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Terapeutické strategie zvládání krizí
Andrea Adamovská
„Krize je určitá část kontinua lidského bytí“
J. Pechar 1992
1

Úvod – motivace k výběru tématu

Po dvou letech výcviku jsem změnila zaměstnání. Z doléčovacího centra pro drogově závislé
jsem přešla na krajský úřad Moravskoslezského kraje, kde pracuji jako krajská koordinátora
prevence. Primární klientela se tedy výrazně změnila. V průběhu posledního ročníku jsem
absolvovala stáž v Krizovém centru Ostravy. Jedním z motivů absolvování stáže byl také
výběr tématu závěrečné teoretické práce - Terapeutické strategie zvládání krizí - zaměřené na
odbornou práci u klientů krizového centra.
2

Krize – pojem

Pojem krize se ve světové psychiatrii zabydluje v šedesátých letech 20. století, kdy začínají
být zakládány linky důvěry a sanatoria duševního zdraví, v nichž měla být lidem dostupná
rychlá a kvalifikovaná pomoc. Výzkumy prováděné v USA a v západní Evropě ukazovaly, že
lidé v krizi se na odborníky obracejí jen v menšině případů, většina jich hledala pomoc
u praktických lékařů a u duchovních, kteří neměli speciální trénink na zvládání náhle
vzniklých krizí. Jiné výzkumy naznačovaly, že včasná a efektivní pomoc může předejít
dlouhodobým psychickým obtížím1.
Krize je stav vyvolaný náhlou, vysoce stresující situací, s níž se postižený nedokáže vyrovnat.
Krizi vyvolává nejčastěji ztráta blízké osoby, ztráta zaměstnání nebo zhoršení společenského
postavení, ohrožení zdraví, narození poškozeného dítěte apod. S menší pravděpodobností
může být krize vyvolána i událostmi, které si člověk přál (sňatek, povýšení v práci, narození
chtěného a zdravého dítěte, přestěhování do ciziny). Každý člověk je jinak citlivý, někteří
zvládnou zátěžové situace sami, bez pomoci, jiní se hroutí ze situace, která je na první pohled
banální.
Krize lze chápat jako subjektivně ohrožující situace s velkým dynamickým nábojem,
potenciálem změny. Bez ní by nebylo možné dosáhnout životního posunu, zrání. 2
Stav člověka prožívajícího krizi se nejčastěji vyznačuje vysokou úzkostí, nebo depresí nebo
směsí obojího. Člověk v krizi může být i agresivní.
Na krizi je možné nahlížet i jako na příležitost k osobnímu růstu. Během krize je člověk
zvýšeně vnímavý, krize ho připravuje na zásadní změnu. Otevírá mu cestu k nové úrovni
vnitřní rovnováhy i k založení nového vztahu k lidem. Toto hledisko je blízké profesionálům,
kteří lidem pomáhají projít krizemi. Člověk bezprostředně postižený krizí mívá naopak pole
vnímání zúžené a omezený je i jeho repertoár adaptačních technik.
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2.1

Co může krizi vyvolat
-

2.2

životní změny: odchod z rodiny rodičů, sňatek, narození dětí, stěhování,
nezaměstnanost, klimakterium, odchod dětí z domu, odchod do důchodu,
umírání…atd
životní události: smrt blízké osoby, onemocnění, narození dítěte s defektem,trvalá
invalidita, výpověď ze zaměstnání, nevěra-rozluka-rozvod, ztráta autonomie, sociální
úpadek, náhlá výhra v loterii, katastrofa, teror, kriminalita, revoluce…atd.
krize pramenící z duševních dispozic: dekompenzace psychiatrického onemocnění,
nepříznivé změny osobnosti…atd.
Příznaky krize

bušení srdce, bolesti hlavy, teploty, pocení, dušnost, poruchy spánku a sexuálních funkcí,
změny menstruačního cyklu, náladovost, podrážděnost, pocity viny, úzkostnost,
nerozhodnost, zhoršená kvalita práce, změny chování, změny v příjmu potravy, útěky do
nemoci nebo do samoty, pocity ohrožení, pocity vlastní neschopnosti, ztráta psychické
rovnováhy.. apod.
2.3

Typologie krizí

1. Situační krize
2. Tranzitorní krize
3. Traumatizující stresor
4. Vývojová krize
5. Krize v kontextu psychopatologie
6. Neodkladné krizové stavy
2.4

Desatero předsudků o krizi
1. Každý si má vždy se svým životem vědět rady sám.
NE - stejně důležité je umět poznat, když nám na něco nestačí síly a umět si říct o pomoc.
2. Vyhledat odbornou pomoc je známkou vlastní neschopnosti.
NE - někdy to naopak může být známkou odvahy, prozíravosti a ochoty postavit se svým
problémům čelem
3. O problémech je lepší s nikým nemluvit, nač s tím zatěžovat ještě někoho dalšího.
NE - již samotné "vypovídání se" a to, že je někdo s námi, může přinést úlevu.
4. Někam chodit a vykládat tam o svých potížích stejně nikam nevede.
NE - v krizi vnímáme často svoji situaci velmi zúženě a pohled člověka "zvenku" nám
může pomoci vnímání situace rozšířit.
5. Člověk by měl vyhledat odbornou pomoc, až když se zcela zhroutí.
NE - čím dříve, tím lépe: tím více sil nám zbývá k tomu, abychom se vypořádali, s čím
zrovna potřebujeme.
6. Krize je duševní nemoc, takže kdo jde do krizového centra, je duševně nemocný.
NE - krize není duševní nemoc, je to narušení duševní rovnováhy, které může nastat, když
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jsme nuceni čelit nějaké ohrožující situaci, se kterou se neumíme v daném okamžiku
vypořádat.
7. To, že se někdo dostane do krize, je stejně jeho vina, takže si pomoc nezaslouží.
NE - ať už jsme ke vzniklé situaci přispěli více či méně nebo dokonce vůbec ne, důležité
je, zda chceme něco udělat pro její řešení. Koneckonců každý jsme chybující.
8. Kdo nezvládne těžkou životní situaci, je slaboch.
NE - všichni můžeme být nějakou náročnou situací zaskočeni a překvapeni a můžeme se
dostat do úzkých.
9. Existují určité základní věci v životě, které by měl každý normální člověk zvládnout sám.
NE - krize je subjektivní, každý prožíváme tytéž události různě, co je pro jednoho
hračkou, může být pro druhého velkou zátěží.
10. Zaplaví-li nás intenzivně nepříjemné pocity, jako třeba vztek, smutek, žárlivost
či nenávist, je lepší nevšímat si toho a dělat jakoby nic.
NE - pocity tak zpravidla nezmizí a stejně naše chování ovlivňují. Může být užitečné
zabývat se tím, odkud přicházejí, komu patří a co nám chtějí sdělit. 3
3

Krizové centrum Ostrava

V roce 2004 se vybudování Krizového centra se stalo prioritním cílem opatření Komunitního
plánování pracovní skupiny Osoby s duševním onemocněním, které by poskytovalo, doposud
chybějící, krizové služby.
Primárním cílem krizového centra je poskytnout krizovou intervenci eventuálně
psychologickou a psychiatrickou pomoc osobám, které se ocitly v tíživé životní situaci.
Mimo to, Krizové centrum v Ostravě, které v roce 2005 začalo fungovat, poskytuje pomoc
osobám s psychickou poruchou, u nichž lze předpokládat, že pomocí krizového centra se
vyhnou hospitalizaci v lůžkovém psychiatrickém zařízení. Krizové centrum tak snižuje počet
nezbytných psychiatrických hospitalizací a omezuje tím konzumaci zdravotnických služeb
včetně hospitalizace.
Krizové centrum pracuje nepřetržitě, 24hodin denně 7 dní v týdnu. Jeho součástí je 5 lůžek,
která slouží k několikadennímu pobytu. Nejde formálně o lůžka nemocniční.
Krizové centrum nabízí nezbytnou pomoc klientům, aby mohli překonat krizový stav
takovým způsobem, který zabrání jeho nepříznivému vyústění.
3.1

