
způsob, jak ji zvládnout. 35. Když mohu předvídat, že budu smutný, lépe vše 
zvládám.  

Suprese  

2. Jsem schopný nezabývat se problémem do té doby, dokud mám čas ho řešit.  

25. Umím držet své city pod pokličkou, když by měly vadit tomu, co dělám.  

Odčinění 

 32. Po tom, co bojuji za svá práva, mám sklon se za svoji průbojnost omlouvat. 

 40. Když mám agresivní myšlenky, cítím potřebu udělat něco, abych je odčinil.  

Pseudoaltruismus  

1. Uspokojuje mě pomáhat druhým a kdybych to dělat nemohl, byl bych v depresi.  

39. Kdybych byl v krizi, hledal bych jiného člověka se s podobným problémem.   

Idealizace 

 21. Často mám pocit jako kdyby někdo, koho znám, byl anděl strážný. 

 24. Znám někoho, kdo může udělat cokoliv a je absolutně spravedlivý.  

Reaktivní formace  

7. Kdyby mě někdo přepadl a ukradl mi peníze, raději bych, kdyby se mu pomohlo, 
než aby byl potrestán.  

28. Často se mi stává, že jsem velmi milý k lidem, na které bych měl plné právo být 
naštvaný. Projekce  

6. Lidé mají tendenci nedobře se mnou zacházet. 
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 29. Jsem si jistý, že ze života dostávám špatný díl. 

 Pasivní agrese  

23. Kdyby mě můj nadřízený otravoval, mohl bych udělat v práci nějakou chybu nebo 
pracovat pomaleji, abych mu to tak vrátil.  

36. Ať si stěžuji jakkoli, nikdy nedostanu uspokojivou odpověď.  

Agování  

11. Často se chovám impulsivně, když mě něco obtěžuje.  

20. Jsem otevřeně agresivní, když se cítím ublížený.  

Izolace  

34. Často slyším od druhých, že neukazuji své city. 

 37. Často zjišťuji, že nic necítím v situaci, která by spíš měla vyvolávat silné emoce.  

Devalvace  

10. Jsem pyšný na svoji schopnost srovnat lidi do patřičných mezí. 

 13. Jsem velmi nesmělý člověk.  

Autistická fantazie  

14. Mám více uspokojení ze svých fantazií, než z reálného života.  

17. Mám sklon dělat věci spíše ve fantazii, než v reálném životě.  

Popření  

8. Lidé o mě říkají, že mám sklon přecházet nepříjemné skutečnosti, jakoby 
neexistovaly.  

18. Ničeho se nebojím.  

Přesun  

31. Doktoři nikdy doopravdy nechápou, co mi je.  

33. Když jsem depresivní nebo úzkostný, jídlo mi udělá dobře.  

Disociace  

9. Ignoruji nebezpečí jako kdybych byl Superman.  

15. Mám zvláštní schopnost, která mi umožňuje bez problémů procházet životem.  

Štěpení  

19. Někdy si myslím, že jsem anděl a jindy ďábel.  

22. Co se mě týče, lidé jsou buď dobří nebo špatní. 

 Racionalizace  
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4. Jsem schopný najít důvod pro všechno, co dělám.  

16. Když se věci nedaří v můj prospěch, má to vždy dobré důvody.  

Somatizace  

12. Když se mi nedaří, necítím se tělesně dobře. 

 27. Rozbolí mě hlava, když musím dělat něco, co nemám rád. 
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Doprovázení truchlícího v kontextu psychoterapeutické 
praxe 

 

Barbora Košudová 
 

 
Úvod 

 

 Truchlení je proces vypořádavaní se se závažnou ztrátu, která se uděje v 

životě člověka. Ztrácení je univerzální lidskou zkušeností a v průběhu života se mu 

nelze vyhnout. Téma ztráty je proto častým tématem nebo podhoubím pro potíže 

klienta přicházejícího do terapeutické praxe. Doprovázení truchlením je důležitou 

součástí baterie terapeutických dovedností. Časté setkávání s klienty, kteří zažívají 

ztrátu, nebo komplikované truchlení byl jeden z důvodů, proč jsem se rozhodla toto 

téma zpracovat. Nejsem pracovník hospicu ani pohřební služby ani krizového centra 

a nemám dlouholeté zkušenosti z poradenství pro pozůstalé. Jsem psychiatrička a 

mimo jiné pracuji v psychiatrické a psychoterapeutické ambulanci. Téma smrti a 

truchlení je v naší společnosti ctící kult mládí, výkonu a úspěšnosti tabuizováno a 

odsouváno na okraj. I přesto, že se v mnohém situace a nabídka služeb pro truchlící 

zlepšuje, může být ještě pořád těžké pro pozůstalého nalézt adekvátní pomoc. Tato 
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práce je výsledkem hledání návodů a způsobů jak tématu truchlení porozumět a toto 

porozumění použít v praxi. 

Vymezení tématu a cíl práce 

 

 Větší či menší ztráty jsou nedílnou součástí života. Přirozenou emocionální 

reakcí na ztrátu je smutek, který je doprovázen truchlením. Proces truchlení 

představuje určitý způsob zpracování této ztráty- jedná se o proces vyrovnávání se 

s danou situací.(Špatenková 2011, str. 56)  

 Ztráty se dají rozdělit na jednotilvé typy. V praxi se často s jednou dominantní 

primární ztrátou pojí další ztráty sekundární. Špatenková dělí ztráty následovně: 

ztráta funkcionální (konfrontace s tělesnou nemocí nebo hendikepem, které jsou 

spjaty se ztrátou pohyblivosti nebo soběstačnosti) ztráta materiální (při krádeži, 

povodní, opuštění domova...) ztráta role (ztráta zaměstnání, odchod do důchodu, 

svatba etc...), intrapsychická ztráta, neboli vnitřní (ztráta naděje, očekávání, ideálů, 

např. narození postiženého dítěte) a nakonec ztráta vztahová, která znamená buď 

částečné, nebo úplné ukončení kontaktu a komunikace s osobou, se kterou jsme byli 

v emocionálním a fyzickém kontaku. Nejčastěji je to ztráta rozvodem, rozchodem, 

nebo smrtí. K nejtěžším ztrátám vůbec patří smrt blízkého člověka, protože se jedná 

o ztrátu definitivní a konečnou. (Špatenková, 2011) 

 Každá z uvedených typů ztrát s sebou přináší specifické změny a klade 

specifické nároky na člověka který jí prožívá, u každé se bude truchlení projevovat 

různou mírou a způsobem a každá ztráta bude vyžadovat jiné druhy intervence. Na 

druhou stranu věřím, že jsou některé zásady pro doprovázení truchlením společné a 

univerzálně použitelné. V této práci se budu zaměřovat na doprovázení klienta 

truchlením po smrti blízkého člověka. 

  

Proč doprovázení?  

 Proces truchlení u každého velmi individuální vnější a vnitřní projevy, průběh a 

intenzitu. Je mnoho různých způsobů kterými lidi zažívají, vyjádřují a adaptují se na 

ztrátu. Nikto není oprávněn určovat druhému jakým způsobem a jak dlouho truchlit. 

Každý je sám expertem na sůvj vlastní zármutek a na to, co prožívá.  

 Dle slov Elizabeth Kubler-Ross musíme vidět truchlící jako svoje učitele. 

Musíme jim umožnit aby nás učili o své zkušenosti. Nejsme experti na nikoho 



47 
 

truchlení. Musíme přistupovat k truchlícímu bez očekávání toho, co by se mělo stát, 

nebo co by měli cítit. 

 Musíme mít napaměti, že se jedná se o krizi, nikoliv nemoc. Je normální, že v 

situaci ztráty milovaného člověka proživá pozůstalý zármutek, cítí se opuštěn, zoufalý 

a bezmocný, jeho integrita a identita jsou výrazně zasaženy, má pocit, že se mu svět 

zhroutil a že život nemá smysl, může vykazovat fyziologické příznaky (ztráta spánku, 

apetitu aj.) a může se chovat jinak, než doposud. Ačkoliv může truchlení nemoc 

připomínat, je přirozeným způsobem zpracování ztráty. (Špatenková, 2011, str 69)  

 Neexistuje žádný ucelený způsob jak v situaci truchlení aplikovat systémy, 

rady, nebo pravidla. (Wheeler-Roy, Amyot, 2004)  

 Truchlení je dlouhou a náročnou cestou ze dna slzavého údolí na vrchol hory, 

který je pro temná mračna v nedohledu. Naše práce je být přítomen a ne být 

zachráncem; naslouchat a emočně podporovat; svítit ve tmě a dodávat naději; na 

vrchol hory doprovázet, ne nést.  

 

Truchlení a reakce na ztrátu 

 

 Truchlení se dá definovat jako komplexní psychologická, sociální a somatická 

reakce na ztrátu. (Špatenková, 2011 str.69) Jedná se o reakci, která se musí nechat 

proběhnout a nemůže být opomenuta a potlačena, protože zastává pro pozůstalého 

důležitou funkci. A sice funkci reintegrace a reorganizace chaosu vzniklého ztrátou 

blízkého. Má funkci přechodu mezi původním stavem věcí a nastolením nového 

funkčního řádu. Zkušenost hlubokého zármutku ovlivňuje všechny aspekty osobnosti.  

 

Časté symptomy nekomplikovaného truchlení 

Emoční reakce 

Často konfliktní záplava různorodých emocí.   

• smutek, zármutek a žal 

• strach z osamění a z nutnosti pokračovat v každodenním životě sám  “Co teď 

budu dělat?”, strach z nových míst, starých oblíbených míst, sociálních situací, 

z rozhodování 
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• vztek na život, na Boha, na zesnulého, na ostatní, že jsou šťastní, často se 

vyskytuje hledání vinníka, obviňování okolí (např. Zdravotnický personál kvůli 

zanedbání péče) 

• sebeobviňování, “Mohl jsem…”, “Neměl jsem…”, Kdybych jenom…”, “Proč 

jsem jenom...” 

• bezradnost, beznaděj 

• úleva (pro některé) 

• touha a přání po zemřeném/ztraceném člověku  

• neschopnost sdílet pocity s ostatními 

• pocit opuštěnosti 

• úzkost- všechno zmíněné způsobuje akumulaci generalizovaného pocitu 

úzkosti, a rovněž může dál pocit úzkosti zvýraznit konfrontace s vlastní 

smrtelností. 

• Zkoušení chopit se života po smrti blízkého novým způsobem znamená 

utvoření nového “normálu”. Člověk prochází zároveň tranzitorní krizí a to 

znamená pro mnohé úzkost, než se nový normál stane novým 

akceptovatelným způsobem života.  

 

Fyzická reakce 

• změny chuti k jídlu (přejídání se, nebo zráta chuti k jídlu)  

• poruchy spánku (neschopnost usnout, vzbudit se, přemíra spánku, 

neschopnost iniciace dne, ztráta motivace, noční můry, přerušovaný spánek)  

• změny fyziologických funkcí (krevní tlak, pulz, hladina cukru, zažívací obtíže, 

bolesti hlavy, migrény). 

• Tělesné příznaky (divný pocit v břiše, kolem žaludku, přecitlivělost na zvuk, 

hluky, problémy s dýcháním, únava, letargie, sucho v ústech apod) 

• špatné jídelní a spánkové návyky můžou následně oslabit imunitní systém a 

oslabit schopnost těla udržet zdravou rovnováhu. Pozůstalý může onemocnět. 

 

Behaviorální reakce 

• zvýšená tenze, iritabilita, agresivita (tón a hlasitost mluvení)  

• stažení (velmi tichý hlas, introverze, krátké odpovědi, limiování konverzace na 

minimum, vnímání sebe jako nehodného štěstí) 
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• zvýšení pochybování o sobě- rozhodování jsou náročné, potřebuje hodně 

ujištění, může následovat nezájem, lhostejnost, apatie 

• nedůvěra vůči okolí 

• prožívání nesmyslnosti života, vyhýbání se iniciaci aktivit nebo opouštění 

domova 

• hyperaktivita- uklízení, pracování, mluvení, nakupování, projekty opravování 

domova, excesivní organizace.  

• sebedestruktivní a lehkomyslné chování.  

• zvýšený usus alkoholu a jiných drog (často k otupění nepřínemých pocitů)- do 

jisté míry normální, pozor ale na riziko vzniku závislosti! 

• sexuální promiskuita- k nalezení komfortu, nebo zkoušení a riskování že se mi 

něco stane (třeba sexuálně přenosné nemoci, etc.) 

 

Kognitivní reakce:  

• snížená pozornost, neschopnost sposutředit se na konverzaci, číst a zůstat 

soustředěný, zapomětlivost.  

• Zaměření na zemřelého a ztrátu až do míry obsesivního myšlení 

• Idealizace minulosti a vztahu, který byl ztracen. 

• Idealizace budoucnosti 

• Přehánění vlastní odpovědnosti za smrt pozůstalého 

 

Reakce na úrovni vnímání 

• pocity depresonalizace, derealizace 

• pocity přítomnosti zemřelého, halucinace- vidění zemřelého, slyšení jeho 

hlasu 

 

Spirituální/filozofické reakce: 

• existenciální krize 

• změna a opětovná evaluace hodnotového systému a víry 

• jakékoliv otázky na Boha a vztek vůči němu  často nesou s sebou pocity viny 

se kterými je rovněž potřeba pracovat. 
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S náhlou a neočekávanou smrtí se spojují další specifické reakce. Pravidelm často 

bývá, že jsou všechny výše zmiňovány projevy zintenzivněny.  

Dalšími projev jsou: 

• neschopnost uvěřit a pochopit co se stalo “proč” a “jak” 

• snížená schopnost vyrovnat se s událostí kvůli utrpenému šoku.  

• ztráta pocitu bezpečí a jistoty ve světě (očekávání, přesvědčení o světě) 

zvýraznění úzkosti 

• emoční bolest z nemožnosti říct “sbohem”, “miluji tě”, “odpouštím ti”, “odpusť 

mi” a z nemožnosti ohlédnout se za společnými zážitky (dobrými a zlými), 

nemožnost stihnout naplánovat život pozůstalého po úmrtí blízkého člověka 

• často velké sekundární ztráty, zahrnující finanční jistotu, ztrátu kamarádů, 

práce, nutnost přestěhovat se, ztráta rodinné stability/zázemí.  

Časté rizikové faktory komplikovaného truchlení: 

• okolnosti úmrtí, jež zavdaly pozůstalému příčinu k sebeobviňování (např. 

suicidum, smrt v nemocnici bez možnosti rozloučení) 

• předčasná, náhlá, neočekávaná či strašlivá smrt 

• ambivalentní, závislý, nebo symbiotický vztah 

• smrt dítěte 

• charakteristiky pozůstalého-předchozí nedořešené ztráty, neschopnost 

vyjádřovat pocity, nadměrné, časté a dlouhotrvající pocity hněvu, viny, či 

výčitky svědomí atd.  

• Nedostatečná opora ze strany okolí a chybění podpůrných zdrojů 

 

Symptomy komplikovaného truchlení 

• deprese 

• somatizace 

• závislost na alkoholu nebo jiných drogách 

• fobie 

• záchvaty paniky 

• projevy klinické duševní poruchy aj. 

 

Sekundární ztráty 
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 Kromně primární ztráty blízkého člověka zažívá pozůstalý řadu sekundárních 

ztrát, které se ztrátou zesnulého úzce souvisí. 

 

Část sebe 

• Všechno co bylo investováno do vztahu: láska, péče, starost. Energie, která je 

posílaná od jednoho k druhému je odstřižena. Člověk se necítí uceleně. 

(Znovuobjevení rolí a pocitu účelnosti a jak je pozůstalý potřebný s vědomím, 

že vyjímečnost ztracného nelze nahradit ničím, můze napomoct k vytvoření 

nové integrace self) 

• Ztráta sebevědomí- protože se člověk necítí uceleně, může zažívat pocity 

neadekvátnosti, nedostatečnosti, co může vést k nerozhodnosti. Ti, co mají 

potíže s nejasným sebeobrazem s ním mají větší obtíže v procesu truchlení.  

• Ztráta vlastní identity, ztráta rolí- “jsem ještě manželka, když mi zemřel 

manžel?” 

• ztráta vlastní integrity – “co jsem to vůbec za člověka?” 

 

Rodinná struktura 

• role a očekávané chování jednotlivých členů jsou nuceny se měnit. Ztráta 

matky je prezentována s určitými obtížemi, ztráta otce s jinými, ztráta dítěte se 

ztrátou pohledu do budoucosti a co mohlo být... 

 

Životní styl 

• pozůstalému se mění manželský stav, je single, objevuje se nutnost převzít 

odpovědnost za celou rodinu/domácnost sám 

 

Budoucnost a sny 

• pozůstalý se zemřelým měli plány a sny do budoucna, to se smrtí mění, 

pozůstalý je často bezcílný po nějakou dobu truchlení. Záleží na tom, jakou 

roli zemřelý zastával.  

• Ztráta nadějí a očekávání do budoucna jsou součástí truchlení 

 

Sociální změny 

• změna vztahování se k přátelům, známým, jiným rodinným příslušníkům  
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• mnoho lidí si není jistých jak se vztahovat k pozůstalému, často se mu 

vyhýbají, neznají ho v této nové situac. Všichni rodinní příslušnící truchlí svým 

způsobem a ostatní nevědí jak adekvátně reagovat.  

• Nutnost přestěhovat se- ztráta kolegů/ spolužákú/ přátel.  

 (Wheeler-Roy, Amyot, 2004, str. 10)(Špatenková 2011, str. 11) 

 

 Pozůstalý v takové situaci potřebuje podporu a pomoc, té se mu však často 

nedostává. Hlavním zdrojem podpory pozůstalým by měli být nejbližší, rodina, 

přátelé, známí, ale často toho nejsou schopní. Rodinný systém může být natolik 

zasažen ztrátou a truchlením, že se stane dysfunkčním. Ani lidé z jiného sociálního 

okolí nebývají truchlícím dostatečnou oporou. Chování a prožívání pozůstalých je 

znepokojuje. Obvykle nevědí jak se k pozůstalým chovat, proto se setkání s nimi buď 

vyhýbají a nebo se je snaží planě utěšovat. (Špatenková 2013, str. 11) 

 Pro pozůstalé může být někdy přijatelnější mluvit o bolestných a zraňujících 

záležitostech s cizím člověkem, než s členem rodiny, ale ani u pomáhajících profesí 

(lékařů, psychologů, sociálních pracovníků) nemusí pozůstalí najít pochopení. Je to 

jednoduše tím, že setkání s truchlícím a problematika umírání a smrti je děsivá, 

připomíná všem jejich bezmocnost, neschopnost čelit smrti a bojovat s ní, ale také 

vlastní konečnost.(Špatenková 2013, str. 13) 

 “K truchlícímu pozůstalému se okolní svět chová jinak než k člověku, který 

netruchlí. A čím více nějaká společnost vytěsňuje smutek a smrt, tím méně je taková 

společnost schopna projevovat v jednání s truchlícími spontánnost. Tím spíše také 

vyžaduje, aby pozůstalý s truchlením co nejdříve přestal” (Kast, 2015, str.14, 15) 

 

Průběh truchlení v čase  

 

Fáze truchlení 

 Přesto, že máme k dispozici rozdílné koncepty členění truchlení na fáze od 

různých autorů, neexistuje přesný a „normální“ časový harmonogram pro truchlení. 

Intenzita zármutku, délka a způsob truchlení závisí od mnohých dalších vnitřních a 

vnějších faktorů. Důležitým faktorem je zejména síla vazby ke ztracenému objektu. 

Dalším například fakt, že lidi pouze netruchlí, ale taky jsou často nuceni účastnit se 
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života se všemi jeho překážkami a tyto stresory mimo jiné budou mít vliv na jejich 

cestu adaptace. (Wheeler-Roy, Amyot, 2004) 

 Nicméně iluze členění procesu truchlení na fáze je užitečná, protože nám 

umožňuje strukturovat chaotickou diverzitu různých reakcí a lépe se v nich vyznat. 

  

 Špatenková (2013, str. 84) popisuje tři hlavní fáze truchlení:  

1. fáze konfuze- krátké období šoku, otřesu a zmatku- několik hodin až dnů- 

pozůstalí jsou zmatení, otupělí, omráčení, často reagují automatizovaně, nevěřícně. 

2. fáze exprese- intenzivní období ventilace zármutku a žalu- několik měsíců  

3. fáze adaptace- kdy se pozůstalí pomalu vracejí zpět k normálnímu fungování a k 

životu vůbec. Někdy se tato fáze popisuje I jako akceptace (smíření a přijetí) ale v 

mnohých případech (zejména třeba po smrti dítěte) není možné plně se se ztrátou 

smířit a akceptovat jí. Jedná se tedy o adaptaci- přizpůsobení se životu v kterém 

zemřelý schází- rok až několik let 

 V publikaci krizové intervence pro praxi dále Špatenková (2011, str. 70) 

popisuje mezi první a druhou fázi ještě fázi další (nazvime jí fáze 1,5): 

1,5. fáze sebekontroly- zpravidla trvající do večera dne pohřbu- organizace pohřbu 

znemožňuje pozůstalým aby zcela podlehli svému zármutku.  

 Je mým domněním že tato fáze je autorkou považována za obsolentní a 

nedůležitou, a proto se již v nové publikaci nepoužívá. Má ale společné  

 

Kast (2015) a Vodáčková (2012, str. 312) rozdělují proces truchlení na 4 fáze: 

1. Fáze, kdy člověk nechce uvěřit- popření 

2. Fáze otevřených emocí-propukání chaotických emocí 

3. Fáze hledání zemřelého a odpoutávání se od něj 

4. Fáze nového vztahu k sobě a ke světu 

 

Dalo by se říct, že fáze obou modelů se mohou v jistém smyslu prolínat.  

 

 Je potřeba mít na paměti, že délka trvání jednotlivých fází je pouze ilustrativní 

a nemůže být měřítkem úspěchu copingového procesu. V realitě pozůstalí nemusí 

procházet všemi těmito fázemi, některé fáze přeskočí, nebo zůstavají zaseknutí v 

jedné fázi dlouho, další oscilují mezi jednotlivými fázemi sem a tam jako na kyvadle 

Loreznova atraktoru. Pozůstalí potřebují k vyrovnání se se ztrátou delší čas, než si 
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většina lidí (i odborníků) myslí. Minimální doba k umožnění pozůstalému dovršení 

procesu truchlení by měla být 13 měsíců, co zahrnuje I výročné reakce (na výročí 

úmrtí, pohřbu, atd.) ale I tento čas je pouze orientační (vdovám trvá završit proces 

truchlení v průměru 3-4 roky) a u ztráty dítěte, nemusí k završení procesu truchlení 

nikdy dojít. Dobrou známkou, že je pozůstalý na dobré cestě je to, když vzpomínky již 

nezpůsobují takovou bolest. (Špatenková 2013, str. 84, 87)  

 

Úkoly zármutku 

 Oproti konceptu fází truchlení staví Worden koncept úkolů zármutku, které 

jsou nutné k ošetření zármutku a zdravému průběhu truchlení. Tento koncept 

zdůrazňuje nutnost aktivního přístupu truchlícího, a oproti pasivní povaze fází 

truchlení dodává naději, že je možné zármutek ovlivnit činností osoby, která ho 

prožívá. (Špatenková, 2011, str. 71) 

 

4 úkoly: 

Přijmout ztrátu jako realitu. 

Prožít si zármutek. 

Přizpůsobit se světu, ve kterém zemřelý chybí. 

Přeinvestovat city (citově se odpoutat od zemřelého a investovat city do jiného 

vztahu) 

 

 Špatenková doporučuje použít pro edukaci pozůstalých o procesu truchlení 

kvůli srozumitelnsoti spíše metaforu, kterou by se připodobili fáze truchlení. Vybírá 

metaforu výstupu na horu, která je strmá a výstup na ní je podobně zdlouhavý a 

náročný jako proces truchlení.  

 Bezprostředně po smrti milovaného člověka se pozůstalí ocitají v slzavém 

údolí, které je chladné a nehostinné, plné emocionálního zmatku. Vzhledem k tomu, 

že tam trpí, rozhodnou se hledat cestu, která by je odtamtud vyvedla.Protože jsou 

unavení a výstup je těžký, kdykoliv mohou opět spadnout do slzavého údolí, 

opakovaný výstup je však vždy jednodušší a rychlejší, protože již předtím nalezli 

cestu ven. Prozatimním cílem je uniknout ze slzavého údolí. Vrchol hory je v 

nedohlednu za hradbou temných mračen a pozůstalí ani nevěří že nějaký existuje- 

nacházejí se ve druhé fázi. Na počátku třetí fáze již nahlédnou přes temná mračna a 

spatří vrchol hory zalitý sluncem a mohou se odhodlat na něj vystoupit.  
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 Spočinutí na vcholu hory potom znamená završení truchlení, rozhlížení se po 

krajině a zjištění že život je krásný a že stojí za to, aby byl žit.  

 Doprovázející v této metafoře plní funkci šerpy- nosiče zavazadel. Pomáhá 

nést břímě, zatím co pozůstalý hledá cestu nahoru. (Špatenková, 2013, str. 85) 

 

Doprovázení truchlením  

 

“Klient od poradce chce, aby mu poskytl své naučené schopnosti a dovednosti 

zvládat těžké situace, odvahu neleknout se ani těch nejtěžších témat a profesionalitu 

“lidsky” mluvit I o nejvíce ohrožujícíh otázkách.” (Špatenková, 2013, str. 86) 

 

“Pokud chcete pomoci pozůstalým, musíte být emocionální houbou. Většina lidí si 

myslí, že musí radit, řešit problémy, být užiteční. Nemusíte. Nemusíte nic říkat, 

vlastně ani nemůžete říci nic, co by opravdu potěšilo, nemusíte dávat rady (I tak by to 

bylo k ničemu) a nemusíte dělat nic. Prostě tam jen buďte, vciťte se do jejich bolesti, 

strachu a trápení. Plňte roli houby. Tato role znamená, že se budete cítit bezradní a 

neužiteční, protože nic neděláte- ale ve skutečnosti děláte hrozně moc- jste tam, s 

ním, pro něho.” (Špatenková, 2013, str. 117) 

Wheeler-Royová a Amyot v manuálu poradců pro pozůstalé popisují zásady 

doprovázení truchlícího (Wheeler-Roy, Amyot, 2004, str. 1) 

-ctít ducha, ne intelekt 

-zvědavost, ne expertíza 

-učit se od druhých, ne učit je 

-doprovázet, nevést 

-zastavit se, nehnát se dopředu 

-objevení posvátného ticha, nevyplňovat každý bolestný moment slovy 

-poslouchat srdcem, neanalyzovat hlavou 

-být svědkem boje, ne organizovat ho. 

-být přítomen bolesti druhého, neodnímat bolest 

-respektovat chaos a zmatek, nenastolovat pořádek 

-jít do divočiny duše druhé lidské bytosti, ale nebrát si odpovědnost za nalezení cesty 

ven 
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Nutné podmínky poradenství pro pozůstalé 

• Zajištění toho aby se pozůstalý cítil přiajtý- doprovázející klienta 

bezpodmíněčně kladně přijímá a respektuje. Co neznamená souhlas, nebo 

svolení.  

• Doprovázející je vůči klientovi autentický (to znamená, že si uvědomuje svých 

reakcí na klienta) a projevuje zájem o klienta jako člověka (ptá se na zájmy, 

rodinu, normální fungování, zjišťuje hodnoty, priority a poznává copingové 

strategie). Sebeodhaluje se pouze do takové míry v jaké uspokojuje potřeby 

zvědavosti klienta, (nikoliv svoje vlastní) a buduje vztah důvěry, ale nenarušuje 

svou vlastní hranici v tom, co by považoval za vhodné klientovi sdělit. 

Vyjádřuje svůj názor, pokud si o něj klient vysloveně říká.  

• Doprovázející je empatický- schopen vidět situaci z pohledu klienta formou 

spoluúčasti na jeho světě. Poradce klienta vnímá a adekvátně mu komunikuje 

to, že ho vnímá. Aktivně klientovi naslouchá. Poradce a klient vytvářejí vztah 

vzájemné důvěry a je zajištěno soukromí. 

• Individualita truchlícího je akceptována ve všech jejich složkách. 

 

 

 

 Je potřeba myslet na to, aby se doprovázející vyvyaroval častým chybám 

kontaktu s truchlícím.  

Používání eufemizmů jako “spí” nebo “odešel” upírá pozůstalým právo na zármutek, 

protže popírá definitvnost ztráty. Říkejte slova jako “mrtvý”, “zemřel”, “smrt”, 

“sebevraža”, “pohřeb”, “rakev”. Pomáhají klientům uvědomit si realitu ztráty. Smrt je 

příčinou jejich utrpení, nikoliv mluvení o ní.  

Obava zmínit se o zemřelém. Užívejte jméno zemřelého, které používá pozůstalý.  

Rozpačitá práce s pláčem. Nezabraňujte pláči, nebídněte  pozůstalému papírové 

kapesníky a prostor a čas k vyplakání. Podporujte vyjádření emocí. Vyvarujte se 

neadekvátnímu fyzickému kontaktu při potřebě opečovat plačícího klienta. 

Minimalizujte fyzický kontakt na podání ruky ve dveřích při vstupu a výstupu. 

Nabídněte truchlícímu deku, do které se může zabalit.  

Nepodléhejte mýtům o truchlení jako je: Zlomené srdce se nikdy nezcelí, Člověk 

se nikdy nemůže přenést přes ztrátu dítěte. Čas zhojí všechny rány. Pohřeb je 
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zbytečný, protože jen znovu připomíná a oživuje tragédii. Děti se musí chránit před 

prožitkem smrti... 

Dávání rad- klienta tím připravujeme o autonomii a pocit kontroly. 

Poskytování planých útěch typu “máte ještě pro koho žít”, “máte celý život před 

sebou” “máte další dítě”, “život jde dál”, “neberte si to tak”, “to bude dobré”, “chce to 

čas” etc… nic z toho nezabírá. 

Hraní si na spasitele- nezachraňujte za každou cenu, vyzvěte truchlícího aby popsal 

své slzavé údolí, nesnažte se ho z něj vytáhnout.  

Překračování hranic. Ujasněte si Vaší dostupnost pro klienty. Nezapomínejte na své 

potřeby. Zařiďte si pravidlenou supervizi.  

Vnášení své víry a představ o záhrobí- klient má právo na své vidění světa a jeho 

interpretaci.  

 

Příprava na setkání: 

- počítejte s časovou rezervou. Špaténková udává na první kontakt vhodnost dvě až 

tři hodiny, ale dle mých zkušeností lze využít i času standardního 

padesátiminutového setkání.  

-vytvořte vhodné podmínky k rozhovoru a vyjádření emocí- dostatek soukromí, 

bezpečné a pohodlné místo, kapesníky 

-slušně se oblékněte- vhodnější jsou bledší, neutrální barvy. Černá působí příliš 

morbidně, není vhodné vyzývavé oblečení.  

Během setkání: 

-adekvátně pracujte se svým hlasem, srdečností I osobním stylem 

-rozlišujte ticho, které je tíživé a trapné a to, jež dává možnost zastavit se a dostat do 

kontaktu se svými pocity a sám se sebou.  

-Mluvte jasně a srozummitelně. 

