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PŘEZKOUMÁNÍ PRAXE
Jaké jsou výhody všímavosti? Přehled praxe
Výzkum související s psychoterapií
Daphne M. Davis a Jeffrey A. Hayes
Pensylvánská státní univerzita
Výzkum naznačuje, že praktiky všímavosti nabízejí psychoterapeutům způsob, jak pozitivně ovlivnit
aspekty terapie, které odpovídají za úspěšnou léčbu. Tento článek poskytuje psychoterapeutům syntézu
empiricky podložených výhod všímavosti. Jsou zde prezentovány definice všímavosti a interpersonální,
afektivní a intrapersonální přínosy všímavosti založené na důkazech. Jsou zde přezkoumány výzkumy
terapeutů, kteří meditují, a výsledky klientů terapeutů, kteří meditují. Diskutují se zde dopady na praxi,
výzkum a školení.
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Všímavost se v posledním desetiletí těšila obrovskému nárůstu popularity, a to jak v populárním tisku,
tak v psychoterapeutické literatuře (Didonna, 2009a; Shapiro & Carlson, 2009). Z velké části díky
úspěchu programů snižování stresu založených na všímavosti (MBSR) a ústřední roli všímavosti
v dialektické behaviorální terapii, stejně jako v terapii přijetí a závazku, se všímavost posunula
od převážně obskurního buddhistického konceptu k hlavnímu proudu psychoterapie. Zastánci
všímavosti by nás chtěli přesvědčit, že prakticky každý klient a jeho terapeuti by měli prospěch z toho,
že jsou všímaví. Ve skutečnosti byla všímavost navržena jako běžný faktor v psychoterapii (Martin,
1997). Mezi jeho teoretizované přínosy patří sebeovládání (Bishop a kol., 2004; Masicampo &
Baumeister, 2007), objektivita (Adele & Feldman, 2004; Brown, Ryan, & Creswell, 2007; Leary & Tate,
2007; Shapiro, Carlson, Astin, & Freedman, 2006), tolerance afektu (Fulton, 2005), zvýšená flexibilita
(Adele & Feldman, 2004), vyrovnanost (Morgan & Morgan, 2005), zlepšená koncentrace a duševní
jasnost (Young, 1997), emoční inteligence (Walsh & Shapiro, 2006) a schopnost vztahovat se k ostatním
a k sobě s laskavostí, přijetím a soucitem (Fulton, 2005; Wallace, 2001). Je však všímavost tak dobrá,
jak se zdůrazňuje? Co říká výzkumná literatura o výhodách všímavosti? Účelem tohoto článku je
poskytnout psychoterapeutům informace o empiricky podložených výhodách všímavosti, daných do
kontextu podle velikosti účinků těchto výhod. Kromě toho přezkoumáváme výzkum praktik, u kterých
bylo zjištěno, že podporují všímavost, stejně jako účinky na terapeuty a stážisty vystavené meditaci
všímavosti. Tento článek je zakončen dopady na praxi, výzkum a školení. Začneme tím, že
prozkoumáme význam pojmu „všímavost“.
Definice: Starověké a moderní
Termín "všímavost" byl používán k označení psychologického stavu vědomí, praxe, která podporuje
toto vědomí, způsobu zpracování informací a charakterologického rysu (Brown a kol., 2007; Germer,
Siegel, & Fulton, 2005; Kostanski & Hassed, 2008; Siegel, 2007b). Slovo všímavost původně pochází
z pálijského slova sati, což znamená mít povědomí, pozornost a paměť (Bodhi, 2000). Všímavost může
být jednoduše definována jako "uvědomování si okamžiku za okamžikem" (Germer a kol., 2005, s. 6)
nebo jako "stav psychologické svobody, který nastává, když pozornost zůstává tichá a poddajná,
bez připoutanosti k nějakému konkrétnímu úhlu pohledu" (Martin, 1997, s. 291, výrazy s kurzívou jsou
uvedeny v původním textu). Pro účely tohoto článku a v zájmu souladu s většinou výzkumů, které jsou
následně přezkoumány, je všímavost definována jako okamžité uvědomění si své zkušenosti
bez posuzování. V tomto smyslu je všímavost vnímána jako stav, a ne jako vlastnost, a přestože může
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být podporována určitými praktikami nebo činnostmi (např. meditací), není s nimi ekvivalentní ani
synonymní. Pokud jsou v recenzované literatuře použity mírně odlišné definice všímavosti, mělo by se
na to upozornit.
Všímavost má podobnosti s jinými konstrukty souvisejícími s psychoterapií. Například všímavost je
podobná mentalizaci (Bateman & Fonagy, 2004, 2006; Fonagy & Bateman, 2008), vývojový proces
chápání vlastního a cizího chování z hlediska myšlenek, pocitů a tužeb jednotlivců. Oba konstrukty
zdůrazňují dočasnou, subjektivní a proměnlivou povahu duševních stavů a má se za to, že oba zlepšují
regulaci afektu a kognitivní flexibility (Wallin, 2007). Všímavost se liší od mentalizace v tom, že
všímavost je jak uvědomění si "reflexního já", které se zabývá mentalizací, tak praktikování plného
prožívání vzestupu a pádu duševních stavů s přijetím a bez připoutanosti a posuzování. Wallin
navrhuje, že vnímavost, kterou všímavost podporuje, umožňuje proces mentalizace.
Druhý konstrukt, intersubjektivita (Benjamin, 1990), byl teoretizován tak, aby se vztahoval
k buddhistické psychologii (Epstein, 2007; Surrey, 2005; Thompson, 2001; Wallace, 2001) a bytí
v přítomném okamžiku v psychoterapii (Stern, 2004). Všímavost a intersubjektivita jsou podobné
v tom, že obě umožňují pocit spojení s ostatními (Thompson, 2001), nebo to, co Thich Nhat Hanh
(1987) nazývá „interbeing“. „Interbeing“ je buddhistická představa, že životem v přítomném okamžiku
je prožívána vzájemná závislost všech jevů a lidí (Hanh, 1987). K dnešnímu dni neexistuje žádný výzkum,
který by dával do vztahu všímavost buď s mentalizací nebo intersubjektivitou.
A nakonec, vhled, vědomý proces vytváření nových spojení (Hill & Castonguay, 2007), lze vykládat
jako prospěšný výsledek praktikování všímavosti. Siegel (2007b, 2009) navrhl neurologický základ pro
spojení všímavosti a vhledu a tuto tezi začal podporovat výzkum diskutovaný dále v tomto článku.
Jak lze zlepšit všímavost?
Ačkoli existuje několik disciplín a praktik, které mohou kultivovat všímavost (např. jóga, tai chi,
qigong; Siegel, 2007b), většina teoretických děl a empirického výzkumu na toto téma se zaměřila
na všímavost rozvinutou meditací všímavosti. Meditace se týká:
Rodiny samoregulačních praktik, které se zaměřují na trénink pozornosti a uvědomění s cílem
přivést duševní procesy pod větší dobrovolnou kontrolu, a tím podpořit celkovou duševní pohodu
a rozvoj a / nebo specifické schopnosti, jako je klid, jasnost a koncentrace (Walsh & Shapiro, 2006,
s. 228).
Zatímco nesčetné množství meditačních praktik včetně tibetských a zen buddhistických meditačních
stylů také kultivuje všímavost, termín meditace všímavosti se obvykle používá jako synonymum
pro vipassanu, formu meditace, která pochází z théraváda buddhismu (Gunaratana, 2002; Mladý,
1997). Vipassana je pálijské slovo pro vhled nebo jasné uvědomění a je to praxe určená k postupnému
rozvoji všímavosti nebo uvědomění (Gunaratana, 2002). Všímavost je systematicky kultivována v praxi
vipassany tím, že se pozornost věnuje tělesným pocitům, emocím, myšlenkám a okolnímu prostředí
(Bodhi, 2000; Germer, 2005; Germer a kol., 2005; Gunaratana, 2002; Wallace, 2001; Mladý, 1997).
I když lze předpokládat, že všechny meditační praktiky mají pro praktikujícího stejný prospěch,
výzkum poněkud zajímavě naznačuje, že různé styly meditační praxe vyvolávají různé vzorce mozkové
aktivity (Cahn & Polich, 2006; Lutz, Dunne, & Davidson, 2007; Valentine & Sweet, 1999). Například bylo
prokázáno, že meditace všímavosti více než koncentrační formy meditace (např. zaměření na mantru)
stimuluje střední prefrontální mozek spojený jak se sebepozorováním, tak s metakognicí (Cahn &
Polich, 2006; Siegel, 2007b) a podporuje specifické mechanismy pozornosti (Valentine & Sweet, 1999).
V návaznosti na rozvoj neurologické technologie vědci věnující se výzkumu všímavosti zkoumají odlišné
složky meditace všímavosti, jako je soustředěná pozornost, otevřené monitorování (neodsuzující
pozorování okamžité vlastní zkušenosti) a praxe soucitu milující laskavosti a jejich specifické
fyziologické výsledky (Lutz, Slagter, Dunne & Davidson, 2008; Lutz a kol., 2009).
Empiricky podložené přínosy všímavosti