Cílová skupina

Indikovaná klientela:
1) Klienti s akutními psychickými obtížemi, které vyžadují akutní psychologickou,
terapeutickou nebo sociální intervenci.
2) Lidé v akutní psychosociální krizi, tedy lidé, kteří se ocitli v krizi v důsledku nároků
výjimečné životní situace na jejich psychiku. Jedná se většinou o náhlé a nečekané
události (úmrtí, přírodní katastrofa, ztráta vztahu, zaměstnání, dopravní a průmyslové
havárie a podobně). Klienti jsou také lidé, kteří byli vystaveni vážným společenským
konfliktům. Závažné krizové stavy způsobují nejčastěji životní události jako smrt
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blízkého člověka, onemocnění, vyhrocení partnerského či rodičovského konfliktu,
rozchod, rozvod, ztráta zaměstnání, sociální úpadek, teror, katastrofa, kriminalita
apod. Dále se jedná o dekompenzace v případě markantních životních změn
a dekompenzace primárně psychicky oslabených jedinců, kteří zareagují na silný stres.
3) Dekompenzovaní chroničtí psychiatričtí klienti, kteří v období stabilizace
psychického stavu jsou přiměřeným způsobem adaptováni na běžný život v komunitě.
Kontraindikace pro přijetí klientů do krizového centra:
1) Klienti pod vlivem psychoaktivních látek (drogy, alkohol)
2) Klienti s akutními zdravotními problémy nebo takovým zdravotním postižením, kdy
nemůžeme zajistit odpovídající zdravotní péči
3) Lidé v akutním psychotickém stavu (v tomto případě je doporučen popřípadě zajištěn
převoz do psychiatrického zařízení)
4) klienti agresivní a vyhledávající azyl.
3.2

Nabízené služby

Ambulantní program:
- představuje jednorázové, či opakované krizové intervence sloužící ke stabilizaci stavu
klienta, snížení nebezpečí, že se bude krizový stav dále prohlubovat. Dalším cílem je pracovat
s klientem na jeho zaměření se na blízkou budoucnost. Důležitým prvkem v těchto případech
je podpora kompetence a samostatnosti klienta. Sezení probíhají podle potřeby klienta a jeho
stavu jednou či opakovaně.
Lůžkový program:
- klient je umístěn na krizovém lůžku, nejvíce 5 dní. Je mu poskytována každodenní
psychoterapeutická péče za účelem zvládnutí nejakutnějších symptomů krize. Po ukončení
pobytu, kdy dochází ke zklidnění a náhledu na situaci, následuje ambulantní nebo stacionární
program. Do pobytového programu budou zahrnuti klienti, jejichž psychický stav a krizová
situace dosáhla takové intenzity, že pobyt v domácím či přirozeném prostředí pro ně může být
ohrožující nebo kontraproduktivní a u kterých je předpoklad, že dojde ke zhoršení
a prohloubení jejich potíží. S klientem se sepisuje terapeutický kontrakt.

Stacionární program:
- probíhá v době od 8hod do 15 hod, součástí jsou: individuální sezení, tématické skupiny,
sociální práce, práce s rodinou či vztahovou sítí klienta.
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3.3

Denní režim:

určený pro klienty stacionárního programu a programu pro klienty umístěné na krizových
lůžkách
7:00 – 7:30
Budíček, ranní hygiena
8:00 – 8:30
Snídaně
8:30 – 9:00
setkání všech hospitalizovaných a personálu – vzájemné představení,
hodnocení (bilancování) včerejšího večera, noci a rána, seznámení
s programem dne, poskytování informací
9:30 – 11:00
společný program přizpůsobený stavu klientů – psychoterapeutické
techniky, edukační vstupy, skupinové diskuse, cvičení zaměřené na
vyrovnání se se stresem, individuální sezení s pacientem, který není schopen
účastnit se společného programu
11:30 – 12:00 konzultace se sociální pracovnicí, v případě potřeby navštíví klient v ranních
či dopoledních hodinách v doprovodu sociální pracovnice psychiatra KCO
v jeho ambulanci nebo svého praktického lékaře.
12:00 – 13:00 oběd
12:00 – 13:00 odpočinek
13:00 – 15:00 individuální sezení s krizovým pracovníkem či psychologem, společné
sezení s partnerem, dětmi či jinou vztahovou osobou či skupinou a krizovým
pracovníkem
15:00 – 17:00 návštěvy, individuální program dle doporučení krizového pracovníka
17:30 – 18: 00 večeře
18:00 – 18:30 večerní sezení všech klientů s lůžkovým programem s krizovým
pracovníkem – hodnocení dne, o pocitech a očekáváních do dalšího dne
18:45 – 19:15 relaxace
19:15 – 22:00 osobní volno
22:00 – 7:00
noční klid
3.4

Forma poskytovaných služeb
o krizová intervence – metoda 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 odehrává v rovině řešení klientova
problému a překonávání konkrétních překážek
o sociální práce, psychosociální pomoc, poradenství
o stravování, ubytování
o podpůrná terapie

Krizové centrum Ostrava poskytuje své služby bezplatně a je určeno pro klienty od
18 let.
4 Terapeutické strategie zvládání krizí
4.1 Přirozené vyrovnávací strategie, svépomoc
Vrozené vyrovnávací strategie - coping strategie:
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Strategie, které pomáhají vyrovnat křivku života do normálu – panák alkoholu,
telefonát s přítelem, zůstat o samotě… atd.

zdroj: absolvovaný kurz Telefonická krizová intervence, 100 hodin, REMEDIUM, Praha, rok 2001

*)PTSP – posttraumatická stresová porucha

- adaptivní a vědomé strategie (klient o nich ví a při stresových si jimi pomáhá)
1) Kontakt s pocity, schopnost ulevit si pláčem, hněvem, zorientovat se v ambivalentních
pocitech, respektovat emoce druhých lidí
2) Schopnost sdílet a sdělovat
3) Dobrý kontakt s tělem
4) Kontakt s vlastními potřebami
5) Vědomí vlastních hranic
6) Orientace v situaci s využitím dostupných prostředků s využitím vlastních dostupných
prostředků a informací
7) Schopnost využít vlastní starší zkušenosti
8) Schopnost využít existence a zkušenosti blízkých lidí
9) Schopnost využít potenciálu přirozené komunity
10) Schopnost využití vzorců kolektivního chování4
4.2

Odborné strategie zvládání krizí

Odborník, který klientovi pomáhá vyrovnat se s krizí, by měl zhodnotit následující aspekty
krize:
1. Co a kdy krizi vyvolalo
2. Klientovi současné vztahy k lidem
3. Klientův současný psychický stav
4. Klientovu ochotu k přijetí pomoci
5. Podobnost současné krize s minulými zážitky
6. Způsob klientovy současné adaptace na krizi (včetně zisků, které mohou být
neuvědomělé)
7. Úroveň klientovy adaptace před vznikem krize
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Shromáždění těchto údajů je možné během jednoho nebo několika terapeutických sezení.
Vodáčková5 uvádí, že krizová intervence by měla trvat po dobu klientova krizového stavu,
v případě ambulantního kontaktu jde zhruba o jedno až tři setkání. V případě přijetí na
krizové lůžko se osvědčuje trvání pěti po sobě jdoucích dnů.
Cílem intervence není poradit klientovi postup, který (byť sebelépe vymyšlený) by nebyl jeho
postupem. Cílem není ani zásadní změna klientovy osobnosti. Krizová intervence si klade za
cíl posílit klientovy vlastní adaptační schopnosti a dosáhnout buď stavu, v jakém byl před
vznikem krize, nebo stavu lepšího.
Terapeut by měl podpořit klientovo Já, tedy vědomou, racionální složku osobnosti.
Klient by měl pod jeho vedením pochopit, proč se do krize dostal. Současně s tím by
však měl terapeut nechat klienta ventilovat jeho emoce a uznat je jako logický
důsledek situace. Terapeut by měl předvídat další vývoj klientova stavu podle
případů, s nimiž dříve pracoval, sdělovat své zkušenosti klientovi, a tak posilovat jeho
naději na úspěšné řešení krize. Měl by klienta povzbuzovat při jakémkoli náznaku
perspektivního postoje ke krizi. Měl by klienta směřovat k využití všech dostupných
vnějších i vnitřních zdrojů podpory (zejména příbuzných a jiných blízkých lidí).
Terapeut by měl na začátku intervence vytvořit ovzduší s dostatkem pochopení a podpory.
V dalších sezeních může s klientem formulovat konkrétnější úkoly a může vyvíjet mírný tlak
na jejich realizaci.
Krizová intervence je postup vhodný u lidí, kteří se poprvé potýkají s velmi náročnou situací.
Podíl náročnosti situace na vzniku krize by měl být větší než podíl klientovy osobnosti.
Žádoucím výsledkem krizové intervence je posílení klientovy schopnosti řešit náročnou
situaci, a to buď na základě strategií dříve vyzkoušených, nebo na základě postupů nově
vytvořených. Spolu s tím by se měla zlepšit i klientova sebeúcta, mělo by dojít i ke zmírnění
nepříjemného emočního doprovodu krize.