-Ukážte upřímný zájem o klienta I o poznání zemřelého.  

-Neodvracejte se od bolesti klienta 

-Neodsuzujte emoce 

-Nepřerušujte pozůstalého v hovoru, neskákejte mu do řeči 

-Nemluvte příliš, nechte mluvit jeho 
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 Při prvním kontaktu běžné otázky jako “Jak se cítíte?”, “Co ode mne 

očekáváte?”, nebo “Co pro Vás mohu udělat” mohou komplikovat navázání vztahu s 

truchlícím.  

 Vhodnější je vyjádření soustrasti “Je mi to líto”. “Cítím s Vámi” “Jak to 

zvládáte?” “Jsem tu, abych Vám naslouchal, Jsem tu pro Vás” “Musí to být pro Vás 

téžké, Co je pro Vás to nejtěžší?” a ocenění klienta “Je dobře, že jste sem přišel” 

 Primární je poskytování emocionální opory a mluvení o zemřelém člověku a o 

vztahu, který s ním truchlící měl. 

 

 Nejdůležitější v doprovázení truchlícího je soustředit se na jeho pocity a 

normalizovat prožívání a symptomy truchlení. Symptomy normálního 

nekomplikovaného truchlení, vzhledem ke své intenzitě a mnohotvárnosti můžou 

pozůstalé znepokojvat. Pozůstalí musí být ujištění, že to, co prožívají je normální a 

přirozené. 

 Podpora v projevování pocitů zahrnuje i respektování pocitů, které jsou 

náročné na vyslechnutí a zní jako rouhání (vztek na Boha, na sebe, na lékaře). I tyto 

pocity musí být ventilovány bez ohledu na to, jestli klient vidí věci reálně. Po ventilaci 

většinou pocity odeznívají a korekce již nebývá nutná.  

  Nejdůležitějším nástrojem je aktivní naslouchání, které začíná 

autentickým projevem soustrasti a uměním mlčet, když pozůstalý mluví a pokračuje 

potvrzováním toho, že posloucháme, co můžeme dát najevo přikyvováním, nebo 

verbálně (aha, ano...) kladením otevřených otázek, neskákaním do řeči a umožněním 

tichu stát se součástí konverzace.  

Vhodnější je někdy reflektovat, co klient říká a parafrázovat to, než klást dotazy. 

Umožňuje ujištění na obou stranách, že průvodce klientovi porozuměl a zároveň 

podporuje klienta v dalším vyprávění. (Špatenková, 2013, str. 103) 

 

Provázení čtyřmi úkoly zármutku (Špatenková, 2013, str.168-174) 

 1. úkol pomoci pozůstalým ověřit a uznat skutečnost ztráty blízké osoby 

Úkolem provázejícího je dovést truchlícího k tomu, aby smrt blízké osoby popsal co 

nejdetailněji (Dotazy na poslední setkání se zemřelým- loučení s ním a jeho 

okolnosti, jak se pozůstalý o smrti dověděl, co prožíval v prvních dnech po smrti, jaký 

byl pohřeb) a identifikoval ztrátu (převyprávění historie vztahu- vznik, vývoj a 

průběh) 
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 2. Pomoci pozůsalím při ventilaci emocí I při zvládání latentních afektů 

Pozůstalý si obtížně přiznává a verbalizuje zejména pocity hněvu, pocity viny, úzkost, 

a bezmoc.  

 Hněv je málokdy nasměřován vůči zemřelému, ale většinou se právě na něj 

pozůstalí zlobí. Rovněž se může zlobit na smrt, Boha, zdravotníky, nebo sebe. Hněv 

bývá často reakcí na bezmocnost, kterou zakoušíme tváří vtvář smrti druhého 

člověka a které se bojíme také sami v souvislosti s naší vlastní smrtí. Nalezení 

vinníka by snad trochu zmírnilo pocit bezmoci a zvýšilo pocit kontroly nad situací 

(Kast, 2015, str. 53) 

Spravidla stačí ventilace a porozumění a hněvlivé reakce se časem vyčerpají. 

Pokud pozůstalý zažívá intenzivní pocity viny je nutnost prozkoumat konflikty 

souviselící s rozloučením a rozhodnutí, která vedla k tomu, že se zemřelý dostal do 

situace a na místo, kde nalezl smrt.  

 Kto nemohl své vztahové problémy se zemřelým vyřešit včas před jeho smrtí, 

musí se následně vypořádat se svými pocity viny, s agresemi, které se dosud budou 

týkat zemřelého, a budou tedy vyznívat podivně naprázdno. Někdy je možné, že jsou 

pocity viny spojené s rozhodnutími, které neučinil sám pozůstalý, nebo je neučinil 

dost radikálně a ve skutečnosti se týkají spíše jeho života, než života zemřelého. 

Mohou se týkat pomýlení, jimiž se člověk provinil vůči vlastnímu životu (Kast, 2015, 

str. 54, 85) Tady pomůže explorace vztahových a postojových konfliktů k zemřelému 

a k sobě. (expresivní techniky- arte, psaní) 

 Doprovázející pomáhá odlišit reálný pocit viny od iracionálního, ale současně 

poskytuje ujištění, že pozůstalý udělal pro zemřelého, co bylo v jeho silách.  

Komplikace nastává, když si pozůstalý si nedovolí truchlit nebo mu to není 

umožněno.  

Pokud ovšem tento úkol není splněn, bolest je vytěsněna a je mnohem těžší se k ní 

později vrátit a zpracovat jí. Často je nutná delší psychoterapie a je mnohem 

složitější počítat s oporou sociálního systému pozůstalého. Pokud se ztráta odštěpí, 

nastává prázdnota. Chybou je snaha vyhnout se zármutku. Chybou je 

neakceptovatelné emoce potlačit. (Vodáčková 2012, str. 312)  

 

 3. Pomoci pozůstalým překonat různé překážky při procesu adaptace na 

novou realitu (na svět ve kterém zemřelý schází) 
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 Jedná se o adaptaci na nový svět bez zemřelého, například o rozvíjení 

nových, díky zemřelému doposud nepotřebných dovedností. Tuto fázi pozůstalí často 

bojkotují.  

 Intenzivní touha po zemřelém a po tom, co bylo, a frustrace a hněv z toho, jak 

to je teď je součástí boje. Pozůstalí musí opustit způsob života jaký žili předtím a 

zárověn jsou nucení vytvořit něco nového co ve skutečnosti nechtějí. (Wheeler-Roy, 

Amyot, 2004, str. 8) 

 Doprovázející pomáhá mapováním zvládacích strategií z minulosti, identifikací 

silných a slabých stránek pozůstalého a podporování adaptivních strategií, podporuje 

nácvik nových rolí a dovedností, motivuje truchlícího k tomu, aby začal znovu žít. 

Posílení jednoduchých rozhodnutí a identifikování oblastí úspěchu v každodenních 

aktivitách pomáhá znovu posílit sebejistotu  (Wheeler-Roy, Amyot, 2004, str. 7) 

 Úkolem provázejícího je i zabývání se fantazií o ukončení zármuku- jsou 

podpořeny úvahy pozůstalého o tom, jaké by to bylo, kdyby své truchlení ukončil, co 

by to pro něj znamenalo a co by se dělo. Co by ztratil, kdyby se již netrápil. 

(Špatenková 2013, str. 172) 

 

 4. Podporovat pozůstalé při emocionálním odpoutáváním se od 

zemřelého a investování do jiných vztahů 

 V tomto úkolu jde o nalezení nových okamžiků v životě, nových věcí, ze 

kterých se pozůstalí mohou opět radovat,nacházet nové vztahy k lidem a nelpět na 

vztahu k zemřelému.  

 Je to často v této změně do nového, kdy se pozůstalí bojí, že na milovaného 

zapomenou. Potřebují ujištění, že to se stát nemusí z důvodu, že budou pokračovat 

ve svém životě. Je důležité uchovávat si vzpomínky. (Wheeler-Roy, Amyot, 2004, str. 

9) 

  Milovaný se stal naší součástí, kvůli vztahu, který s ním existoval. To je, za 

čím se truchlí. Je potřeba zdůraznit, že I přes smrt zesnulého, propojení s ním trvá. 

(Wheeler-Roy, Amyot, 2004, str. 9) Minulost není úplně ztracená, protože prožívá dál 

ve vzpomínkách. Někteří pozůstalí vzpomínají rádi, jiné jejich vzpomínky trápí, ale 

právě na vzpomínkách je založen proces vyrovnávání se se ztrátou. Zpočátku je 

vhodné explorovat pozitivní vzpomínky na zemřelého, pak přejít na neutrální a až v 

pozdějších fázích se může otevírat téma zranění, hněvu a zklamání. Pokud negativní 
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vzpomínky zpočátku dominují, zvolí se obrácený postup. Cílem terapie je oživit 

alepsoň pár pozitivních vzpomínek a emocí. (Špatenková 2013, str. 171) 

 Idealizace zemřelého může revizi vztahu komplikovat a vyžaduje citlivé 

prozkoumání negativních pocitů, které jsou za ní často skryty. (Špatenková 2013, str. 

145) 

 

 Verena Kast stejně a Daniela Vodáčková popisují 4 fáze truchlení, které dle 

mého mínění úzce souvisí s úkoly zármutku. 

1. Fáze, kdy člověk nechce uvěřit 

 Truchlící zažívá smutek, ustrnutí, ztrátu vnímavosti. Pomocníci z okolí klienta 

by v této fázi měli být truchlícímu po boku při zvládání běžných starostí a toho, co je 

každodenně nutno zařídit.  

  Truchlící by měl dostat pocítit že není sám, ale zároveň by se mu nemělo 

poručíkovat, nezmocnit se ho. Je k tomu v této fázi velmi zranitelný a citlivý. Je 

důležité nalézt správný poměr mezi blízkostí a odstupem abychom nedávali příslib 

něčeho, co do budoucna nemůžeme vyplnit. Důležité je rovněž dát klientovi pocítit, 

že může být tak strnulý a necitelný jak právě je a nikto ho nebude soudit. (Kast, 2015, 

str.51) 

 Ustrnutí v první fázi: Jedinci, kteří vytěsnili přijetí ztráty a emoce s ní spojené 

jsou často popisováni jako sebevědomí lidé pyšní na svou nezávislost a 

sebekontrolu. Mají sklon k somatizaci, nespavosti a nadměrnému pití alkoholu. Další 

důvod proč si pozůstlí zakazují truchlit, může být třeba to, že jim to nedovoluje jejich 

světonázor, nebo víra. Zažívají pocit prázdnoty a fungování jakokdyby na autopilota. 

U těchto klientů můžou fungovat techniky katathymně imaginativní terapie, nebo 

techniky vedoucí ke katarzi a v neposlední řadě provedení prvním úkolem zármutku. 

 2. Fáze otevřených emocí- Kast se domnívá, že emocionální reakce 

propukající po fázi ustrnutí mají podobu vždy podle převažujícího sklonu člověka 

(akcentace osobnostních předpokladů). Úzkostní budou úzkostnější a hněvliví budou 

hněvlivější. Ustrnutí v této fázi znamená nutnost práce s nezpracovanými emocemi. 

Zejména hněvem a pocity viny. Pozůstalí, kteří nemohou zcela prožít svůj emoionální 

chaos, často váznou ve fázi truhclení v nichž je zaplavují emocionální bouře. 

Nezřídka pak sahají k medikamentům, protože svůj emocionální chaos už neunesou. 

(Kast, 2015, 76-85) Plní se druhý úkol zármutku. 

 3. Fáze hledání zemřelého a odpoutávání se od něj 
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 Truchlící obecně zaměřuje pozornost na místa nebo určité činnosti, které 

zemřelý miloval a může to dojít až tak daleko, že převezme jeho životní styl. Toto 

hledání připravuje pozůstalého na akceptaci ztráty a na život bez zemřelého, ve 

kterém se ale neztratilo všechno, protože pozůstalý zakusil intenzitu prožitého vztahu 

jako něco, co patří k jeho životu. Lze ho chápat rovněž jako nalezení hodnot a 

možností, které jejich vztah zpřístupnil a nyní se mohou stát vlastními možnostmi 

pozůstalého. Je důležité v tomto procesu truchlícímu nebránit. 

 Dle Vereny Kast je ve fázi hledání zemřelého riziko sebevraždy největší.Nevidí 

problém v hledání a nalézání zemřelého, ale spíše odpoutávání. Větší zřetel by se 

měl klást na klienty, kteří v raném dětství utrpěli ztrátu jednoho z rodičů. (Kast, str.86, 

88) 

 Přestože jen velice málo lidí po ztrátě blízkého sebevraždu opravdu spáchá, 

pozůstalí často mluví o touze opětovného setkání s milovaným, „odejít za ním“ a 

nebo mluví o myšlenkách an nesmyslnost života, na vůli „aby to už selé skončilo“. 

 Pokud se klient svěřuje s myšlenkymi na vlastní smrt je vždy potřeba brát ho 

vážně a tyto myšlenky nepodceňovat. Může se ale jednat o projev touhy znovu se 

setkat se zemřelým nebo uniknout z bolestivé reality.(Špatenková, 2013)  V tom 

případě jde o ventilaci toho, jak velmi špatně se pozůstalý cítí a potřebuje uznání 

svého utrpení. Je ale důležité se doptat na reálné myšlenky a plánování ukončení 

svého života a činit kroky k zajištění bezpečí. 

Plní se čtvrtý úkol zármutku. 

 4. Fáze nového vztahu k sobě a ke světu – truchlící prožívá zemřelého jako 

jakéhosi vnitřného průvodce. Vžívá se do nových rolí dle požadavků života, vidí 

vlastnosti, které může rozvíjet a získává opět sebedůvěru a sebeúctu. Plní se třetí 

úkol zármutku. V konečné fázi se jedná o spočinutí na vrcholu hory.  

Úkol konečného rozloučení- v průběhu doporvázení může být truchlící 

povzbuzován k prozatimnímu rozloučení se sesnulým. Na konci doprovázení pak 

může dospět k bodu, kdy už je možné rozloučit se se zemřelým definitivně. Většinou 

je to spojeno s velkou úlevou, ale je nutné aby toto rozhodnutí učinil pozůstalý. Je-li 

zármutek definitivně zpracován, truchlící ví, že je na to připraven. (Špatenková, 2013, 

str. 172)  
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Použití technik v práci s pozůstalým  (Špatenková, 2013, str. 122-139)  

 Techniky poradenství pro pozůstalé sledují cíl hlavně ve facilitaci a podpoře 

průchodu emocí, uvědomění si ztráty a jejich dopadů a na základě toho, umožnění 

katarze. 

 

 Zásadní je spolupráce klienta, nelze ho do technik nutit. Je důležité poskytnout 

klientovi prostor a čas na provedneí techniky, nepředceňovat význam technik, nečinit 

kategorické závěry, neinterpretovat, ale vždy vycházet z interpretace klienta. 

Nepředávkovat pozůstalého velkým množstvím technik. Vybrat techniku s respektem 

k individualitě klienta (věk, schopnosti, dovednosti). Každá technika by měla být 

doplněná o komunikaci o ní. Pozorujte klienta při realizaci techniky.  

 

• biografie – časová osa, graf historie ztrát (s jakými situacemi a jak se již klient 

musel v životě vyrovnat, za kterými pozitivně prožitými událostmi se ohlíží, 

možnosti změny) 

• metafora- (např. Hora) neutrální symbol, zobecňuje reakce pozůstalého, 

může hledat metafory vlastní 

• cirkulární dotazování (vypovídání optikou někoho jiného, zázračná otázka) 

• psaní (denník, blog, poezie, eseje) dopis zemřelému 

• album vzpomínek (album, kniha vzpomínek, životní pŕíběh zesnulého), nebo 

archiv vzpomínek (krabice s předměty, součástí můžou být audionahrávky, 

videonahrávky etc) může sloužit k regulovanému (plánovanému) truchlení.  

• Čtení knih s léčebným efketem (duchovní literatura, příběhy lidí v podobné 

situaci, neopomíjet pohádky a mýty!) 

• arteterapeutciké techniky- námět prožívání klienta, vztah k zesnulému 

(začarovaná rodina, proměny-svět před smrtí a po ní, jaké bylo počasí na 

pohřbu a uvnitř atd.) 

• hudba- umožňuje útěchu, relaxaci, promlouvá k emocím (poslech hudby, 

nebo třeba zpěv písní, např. Havajská píseň Ho´oponopono) 

• Řízená imaginace- pomáhá klientovi při rekonstrukci reakcí na smrt nebo při 

nahlížení na ztrátu z jiného úhlu. 
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• Kognitivní restrukturace- zejména při proklamacích „bylmi vším, bez něj 

nemá živost smysl“ změna hierarchie hodnot, modlitba díků (kladné hodnoty 

které v životě obdržel) 

• hraní rolí (nácvik situací, kterých se bojí, nebo které jsou nepříjemné) 

• prázdná židle  

• sny – práce se sny může objasnit fázi truchlení, kterou pozůstalý aktuálně 

prochází a vynést na povrch potlačované pocity 

 

 

Pohřeb a význam rituálů 

 Pohřeb je jedním z nejdůležitějších rituálů v kontextu péče o pozůstalé. 

Nemusí se jednat o pohřeb společensky tradiční, ale jde zejména o účast v 

jakémkoliv odlučovacím a přechodovém rituálu. Odmítnutí účasti na takovém rituálu 

může člověka sociálně izolovat. (Špatenková, 2013, str.137) 

 Rituál je takové chování, které je specifické, adresné a je nositelem vnitřního 

významu, symbolu či symbolů. Projevuje se u lidí zejména v krizových momentech 

vždy, když se má člověk přizpůsobit něčemu novému a neznámému. Je důležitý tím, 

že dává určitý smysl a řád, nabízí určité zázemí a hranici pro prožitek a pomáhá 

přizpůsobit se novému a nezmámému. Rituál převádí účastníky z jednoho stavu bytí 

do druhého, ovlivňuje prožívání a chování. Má spirituální rozměr a odlehčující funkci, 

která umožňuje těm, kdo ho praktikují překlenout oblast nejistoty v rizikových 

situacích a posílit pocit ontologického bezpečí. Má rovněž společenský význam a 

slouží k udržení pocitu sounáležitosti a k udržení kooperace členů společnosti, která 

ho provádí. Jeho hlavní význam spočívá ve vnesení srozumitelnosti a významu do 

něčeho, co nás přesahuje a čemu nerozumíme a může být mostem k hlubším 

duševním vrstvám, které svým vědomím už nedokážeme řídit. Jeho prostřednictvím 

může být našemu vědomí zprostředkována síla k tomu, aby vývoj nebo život mohl 

pokračovat dál. (Sobotková, 2003 str. 8-24) 

 Dalšími užitečnými rituály můžou být společná rodinná setkávání (cílem je 

předávání zkušeností a řešení problémů), a rituál dodávání odvahy (cílem je 

dodávání odvahy, naděje a zkompetentňování).(Špatenková, 2013, str.137) 

 Když tradiční rituály nestačí, může provázející navrhnout vytvoření rituálu 

nového.  
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Měl by se ale hodit k tématu, být promyšleny dopředu a jeho průběh zpracován po 

dokončení. Například vypuštění heliového balonu s odkazem jako rituál konečného 

rozloučení.  

 Je lepší čelit výročí úmrtí s připravenými rituály. Rituál musí mít důležitost pro 

zemřelého a pro pozůstalého aby byl efektivní a splňoval účel. (příklady: Vaření 

oblíbeného jídla a koukání na oblíbnené filmy zesnulého, zasadit strom, nebo kytku 

jako vzpomínku na zesnnulého, přípitek na výročí, zapalovat svíčky, číst knížky, 

články o oblíbených tématech zesnulého, hrát hudbu, kterou měl rád, zajít na 

koncert, prohlídnout si fotky, nosit šperky, kolínskou, oblečení, navštívení hrobu…) 

(Wheeler-Roy, Amyot, 2004, str. 13) 

 

 

 

Závěr 

 

 Být oporou pozůstalým je náročné. Pro poradce může být někdy těžké se k 

pozůstalým přidat, naladit se na společnou pocitovou vlnu ale zároveň nepodlehnout 

zoufalství z tak ohromné lidské bolesti a utrpení. Jako obranu může provázející často 

pociťovat omrzení, nebo únavu. Kto chce pomoct pozůstalým, měl by zpracovat svůj 

vlastní postoj ke smrti, rozumět čím pozůstalí prochází, vzdělávat se a pečovat o 

sebe včetně pravidelné supervize.  

 Kto dobře projde procesem truchlení, setká se sám se sebou, lépe si 

porozumí. Zůstává potom v intenzivnějším kontaktu se svými emocemi, otevírají se 

mu nové možnosti k utváření vztahů a s vědomím zvládnuté krize přichází I nová 

síla. (Vodáčková, 2012, str. 312)  Doprovázení pozůstalého je právě proto práce 

smysluplná a stojí za to. 

 

“Radost z nejprostších věcí přijde teprve tehdy, když jsi přijal smrt. Jestli se však 

lačně ohlížíš po všem, čím vším bys mohl ještě žít, pak ti pro tvé potěšení není nic 

dostatečné a ty nejprostší věci, které tě ovšem vždy obklopují, ti již nečiní žádnou 

radost. Všímám si smrti proto, že mne učí žít.  

Když v sobě přijmeš smrt, je to asi jako noc dozrání a neblahé tušení, ale je to noc 

dozrání na vinici, která je ověšena sladkými hrozny. Brzy se budeš radovat ze svého 



66 
 

bohatství. Smrt uzrává. Potřebujeme smrt, abychom mohli sklízet ovoce. Bez smrti 

by byl život nesmyslný, neboť co dlouho přetrvává, samo se zase ruší a popírá svůj 

vlastní smysl. Omezení způsobí, že své bytí můžeš naplnit.“ (C.G.Jung, 2013, str. 

257, HI30) 
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ÚVOD 

Dlouho jsme zvažovala, jaké téma pro svou závěrečnou práci zvolit. Chtěla jsem se 

věnovat psychoterapeutickým prvkům v práci sociálního pracovníka ve věznici, kde ale 

nepůsobím nikterak dlouho a za tu krátkou dobu jsem ráda, že jsem pochytila základ 

práce sociálního pracovníka v takto specifickém zařízení a neměla jsem bohužel 

prostor pro integraci dalších prvků. Nějak přirozeněji jsem se cítila na půdě krizové 

intervence, kde jsem strávila více času, nasbírala více zkušeností a stále se v ní cítím 

„jako doma“. MUDr. Jiří Švarc (Psychiatrie pro praxi, r. 2003, str. 277) popisuje metody 

krizové intervence jako krátkodobou nebo podpůrnou psychoterapii a rodinnou terapii, 

sám přidává ještě farmakoterapii, kterou bych já, vzhledem k možnostem a pravidlům 

některých krizových center nahradila sociální prací. Myslím si, že krizová centra a 

celkově krizová práce je jedním z nádherných příkladů integrativní psychoterapie. 

Kombinace různých přístupů zde tvoří jakousi první pomoc, která je podle mých 

zkušeností nenahraditelná a neskutečně důležitá pro další vývoj člověka, který se ocitl 

v krizové situaci. Proto jsem se rozhodla v této teoretické práci zaměřit na konkrétní 

zařízení, Krizové centrum Ostrava, kde jsem začínala, pracovala a stále externě 

pracuji. Zařízení je podle mě vysoce funkční a integrativní a ráda bych popsala z čeho 

vychází a jak funguje, vycházejíc jak z teoretické literatury, podkladů a webových 
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stránek Krizového centra tak převážně z vlastní zkušenosti krizového pracovníka 

v tomto zařízení. Ráda bych popsala z hlediska vlastní zkušenosti pár příkladů, které 

jsem zvolila nebo byly zvoleny v různých situacích při krizové intervenci – a to na jedné 

kazuistice klientky v lůžkové formě programu. Vzhledem k tomu, že nejsem schopna 

z kapacitních důvodů uvést více kazuistik, volím tuto, kde si myslím, že může být 

inspirací množství příležitostí užití jednotlivých technik vycházejících z různých 

psychoterapeutických směrů. 

V Krizovém centru Ostrava pracuji od roku 2013 na pozici Krizového pracovníka, která 

je v podstatě pojmenováním zahrnujícím terapeutickou a administrativní činnost a 

sociální práci. 

PSYCHOTERAPIE, KRIZE A KRIZOVÁ INTERVENCE 

Podle Daniely Vodáčkové a kol. (Krizová intervence, rok 2012, str. 27) můžeme krizi 

definovat různými způsoby, ať už jako nevyhnutelný jev lidské civilizace, součást 

kontinua lidského bytí, subjektivně ohrožující situaci s velkým dynamickým nábojem a 

potencionálem ke změně nebo jako vyvrcholení děje dramatu. Mi osobně se líbí 

pojmenování v psychosociálním duchu převzaté od J. Vymětala, které krizi popisuje 

jako „ .. důsledek střetu s překážkou, kterou nejsme schopni vlastními silami, vlastními 

vyrovnávacími strategiemi, eventuálně za pomoci nám blízkých lidí, zvládnout 

v přijatelném čase a navyklým způsobem“. 

Krize je samozřejmě jedním z okamžiků, kdy se kloníme k vyhledání pomoci. 

V prvotním okamžiku tedy spíše k hledání řešení, pokud selhávají všechny běžné a 

navyklé způsoby, ať už je to víno s kamarádkou, prospaný víkend nebo oběhnutá 

vesnice, tak přemýšlíme co dál. Krizová intervence je v tomto případě takový 

„mezikrok“ mezi klientem a dlouhodobou terapií. Velký počet klientů ovšem shledává 

krizovou intervenci za dostatečnou a k další terapii se nedostane. Samozřejmě záleží 

na typu krize a její intenzitě. Podle Daniely Vodáčkové a kol. (Krizová intervence, rok 

2012, str. 34) se setkáváme s krizí situační, tranzitorní (Krize z očekávaných životních 

změn), krizí zrání – vývojovou, krizí pramenící z náhlého traumatizujícího stresoru, 

z psychopatologie nebo s neodkladnými krizovými stavy. Setkala jsem se s mnoha tipy 

klientů, někdy stačilo jen odkázat člověka např. na jinou instituci nebo organizaci, 
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někdy stačilo jedno motivační sezení, někdy 6 poklidných sezení a někdy 10 

intenzivních setkání či lůžkový pobyt v době, než se klient dostal do péče psychiatra. 

Krizová intervence zahrnuje mnoho různých postupů a způsobů práce, podle D. 

Vodáčkové (Krizová intervence, rok 2012, str. 60) je „.. odbornou metodou práce 

s klientem v situaci, kterou osobně prožívá jako zátěžovou, nepříznivou, ohrožující. 

Krizová intervence pomáhá zpřehlednit a strukturovat klientovo prožívání a zastavit 

ohrožující či jiné kontraproduktivní tendence v jeho chování. Krizová intervence se 

zaměřuje jen na ty prvky klientovy minulosti či budoucnosti, které bezprostředně 

souvisejí s jeho krizovou situací. Krizový pracovník klienta podporuje v jeho 

kompetenci řešení problému tak, aby dokázal aktivně a konstruktivně zapojit své 

vlastní síly a schopnosti a využít potenciálu přirozených vztahů. Krizová intervence se 

odehrává v rovině řešení klientova problému a překonávání konkrétních překážek.“ 

Psychoterapie je pak podle S. Kratochvíla (Základy psychoterapie, rok 2012, str. 15) 

z pohledu činnosti „..činnost léčebná, léčebné působení, specializovaná metoda léčení 

nebo soubor léčebných metod, záměrné ovlivňování, proces sociální interakce.“ Při 

čemž je pak důležité zaměřit se na to čím psychoterapie působí, na co působí, čeho 

se má dosáhnou a jakým způsobem a také kdo je tím, kdo působí. 

Na základě své zkušenosti s prací s klienty v Krizovém centru Ostrava můžu říct, že 

základní rozdíl v těchto dvou metodách pro mě byl vždy načasování. Klient v akutní 

krizi pro mě měl vždy velmi omezené možnosti, co se další terapie týče, častokrát se 

klienti soustředí na akutní řešení a čerpají maximum svých sil, aby krizi překonali – 

rychle a efektivně. Vnímám, že akutní krize je natolik zatěžující, že se častokrát člověk 

projevuje úplně jinak než v běžném stavu. To pro mě není dobrým začátkem běžného 

dlouhodobého procesu. Z pohledu psychoterapie je pro mě zásadní nic extrémně 

neuspěchat, mít možnost nad věcmi uvažovat, promyslet, co jako klient chci a jakým 

způsobem toho chci dosáhnout. Když to uvedu na příkladu, tak jak překonat úmrtí 

matky a záležitosti s rodinou okolo pohřbu je pro mě případ pro krizovou intervenci ale 

jak se vypořádat se světem, ve kterém maminka není, už by mohla být práce 

psychoterapeuta. Za sebe vnímám, že je v pořádku krizi překonat a začít 

s psychoterapií, v podstatě krizi – její překonání vnímat jako startovní bod. Napadá 
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mě, že v psychoterapeutickém procesu samozřejmě ke krizi může dojít i v průběhu a 

tedy – integrovat do psychoterapie proces krizové intervence. 

D. Vodáčková (Krizová intervence, rok 2012, str. 62) zmiňuje, že „Krizová intervence 

si klade jiné cíle, má odlišný časový rámec, jiný záběr z hlediska hloubky pohledu na 

problém, i klientela je do jisté míry odlišná od klientely navštěvující psychoterapii.“ Což 

potvrzuje to, že ne každý člověk je vhodným klientem pro psychoterapii a několikrát 

jsem narazila na klienta, kdy jsem věděla, že opatření, které jsme spolu vypracovali 

v rámci sezení krizové intervence jsou maximum a možnost následné psychoterapie 

by nebyla u daného klienta vhodnou volbou. 

PSYCHOTERAPEUTICKÉ METODY V KRIZOVÉ INTERVENCI 

Já jsem krizovou intervenci vždy vnímala velmi eklekticky, používala jsem metody a 

prostředky přejaté z různých psychoterapeutických směrů, aniž bych je vědomě uměla 

pojmenovat. Podle D. Vodáčkové (Krizová intervence, rok 2012, str. 62-64) se do 

krizové intervence nejčastěji promítá přístup Rogersovský, Ericksonovský, systemika, 

rodinná a dynamická terapie a techniky autoregulační a bodyterapeutické. Mi osobně 

se hodně osvědčil rogersovské techniky aktivního naslouchání a empatického 

rozhovoru a pak i úkolově orientovaný přístup, techniky nácviku a rozhodně musím 

zmínit práci s dechem, která se často objevuje jako jedna z úvodních technik, kdy si 

klient v počátečním vyprávění opět prochází krizovou situací a často je zahlcen 

emocemi a potřebuje se znovu dostat zpět do reálné situace.  Také relaxační techniky 

jsou v rámci krizové intervence rozhodně vítány. 