2

Vzhledem k tomu, že se začínají hromadit výzkumné důkazy týkající se pozitivních výsledků
všímavosti, je možné tyto výhody kategorizovat do několika dimenzí. Tři dimenze, které jsou zvláště
důležité pro psychoterapii, se týkají afektivních, interpersonálních a dalších intrapersonálních přínosů
všímavosti. Další empiricky podporovaný přínos všímavosti, empatie, se bude diskutovat v článku
později, až bude vyhodnocen výzkum na terapeutech, kteří praktikují meditaci všímavosti. Praktické
příklady intervencí založených na všímavosti, které by mohly být použity s klienty, jsou uvedené
v tabulce 1.
Tabulka 1
Příklady intervencí založených na všímavosti pro klienty
Výhody
Praktické intervence založené na všímavosti pro použití u klientů
Regulace emocí

Snížená reaktivita
a zvýšená
flexibilita odezvy

"Dokážete zůstat u toho, co se
právě teď děje? . . . Dokážete
dýchat s tím, co se právě teď
děje?" 1
Pomalu si prohlédněte celé tělo od
prstů na nohou. Všimněte si
jakýchkoli pocitů ve vašem těle,
aniž byste se je snažili změnit. 3

Interpersonální
výhody

Pro páry: Postavte se proti sobě,
dívejte se jeden druhému do očí a
všimněte si, jaké reakce, pocity a
myšlenky vznikají. 5

Intrapersonální
přínosy

Terapeut a klient mohou během
terapie společně praktikovat
meditaci všímavosti. 6

"Co mi můžete říct o své zkušenosti
právě teď? Všímejte si jakýchkoli změn
ve vašem pocitu, jakkoli jemných." 2
Dokážete tento pocit dovolit a přijmout
a zůstat s ním v kontaktu, aniž byste na
něj reagovali? Pokud ne, co to dělá s
vaší zkušeností, která reaguje na tento
pocit? 4
Pro páry: Postavte se proti sobě, dívejte
se jeden druhému do očí a procvičujte
posílání milující laskavosti navzájem. 5
Neformální každodenní praxe může
zahrnovat: meditaci při chůzi a při jídle,
jako například říkat si v duchu při chůzi
"zvedám . . . dělám krok vpřed...
dotýkám se paty... dotýkám se prsty...
zvedám... ". 7