4.3

Možnosti terapeutických strategií

Krizová intervence je krátkodobá odborná metoda práce s klientem v situace, 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 je na prvky klientovy minulosti,
či budoucnosti, které bezprostředně souvisí s jeho krizovou situací. Krizový pracovník klienta
podporuje v jeho kompetenci řešit problém 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. 6
Krizová intervence může probíhat po telefonu (viz linky důvěry) nebo v přímém kontaktu
odborníka a klienta. Krizové intervence je spojována s jakýmkoli typem krizí, není tedy
limitována pouze na vnější katastrofy a traumatizující incidenty, do kterých vstupuje
pracovník při výkonu své profese.
- technika defusing je chápáan jako spontánní, volné "popovídání si" o krizi, s přáteli či
eventuálně rodinnými příslušníky. Jde tedy o soukromý, neformální a ničím nesvázaný
5
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rozhovor o tom, co se stalo. Defusing (v českém překladu bychom nejspíše mohli hovořit
o uvolňovacím rozhovoru) směřuje k odstranění "explozivních" emocí, které doprovází určitý
zážitek. Anglický výraz defuse je v synonymickém slovníku opisován jako učinit něco méně
nebezpečným, méně stresujícím a méně nepřátelským. Defusing je považován za běžný,
probíhá ovšem mimo oficiální pozornost pracovní organizace, není institucionálně regulován.7
Defusing může probíhat i mimo odbornou péči. Klient se vypovídá
- technika debriefing představuje již institucionální a kvalifikované (tj. odborné) opatření.
Dnes je debriefing mezinárodně platným termínem používaným v tzv. psychologii
neodkladné péče. Označuje specifický postup vedení rozhovoru s jednotlivcem či
se skupinou, který je rozfázován do kroků na sebe navazujících. Jeho hlavním smyslem je
pomoc klientům v krizové situaci, zpracovat vzpomínky a emoce z místa drastické události
tak, aby se předešlo vzniku potíží v podobě posttraumatické stresové poruchy.
- technika provázení - zpětnovazebné následování klientova zjevného chování na úrovni
verbální i neverbální, popřípadě paraverbální. Jde o držení kroku s klientem – tempa, rytmu…
za používání i jazyka klienta. Tato technika vyžaduje dovednost empatie.8

4.4

Kdo může služby krizové intervence poskytovat

V týmu zajišťujícím služby krizové intervence se může uplatnit až překvapivě široký okruh
pracovníků. Podstatná není totiž formální kvalifikace, rozhodující jsou poměrně přesně
definované dovednosti pro výkon krizové intervence. Téměř každá učebnice krizové
intervence popisuje základní inventář dovedností krizového poradce (France 1996).
Dovednosti si lze osvojit hlavně výcvikem. Z toho plyne, že krizová intervence není výhradně
záležitostí graduovaných psychologů či psychoterapeutů. Služby krizové intervence mohou
spolehlivě a účinně poskytovat například zaškolení laici, příslušníci psychosociálních
povolání (helping professions).
4.5

Kdy jsou služby krizové intervence účinné

Na účinnost krizové intervence mají rozhodující vliv faktor času a faktor místa. Krizová
intervence má být poskytnuta tak rychle, jak jen to je možné.9 Mentální zpracování emocí
i myšlenek, které se váží k situaci krize, má proběhnout co nejdříve. Právě včasná pomoc
rozhoduje o tom, zda se ohroženému jedinci podaří překódování kritického incidentu
do únosné podoby. Vhodné je rovněž poskytovat krizovou intervenci, pokud je to ovšem
fakticky možné, blízko místu, kde kritický incident proběhl.
5
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Traumatizující stresor
Dcera s matkou – znásilnění dcery
předchází TKI s matkou den předem, matka plačtivá, popisuje že přivezla dceru z nemocnice.
Dcera před týdnem znásilněná a pořezaná, matka neví, jak se k dceři chovat, jak ji pomoci,
popisuje chování nem. personálu a policie jako traumatizující – stav sekundární viktimizace,
stav bezradnosti. Domluva na osobní konzultaci společně s dcerou v nejbližší možný termín.
Klientka - 15 let
přichází v doprovodu své matky, bázlivá, nedůvěřivá, zahalená, až po dvou hodinách si svléká
nejsvrchnější části oděvu, pomalá mluva, odpovídá jednoslovně, těžko navazuje kontakt.
Klientka popisuje jak byla napadena, mluví o pokusu o znásilnění a pořezání těla.
Ostrůvkovitě si událost pamatuje, vzpomíná si postupně. Nejtěžší bylo, když ji dovezli do
nemocnice a musela se svléct a ležela bezmocně na lehátku, dále, když slyšela za dveřmi, jak
se o ní baví zdravotní sestry v nemocnici.
Situace doma: matka ji neustále zahlcuje svými strachy, hodně o tom mluví, s klientkou
nacvičujeme techniku říct, když již o dané věci mluvit nechce. Otec dělá, že se situace nestala,
ráda by věděla, co si myslí, ale je mu vděčná, že to s ní nerozebírá. Se starší setrou má
možnost o dané věci mluvit, také s kamarádkou.
Proces:
Krizová intervence proběhla během 3 sezení, v současné době uzavřená.
Práce odděleně – klientka s krizovou pracovnicí, matka s krizovým pracovníkem. Závěr
sezení je ukončen společným sezením (oba krizoví pracovníci s dcerou i matkou), kde se
utvářely společná pravidla, kdy mluvit o tom co se stalo.
První sezení:
celé je věnováno navázání komunikace a terapeutického vztahu, trvá 2 hodiny. Po hodině již
povídá souvisle, verbálně popisuje, bez emocí, ale se studem. Jak největší trauma popisuje
přijetí v nemocnici, kde se musela svléci, ležet nahá na studeném lehátku
a čekat do příchodu ošetřujícího lékaře, což jí připomnělo situaci bezmoci. Situace bezmoci
nebyla zvědoměna s pokusem o znásilnění. Dívka měla celou situaci vytěsněnou, o to více se
cítila ohrožená postupem policie a nemocničního personálu.
Zaznamenána ztráta hranic v rodině – např. matka jí nabízí cigarety, přičemž na normálních
okolností by se to nemohlo stát, zvýšená ostražitost ke každému jejímu kroku, projevu,
zahlcování klienty matčinými strachy.
Závěr prvního sezení: posttraumatická stresová porucha vyvolaná pokusem o znásilnění
a napadením, navázání důvěry, práce na hranicích v rodině, vzhledem k potížím se spánkem
doporučena návštěva psychiatra za účelem lékové podpory, doporučena dlouhodobá terapie –
vzhledem k nabídce krizového centra
Druhé sezení
Klienta si sama určila termín další schůzky, která proběhla přesně týden po první
osobní schůzce, klientka přichází opět v doprovodu matky.
Hned zpočátku popisuje včerejší ráno – vstala v 5,00 – venku tma, popadl ji strach z toho, že
jde do školy a potká pachatele, začaly se jí vybavovat vzpomínky opět útržky….mluví o
jednom – grimasa pachatele. Tu maluje na papír – mluví o tom, jak je jí ho líto, asi je to
chudák – viní sebe, ona zavinila tuto situaci. Později připouští vztek na něj, nejraději by ho