Kenneth Evans (Úvod do integrativní psychoterapie, 2011, str. 38-39) ve své knize 

popisuje, jak může být integrace prospěšná, jako jeden z příkladů uvádí kognitivně-

behaviorální teorii, jejíž prvky jsou v krizové intervenci pro mne naprosto 

nepostradatelné. Uvádí například, že kognitivně analytická terapie Anthonyho Rylea „ 

.. se velmi dobře hodí zejména pro krátké terapie, strategicky zaměřené na řešení 

problémů“ a Stanislav Kratochvíl (Základy psychoterapie, rok 2012, str. 15) uvádí, že 

k hlavním rysům kognitivně behaviorální terapie mimo jiné patří „ .. směřování 

k soběstačnosti klienta – procvičováním člověk získává dovednosti, zvládá situace a 

zvyšuje si pocit vlastní zdatnosti“. Což je to, co v krizové intervenci potřebujeme. 
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KRIZOVÉ CENTRUM OSTRAVA 

Krizové centrum Ostrava poskytuje psychosociální podporu lidem, kteří se ocitli v 

náročné životní situaci, kterou sami vnímají jako zátěžovou, nepříznivou nebo 

ohrožující a v danou chvíli ji nejsou schopni zvládnout vlastními silami. V bezpečném 

prostředí nabízí klientům pomoc při překonávání krizového období. Způsob a 

frekvence poskytovaných služeb respektují individuální prožívání každého člověka. 

Obecným cílem poskytování služeb Krizového centra Ostrava je podpora klientů v 

překonání krizového období, usnadnění jejich návratu do běžného života, obnova 

samostatnosti a zvýšení kompetencí při zvládání životních událostí. Cíle a prostředky 

k jejich dosažení jsou v krizové intervenci úzce provázány. Vždy je kladen důraz na 

individuální přístup a naplnění zakázky klienta, a to v rámci krátkodobé podpory v 

ambulantním či pobytovém programu. V případě práce s klienty v terénu je spolupráce 

zamýšlena až v horizontu 12-14 měsíců po události. Cílem je vždy klient, odborně 

provedený krizovou situací, s obnovenou psychickou stabilitou, využívající vlastní 

mechanismy a zdroje, posílený ve svých vlastních kompetencích pro samostatné 

zvládání běžného života, orientující se v sociální a zdravotní síti, s upravenou sociální 

situací, se zajištěnou následnou péčí a méně využívající hospitalizace v 

psychiatrických nemocnicích. 

Krizové centrum Ostrava poskytuje službu ve třech základních formách, a to 

ambulantní, lůžkové a terénní. Krizová pomoc ambulantní formou je poskytována 

pracovníky ve dvou krásných terapeutických místnostech. Konzultace trvá obvykle 

okolo 60-ti minut, může trvat i déle, záleží na individuální potřebě klienta a vzájemné 

domluvě mezi klientem a terapeutem. Nejčastější je jednorázová návštěva, klientovi 

však lze nabídnout až 6 konzultací v rozmezí 1 – 1,5 měsíce. Běžnou praxí a součástí 

ambulantního programu je navázání klientů na další organizace či instituce – například 

právě na terapeuty. Klient může vystupovat naprosto anonymně a činnost pracovníků 

se přizpůsobuje individuálním potřebám a přáním klienta. V roce 2019 se v rámci 

ambulantního programu poskytla péče 1217 klientům. 

Pokud během konzultace pracovník vyhodnotí, že klient je indikován k využití 

pobytové formy služby, nabídne klientovi jedno z krizových lůžek. Pobytová forma 

služby je pak zahájena sepsáním smlouvy. Klienti mají možnost využít pobytu v 

Krizovém centru Ostrava až 7 dní a nocí. S každým klientem je vypracován individuální 
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plán dle jeho aktuálních potřeb. Během pobytu klient aktivně spolupracuje s pracovníky 

formou denních konzultací, plánování nebo ventilačních pohovorů. V Krizovém centru 

Ostrava je k dispozici 5 lůžek ve dvou pokojích, které jsou přizpůsobeny a vybaveny k 

pohodlí klientů tak, aby se mohli v bezpečném a příjemném prostředí soustředit na 

řešení své krizové situace a obnovení psychické stability s podporou pracovníků 

Krizového centra Ostrava. V roce 2019 se v rámci pobytového programu poskytla péče 

87 klientům. 

Terénní forma krizové pomoci byla nejčastěji iniciována psychosociálními 

intervenčními týmy Policie České republiky nebo Hasičského Záchranného Sboru, 

tedy na základě výzvy složek Integrovaného záchranného systému. Na Krizové 

centrum Ostrava se také obracejí krizoví interventi z ostravských nemocnic (Fakultní 

nemocnice s Poliklinikou Ostrava, Městská nemocnice Ostrava a Vítkovická 

nemocnice), nebo pracovníci sociálních odborů (nejčastěji Městský úřad – sociální 

odbory a Oddělení sociálně právní ochrany dětí), ze školství, z firem, neziskových 

organizací a další. Terénní program bývá výjimkou v časovém rozvržení krizové 

intervence a je poskytován až 1 rok po události.  V roce 2019 se v rámci terénního 

programu poskytla péče 141 klientům. 

Krizové centrum Ostrava je jedním ze dvou projektů Krizového centra Ostrava, z. s., 

druhým projektem je Terapeutická práce se zvláště zranitelnými oběťmi trestných činů 

(Jedná se o dlouhodobou terapeutickou podporu pro dětské oběti trestného činu nebo 

pro děti zasažené traumatizující událostí.). 

Zařízení je situováno v Ostravě-Vítkovicích, kde obývá prostory zahrnující tři bytové 

jednotky pro klienty na pobytovém programu, tři terapeutické místnosti, společenskou 

zasedací místnost, 5 kanceláří a další menší prostory. Běh zařízení je nepřetržitý, na 

denní a noční službě jsou vždy dva pracovníci, kteří obstarávají ambulantní a lůžkový 

program, tři telefonní linky a v případě potřeby koordinují tým pro práci v terénu. 

Pracovníci se střídají na 12 h směnách, s tím, že v 8h ráno a ve 20h večer vždy 

dochází k předání služby další směně. 

Pracovníci minimálně dvakrát ročně absolvují skupinovou supervizi, kde si předem 

připravují témata – ať už náročné klienty, kteří zařízením prošli, změny v pracovním 
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nastavení nebo vzájemné vztahy v kolektivu. Individuální supervize je pak na každém 

jednotlivci. Dvakrát ročně probíhá vzdělávání, kdy si formou nějaké přednášky, 

rozpravy, workshopu aj. zaměstnanci zvyšují kvalifikaci, často probíhá, tak, že se 

pozve odborník na téma, které v zařízení v poslední době koluje – ať už jde například 

o častější výskyt klientů závislých na lécích, nové vyhlášky nebo práci s dětskými 

klienty. Krizové centrum Ostrava tak reaguje na aktuální situaci a přizpůsobuje se 

klientům. 

Na Krizové centrum Ostrava se mohou obrátit klienti ve všech typech krizí, běžnou 

praxí bývá klient, který je „jen“ odkázán na další instituci, službu, organizaci aj. i klient 

se kterým je započata krizová intervence – ať už jedno setkání či více. V roce 2019 

byla nejčastější krizí krize situační, hned po ní krize pramenící z psychického 

onemocnění a pak krize vztahová.  

Mimo tyto každodenní záležitosti Krizové centrum Ostrava běžně poskytuje zázemí 

pro studentské praxe, stáže či exkurze např. z Vyšší odborné školy sociální nebo 

Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity. V rámci terénního výjezdu jsem taky 

několikrát byla požádána o dojezd do základních škol, kde došlo u někoho ze studentů 

k tragické události a bylo třeba nabídnout kolektivu prostor ke sdílení a získání 

informací. 

INTEGRACE PSYCHOTERAPEUTICKÝCH METOD V KRIZOVÉM 

CENTRU OSTRAVA 

Jak jsem výše zmiňovala v krizové intervenci se dá využít velké množství 

psychoterapeutických metod. Pracovníci v Krizovém centru Ostrava mají rozdílné 

výcviky, mezi zaměstnanci jsou psychologové, sociální pracovníci, lidé s výcvikem i 

bez. Proto každý pracuje odlišným způsobem a volí rozdílné metody a techniky. 

Z počátku své práce v Krizovém centru Ostrava jsem byla spíše tichým pozorovatelem 

a „odpozorovala“ spoustu rozdílů v přístupu, tenkrát jsem k tomu přistupovala tak, že 

každý je jiný, a tak k tomu přistupuje, dnes vím, kdo, proč a kdy volí direktivní přístup, 

kdo upřednostňuje dotazování, kdo využívá arteterapii, muzikoterapii apod. 

Podle S. Kratochvíla (Základy psychoterapie, rok 2012, str. 135) „metody 

psychoterapie rozdělujeme podle principů, ze kterých vycházejí, a podle faktorů, na 
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kterých stavějí, na metody racionální, sugestivní, empatické, abreaktivní, nácvikové, 

psychoanalytické a interpersonální.“ Nemohu říci, že v rámci krizové intervence byly 

použity techniky ze všech těchto psychoterapeutických metod, ale určitě mohu říci, že 

pole pro jejich výběr je velmi rozsáhlé. Posuďte sami – v rámci příkladu jednoho dne 

klienta na lůžkovém programu. 

ROZBOR KAZUISTIKY 

Klientka, 38 let, přichází do Krizového centra Ostrava v pozdních nočních hodinách, 

těhotná (20TT), po opakovaném konfliktu s partnerem. V noci byla velmi unavená pro 

delší pohovor. Měla strach z fyzického útoku manžela, dříve by to „snesla“, teď, 

vzhledem k těhotenství, má obavu o miminko – žádá o nocleh a úkryt na noc. Bylo jí 

vyhověno. Klientka působí unaveně, má rozklepané ruce i hlas. Zapůjčeny hygienické 

potřeby a pyžamo. Domluva – ráno se sejdeme na ranním setkání v 8:30h. S klientkou 

proběhla základní administrativní činnost a domluva ohledně pravidel. Klientka byla 

v Krizovém centru Ostrava na pobytovém programu před osmi lety, kdy řešila bytovou 

situaci a nacházela se na ulici. 

Zde, vzhledem k pokročilé hodině, byl pracovníkem volen zpočátku empatický 

rozhovor, kdy klientka popsala vše, co ji přivedlo do této situace a považovala za 

důležité pracovníkovi sdělit, vzhledem k viditelné únavě a vzájemné domluvě později 

pracovník přešel do klasického dotazování, kdy zjistil základní věci důležité pro přijetí 

k lůžkovému programu. 

Den klienta v lůžkovém programu Krizového centra Ostrava má jasně stanovený denní 

program, tento program je předem daný, ale vzhledem k situaci klienta se dá 

přizpůsobit – např. v případě, že je klient zaměstnaný, má nějaké časově omezené 

pochůzky apod. 
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PRACOVNÍ POSTUP – RANNÍ SETKÁNÍ 

 

- setkání začíná v 8.30 hodin 

- pokud se z provozních důvodů v danou hodinu nemůže začít, jsou klienti 

informováni a dohodne se další postup – posunutí, zrušení, náhrada v době 

individuálního pohovoru 

- setkání jsou přítomni všichni klienti v lůžkovém programu a pracovníci ve 

službě 

- klienti mohou být ze setkání omluveni ze zdravotních důvodů nebo pokud jsou 

v jeho čase mimo KCO a vyřizují si své záležitosti – vždy po dohodě 

s pracovníky 

- pracovníci mohou být ze setkání omluveni z důvodu jiné práce, např. 

v ambulantním programu 

- o setkání je provedený zápis, viz. standard č. 6 

- neúčast na setkání je považována za porušení pravidel, viz pracovní postup – 

porušení pravidel 

-  náplň setkání: reflektování psychického a fyzického stavu klienta, 

průběh noci, potřeby klienta, potřeba zajištění potravin, praní prádla 

apod., plány na nadcházející den, domluva na individuálním pohovoru, 

reflexe soužití v pokoji či bytě 

 

Zdroj: Interní dokumentace Krizového centra Ostrava, r. 2020 

 

Parafrázovaný zápis z ranního setkání: 

Délka – 20 minut. 

Klientka na ranní setkání přichází velmi rozespalá, působí podstatně klidněji než při 

nočním rozhovoru. Fyzicky se cítí dobře, vyspala se „zeleně“ dle jejích slov, doléhá na 

ní její včerejší rozhodnutí a neví, jak se dále zachovat – domlouváme si individuální 

pohovor na 11 h. Klientka má v 9 h prohlídku u lékaře, přítel o prohlídce neví – půjde 

tam, udává, že to zvládne a alespoň bude mít možnost přemýšlet před rozhovorem. 

Proběhla domluva ohledně potravin. 
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V ranním setkání je opět většinou volena metoda dotazování, kdy všichni přítomní 

klienti zodpoví základní otázky zaměřující se na sdílení praktických informací. Pokud 

je přítomen na lůžku jen jeden klient (což nebyl tento případ) je větší prostor pro 

aplikaci technik vycházejících – integrovaných z jednotlivých psychoterapeutických 

přístupů. Například v tomto případě by bylo možné volit dechové cvičení, nějakou 

kratší ranní relaxaci, případně i nějaké autogenní techniky v souvislosti s 

nadcházející lékařskou prohlídkou. 

PRACOVNÍ POSTUP – INDIVIDÁLNÍ POHOVOR BĚHEM LŮŽKOVÉHO 

PROGRAMU 

- náplň pohovoru je individuální s ohledem na potřeby klienta 

- odkazy na literaturu 

- IP je v programu klienta každý den 

- je v kompetenci krizového pracovníka individuální pohovor zrušit, pokud 

fyzický nebo psychický stav klienta účast nedovoluje 

- s klientem v lůžkovém programu vede individuální pohovor pracovník aktuálně 

na službě s přihlédnutím k časovým a kapacitním možnostem krizového 

centra 

- čas a konkrétní krizový pracovník, který IP povede, jsou dohodnuty na ranním 

setkání, je v kompetenci krizového pracovníka čas změnit, o změně času je 

klient předem informován 

- s klientem, který je v čase ranního setkání mimo zařízené, jsou čas a krizový 

pracovník, který individuální pohovor povede, dohodnuty po návratu klienta do 

zařízení 

- neúčast na dohodnutém individuálním pohovoru je považována za porušení 

programu 

- klient má možnost požádat o mimořádný individuální pohovor 

- o průběhu individuálního pohovoru a aktuálním stavu klienta vede krizový 

pracovník záznam v jeho dokumentaci 

Zdroj: Interní dokumentace Krizového centra Ostrava, r. 2020 
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Parafrázovaný zápis z individuálního a zároveň vstupního pohovoru: 

Délka – 80 minut. 

Klientka přichází k individuálnímu pohovoru o 30 min později – omlouvá se, vyšetření 

se protáhlo. Z klientky je intenzivně cítit cigaretový kouř. Z klientčina projevu mám 

pocit, že se sešla s partnerem – ptám se, neguje.  

Klientka na vyžádání popisuje svou anamnézu. Vyrostla s matkou a sestrou v bytě 

panelového domu, dnes už nemají dobré vztahy, ale občas se potkávají a prohodí pár 

slov. Otec zemřel, když jí bylo 7 let, matka je zdravotní sestra. Klientka studovala obor 

Kuchař/číšník, nevyučila se, šla raději pracovat, v té době už měla velké konflikty 

s matkou a chtěla se odstěhovat. Zdravotně je v pořádku, má problémy s ledvinami, 

léky nebere, těhotenství by mělo být v pořádku dle lékařů, je to její druhé dítě, 

absolvovala 3 potraty. Okolo 20-25ti let měla období, kdy byla na pervitinu, to je údajně 

za ní, dostala se z toho sama, našla si v té době partnera, který jí pomohl – rozešli se 

a on teď vychovává jejich syna a své dvě děti z předchozího vztahu někde v zahraničí. 

Ona s tím souhlasila, nevídá se s nimi. Občasně požívá alkohol kouří. 

Současného partnera potkala před více než půl rokem v práci (dělala servírku), bydlí 

spolu, on bývá násilnický, když není po jeho, hodně křičí, párkrát jí dal facku, jednou ji 

hodně žduchnul – toho se teď bála, když čeká dítě. Partnera miluje a chce s ním být, 

potřebuje ale aby se změnil. Vztah pojmenovává jako divoký. Ptá se, jestli děláme i 

terapii pro dva – chtěla by, abychom mu vysvětlili, že není normální a že takhle to 

nejde. Vysvětluji.  

Klientka mluví souvisle, chvilkama pláče, je odhodlaná za vtah bojovat, jen neví jak na 

to. Ptá se, jestli by za ní mohl partner přijít. Vzhledem k objednanému klientovi, který 

se dostavil, ukončujeme rozhovor a domlouváme se na večerní setkání.  

Definice zakázky dle klienta: Klientka se chce usmířit s partnerem, vysvětlit mu, že je 

v jejich vztahu je nutná změna, byla by ráda, kdyby omezil užívání alkoholu. Sama je 

otevřená nechodit tak často ven, což partnera štve.  
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Vzájemná domluva, doporučení: Odpočinout si na lůžkovém programu, 

promluvit si o možnostech a postupu v případné další krizové situaci, zvážit 

přizvání partnera k individuálnímu pohovoru. 

Popis krize: vztahová krize, domácí násilí 

V individuálním vstupním pohovoru je rozhovor veden formou dotazování. Otázky se 

zaměřují na anamnézu – rodinnou, zdravotní, sociální, na aktuální stav a zakázku 

samotnou. Většinou je tento pohovor nejbohatší na informace, je podstatný z hlediska 

definice zakázky a domluvy o dalších krocích – mezi pracovníky pak bývá často 

vzájemná domluva ohledně dalších možností postupu a přístupu, která se buďto uvede 

do dokumentace nebo se formou doporučení nese v rámci předání služby. 

Sama jsem vždy tento úvodní pohovor vedla tímto dotazovacím způsobem, otevřenými 

otázkami, aktuálně mě napadá několik kreativních technik, které je možné s klientem 

provést v rámci vstupního pohovoru – samozřejmě vždy s přihlédnutím k jeho 

aktuálnímu stavu. Zde byla klientka celkem otevřená a komunikativní, dovedu si 

představit nabídnout jí vyprávění strukturovat jako řeku života nebo třeba pomocí 

provázkové techniky. 
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PRACOVNÍ POSTUP – VEČERNÍ SETKÁNÍ  

 

- setkání začíná v 18.30 hodin 

- pokud se z provozních důvodů v danou hodinu nemůže začít, jsou klienti 

informováni a dohodne se další postup – posunutí, zrušení, náhrada v době 

individuálního pohovoru 

- setkání jsou přítomni všichni klienti v lůžkovém programu a pracovníci ve 

službě 

- klienti mohou být ze setkání omluveni ze zdravotních důvodů nebo pokud jsou 

v jeho čase mimo KCO a vyřizují si své záležitosti – vždy po dohodě 

s pracovníky 

- pracovníci mohou být ze setkání omluveni z důvodu jiné práce, např. 

v ambulantním programu 

- o setkání je provedený zápis, viz. standard č. 6 

- neúčast na setkání je považována za porušení pravidel, viz pracovní postup – 

porušení pravidel  

- náplň setkání: zhodnocení uplynulého dne, které z plánů se podařilo či 

nepodařilo naplnit, popis psychického a fyzického stavu klienta, plány na 

večer a další den, potřeby klienta 

 

Zdroj: Interní dokumentace Krizového centra Ostrava, r. 2020 

 

Parafrázovaný zápis z večerního setkání: 

Délka – 20 minut. 

Klientka přichází k večernímu setkání o pár minut později, informuje pracovníky, že 

telefonovala s partnerem a ten se uklidnil, chce se vrátit domů, hned – nabízíme 

mimořádné sezení, rádi bychom situaci probrali důkladněji, doporučujeme vyčkat do 

rána, promyslet. Klientka neguje. 
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Pobyt klientky ukončen, provedena administrativní i praktická činnost okolo bytové 

jednotky. Klientka odchází velmi rychle, předávám letáčky – naše a na Bílý kruh 

bezpečí, snažím se nabídnout ambulantní rozhovor v dalších dnech. Rozmyslí se a 

ozve se. 

ZÁVĚR 

Míst jako je Krizové centrum Ostrava, míst, kde člověk může přijít, svěřit se s trápením, 

problémy, požádat o pomoc v tak širokém spektru záležitostí, míst, která jsou 

otevřená, empatická a podpůrná je strašně málo. Tady profesionální, zkušení a 

trénovaní krizoví pracovníci věnují maximální péči „na míru“ každému klientovi. A 

myslím, že to na „na míru“ je moc důležité, zvláště v krizi, kdy člověk často ztrácí půdu 

pod nohama. Pokud se terapeut vyzná ve více přístupech, více metodách a má pro to 

cit, je skvělé, když se klientovi dostane péče, kterou potřebuje a která mu naprosto 

vyhovuje. 

I když to častokrát může působit „k ničemu“, když se, třeba jako v případě klientky 

z kazuistiky, klient vrací zpět do krizového prostředí a k násilnickému partnerovi, je 

dobré, že klientka ví, kam se obrátit, byla poučena jak postupovat a měla možnost si 

na chvíli odpočinout, zamyslet se. Krizové centrum Ostrava je místem, kde se člověku 

dostane první psychosociální pomoci na skvělé úrovni a někdy to stačí a je to dost. A 

někdy je to první krok k terapii. A ta možnost „oťukat“ si to a zjistit, že i přes všechny 

obavy a předsudky je podle mě úžasná. Byla bych vděčná za více takových míst.  
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1. ÚVOD 

 Při běžné komunikaci s lidmi, přáteli i známými se často v rámci rozhovoru 

setkáváme s větou „Mám z toho trauma, bylo to fakt příšerné.". Mohou popisovat různé 

příhody, které se jim staly, ať už se jedná o přijímací pohovor do nového zaměstnání, 

nástup do nové práce, hospitalizace v nemocnici, nepovedená schůzka, čekání v 

dopravní zácpě, zlomená noha jejich dětí či dlouhotrvající turbulence v letadle na cestě 

za exotickou dovolenou a jiné. Pojem trauma používají i lidé, kteří skutečně nejsou 

traumatizováni a tímto pojmem se snaží vyjádřit, že pro ně situace byla tak zátěžová 

a potřebují ji popsat tímto specifickým termínem. Je možné, že zažili trauma, i když 

nejsou tito lidé skutečně traumatizovaní a do budoucna se u nich nerozvinula 

posttraumatická stresová porucha? Jaký je rozdíl mezi traumatem a zátěžovou 

situací? Je každá reakce na trauma stejná? Abychom nalezli odpověď na tyto otázky, 

musíme se podívat, jak je trauma v odborné literatuře definováno. To je úkolem druhé 

kapitoly, která obsahuje definování traumatu různými autory. Po definování tohoto 

pojmu jsou nalezeni společní jmenovatelé traumatických událostí a trauma je 

rozděleno na dva druhy. Po seznámení se s traumatem následuje ve třetí kapitole 

popis následků traumatu, s nimiž klienti mohou přicházet do terapie, definování 

posttraumatické stresové poruchy a zjednodušený popis vlivu traumatu na fungování 

mozku. Čtvrtá kapitola obsahuje projevy traumatu v různých vývojových obdobích. 

Pátá kapitola se věnuje charakteristice terapeutické péče s traumatizovanými dětmi. V 

této kapitole jsou popsány některé potřeby dětí a postupy, s nimiž v rámci 

psychodiagnostické a psychoterapeutické práce pracuji a které se mi osvědčily.  

2. TRAUMA  

 Pojem trauma pochází ze starořečtiny a znamená „úraz, zranění, rána, 

poranění", a může být spatřováno v psychické i tělesné rovině. Odvozuje se z řeckého 

slova „bodnout, prorazit, uniknout nebo proniknout". Zkoumání traumatu začalo 

koncem 19. století (J. C. Charcot, Freud, Breuer, Binet). Poprvé se však o projevech 

traumatizace začalo hovořit během první a druhé světové války, kdy tato oblast 

zkoumání začala vstupovat do popředí. Vojáci a veteráni, kteří se vrátili z války, začali 

vykazovat projevy, které lze v dnešní době označit za projevy traumatizovaných lidí. V 

té době se hovořilo o „válečné neuróze, či bitevní únavě". Podobné projevy byly později 

zjištěny i u jiných traumat a traumatických událostí. V té době bylo trauma považováno 
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za věc jednotlivce, až během války ve Vietnamu se trauma a jeho následky stávají 

celospolečenským tématem. Teprve v roce 1980 se začalo hovořit o posttraumatickém 

syndromu a začaly se vytvářet definice a výzkumy pro pochopení traumatu.  

MKN 10 popisuje trauma jako „zátěžovou situaci nebo událost krátkého či dlouhodobé 

trvání, která má výjimečně nebezpečný nebo katastrofický charakter a která by 

pravděpodobně způsobila hluboké rozrušení a zoufalství téměř u kohokoliv".  

WHO (1991, modifikovaná 1994) odpovídá definici MKN 10 a přidává subjektivní 

prožívání situace, která u někoho nemusí být prožívána tak katastrofálně a nemusí být 

u jiného jedince tolik ohrožující:  

„Trauma je krátce nebo dlouze trvající událostí s výjimečně intenzivním ohrožením 

katastrofického charakteru, která téměř u každého vyvolá hlubokou zoufalost anebo 

tak je subjektivně prožívána bez toho, že by byla pro druhé lidi katastrofální a 

ohrožující." 

Praško (2003) hovoří o tom, že traumatická událost je zážitek, který skoro v každém 

jedinci vyvolá v době ohrožení výraznou stresovou reakci. Událost se stává 

traumatickou, když ji z různých důvodů není schopen člověk emočně zvládnout. Při 

této události jedinec cítí extrémní strach, ochromení, bezmoc nebo hrůzu či jinou formu 

extrémního stresu v určitém časovém úseku události. 

Levine definuje trauma jako událost, která může být jakoukoliv události, která přijde 

příliš rychle a příliš náhle nebo je toho na jedince už mnoho.  

Poslední definice, kterou zde uvedu, je napsána v publikaci Trauma v dětství a 

adolescenci, vydané v roce 2017 Národním ústavem duševního zdraví, na straně 8: 

„Psychické trauma je charakteristické tím, že jeho zdrojem bývá velmi silný 

nebezpečný a děsivý zážitek ohrožující život, přesahující naši osobnost a závažně 

narušující integritu těla i duše." 

Celkově lze říci, že traumatické události mají společného jmenovatele v tom, že jedinec 

vnímá zážitek jako ohrožující na životě, kdy tento zážitek ohrožuje jeho tělesnou a 

psychickou integritu. Takový zážitek v lidech vyvolává strach, bezmoc a hrůzu. Je 

natolik silný, že u jedince selžou jeho obvyklé adaptační mechanismy pro zvládání 

zátěže stresu.  
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 Trauma je celkově spojeno s osobním významem události (rodinný, osobní a 

historický podtext), intenzitou události, ale i s časovým hlediskem. Trauma se rozděluje 

podle toho, v jakém období jedince se odehrávalo. Trauma typu I vzniká v dospělém 

věku, jedná se o jednorázovou traumatickou událost, kterou může být například 

hospitalizace v nemocnici, porod, lékařský zákrok, přepadení, násilný či sexuální útok. 

U tohoto traumatu se jedinec může přirozeně a samovolně vyléčit, pokud k tomu však 

nedojde, může se u jedinec rozvinout PTSD (posttraumatická stresová porucha) a je 

zapotřebí odborné pomoci.  

 U traumatu typu II dochází k závažné traumatizaci, která vzniká obvykle v 

dětství nebo v dospívání. Do chronického a dlouhodobě vývojového traumatu patří 

například sexuální zneužívání, domácí násilí, vydírání, fyzické týrání, šikanování ve 

školním prostředí, zanedbávání. U jedince, který zažil trauma tohoto typu, je velká 

pravděpodobnost, že se rozvine komplexní posttraumatická stresová porucha (C – 

PTSD). 

3. PROJEVY TRAUMATU  

3. a. Posttraumatická stresová porucha (PTSD) 

 Pokud byl jedinec vystaven traumatické události, může i nemusí se u něho 

rozvinout posttraumatická stresová porucha. Dopad traumatické události závisí na 

povaze a okolnostech traumatické události (situace způsobená člověkem, opakovaná, 

dlouhodobá, zatěžující, nebezpečná, nekontrolovaná, nečekaná), psychologických 

faktorech (průběh reakce, způsob prožívání a zpracování situace), mediátorech vzniku 

psychických následků (dostupnost adekvátní pomoci a opory, reakce okolí), osobních 

vlastnostech jedince (vrozené predispozice, schopnosti resilience, osobní anamnéze 

psychických obtíží, tělesném stavu jedince), sociálních a společenských faktorech 

(rodinné vztahy, výchovný přístup, reakce druhých na situaci), ale i na věku a pohlaví 

jedince. Je více než pravděpodobné, že pokud traumatická událost je opakovaná, 

způsobená blízkým člověkem, v nízkém věku oběti jsou následky traumatizace větší, 

hlubší a zasahují do všech oblastech jedince.  

 Termínem „posttraumatická stresová porucha" se označuje soubor různorodých 

poruch chování a prožívání, včetně somatických reakcí, které vznikají jako závažný 

důsledek extrémně stresového prožitku, který přesahuje lidskou zkušenost, tedy 
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traumatu. Projevy se mohou rozvinout po delším časovém úseku od prožité události. 

V kontrastu s akutní reakcí na stres, která je přechodného rázu a která vzniká jako 

odpověď na výjimečné ohrožení a zpravidla vymizí během 2-3 dní (často i během 

několika hodin), se projevy posttraumatické stresové poruchy mohou objevit po 

odeznění akutní reakce na stres nebo až jako zpožděná či protrahovaná odezva. 

Zpožděná odezva se zpravidla objeví po 3 až 4 měsících. MKN 10 uvádí, že se projevy 

objeví do šesti měsíců od prožité události. Traumatizace u jedince je však o to více 

komplikovaná, vezmeme-li v potaz, že se může objevit i po několika letech, např. po 

devíti letech, jak uvádějí autoři Ludmila Čírtková, Petra Vitoušová a kolektiv v publikaci 

Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů. Téhož názoru jsem i já, ve své 

terapeutické praxi jsem se setkala s několika obětmi trestných činů, u nichž se 

traumatizace objevila až po dosažení určitého vývojového období, po rozvinutí 

kognitivních funkcí a uvědomění si závažnosti prožité události (např. sexuální 

zneužívání).   

 Jsou-li projevy intenzivní a přesahuje-li doba jejich výskytu zhruba měsíc až šest 

týdnů, hovoříme dle MKN 10 o posttraumatické poruše, u které klesá šance na 

spontánní uzdravení.  

K důležitým vodítkům pro rozpoznání této poruchy patří dle MKN 10:  

Existence traumatické události – „stresová událost nebo situace (krátkého nebo 

dlouhého trvání) mimořádně ohrožující nebo katastrofické povahy, která je schopnost 

způsobit silné rozrušení téměř u každého" 

Znovuprožívání traumatické události – „typické jsou epizody znovuprožívání traumatu 

v neodbytných vzpomínkách (flashbacks"), snech nebo nočních můrách" 

Nápadné vyhýbání se podnětům související s traumatickou událostí – „vyhýbání se 

činnostem a situacím upomínajícím na traumatický zážitek" 

Přetrvávání příznaků zvýšené aktivační hladiny – „obvykle se objevuje vegetativní 

hyperreaktivita a zvýšená bdělost, zesílené úlekové reakce a nespavost" 

 Celkově lze říct, že přetrvávající projevy zasahují jedince v každodenním 

fungování, kdy se jedinec cítí být neustále ohrožen. U traumatizovaných lidí se mohou 

objevovat potíže se spánkem, jistá netrpělivost, časté střídání nálad a myšlenek 
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(výbušnost, impulzivita, agrese, suicidální myšlenky, sebepoškozovací tendence), 

psychomotorický neklid, nesoustředěnost a s tím související zhoršující se výkonnost. 

