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Abstrakt 

Vystavení traumatickým událostem může vést ke zvýšené náchylnosti k novým stresorům, 

nazývaným také jako stresová senzibilizace. Senzibilizace na stres se může projevit jako emoce 

v interpersonálních vztazích, jako je nedůvěra, hněv a odcizení. Psychoterapie u obětí zcitlivěných 

traumatem vyžaduje, aby terapeut zaujal reflexivní postoj, ve kterém jsou myšlenky a pocity 

terapeuta vyvolané pacientem během terapie přezkoumány ve světle pacientovy historie traumatu, 

ztrát a kulturních změn. 

 

Úvod 

Po vystavení traumatickým událostem byla u pacientů hlášena zvýšená reakce na nové stresory, 

původně v neurobiologickém a později v epidemiologickém kontextu. Model stresové senzibilizace 

má důležité důsledky pro psychoterapii u pacientů s posttraumatickou stresovou poruchou (PTSP) 

nebo jinou psychopatologií související se stresem, konkrétně u pacientů z menšinového nebo 

imigrantského kulturního prostředí. 

 

Komplexní PTSP 

Když je jedinec vystaven traumatickým událostem, z důvodu jejich extrémní povahy se běžným 

reakcím nedaří znovu získat kontrolu nad situací. Zkušenost strachu a bezmoci, která následuje, může 

přispět k rozvoji PTSP. Navrhovaná diagnostická entita „komplexní PTSP“ odkazuje na situaci, kdy je 

osobnost změněna traumatickou událostí, což vede k afektivní dysregulaci, negativnímu sebepojetí a 

interpersonálním problémům. 

 

Senzibilizace na stres 

Stresová senzibilizace se projevuje po vystavení traumatu nebo (traumatické) ztrátě jako zvýšená 

reakce na nové stresující události a/nebo ztráta zdrojů. Kontextový model stresové senzibilizace 

specifikuje procesy přispívající ke zvýšené stresové senzitivitě ve třech různých dimenzích. Kognitivní 

rozměr zahrnuje zrychlené a zesílené reakce na vzpomínky související s traumatem, zesílené vnímání 

hrozby a zesílené negativní interpretace událostí. Mezilidský rozměr zahrnuje zvýšenou nedůvěru, 

podrážděnost, odpoutanost nebo odcizení a narušení identity. Neurobiologická dimenze zahrnuje 

různé neurobiologické systémy, které mohou vykazovat zvýšené reakce v důsledku předchozích 

nadměrných stresových reakcí. 
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Kulturní přechody 

Migrace a inherentní přechody v kulturní identitě také mohou mít dopad na kognitivní, 

interpersonální a neurobiologickou stresovou citlivost. Složky kulturní identity, včetně jazyka, 

stravovacích návyků a volnočasových aktivit, se mění s migrací a akulturací. Narušení kulturní identity 

vede ke kulturnímu zármutku, který se projevuje stresovou reakcí. 

 

Reflexivita 

Při kognitivní senzibilizaci vyvolávají vzpomínky na traumatické události nebo traumatickou ztrátu 

blízkých silné emoce a emoční bolest. Jednotlivec si uvědomuje tuto bolest a dává jí negativní význam 

(například: „Kdybych dovolil, aby se mé pocity uvolnily, zbláznil bych se“). V reakci na to následuje 

vyhýbavé chování. To může znamenat riziko nových negativních interpersonálních zkušeností, které 

vytvářejí cyklickou reakci. 

 

Psychoterapie 

Psychoterapie PTSP je primárně zaměřena na překonání vyhýbavého chování, podporu kognitivního a 

emočního zpracování a nalezení adaptivnějšího chování. Vystavení se traumatickým vzpomínkám 

během terapie má za cíl snížit senzibilizované reakce na vzpomínky a emoce související s traumatem. 

Nezbytný je základ důvěry a explicitní vzájemná dohoda mezi terapeutem a senzibilizovaným 

pacientem, protože úsilí o léčbu může být komplikováno nedostatkem synchronicity. Jde o přenos a 

protipřenos mezi terapeutem a pacientem, kdy terapeut reaguje na chování pacienta vlastním 

chováním, které je zpátky přenášeno na pacienta. 

 

Alterita 

Lidé s PTSP mohou i po traumatické události čelit řadě nových stresujících událostí a následným 

ztrátám zdrojů, které vyplývají ze získané senzibilizace. Navíc samotná traumatická událost může mít 

distální nebo sekundární účinky a sama o sobě tak způsobuje nové stresory. To může u terapeuta 

vyvolat pocity oddanosti, ale také bezmoci. Emmanuel Levinas popisuje, jak by měly vypadat eticky 

správné reakce na konfrontaci s bezbranností tváří v tvář druhému. Jinakost druhého, označovaná 

jako alterita, svou bezbranností představuje morální imperativ. 

 

Závěr 

Stručně řečeno, stresová senzibilizace po traumatu a ztrátě se může objevit v kognitivních, 

interpersonálních a neurobiologických rozměrech, což přispívá k nástupu PTSD a další 

psychopatologie související se stresem. Každá z těchto dimenzí může být ovlivněna kulturními 

přechody. Reflexivita hraje důležitou roli v psychoterapii PTSD a další psychopatologie související se 

stresem. Pro pacienta po úspěšné léčbě PTSD je reflexivita možná jiným způsobem, protože strach z 

vlastních vzpomínek a emocí byl snížen, což pacientovi umožňuje najít adaptivnější význam přežitého 

traumatu. Rozhodující je reflexivita terapeuta ohledně vlastních pocitů a reakcí vyvolaných během 

psychoterapie. Důležitým úkolem je zabránit nedostatku synchronicity mezi senzibilizovaným 

přeživším trauma a terapeutem. Ke zvládnutí stresové senzibilizace během terapie je zapotřebí základ 

důvěry a výslovné vzájemné dohody. Senzibilizovaný člověk, který přežil trauma, kvůli své radikální 
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jinakosti (alteritě) klade na terapeuta etický apel, aby uznal zranitelnost a potřeby druhého jako 

morální imperativ. „Politika alterity“ je nezbytná pro podporu uznání agendy a hlasu senzibilizované 

osoby, která přežila trauma. 

 

 

 

 

 