14
zavřela do blázince – domalovává před něj mříže. Doprovázeno mírně emocemi, dosud
klienta obrací emoce více do sebe. Ztrácí smysl vlastní hodnoty, doprovázeno depresivními
sklony.
Společné sezení nakonec – domluva s matkou, jak dále postupovat, když jí bude špatně –
popadne ji strach – vytvořen krizový plán: 1.vezme si kočku, 2. půjde za rodiči do postele, 3.
zkusí se s tím sama poprat.
Závěr: práce s tématem viny, práce na krizovém plánu, práce na hranicích v komunikaci
v rodině, rozvoj započaté komunikace s otcem
Třetí kontakt:
Matka se telefonicky omlouvá pro nemoc dcery, další sezení domlouvá na konkrétní datum.
Mezidobí:
Klienta hospitalizovaná v nemocnici na 1 týden pro bolesti břicha a zvracení – možná
somatizace

Třetí sezení – tři týdny po druhém osobním kontaktu
Klientka popisuje zlepšení stavu, lépe spí, dochází do školy, normálně se zapojuje, stýká se
k přáteli. Již dvěma nejlepším přátelům podrobně popsala situaci, která se jí stala.
Závěr sezení: zlepšení stavu, komunikuje s okolím, režim stejný jako před událostí. Vzhledem
ke končícímu kontraktu a předání do další péče – dlouhodobá terapie, se rekapituluje sezení
a uzavírá se služba krizové intervence.
Shrnutí: Cílem krizové intervence je pomoci klientovi překonat krizový stav, stabilizovat stav
a v případě potřeby zajistit následnou péči. Klienta je v současné době v pravidelné péči
psychiatra a psychologa. Rovněž využili dalších nabízených služeb – právní poradenství
obětem trestných činů při Bílém kruhu bezpečí.
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Psychoterapeutické možnosti při práci se společensky
nepřizpůsobenými občany
Luděk Ambruš
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2.3. Dlouhodobá pomoc – nízkoprahové kluby
2.3.1. Příklad využití KBT v psychoterapii se společensky nepřizpůsobenými občany
2.3.2. Řízená diskuse
2.3.3. Psychodrama
Závěr
Seznam použité literatury
Úvod
V pozici sociálního kurátora pro dospělé (dále v textu také SKD) se setkávám s klienty,
kteří většinou nemají žádnou odbornou kvalifikaci a velmi omezené nebo žádné rodinné
zázemí. V této práci se budu zabývat možnostmi pomoci hlavně klientům, kteří jsou podle
zákona o sociálním zabezpečení (č.100/1988 Sb.) považováni za osoby tzv. společensky
nepřizpůsobené.
Klienty sociálního kurátora pro dospělé můžeme rozdělit do dvou skupin. U první
skupiny převažuje zaměření na naplnění základní biologické potřeby (jídlo, ošacení, střecha
nad hlavou) a potřeba orientace na svobodě (v případě jejich propuštění z výkonu trestu).
První pomoc těmto lidem tedy spočívá ve finanční injekci (formou sociální dávky) a
základním poradenství o možnostech klienta (ohledně jednání na úřadech – vyřizování
dokladů, evidence na úřadu práce, informace o dalších sociálních dávkách, o možnostech
bydlení, atd.). V této skupině jde často o klienty s velkým počtem opakování páchání trestné
činnosti, kteří nemají žádné bližší sociální vztahy a pohybují se neustále mezi zařízeními
sociální pomoci a vězením.
Do druhé skupiny patří klienti, kteří také nemají žádnou odbornou kvalifikaci a téměř
žádný majetek, ale po výkonu trestu odnětí svobody se vrací do bližších vztahů (manželé,
druh a družka, rodiče apod.), které se však zákonitě proměňují v závislosti na délce odloučení.
Oběma skupinám klientů můžeme nabídnout socioterapeutickou, poradenskou i
psychoterapeutickou pomoc.
V této práci nejprve blíže charakterizuji funkci a cílovou skupinu sociálního kurátora pro
dospělé a poté se budu podrobněji zabývat psychoterapeutickými možnostmi pomoci výše
uvedeným klientům.
1. Sociální kurátor pro dospělé
Sociální kurátor pro dospělé (SKD) je specializovaný sociální pracovník, který na
základě diagnostické činnosti a ve spolupráci s dalšími institucemi poskytuje sociální služby a
dávky. Zároveň poskytuje, doporučuje, případně zprostředkovává sociální, právní a
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psychologickou pomoc zletilým osobám, kterým bez pomoci hrozí společnosti sociální
vyloučení a propadnutí se do chudoby z důvodu jejich tíživé životní situace. SKD působí
v rámci obcí s obecním úřadem s rozšířenou působností a vykonává samostatnou (sociální
poradenství, poskytování sociální služeb ve vlastních zařízeních) i přenesenou působnost
(poskytování peněžitých a věcných dávek, koordinace sociální péče pro klienty).
Kontakt s klienty je svobodný, dobrovolný a nízkoprahový, realizuje se přímo nebo
zprostředkovaně. K vyhledávání klienta dochází z iniciativy osob v tíživé sociální (životní)
situaci, z iniciativy zařízení, ústavu či státního orgánu při práci s klientem nebo při depistážní
činnosti sociálního kurátora ve spolupráci s obcí.
Práce s klientem je individuální, kontaktní, tzv. prvo-liniová.
Společenská zakázka formulovaná prostřednictvím úřadu obce s rozšířenou působností v
souladu s platnými právními předpisy je orientována na odvrácení sociálního vyloučení
jedince nebo skupiny osob, ale také na prevenci před hrozící kriminalitou v určeném regionu.
(Krutina, Šilhanová, 2002)
1.1. Cílová skupina
Do okruhu osob spadajících do klientely SKD dle vyhlášky č. 182/1991 Sb. (§52) náleží:
občané propuštění z výkonu trestu odnětí svobody; občané proti nimž je vedeno trestní řízení,
popřípadě jimž byl výkon trestu odnětí svobody podmíněně odložen, a kteří pomoc potřebují
k překonání nepříznivých sociálních dopadů; občanům závislým na alkoholu nebo jiným
toxikomániím, kteří sociální péči potřebují v řešení sociálních situací; občané žijící
nedůstojným způsobem života; občané propuštění ze školských zařízení pro výkon ústavní a
ochranné výchovy po dosažení zletilosti.
Sociální kurátoři pro dospělé také pomáhají rodinným příslušníkům a ostatním občanům
spadajícím do blízkého sociálního okruhu výše uvedených občanů.
V dalším textu se zaměřím na psychoterapeutické prvky u jednotlivých druhů pomoci,
kterou může sociální kurátor pro dospělé stejně jako další pracovníci pomáhající lidem tzv.
„společensky nepřizpůsobeným“ poskytovat.
2. Psychoterapie jako nabídka pomoci
Činnost sociálního kurátora pro dospělé můžeme z hlediska času a intenzity poskytovaní
pomoci rozdělit na 3 druhy:
2.1. Krizová (situační) sociální intervence
Krizová intervence se poskytuje v případech, kdy člověku hrozí krize, nebo kdy se
člověk již bezprostředně nachází v rizikové situaci (ztráta materiálních, duševních a
vztahových hodnot nebo konflikt se zákonem). Cílem krizové intervence je hledat řešení,
které zmírní nebo zamezí riziku eskalace problematické situace. Klienti ji často využívají jako
pomoc jednorázovou.
Některé příklady krizové intervence, kdy hrozí nebo již nastaly tyto situace: ohrožení
vlastního života (pokus o sebevraždu, umrznutí atd.); propuštění ze zaměstnání; ztráta
bydlení; ztráta rodinného zázemí; páchání trestné činnosti.
Pokud se klient dostaví v akutní fázi krize, sociální kurátor (nebo jiný pomáhající
pracovník) by měl v první fázi eliminovat aktuální nebezpečí, které klientovi hrozí a předat ho
odborným pracovníkům. V souladu s krizovou intervencí by měl pracovat na celkovém
zklidnění klienta. Měl by s ním propracovat blízkou budoucnost a probrat zdroje v jeho okolí,
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ze kterých může ještě čerpat. Z hlediska terapeutického přístupu je vhodné využít
systemických technik: např. cirkulární dotazování, konstruktivní otázky, zázračné a měřící
otázky. Iniciativa je v první fázi pomoci na SKD a z hlediska formy pomáhání se jedná
převážně o kontrolu klienta. (Úlehla, 1996)
2.2. Krátkodobá pomoc
Tento okruh pomoci patří k nejčastějším. Jeho význam spočívá ve spolupráci klienta a
SKD vedoucí k řešení problémů, které lze řešit v horizontu krátkodobé nebo střednědobé
časové perspektivy.
Příklady krátkodobé pomoci: sociálně právní poradenství; zprostředkovávání osobních
dokladů; pomoc při vyřízení záležitostí spojených s nástupem do zaměstnání;