Při přetrvávající zvýšené dráždivosti se u jedinců objevuje nadměrná bdělost, 

ostražitost, úlekové reakce i na neutrální předměty. Jedinci mohou pociťovat 

nezpracované extrémní emoce (děs, hrůzu, pocity viny různého typu, beznaděj, 

zoufalství), ale i úzkost, napětí a deprese. Traumatizovaní lidé se mohou snažit 

vyhýbat se místům, podnětům, které jim traumatickou událost připomínají a spouští v 

nich nepříjemné pocity, myšlenky, vzpomínky na tuto událost. Pro jedince jsou emoce 

bolestivé do takové míry, že se je pokouší „zmrazit", mohou se však i nezáměrně 

vyhýbat pozitivním emocím, neprožívají pozitivní emoce a ve svém životě mohou 

pociťovat anhedonii. Kvůli tomu, aby opět prožívali pocity, mohou začít užívat 

návykové látky či se sebepoškozovat. Zvýšená je i tělesná vzrušivost projevující se 

bušením srdce, zrychleným dýcháním, třesem končetin, pocením, bolestmi břicha či 

závratěmi. Jedinec sám sebe může vnímat negativně, prožité trauma zasahuje do 

sebevědomí, sebepojetí a sebeúcty. Projevy zasahují do sociálního fungování, jedinci 

nemusejí být schopni navázat kvalitní vztahy, a tudíž si v nich nemohou saturovat své 

vlastní potřeby.  

3. b. Mozek a trauma  

 Abychom mohli pochopit dopad traumatické události na život jedince a následky 

s tím spojené, je důležité si uvědomit, jak traumatická událost působí na lidský mozek 

a jakým způsobem aktivuje stresový systém, jehož hlavní součástí je právě lidský 

mozek. Jak uvádí Peter Levin a Maggie Klineová v publikaci Prevence traumatu u dětí, 

trauma nespočívá v samotné události, ale v centrální nervové soustavě.  

 Ve svých publikací popisují Laurence Heller Ph.D., Aline LaPierre PsyD. a Peter 

Levine a Maggie Klineová fungování mozku během traumatické události a po ní čtyřmi 

biologicky předvídatelnými reakcemi.  

 Za první přirozenou reakci lze považovat obranně-orientační reakci, při níž lidé 

reagují na neočekávaný podnět úlekem, který se projevuje stažením celého těla, 

zadržením dechu, ztišením se a přerušením vnější činnosti. Svou pozornost lidé 

soustředí na potenciálně nebezpečný podnět. Jakmile vyhodnotí, že jsou v bezpečí a 

podnět nevyhodnocují jako nebezpečný, navracejí se k původní činnosti, kdy se i tělo 

začíná navracet do původního klidového stavu. Pokud zjistí, že je podnět opravdu 
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ohrožující a nebezpečný, reagují buď útokem, útěkem a „zamrznutím". Cílem těchto 

reakcí je připravit jedince na svou obranu sebe sama v situaci, která je nebezpečná. 

Reakce útok či útěk je zprostředkována vysokou aktivací sympatické větve 

autonomního nervového systému (rychlejší dýchání, zrychlený puls, zvýšený krevní 

tlak, bledost kůže, rozšíření zornic, zvýšené pocení). Reakce strnutí („zamrznutí, 

ztuhnutí") je zprostředkována parasympatickou větví (pomalejší, hlubší dýchání, 

pomalejší puls, zúžení zornic, zarudlá barva kůže) a slouží jako ochranná reakce, kdy 

se jedinci snaží být pro okolí nezpozorovatelní, nebo slouží jako nouzové zhroucení 

se ve chvíli, kdy není možné reagovat na ohrožující situací útokem či útěkem. Heller 

Laurence, Ph.D., Alice Pierre, Psy.D. pro vysvětlení této reakce "zmrznutí" používají 

ve své publikaci Uzdravení vývojového traumatu metaforu, ve které aktivovanou 

sympatickou větev přirovnávají k „sešlápnutému plynu" z důvodu mobilizace 

obrovského množství reakcí na záchranu života při útěku a útoku a současnému 

sešlápnutí brzdy při aktivizaci parasympatické větve, která by měla zmírnit 

nebezpečně vysokou aktivaci sympatiku. Jinými a zjednodušenými slovy lze říct, že 

plné sešlápnutí plynu i brzdy probíhá současně a tudíž je jedinec uvrhnut do tonické 

nehybnosti, která způsobuje naprosté ochromení obranně-orientační reakcí, kdy není 

možná ani reakce útok či útěk a jedinec tak zůstává uvězněn v neukončené obranně-

orientační reakci. Po odeznění traumatické události pak bude žít v neustálém pocitu 

nebezpečí, bude nadměrně ostražitý, i neutrální podněty bude vyhodnocovat jako 

potenciálně nebezpečné. Tato nadměrná ostražitost bude nadále udržována zvýšenou 

aktivací nervové soustavy, která nebude pomíjet. Dospělí lidé i děti se tudíž nevrátí k 

průzkumně-orientační reakci, k níž přirozeně dochází, když se lidé i zvířata cítí 

bezpečně a mohou si v bezpečné situaci dovolit prozkoumávat své okolí, zajímat se o 

vnější svět s velkou radostí a dobrodružným nadšením přijímat nové informace a 

podněty.  

 Je zřejmé, že traumatizace ovlivňuje strukturu a funkčnost mozku.                             

K pochopení těchto změn je zapotřebí vědět, jaké části mozku se aktivují při expozici 

traumatické události. Při vystavení se traumatu jsou aktivovány části mozku -  mozkový 

kmen (plazí mozek), limbický systém (savčí mozek) – talamus, hipokampus, amygdala 

a neokortex (frontální a prefrontální laloky). Za nejstarší část mozku lze považovat 

mozkový kmen, který zajišťuje základní fyziologické funkce, autonomní funkce a 

instinktivní a pudové reakce. Nad mozkovým kmenem se vyskytuje limbický systém, 
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který odpovídá za vyšší funkce ve smyslu emocí, péče o děti, vyhledávání nebezpečí 

a uchovávání paměťových stop, které jsou spojovány s jednotlivými podněty a 

emocemi. Talamus přijímá senzorické vjemy a integruje je do celku, třídí jejich 

důležitost a přeposílá je do amygdaly a do dalších mozkových částí. Amygdala 

vyhodnocuje význam emocí a aktivuje dle potřeby stresovou reakci. Pokud amygdala 

vyhodnotí, že se jedinec nachází v nebezpečí a vyhodnotí podnět za nebezpečný, 

přeposílá informace do mozkového kmene, který aktivuje autonomní nervový systém. 

Hipokampus je zodpovědný za paměť, uchovávání informací v krátkodobé paměti a 

ukládání nových informací. Napomáhá rozlišovat bezpečné a nebezpečné situace na 

základě minulých zkušeností a do jisté míry reguluje činnost amygdaly tím, že vyvolává 

stresové reakce. Neokortex, který je vývojově nejmladší částí mozku, zodpovídá za 

exekutivní funkce, je centrem slov, řeči, sebeovládání a uvážlivého přemýšlení.  

 Pokud je jedinec vystaven traumatické události a dochází k traumatizaci, 

narušuje se spolupráce mezi jednotlivými mozkovými částmi a mozkové části jsou 

negativně ovlivněny. To má za následek zvýšenou činnost amygdaly a hipokampu. 

Navenek se zvýšená aktivita projevuje tím, že jedinec vyhodnocuje i neutrální podněty 

jako ohrožující a poškozený hipokampus vede k zobecňování prožitého strachu, kdy 

je jedinec permanentně ostražitý a častěji se u něj objevují úlekové reakce. Vlivem 

změny v neokortexu člověk rychleji jedná a vnímá, než skutečně posuzuje míru 

nebezpečí. Nepřijímá nové zkušenosti a poznatky do svých minulých zkušeností, 

protože nedochází ke spolupráci neokortexu, který je zodpovědný za přemýšlení, 

vyhodnocování a racionální posouzení situace. Amygdala je v tomto ohledu rychlejší 

než neokortex. Vnímání času je rovněž narušeno, jedinci jsou zbaveni schopnosti 

vnímat jednotlivé časy odděleně, a tudíž prožívají permanentní pocit ohrožení. Během 

traumatizace dochází i ke snížené aktivitě v levém frontálním laloku (v Brocově 

oblasti), kdy je pro jedince obtížně artikulovat myšlenky, pocity a popisovat 

traumatickou událost.  

 Tyto změny v jednotlivých částech mozku mohou vést k poruchám paměti, 

exekutivních funkcí, rozvoji úzkostných a afektivních poruch. Dysfunkce amygdaly a 

hipokampu vede k obecnému rozšíření pocitu strachu z dalších podnětů, rozvoji 

paranoii, zvýšené bdělosti, pocitu ostražitosti aj.  

4. Projevy traumatu v jednotlivých vývojových obdobích 



89 
 

 Traumatické projevy u dětí mají podobné symptomy jako u dospělých osob, 

pouze některé projevy jsou odlišné, a to v závislosti na vývojové úrovni dítěte, jeho 

mentální, sociální a emocionální zralosti, kdy například mladší děti mají slabší 

kognitivní zdroje, slabší zvládací mechanismy pro zátěž a mohou mít i jiné obranné 

mechanismy, nemají ještě vyvinuté osobnosti a jsou závislé na vztahu k dospělým 

vychovávajícím osobám. Pohybové i celkové jazykové schopností děti jsou omezené. 

 U dětí ve věkovém rozmezí 2-5 let se může reakce na trauma projevit 

znovuprožíváním skrze opakovanou hru (ve které se mohou objevit aspekty 

traumatické události), kresbu, noční můry či opakované přání dívat se na filmy a 

dokumenty se stejným obsahem a stejnými traumatickými aspekty. U dětí s 

přebytečnou energií stresu a s vysokou aktivací autonomního nervového systému 

může docházet k poruchám spánku, mohou mít neklidné spaní, být nadměrně 

rozrušené, ostražité a mohou se snadno vylekat a přehnaně emocionálně reagovat. 

Mohou se u nich střídat velké návaly úzkosti, zlosti či agrese. Rovněž dochází k novým 

projevům strachu („strašidla, duchové"), a to v situacích, kdy se mají setkat s cizími 

lidmi, zvládnout nové nároky života či separovat se od blízkých lidí. Děti mohou 

reagovat stažením se, napětím, plachostí, letargií a únavou. Mohou se též potýkat se 

somatickými potížemi (bolesti břicha, hlavy, problémy se zažíváním, horečky). U 

některých dětí dochází k regresi do ranějšího stádia vývoje, kdy si opět začnou cucat 

palec, počurávat se či mohou začít dětsky žvatlat.  

 U dětí školního věku se kromě symptomů popsaných výše objevuje nadměrné 

rozrušení, disociace, stažení se, děti událost znovu prožívají, mají potíže se spánkem, 

somatické obtíže a nepředvídatelné chování, které se pojí s projevy nového stresu a 

agrese. Tyto děti jsou zvláště citlivé k tomu, aby si dělaly starosti a k vytváření nových 

katastrofických scénářů. Myšlení je spíše imaginativní než reálné. Ve školním prostředí 

se může objevit fobie ze školy, porucha pozornosti s hyperaktivitou, poruchy chování, 

neschopnost dokončit úkol nebo učit se novým poznatkům. Ostražitost ve škole se 

může objevit skrze psychomotorický neklid, těkání očima z jednoho podnětu na druhý 

nebo naopak únavou, „denním sněním“ a stažením se z kontaktu s vrstevníky. U dětí 

zůstává znovuprožívání skrze hru, kresbu, ale jelikož mají rozvinutější schopnosti řeči, 

mohou nevybíravě a opětovně vyprávět traumatickou událost druhým lidem. Emoce 

však ještě nedokážou verbalizovat, mohou se objevit pocity zmatenosti, rozrušenosti. 

U dětí se začínají objevovat pocity viny z toho, že se traumatická událost stala kvůli 
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nim, nebo jí nemohly zabránit. U dětí se objevuje starost o druhé lidi a o další oběti, 

nebo mohou toužit po pomstě.  

 Projevy dospívajících dětí jsou podobné jako projevy dospělých osob, které jsou 

popsány v MKN 10. Jelikož se nacházejí v kritickém vývojovém období, nastávají u 

adolescentů rizika v oblasti duševního zdraví, v rizikovém chování (snaha „otupit“ 

emoce skrze omamné látky, jídlo, sex, hudbu a automutilaci za účelem znovuzískání 

kontroly nad svým prožíváním a emocemi) a v citové vazbě. Na rozdíl od dospělých 

osob traumatické projevy ovlivňují, jaký způsobem se bude jejich osobnost vyvíjet, v 

tomto věku se mohou objevovat i poruchy identity. Traumatizace u dospívajících se 

může objevovat v náhlých změnách ve vztazích, radikálních změnách životního 

postoje, vzhledu, školních známek a může dojít i k poruše identity, kdy nevědí, kdo 

jsou. U dospívajících se častěji než u dětí objevují disociace v podobě „mám pocit, že 

se vidím shora, mimo tělo“, „necítím, že jsem celá“.                      K disociaci může 

docházet po flashbacích, myšlenkách na trauma apod.  

5. ODBORNÁ POMOC TRAUMATIZOVANÝM DĚTEM A 

DOSPÍVAJÍCÍM 

5. 1. Organizace zabývající se ohroženými i traumatizovanými dětmi  

 V České republice existuje několik organizací, které se primárně zaměřují na 

ohrožené děti. V této práci uvedu pouze tři organizace fungující na území Prahy, a 

které znám.  

Centrum Locika, z. ú. 

 Centrum Locika pomáhá dětem zastavit násilí v jejich rodině, vyrovnat se s 

dopady násilí a snížit míru traumatizace. Kromě jiného pomáhá i oběma rodičům s 

dopady násilí a podporuje jejich rodičovské kompetence. Věnuje se i snížení rizika 

přenosu násilného chování do dalších generací. Tato instituce vznikla v květnu 2015 

jako samostatný projekt ACORUSu. Od roku 2017 je Centrum Locika odděleno od 

mateřské organizace ACORUS, z. ú. a nyní funguje samostatně v nezměněném 

rozsahu a podobě jako Centrum Locika, z. ú. Tato organizace prosazuje právo dítěte 

na DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ. Snaží se dívat na situaci očima dítěte, jedná v jeho zájmu, 

pomáhá oběma rodičům posílit jejich rodičovské kompetence a zlepšit vzájemný vztah 
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a interakce s dítětem. Centrum Locika poskytuje odborné služby v podobě mapování 

a posouzení situace ohroženého dítěte a rodiny, navrhuje v rámci multioborové 

spolupráce konkrétní kroky ke zlepší situace, poskytuje podporu a terapii ohroženým 

dětem. Provádí komplexní vývojovou psychodiagnostiku, doprovází děti k výslechům, 

zajišťuje terapeutická setkání dítěte s rodičem a vede individuální poradenství pro oba 

rodiče. Podrobnější informace lze nalézt i na jejich internetových stránkách 

www.centrumlocika.cz.  

Intervenční centrum  

 Intervenční centrum vzniklo v roce 2007 a patří mezi služby sociální prevence. 

Je jedním ze středisek Centra sociálních služeb, jehož zřizovatelem je Magistrát 

hlavního města Praha. Služby poskytují všem osobám ohroženým domácím násilím, 

ženám, mužům a dětem bez omezení věku. Cílem Intervenčního centra je pomoci 

ženám i mužům, kteří jsou ohroženi domácím násilím. Pracuje s celým rodinným 

systémem a zdravý psychický vývoj dítěte je postaven na první místo. Poskytuje 

pomoc při řešení sociálně právních problémů, snaží se stabilizovat psychický stav 

klientů, podporuje klienta při využívání jeho sociálního okolí při řešení situace, 

podporuje klienty v aktivitách, které vedou k získání větší samostatnosti a lepšímu 

začleňování do společnosti. Služby klientům jsou poskytovány v podobně odborného 

sociálního a psychologického poradenství, krizové intervence, účasti v podpůrné 

socioterapeutické skupině. Pracovníci v Intervenčním centru umožňují dětem sdílet 

zkušenosti s prožitým násilím, zpracovávat tyto zkušenosti a zabránit traumatizaci v 

návaznosti na násilí v rodině. Spolu s rodiči se snaží podporovat zdravé vztahy mezi 

jejich dětmi a umožňují rodičům náhled na situaci jejich dítěte. Informace, které zde 

uvádím, čerpám z jejich internetových stránek www.intervencnicentrum.cz. 

 

Dětské krizové centrum, z. ú.  

 Dětské krizové centrum vzniklo v roce 1992, a jedná se o nestátní organizaci, 

která se specializuje na odbornou pomoc dětem, které se ocitají v krizi. Primárně je 

péče zaměřena na děti ve věku 0-18 let, raně dospělé osoby (do 26 let) se syndromem 

CAN (týrané, sexuálně zneužívané a zanedbané děti). Dále se zaměřuje na děti, které 

jsou citové odmítané a je ohrožen jejich zdravý vývoj v důsledku negativních faktorů 
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ze strany rodičů (závislost, psychiatrické onemocnění) a nestability rodinného zázemí. 

Pomoc je poskytována dětem, které se potýkají s předrozvodovou, rozvodovou a 

porozvodovou situací jejich rodičů. Konkrétně se organizace zabývá i dětmi, které byly 

vystavené jiným traumatizujícím zážitkům nebo se vyrovnávají se se ztrátou blízké 

osoby. Dětské krizové centrum přijímá děti potýkající se s psychickými poruchami v 

důsledku psychické zátěže, stresu či traumatu. Služby jsou poskytovány ambulantně 

či distančně. Hlavním cílem organizace je zájem dítěte, v rámci tohoto principu 

poskytuje pomoc rodičům při řešení výchovných problémů a poradenství v dalších 

oblastech. V Dětském krizovém centru nejdříve probíhá psychologické vyšetření, na 

které navazuje posouzení psychického stavu dítěte i sociálně aktivizační služby či 

terapeutická sezení. Lze zavolat i na jejich Linku důvěru, napsat na chat a Skype. Více 

informací se lze dočíst na internetových stránkách www.ditekrize.cz. 

5. b Terapeutická práce s traumatizovanými dětmi 

 Při práci s traumatizovanými dětmi a dospívajícími je obrovský prostor pro 

integrativní přístup, jedná se o flexibilní psychoterapeutickou práci, která nabízí širokou 

škálu přístupů, terapeutických technik a práci na oblastech, které trauma zasáhlo. 

Terapeutická práce je zaměřena právě na specifické projevy dítěte, které mohou být u 

každého jedince individuální. Je zapotřebí si uvědomit, že se jedná o dlouhodobou 

terapeutickou práci, která by měla být intenzivní a pravidelná. Záleží i na věku dítěte, 

na jeho osobnosti a jaký přístup dítě preferuje, zda terapii v podobě rozhovoru, 

arteterapeutických, projektivních technik či terapii či dává přednost terapii hrou. Cílem 

terapie by měla být podle Matouška a Němcové (2017) stabilizace, integrace a 

adaptace. Stabilizace spočívá v tom, že se dítě nebude cítit v domácím prostředí 

ohroženě, zdroj ohrožení by měl být neutralizován. Integraci oba autoři vnímají jako 

pojmenování emocí a jejich zpracování přijatelným způsobem. Adaptaci lze v tomto 

podání vnímat jako navrácení hodnoty dítěte, otevření nového obzoru, kdy trauma již 

v životě dítěte nedominuje. Za obecné principy uvádí respekt k dítěti, informování 

dítěte o průběhu setkání a jeho traumatu, napojení pro vytvoření pozitivní emoční 

vazby mezi terapeutem a klientem a poskytnutí naděje, že proces terapie bude mít pro 

dítě dobrý výsledek. V této kapitole uvádím principy, které se mě samotné osvědčily a 

s nimiž každodenně pracuji. Tato kapitola obsahuje převážně moji vlastní zkušenost s 

traumatizovanými dětmi, která je postavena i na četných odborných publikacích, 

zkušenostech mých kolegů a odborných kurzech, které jsem absolvovala.  
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Spolupráce s rodinou  

 Před zahájením prvního terapeutického sezení s dítětem je nezbytné navázat 

vztah s rodičem a zahájit s ním spolupráci, kdy se společně terapeut a rodič budou 

snažit dítěti pomoci (zodpovědnost terapeuta za průběh sezení, zodpovědnost rodiče 

za dění mimo sezení). Přikláním se k názoru, že tato setkání by měla být pravidelná. 

Nesmíme opominout, že pokud je dítě traumatizované, zažilo traumatickou zkušenost 

či bylo dlouhodobě a opakovaně traumatizováno blízkou osobou (zvláště v případě 

sexuálního zneužívání a fyzického týrání), je pravděpodobně, že mohou být i rodiče 

pod velkou emoční zátěží a sami se snaží vypořádat s různými negativními emocemi 

(pocity viny, zahanbení, pocity hněvu apod.). Rodiče mohou být také zmatení a nejistí, 

jak se ke svému dítěti mají vztahovat a hledají „návod na dítě v této konkrétní situaci". 

Často nemusí být zřejmé, jak danou situaci adekvátně řešit, rodiče ji mohou zažívat 

poprvé. Také mohou být velmi zmatení a nejistí z průběhu policejního vyšetřování, 

nemusejí znát svá práva ani práva dítěte. Mohli se i oni sami stát obětmi. Opakovaně 

jsem zažila pocit uklidnění, když byli rodiče, či osoby přicházející s dítětem obecně 

informováni o průběhu trestního řízení, výslechu, soudně znaleckých posudcích a o 

všem, co tento proces obnáší.  

 Pro nastolení důvěry a zahájení spolupráce je zapotřebí pracovat i s jejich 

pocity, tyto pocity přijímat a oceňovat je, že pro dítě vyhledali psychoterapeutickou péči 

a situaci se snaží řešit. Důležité je myslet i na psychickou pohodu rodičů a řešit s nimi, 

jak mohou situaci zvládnout oni sami a co by jim mohlo pomoci. Je pochopitelné, že 

pokud rodič nebude v psychické pohodě, nemůže tomu tak být ani u dítěte.  

  Nezapomínejme však na to, že klientem je dítě a proto je důležité rodiče 

edukovat o tom, jak mohou dítě podporovat, jaké podmínky mohou vytvářet pro jeho 

uzdravení a jak zvládat u dítěte například nepředvídatelné střídání nálad hněvu či 

pláče. Přístup, rodinné zázemí a dopad traumatizace v rodině je individuální. Během 

své praxe jsem se opakovaně setkala s tím, že jsem rodiče edukovala o traumatu, aby 

pochopili, co může dítě prožívat a že to co, prožívá, nemůže do určité míry ovlivnit a 

nemá své stavy pod kontrolou. Proto je důležité dítě netrestat, nic mu nevyčítat a mít 

pro něj o to více pochopení. To je také důvod, proč v této práci zmiňuji teorie o 

„traumatizovaném mozku". Doporučuji publikaci AHOJ HRDINO od autorky Karen 
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Young, která je určena pro děti i rodiče, je uzpůsobena dětskému věku a vysvětluje, 

jak funguje amygdala.  

Navazování takového vztahu s dítětem, který by měl být plný důvěry a pocitu 

bezpečí  

 K navazování a rozvíjení kontaktu s dítětem pomáhá akceptovat ho, přistupovat 

k němu empaticky a být vždy autentický. To jsou hlavní zásady Carla Rogerse. 

Terapeut by měl dítě bezpodmínečně pozitivně přijmout bez skrývaného podezření a 

hodnocení, empaticky se vcítit do jeho pocitů a tyto přijímat, ať už jsou pozitivní či 

negativní. Podle Martiny Velikovské (2016) k navázání kontaktu pomáhá nonverbální 

komunikace (zrakový kontakt, postura, proxemika) a verbální komunikace 

(paralingvistika, aktivní naslouchání, osobní vyjadřování, vyjádření samozřejmého a 

vyjadřování pocitů). K tomu, aby se terapeutovi dítě svěřilo se svými nejhlubšími pocity 

a traumatickými zkušenostmi, je nezbytné vytvořit vzájemný důvěrný vztah, který Peter 

Pöthe (1999) popisuje jako vztah, kdy se dítě může svěřit bez obav se vším, co ho 

trápí a s čímkoliv, co ho těší. Kromě prostoru ke sdílení jeho nejhorších pocitů a zážitků 

tento důvěrný vztah pomáhá k zahojení hlubokých duševních ran, kdy dítě či 

dospívající zažívá pozitivní zkušenost, ve které se může svobodně projevovat a 

zjišťovat, že existují i takové vztahy s dospělou osobou, v nichž neexistuje strach, pocit 

ohrožení, ponižování a uspokojování potřeb dospělé osoby na úkor potřeb dítěte. 

Budování takového vztahu podle Petera Pötheho není záležitostí dnů či týdnů, jedná 

se o dlouhodobější záležitost. K tomu, aby dítě začalo terapeutovi důvěřovat, je 

zapotřebí jeho testování, kterým si zjistí, zda jeho důvěra k terapeutovi nebude 

zneužita. Testování terapeuta dítětem může mít řadu podob, např. neukázněné, 

vzdorovité chování, otevřené vysmívání se, sarkastické poznámky apod. Některé děti 

mohou být i neagresivním přístupem terapeuta zaskočeny, proto k němu mohou cítit 

nedůvěru. Peter Pöthe v takových případech doporučuje vytrvat ve vstřícném a 

akceptujícím přístupu, projevovat sympatie a pokračovat v klidném, neohrožujícím 

přístupu.   

 Pro navození bezpečného terapeutického vztahu se doporučuje zajistit 

příjemný setting, místnost, v níž budou různé hračky, které v dítěti podpoří jeho 

kreativitu, zvědavost a spontánnost, což mu v důsledku traumatu může chybět. Pokud 

se některé děti v takové místnosti cítí nepříjemně, protože si již nehrají a nechtějí v 
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místnosti tolik podnětů, je možné po domluvě s nimi místnost změnit či na příští setkání 

odebrat hračky. Terapeutická situace by měla být dle Matouška a Němcové (2017) 

dostatečně klidná, bez neočekávaných podnětů, s ritualizovanými formami na začátku 

a na konci setkání. Při prvním setkání dávám dětem možnost prohlédnout si místnost, 

seznámit se s vybavením místnosti a dávám jim např. pokyn „najdi 5 žlutých či 

zelených hraček; jaká hračka se ti nejvíce líbí a jaká se ti naopak nelíbí“. 

 Pro zajištění bezpečí a důvěry je dle Matouška a Němcové (2017) důležitá 

jasnost a přehlednost terapeutické situace, kdy je dítěti vysvětlen důvod návštěvy u 

terapeuta, doba a frekvence terapie, techniky a postupy, které budou během terapie 

používány, a to vše srozumitelným způsobem, který je adekvátní věku dítěte. Já 

osobně informují dítě a otevřeně mu sděluji, že jsem mluvila s jeho rodiči,  že s nimi 

budu hovořit i nadále a důrazně sděluji, že nebudu říkat konkrétní sdělení dítěte. Také 

klienta informuji o tom, kdo jsem, kde se nachází, kolik spolu máme nasmlouvaných 

hodin a jak dlouho spolu budeme. Pro menší děti, které ještě neumí hodiny, používám 

hodiny s ručičkami, na nichž jim ukazuji, v kolik hodin budeme končit, tedy na jakém 

místě bude velká ručička hodin. Pro zmírnění psychické nepohody, pokud se u dětí 

nachází, je informuji o tom, z jakých obecných důvodů ke mně jiné děti dochází, např. 

problémy ve vrstevnických vztazích, jsou smutné, mají trápení, či jim bylo ublíženo 

nebo se jim stalo něco ošklivého. Také se v dětech snažím posilovat pocit „já můžu" a 

otevřeně a opakovaně jim sděluji, že mohou mluvit o všem, o čem chtějí a pokud 

nebudou chtít něčem hovořit, nebo jim moje otázka bude nepříjemná, nemusí na ni 

odpovídat. Informuji je o tom, že tento prostor je pro ně, že mohou volit takovou aktivitu, 

kterou právě chtějí dělat nebo hovořit o tématu, které chtějí probírat. Vymezuji, že oni 

jsou v tomto prostoru a v tomto místě nejdůležitější a vyjadřuji jim, že jsem tu pro ně.  

 Za důležité při práci s dětmi pokládám předvídatelnost terapeuta. Pokud chce 

terapeut vstát nebo se přiblížit k traumatizovanému dítěti více přiblížit, například aby 

viděl jeho tvorbu či aktivitu, je důležité zreflektovat změnu pozice psychoterapeuta. 

Důležitá je i čitelnost terapeuta. Pokud se terapeut právě usmívá, může svůj úsměv 

zreflektovat a říci dítěti důvod úsměvu. Pokud terapeut klade otázku a dítě je danou 

otázkou zmatené, je vhodné říct, za jakým účelem tuto otázku pokládá. Pokud terapeut 

položí otázku, které dítě nerozumí, není vůbec od věci se dítěti omluvit a říct, že ji 

položil složitě. Pro dítě, které zažije u terapeuta omluvu, může být tato zkušenost velmi 
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důležitá, dokonce může někdy zažívat poprvé, že se mu dospělý jedinec omlouvá a 

připouští chybu na své straně.  

Aktivizace zdrojů  

 Kromě vytváření pocitu bezpečí v terapeutickém vztahu je potřeba u dětí 

vytvářet i jejich celkový pocit bezpečí, který jim byl vlivem dlouhodobé opakující se 

traumatizace vzat. K podpoře pocitu bezpečí a stabilizaci dětí patří práce s aktivizací 

jejich zdrojů, které popisuje Luise Redemann ve své knize Léčivá síla imaginace. 

Mnozí lidé se domnívají, že práce s traumatem je zaměřená pouze na traumatickou 

událost a na deficity, které s sebou přináší trauma. Při práci s traumatizovanými dětmi 

a dospívajícími je však stěžejní zaměřit se na zdravé části psychiky. Existují výzkumy 

od K. Grawe, které dokazují, že nejúčinnějším faktorem psychoterapie je aktivizace 

zdrojů. Z neurobiologického hlediska lze říci „co nepoužíváme, to ztrácíme". Za zdroje 

lze považovat vše, co posiluje schopnost a možnost jedince dosáhnout uspokojení 

vlastních potřeb a co pomáhá zvládnout stresovou událost, možnosti, které má jedinec 

k dispozici. Za vnější zdroje lze považovat vše, co vychází z vnějšího prostředí, 

poskytuje podporu, bezpečí a přináší pocit potěšení a kompetence. Vnějšími zdroji 

mohou být zdrojové osoby (pečující rodiče, prarodiče, širší rodina, ale i trenéři, učitelé, 

imaginární osoby nebo vzpomínky na zdrojové osoby, které děti potkaly v minulosti), 

oblíbený sport, oblíbená aktivita, kreativní aktivity, hry, dobré jídlo, hračka, oblíbený 

film, pohádka i pohádkové bytosti. Vnitřními zdroji mohou být pozitivní myšlenky, 

sociální dovednosti a vlastnosti, které jedince posilují.  