1

(Morgan, 2005, s. 135). 2 (Morgan, 2005, s. 138). 3 (Body Scan, Kabat-Zinn, 1990). 4 (Převzato z
Didonna, 2009b). 5 (MBRE, Carson a kol., 2006). 6 (Lysack, 2005). 7 (Germer, 2005, s. 14).
Afektivní výhody
Regulace emocí. Existují důkazy, že všímavost pomáhá rozvíjet účinnou regulaci emocí v mozku
(Corcoran, Farb, Anderson, & Segal, 2010; Farb a kol., 2010; Siegel, 2007b). Pokud jde o navrhované
mechanismy změny, Corcoran a kol. teoretizují, že meditace všímavosti podporuje metakognitivní
vědomí, snižuje ruminaci prostřednictvím odpoutání se od přetrvávajících kognitivních aktivit a zvyšuje
kapacitu pozornosti prostřednictvím nárůstu pracovní paměti; tento kognitivní nárůst zase přispívá
k účinným strategiím regulace emocí.
Na podporu modelu Corcorana a kol. výzkum naznačuje, že meditace všímavosti je negativně spojena
s ruminací a přímo souvisí s účinnou regulací emocí (Chambers, Lo, & Allen, 2008; McKim, 2008; Ramel,
Goldin, Carmona, & McQuaid, 2004). Konkrétně dvacet neklinických začátečníků v meditaci, kteří se
zúčastnili desetidenního intenzivního meditačního kurzu všímavosti, bylo porovnáno s kontrolní
skupinou z hlediska všímavosti, ruminace, afektu a výkonnostních úkolů pro přepínání pozornosti,
trvalou pozornost a pracovní paměť (Chambers a kol., 2008). Po meditačním kurzu měla meditační
skupina výrazně vyšší sebevnímanou všímavost, snížený negativní afekt, méně depresivních příznaků
a méně ruminace ve srovnání s kontrolní skupinou. Kromě toho měla meditační skupina výrazně lepší
kapacitu pracovní paměti a větší schopnost udržet pozornost během výkonnostního úkolu ve srovnání
s kontrolní skupinou. Mezi skupinami nebyly zjištěny rozdíly, co se týče sebevnímané úzkosti nebo
pozitivního afektu.
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Zjištění Chamberse a kol. (2008), že trénink všímavosti snižuje ruminaci, je v souladu s výzkumem
účastníků s chronickými poruchami nálady. Ramel a kol. (2004) zjistili, že účastníci osmitýdenního
tréninku MBSR měli výrazně méně reflexní ruminaci ve srovnání s: a) počátečním skóre ruminace
účastníků a b) kontrolní skupinou odpovídající věkem, pohlavím a počátečními depresivními příznaky.
Kromě toho byl pokles skóre ruminace významně predikován množstvím meditační praxe účastníků.
V jiné studii bylo skóre po osmitýdenní intervenci MBSR porovnáno mezi komunitním vzorkem, který
zažil přetrvávající úzkost, depresi a / nebo chronickou bolest (McKim, 2008). Po MBSR měli účastníci
významně vyšší skóre v oblasti sebevnímané všímavosti a významně nižší skóre v oblasti ruminace,
psychického utrpení, deprese, úzkosti a fyzického onemocnění. Skóre všímavosti významně
predikovalo úzkost, ruminaci, zdravotní příznaky a psychické utrpení. Kromě toho byl vztah mezi
všímavostí a depresí významně zprostředkován sníženým ruminace.
Nedávná metaanalýza 39 studií podporuje účinnost terapie založené na všímavosti, která se používá
pro snížení symptomů úzkosti a deprese (Hoffman, Sawyer, Witt, & Oh, 2010). V těchto 39 studiích
představovaly MBSR a kognitivní terapie založená na všímavosti většinu terapií založených
na všímavosti. U klinických populací byla průměrná velikost efektu velká a u neklinických populací byla
zjištěna mírná velikost účinku.
U devatenácti studií, které hodnotily depresivní a úzkostné příznaky v dispenzarizaci, byly zjištěny
mírné účinky podporující účinnost intervencí všímavosti. Hoffman a kol. dospěli k závěru, že terapie
založená na všímavosti je užitečná pro potencionálně měnící se afektivní a kognitivní procesy, které
jsou základem mnoha klinických problémů.
Zjištění Hoffmana a kol. (2010) jsou v souladu s důkazy, že meditace všímavosti vede ke zvýšenému
pozitivnímu vlivu a snížení úzkosti a negativního vlivu (Davidson a kol., 2003; Erisman & Roemer, 2010;
Farb a kol., 2010; Jha, Stanley, Kiyonaga, Wong, & Gelfand, 2010; Way, Creswell, Eisenberger, &
Lieberman, 2010). V jedné studii byli účastníci náhodně zařazení do osmitýdenní tréninkové skupiny
MBSR porovnáni s kontrolami ohledně měření deprese, úzkosti a psychopatologie a nervové reaktivity
měřené funkční magnetickou rezonancí (fMRI) po sledování smutných filmů (Farb a kol., 2010).
Účastníci vystavení MBSR vykazovali významně méně úzkosti, deprese a somatické tísně ve srovnání
s kontrolní skupinou (Farb a kol., 2010). Data fMRI dále ukázala, že skupina MBSR měla při vystavení
filmům menší nervovou reaktivitu než kontrolní skupina a při sledování filmů vykazovala výrazně
odlišné nervové reakce než před tréninkem MBSR. Tato zjištění naznačují, že meditace všímavosti
posouvá schopnost jednotlivců používat strategie regulace emocí, které jim umožňují prožívat emoce
selektivně, a že emoce, které zažívají, mohou být v mozku zpracovány odlišně (Farb a kol., 2010;
Williams, 2010).
Ve studii všímavosti rysů (trait mindfulness) zkoumal Way a kol. (2010) vztahy mezi všímavostí,
depresivními příznaky a nervovou aktivitou u neklinického vzorku dospělých. Bylo zjištěno, že
všímavost rysů je nepřímo spojena s aktivitou amygdaly, během klidového stavu účastníků; aktivita
amygdaly byla dále spojena s depresivními příznaky. Tato studie podporuje teorii, že všímavost rysů
může změnit výchozí aktivitu amygdaly tak, aby sloužila preventivní nebo vyrovnávací roli v depresivní
náladě.
Erisman a Roemer (2010) provedli studii, ve které byli účastníci experimentální skupiny vystaveni
krátké intervenci všímavosti a poté sledovali filmové klipy, které obsahovaly buď pozitivní nebo
smíšený afekt. Ve srovnání s kontrolní skupinou účastníci experimentální skupiny hlásili více pozitivních
emocí po shlédnutí filmových klipů obsahujících pozitivní vliv a méně negativních emocí po sledování
afektivně smíšených filmových klipů.
Jha a kol. (2010) zkoumali kapacitu pracovní paměti a emocionální zkušenosti mezi vojenskou
skupinou, která se zúčastnila osmitýdenního výcviku všímavosti, nemeditující vojenskou skupinou a
civilisty; obě vojenské skupiny se nacházely ve velmi stresujícím období před nasazením. Nemeditující