zprostředkovávání nebo zajištění azylového ubytování; zastupování a účast při soudních
líčeních; zprostředkování nebo poskytnutí různých druhů administrativních a úředních úkonů;
zprostředkování nebo poskytnutí ošacení; zprostředkování nebo poskytnutí stravy atd.
Jedná se spíše o sociálně-poradenskou a asistenční pomoc klientovi, která by měla
napomoci jeho orientaci v nabídce sociální pomoci. Rovněž zde je možné využívat výše
uvedených systemických technik. Větší důraz klademe na provázení klienta a na posilování
jeho kompetencí.
2.3. Dlouhodobá pomoc – nízkoprahové kluby
Jedná se o časově neohraničenou spolupráci s klientem při řešení problémů, které
vyžadují komplexní a dlouhodobou pomoc. Záměrem je nabídnout klientovi celou škálu
dostupných služeb, které napomáhají k řešení nejenom důsledků, ale i příčin recidivy v
páchání trestné činnosti.
Psychoterapeutická pomoc by měla být zaměřená na emocionální podporu klientů při
znovunalézání jejich vlastní identity. Klienti by měli mít prostor pro seberealizaci tvůrčího
ducha, možnost kulturního a společenského vyžití. Mělo by jím být nabídnuto přátelského
zázemí s prostorem pro opětovné budování důvěry k lidem a společnosti (např. formou
nízkoprahového klubu).
Jedním z problémů, se kterým se SKD a další pracovníci, kteří pracují s delikventně
jednajícími osobami setkávají, je minimální motivace jejich klientů pro práci na sobě formou
psychoterapeutických sezení.
Součástí náplně práce SKD by mohlo být např. pořádání klubů pro jejich klienty. Takové
kluby by měly být pro klienty dobrovolné a nízkoprahové a měly by jim nabídnout něco
lákavého (předpokládám, že klientela by se utvořila převážně z lidí propuštěných z výkonu
trestu přibližně do 35 let věku se základním vzděláním, případně bezdomovců). Součástí
takových klubů může být např.: nabídka volno-časových aktivit, nabídka vzdělávacích aktivit,
pomoc při hledání zaměstnání, předávání aktuálních informací o charitativních a sociálních
službách, diskuze na sociální témata, atd. Režim takového zařízení by měl být založen na
dobrovolnosti klienta účastnit se nabízených aktivit a programů. V jejich nabídce by byla také
individuální i skupinová sezení s prvky psychoterapie.
2.3.1. Příklad využití KBT v psychoterapii se společensky nepřizpůsobenými občany
Do velké skupiny klientů sociálního kurátora pro dospělé patří recidivisté, kteří
opakovaně páchají „drobnou“ trestnou činnost, při které jednají impulzivně v dané situaci.
Klienti se často svěřují, že už nechtějí v trestné činnosti pokračovat, ale nejsou schopni
vzhledem ke své impulzivitě zvládat náročnější situace.
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Podle teorií Kognitivně-behaviorální terpaie (KBT) jsou duševní obtíže a špatná sociální
přizpůsobivost lidí výsledkem nesprávného hodnocení, nevhodných zvyků a chování, jež
vznikly mechanismem učení v situacích emočně vypjatých či dlouhodobým působením.
Terapie pak spočívá v přecvičení nedobrých způsobů a naučení žádoucím způsobům chování
a ve změně postojů a hodnocení, jež se nakonec promítnou do rozhodování a výsledného
jednání člověka. (Vymětal, 2003)
U společenský nepřizpůsobených klientů můžeme například využít techniky semafor
(technika se často využívá při práci s drogově závislými):
 V situaci, kdy hrozí impulzivní jednání (stojí v hypermarketu před možností něco
ukrást), si člověk vybaví nejprve červené světlo semaforu, které říká zastavit.
 Pak si vybaví žluté světlo. Během žlutého světla si uvědomí jednotlivé možnosti,
jak může reagovat, včetně krátkodobých i dlouhodobých následků svého jednání:
1. ukrást věc - vyšetřování policií, zatčení, uvěznění; 2. koupit si jinou věc, na
kterou mám peníze – budu pořád ve stejné tíživé situaci; 3. zkusit sehnat peníze
legální cestou – budu muset požádat známé a sociální úřad o pomoc. Z uvedených
možností vybere nejvýhodnější možnost č.3.
 Nakonec si vybaví zelené světlo, zvolenou možnost uskuteční a vyhodnotí.
Cílem techniky je, aby místo rychlého, ale primitivního reagování nižších částí mozku
nastoupilo pomalejší, ale důkladnější uvažování, které probíhá v mozkové kůře.
Uvedený postup může klientovi připomínat například malý semaforek, který bude klient
u sebe nosit během dne.
(technika semaforu in Csémy, Nešpor, 1999)
V rámci skupinové práce s klienty je možné využít techniku řízených diskusí nebo
psychodramatu.
2.3.2. Řízená diskuse
Diskusní fórum na předem dané téma, během kterého probíhá:
• práce s klientovým názorem, který je v některých případech zkreslený a neodpovídá
skutečnosti;
• diskuse, z nichž vyplývají konkrétní výstupy, které je možné následně zavést do
nabídky sociálních služeb;
• společné hledání způsobu, jak řešit obtížné situace;
• vzájemné sbližování se a budování důvěry;
• příležitost pro klienta prezentovat svůj názor.
Témata k diskusím jsou vybírána tak, aby se buď přímo týkala klientova života nebo
problému a událostí celospolečenského i světového významu. Klienti mají možnost si sami
zvolit téma, případně ho i moderovat. Zapojení se do diskuse je dobrovolné.
(Pěnkava in Rozum, 2004)
Ve výše uvedené technice lze využít skupinového rozhovoru jako psychoterapeutického
prostředku, ve kterém je dle Vavrdy (in Vymětal, 2004) využíváno kladení otázek, mlčení,
techniky udržování kontaktu, vyjadřování podpory, interpretace, konfrontace, shrnutí a
reflexe.
2.3.3. Psychodrama
V této terapeutické metodě (vyvinuté J. L. Morenem) jde o přehrávání různých scének
s cílem umožnit klientovi porozumět jeho problémům, odreagovat se, případně se naučit
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jinému chování. Podporuje se spontánnost, výrazová kreativita a rozšiřují se vztahové
možnosti. Autorem psychodramatu je klient – protagonista, ale režisérem je psychoterapeut,
jenž do děje zasahuje tak, aby došlo k osvětlení problému, případně k abreakci a novým
pozitivním zkušenostem. (Vymětal, 2003)
Při práci se společensky nepřizpůsobenými klienty můžeme využít takových prvků
psychodramatu (např. přidělení rolí), ve kterých se klienti cvičí v určitých sociálních
dovednostech (jednání na úřadech, při práci, atd.).
Dále je vhodné využít například relaxačních technik. Autogenní trénink nebo relaxace při
hudbě může u klientů pomoci snižovat jejich napětí, neboť většina klientů SKD prožívá i
„běžné situace“ jako zátěžové a z toho pramení jejich neklid a impulzivita.
Závěr
Pomoc společensky nepřizpůsobeným občanům (s výjimkou drogově závislých klientů)
se z hlediska státní správy a samosprávy v současnosti omezuje zejména na vyplácení
sociálních dávek, předávání informací a základní poradenství. Praktickou, instrumentální
pomoc (ubytování, hygiena, ošacení, potraviny) realizují převážně církevní a neziskové
organizace.
V této práci naznačuji, že existují také možnosti psychoterapeutické pomoci uvedeným
klientům. Při pomáhání společensky nepřizpůsobeným klientům lze samozřejmě využít další
psychoterapeutické metody a techniky. Uvedený výčet a příklady jsou tedy pouze ukázkou,
jakým směrem by se mohla ubírat nabídka pomoci. Problémem zůstává velmi nízká motivace
klientů SKD pro práci na sobě. Sociální kurátor eviduje odsouzené a trestané klienty v rámci
„svého“ územního obvodu a zároveň s mnohými těmito klienty navazuje osobní kontakt (v
průběhu výkonu trestu a po něm). SKD má tedy možnost motivovat klienty pro další
spolupráci například formou v této práci popsané nabídky nízkoprahového klubu. Každá
taková nabídka je však limitovaná sociální orientací a ekonomickou situací jejího
poskytovatele. V případě nabídky sociálního kurátora pro dospělé se jedná o obce s obecními
úřady s rozšířenou působností.
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Negativní důsledky práce zdravotních sester a jejich prevence
Irena Balošáková
Práce zdravotních sester je velmi psychicky náročná a uplatňuje se při ní celá řada
specifických a nespecifických zátěžových faktorů. Podle Nešpora a Csémyho (2001, str. 10)
sem