 K aktivizaci zdrojů slouží uvědomování si vlastních emocí i potřeb. U dětí lze 

zvědomovat jejich emoční prožívání reflektováním jejich emocí během terapeutického 

setkání formou komunikace skrze tělesné vjemy – práce s modelínou, sahání do 

pytlíku, ve kterém děti hádají strukturu a název předmětu či skrze hudební předměty, 

prostřednictvím nichž znázorňují své emoce. Při těchto aktivitách hovoří děti o tom, 

zda je jim předmět příjemný, nepříjemný, zda je chladný, teplý, hladký, drsný a popisují 

další vlastnosti předmětu. Lze tak učinit i v rámci terapie hrou, která je velmi 

nedirektivní. Terapeut v tomto případě slouží jako tvořitel přijímající, bezpečné 

atmosféry, ve které může dítě volně vyjádřit všechny své pocity. Úkolem terapeuta je 

snažit se rozpoznat pocity dítěte a reflektovat jej tak, aby se v nich lépe vyznalo a 
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porozumělo svému chování. Další principy terapie hrou lze nalézt v publikaci Hra jako 

lék od autorek Vlasta Rezková, Gražina K. Kleinová. 

 K posílení kontaktu s emočním prožíváním a prožívání svých potřeb mohou na 

terapeutickém sezení s traumatizovaným dítětem pomoci pracovní listy s názvem 

Pomoc traumatizovanému dítěti od George Sachs, Psy.D. a listy, které jsou součástí 

projektu Focus Box, komunikačně-diagnostických nástrojů pro vedení rozhovorů s 

dětmi.  

 K aktivizace zdrojů dále lze použít rozhovor, ale i hravý a kreativní přístup. 

V rozhovoru lze používat otázky typu „Co máš rád? Co ti pomáhá? U čeho se cítíš 

dobře? Díky čemu jsi šťastný? S jakými lidmi cítíš pocit bezpečí? U kterých lidí se cítíš 

dobře?" a motivovat děti a dospívající o pozitivních věcech hovořit. K odvrácení 

pozornosti na pozitivní témata lze použít i metodu Obrácení pozornosti od Luise 

Reddemanna, která staví vedle negativního něco pozitivního. Otázky této metody jsou: 

„Viděl jsem dnes svýma očima něco hezkého? Slyšel jsem dnes svýma ušima něco 

příjemného? Cítil jsem něco příjemného? Jedl jsem dnes něco chutného? Dělaly moje 

ruce něco příjemného? Donesly mě mé nohy na nějaké dobré místo?“  

 Zdroje lze nalézt i skrze výtvarnou tvorbu, např. Ruka zdrojů. Ruka zdrojů je 

kresebná metoda, kdy si děti obkreslí svou ruku a na každou ruku napíší a nakreslí, 

co se jim líbí, co jim pomáhá. K tomuto účelu slouží i Osobní erb, na který si mohou 

nakreslit, jaké aktivity jim jdou, v čem jsou dobré, na co jsou pyšné, hrdé. K dalším 

metodám může patřit i kufřík zdrojů, mapa zdrojů v rodině, jedná se o metody založené 

na stejném přístupu. V terapii se děti nemusí věnovat pouze kresebným technikám, 

ale mohou své zdroje ztvárnit i prostřednictvím hlíny, písku nebo navlékáním korálků 

na náramek zdrojů, kdy může každý korálek znamenat činnost či aktivitu, kterou mají 

rády, co jim pomáhá, jejich silné vlastnosti a co mají na sobě rády. K posílení jejich 

sebepojetí a sebevědomí lze použít i projektivní karty, např. projektivní karty s názvem 

Silné stránky, které lze objednat na internetových stránkách https://www.b-creative.cz/. 

K zajištění pocitu bezpečí a stabilizace mohou sloužit i různé imaginace Bezpečné 

místo, Trezor, Vnitřní imaginativní pomocníci. Pro imaginace lze fantazijní svět 

podpořit kresbou, kdy si své bezpečné místo či vnitřní pomocníky nakreslí.  

Konfrontace s traumatem  
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 Ke konfrontaci s traumatem může na terapeutickém setkání dojít či nikdy 

nemusí a dítě se o traumatické situaci nezmíní ani po několika letech pravidelného 

setkávání. Zažila jsem, že začali dospívající jedinci (12-17 let) hovořit o traumatických 

zážitcích hned na prvním sezení. Často to byly děti, které byly v nedávné době na 

výslechu a měly pocit, že terapeutická sezení jsou podobná jako výslech a slouží ke 

stejnému účelu, cítí tak povinnost o tom opakovaně hovořit, protože si myslí, že to je 

hlavním důvodem návštěvy u psychoterapeuta. Někdy děti toto téma otevírají až po 

několika setkání, či jak jsem uvedla na začátku, o traumatické události se nikdy 

nezmíní. Tempo a načasování u dětí a dospívajících respektuji se sdělením, že pokud 

o tom hovořit nechtějí, nemusí a snažím se u nich diferencovat „musím, můžu, chci". 

(Tyto věty používám, pokud neposuzuji, zda se trestní činnost přihodila a pokud to není 

pro účely policie ČR. V takovém případě musím používat specifické techniky, které zde 

z důvodu zveřejnění této práce nebudu uvádět).  

 Konfrontace u malých dětí často může mimo rozhovor nastávat v hrových 

činnostech, např. hra s panenkami či Sand play (práce s pískem), nebo 

prostřednictvím vymyšlených příběhů s imaginární hlavní postavou. Pro tento způsob 

znovuprožívání traumatu či konfrontace traumatu je důležité oddělovat dětem minulost 

a přítomnost, ujišťovat se, zda se cítí v bezpečí prostřednictvím například Škály 

bezpečí a během příběhu vkládat léčebný prvek v podobě toho, co by jedinci pomohlo, 

co by potřeboval, koho může vedle sebe mít. Důležité je hledat s dítětem zdroje pro 

hlavního hrdinu, nastavit šťastný konec a dítě ocenit. Přehrávání traumatu či 

konfrontace s traumatem není pouze mechanickým sdělením a záležitostí klienta, je 

zapotřebí pracovat s emočním prožíváním jedince (pocity hrůzy, bezmoci, hněvu, 

lítosti, strachu), podporovat spojení s jeho vlastním tělem, ubezpečovat ho, že to, co 

se stalo, není jeho chyba, znormalizovat jeho pocity a traumatické projevy a hlídat, zda 

u dítěte nedochází k disociaci a retraumatizaci. Pokud terapeut vycítí, že k disociaci a 

retraumatizaci dochází, může použít „brzdy" ve formě převrácení pozornosti na jeho 

zdroje a zastavit příběh s jasným vysvětlením. Při vyprávění příběhu a přehrávání 

traumatické události terapeut vkládá do příběhu léčebný prvek, o kterém jsem se již 

výše zmínila. Tento příběh se pak může stát léčivým, může pomáhat dítěti integrovat 

trauma, zvědomovat zdroje a odolnost dítěte. Vyprávění a přehrávání traumatu může 

získat nový rámec a propojovat se s pocitem bezpečí, v jakém je otevíráno.  
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 Pöthe (1999) uvádí několik principů při odhalení traumatu a upozorňuje ne 

nebezpečí, která mohou nastat, pokud terapeut dítě nutí do líčení detailů, které samo 

do sebe nesděluje. Při rozhovoru s dítětem je vždy zapotřebí používat výrazy, které 

používá samo dítě, zvláště jedná-li se o sexuální zneužívání. Stěžejní je nebát se 

tématu, které dítě s terapeutem chce probrat. Pokud má dítě pocit, že se tomuto tématu 

psycholog vyhýbá, může si rozhovor rozmyslet a tím si posílit zkušenost, kterou mohlo 

zažít při reakci okolí na odhalení trestního činu Např. sexuální zneužívání je ve 

společnosti stále bráno jako tabu, reakce okolí může být různého typu a může dítě 

traumatizovat.  

 Povědomí o níže uvedených technikách jsem získala z kurzu Traumaterapie, 

který pořádají PhDr. Svoboda a Mgr. Lipská v Centrum Alivio. Čerpám z materiálů, 

které jsem získala prostřednictvím tohoto kurzu. Zmiňované techniky se týkají 

převážně dospělých osob, ale domnívám se, že je lze použít i u dospívajících. Ve své 

praxi jsem tyto techniky však zatím nepoužila.  

 Konfrontace traumatických událostí by měla nastat v bezpečném prostředí, ve 

kterém již má jedinec objevené některé ze svých zdrojů. Při konfrontaci může hrozit 

velké riziko disociace, pro prevenci a posílení bezpečí a získání si určitého odstupu 

lze použít následující techniky - Technika TV obrazovky, Technika Bask.  

 Technika TV obrazovky často slouží k první pomoci proti můrám a flashbackům. 

Do ruky si klient vezme imaginární ovladač, kterým získává pocit kontroly nad situací. 

S imaginárním ovladačem může probíhající scénu zpomalit, oddálit a zastavit. Tuto 

techniku lze používat i při traumakonfrontaci, kdy si s terapeutem klient dohodne 

začátek příběhu a konec příběhu, a popř. pokud by na něj konfrontace byla příliš 

intenzivní, i zdroje, bezpečné místo, „brzdy" (odvrácení pozornosti na pozitivní téma). 

Instrukce zní následovně: „Promítneme film z vašeho života. Víte, že je to minulost, 

máte ovládač, kterým kdykoliv můžete film stopnout. Kdybyste to nedokázal, 

domluvíme gesto stop, dohodneme začátek a konec. Po skončení vypneme TV a já 

řeknu: teď jsme zpět v terapeutické situaci, film už skončil". Klient vypráví příběh z 

pozice pozorovatele, ve třetí osobě.  

 Technika BASK spočívá v převyprávění traumatického zážitku ve třetí osobě. B 

znamená behavior (co klient dělal), A = affect (co cítil), S = sensation (co cítil v těle), K 

= kognition (na co myslel). Do příběhu terapeuti vkládají prvky BASK, zastavují klienta, 



100 
 

ptají se na chování, pocity, vnímání těla a myšlenky před traumatickou událostí, během 

traumatické události a po ní. Tato technika umožňuje integrovat do sebe všechny tyto 

prvky. Vyprávění ve třetí osobě může klientovi dodat určitý odstup od situace. Stejně 

jako u techniky TV obrazovky je důležité nastavit bezpečný rámec, domluvit se s 

klientem, kdy tuto techniku chce použít a rovněž se musí terapeut při použití této 

techniky informovat o možných zátěžích během týdne, což znamená, zda klienta 

nečeká stresová událost den před setkáním nebo po ní. Klient je seznámen s již 

vytvořeným bezpečným místem skrze např imaginaci, svými zdroji, s právem STOP.  

Práce s dalšími následky traumatu 

 Práce s traumatizovanými dětmi a dospívajícími je velmi důležitá a je zapotřebí 

velká flexibilita terapeuta. V této práci nelze z důvodu velké rozmanitosti traumatu 

uvést práci se všemi následky, které děti či dospívající postihnou. Z tohoto důvodu 

zmíním pár témat, s nimiž ke mně děti a dospívající mohou často přicházet. 

 Děti a dospívající se mohou potýkat s vrstevnickými problémy, mohou mít obtíže 

ve vymezování se, navazování a udržování funkčních přátelských a partnerských 

vztahů. Často mohou predikovat pocit ohrožení ve vztazích, mohou předem 

předpovídat, že je ostatní lidé zklamou, mohou na chování svých vrstevníku reagovat 

neadekvátně. V terapii je zásadní u dětí a dospívajících vytvářet náhled na sociální 

situace, pomoci jim pochopit sociální situace a záměry ostatních lidí, které nemusí být 

vždy nepřátelské, diferencovat situace, v nichž cítí ohrožení oprávněně a situace, které 

pro ně nejsou nebezpečné.  

 Klienti mají vlivem traumatizace vysokou aktivaci autonomního nervového 

systému, mohou být neklidní, mít zvýšený psychomotorický neklid, nevybíravě střídat 

jednu činnost za druhou. Dítě by se mělo postupně samo učit sledovat svoji míru 

aktivace a hledat způsoby, jak si může navodit pocit uvolnění. Ke zklidnění mohou 

sloužit různé techniky, např. zklidnění dechu, počítání věcí v místnosti, sebeobejmutí, 

rytmické říkanky, kruhové tanečky, experimenty s hlasem, uvolňování bránice, práce 

s jemnou modelínou či mačkání palce a ukazováčku. Mačkání palce a ukazováčku 

spočívá v tom, že si děti zmáčknou palec jedné ruky a ukazováček druhé ruky, při 

nádechu drží palec, při výdechu drží ukazováček. Ke zklidnění u dospívajících může 

přispět autogenní trénink, u malých dětí lze použít příběhy z publikace Příběhy z 

měsíční houpačky od Else Müllerové. V této publikaci nalezneme 34 příběhů, které 
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slouží k podpoře fantazie, sebedůvěry, relaxace, zklidnění a uvolnění. Jedná se o 

příběhy s barevnými ilustracemi, které jsou psány podle metody autogenního tréninku.  

 Dospívající mají také často tendence k automutilaci k suicidálním tendencím. 

Je důležité tyto tendence vždy monitorovat a hledat s nimi náhradní způsoby řešení 

jejich problémů. V malé brožurce vytvořené Dětskéhým krizovým centrem s názvem 

Sebepoškozování není rozmar - průvodce pro děti, rodiče a učitele lze nalézt zásadní 

doporučení pro vytvoření krizového plánu: pokusit se přijít na situaci, která vede k 

automutilaci, pojmenovat tento spouštěč, stanovit si plán, co v dané situaci bude klient 

dělat jinak, najít náhradní plán, jak může na konkrétní situaci, která předchází 

sebepoškozování reagovat, pokusit se najít a předvídat, kdy může situace opět nastat, 

namísto skutečného zranění může zkusit zranění „jako“, může odložit 

sebepoškozování alespoň o půl hodiny, nalézt v té chvíli podpůrnou osobu, které to 

chce jedinec říci a odměnit se.  

 Častým tématem u dětí a dospívajících je ambivalentní postoj k pachateli, 

v případě, kdy se jedná o trestní činnost - sexuální zneužívání, fyzické týrání. Děti a 

dospívající v sobě mohou prožívat vnitřní emoční chaos, mohou se nenávidět za to, 

že blízké osobě důvěřovali a mají ji i třeba rádi. Při práci s dětmi mi pomáhá rozdělit 

osobnost pachatele od jeho chování. Přijmout pocity dítěte, vyjádřit pochopení a 

znormalizovat je. Poskytuji dětem prostor, aby mohly hovořit o pachateli i pozitivně, o 

hezkých zážitcích s ním. U dětí přijímám, že mohou s pachatelem zažívat i hezké 

chvilky, mohou ho mít v těchto situacích rády, ale striktně odděluji pachatelovo 

chování, ke kterému se váže negativní emoční prožívání. Ubezpečuji děti, že se jim 

traumatické zážitky neměly stát, potvrzuji jim, že jsou obětmi a dávám pachateli 

veškerou zodpovědnost za jeho chování, protože děti často přebírají pocity viny na 

sebe.  

Děti a dospívající mohou mít k pachateli odmítavý postoj, mohou cítit intenzivní pocity 

nenávisti, hněvu, strachu, s nimiž si neví rady. Ke zpracování intenzivních negativních 

pocitů a konfrontace s pachatelem zmiňuje Heinz-Peter Röhre ve své publikaci 

Zneužití, léčba následků sexuálního a či emočního násilí různé formy imaginace, 

představy, co by jedinci dělali, kdyby se to stalo někomu jinému, psaní dopisu, který 

nemusí odeslat, či uvádí arteterapeutický prvek vytvoření pachatele z hlíny a vyjádření 

svých emocí do hliněného pachatele. v Gestalt-terapii lze použít Metodu prázdné židle, 
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arteterapii duhu emocí, či lze vyjádřit negativní pocity skrze zmuchlání papíru, 

rozstříhání papíru, bouchání do polštáře. Všechny tyto metody je však možné použít 

pouze v bezpečném prostředí, při stabilizaci jedince a při jeho psychické připravenosti 

zkonfrontovat se s pachatelem. Je to velmi odvážný terapeutický krok, který je třeba 

důkladně zvážit.   

ZÁVĚR 

 Tato práce se věnuje tématu traumatu a traumatických projevů. V první kapitole 

jsou popsány různé definice traumatu a teorie o „traumatizovaném mozku“. Domnívám 

se, že je zapotřebí tyto informace pro práci s traumatizovanými dětmi a dospívajícími 

a celou rodinou znát. Další kapitola zmiňuje projevy dětí v jednotlivých obdobích. V 

poslední kapitole uvádím převážně postupy a techniky pro práci s dětmi a 

dospívajícími. S těmito technikami jsem se seznámila díky svým zkušeným kolegům, 

prostřednictvím četby odborných publikací a účasti na kurzu Traumaterapie, 

realizovaném PhDr. Davidem Svobodou a Mgr. Julií Lipskou.  

 I přesto, že trauma u dětí a dospívajících postihuje více oblastí najednou a 

zasahuje do jejich každodenního fungování, kontaktu s emočním prožíváním, 

seberegulace atd., je důležité mít na paměti, že práce s traumatem může být 

dlouhodobá, těžká, emočně zátěžová a u klienta může jednoho dne dojít k 

posttraumatickému růstu. Existence posttraumatického růstu nám všem dává naději 

na uzdravení. Na tuto naději terapeuti ani klienti nesmí zapomínat.  
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Uplatnění integrativní psychoterapie v psychoonkologii 

Anna Putnová 

 

Práce se zabývá popisem a úvahami nad psychoonkologií a možnostmi uplatnění integrativní 

psychoterapie v této oblasti. Bude představena psychoonkologie jako obor, její stručná 

historie a oblasti, které psychoonkologie zahrnuje. Dále popíšeme nejvíce užívané 

psychoterapeutické přístupy a možnosti jejich propojení. 

Vývoj oboru psychoonkologie 

Dle Hollanda (2002) je psychoonkologie relativně mladé odvětví onkologie, které se zabývá 

celým spektrem aspektů onkologické péče – jako je například prevence onemocnění, tak léčba 

psychických obtíží během léčby či péče na konci života pacienta. Psychoonkologie se začala 

rozvíjet nejprve v USA od 70. let, kdy postupně docházelo k otevřenějšímu informování 

pacientů ohledně jejich diagnózy onkologického onemocnění a pacienti tak mohli více sdílet 

svou zkušenost. V minulosti totiž bylo zvykem, že pacienti o své diagnóza nebyli informováni 

a kolem onkologických onemocnění panovalo stigma, rakovina se rovnala rozsudku smrti. 

Vlivem humanizace medicíny a zlepšení možností léčby onkologických onemocnění se 

diagnózy začaly sdělovat otevřeněji. Kromě stigmatu ohledně rakoviny rozvoj 

psychoonkologie brzdilo i stigma spojené s duševními nemocemi. 

Od 70. let v USA vznikaly svépomocné skupiny, kde například pacientky po masektomii 

podporovali ty, které se operace obávaly. Postupně došlo k rozvoji oboru vlivem 

psychosomatického hnutí F. Alexandera a F. Dunbarové, kdy byly zkoumány souvislosti 

onemocnění a životních zkušeností pacienta a déle se rozvijí i díky specifickému přístupu 

terapie a oboru psychoneuroimunologie. 

Velký přínos pro psychoonkologii znamenala práce Elizabeth Kubler-Rossové, která vedla k 

větší otevřenosti ohledně hovoru o smrti s pacienty, k humanizaci péče a k rozvoji thanatologie 

a hospicové péče. 

 

Psychoonkologie dnes 

Diagnóza onkologického onemocnění přináší výzvy pro člověka ve vícero rovinách: potíže s 

tělesným stavem, potíže se zvládáním nemoci po psychické stránce, existencionální otázky či 

obavy o rodinu a blízké. Psychoonkologie se zaměřuje na duševní potíže onkologických 

pacientů. Zahrnuje psychologickou, sociální, existencionální a spirituální oblast fungování 

člověka. Zabývá se především dvěma dimenzemi: reakcemi pacienta a jeho okolí na sdělení 

diagnózy a na další stádia onemocnění a na možné příčiny vzniku a rozvoje onkologického 

onemocnění. 

Pacienti se stále obávají stigmatu označení za duševně nemocného. Proto je dle Hollanda 

(2002) důležité, aby psychologická péče byla hladce integrována do systému péče o pacienta 

a aby byl psycholog nedílnou součástí zdravotnického týmu. Díky rozvoji medicíny více lidí 
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přežije rakovinu a tudíž je i větší potřeba péče o jejich kvalitu života (Lang-Rollin a Berberich, 

2018). V současnosti je psycholoonkologie zaintegrovaná do systému péče o pacienty a rozvíjí 

se (Holland, 2002). V oboru je kladen důraz ba destigmatizaci duševních onemocnění, podporu 

vztahu mezi pacienty a zdravotníky, a přesměrování pozornosti na zlepšování kvality života 

pacientů a rozvoj paliativní péče, oproti dřívějšímu prostému důrazu na prodloužení přežití 

(Lang-Rollin a Berberich, 2018). Je kladen důraz na kvalitu života a prevenci onkologických 

onemocnění. Onkologická péče je sama o sobě multioborová a kvalita péče o pacienty se 

zakládá na provázanosti práce lékařů, sester, sociálních pracovníků, sester, duchovních a 

dalších pracovníků v nemocnici (Holland, 2002). 

 

Setkání se závažnou nemocí přináší člověku značnou zátěž po psychické stránce. V současnosti 

se doporučuje u onkologických pacientů automaticky zjišťovat, jak nemoc zvládají po 

psychické stránce. Je důležité zjišťovat, kdo z pacientů může těžit z psychologické pomoci 

(Lang-Rollin a Berberich, 2018). Dle Grassiho (2020) by distres měl být šestým zjišťovaným 

vitálním znakem po teplotě, krevním tlaku, pulzu, dýchání a bolesti. 

 

Člověk čelí výzvě adaptovat se na svou diagnózu, přijmout svou úplně novou situaci (“new 

normal”). Pacienti se slabšími mechanismy zvládání mohou delší dobu po sdělení diagnózy 

trpět úzkostí, podrážděností, nechutenstvím a poruchami spánku. Psychické potíže se mohou 

ale objevit v jakékoliv fázi onemocnění i po něm. (De Vries a Stiefel, 2018). Onkologický pacient 

má v určité fázi onemocnění i psychické či psychiatrické potíže nezřídka. Údaje o podílu 

pacientů s psychickými potížemi se různí, odhaduje se, že až 30-50 % pacientů má 

psychiatrickou diagnózu. Nejčastěji jsou to depresivní a úzkostné potíže (Massie, 2004, de 

Vries a Stiefel, 2018). Přitom dle výzkumu Giese-Davise a kol. (2011) léčba deprese u 

onkologických pacientů může prodloužit jejich dobu přežití. Potíží může být i patologická 

únava, která v době léčby postihuje téměř všechny nemocné, ale i u 30-40 % nemocných může 

přetrvávat i po ukončení léčby (Mehnert a kol., 2018, Adam a kol., 2019). 

 

 

Dle de Vriese a Stiefela (2018) psychické potíže pacientů způsobuje onemocnění jako 

významný stresor, dále jejich premorbidní zranitelnost a také organické změny spojené 

onemocněním a vedlejšími účinky léčby. Ukazuje se také, že míra psychických potíží se liší dle 

druhu onkologického onemocnění. Nejhůře na tom byli pacienti s gynekologickými nádory a s 

nádory slinivky. Nejlépe na tom byli naopak pacienti s nádorem prostaty (Mehnert a kol., 

2018). Nádory slinivky jsou velmi často spojeny s depresí a například nádory hlavy a krku s 

sebou nesou narušení sebevědomí z důvodu znetvoření vzhledu hlavy pacienta (Strada a 

Sourkes, 2015). 

Pacient s onemocněním mění vnímání sama sebe, svých vztahů, cítí se odlišný od zdravých lidí. 

Může přehodnocovat minulost i své plány do budoucna. 

Dle Faulknera a Maguireho (1994) pacient čelí šesti výzvám: 
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● zvládání nejistoty ohledně budoucnosti 

● Hledání smyslu 

● Potýkání se se ztrátou kontroly 

● Mají potřebu otevřenosti 

● Potřeba emoční podpory 

● Potřeba zdravotnické péče 

 

Dále dle Adama a kol. (2019) po prodělání léčby se pacienti cítí osamoceni. Popisují pocity 

úzkosti, deprese, mohou mít nové potřeby, které nejsou naplňovány.  Mají strach z kontrolních 

vyšetření, bojí se návratu nemoci. Před termíny vyšetření mohou mít obavy, úzkosti, 

hypervigilní stavy, které mohou mít charakter posttraumatické stresové poruchy. Doporučuje 

se screening psych. potíží a léčebné intervence během léčby i po jejím ukončení.  

 

Dle Adama a kol. (2019) nádorové onemocnění zasahuje i vztahy pacienta - je to onemocnění 

celé rodiny, náročná zkouška pro blízké osoby pacienta. Příchod onemocnění může odhalit 

vztahové patologie. Přináší proměnu rolí, potřebu pečovat, potřebu společně čelit strachu a 

nejistotě. Pečující zázemí rodiny prodlužuje pacientům život dle studií. 

Pacienti se mohou potkat s osamělostí - blízcí neumějí s člověkem trpícím vážnou nemocí 

komunikovat, nevědí, o čem a jak s ním mluvit, bojí se vyslovit obavy, sami nemají zpracovanou 

otázku smrti. Cítí se před ním trapně a stáhnou se. Během onemocnění je vyšší riziko rozpadu 

vztahu než u zdravých lidí.Často je to poslední kapka pro už tak nefunkční vztahy. 

 

Onkologické onemocnění přináší tedy celou šíři výzev v celé šíři existence člověka. Omezuje 

jeho autonomní fungování a má hluboký dopad na kvalitu života. Psychoonkologie je 

interdisciplinární obor, který zahrnuje různé intervence, které se mohou zaměřovat na tyto 

oblasti (Lang-Rollin a Berberich, 2018): 

 

● Emoční potíže pacienta (duševní onemocnění, strach z progrese nemoci apod.) 

● Spirituální aspekty (hledání smyslu, víry, vztah k smrti, truchlení) 

● Rodinné vztahy, podpora blízkých pacienta 

● Fyzické symptomy (bolest, únava, sexuální dysfunkce, nespavost, kognitivní potíže a 

další) 

● Optimalizace léčby (dodržování léčby, volba léčby, používání léků proti bolesti, 

alternativní medicína) 

● Asistence s praktickými záležitostmi (návrat do práce, finanční potíže, péče o děti, 

bydlení..) 
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● Práce na zlepšení zdravotního stavu (životní styl, výživa, cvičení, zvládání stresu..) 

 

Uplatnění psychoterapeutických přístupů v psychoonkologii 

Jak plyne z předchozího textu, práce s onkologickými pacienty zaujímá celou šíři témat a tudíž 

v ní nalezne uplatnění různé psychoterapeutické směry i jejich kombinace. Na psychologickou 

podporu pacientů je kladen stále větší důraz, i na její efektivitu. Psychologické intervence 

pomáhají pacientovi se adaptovat na jeho situaci, podporují mechanismy zvládání a mají široký 

rámec: relaxační cvičení, poradenství, psychoterapie a psychoedukace (de Vries a Stiefel, 

2018). Důležité je identifikovat, kdo z pacientů potřebuje psychologickou péči  a jaký její druh 

(Mehnert a kol., 2018). Psychoterapii lze tedy doplnit o další prvky pomoci. Například 

psychoedukace podporuje pocit kontroly, a tím může snižovat vnímaný distres (de Vries a 

Stiefel, 2018). Pozitivní vliv na depresi, úzkosti a únavu má fyzické cvičení. Klíčová je 

samozřejmě i podpora rodiny. (Adam a kol. 2019). 

Je velmi důležité, aby se psychoonkolog dobře orientoval v problematice onkologie, věděl o 

léčebných postupech a byl seznámen s podobou výzev, se kterými se pacienti nejčastěji 

setkávají. Terapeutický přístup volí pak flexibilně na základě aktuálních potřeb pacienta a jeho 

rodiny, kdy tvoří formulaci případu a vhodný terapeutický model (Strada a Sourkes, 2015). 

 

Význam podpůrné psychoterapie 

Podpůrná psychoterapie pomáhá pacientům vyrovnat se s nepříjemnými pocity, podporuje 

jejich zdroje a adaptivní zvládání nemoci (Ledenbergová a Holland, 2011).  

Je vhodná například pro paliativní pacienty, aby podpořila jejich adaptaci na situaci adaptaci a 

kvalitu života s terminálním onemocněním. Podle Lederbergové a Hollanda (2011) je 

podpůrná psychoterapie nejdůležitější část práce psychoonkologa. Vyžaduje vnímání potřeb 

pacienta v různých fázích onemocnění. Podle de Vriese a Stiefela (2018) základní 

psychoterapeutická péče může být  právě podpůrná terapie zaměřená na přerámování 

negativních přesvědčení a podpora funkcí ega. Dále na základě individuálních potřeb by měla 

být poskytnuta specifická terapie. Může se zaměřit na realistické vnímání nemoci a na nalezení 

smyslu v této zkušenosti, podporu zvládacích mechanismů a odreagování se v denních 

aktivitách. 

 

 

Možnosti využití psychoterapeutických přístupů v 

psychoonkologii 

Vzhledem k rozličným potřebám onkologických pacientů vedle podpůrné terapie nejsou 

uplatnění i specifické modely psychoterapie a jejich kombinace. Vzhledem k rozšířenosti 
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onkologických onemocnění a velké míře psychických potíží s nimi spojených existuje široká 

škála přístupů šitých na míru pacientům. 

 

Nejčastěji užívané psychoterapeutické přístupy 

Psychoterapie v onkologii je nutně přizpůsobena specifickým potřebám pacientů. Mezi nejvíce 

využívané přístupy individuální i rodinné terapie patří psychodynamické, expresivní, a 

kognitivně-behaviorální směry. Využití zde má i mindfulness, relaxace, imaginace a hypnóza 

(Strada a Sourkes, 2015). Níže popisujeme nejčastěji aplikované směry: 

 

Kognitivně behaviorální přístup (KBT) 

KBT přináší jasně strukturovaný přístup s velkým výzkumným základem. Způsoby práce s 

úzkostí a depresí se v KBT aplikují na potřeby onkologických pacientů. Intervence bývají 

plánovité a přístup například obsahuje deset tematických sezení pro pacienty. KBT je 

zastoupeno velkým počtem výzkumů, které potvrdily, že snižuje distres u onkologických 

pacientů. KBT například poskytuje možnost věnovat se modifikaci maladaptivních přesvědčení 

a chování, pracuje s tím, jak pacienti vnímají symptomy nemoci a jaký postoj k ní zaujímají. 