vojenská skupina vykazovala v průběhu času sníženou kapacitu pracovní paměti, zatímco kapacita
pracovní paměti mezi nemeditujícími civilisty byla v průběhu času stabilní. V rámci meditační vojenské
skupiny se kapacita pracovní paměti zvýšila v poměru ke skutečnému množství meditační praxe. Kromě
toho byla meditační praxe přímo spojena se sebevnímaným pozitivním afektem, a nepřímo souvisela
se sebevnímaným negativním afektem. Kapacita pracovní paměti zprostředkovávala vztah mezi časem
meditační praxe a negativním afektem. Tato zjištění naznačují, že adekvátní meditační praxe všímavosti
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může zvýšit kapacitu pracovní paměti, což se podobá výsledkům, které získal Chambers a kol. (2008),
čímž podporuje účinnou regulaci emocí během období stresu, kdy se pracovní paměť může jinak
zmenšit.
Výzkum tedy naznačuje, že meditace může vyvolat pozitivní emoce, minimalizovat negativní afekt a
ruminaci a umožnit účinnou regulaci emocí. Dokonce i osm týdnů meditační praxe všímavosti může
změnit způsoby, jakými jsou emoce regulovány a zpracovávány v mozku (Williams, 2010). Regulace
emocí má tak silnou empirickou podporu jakožto přínos meditace všímavosti, že nedávno byl vytvořen
termín "regulace vědomých emocí", který odkazuje na "schopnost zůstat vědomě vnímavý za všech
okolností, bez ohledu na zdánlivou valenci nebo velikost jakékoli emoce, která je prožívána"
(Chambers, Gullone, & Allen, 2009, s. 569).
Snížená reaktivita a zvýšená flexibilita odezvy.
Výzkum ukázal, že meditace všímavosti umožňuje lidem stát se méně reaktivními (Cahn & Polich,
2009; Goldin & Gross, 2010; Ortner, Kiner, & Zelazo, 2007; Siegel, 2007a, 2007b) a mít větší kognitivní
flexibilitu (Moore & Malinowski, 2009; Siegel, 2007a, 2007b). Důkazy naznačují, že lidé, kteří praktikují
meditaci všímavosti, rozvíjejí dovednost sebepozorování, která neurologicky odpojuje automatické
dráhy vytvořené při předchozím učení a umožňuje integraci vstupů přítomného okamžiku novým
způsobem (Siegel, 2007a). Meditace aktivuje oblasti mozku spojené s adaptivnější reakcí na stresové
nebo negativní situace (Cahn & Polich, 2006; Davidson a kol., 2003). Aktivace této oblasti mozku
odpovídá rychlejšímu zotavení do výchozího stavu po negativní provokaci (Davidson, 2000; Davidson,
Jackson, & Kalin, 2000).
Moore a Malinowski (2009) porovnávali skupinu zkušených lidí praktikujících meditaci všímavosti
s kontrolní skupinou, která neměla žádné meditační zkušenosti s opatřeními hodnotícími jejich
schopnost soustředit pozornost a potlačovat rušivé informace. Meditační skupina měla výrazně lepší
výkon ve všech mírách pozornosti a měla vyšší sebevnímanou všímavost. Meditační praxe všímavosti
a sebevnímaná všímavost byly dány do přímého vztahu s kognitivní flexibilitou a fungováním
pozornosti.
V jiné studii si jedinci s jedním měsícem až 29 lety meditační praxe všímavosti prohlíželi příjemné,
nepříjemné a neutrální obrázky a pak si nechali změřit reakční časy na roztřídění tónů na krátké nebo
dlouhé (Ortner a kol., 2007). Předpokládalo se, že reakční doba představuje emocionální vliv na úkol
roztřídění. Meditační zkušenost byla nepřímo spojena s emocionálním vlivem při prohlížení
nepříjemných obrazů. Ortner a kol. naznačují, že meditační praxe všímavosti může pomoci
jednotlivcům odpoutat se od emocionálně rušivých podnětů, což umožňuje soustředit pozornost
na kognitivní úkol, který je po ruce. V následné studii byli účastníci zařazeni buď do sedmitýdenního
tréninku v meditaci všímavosti, relaxační meditace nebo kontrolní skupiny. Meditační skupina
všímavosti vykazovala méně emocionálních vlivů v reakci na nepříjemné obrazy než ostatní skupiny.
Zjištění Ortnera a kol. podporují názor, že meditace všímavosti snižuje emoční reaktivitu.
Kromě toho Cahn a Polich (2009) hodnotili reakce velmi zkušených lidí praktikujících meditaci
všímavosti na rušivé podněty. Zjištění odhalila, že během meditativního stavu praktikující vykazovali
minimální emocionální a kognitivní reaktivitu na rušivé podněty. Tato zjištění podporují názor, že
meditace všímavosti přispívá k snížení reaktivity.
Nedávná studie zkoumala účinky tréninku MBSR na emoční reaktivitu a regulaci negativního
sebevědomí u dospělých se sociální úzkostnou poruchou (Goldin & Gross, 2010). Účastníci dokončili
dva úkoly pozornosti před a po účasti na osmitýdenním školení MBSR. V testech účastníci vykazovali
nižší úrovně negativních emocí, sníženou aktivitu amygdaly a zvýšenou úroveň aktivity v oblastech
mozku spojených se zapojením pozornosti.
Interpersonální výhody
Otázka, jak všímavost ovlivňuje interpersonální chování, byla nedávno zkoumána vědci, kteří se
zabývali koncepty, jako jsou všímavé vztahy (Wachs & Cordova, 2007), vědomá reakce v párech (BlockLerner, Adair, Plumb, Rhatigan, & Orsillo, 2007) a zlepšení vztahů založených na všímavosti (MBRE)
(Carson, Carson, Gil, & Baucom, 2006). Důkazy naznačují, že všímavost rysů předpovídá spokojenost
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ve vztahu, schopnost konstruktivně reagovat na stres ve vztahu, dovednost identifikovat a
komunikovat emoce s partnerem, množství vztahových konfliktů, negativitu a empatii (Barnes, Brown,
Krusemark, Campbell, & Rogge, 2007; Wachs & Cordova, 2007). Barnes a kol. zjistili, že lidé s vyšší
všímavostí rysů hlásili méně emočního stresu v reakci na konflikt ve vztazích a vstoupili do konfliktní
diskuse s menším hněvem a úzkostí. Důkazy ukazují, že všímavost je nepřímo korelována s rozšířením
tísně a přímo korelována se schopností vědomě jednat v sociálních situacích (Dekeyser, Raes, Leijssen,
Leyson, & Dewulf, 2008). Empirické důkazy tedy naznačují, že všímavost chrání před emocionálně
stresujícími účinky vztahového konfliktu (Barnes a kol., 2007), je pozitivně spojena se schopností
vyjadřovat se v různých sociálních situacích (Dekeyser el al., 2008) a předpovídá spokojenost ve vztahu