mimo jiné patří: kontakt s tabuizovanými oblastmi lidské existence, emoční stavy

pacientů a jejich reakce, velká odpovědnost (morální a právní), nejistota při zodpovědné volbě
optimálního léčebného postupu, nedostatečná pozornost vlastním neřešeným problémům,
které jsou stykem s nemocným často aktivovány, domnělá nebo skutečná profesionální selhání
prožívají zdravotníci většinou hůře než jiné profese, trojsměnný provoz a noční práce, nutnost
rozhodovat se i při neúplných informacích, nároky plynoucí z týmové práce a
interpersonálních problémů, nárazový charakter práce atd.
Uvedené rizikové faktory se neuplatňují izolovaně, ale navzájem se ovlivňují se
specifickými charakteristikami jednotlivých pracovníků, s jejich psychickou a fyzickou
odolností, s různými motivacemi, s jejich rodinným a širším prostředím a dalšími okolnostmi.
(Nešpor, Csémy, 2001)

Role sestry jako zdroj pracovní zátěže
V každé společenské skupině plní člověk určitou roli. Každý je nositelem několika rolí,
které jsou buď dané, vývojově vzniklé nebo dočasné. Od každé role se ve společnosti očekává
určitě chování. Znalost pravidel pro určitou roli a jejich přijetí může člověku usnadnit zvládání
určitých situací, na druhou stranu přijetí některých rolí může pro člověka představovat spíše
zátěž. Tu může představovat i přijetí role sestry.
S rozvojem ošetřovatelství se role sestry mění. Tuto změnu si vynucuje nejen rozvoj
medicíny a vlastního ošetřovatelství, ale také do oboru pronikající poznatky ze společenských
věd jako psychologie, pedagogiky, sociologie a etiky.
Role sestry je podle Jarošové (2000) svou povahou vnitřně konfliktní, protože pro výkon
většiny činností jsou ve zdravotnictví pevně stanoveny normy, ale zdravotničtí pracovníci jsou
nuceni je uplatňovat v jedinečných situacích. Navíc přijetím této role se žena staví do pozice,
kdy stojí ve středu, na jedné straně mezi pacienty a na straně druhé mezi lékaři. I samotné toto
postavení, kdy z každé strany existuje určitý tlak, může být velmi zatěžující.
V současné době můžeme ve vzdělávání sester sledovat trend, který spočívá ve stálém
zvyšování odbornosti. Uvažuje se o pomaturitním studiu ošetřovatelství, existuje
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vysokoškolské studium ošetřovatelství. Odborné znalosti sester se začínají přibližovat
znalostem lékařů. To jistě není na škodu, ovšem trochu se zapomíná na to, že pro pacienta je
sestra důležitá nejen po její odborné stránce, ale také jako člověk. Podle Konečného a
Bouchala (1979, str. 217) je odbornost „pouze nástrojem, jehož použití, ať už více či méně
účinné, závisí na dalších stránkách zdravotníkovy osobnosti“. Zdravotník získává pacientovu
důvěru tehdy, pokud je jeho osobnost harmonická, klidná a sebevědomá a jestliže je jeho
vystupování pro

vázené lidskou účastí a ohledy.
Povolání zdravotní sestry patří mezi tzv. pomáhající profese. Tato profese má stejně jako
jiná povolání svou odbornost, tzn. určité vědomosti a dovednosti, které je třeba si osvojit.
V těchto profesích však hraje důležitou roli ještě jeden prvek a to vztah mezi pomáhajícím a
jeho klientem, pacientem. (Kopřiva 1995) Těžiště práce zdravotní sestry tedy spočívá
v kontaktu s pacienty. Tyto pacienty si sestra nevybírá, musí být k dispozici pro každého, ať je
jí sympatický nebo k němu cítí až odpor. To je pro ni často velmi obtížné a může to být
zdrojem velmi negativních pocitů, se kterými si nemusí vědět rady. Rušivé emoce ve vztahu
k určitému pacientovi mohou souviset i s minulými zážitky či současnými osobními problémy
sestry a ta si to málokdy je schopna uvědomit.
V psychoterapii je již dnes běžným zvykem, že terapeut sám prochází nejdříve určitým
sebezkušenostním výcvikem a na pracovišti může využívat supervize. Má tudíž možnost se
svými negativními emocemi pracovat. U povolání zdravotních sester takovýto postup není,
přitom by se péči o jejich duševní zdraví měla věnovat přinejmenším stejná pozornost jako
zvyšování odbornosti. A to nejen při vzdělávání, ale také v samotném pracovním procesu.
Nemocnice jsou však zde spíše pro nemocné, než lékaře nebo zdravotní sestry, což vede
k pocitu, že si zde pracovník své negativní pocity často nemůže dovolit a

potlačí je.

(Schmidbauer, 2000) Přitom pro zdraví a harmonii člověka je důležité umět reagovat
spontánně, přiměřeně projevovat emoce a dávat najevo svá přání a požadavky. (Capponi,
Novák, 1994) Potlačení negativních pocitů může podle Schmidbauera (2000) vést u
pracovníků k podporování nepřímé agrese, protože vytěsnění agrese problém neřeší, nýbrž
zostřuje. Pomáhající, jehož agrese nikdy nevyjdou najevo, je nakonec trvale latentně agresivní,
nespokojený a mrzoutský. Toto psychické nastavení pak není zrovna optimální pro výkon
pomáhající profese, ani pro zdraví samotného pomáhajícího.
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Mezi negativní důsledky pracovní zátěže u zdravotní sestry mimo jiné patří syndrom
vyhoření a rizikové užívání návykových látek.