KBT se rozvíjí a integruje další směry, ze třetí vlny tohoto směru se v psychoonkologii používá 

Terapie zaměřená na přijetí a závazek” (Acceptance and commitment therapy). V tomto 

přístupu se pacient místo snahy změnit myšlenky a pocity může snažit se je přijmout a 

pozorovat je. Místo vyhýbání se potížím se zaměří na to, co ho naplňuje. Pacient je veden k 

úvahám, zda mu pocity zoufalství, které u sebe pozoruje, pomáhají dosahovat jeho hodnot? 

Může si uvědomit, co je pro něj aktuálně důležité, zda přítomnost druhých, sdílení anebo třeba 

klid a kontemplace (de Vries a Stiefel, 2018).  

 

KBT má využití v práci s anticipační úzkostí, kdy pacient bojuje se strachem z léčebných 

procedur a vyšetření, může zde použít techniku systematické desentizace (Ledenbergová a 

Holland, 2011). Může díle pomoci modifikovat katastrofické scénáře a pracovat se změnou 

iracionálních přesvědčení, zpochybňovat automatické myšlenky a podobně. 

Pacienti mohou dostávat úkoly a měnit svůj denní režim, zkoušet experimenty, vést si 

záznamy, deníky a tabulky a reflektovat je. 

Užitečné je i použití distrakce, kdy se pacienti učí zastavovat nepříjemné myšlenky ohledně 

nemoci pomocí chování, které je rozptýlí. 

 

Psychodynamická terapie 

Hledání vhledu typické pro tento směr je vhodné pro méně zranitelné pacienty se zdravými 

funkcemi ega, kteří chtějí reflektovat náročné zkušenosti z minulosti a rozvíjet reflexi. Speciální 

druh psychoterapie pro somatické pacienty je “Psychodynamic life narrative”, kde se zaměřují 

na přehodnocení maladaptivních reakcí na nemoc a propojuje porozumění nemoci s vnímáním 
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významných bodů v trajektorii života pacienta, a klade důraz na porozumění i aktuální situaci 

s nemocí. Podporuje tak vnímání kontroly a celistvosti pacienta. 

 

Systemický přístup 

Tato psychoterapeutická škola vnímá systém jako propojený celek tvořící význam. Interakce 

mezi jeho členy považuje za významné činitele změn. Zaměřují se na soudržnost a hierarchii v 

rodině, role, implicitní a explicitní pravidla. Členové rodiny jsou vnímáni jako významný zdroj 

podpory pro pacienta, ale i možný zdroj utrpení. Nejnovější směry jsou na řešení orientovaná 

terapie, narativní terapie a kolaborativní terapie. 

 

Existencionální terapie 

Pracuje s pocity strachu a zoufalství, které život ohrožující nemoc přináší. Pacienti nemusí vždy 

trpět vyloženě klinickou depresí, ale potýkají se s existencionální krizí. Díky nemoci ztrácejí 

kontakt s pocity smyslu, hodnot a poslání v životě. Tato terapie je inspirována přístupem 

Viktora Frankla a Irvina Yaloma. Pacienti se učí hledat zdroje vnímání smyslu v životě i v situaci, 

kdy čelí smrti. Orientuje se i na spiritualitu člověka. 

Integrace přístupů 

Integrace psychoterapeutických přístupů je v onkologii důležitá kvůli velké šíři potřeb 

pacientů, které se navíc mění v průběhu onemocnění a léčby. Onemocnět může jakýkoliv typ 

člověka. Propojení přístupů je vhodné v průběhu celé spolupráce i dle konkrétních potřeb 

pacienta, například při léčbě bolesti u pacientů - uplatňuje se zde hypnóza, imaginace, 

desentizace, učení vhodných postupů při atakách bolesti, rozpouštění bolesti, rozpoznání 

příznaků, škálování bolesti či edukace (Vondřich a Vondřichová, 2016). 

De Vries a Stiefel (2018)  odrazují od úzce zaměřených terapií, které neumožňují přizpůsobit 

se individuálním potřebám pacienta a upozorňují, že efektivita psychoterapie leží významně 

na nespecifických faktorech, jako je terapeutický vztah. 

 

Příklady integrace 

V psychoterapii onkologických pacientů dále vzniklo více “na míru šitých terapií” pro tuto 

oblast, jako je třeba “terapie zaměřená na důstojnost” (Dignity therapy) která klade důraz na 

to, aby se pacient stále cítil jako hodnotná a respektovaná bytost, anebo přístup “CALM” 

(Managing cancer and living meaningfully), který se zaměřuje na čtyři hlavní oblasti: zvládání 

příznaků nemoci a komunikace se zdravotníky, nalezení smyslu a poslání, změna vnímání 

pacientova self a vztahů s ostatními a vnímání budoucnosti a smrtelnosti (Hales, Lo a Rodin, 

2015).  Velmi uplatňovanými jsou i programy využívající všímavost a východní nauky, a také 

umělecké terapie jako je arteterapie a muzikoterapie (Holland a kol., 2015) 
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Význam mají i přístupy zaměřené na zvládání závislostí jako prevence i během onemocnění. 

Diagnóza rakoviny může znamenat silnou motivaci pacienta změnit svůj životní styl a léčit 

závislost. Vzniká také hrozba, že vlivem zátěže pacient se uchýlí opět k látce, kterou zneužíval 

v minulosti. Uplatní se zde i přístup motivačních rozhovorů, kdy například pacient zvažuje 

přínosy a zápory závislostního chování (Burkhaller, 2011). 

Příkladem jednoho z již existujících integrativních přístupů uplatňovaných v psychoonkologii 

je Kognitivně analytická terapie (Piceathy a kol. 2011). Pracuje s otisky vztahových vzorců z 

raného dětství pacientů, které se mohou reaktivovat během stresové situace spojené s 

onemocněním. Strach z nemoci a ze smrti může u pacienta vzbuzovat pocity ohrožení, 

uvíznutí, bezmoci, strach z opuštění, izolace, které mohou být zaplavující a děsivé. Pacienti s 

traumatickými zkušenostmi ve vztazích mohou mít potíže se dobře adaptovat na léčbu, mohou 

se jí vyhýbat, nespolupracovat se zdravotnickým personálem či vyjadřovat ambivalenci. Tento 

přístup zkoumá, jak vztahové vzorce ovlivňují postoj k nemoci a k odborníkům. Díky tomu 

mohou pacienti porozumět souvislostem nemoci a předchozích traumat a hledat nové 

způsoby zvládání. Personál nemocnice může také lépe rozumět chování pacienta, které jim 

předtím přišlo třeba obtěžující a nepochopitelné, a mohou se naučit na pacienta lépe 

reagovat. 

Psychodynamická východiska jsou zde propojena s prací s přesvědčeními a vzorci chování 

akcentovanou v KBT. Tato terapie také klade důraz na to terapii dobře ukončit, jelikož téma 

konce je v prostředí onkologie velmi citlivé. 

 

Závěr 

Čtyři širší oblasti, které psychoterapeutické školy sdílí, jsou: vztah založený na důvěře, 

terapeutické uspořádání jako místo pro léčení, teoretické paradigma vysvětlující situaci 

pacienta a možná řešení, a soubor procedur, na kterých se pacient a terapeut aktivně podílejí 

a které podporují uzdravení pacienta. Psychologické intervence snižují distres, úzkosti, 

depresi, bolest, únavu, míru stresových hormonů, zvyšují kvalitu života a adherenci k léčbě. 

Efekt psychoterapie na přežití je sporný, ale pozitivní nastavení pacienta může přispět k dobré 

reakci na chemoterapii. Pocity zoufalství jsou spojeny s dřívějším úmrtím, ale není to přímo 

prokázáno. (De Vries a Stiefel, 2018). 

 

Pacienti si procházejí náročnou situací a je důležité, aby měli k dispozici i odbornou 

psychoterapeutickou pomoc. Dle mé zatím krátké zkušenosti pro pacienty může být velmi 

užitečné absolvovat psychoterapii v jakékoliv části léčby. Základ je empatické vyslechnutí a 

pojmenování situace. Klíčová je práce s emocemi, legimizace prožívání pacienta v těžké situaci. 

Velmi vhod přijdou i techniky KBT, kdy klientům pomůže užit se přesměrovat svoje myšlenky 

prospěšnějším směrem. Užitečné jsou i relaxační techniky a mindfulness. Vzhledem k čelení 

hrozbě smrti a konečnosti života je vhodné v terapii neopomenout i existencionální a 

spirituální rovinu. 
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Zároveň pacient žije ve vztahové síti a příchodem nemoci vzniká potřeba i změnit fungování 

ve vztazích, například typicky naučit se o sebe pečovat, na což především ženy, které se spíš 

celý život starají o někoho jiného, může být velmi obtížné.  

Jelikož si pacienti připadají odlišní od zdravých lidí a mohou mít problém přijímat své tělo a 

mluvit s blízkými otevřeně, přínosné jsou i skupinové terapie pro pacienty. 

V psychoonkologii je tudíž velmi užitečné a víceméně nezbytné “mít v záloze” techniky a 

způsoby práce plynoucí z více psychoterapeutických škol, aby bylo možné pacientům 

nabídnout individualizovaný přístup, že kterého budou těžit. 
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Úvod 

 

 „Bolí mě hlava“, „bolí mě záda“, „udělala se mi vyrážka“, „trápí mě..“. Takových 

vět slýcháme spoustu a týkají se různých obtíží v různých částech těla. Nejen mezi 

psychology, ale čím dál častěji i mezi laiky, se velmi často hovoří o tom, že „je to 

psychosomatické“. Otec mé známé dokonce zastává názor, že všechny nemoci jsou 

psychosomatické. Jak to tedy s těmi neduhy je?  

 Mezinárodní klasifikace nemocí zná diagnózy, které zahrnují stížnosti na 

tělesné symptomy a nemají prokazatelný lékařský nález. Říká se jim somatoformní 

poruchy a zahrnují nejen různé bolesti v těle, ale i nefunkčnost systému nebo orgánů 

(např. žaludeční neuróza, průjem, kašel, ..). Někdy nevysvětlitelné obtíže dosahují až 

disociativní povahy – měla jsem pacientku, která, bez jakéhokoliv prokazatelného 

nálezu, ztrácela epizodicky zrak. Tito lidé, se většinou dostanou do rukou odborníků, 

neboť jsou jejich obtíže natolik závažné, že pomoc vyhledají. Jejich psychogenní 

obtíže jsou nemocí. Potom, co projdou kolečko specializovaných lékařů, většinou 

končí v ordinacích psychiatrů a klinických psychologů. 

 Pak tu ale máme ještě druhou skupinu lidí, kteří žádným duševním 

onemocněním netrpí, a přesto se u nich mohou vyskytovat psychosomatické obtíže. 

Myslím, že je to jeden z nejčastějších problémů zdravé populace. Tito lidé většinou za 
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odborníkem nedorazí, protože jejich obtíže jsou zvládnutelné. Zabere prášek proti 

bolesti, klid na lůžku, mastička s kortikoidy, antibiotika, atp. 

 Mezi těmito dvěma skupinami je velký rozdíl, ale mají něco společného – obtíže 

vyvolané nebo podpořené psychikou. Opravdu může naše vnitřní nepohoda způsobit 

fyzické onemocnění? Jak to tedy s tou psychosomatikou je?  

 Jak jsem uváděla na začátku, ze slova „psychosomatika“ se stává tak trochu 

populární pojem, který stále více používá odborná i laická veřejnost. Pro nás, jako 

terapeuty, je téměř jisté, že se u svých klientů s takovými obtížemi setkáme. Sama 

jsem si ale nebyla jistá, zda jsem na tuto práci připravená. V rámci studií i samostudií 

člověk narazí na mnoho knih a doporučení, jak pracovat s určitými typy klientů. 

Nejčastěji se pozornost zaměřuje na závažná duševní onemocnění a poruchy 

osobnosti. Je snadné najít informace o tom, co je u jakých klientů vhodné a čemu se 

naopak vyvarovat. Terapeutická péče psychosomatických poruch mě ale jaksi míjela. 

Není to zvláštní, když je to tak častá obtíž?  

 Na začátku práce se budu krátce zabývat tím, co to psychosomatika vlastně je. 

Popíši základní pohledy na příčiny nemocí a pokusím se vybrat ty nejčastější, se 

kterými se můžeme u našich klientů snadno potkat. V další části se budu věnovat 

psychoterapeutickému postupu obecně i specificky pro jednu určitou obtíž. 

1 Co je psychosomatika? 

  

Ve slovnících bývá psychosomatika popisována jako vědní obor, který zkoumá 

souvztažnost mezi duševním rozpoložením a fyzickou nemocí (Klímová, Fialová, 

2015, s. 21). Takto je psychosomatika vnímána většinou veřejnosti.  Klímová a Fialová 

(2015, s. 21) avšak upozorňují, že toto vysvětlení je spíše diagnostické, což samo o 

sobě klientovi nepomůže. Vypadl z něho léčící, terapeutický aspekt, kvůli kterému lidé 

lékaře vyhledají. 

Miklánek (2014, s. 10) také popisuje psychosomatiku jako pojednání o tom, jak 

naše duše ovlivňuje tělo a naopak. Vysvětluje, že mezi tělem a duší probíhá nevědomá 

komunikace. Můžeme mít obtíže tělesné (somatické) nebo psychické, a někdy dochází 

k poruše rovnováhy na obou stranách, což může vést ke vzniku psychosomatického 

onemocnění.  
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Proti těmto definicím se vymezuje Danzer (2010, s. 13), který říká, že u lidí nikdy 

neonemocní pouze duše nebo tělo, ale vždy celá bio-psycho-sociální jednotka. Podle 

autora současné vysvětlení působí, jako kdyby existovali nemoci fyzické, psychické a 

psychosomatické (tedy smíšené) a vypouštěli se další aspekty. Zdůrazňuje, že sociální 

a duchovní zájmy hrají při vzniku onemocnění stejně nemalou roli, jako psychické a 

fyzické proměny. 

Můžeme snad tedy říci, že psychosomatika by měla zkoumat a hledat způsoby, 

jak pozitivně ovlivňovat obtíže, které vznikají kombinací psychických, fyzických a 

sociálních faktorů. 

 

2 Nemoci a jejich příčina 

 

Na trhu je mnoho knih, které popisují příčiny jednotlivých tělesných obtíží. Je to 

téměř jako telefonní seznam – najdete si onemocnění, které Vás trápí, a hned se 

dozvíte, kde je problém. Zní to skoro jako pohádka. Ale nic nebývá tak snadné a tak 

mne zajímalo, jak se na příčiny dívají různí autoři, v čem se shodují a naopak, v čem 

se rozcházejí. 

Komárek (2005, s. 35) hovoří o příčinách blízkých – vzdálených. Blízké příčiny 

jsou ty, které můžeme jasně, kauzálně spojit se symptomy (např. popálení způsobil 

oheň), vzdálených příčin bývá celá řada a jejich kauzalita není tak zřejmá a ověřitelná 

(např. někdo požár založil úmyslně, byla špatně provedená revize spotřebiče, apod.). 

Autor zmiňuje, že současná „klasická“ medicína se zabývá příčinami tím raději, čím 

jsou bližší. Psychosomatický pohled se na nemoc dívá více ze široka. 

Propojení psychického s fyzickým je natolik úzké, že se jejich vzájemného 

ovlivnění nelze vyhnout. Novotný (2003, s. 128) říká, že „vnitřní jednoho dne vystoupí 

ven, vnější naopak podle stejné nutnosti jednoho dne vejde dovnitř“. Považuje tyto 

souvislosti mezi tělem a psychikou za zákonité. Každá nemoc je zprávou o konkrétním 

stavu určité části našeho nitra (selhání ega), je to zrcadlení. Novotného přístup 

podporuje i francouzský znalec východní medicíny Michel Odoul, který ve své knize 

popisuje analýzu lidského těla a jeho konkrétních částí (Odoul, 2017, s. 115 – 121). 
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Ne všichni autoři jsou zastánci „telefonního seznamu“. Například Poněšický 

upozorňuje na potřebu ujasnit si u pacienta různorodost příčin vzniku psychosomatické 

poruchy. Zároveň varuje před snahou vyhmátnout to podstatné, které je vždy ovlivněno 

naší individuální představou o vzniku nemoci (Poněšický, 1999, s. 47). Miklánek 

popisuje různé psychosomatické vlivy, které narušují vnitřní homeostázu a podílejí se 

na vzniku nemoci. Zahrnují vnitřní psychické pochody i sociální interakci a pro jejich 

určení je nutné znát pacientův příběh (Miklánek, 2014, s. 55 - 56). 

Ať už mají nemoci zákonité příčiny nebo se individuálně mění, je zřejmé, že 

jejich poznání je jedním ze základních předpokladů léčby. Často jich může být celá 

řada a jejich „rozpletení“ nemusí být snadné. Přesto MUDr. Miklánek definoval 

nejčastější spolupříčiny psychosomatických onemocnění, se kterými se setkává ve své 

praxi: 

− potlačovaný strach, obavy ze ztráty zaměstnání 

− trvale prožívaný stres v práci 

− hrozící rozpad partnerského vztahu 

− úmrtí blízkého člověka 

− nefungující rodinné vztahy 

− vnitřní nespokojenost v životě 

− obavy z budoucnosti 

− pocit viny (Miklánek, 2014, s. 110 – 111). 

 

2.1 Nejčastější psychosomatické obtíže 

 

 V této kapitole se budu věnovat nejčastějším psychosomatickým obtížím, které 

se opakovaně objevují v dostupné literatuře. Jednu z nich následně vyberu pro 

kapitolu o psychoterapeutické péči, kde se budu věnovat jednak obecnému přístupu, 

ale i konkrétně vybrané nemoci. 

 V roce 1950 popsal Franz Alexander sedm psychosomatických obtíží, tzv. 

Chicagskou 7. Od té doby se seznam psychosomatických onemocnění rozrost a je jich 

nepočítaně. Navíc, pokud bychom vzali v úvahu přístup chápající veškeré onemocnění 
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jako psychosomatické, nebrala by tato práce konce. Rozhodla jsem se pro nejběžnější 

obtíže z několika odvětví medicíny. 

 Feuersteinová (2014, s. 43) se dotazovala českých lékařů z různých oddělení, 

s jakými psychosomatickými onemocněními se nejčastěji setkávají:  

− neurologie - Žaludeční vředy, astma, disociativní poruchy hybnosti (chůze,  třes, 

parézy) 

− Praktické lékařství - Bolesti hlavy, zažívací obtíže, deprese, nespecifické bolesti 

břicha 

− Sexuologie - Vaginismus, frigidita, poruchy erekce 

− Urologie - Chronická prostatitida, poruchy erekce, uroinfekce 

− Kardiologie - Bolesti na hrudi, dušnost, nemožnost se dodýchnout 

− Oftalmologie - Zánět spojivek (suché oko, mušky před okem), pocit parazitů v 

oku, vetchozrakost 

− Rehabilitační a fyzikální medicína - Bolesti pohybového aparátu (hlavně zad), 

bolesti hlavy 

− Dermatovenerologie - Dermatitis artefacta, venerofobie. 

Seznam nejčastějších problémů sestavil na základě svých zkušeností 

s pacienty i Miklánek (2014, s. 301 – 302) a shrnul je do 16 bodů (uvádím jednoho 

zástupce každého bodu, ve zkratce): bolest hlavy, nespavost, fóbie a úzkosti, bolesti 

zad, únavový syndrom, průjmy, funkční neplodnost, poporodní výkyvy nálad, atopický 

ekzém, vysoký krevní tlak, astma, závrať, tréma, mentální anorexie, zánět prostaty. 

3. Psychoterapie 

 

 Psychoterapie není jedinou cestou k pomoci od psychosomatických obtíží, ale 

jistě je její nezbytnou součástí. Zároveň s člověkem pracuje na jiné úrovni, než klasická 

medicína a může tak předávat další doporučení ke změně.  Miklánek (2014, s. 115) 

zdůrazňuje potřebu celostního přístupu k pacientovi a nutnost spolupráce lékařů z 

oblastí somatické medicíny, psychiatrie a psychologie. Než se pustíme do 

terapeutických postupů a doporučení při práci s psychosomatickými klienty, je důležité 

zmínit další nutné nebo vhodné kroky, které by měl terapeut znát a pracovat v jejich 

kontextu. 
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 Na náš zdravotní stav má bezpochyby vliv i náš životní styl. Mnoho autorů 

(Miklánek, 2014; Klímová a Fialová, 2015; aj.) se shoduje na tom, že by měl zahrnovat 

zdravou a pestrou stravu, dostatek odpočinku i pohybové aktivity, minimum 

zbytečných stresů a snahu o uspokojivé sociální vztahy. 

Nesmíme jako terapeuti zapomínat i na to, že některá onemocnění mají 

objektivně zjistitelnou organickou příčinu (ať už věříme, že i ta vznikla na psychickém 

podkladu nebo ne) a je nutné ji léčit. Měli bychom být informováni o tom, zda klient 

prodělal lékařská vyšetření a s jakým výsledkem.  

Péči o psychosomatické pacienty shrnuli Morschitzky a Sator (2007, s. 25). Aby 

byla terapie úspěšná, musí se tyto tři cesty navzájem doplňovat: 

1. Působení na orgány samé = vrátit funkčnost poškozeným orgánům 

(medicinálními zásahy, fyzioterapeutickými tréninkovými programy, 

psychologickou intervencí apod.) 

2. Působení na psychosociální prostředí = změnit psychosociální pozadí, 

na němž se organická porucha vyvinula (partnerská nebo rodinná terapie 

a doprovodná psychosociální opatření, např. rady ohledně povolání) 

3. Utváření nového vztahu k orgánům = lepší vztah ke svému tělu, osvojení 

nového způsobu myšlení a chování, který umožní zdravější život 

(individuální psychoterapie, které dbají stejnou měrou na tělo, pocity a 

způsob myšlení). 

 

3.1 Zásady terapeutické práce s psychosomatickými onemocněními 

  

 Úloha psychoterapeutů spočívá především v práci s pocity úzkosti a nejistoty, 

které mohou být zapříčiněny trvalou nervozitou, těžkou životní situací, vztahovými 

problémy či dlouhodobým stresem (Miklánek, 2014, s. 115). Cílem by mělo být 

odstranění chybných myšlenek a životních postojů, které dotyčného k psychickým 

problémům přivedly, protože je zřejmé, že nestačí jen dočasně potlačovat příznaky 

(Miklánek, 2014, s. 139).Jak by taková práce měla vypadat?  

Honzák (2017, s. 21 - 22) vidí jako nejdůležitější podmínkou léčby vytvoření 

terapeutického vztahu. Vlídné a nehodnotící přijetí zvyšuje koncentraci oxytocinu. 
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Autor vysvětluje, že terapeutův přístup umožní pacientovi zažít korektivní zkušenost, 

jelikož se předpokládá, že většina (nejen) psychosomatických obtíží má kořeny 

v narušené vazbě v časném dětství. Poněšický (2011, s. 59) doplňuje, že je velmi 

důležité porozumět pacientovi a jeho symptomatice. Pokud vhodně určíme diagnózu, 

lépe dokážeme stanovit cíl a postup péče, snadněji určíme co je podstatné, čemu se 

věnovat neodkladně a jaká jsou rizika léčby.  

Správná diagnóza a terapeutický vztah ale sám o sobě nestačí, aby pacient 

prodělal změnu. Pro tu je zapotřebí jeho účast a terapeutický postup. Grawe (in 

Poněšický, 1999, s. 142) definoval 4 účinné strategie, které by v psychoterapii neměli 

chybět, aby byla účinná:  

1. interpretovat – zprostředkování náhledu na klientovu osobnost a chování 

s cílem sebekorekce a sebeakceptace 

2. aktualizovat problémy – jak je to „tady a teď“ a jaké jsou přenosové vlivy 

3. aktivovat zdroje – možnosti a schopnosti klienta 

4. posílit nebo „dovytvořit“ jáské kompetence tak, aby klient zvládl těžké situace a 

konflikty. 

Tyto body vycházejí zejména s analytické a behaviorální psychoterapie, ale 

jejich uplatnění považuji za poměrně univerzální. Morschitzky a Sator (2007, s. 26) 

rozpracovali psychosomatickou léčbu do čtyř fází, které na sebe navazují. První krok, 

je porozumět vlastním psychosomatickým problémům. Následně je potřeba využít své 

schopnosti a zdroje k možným změnám, namísto toho, aby si deprimovaný člověk 

připadal „defektní“. Třetí krok přepokládá rozhodnutí změnit svůj život a postoje. Tím 

psychosomatická onemocnění ztratí „živnou půdu“. Nakonec je potřeba učinit opatření, 

které jsou nezbytné pro vyléčení nebo pro zlepšení kvality života dotyčného.  

  

V průběhu péče si musíme dát pozor, abychom, pod vlivem informací nebo našich 

předsudků, něco nepřehlédli. O tzv. schopnosti fenoménů „svádět z cesty“ mluví 

Danzer (2010, s. 40 – 42), který upozorňuje na to, že existují určité projevy, které 

negativně ovlivňují terapeuta v úsudku. Popsal jich celkem osm a já je zde uvádím 

v jejich zjednodušené verzi: 



119 
 

1. Velké množství potíží u pacientů svádí k jejich přehlížení a zaměření se na „tu 

hlavní diagnózu“ - to může vést k předčasnému závěru. 

2. Velké množství obtíží u pacientů svádí k pozastavení, které může trvat měsíce 

a k ničemu nevede – zvláště se to děje u sexuálních úchylek. 

3. Bohatost příznaků nás může odlákat od nepříjemné pravdy - zakrývají 

charakterové mezery a osobní deficity pacienta. 

4. Tělesné symptomy svádí (nebo dříve sváděli) k sexuální symbolizaci a 

výkladům – pouze analytik je uspokojen, pacient je spíše obětí. 

5. Psychosomatické symptomy svádí ke zjednodušujícím metaforickým 

vysvětlením – to fenomény spíše zkresluje, než osvětluje. 

6. Uspokojení z pojmenování a pochopení prvních projevů svádí ke statickému a 

trvalému vzorci, který by měl být předběžný – vytratí se výzkumný elán. 

7. Symptomy podléhají historickému procesu – neustále se mění a s nimi i 

významy. 

8. Příznaky svádí k etiologickému kauzálnímu myšlení – teoretické myšlení a 

jednání nezohledňuje teleologické a finální motivy duchovního života pacienta. 

Je důležité vyhodnotit závažnost onemocnění a podle toho zvolit terapeutický 

přístup. Miklánek (2014, s. 89 – 91) rozdělil psychosomatizující pacienty do tří skupin 

podle závažnosti onemocnění a navrhl pro ně vhodnost terapeutických přístupů: 

1. Pro pacienty s lehčím postižením, kteří dobře vnímají pozadí svých 

obtíží, jsou schopni identifikovat vlastní emoční proces a nemají 

narušené vnímání vlastního tělesného schématu, doporučuje analytický, 

dynamický nebo celostní terapeutický přístup. Hlavní způsob léčby 

s fokusem na vztah a proces. 

2. Pro pacienty, kteří dokážou alespoň částečně vnímat psychosociální 

kontext, ale jejich emoční obsahy jsou mimo dosah jejich prožívání, jsou 

vhodné systémově orientované přístupy, na tělo orientované techniky a 

fyzioterapie. Cílem je zlepšit narušené vnímání vlastního těla. 

3. Pacienti, jejichž schopnost náhledu na psychický i sociální kontext je 

mizivý, kontakt s emocemi bývá zcela potlačen a v popředí je vše 

prostupující produktivní psychosomatická symptomatika, mají jen 

minimální šanci na zlepšení. Psychoterapie i rodinná terapie je zde již jen 
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jako podpora, která pracuje zejména s fyzioterapii na behaviorální 

úrovni. 

 I Faleide, Lian a Faleide (2010, s. 207) jsou zastánci odlišného přístupu podle 

míry obtíží. Hovoří o tom, že v některých případech stačí poradenská psychologická 

péče. Uvádějí příklad sekundární enurézy u dětí, kde je stěžejní a velmi účinné provést 

změnu v rodině. Takovým přístupem se dostáváme mimo pole individuální 

psychoterapie k rodinné terapii. 

 Rodinná psychoterapie bývá v případě psychosomatických poruch častou 

volbou a není divu, když jednou ze základních cest při péči o psychosomatické 

pacienty je, podle Morschitzkyho a Satora (2007, s. 25), působení na psychosociální 

prostředí. Na našem území se rodinné terapii psychosomatických poruch věnují např. 

Chvála a Trapková. 

Kromě individuální a rodinné psychoterapie lze využít další terapeutické 

přístupy, nebo je začlenit do léčebného plánu. Různých metod je celá řada a já zde 

uvedu některé z nich, o nichž se psychosomatické publikace opakovaně zmiňují. 

Jednou z nich je muzikoterapie. Miklánek (2014, s. 135 - 136) vysvětluje, že 

hudba napomáhá k posílení soustředění, vyvolává pocit odpočinku a relaxace. Navíc 

vstupuje do našeho podvědomí a ovlivňuje naše city a emoce, vůli, zdravotní stav, 

vztahy s druhými lidmi i vztah k sobě. 

V případě psychosomatických poruch mají význam i podpůrné skupiny. Faleide, 

Lian a Faleide (2010, s. 124 – 127) popisují výborné zkušenosti se skupinovou 

psychoterapií chronické bolesti. Giorda a Cortese (1975, in Faleide, Lian a Faleide, 

2010, s. 180) popsali prokazatelně zlepšenou kvalitu života u pacientů, kteří se 

setkávali a navzájem si pomáhali. 

Vítané jsou různé relaxační techniky, které dokážou odvést pozornost, ulevit od 

bolesti a zklidnit mysl. Ott a Rosin (in Tress, Krusse a Ott, 2008, s. 356) uvádějí, že 

účinnost autogenního tréninku byla prokázána u mnoha psychosomatických poruch, 

jako např. hypertenze, bolesti hlavy, poruch spánku. Progresivní svalová relaxace 

přináší zase dobré výsledky u napětí, hypertonie, bolestivých stavů a poruch spánku. 

Zajímavou metodou je psychosomatická autohypnóza, která je stále více 

žádaná. Zprvu hypnotizérem s pacientem probírá témata, které terapeut identifikoval 
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a v rámci autohypnózy poskytuje ulevující pokyny. Postupně může toto klient provádět 

opakovaně i doma (Miklánek, 2014, s. 148). 

Terapeutických metod, které se dají aplikovat při práci s psychosomatickými 

poruchami, je celá řada a jejich sepsání by vydalo na celou knihu. Ať už se jedná o 

techniky ze základních psychoterapeutických směrů nebo využití ergoterapie, 

dramaterapie, jógy, apod., vždy je důležité posoudit vhodnost daného přístupu pro 

konkrétního klienta.  

 

3.2 Příklad konkrétního terapeutického postupu u neurodermatitidy 

 

V této kapitole uvedu konkrétní terapeutické kroky, které je možné při léčbě 

psychosomatických onemocnění využít. 

Častým psychosomatickým onemocněním, kterým se budu zabývat, je ekzém, 

přičemž většina intervencí je platná pro většinu kožních onemocnění, jako je lupénka, 

kopřivka, akné nebo opar. Morschitzky a Sator (2007, s. 102) uvádějí, že u kožních 

onemocnění jsou psychologické faktory vždy v souvislosti s organickými příčinami, 

které tkví v imunologických mechanismech. Na druhou stranu Schaller (in Tress, 

Krusse a Ott, 2008, s. 166) zmiňuje, že právě endogenní ekzém je z kožních 

onemocnění ten, u kterého jsou psychické faktory rozhodující. 