(Barnes a kol., 2007; Wachs & Cordova, 2007). Vzhledem k tomu, že terapeutický vztah je emocionálně
intimní, potenciálně konfliktní a ve své podstatně interpersonální, všímavost rysů terapeutů může
pomoci jejich schopnosti kultivovat a udržovat úspěšné vztahy s klienty.
Další intrapersonální výhody
Kromě výše uvedených afektivních a interpersonálních přínosů bylo prokázáno, že všímavost zvyšuje
funkce spojené se střední prefrontální oblastí laloku mozku, jako je sebepoznání, morálka, intuice a
modulace strachu (Siegel, 2007b, 2009). Existují také důkazy, že meditace všímavosti má řadu
zdravotních přínosů, včetně zvýšeného fungování imunity (Davidson a kol., 2003; viz Grossman,
Niemann, Schmidt, & Walach, 2004 pro přehled přínosů pro fyzické zdraví). Bylo prokázáno, že
meditace všímavosti zlepšuje pohodu (Carmody & Baer, 2008) a snižuje psychickou úzkost (Coffey &
Hartman, 2008; Ostafin a kol., 2006).
Neuroplasticita – předělání spojů, ke kterému dochází v mozku v důsledku zkušeností – nyní
vysvětluje, jak pravidelná meditační praxe všímavosti mění fyzickou strukturu a fungování mozku
(Davidson a kol., 2003; Lazar a kol., 2005; Siegel, 2007a; Vestergaard-Poulsen a kol., 2009). Změny
ve struktuře mozku zahrnují silnější oblasti mozku spojené s pozorností, smyslovým zpracováním a
citlivostí na vnitřní podněty (Lazar a kol., 2005), výrazné koncentrace šedé hmoty (Hölzel a kol., 2008)
a silnější mozkové kmeny, které mohou představovat pozitivní kognitivní, emocionální a
imunoreaktivní přínosy (Vestergaard-Poulsen a kol., 2009). Výzkum naznačuje, že stavy zažívané
během meditace všímavosti se nakonec mohou časem stát přirozenými rysy (Farb a kol., 2007; Siegel,
2007a). Čím déle tedy terapeuti praktikují meditaci všímavosti, tím více mohou těžit z jejích účinků.
Mezi další výhody meditační praxe všímavosti patří zvýšená rychlost zpracování informací (Moore &
Malinowski, 2009), snížené úsilí při plnění úkol (Lutz a kol., 2009) a menší množství myšlenek, které
nesouvisejí s daným úkolem (Lutz a kol., 2009). Výzkum Lutze a kol. zejména naznačuje, že díky
zvýšeným dovednostem pozornosti a zvýšené schopnosti zvládat rozptýlení mohou mít terapeuti, kteří
praktikují meditaci všímavosti, zvýšenou schopnost být přítomni svým klientům.
Účinky meditace na terapeuty a terapeutické praktikanty
Zatímco literatura o výhodách aplikace přístupů všímavosti na klienty psychoterapie je rozsáhlá (viz
Didonna, 2009 a Baer, 2006 pro recenze), výzkum účinků všímavosti na psychoterapeuty se postupně
rozšiřuje. Tento soubor literatury bude přezkoumán a shrnut níže. Praktické příklady intervencí
založených na všímavosti pro terapeuty a terapeutické praktikanty jsou uvedeny v tabulce 2.
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Tabulka 2
Příklady intervencí založených na všímavosti pro terapeutické praktikanty a terapeuty
Výhody
Praktické intervence založené na všímavosti pro všímavost terapeutických
praktikantů a terapeutů
Empatie
V dyádách praktikantů v rolích
V dyádách se zastavte poté, co každý
"terapeuta" a "klienta":
člověk domluví a vědomě se uvolněte.
Nechte terapeuty sledovat své
Při pauze se s přijetím a zvědavostí
vnitřní reakce na klienta a to, co je
zeptejte sami sebe:
činí více a méně empatickými vůči
Co se děje nyní? Co teď cítím? Co může
klientovi. 7
tato osoba zažívat? 8
Soucit
Vizualizujte si obrázek, barvu nebo Procvičujte si posílání láskyplné
vzpomínku, která vyvolává pocit
laskavosti k sobě samému, k
přátelství vůči vám. Vizualizujte si,
milovanému člověku, k "neutrálnímu"
jak posíláte tento pocit směrem k
klientovi, k náročnému klientovi a ke
obrazu sebe sama nebo náročného všem bytostem. 9
klienta. 9
Poradenské
V dyádách seďte v tichu s
V dyádách praktikantů v rolích
dovednosti
otevřenýma očima. Věnujte
"terapeuta" a "klienta": Nechte
pozornost své vnitřní zkušenosti v
terapeuty opustit úsudky a touhu říci
přítomnosti jiné osoby, cvičte,
"něco" a praktikujte plné naslouchání
abyste přivedli svou pozornost zpět klientům. Nechte terapeuty sledovat,
k jejímu dechu, když bloudí. 10
kdy se jejich pozornost zatoulá, a
procvičte si návrat pozornosti zpět do
přítomného okamžiku. 7
Snížený stres a
Přiveďte svou pozornost ke svému V dyádách nechte každou osobu
úzkost
prožitku dýchání. Představte si, že
sledovat své vlastní vnitřní pocity,
vidíte klienta. Věnujte pozornost
myšlenky a vnímání, když stojí v různých
jakýmkoli pocitům úzkosti a
vzdálenostech od sebe. Cvičte s
strachu. Všimněte si, jak se
akceptujícím postojem k vnitřním
posouvají z okamžiku na okamžik a reakcím s otevřenýma očima, se
dovolují tam být tomu, co tam má
zavřenýma očima, čelem k sobě a zády k
být. 11
sobě. 10
Další výhody pro
Terapeuti mohou praktikovat
Mezi sezeními věnujte jednu minutu
terapeuty
formální meditaci všímavosti vsedě každému z následujících bodů: 1)
buď individuálně nebo ve
Zeptejte se: "Jaká je moje zkušenost
skupinách.
právě teď?" 2) Vnímejte každý nádech a
výdech. 3) Rozšiřte své vědomí na celé
své tělo s postojem přijetí. 12
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(Převzato z Shapiro & Izett, 2008). 8 (Převzato z Deep Listening & Authentically Speaking, Surrey,
2005). 9 (Převzato z Morgan & Morgan, 2005). 10 (Z autorova (Davis) tréninku všímavosti na Naropa
University). 11 (Převzato z Brach, 2003). 12 (Upraveno z 3 minutového dýchacího prostoru z MBCT,
Segal, Williams, & Teasdale, 2002).
Empatie
Meditace všímavosti byla důsledně teoretizována za účelem podpory empatie (Anderson, 2005;
Fulton, 2005; Martin, 1997; Morgan & Morgan, 2005; Shapiro & Izett, 2008; Walsh & Shapiro, 2006) a
na podporu tohoto předpokladu se uskutečňuje množství výzkumů využívajících různé metody.
Ve studii o meditaci a empatii v rámci subjektů prokázali poradci ve výcviku zvýšenou empatii poté, co
se zúčastnili čtyřtýdenního zenového meditačního tréninku (Lesh, 1970). V experimentu mezi
skupinami měli studenti medicíny, kteří se zúčastnili osmitýdenního tréninku MBSR, významně vyšší