Syndrom vyhoření jako možný důsledek nadměrné pracovní zátěže
Termín burnout neboli syndrom vyhoření použil poprvé Hendrich Freudenberger. Tento
jev celkového tělesného, psychického a duchovního vyčerpání však byl znám již daleko dříve.
Křivohlavý (1998) uvádí, že tento fenomén je popsán již v bibli.
Burnout má mnoho definic. Například Cary Cherniss (in Křivohlavý, 1998, str. 47)
popisuje burnout jako „reakci na práci, která člověka mimořádně zatěžuje“ , podle Heleny Sek
je burnout „důsledek selhání procesů adaptace“. (in Křivohlavý, 1998, str.47) Podle
Freudenbergera (in Křivohlavý, 1998, str.49) je burnout „konečným stádiem procesu, při němž
lidé, kteří se hluboce emocionálně něčím zabývají, ztrácejí své původní nadšení“. Když mluvil
o „lidech, kteří se hluboce emocionálně něčím zabývají“, myslel tím hlavně lékaře a zdravotní
sestry.
Příznaky burnout se dají rozdělit do dvou skupin: subjektivní příznaky (velká únava,
snížené sebehodnocení, pocit snížené profesionální kompetence, špatné soustředění
pozornosti, snadné podráždění atd.) objektivní příznaky (zde je zahrnuta řadu měsíců trvající
snížená pracovní výkonnost). (Křivohlavý, 1998)
Obecně k hlavním projevům burnout patří deprese, lhostejnost, cynismus, stažení se
z kontaktů s ostatními, ztráta sebedůvěry, časté nemoci a tělesné potíže. (Kopřiva 1995)
Mnoho obětí vyhoření hledá podle Potterové (1997) pro vzrůstající emocionální tlak
řešení chemickou cestou. Dochází ke zvýšenému užívání alkoholu, léků na uklidnění,
k přejídání. Obvyklé je také nepřetržité kouření a pití černé kávy ve velkém množství.
Syndrom

vyhoření

se

na

různých

úrovních

projevuje

tendencí

k únikovým

mechanismům (např. rizikové užívání alkoholu). V profesním chování pak narůstá rutinní,
bezduchý výkon, neochota věnovat čas týmové práci, tendence omezovat kontakt s lidmi,
pomáhání sebezneužívajícím způsobem (obětování se) a tendence nevidět pracovní problémy
a konflikty. (Vodáčková a kol., 2002)
Ve zdravotnictví se psychologové poprvé se syndromem vyhoření setkali v hospicech, to
znamená na odděleních, která jsou určena pro umírající pacienty a kde je tedy vysoká
emocionální zátěž. (Křivohlavý, 1998)
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Prevence syndromu vyhoření
Výzkumům syndromu vyhoření a jeho předcházení se věnovalo již mnoho autorů a bylo
publikováno mnoho prací. Vzhledem k tomu, že syndrom vyhoření je důsledkem dlouhodobě
trvajícího profesionálního stresu, jeví se jako prevence dvě základní možnosti:
1. ubrat na straně stresorů
2. přidat na straně salutorů (tzn. prvků vedoucích ke zdraví)
První možností je tedy ubrat stresory. To ovšem ve zdravotnictví není tak jednoduché.
Při práci zdravotní sestry totiž existuje mnoho zátěžových faktorů, které prostě odbourat nelze.
Pokud například sestra pracuje na dětské onkologii, těžko se může vyhnout péči o umírající
dítě a přitom jistě nikdo nepochybuje o tom, že tato činnost je velkou psychickou zátěží.
Větší možnosti lze tedy spatřovat v přidání na straně salutorů. Křivohlavý (1998) uvádí
zkušenosti profesorky Sheily Cassidy – vedoucí katedry paliativní medicíny, která mimo jiné
vyzdvihla potřebu péče o psychický a fyzický stav zdravotního personálu a to zejména
zdravotních sester. Křivohlavý (1998) proto navrhuje různé preventivní aktivity např. nácvik
relaxace nebo posilování vlastní nezdolnosti.
Mezi další preventivní strategie mimo jiné patří (Nešpor, 2001, str. 13): vytváření a
udržování kvalitních mezilidských vztahů, dobrá komunikace v rámci pracovního týmu, dobré
vnímání sebe sama, sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik, kvalitní zájmy a záliby,
umění zvládat negativní emoce.
Také Vodáčková a kol. (2002) doporučuje na krizových pracovištích, kam lze jistě řadit i
zdravotnictví, podporovat péči o sebe sama, tzn., pracovníky je třeba podporovat v tom, že
pomáhat druhým předpokládá dobře pečovat o sebe. Schmidbauer (2000) doporučuje do
vzdělávání zdravotních sester zahrnout emocionální výchovu a sebezkušenost.

Kübler -

Rossová (1994), která dlouhodobě pracuje s umírajícími pacienty, se domnívá, že personál
v nemocnicích potřebuje mít nějakou místnost, kde by mohl ventilovat své negativní emoce.
Může to být podle ní jakákoliv malá místnost, kde může člověk nadávat a vykřičet svůj hněv.
Tak by se zabránilo tomu, aby sestra své negativní pocity přenášela na pacienta, ale zároveň
by je nemusela dlouhodobě potlačovat v sobě. Autorka dále uvádí, že pokud člověk pracuje
v dobře fungujícím týmu, kde nad jeho stavem neustále někdo bdí a kde se může se svými

24
pocity někomu svěřit, nebezpečí se minimalizuje. Výrost a Slaměník (2001) vyzdvihují
v pomáhajících profesích profesní výcviky. Zdůrazňují, že pro pracovníky v těchto oblastech
je složité obrátit se na instituci pro pomoc v obtížné životní situaci, protože to považují za své
profesionální selhání. Přitom tito pracovníci jsou právě díky své profesi a někdy i osobnostním
dispozicím vysoce ohroženi syndromem vyhoření. Profesní výcviky by tak mohly být jakousi
skrytou formou pomoci, protože je o ně v pomáhajících profesích relativně vysoký zájem.
Profesní výcviková skupina, kde jsou lidé s podobnou životní zkušeností, může navíc plnit
také roli sociální opory.
Copingové strategie a syndrom vyhoření
V řadě studií psychologie práce se ukázalo, že výcvik zdravotně účinnějších způsobů
zvládání těžkostí může zlepšit celkový zdravotní stav pracovníků. Programy zaměřené na
zvládání stresu z pracovních podmínek se dokonce těšily největšímu zájmu pracovníků. U
zaměstnanců byla kontinuálně zjišťována míra stresu, byly promítány videokazety, které
ukazovaly zhoubný vliv stresu a různé strategie jeho zvládání. Dále byly zavedeny
pětiminutové přestávky v průběhu práce, které byly využívány k relaxaci, systematickému
řízenému dýchání, imaginaci, meditaci atd. (Křivohlavý, 2001)
Ve zdravotnictví lze spatřovat jako protektivní faktor schopnost ovládat takové
copingové strategie, které jsou zde účinné. To znamená hlavně strategie zaměřené na emoce a
sociální oporu.
V souvislosti se syndromem vyhoření nebyl vliv copingových strategií zaměřených na
emoce dostatečně prozkoumán.

Návykové problémy ve zdravotnictví
Převažuje názor, že zdravotní sestry spolu s lékaři jsou návykovými nemocemi více
ohroženi než běžná populace. (Nešpor, Csémy, 2001) Avery a spol. (in Nešpor, Csémy, 2001)
odhadují, že výskyt závislostí mezi americkými lékaři je 10 – 15% a domnívají se, že tento
počet ještě vzrůstá.
Vaillant a spolupracovníci (in Schmidbauer, 2000) srovnávali skupinu 47 studentů
medicíny od jejich vstupu na univerzitu se skupinou náhodně vybraných studentů, kdy obě
skupiny sledovali po tři desetiletí. Mimo jiné bylo zjištěno, že 36% lékařů bralo psychoaktivní
látky nebo alkohol.
Literatura týkající se problematiky návykových onemocnění u zdravotních sester není
podle Nešpora a Csémyho (2001) sice tak bohatá jako u lékařů, ale nejedná se o zanedbatelný
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problém. Griffith (in Nešpor, Csemy, 2001) uvádí, že podle Americké asociace zdravotních
sester má 10 – 20% sester problém s alkoholem nebo jinými návykovými látkami.