Zásadní význam má v terapii začlenění vhodných strategií, které přispějí 

k odstranění škrábání a drbání, které stav jen zhoršují (Morschitzky a Sator, 2007, s. 

106). Zde se mohou dobře uplatnit techniky behaviorální terapie nácviku uvolňujících 

cvičení a tréninku „neškrábání“ (Danzer, 2010, s. 114). 

Po zvládnutí škrábacího nutkání je velmi důležité důkladně zmapovat, které 

pocity, vzorce chování, zážitky a další okolnosti mohou kožní obtíže pomáhat vyvolat 

a které je mohou zlepšovat či naopak zhoršovat (Morschitzky a Sator, 2007, s. 105). 

Schaller (in Tress, Krusse a Ott, 2008, s. 169) doplňuje, že je nutné pacienty 

podněcovat k pozorování sebe samých. Trénovat je v tom, aby byli citliví na souvislosti 

mezi obtížemi a psychosociálními konflikty. Ekzém je totiž často vnímaný jako nemoc 

propukující z důvodu nevhodného rodinného prostředí. Autor ale varuje před 
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ukvapeným předáním tohoto vysvětlení pacientovi, pro něhož je tento koncept cizí a 

může u něj vyvolat odpor. Je tedy výhodné, aby současně probíhala léčba somatická 

i psychická. 

Schaller (in Tress, Krusse a Ott, 2008, s. 171) doporučuje, aby si pacienti vedli 

deník, kam mohou zapisovat události, které mají vliv na symptomy. To jim pomůže 

zlepšit sebepozorovaní. Terapeut může opatrně pacienta „popostrčit“ tím, že zmíní 

obecné zkušenosti ohledně vztahu ekzému s konfliktními vztahy. Někdy, když se 

pacient domnívá, že se se vztahovými vzorci vyrovnal, musí terapeut zaměřit opatrně 

rozhovor na popírané emoce. Nejčastěji to bývá úzkost a zloba. 

Když se podaří identifikovat specifické zátěžové faktory, přichází na řadu 

hledání způsobů, jak je lépe zvládat. Zde je potřeba individuálního přístupu, ale 

postupy již nejsou nijak specifické pro kožní onemocnění. Osvědčuje se edukace, 

trénink zvládání stresu, relaxační techniky, práce s imaginacemi, změna 

myšlenkových vzorců, nácvik řešení problémů, přehrávání rolí, trénink sociálních 

kompetencí nebo intervence ve sféře rodinných vztahů (Morschitzky a Sator, 2007, s. 

105 - 106). 

Přestože terapie může probíhat úspěšně, je nutné počítat s tím, že většinou se 

nepodaří dosáhnout vymizení veškerých symptomů (Schaller, in Tress, Krusse a Ott, 

2008, s. 171). Morschitzky a Sator (2007, s. 106) apelují na terapeutickou skromnost, 

jelikož jsou kožní obtíže často chronické, neléčitelné a multifaktoriálně podmíněné. 

Schaller (in Tress, Krusse a Ott, 2008, s. 171) dodává, že právě z tohoto důvodu je 

někdy dobré myslet i na svépomocné skupiny. 

 

Závěr 

 Věřím, že každý psychoterapeut by si přál, aby jeho klient s psychosomatickými 

obtížemi došel tak daleko, aby jeho obtíže nadobro zmizeli. A je možné, že se to 

opravdu může stát. Vždyť tolik autorů píše o tzv. spontánním uzdravení, kdy základním 

předpokladem je přijetí nemoci a sebesetkání (Novotný, 2015, s. 118 – 121). Ale ať už 

se tak stane nebo ne, je důležité mít na paměti, že i zlepšení kvality života 

s psychosomatickým onemocněním, má smysl. 



123 
 

 Doufám, že tato krátká práce bude pro zájemce o terapii psychosomatických 

poruch odrazovým můstkem k chuti se dál v této oblasti vzdělávat. Na úplný závěr si 

zde dovolím uvést jeden citát: „Kdo se chce uzdravit, musí se ve vnějšku cítit jako 

doma.“ (Michel Nostradamus)  
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1. Úvod 

 

 K volbě tohoto tématu mě přivedla soukromá praxe i vlastní individuální terapie. 

Zjistila jsem při nich, že moji klienti i já sama velmi dobře slyšíme na pozitivní aspekty 

života, jako jsou pozitivní emoce, zážitky a vlastnosti. V běžném životě není v naší 

společnosti zaměření na pozitivní okolnosti příliš časté (zkuste například spočítat počet 

pozitivních zpráv v televizních novinách nebo na internetu) a může být velmi 

občerstvující, když se jej člověk naučí vnášet do svého života. 

 I psychologie jako samotná věda se od svých prvopočátků zabývala především 

léčbou „toho špatného“ – psychických nemocí, poruch a konfliktů. V posledních 



126 
 

desetiletích se však začalo značně prosazovat hnutí, které se naopak rozhodlo zaměřit 

na pozitivní aspekty lidského života. Jakousi historickou souvislost s pozitivní 

psychologií můžeme vidět už v pracích humanisticky orientovaných psychologů, jako 

byli například C.G.Rogers, V.E.Frankl nebo A.H.Maslow a mnoha dalších. Za oficiální 

počátek směru pozitivní psychologie se však pokládá přelom roku 1999, kdy v USA 

došlo k prvnímu společnému setkání psychologů hlásících se k tomuto směru, a roku 

2000, kdy vyšlo  monotematické číslo časopisu American Psychologist celé věnované 

představení pozitivní psychologie jako nového myšlenkového směru. Autory tohoto 

čísla byli M.Seligman a M.Csikkszenmihalyi, kteří jsou považování za jedny ze 

zakladatelů pozitivní psychologie (Slezáčková, 2012, s. 13). 

 V současné době velký zájem podnítil i vznik organizací, mezi něž patří 

například Positive Psychology Center (PPC), Mezinárodní asociace pozitivní 

psychologie (IPPA), European Network for Positive Psychology (ENPP) nebo Centrum 

Aplikované pozitivní psychologie (CAPP), a také vznik časopisů např. Journal of 

Positive Psychology (Slezáčková, 2012, s. 16-17). 

 Pozitivní psychologie stojí na třech pilířích. Prvním z nich je studium pozitivních 

emocí, jako jsou například radost, naděje, štěstí, vděčnost, láska a další. Druhým je 

studium pozitivních vlastností – silných stránek, charakterových ctností apod. Třetí pilíř 

pak představuje výzkum pozitivních institucí, například demokracie, spokojených 

rodin, které pak podporují ctnosti a následně produkují pozitivní emoce. Pozitivní 

psychologie klade důraz na rozpoznání těchto silných stránek v našich životech a na 

jejich každodenní uplatnění (Seligman, 2002, s. 9-10). 

 Ráda bych zde zmínila ještě pozitivní psychoterapii, jejímž zakladatelem je 

Nossrat Peseschkian, který pracoval s přesvědčením, že klient si do léčby nepřináší 

jen problémy, ale i kapacitu a potenciál vyrovnat se s nimi. Právě s nimi pak terapeut 

pracuje. Tento směr vznikl již v roce 1968 v Německu, kde má tento přístup centrum 

do dnešního dne, a využívá se hlavně při léčbě depresí, u nichž se zaměřuje na 

zvýšení pozitivních emocí a větší zapojení do života. K významným organizacím patří 

The World Association for Positive Psychotherapy, pod niž spadá také Arcana v Brně 

(Vybíral, Roubal, 2010, s. 364-5). Kromě individuální psychoterapie se pozitivní 

psychologie uplatňuje i v rámci párové a rodinné terapie a poradenství, koučingu nebo 

v psychologii práce (Slezáčková, 2012, s. 171-238). 

 V České republice se v posledních 20 letech věnuje pozitivní psychologii mnoho 

autorů, namátkou například J.Křivohlavý, J.Mareš, M.Blatný nebo A.Slezáčková. V 
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Brně také vzniklo Centrum pozitivní psychologie, které sdružuje psychology, terapeuty, 

učitele  a odborníky i studenty z  řady dalších pomáhajících profesí se zájmem o 

výzkum či aplikaci pozitivní psychologie. Najít jej můžete na internetových stránkách 

www.pozitivní-psychologie.cz (Slezáčková, 2012, s. 18-19). 

 

2. Vybrané techniky pozitivní psychologie 

 

 V následujících kapitolách jsem popsala některé z technik pozitivní psychologie, 

které ve své praxi nejčastěji využívám, často jako spíše doplňkové metody k běžným 

způsobům psychoterapeutické práce. Klienti na ně velmi dobře reagují, a protože jsou 

snadné a příjemné, jsou často ochotni sami si je začlenit do svého každodenního 

fungování. Věřím, že jim tak pomáhají zlepšovat kvalitu života soustředěním se na jeho 

pozitivní aspekty. 

 Většina těchto technik je inspirována předmětem Pozitivní psychologie, který 

jsem absolvovala na FF Masarykovy univerzity pod vedením docentky Aleny 

Slezáčkové, které tímto chci poděkovat. 

 

2.1. What Went Well 

 První velmi jednoduchou techniku představuje technika What Went Well aneb 

Tři dobré věci (Akhtar, 2015, s. 68). Spočívá v tom, že si klienti zapisují, ideálně každý 

večer tři dobré věci, klidně i drobnosti, které je za ten den potkaly. Pomáhá jim se tak 

soustředit nejen na to, co se „pokazilo“, na což jsme většinou více zvyklí, ale i na to, 

co jim přineslo radost. Někdy může být těžké udržet tuto techniku v chodu delší čas, 

můžeme tedy manipulovat s časovými rozestupy, například jednou týdně. Mám i 

klienty, kteří se k této technice vrací jen v té chvíli, kdy prožili „den blbec“ nebo se 

zrovna ten den cítí smutní, aby jim pomohla přeorientovat pozornost z nezdarů na 

pozitivnější zážitky. 

 Doporučuji svým klientům zavést si na zápisky pozitiv speciální deníček, ideálně 

třeba i umělecky ztvárněný, který jim udělá radost už sám o sobě, a ke kterému se 

mohou vracet a připomínat si hezké chvilky i zpětně. 

 Dále se pak se zápisky dá pracovat tak, že si povídáme o tom, byl-li klient v 

dané situaci aktivní či pasivní, jak se na ní podílel, a co by do budoucna mohl udělat 

pro to, aby se podobné pozitivní situace objevovaly v jeho životě častěji. 
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 Velmi podobná metoda se pak dá aplikovat na připomenutí si pozitivních zážitků 

a prožitků ve vztazích, kdy si klient zapisuje pět pozitivních vlastností konkrétního 

člověka nebo pět pozitivních věcí, které pro něj daný člověk udělal. Máme často 

tendence všímat si u druhých spíše negativ, která nám vadí, tato technika tak pomáhá 

aktivizovat i pozitivní smýšlení a prožívání. Je dobrá například v otázce partnerských 

vztahů nebo vztahů s rodiči (Akhtar, 2015, s. 126). 

 

2.2. Inventura pozitivních emocí 

 Další metodou, kterou u klientů uplatňuji, je práce s pozitivními emocemi podle 

B.Fredericksonové (Slezáčková, 2012, s. 43-45). Pomáhá nejen koncentrovat klienty 

na pozitivitu v jejich životech, ale také rozvíjet vnímání a porozumění jejich 

emocionalitě. Často se v psychoterapii zaměřujeme na negativní emoce, se kterými 

se klienti potýkají, jako jsou smutek, hněv, pocity viny, úzkost apod. Touto metodou se 

však učíme rozvíjet i jejich pozitivní emoce. Vyžaduje již, aby klientovi byly jeho emoce 

přístupné, zpočátku to tedy může jít ztuha, postupem času se v tom většina klientů 

však stále více zdokonaluje. Poměr pozitivních ku negativním emocím by měl být 

ideálně 3:1. Klient se pak dostává do tzv. spirály růstu, která vede k větší životní 

pohodě a pomáhá otevírat mysl novým životním situacím, dovednostem a vztahům 

(Frederickson, 2005, s. 678-686). 

 Technika spočívá nejprve v tom, že si s klientem sestavíme seznam pozitivních 

emocí (radost, láska, vděčnost, natěšenost, naděje, hrdost, klid, inspirace, úleva, 

pobavení…), do seznamu můžeme postupně emoce přidávat podle toho, jak se u 

klienta se zaměřením na ně budou objevovat nové a nové. Dále pak vytvoříme tabulku, 

čím umělečtěji klientem ztvárněnou, tím lépe, do které si klient zaznamenává, kdy se 

u něj tato emoce objevila, o jakou šlo situaci, jak silně emoci prožíval (například na 

škále 1-10) a zda to mělo nějaký vliv na jeho další chování, myšlení či prožívání. V 

poslední fázi se pak s klientem zaměřujeme na jiné situace, ve kterých tuto emoci 

prožívá, jaké mohou být její další spouštěče a jak může sám klient tuto emoci rozvíjet 

a kultivovat. 

  

2.3. Deník vděčnosti a její vyjádření 

 Vděčnost je jednou ze silných pozitivních emocí, která nám připomíná důležité 

lidi našeho života, naše silné stránky, úspěchy a divy tohoto světa. Většinou se 

vztahuje k minulosti a posiluje naše sebevědomí. Máme-li pocit, že se nám v minulosti 
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něco podařilo, snáze uvěříme, že se nám bude dobře dařit i v budoucnosti. Má také 

motivační charakter, povzbuzuje nás k vychutnávání pozitivních prožitků a nabádá ke 

správnému jednání (Akhtar, 2015, s. 65-66). 

 Smyslem deníku vděčnosti je zaznamenat dobré věci, které se klientovi v jeho 

životě přihodily. Jedná se o podobnou techniku jako Tři dobré věci, klient si v určitých 

časových intervalech (ideální je jednou týdně, aby se z toho nestala nepříjemná 

povinnost) zapisuje, za co je ve svém životě vděčný. 

 Skvělý způsob, jak tuto metodu ještě rozšířit, je zauvažovat nad tím, jak by klient 

mohl vděčnost vyjádřit, ať už světu či konkrétnímu člověku. Klient se pak pokouší najít 

vhodnou příležitost a přiměřený způsob vyjádření své vděčnosti. Následně pak sleduje 

kvalitu vztahu (jednalo-li se o vděčnost nějakému druhému člověku) a také to, zda se  

nějak proměňuje kvalita klientova prožívání, chování a systému hodnot. Toto je dobré 

zhodnotit až po delším časovém úseku, např. v rámci měsíců. 

 Možnou formou vyjádření klientovy vděčnosti je sepsání dopisu konkrétní 

osobě. Tento dopis pak může klient dané osobě předat nebo jí ho odevzdat nějakým 

rituálním způsobem, jedná-li se například o osobu, která již nežije (Akhtar, 2015, s. 70-

72). 

  

2.4. Seznam dobrých vlastností, dovedností, úspěchů 

 Tuto techniku používám často u klientů s nízkým sebevědomím a negativním 

sebeobrazem. Klienti si sepíšou seznam 30 vlastností, které mají na sobě rádi, mohou 

do nich zapojit i dovednosti (například hraní na hudební nástroj, sport, umělecké 

nadání), činnosti, které je baví, a životní úspěchy. S číslem se dá operovat, pro některé 

klienty je těžké vymyslet už 10 pozitiv, můžeme začít tedy na čísle nižším a postupně 

je zvyšovat. Doporučuji pak klientům seznam si vylepit na viditelné místo, aby jim 

připomínal, v čem všem jsou dobří a z čeho se mohou těšit. 

 Velmi příjemnou variantou této techniky je nechat sepsat tato pozitiva klientovy 

blízké – přátele, partnera, rodiče… Klient je kolikrát překvapen nebo i dojat, co vše na 

něm jeho blízcí oceňují. Dále se pak dá s klientem pracovat na tom, jakým pro něj 

přirozeným způsobem se dají kladné stránky, ať již plně vyvinuté nebo vyvinuté méně, 

podpořit, a kde se dají ještě aplikovat. Případně z jakých činností ze seznamu může 

čerpat pozitivní energii (Slezáčková, 2012, s. 100-102). 

 Pro posílení a rozvoj pozitivních vztahů v životě klienta se pak dá tato technika 

přesunout od Já k Ty, tedy že se klient soustředí na pozitivní vlastnosti, ctnosti a silné 
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stránky u druhých lidí. Klient pak může tyto silné stránky u druhých oceňovat, říkat jim, 

v čem jej inspirovali, zavádět řeč na to, co druhé baví a v čem jsou dobří. Schopnost 

rozeznávat silné stránky druhých osobností se jeví jako klíčová například u 

psychologů, učitelů, koučů, vedoucích pracovníků a v dalších zaměstnáních 

pracujících s lidmi (Slezáčková, 2012, s. 102). 

 

2.5. Vychutnávání 

 Vychutnávání se dá aplikovat v mnoha situacích (posezení s přáteli, dobré jídlo, 

krása přírody, sex, čtení knihy, umění, osobní úspěchy…), posiluje povědomí o 

příjemných stránkách života a pomáhá překonat vrozenou tendenci k negativitě. Jedná 

se o proces, nikoli cíl, čím více se vychutnávání praktikuje, tím je pravděpodobnější, 

že se zautomatizuje a budeme ho prožívat i spontánně. Vychutnávání se podobá dnes 

velmi rozšířené technice mindfulness. 

 Vychutnávání se skládá ze čtyř kroků, důležité je uvolnit se u nich a nestarat se 

o to, zda to děláme správně. Prvním krokem je zpomalení a „natažení“ aktuálního 

prožitku. Toto zpomalení je v současné době pro mnoho klientů velmi obtížné a může 

trvat nějakou dobu, než se jim podaří bez rušivých myšlenek o tom, co všechno musí 

ještě zařídit. S tím souvisí i druhý klíčový aspekt, jímž je věnování plné pozornosti 

danému prožitku. 

 Třetím krokem je zapojení všech pěti smyslů – vedeme klienta k tomu, aby si 

v dané situaci uvědomoval nejen, co vidí a slyší, ale i jaké vůně cítí, jaká je zapojena 

do prožitku chuť a hmatový vjem. Ideální je tuto metodu nacvičovat například na jídle 

(kousek čokolády, jahoda, pomeranč…), protože se jedná o jednoduchý vjem, klient 

se nezahltí, ale snadno může aktivovat  a uvědomit si všechny smyslové vjemy. 

 Posledním klíčovým krokem je uvědomění toho, co je zdrojem potěšení. 

Nejedná se ale o pouhé analyzování zdroje, ale o jakousi nástavbu, například o hezké 

vzpomínky, které se nám ke zdroji ještě vážou nebo například uvážíme-li, co je na 

daném zdroji potěšení dobrého (jahoda: vzpomínka na léto, na jahodovou zmrzlinu z 

plovárny, obsah vitaminů, představa kamaráda, který má jahody rád apod.). Je dobré 

alespoň z počátku použít vnitřní řeč pro zhodnocení daného zážitku nebo jeho sdílení 

s druhou osobou, aby si klient zážitek ukotvil a vnímal rozdíl v kvalitě od běžných 

situací. 

 Další technikou, kterou můžeme použít hlavně pro uvědomění si, co všechno 

se dá vychutnávat, je roztřídění zdrojů potěšení podle smyslů. Rozepíšeme si pět 
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smyslů – zrak, sluch, čich, chuť, hmat, a k nim přiřazujeme možné zdroje vychutnávání. 

Někteří lidé více čerpají ze zrakového, jiní ze sluchového vychutnávání a jejich citlivost 

k různým smyslovým prožitkům se může během života přesouvat (Akhtar, 2015, s. 52-

55). 

 

2.6. Zvyšování prožitku Flow 

 Prožitek Flow se definuje jako totální pohroužení se do činnosti, kterou děláme, 

stojí v protikladu k nezájmu a apatii, jedná se o příval nadšené aktivity (Křivohlavý, 

2015, s. 173-4). 

 U klientů můžeme zvýšit pravděpodobnost prožitku Flow několika způsoby. V 

první řadě je třeba být na své prožitky a aktivity plně soustředěnými, předně tedy 

vedeme klienty k tomu, aby se plně soustředili na to, co právě dělají. Zaměření 

pozornosti na přítomný okamžik je k prožitku Flow klíčové. Vedeme je také k tomu, aby 

si uvědomovali a nejlépe zapisovali, kdy se u nich Flow projevilo a zda je možné najít 

činnosti podobné nebo se jim věnovat častěji. 

 Pomáhá také, je-li klient otevřen novým možnostem, myšlenkám aktivitám 

a výzvám. Podporujeme klienta, aby zkoušel nové věci, ideálně ty, které si již dlouho 

přál, ale nedostal se k nim. 

 Další možností je pracovat s nudou a rutinou, vymýšlet si například dílčí úkoly, 

které nás zabaví při nudných činnostech – například při cestě do práce počítat auta 

určité barvy tak, jako se to dělá, chceme-li zabavit děti. Prožitek Flow to možná 

nevyvolá, ale pomůže klientovi, aby se dostal do stavu, kdy je z rutinní činnosti 

znuděný a otrávený. 

 Má-li klient příliš volného času, snažíme se s ním vytvořit plán, aby svůj volný 

čas naplnil aktivitami, které zvyšují pravděpodobnost zážitku Flow, často totiž může 

docházet k tomu, že klient svůj volný čas „probinká“ a místo odpočinku je z něj otrávený 

a znuděný. Důležité mi to přijde zvláště v současné situaci, kdy naše možnosti trávení 

volného času jsou omezené. 

 Spokojenější v životě jsou také lidé schopni zažívat Flow při svém zaměstnání, 

klíčovou roli zde pak hraje jejich postoj k práci. Je dobré probádat s klientem tento 

postoj, jaké zdroje klientovi práce poskytuje, a zmapovat způsoby, jakými do jeho práce 

vnést více smyslu, zájmu nebo pocitu sounáležitosti, jak lépe strukturovat čas a třeba 

i jak zde více zapojit jeho silné stránky (Slezáčková, 2012, s.62-63). 
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2.7. Odpouštění 

 Pocit křivdy, zranění, hněvu nebo smutku může v klientech přetrvávat velmi 

dlouho a značně narušovat jejich well-being, proto odpuštění může být jednou z cest, 

jak pocit osobní pohody opět nastolit. Odpouštění je dynamický jev, jedná se o proces, 

který probíhá obvykle v delším časovém úseku. Úvodní fáze reakce na ukřivdění je 

většinou velmi výrazná, do centra pozornosti klienta se dostává daná krizová situace, 

prožívá mnoho výše zmíněných emocí. Klient může reagovat aktivně, tedy snahou o 

pomstu, nějak to „útočníkovi“ vrátit, nebo pasivně, a to buď pasivně agresivními 

reakcemi, sebeobviňováním, rezignací, upadáním do beznaděje nebo třeba 

ruminacemi nad danou křivdou (Křivohlavý, 2015, s. 113-114). Co tedy s tímto stavem? 

 Křivohlavý (2015, s. 122) popisuje model odpouštění podle Worthingtona 

(1998), který obsahuje 5 fází, jinak také nazývaný REACH model. 

 První fázi představuje soustředění pozornosti na to, co se stalo, a zaobírání se 

konfliktem (Recall). Klient si co nejkonkrétněji vybavuje a popisuje situaci příkoří nebo 

zklamání. Je-li klient připraven a prošel si všemi negativními emocemi a s nimi 

spojenými myšlenkami, je čas na druhou fázi. Ta spočívá v empatickém porozumění 

chování viníka (Empathy). Klient se snaží zodpovědět sám sobě otázku, proč se asi 

daný člověk zachoval tímto způsobem, snaží se vcítit do jeho situace, nejen do emocí, 

ale i do myšlenek, tužeb a následného jednání. Samozřejmě v této fázi je značným 

facilitátorem, vyjádřil-li klientovi viník lítost a omluvil-li se mu. Třetí fázi představuje 

rozhodnutí se pro odpuštění (Altruistic gift of forgiveness). Můžeme například s 

klientem vzpomínat na situace a jaké to bylo, když sám klient udělal něco negativního 

druhému člověku a bylo mu odpuštěno. Na toto rozhodnutí pak navazuje  uzavření 

závazku pro odpuštění viníkovi (Commitment). Tento závazek se týká hlavně toho, aby 

se klient vzdal snahy po odplatě a pomstě, a to i pasivními způsoby, a aby sám sebe 

osvobodil od emocionální zátěže křivdy. Posledním krokem je pak výdrž v klientově 

rozhodnutí viníkovi odpustit (Hold on). S klientem se snažíme zpracovat a opustit jeho 

negativní myšlenky a soudy spojené s viníkem, a pokud o to klient stojí, hledat kroky 

k možnému smíření. Obecně je možné říci, že klient vnímá odpuštění tak, že je opět 

schopen investovat do vztahu s viníkem. 

 Podle míry zranění klienta a jeho schopnosti empatie, kognitivního zpracování 

a osobnosti trvají jednotlivé fáze různou dobu. Dokonce je popsán osobností rys typu 

odpouštění, kterým se definuje obecná schopnost či dispozice odpustit druhému 
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člověku. Tento rys charakterizuje lidi, kterým záleží na tom, aby měli dobré a 

harmonické vztahy s druhými (Křivohlavý, 2015, s. 136). 

 

2.8. Práce s nadějí 

 Mluvíme-li o naději, máme na mysli především nadějné očekávání, že se nám 

podaří něco dokončit, uskutečnit, realizovat, je to emoční postoj charakteristický 

očekáváním něčeho příznivého (Křivohlavý, 2015, s. 12-13). Naděje má značný vliv i 

na motivaci při směřování k cíli  a na schopnost klientů aktivovat své zdroje a hledat 

alternativní cesty řešení i přizpůsobovat své cíle. Naopak absence naděje může vést 

ke zlosti, zoufalství, beznaději až apatii. Posilování naděje u klientů se tedy zdá 

vhodným krokem např. u klientů čelícím v budoucnosti stresujícím výzvám (Křivohlavý, 

2015, s. 32). 

 Naději můžeme postupně budovat a toto budování trénovat pomocí několika 

základních principů. Prvním z nich je stavění cílů klientova snažení. Nejprve si určíme 

důležitost a míru uspokojení nejdůležitějších klientových cílů a jejich závažnost pro 

momentální životní uspokojení, přiřazujeme jim priority a proveditelnost, tedy 

pravděpodobnou možnost realizace tohoto cíle. 

 Druhým krokem je pak promýšlení cest k danému cíli, rozdělujeme celkové 

snažení na etapy a dílčí cíle. Dobré je, aby tyto menší kroky byly definované konkrétně 

a pozitivně v realizovatelné formě (přesné kroky kdy, co a jak udělat). Hledají se možné 

překážky a opory, které by se na dané cestě mohly objevit, je třeba zmapovat i 

alternativní cesty k cíli. 

 Také s klientem hledáme možné způsoby energizace a zdroje, které je možné 

na cestě k cíli aktivovat. Tyto zdroje může klient spatřovat už v samotném cíli nebo ve 

své minulosti, často se v této fázi využívá biblioterapie, narativní terapie (o úspěších 

v klientově životě) nebo technika stříbrné nitky, která využívá drobných pozitivních 

momentů z klientova života. 

 Poslední krok pak představuje samotné překonávání překážek, často se 

překážky zdají nepřekonatelné, v tom případě zkoumáme, zda se nejedná o 

automatické negativní myšlenky pomocí Seligmanova ABC modelu (viz následující 

podkapitola). Pokud je překážka opravdu nepřekonatelná pracujeme s klientem na 

hledání jiných cest nebo přizpůsobení cíle (Křivohlavý, 2015, s. 38-42). 
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2.9. Technika 3D neboli NÁvod PRO život 

 Tato technika vychází ze Seligmanova naučeného optimismu a jeho modelu 

ABCDE (Seligman, 1991). V tomto modelu se rozpracovává nepříznivá situace 

(adversity),  myšlenky a přesvědčení, které se k ní vážou (beliefs), důsledky 

přesvědčení (consequences). Na ty pak navazuje zpochybňování a vyvrácení 

původních přesvědčení (disputation) a aktivizace po úspěšné disputaci (energization) 

(Slezáčková, 2012, s. 71-72). Pod termínem 3D se  schovává disputation, distraction 

a distancing, spadající do předchozího modelu, které učí, jak zvítězit nad negativními 

myšlenkami. V češtině se k popisu tohoto modelu používá označení NÁvod PRO život, 

kde PRO odpovídá 3D. Nejprve opět rozpracováváme NÁpor na nervy (nepříznivé 

události), VOlbu interpretace, Důsledky, následuje Polemika, Rozptýlení a Odtažitost. 

To pak vede k oživení ŽIVOTní energie. 

 Hlavní zbraní k odstranění negativních přesvědčení je zde polemika, kdy se 

snažíme odhalit nepřesnosti a slabé stránky pesimistického přesvědčení. Pomohou 

nám k tomu například otázky: Co hovoří pro a co proti tomuto přesvědčení? Co z 

přesvědčení plyne a co se s tím dá dělat? Jak jinak si lze danou událost vysvětlit? Jaký 

užitek mám z tohoto přesvědčení? 

 Další dvě techniky, tedy rozptýlení a odtažitost, pomáhají klientovi zvládat 

intenzitu emocí, které plynou z negativních myšlenek. Klient se při nich snaží získat 

odstup od negativních myšlenek, například fyzickým vzdálením se ze situace nebo 

zaměřením pozornosti na něco jiného. Dobré je vypracovat si předem seznam věcí, 

které k tomu klientovi pomáhají (Akhtar, 2015, s. 98-101). 

 

3.0. Přeznačkování 

 Přeznačkování je další technikou, která se dá použít v boji s negativním 

myšlením. Spočívá v tom, že se v dané situaci snažíme najít něco pozitivního. I když 

náhradní vysvětlení neposkytne dostatečnou útěchu, klient se tak učí zacházet s 

pesimismem a negativními myšlenkami. K facilitaci této techniky pomáhá, položí-li si 

klient otázku: Je to možné? Jedná se o jednu z prvních technik k vytvoření 

optimistického smýšlení (Akhtar, 2015, s 101-102). 

 Samozřejmě se nesnažíme jen o to nasadit klientovi růžové brýle, některé 

situace vyžadují naši empatii a jejich skutečné prožití a zpracování klientem, jedná se  

tedy o techniku, která se dá použít jen ve specifických situacích, například je-li klient 

zacyklený ve stěžování si nebo je-li jeho způsob myšlení celkově negativní. 
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3. Závěr 

 

Jak lze z výše uvedených technik vidět, existuje mnoho způsobů, jak si poměrně 

jednoduchými způsoby zvýšit kvalitu života a dostat do něj pozitivitu. Pozitivní přístup 

však není samospásný, často je důležitější nejprve vyřešit hlubší konflikty a problémy 

klienta, aby byl vůbec svolný a chtěl vidět svůj život i z lepší stránky. Používám tedy 

tyto techniky ne jako ucelený a jediný přístup, ale jako jakési okořenění terapie. 

 Mnoho z technik je založených na práci s myšlenkami nebo chováním, uplatňuje 

se zde také forma domácích úkolů a nácviků podobných KBT technikám, což je v 

současné výkonově orientované době velmi dobře přijímaný přístup a klienti jej z mé 

zkušenosti velmi vítají, protože mají v rukou nějaké uchopitelné výsledky své práce. 