sebevnímané empatie než kontrolní skupina (Shapiro, Schwartz, & Bonner, 1998). Kvalitativní studie
(Aiken, 2006) terapeutů, kteří byli zkušenými meditujícími, zjistila, že věří, že meditace všímavosti
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pomáhá rozvíjet empatii vůči klientům. Především byly vedeny rozhovory se šesti psychoterapeuty,
z nichž každý měl více než deset let zkušeností s praktikováním terapie i meditace všímavosti.
Konzistentní témata z dat ukázala, že všímavost pomáhá terapeutům: rozvíjet jejich schopnost prožívat
a sdělovat pocit vnitřních zkušeností klientů; být více přítomen utrpení klientů; a pomáhají klientům
vyjádřit jejich city a tělesné pocity. Konečně, v podobném duchu, Wang (2007) použil pasivní design a
zjistil, že terapeuti, kteří byli zkušenými meditujícími všímavostí, měli vyšší skóre v míře empatie než
terapeuti, kteří nemeditovali.
Soucit
Kromě empatie je soucit druhou terapeutickou charakteristikou, která se zdá být odvozena
z meditace. Například bylo zjištěno, že trénink MBSR zvyšuje sebesoucit u zdravotnických pracovníků
(Shapiro, Astin, Bishop a Cordova, 2005) a terapeutických praktikantů (Shapiro, Brown, & Biegel, 2007).
Kingsbury (2009) zkoumal roli sebesoucitu ve vztahu k všímavosti. Dvě složky všímavosti, nesoudící a
nereagující, byly silně korelovány se sebesoucitem a dvěma dimenzemi empatie, a zároveň přijímaly
další perspektivy jiných a reagovaly na afektivní zážitky jiných s nepříjemnými pocity. Sebe-soucit plně
zprostředkoval vztah mezi perspektivou a všímavostí.
Poradenské dovednosti
Empirická literatura nyní ukazuje, že zahrnutí intervencí všímavosti do psychoterapeutického výcviku
může přispět k rozvoji dovedností, které ovlivňují efektivitu praktikantů jako terapeutů. Ve čtyřleté
kvalitativní studii hlásili studenti poradenství po absolvování patnáctitýdenního kurzu, který zahrnoval
meditaci všímavosti, značné pozitivní účinky na své poradenské dovednosti a terapeutické vztahy,
včetně větší pozornosti k terapeutickému procesu, schopnosti cítit se pohodlně v tichu a lepšího
naladění na sebe a klienty, (Newsome, Christopher, Dahlen, & Christopher, 2006; Schure, Christopher,
& Christopher, 2008). Poradci v tréninku, kteří se účastnili podobných intervencí založených
na všímavosti, hlásili významné zvýšení sebeuvědomění, vhledu do své profesní identity (Birnbaum,
2008) a celkového zdraví (Rybak & Russell-Chapin, 1998).
Snížený stres a úzkost
Výzkum zjistil, že studenti medicíny hlásí méně příznaků úzkosti a deprese po osmitýdenním tréninku
MBSR ve srovnání s kontrolní skupinou (Shapiro a kol., 1998). Kontrolní skupina vykazovala podobné
zisky po expozici tréninku MBSR. Podobně po tréninku MBSR hlásili terapeuti snížení stresu, ruminací
a negativního afektu (Shapiro a kol., 2007). Navíc ve srovnání s kontrolní skupinou bylo prokázáno, že
MBSR snižuje celkové poruchy nálady, včetně stresu, úzkosti a únavy u studentů medicíny (Rosenzweig,
Reibel, Greeson, Brainard, & Hojat, 2003). Pomocí kvalitativních a kvantitativních měřítek studenti
ošetřovatelství hlásili po expozici MBSR lepší kvalitu života a významný pokles negativních
psychologických příznaků (Bruce, Young, Turner, Vander Wal, & Linden, 2002). Nedávné důkazy
ze studie poradců, kteří byli vystaveni tréninku interpersonální všímavosti, naznačují, že takové
intervence mohou podpořit emoční inteligenci a sociální propojenost a snížit stres a úzkost (Cohen &
Miller, 2009). Podobně ve studii čínských vysokoškolských studentů měli ti studenti, kteří byli náhodně
přiděleni k účasti na meditační intervenci všímavosti, nižší depresi a úzkost, stejně jako méně únavy,
hněvu a kortizolu souvisejícího se stresem ve srovnání s kontrolní skupinou (Tang a kol., 2007). Titíž
studenti prokázali větší pozornost, seberegulaci a imunoreaktivitu. Waelde a kol. (2008) hodnotili
změny v příznacích deprese, úzkosti a posttraumatické stresové poruchy (PTSD) mezi pracovníky
duševního zdraví v New Orleans po osmitýdenní meditační intervenci, která začala deset týdnů
po hurikánu Katrina. Ačkoli změny v symptomech deprese nebyly nalezeny, PTSD a příznaky úzkosti se
významně snížily po osmitýdenní intervenci. Zjištění naznačují, že meditace může poskytnout
vyrovnávací roli pro pracovníky v oblasti duševního zdraví těsně po katastrofě.
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Další výhody všímavosti pro terapeuty
K dnešnímu dni jedna studie zkoumala vztah mezi všímavostí a self-efektivitou při poradenství.
Greason a Cashwell (2009) zjistili, že self-efektivita při poradenství byla významně předpovězena sebevnímanou všímavostí mezi stážisty na magisterské úrovni a studenty doktorského poradenství. V této
studii pozornost zprostředkovala vztah mezi všímavostí a self-efektivitou, což naznačuje, že všímavost
může přispět k rozvoji prospěšných procesů pozornosti, které pomáhají psychoterapeutům při výcviku
(Greason & Cashwell, 2009). Dreifuss (1990) hovořil se šesti terapeuty, kteří praktikovali jeden ze tří
meditačních stylů všímavosti (vipassana, zen a vadžrajána) po více než pět let, aby prozkoumali vliv své
meditační praxe na svou práci terapeutů. Zjištění naznačují, že dlouhodobá meditační praxe všímavosti
může pozitivně ovlivnit schopnost terapeutů odlišit své vlastní zkušenosti od zkušeností svých klientů,
může obohatit srozumitelnost terapeutů v jejich práci s klienty a může pomoci rozvíjet sebepoznání
terapeutů. Mezi další potenciální výhody všímavosti patří zvýšená trpělivost, záměrnost, vděčnost a
uvědomění si těla (Rothaupt & Morgan, 2007).
Výsledky klientů terapeutů, kteří meditují
Zatímco výše uvedený výzkum ukazuje poměrně jasně na závěr, že meditace všímavosti nabízí
terapeutům a praktikantům řadu výhod, promítají se tyto výhody do výsledků psychoterapeutické
léčby? K dnešnímu dni poskytuje důkazy pouze jedna studie. Ve studii provedené v Německu náhodně
přidělení praktikanti, kteří praktikovali zenovou meditaci po dobu devíti týdnů, hlásili vyšší sebevědomí