 Doufám, že vám tento výběr technik poslouží a bude prospěšný možná nejen 

vašim klientům, ale třeba i vám samotným.   
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Využití koučovacích principů a modelů v integrativní psychoterapii 

Tereza Rajčanová 

 

Úvod 

 Ve své práci bych ráda představila možnosti využití jednoduchých, ale 

efektivních koučovacích principů a modelů při práci s klienty v terapii. Podkladem je mi 

teoretické zázemí transteoretického modelu integrativního pojetí Norcrosse a 

Prochasky. Odvahu k propojení na první pohled možná ne příliš podobných konceptů 

mi dodávají vlastní zkušenosti z praxe. Cílem práce je pak obohatit o tento náhled a 

možný způsob práce i další terapeuty, pro který by mohl užitečný či inspirativní. 

 

Integrativní přístup a transteoretický model 

Myšlenka integrativního pojetí se opírá o předpoklad společných faktorů 

v psychoterapii i o konceptualizaci psychoterapie přesahující jednotlivé teoretické 

modely, která by mohla využít celé bohatství teoretického uvažování a poznatky 

psychoterapie (Timulák, 2014, s. 29). Příkladem takového konceptu/modelu je 

transteoretický rámec (Prochaska & Norcross, 1999, s. 394), který 

představuje mřížkový model, kde se kombinuje deset procesů terapeutické změny, pět 

stádií změny a pět úrovní problému. Prochaska a Norcross (1999, s. 405) v rámci 

tohoto modelu definují integraci jako „diferencovanou aplikaci procesů změny 

v určitém stádiu změny vzhledem k identifikované úrovni problému“. 

 

Stadia změny 

  Stadia změny zachycují různé úrovně zvažování a zavádění změn do klientova 

života. Každé stádium odráží nejen časový úsek, ale také řadu úkolů, které musí klient 

splnit, aby se mohl posunout do dalšího stadia. V prvním stadiu, nazývaném 

prekontemplace, si klient neuvědomuje své problémy, nezamýšlí tedy ani změnu. Ve 

druhém stadiu, nazývaném kontemplace, si klient uvědomuje existenci problému, 

zvažuje, jak ho zvládnout, ale zatím není rozhodnutý k činu. Ve třetím stadiu, 

nazývaném příprava, je klient otevřen změně a připraven okamžitě provést nějakou 

akci v podobě malých krůčků na cestě ke změně. Ve čtvrté fázi, nazývané akce, klienti 

pozměňují své chování, zážitky a/nebo prostředí, aby problémy překonali, jedná se o 
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změnu klíčového chování vyžadující značné úsilí. V pátém stádiu, nazývaném udržení, 

se klient snaží zabránit recidivě a pracuje na konsolidaci dosažených změn. Poté 

přichází ukončení, kdy klient přestane prožívat pokušení vrátit se k problematickému 

chování, změna je dokončena a klient už nemusí pracovat na prevenci relapsu. 

(Prochaska & Norcross, 1999, s. 396 – 399; Timulák, 2014, s. 32) 

 

Procesy změny  

Jak uvádí Prochaska a Norcross (1999, s. 403), účinná změna chování závisí 

na uskutečňování správných procesů terapeutické změny ve správnou dobu (stadiu 

změny). Procesy změny tradičně spojované se směry zážitkovými, kognitivními a 

psychoanalytickými (z transteoreického modelu zvyšování vědomí, 

katarze/dramatická úleva, přehodnocení okolí, přehodnocení sebe) jsou nejúčinnější 

během stadia prekontemplace a kontemplace. Procesy změny tradičně spojované 

s existenciální a behaviorální tradicí (z transteoreického modelu sebeosvobození, 

ovládání následků, protipodmiňování, ovládání podnětů) jsou pak nejúčinnější během 

stadia akce a udržení. Syntéza procesů uvědomování a akce pak poskytuje 

vyváženější pohled připouštějící možnost vnitřní změny a uznávající potenciální vliv 

prostředí a následků na proces změny (Prochaska & Norcross, 1999, s. 27, 403). 

  

Úrovně změny 

 Úrovně změny představují hierarchické uspořádání pěti odlišných, ale navzájem 

propojených úrovní psychologických problémů, s nimiž se lze v psychoterapii setkat 

(symptomy a problémové situace, maladaptivní kognitivní procesy, současné 

interpersonální konflikty, rodinné a systémové konflikty, intrapersonální konflikty). 

Dříve bývaly psychologické problémy dle daného psychoterapeutického přístupu 

přiřazovány pouze k jedné nebo dvěma úrovním. Behaviorální terapie se soustředila 

na symptomy a problémové situace, kognitivní terapie na maladaptivní poznávací 

procesy, psychoanalytici na intrapersonální konflikty apod. V transteoretickém modelu 

se doporučuje začít s intervencemi na úrovni symptomově situační, protože ke změně 

většinou dochází nejdříve na této více vědomé a v přítomnosti usazené úrovni 

problémů. (Prochaska & Norcross, 1999, s. 403, 405) 

 

Koučování 
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 Koučování je na řešení zaměřený a na výsledky orientovaný proces, ve kterém 

kouč facilituje zlepšení pracovní výkonnosti, na sebe zaměřeného učení a osobního 

rozvoje koučovaného (Zatloukal & Vítek, 2016, s. 24). Koučování uvolňuje potenciál 

člověka, věří v jeho schopnost měnit svůj život vlastním přičiněním, prvořadý je ale 

samozřejmě cíl, kterým je lepší výkon a to, co nás v koučování zajímá, je, jak toho cíle 

nejlépe dosáhnout (Whitmore, 2014, s. 19). 

Koučování se nejen teoreticky, ale také v praktické rovině přibližuje 

behaviorálním přístupům, v jejichž popředí stojí chování, význam učení, direktivní a 

aktivní pojetí léčby, ve významu behaviorálního hodnocení a vyhodnocení výsledků a 

ve využití poznatků v každodenním životě (Prochaska & Norcross, 1999, s. 220).  

S ohledem na transteoretický model se pak nabízí využití principů a modelů 

koučování ve fázi přípravy respektive akce a udržení na symptomově situační úrovni. 

Ve fázi přípravy je totiž třeba nastavit patřičné cíle a priority a vytvořit k nim plán akce, 

podle něhož budou klienti postupovat, ve fázi akce je klíčový pocit autonomie klienta 

tedy víry, že může klient svým přičiněním změnit svůj život, pro fázi udržení je třeba 

objektivní zhodnocení (dosavadního fungování na cestě za změnou, alternativ či 

podmínek, za nichž by se mohl klient vrátit zpět k původnímu chování) (Prochaska & 

Norcross, 1999, s. 402). 

 

Brain-baised koučování a vybrané RESULTS principy koučování 

 Koučování se zaměřuje na to, kde se zrovna nacházíte, kde chcete být a co 

uděláte proto, abyste se tam dostali. Znamená to posouvání kupředu, pomoc lidem 

nalézat řešení a uskutečňovat akce, k nimž se zavázali. Kouč podporuje klienta v tom, 

aby práci dělal lépe, pomáhá mu na jeho cestě učením. Ta vede v RESULTS modelu 

koučovacího rozhovoru od slepé uličky přes nápad a akci až k novému návyku. Klient 

je zde vnímán jako odborník na svůj život a kouč mu na jeho cestě pomáhá 

prostřednictvím nejrůznějších technik a modelů. (Results Coaches, 2016a, s. 19 - 22) 

 

FLOW (od nápadu k akci) 

 Model FLOW posouvá klienta z uvědomění si jeho současné reality (myšlení) 

ke zkoumání možností, dál k dosažení předsevzetí či posunu vpřed. Bez modelu 

FLOW může mít klient spoustu skvělých myšlenek, které se mu ale nemusí podařit 

zrealizovat. 
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• Framework (rámec rozhovoru) – prvním prvkem je vytvoření celého rámce 

rozhovoru (nastavení pravidel a průběhu rozhovoru, situování, stanovení 

předmětu rozhovoru a co má být jeho výstupem, stavení časové dotace). 

• Level of Thinking (úroveň přemýšlení) – tato fáze je o prozkoumání, jakým 

způsobem klient nad tématem uvažuje a dívání se na toto přemýšlení 

s odstupem a z jiných úhlů pohledu. 

• Opportunities (možnosti) – při hledání možností vedeme klienty, aby přemýšleli 

více do hloubky, aby hledali a zkoumali možnosti v rámci daného tématu, které 

je často vedou k nápadům. 

• Will (vůle k akci) – v poslední fázi pomáháme klientovi soustředit se na nápady, 

kde pociťuje nejvíce energie/motivace. (Rock, 2009, s. 175 – 188) 

  

Definování cíle 

 Při nastavování cílů dáváme klientům vizi, která je posouvá kupředu, která je 

motivuje k provádění akcí. Cíl soustředí pozornost klienta na to důležité a pomáhá mu 

tak zůstat zaměřený. Definovaný cíl by měl splňovat následující kritéria: 

• Inspirace – cíl by měl obsahovat vizi, posouvat tak klienta vpřed, motivovat 

• Náročnost a dosažitelnost – vyvážení motivace a stresu z nastaveného cíle 

• Měřitelnost – měla by být uvedena jako součást cíle („o 50% více 

sebedůvěry“) 

• Jasnost – cíl by měl být formulován jednou jasnou, přesnou větou o sedmi a 

méně slovech 

• Jedno zaměření – cíl by se měl soustředit na jedno měřítko, jeden aspekt 

• Odlišitelnost – cíl by měl být individuální a neměl by se příliš dotýkat jiného 

cíle 

(Results Coaches, 2016b, s. 46 - 47) 

 

Blýskání cíle 

 „Nablýskat cíl“ znamená protlačit jej na novou úroveň, která klienta ještě více 

povzbudí, cíl učiní mnohem více inspirující a vizionářský. Takový cíl pak klienta 

posouvá k akci, poskytuje mu zaměření a výsledky. (Results Coaches, 2016b, s. 51) 

 Příklad definovaného cíle: „Ušetřit 300 000 Kč.“ nebo „Dopsat povídku.“ 
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 Příklad nablýskaného cíle: „Jezdit v nové Mazdě.“ Nebo „Vidět svou knihu za 

výlohou místního knihkupectví.“ 

 

Strategie 

 Strategie představují plán pro dosažení cíle. Jedná se vlastně o sérii pěti až 

osmi kroků, které objasní postup při naplňování cíle, dodávají řád a přehled. Jsou také 

určitými milníky, které dávají cestě formu a zabraňují klientovi, aby začal automaticky 

pracovat na dosažení cíle, jak je běžně zvyklý. 

 Strategie by měly být konkrétní, ale zároveň dostatečně široké, aby poskytovaly 

klientovi pestrou škálu akcí. Jejich formulace by měla být jasná, pozitivně laděná. 

Jednotlivé strategie by pak na sebe měly logicky navazovat. 

 Časté struktury strategií: 

1. Startovací čára (současný stav cíle) – zjistit, kde se zrovna nacházím 

2. Inspirující vize – jasný obraz toho, co klient skutečně chce 

3. Možnosti – prozkoumání možností a nalezení nejlepšího způsobu 

postupu 

4. Plán – vytvoření plánu, jak dosáhnout cíle včetně časového 

5. Uskutečnění plánu – plnění kroků vytvořených v plánu 

6. Monitorování a přehodnocení – přehodnocujeme s klientem v průběhu 

jeho cesty plán, případně nastavujeme nové struktury a plán dle 

klientových aktuálních zjištění 

7. Ocenění/oslava úspěchu – poslední bod strategie, povzbuzuje klienta 

k ocenění toho, čeho dosáhl 

(Results Coaches, 2016b, s. 57) 

 

Nastavování akce 

 Akce jsou konkrétní úkoly či kroky, které se klient zavazuje vykonat během doby 

před dalším sezením. Při nastavování akcí musíme zajistit: 

• Jasná formulace – klient i kouč musí přesně vědět, co bude klient dělat, co se 

bude odehrávat, co s sebou daná akce nese 

• Náročnost a dosažitelnost – akce musí být tak akorát náročné (motivace, ale 

nikoli přílišný stres) a realistické (aby je klient byl schopen zvládnout) 

• Konkrétnost – definujeme, co přesně (kolik, čeho, kdy, jakým způsobem, jak 

často) klient udělá 
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• Časový harmonogram – definujeme termín, kdy klient s akcí začne a kdy ji 

dokončí 

(Results Coaches, 2016a, s. 82) 

 

REVIEW (od akce k návyku) 

 Model REVIEW je průvodcem pro kontrolu akcí, které si klient předsevzal. Pro 

klienta slouží především jako užitečná zpětná vazba bez ohledu na to, jestli akci 

dokončil nebo ne. 

• Reality (realita) – klient fakticky popisuje, co (ne)udělal v rámci nastavené akce 

• Explore (zkoumání) – zkoumáme u klienta praktické a emoční výsledky 

provedené akce 

• Value (hodnota) – oceňujeme klienta, čeho dosáhl díky splnění nebo snaze o 

splnění úkolu 

• Insights (nápady) – identifikujeme, co se klient naučil nového/objevil 

• Enhance (posílení) – zkoumáme, jak může klient dál stavět na tom, co se naučil 

• What Next (co dál) – povzbuzujeme klienta k rozhodnutí, jaké budou další 

kroky, které ho přiblíží k žádanému výsledku 

(Rock, 2009, s. 195 – 203) 

 

Uvolnění prostoru (cvičení na koncentraci) 

 Toto cvičení umožní klientovi označit jeho emoce, zklidnit jeho myšlenky, které 

by ho mohly rozptylovat, a přivést jej do přítomného okamžiku, aby se mohl plně 

soustředit na rozhovor. Uvolnění prostoru je příležitostí všímat si, co se děje na pozadí 

mysli, přiznat si to a dát to stranou. Klienta celou aktivitou provázíme klidným hlasem. 

• Příprava - zavřené oči, dva pomalé nádechy a výdechy 

• Vyslovím myšlenku nebo situaci, co mi běží hlavou: „Na pozadí své mysli 

vnímám …“ 

• Určím a nahlas pojmenuj emoci: „Ta emoce je…“ 

• Příprava na odložení emoce: „Emoci chci uvolnit tak, že ji…“ „ 

• Samotné uvolnění emoce (beze slov, se zavřenýma očima) 

• Prodýcháme pocit uvolnění, pomalu otevíráme oči 

(Results Coaches, 2016a, s. 94 - 95) 
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Využití koučovacích modelů a principů při práci s klienty 

 

Depresivní poruchy 

 Depresivní klienty trápí celá řada problémů, je to ale depresivní myšlení, které 

jim brání, aby tyto problémy vyřešili. Cílem terapie je nalézt řešení klientových 

problémů, bezprostředním cílem je však zmírnění příznaků, tedy vypořádání se 

s depresivními myšlenkami, emocemi a chováním, aby klient začal fungovat v běžných 

oblastech života a následně zvládl vyřešit i své dílčí problémy (Možný et al., 2007, s. 

225). 

 Obecně platí, že na počátku terapie je vhodnější pokusit se zmírnit deprese 

behaviorálními postupy zaměřenými na změnu zevního chování a aktivizaci pacienta, 

pak se zaměřit na kognitivní práci s automatickými negativními myšlenkami, a až pak 

se zaměřit na řešení sociálních problémů a vztahů (Možný et al., 2007, s. 226). 

 S klienty nejprve identifikujeme problémové chování a symptomy, poté 

konkretizujeme cíl (Možný et al., 2007, s. 230). Další krok spočívá v pozorování a 

zapisování základních údajů týkajících se problému. Poté sestavuje dle doporučení 

Možného et al. (2007, s. 230) terapeut s klientem týdenní program činností a odměny 

za splnění určitých cílů. Tímto způsobem klient postupně uskutečňuje plán změny 

daného chování. Spolu s klientem terapeut zároveň hodnotí plnění navrženého 

postupu. 

 V rámci úvodní konzultace a následné identifikace problémů a symptomů 

využívám s klientem model FLOW. Rámec rozhovoru (F) se překrývá s úvodním 

naladěním a vyjasněním účelu a možností terapie. Do úrovně myšlení (L) se 

dostáváme ve chvíli, kdy klient mapuje své potíže. Ve fázi možností (O), která může 

přijít, a také tomu tak často je, až v následující konzultaci, s klienty obvykle 

vypracujeme seznam problémů, na kterých chce pracovat. Poslední fázi, vůle k akci 

(W), pojímám vzhledem k charakteru potíží klienta spíše direktivně a strukturovaně – 

vybíráme s klienty ze seznamu problémů ty, kterými začneme, které jsou klíčové pro 

řešení dalších problémů ze seznamu. Zároveň to bývají často problémy behaviorálního 

charakteru (nemůžu ráno vstát, první jídlo za den je až odpoledne, celý den odkládám 

úklid/telefonát), které souvisí s klientovou aktivizací. 

 Následně s klientem pracujeme na definici a blýskání cíle. V této fázi klienty 

hodně směřuji otázkami k požadovaným kritériím definice cíle, aby se při samotném 
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nastavování cíle příliš nevyčerpali nebo naopak nedostali mimo realitu s jejich přáními. 

Nejčastěji s depresivními klienty pracujeme na tom, aby pro ně byl cíl inspirativní ale 

zároveň dosažitelný, s čímž se také pojí kritérium jednoho zaměření, aby klienty vůbec 

lákalo s jejich nízkou hladinou energie k cíli směřovat. S blýskáním jsem u klientů 

opatrná, spíše jim tu možnost nabídnu, případně jim pomohu s reflexí nejvíce 

motivujících a energetizujících slov, které jsem v průběhu naší konzultace v souvislosti 

s cílem zaznamenala. Často se stane, že si klienti cíl nablýskají až v průběhu terapie, 

že se jim to spojí s bezprostředním zážitkem po splnění nějakého úkolu. 

 Strategii uplatňuji pro klienty předem definovanou KBT přístupem, kterým jsem 

se pro práci s nimi inspirovala, a zatím se mi jako základ a mustr pro práci s nimi 

osvědčila. Klientům představuji strategii formou psychoedukace, kdy je informuji, jak 

bude terapie probíhat, jaké jsou jednotlivé postupy a kroky, kterých se budeme v rámci 

možností držet pro co nejefektivnější práci (Možný et al., 2007, s. 234). 

V prvním kroku strategie, startovací čára/současný stav, seznamuji klienty mimo 

jiné s modelem vzniku a udržování deprese, následně mapujeme jejich bludný kruh 

deprese a zapisujeme jejich denní program, klidně i hodinu po hodině (Možný et al., 

2007, s. 234). Inspirující vizi máme danou již nadefinovaný cílem. Do plánu pro klienty 

zahrnuji jednotlivé metody (zvyšování aktivity, rozvinutí sebe-posilujících vzorců, sebe-

odměňování, odvádění pozornosti od automatických negativních myšlenek, kognitivní 

restrukturalizace). Časový odhad uskutečnění plánu máme přibližný, spíše se s klienty 

soustředíme na samotné týdenní plánování a domácí úkoly v rámci uskutečňování 

plánu. Monitorování a přehodnocení vedeme s klientem modelem užitečné zpětné 

vazby REVIEW. 

Jelikož práce s depresivními klienty probíhá i mimo sezení, formou domácích 

cvičení (záznam denní nálady, vypracování seznamu denních aktivit, experimenty aj.), 

využíváme na ně v průběhu každé konzultace model nastavování akcí, abychom 

s klienty předešli jejich odkládání (Možný et al., 2007, s. 237 - 245). Nastavování akcí, 

tedy především vyjasnění, co přesně a konkrétně bude klient dělat, kdy to bude dělat 

a v jakém množství nebo formě, aby to pro něj bylo dosažitelné, považuj za klíčový 

prvek v rámci celé terapeutické práce. 

Domácí úkoly (uplynulé akce) následně na začátku každé konzultace 

procházíme pomocí modelu REVIEW, kde je pro nás stěžejní fáze zkoumání (E), kde 

klient propojuje a zvědomuje své nové zkušenosti z akce s emocemi a prožitky. V bodě 

hodnoty (V) nechávám klienty, aby se sami zkusili ocenit respektive odměnit v rámci 



144 
 

sebe-posílení. Neméně důležité jsou pak nápady (I) a posílení (E), kde si klient nejprve 

zvědomuje nové zkušenosti pro své fungování a pak vymýšlíme, jak by na nich mohl 

stavět. V úvodní fázi terapeutického procesu se z těchto užitečných zpětnovazebných 

zkoumání mnohdy vyrýsují některé základní pilíře každodenního režimového 

fungování klientů. Krok co dál (W) bývá mnohdy „jen o tom“ udržet tu stejnou akci, 

kterou klient vyhodnotil jako užitečnou, dlouhodoběji, pravidelněji, častěji v jeho 

denním režimu. 

 

Nadměrné obavy a úzkosti 

 Typickým projevem úzkostných klientů je nadměrné zaobírání se starostmi a 

stresujícími myšlenkami týkajících se každodenního života, práce, rodiny či zdraví, 

které prostupují nejen myšlení, ale i náladu, chování či tělesné pocity (Praško et al., 

2005, s. 4). Psychoterapie pomáhá klientům nalézt události v životě, které s rozvojem 

poruchy souvisí a snaží se pomoci změnit psychologické pochody a vztahy, které 

úzkost udržují; dále také učí, jakým způsobem zacházet s příznaky a problémy v životě 

a posléze trénuje dovednosti, které umožňují předcházet novým problémům (Praško 

et al., 2005, s. 42). 

Principy z koučování využívám u úzkostných klientů především pro fázi učení a 

trénink dovedností. Nicméně například samotný model FLOW se mi osvědčil hned 

v první fázi spolupráce, a sice v rámci kontroly automatických myšlenek, které 

způsobují klientům úzkosti (Praško et al., 2005, s. 48). Jako rámec rozhovoru (F) 

představuji klientům techniku, které se budeme věnovat, kolik jí dáme času, na co se 

budeme soustředit, jak půjdeme krok za krokem a k čemu nám to bude sloužit. 

Zajímám se i o klientovo naladění na tuto aktivitu a vždy se ptám, zdali do toho chce 

klient vůbec jít. V druhé fázi (úroveň přemýšlení, L) s klienty zachycujeme úzkostné 

myšlenky, tedy rozebíráme jednotlivé situace i jim předcházející nebo s nimi 

související myšlenky, které jsou spojené se zhoršením nálady. Mapujeme také 

související emoce, tělesné reakce a následné chování. Při hledání možností (O) 

vlastně s klientem zkoumáme pravdivost automatických myšlenek a přerámováváme 

situaci tedy hledáme jiné, racionální odpovědi na popsané situace a automatické 

myšlenky. V závěru (vůle k akci, W) vybízím klienta k odpovědi na to, co jiného, 

konstruktivního může udělat, ať už nyní nebo příště v podobné situaci, aby se pak 

necítil tak špatně. 
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Poté následuje, už v závěru sezení, výběr jednoho konkrétního nápadu, který 

s klientem rozpracujeme do akce, kterou zase v následujícím setkání rozebereme 

modelem REVIEW. Nastavování akcí mi při práci s klienty pomáhá pro změnu jejich 

vyhýbavého chování a odkládání činností, které často udržuje jejich nadměrné obavy 

(Praško et al., 2005, s. 30 - 31). Při samotném nastavování akce se s klienty 

soustředíme především na jasnou formulaci a konkrétnost celé akce, abychom 

předešli možným budoucím obavám a nájezdům do katastrofických scénářů, které by 

celou akci mohly zastavit ještě před její samotnou realizací. V praxi se mi také 

osvědčilo dávat velký důraz na zpětnovazebný proces – projít poctivě všechny kroky 

modelu REVIEW a vyzdvihovat především pocity a pro klienta užitečné informace 

(zkoumání - E, nápady - I, posílení - E), které klient ze své nové zkušenosti nasbíral, 

ale zároveň mu nepotvrzují jeho automatické myšlenky. 

Definování a blýskání cíle a sestavování strategie využívám jako dílčí prvek 

práce s klienty, u kterých se ukazuje problematické plánování aktivit, tedy u kterých je 

stres a úzkost vyvolána neustálým časovým tlakem, že klient něco nestihne (Praško 

et al., 2005, s. 88 - 89). S klientem nejprve nastavujeme cíle (co by chtěl dělat během 

dne, týdne, víkendu či měsíce). Nejvíce se v této fázi zaměřujeme na náročnost vs. 

dosažitelnost cíle, aby v klientovi nevyvolával nastavený cíl stres sám o sobě. Cíl má 

tak často podobu malého krůčku. Jako zásadní pak vnímám i samotné blýskání – nejde 

jen o to, udělat si čas na televizi a oběd, ale těšit se na „Ženy v běhu“ a třeba „XXL 

šunkovou pizzu“. 

V rámci strategie klademe důraz především na současnou situaci vs. inspirující 

vizi, při zkoumání možností na cestě za cílem s klientem často řešíme otázku priorit, 

jejichž určení je pro klienta často problematické. Při sestavování samotného plánu 

dodržujeme reálnou představu o časové náročnosti jednotlivých aktivit. Při 

monitorování a vyhodnocování se často dostaneme k tomu, že klient některé aktivity 

vynechá úplně, protože mu sloužili pouze jako prokrastinace, také si klient dle svých 

zkušeností často přeskládá denní skladbu aktivit. Největší odměnou je pak pro klienta 

v závěrečné fázi (ocenění/oslava úspěchu), že zvládne ve svém režimu nejen 

povinnosti, ale i příjemné aktivity. 

V průběhu realizace cesty za cílem je opět nedílnou součástí nastavování akcí 

a hodnocení modelem REVIEW, které bývají vždy předmětem úvodu (REVIEW) a 

závěru (akce) sezení. U akcí je často stěžejní také časový harmonogram, aby měla 

akce vůbec šanci na úspěch. 
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Panická porucha 

Panický záchvat se projevuje silnou úzkostí až hrůzou, která vzniká náhle, 

většinou bez zjevné příčiny. Během záchvatu dochází ke strachu o život nebo strachu, 

že nad sebou člověk ztratil kontrolu. Doprovázena je výraznými tělesnými příznaky  a 

má vliv na naše chování – snaha utéct ze situace, vyhýbání se místům, zabezpečovací 

taktiky aj. (Praško et al., 2008, s. 12) 

Zjednodušeně lze říci, že ke stavům paniky dochází tehdy, má-li klient tendenci 

vykládat si některé somatické nebo psychické pocity jako známky hrozící katastrofy 

(infarkt, mrtvice aj.) (Praško et al., 2008, s. 13). Psychoterapie pak klientům pomáhá 

hlouběji porozumět a učí zacházet s příznaky a s problémy v životě a posléze trénuje 

dovednosti, které mohou do budoucna bránit rozvoji nové epizody (Praško et al., 2008, 

s. 120). 

U tohoto typu klientů opět využívám v úvodu model FLOW. Rámcem rozhovoru 

(F) představuji klientovi, na čem bychom mohli v následujících sezeních pracovat 

(kognitivní restrukturalizace), propojím to s psychoedukací ohledně působení stresu 

na jejich psychiku a chování a naznačím i variantu samostatné domácí práce formou 

domácích úkolů (Praško et al., 2008, s. 52, 54). V dalším kroku (úroveň přemýšlení, L) 

rozpracováváme bludný kruh, který propojuje klientovy automatické myšlenky s jeho 

následnými reakcemi. Ve fázi možností (O) se dostáváme do bodu testování 

negativních automatických myšlenek. Zde se mi osvědčil spíše direktivní, 

strukturovaně vedený rozhovor respektive dotazování, které klientovi umožní odkrýt 

nový (racionální) pohled na své myšlení. Závěrem (vůle k akci, W) se klienta dotazuji, 

zdali může stejnou situaci nebo podobnou té, kterou jsme rozebírali, zvládnout 

vlastními silami a také zdali by mu mohlo něco pomoci udržet tento nový styl 

uvažování. Tyto otázky nás již vedou k samotnému nastavení akce/domácímu úkolu 

do příště. 

V počátcích terapie s klientem definujeme jako akce vedení denního záznamu 

automatických myšlenek a následných reakcí, postupně přecházíme k tzv. testování 

těchto myšlenek, kdy si klient vybrané negativní myšlenky, které jej zaplaví, podrobí 

sám pomocí mustru testu, obdobnému tomu, kterým ho vedu ve fázi hledání možností 

(Praško et al., 2008, s. 135). Dále přecházíme do akcí, které již souvisí se samotnou 

expozicí zúzkostňujícím podnětům. Na tuto fázi míváme obvykle několik akcí, které se 

postupně stupňují dle možností klienta. 
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Tyto akce zároveň doplňujeme nácvikem uvolnění prostoru, který nejprve 

praktikujeme v rámci sezení společně (někdy i v úvodu, když je klient roztržitý), 

postupně si jej klient stanovuje také jako akci na doma, buď jako preventivní techniku, 

kterou trénuje na denní bázi, a/nebo jako techniku zklidnění při pocitu příchodu 

panického záchvatu či jeho doznívání. Jedná se vlastně o jinou formu nácviku 

uzemnění, uvolnění, zklidnění a klientům doplňuje dýchací techniky (Praško et al., 

2008, s. 60). 

Všechny akce respektive výstupy z nich ukotvujeme pomocí modelu REVIEW 

tak, aby nově nabité zkušenosti posílily klientovi nový pohled na původně stresující 

situace. Pro tento efekt je pro nás klíčový hned první bod (realita, R) – popis reality 

toho, co se skutečně odehrálo – někdy si tento bod klient zaznamenává ještě doma. 

Jako velice efektivní a především objevné se mi ukazuje také hodnota (V), kdy si klient 

zažije úspěch, že danou situaci, např. panickou ataku v rámci expozice, přežil, že ji 

dokázal zvládnout sám. 

Zároveň spadá výše zmíněný sled akcí započatý modelem FLOW do celkové 

strategie práce s panickým klientem. Tuto strategii opět nedefinuji s klientem na tzv. 

zelené louce, ale spíše ho s ní seznamuji při nastavení terapeutického rámce léčby 

jako s nabídkou, jak s tímto typem potíží na základě odborné literatury (KBT přístup) a 

vlastních zkušeností pracuji. Pokud klient nabízený postup práce odmítne, vracíme se 

k definování cíle. Musím se také přiznat, že s panickými klienty nelpím na blýskání cíle. 

Když ale cíl definujeme, obzvlášť účinné se mi u těchto klientů ukazuje vydefinování 

měřítka, které je pro ně silně motivační. 

 

Závěr 

 Ačkoli vím, že v praxi není využití výše zmíněných principů a modelů tak lineární 

a idylické jak uvádím výše, i přesto v praxi tento celkový rámec i jednotlivé modely 

pomáhají nejen mně, ale i klientům zpřehlednit naši práci, strukturovat jejich léčbu, 

vidět jednotlivé fáze, ve kterých jsou, a kroky, které mají za sebou. Užívám je však 

vždy s opatrností a respektem k individualitě a potřebám klienta nikoli pouze a 

výhradně proto, že tyto principy znám a vím, jak s nimi pracovat. Je to pro nás při práci 

s klienty jedna z možností, kudy se vydat a terapeutický proces vést. 
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