ve srovnání s nemeditujícími praktikanty (Grepmair a kol., 2007). Co je důležitější je, že po devíti
týdnech léčby vykazovali klienti meditujících praktikantů větší snížení celkových příznaků, rychlejší
míru změn, vyšší skóre v měření pohody a vnímali svou léčbu jako účinnější než klienti nemeditujících
praktikantů.
Navzdory těmto slibným výsledkům tři další studie naznačují, že vztah mezi všímavostí praktikantů a
výsledky klientů není tak povzbudivý. Stanley a kol. (2006) studovali vztah mezi všímavostí rysů mezi
23 doktorandy klinické psychologie ve vztahu k výsledkům léčby 144 dospělých klientů na univerzitní
komunitní klinice, která používala manuální, empiricky podporovanou léčbu. Na rozdíl od očekávání
byla terapeutická všímavost nepřímo korelována s výsledkem klienta. To je v souladu s dalšími
zjištěními, která naznačují, že existuje inverzní vztah mezi všímavostí terapeutů a výsledky klienta
(Bruce, 2006; Vinca & Hayes, 2007). Další výzkum naznačuje, že neexistuje žádný vztah mezi všímavostí
terapeuta a výsledkem terapie (Stratton, 2006).
Jedna z obtíží s tímto malým množstvím výzkumu se týká přesnosti terapeutické všímavosti. Mohlo
by se stát, že více všímavých lidí bude mít pravděpodobně nižší skóre v míře sebevnímané všímavosti,
protože jsou si vědomi, do jaké míry jsou nevšímaví. Naopak lidé, kteří jsou méně všímaví, si to nemusí
uvědomovat, a proto mohou mít sklon hodnotit se vyšším stupněm. Také je pozoruhodné, že v jedné
studii s pozitivními zjištěními týkajícími se výsledku (Grepmair a kol., 2007) se účastníci spíše zabývali
meditací, než aby jen hlásili svou všímavost. Ve studiích s negativními nebo nulovými nálezy nebyl
žádný náznak, zda se účastníci někdy zapojili do skutečné meditace. Může se tedy stát, že meditace je
lepším prediktorem výsledku než sebe-vnímaná všímavost (viz Grossman, 2008 pro komplexní shrnutí
omezení výzkumu všímavosti).
Další důsledky
Empiricky podporované vztahy
Mnoho vědců navrhlo, že rozvoj dovedností a vlastností u terapeutů, kteří praktikují meditaci
všímavosti, posílí terapeutický vztah (Germer a kol., 2005; Hick & Bien, 2008; Shapiro & Carlson, 2009).
Další výzkum by se mohl užitečně zabývat tím, jak všímavost terapeutů přispívá ke kritickým vztahovým
faktorům, jako je vytváření a udržování pracovní aliance, řízení protipřenosu a bezpodmínečné přijetí
obtížných klientů (Norcross, 2002). Například jedna studie (Wexler, 2006) zjistila, že vnímání pracovní
aliance klientem i terapeutem bylo pozitivně spojeno s terapeutem, který sám hlásil všímavost. V jiné
studii však vztah mezi všímavostí a pracovní aliancí nebyl významný (Bruce, 2006). Opět by se mohlo
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stát, že meditační praxe je lepším prediktorem pracovní aliance než sebe-vnímaná všímavost, i když to
čeká na další zkoumání.
Pokud jde o řízení protipřenosu, je pravděpodobné, že nereaktivita a kognitivní flexibilita
podporovaná všímavostí by měla pomoci terapeutům reagovat svobodněji a méně defenzivně na své
klienty (Gelso & Hayes, 2007). K dnešnímu dni jedna studie zkoumala všímavost a protipřenos. Kholooci
(2008) zkoumal vztah mezi všímavostí a vědomím terapeutů o protipřenosu. Kholooci našel významný
inverzní vztah mezi všímavostí a vědomím protipřenosu, takže čím více všímaví terapeuti vnímali sami
sebe, tím méně si byli vědomi svého protipřenosu.
Závěrem lze říci, že zatímco psychologické a fyzické zdravotní přínosy meditace všímavosti jsou silně
podporovány výzkumem, způsoby, jakými se meditační praxe terapeutů všímavosti a všímavost
terapeutů promítají do měřitelných výsledků v psychoterapii, zůstávají nejasné. Budoucí výzkum je
zapotřebí ke zkoumání vztahů mezi všímavostí terapeutů, pravidelnou meditační praxí terapeutů a
společnými faktory, o nichž je známo, že přispívají k úspěšnému výsledku léčby. To podpoří pochopení
toho, jak meditace všímavosti může zlepšit komunikační a vztahové dovednosti v kontextu
psychoterapie.
Praxe a klinický dohled
Germer a kol. (2005) navrhli, že všímavost může být integrována do psychoterapie třemi způsoby:
terapeutická všímavost (vlastní praxe meditace terapeutů, aby byli více "všímaví" a přítomní s klienty),
psychoterapie informovaná o všímavosti (tj. Aplikace buddhistické psychologie a teorie všímavosti
na klinickou práci) a psychoterapie založená na všímavosti (výuka dovedností klientů prostřednictvím
aplikace praktik všímavosti). Davis (2010) navrhl, že meditace všímavosti by také prospěla klinickému
dohledu tím, že by posílila přítomnost supervizorů u svých supervidovaných a umožnila jim být méně
reaktivní na úzkost supervidovaných. Tabulka 3 rozvíjí Germera a kol. (2005) a Davise (2010) a
poskytuje praktické příklady a prostředky integrace všímavosti do psychoterapie.
Tabulka 3
Příklady způsobů, jak integrovat všímavost v oblasti psychoterapie
Způsoby, jak může být
Profesionální cesty integrace Praktické příklady
všímavost integrována do
psychoterapie
Všímavost terapeuta
● Osobní meditační praxe
„Zatímco ostatní mluví, procvičte si
terapeutů
opuštění vlastních myšlenek,
● Klinická práce terapeutů
úsudků a analýz a vraťte se k
● Školicí programy
vnímavému naslouchání. Nechť je
● Klinický dohled
vaše naslouchání upřímné a
● Další vzdělávání
pozorné. . .. mluvte dostatečně
pomalu, abyste zůstali ve spojení
se svým tělem a srdcem." 13
Psychoterapie informovaná
● Klinická práce terapeutů
Aplikujte buddhistický princip
o všímavosti
● Školicí programy
vyrovnanosti na problém klienta,
● Klinický dohled
například: "Co se stane, když
● Další vzdělávání
necháte, když necháte tu potřebu
být?" 14
Psychoterapie založená na
● Klinická práce terapeutů
Veďte klienty: Zavřete oči a se
všímavosti
● Školicí programy
zvědavostí a neodsuzováním
● Klinický dohled
dovolte všemu, co se vynoří ve
● Další vzdělávání
vašem vědomí, aby tam bylo,
● Skupinová terapie založená nechte to přicházet a odcházet.
na všímavosti
Seďte několik minut a pak
mentálně označte své zkušenosti,
jako je pocit, vůně, myšlení atd. 15
10

13

(Deep Listening & Authentically Speaking, Surrey, 2005, s. 110).
190). 15 (Převzato z Mindfulness, Morgan & Morgan, 2005).
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(Převzato z Welwood, 2002, s.

Staré přísloví, že lidé mohou vést druhého na cestě jen tak daleko, jak se sami odvážili, platí také
pro terapeuty, kteří integrují všímavost do psychoterapie a do klinického dohledu (Davis, 2010).
Zavedení přístupů všímavosti do psychoterapie vyžaduje, aby se psychoterapeuti zapojili do vědomé
praxe (Hick, 2008). Nedávno bylo navrženo, že terapeuti, kteří zavádějí intervence všímavosti s klienty,
mohou považovat za užitečné vysvětlit všímavost z hlediska pozornosti a vyhýbat se žargonu, který
může mít nezamýšlené negativní účinky na klienty (Carmody, 2009).
Důsledky pro školení
Všímavost jako metakognitivní dovednost byla navržena jako nezbytná součást
psychoterapeutického výcviku (Bruce, Manber, Shapiro, & Constantino, 2010; Fauth, Gates, Vinca,
Boles, & Hayes, 2007; Vinca, 2009). Vzhledem k tomu, že výzkum všímavosti terapeutů se stále
objevuje, takže pokud by všímavost terapeutů prokázala smysluplný vztah s měřitelnými výsledky
v terapeutickém vztahu a výsledky léčby, psychoterapeutický výcvik by mohl zahrnovat trénink
všímavosti. Vzhledem k tlaku na vzdělávání založenému na výsledcích, školení a kvalifikaci měřené
standardy školení a získáváním kompetencí (Kaslow a kol., 2002), by snad všímavost mohla být měřena
ve vzdělávacích programech jako nezbytná specifická kompetence. Podpora výzkumu je potřebná
k ovlivnění změn politiky a změn v požadavcích na psychoterapeutický výcvikový program. Vzhledem
k tomu, že meditace všímavosti je prostředkem k rozvoji všímavosti, mohlo by být prospěšné, aby jak
vzdělávání poradců, tak programy dalšího vzdělávání nabídly meditační trénink všímavosti.
Důležité další kroky ve výzkumu
Budoucí výzkum má obrovský potenciál pro odhalení více faktů o neurofyziologických procesech
meditace a výhodách dlouhodobé praxe pro mozek. Výzkum neuroplasticity může pomoci vysvětlit
vztah mezi délkou a kvalitou meditační praxe, vývojovými fázemi meditujících a výsledky
psychoterapie. Je zapotřebí více výzkumu, abychom lépe porozuměli tomu, jak se výhody meditační
praxe hromadí v průběhu času.
Kromě toho je třeba kromě meditace prozkoumat i další prostředky ke zvýšení všímavosti. Vzhledem
k tomu, že současný výzkum nenaznačuje, že sebevnímaná všímavost terapeutů zlepšuje výsledky
klientů, může být nutné vyvinout lepší měřítka všímavosti nebo je potřeba použít různé výzkumné
návrhy, které se nespoléhají na sebevnímaná měřítka. Garland a Gaylord (2009) navrhli, aby příští
generace výzkumu všímavosti zahrnovala čtyři oblasti: 1) měření všímavosti založené na výkonu
na rozdíl od sebevnímání všímavosti, 2) vědecké hodnocení pojmů zastávaných buddhistickými
tradicemi, 3) neurozobrazovací technologie k ověření údajů o sebevnímaných datech a 4) změny
v genové expresi v důsledku všímavosti. Výzkum kterékoliv z těchto linií nebo jejích kombinací
pravděpodobně vylepší naše pochopení všímavosti a jejích potenciálních přínosů pro psychoterapii.
Vzhledem k empirické podpoře přínosů všímavosti přezkoumané v tomto článku je zapotřebí výzkum
účinných a praktických prostředků výuky praktik všímavosti terapeutů. Zatímco pro výuku MBSR se
vyžaduje formální školení, začíná se objevovat teoretická literatura zaměřená na používání učebního
plánu založeného na všímavost a výuku praktik všímavosti (např. McCown, Reibel, & Micozzi, 2010).
Budoucí výzkum by mohl zahrnovat zkoumání realistických způsobů, jak by praktiky všímavosti a / nebo
formální meditace všímavosti mohly být integrovány do praxe praktikantů a klinického dohledu.
Vzhledem k tomu, že MBSR je strukturovaný formát, který byl úspěšně používán terapeutickými
praktikanty (např. Shapiro a kol., 2007), může být pro terapeuty, bez ohledu na teoretickou orientaci,
jednoduchým způsobem, jak integrovat praktiky všímavosti do praktické lekce nebo skupinové
supervize praktikantů. Budoucí výzkumné otázky by mohly zahrnovat: Ovlivňuje praxe meditace
všímavosti terapeutů, kteří jsou v klinické supervizi se svými supervidovanými, alianci v supervizi nebo
vztahové dovednosti supervidovaných? Pomáhá praktikování formální meditace všímavosti při nácviku
ve skupině nebo při stáži ve skupinové soudržnosti, péči o sebe, vztahových dovednostech nebo
měřitelných společných faktorech, které přispívají k úspěšné psychoterapii? Vzhledem k dosavadnímu
11

omezenému výzkumu empatie, soucitu, sníženého stresu a reaktivity je zapotřebí dalšího výzkumu
toho, jak meditační praxe všímavosti ovlivňuje tyto konstrukce a měřitelné poradenské dovednosti jak
u praktikantů, tak terapeutů. Například, jak ovlivňuje empatii a soucit meditační praxe všímavosti
pro terapeuty se střední a dlouhou praxí, kteří jsou již zkušenými veterány?
Shapiro a Carlson (2009) navrhli, že meditace všímavosti může také sloužit jako prostředek péče
o sebe, který pomáhá v boji proti vyhoření. Je zapotřebí budoucího výzkumu nejen toho, jak praxe
meditace všímavosti terapeutů pomáhá usnadnit rozvoj praktikantů a ovlivňuje psychoterapii, ale také
způsobů, jakými může vlastní praxe meditace všímavosti terapeutů pomoci s mírou vyhoření a dalšími
škodlivými důsledky stresu souvisejícího s prací.
Kromě toho, navzdory hojné teoretické práci na způsobech, jak konceptuálně sloučit buddhistickou
a západní psychologii s psychoterapií (např. Epstein, 2007, 1995), existuje nedostatek literatury o tom,
jak to vypadá během sezení, když terapeut používá buddhisticky orientované přístupy (tj. Psychoterapii
informovanou o všímavosti, jak ji nazval Germer, 2005) ke konkrétním klinickým problémům a
diagnózám. Vzhledem k četnému a bohatému klinickému uplatnění přístupů ke specifickým klinickým
problémům, které jsou založené na všímavosti, je zapotřebí více literatury o tom, jak se psychoterapie
informovaná o všímavosti liší od psychoterapie založené na všímavosti při sezení s klienty.
Závěrem lze říci, že hybná síla ve výzkumu všímavosti je příslibem pro potenciální transformaci, aby
usnadnila rozvoj praktikantů a terapeutů, a zamýšlí ovlivnit mechanismy změn, o nichž je známo, že
přispívají k úspěšné psychoterapii. Oblast psychoterapie by mohla těžit z budoucího výzkumu
zkoumajícího vztahy příčiny a následku a / nebo mediační modely, aby lépe porozuměla zdánlivě
plodným přínosům všímavosti a meditační praxe všímavosti.
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