Souvislost mezi stresem a návykovým chováním.
Vztah mezi alkoholem a snížením úzkosti a stresu byl experimentálně studován. Steele,
Southwick a Pagano (1986, in Křivohlavý, 2001) zjišťovali vliv alkoholu na snížení úzkosti a
stresu. Výsledkem jejich výzkumu bylo, že úzkost byla výrazně snížena jen u těch osob, které
zároveň použily odvedení pozornosti. Samotný účinek alkoholu na snížení úzkosti v jejich
studii prokázán nebyl. Také Sher a Levenson (1982, in Křivohlavý, 2001) experimentálně
prokázali, že alkoholici se řešení těžkých situací spíše vyhýbají, než že by prožívali nižší
stupeň napětí.
Naproti tomu však nelze pominout fakt, že požití alkoholu může navodit pocit uvolnění a
euforie, člověk díky němu zapomíná alespoň na chvíli na své těžkosti v rodině nebo
zaměstnání. Tato strategie je díky tomu některými lidmi cíleně využívána ke zmírnění napětí a
stresu. Není proto překvapením, že výskyt návykových problémů u zdravotních sester značně
souvisí s mírou jejich profesionálního stresu.
Storr a spol. (in Nešpor a Csémy, 2001) uvádějí, že u zdravotních sester, které byly
vystaveny značnému pracovnímu zatížení, byl výskyt užívání návykových látek 1,5x vyšší než
u jejich kolegyň. Také Trinkoff a Storr (in Nešpor, Csémy, 2001) zjistili za pomoci
anonymního dotazníkového šetření zneužívání návykových látek včetně alkoholu a tabáku u
32% amerických zdravotních sester, přičemž u sester emergentní medicíny byl vyšší výskyt
zneužívání kokainu a marihuany, onkologické sestry a sestry zabývající se organizací a
řízením měly větší sklon k pití v tazích a sestry pracující na psychiatrii byly častěji kuřačkami.
Důsledky nadměrného stresu a návykového chování se navzájem prolínají. Nadměrný a
příliš dlouho trvající stres zvyšuje riziko vzniku závislosti na alkoholu a jiných návykových
látkách a naopak návykové chování zvyšuje míru stresu. Je také důležité si uvědomit, že
rizikem není pouze závislost, ale i škodlivé užívání návykových látek. Podle Nešpora a
Csémyho (2001) i pouhá intoxikace může mít pro zdravotníka a jeho pacienta vážné důsledky.
Důsledky návykového chování jsou podobné jako důsledky nadměrného stresu a projevují se
v rovině duševní i tělesné, v rodinném životě a v pracovní oblasti.
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Prevence návykového chování ve zdravotnictví
Prevence návykového chování ve zdravotnictví je v podstatě podobná jako u syndromu
vyhoření. Také zde předpokládáme, že může být (kromě jiného) prevencí používání
adaptivních copingových strategií zaměřených na emoce. Užívání alkoholu nebo jiných
psychoaktivních látek je totiž v podstatě také copingová strategie zaměřená na emoce, ale je
díky svým účinkům spíše maladaptivní (tzn., že v konečném důsledku nevede k redukci
napětí, ale naopak jej zvyšuje). Sestry, které nemají ve svém repertoáru dostatek adaptivních
strategií zaměřených na emoce, pak mohou mít větší tendence k úniku do alkoholu a jiných
látek, protože se svého napětí nedokáží zbavit jiným způsobem.
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Motivace, její změny a posilování u závislých klientů
“Motivace je vnitřní elán.”
Denis Waitley
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Úvod
Tématem tohoto sdělení jsou základní teoretické znalosti vztahující se k motivaci a jejím
změnám u závislého klienta. Práce se dále zaměřuje na základní strategie a dovednosti
použitelné při posilování motivace u klienta , důležité vlastnosti terapeuta a jeho
spolupodílení se na procesu změny v důsledku nastavení vlastní motivace.
Definice motivace
Definitivní definice pojmu motivace se hledá obtížně. Z těch jednodušeji srozumitelných lze
uvést např. H.Heckhausena (1980):"Motivování jednání určitým motivem je označeno jako
motivace. Motivace je myšlena jako proces, který volí mezi různými možnostmi jednání,
zaměřuje jednání na dosažení motivačně specifických cílových stavů a na cestě k tomu je
udržuje v chodu".
Souhrně lze říci,že motivace je proces, určující zaměření (zacílení), trvání a intenzitu
chování (jednání). Je to intrapsychický proces, který má svůj zdroj ve vnitřní a vnější situaci .
Maslowova hierarchická teorie potřeb
Funkcí motivace je uspokojování potřeb individua. A.H.Maslow (1954) vypracoval
hierarchickou teorii potřeb. Hierarchií se zde rozumí pořadí v uspokojování potřeb.
Mezi potřeby “nižší“(vývojově nižší) Maslow řadí fyziologické potřeby a potřebu bezpečí,
ostatní pak k “vyšším”(vývojově vyšším), v nichž se upevňuje zejména vazba jedince na
sociální podmínky jeho existence (potřeby styku, náležení a další). Vývojově nejvyšší jsou
“potřeby růstu”, které tvoří komplex organizovaný kolem potřeby seberealizace.
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5. Potřeby sebeaktualizace
(realizovat plně svůj produktivní a tvůrčí potenciál)
4. Potřeby sebeocenění a úcty, uznání, prestiže,” motivy já”
3. Potřeby náležení a lásky
(přijetí druhými, přátelství)
2. Potřeby jistoty
(bezpečí, ochrany, péče, pomoci)
1. Fyziologické potřeby
(potravy, nápojů, spánku, odpočinku, sexu, útulku a další)

Maslow rozlišuje deficitní motivy a motivy růstu, s čímž souvisí i rozlišení dvojího
uspokojování: až na nejvyšší potřeby sebeaktualizace (seberealizace) jsou všechny ostatní
potřeby reakcí na stavy nedostatku a jsou uspokojovány redukcí tohoto stavu (např. pocit
ohrožení je redukován získáním pocitu bezpečí, hlad je redukován pocitem zasycení apd).
Motivační rozhovor
Motivace byla dříve vnímána jako neměnný rys osobnosti. To byl omyl, protože motivace
se často mění velmi rychle spontánně (např. s bezprostředním ohrožením zdraví u pacienta se
selhávajícími játry, klíčovou událostí v rodině atd.) . Je jí take možné zvyšovat za pomoci
cílené intervence .
Pro práci se závislými klienty byl vypracován tzv. motivační rozhovor (motivační trénink).
Motivační rozhovor je způsob práce s klientem, u něhož chceme napomoci změně postojů k
vlastní závislosti. Konečným výsledkem by mělo být rozhodnutí pro změnu – k nástupu do
léčby, k abstinenci, ev. alespoň k “harm reduction”.
Miller a Rollnick popisují aktivní složky motivačního rozhovoru zkratkou FRAMES,
přičemž F znamená poskytování zpětných vazeb (feedback), R odpovědnost (responsibility)
klienta za rozhodnutí o změně, A je poskytování jasných a objektivních rad (advice), M
znamená nabídku (menu) možnosti změn a různých strategií, E zastupuje s empatií
poskytované informace a S podporu klientovy naděje a sebedůvěry (self-efficacy).

Stádia procesu změny chování dle Prochasky a Di Clementeho
Postupy zaměřené na motivaci klienta je vhodné uzpůsobit stadium změny, kterým klient
prochází při zahajování a udržování změny ve směru bezpečnějšího životního stylu.
Prochaska a Di Clemente popsali v 90. letech model 5 stadií:
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1. stádium-precontemplation (předchází uvažování o změně) –klient chce pokračovat v
braní drog
V této fázi se klient cítí dobře, rizikové chování si vychutnává, užívání drog, alkoholu, léků,
hazardní hraní apd. považuje za prospěšné. Je přesvědčen,že vše má pod kontrolou nebo
dokáže své chování sám sobě dobře zracionalizovat. Pokud o nějakém problému hovoří, je
umístěn do okolního světa , který je zlý, nespravedlivý, nerozumí mu apd.
2. stádium-contemplation (uvažování o možnosti změny) –klient se změnou váhá
Rizikové chování klientovi stále přináší uspokojení,ale začínají narůstat pochybnosti o
správnosti v jeho pokračování.Hlavní změnou oproti prvnímu stadium je výskyt problémů, z
nichž některé jsou klienti schopni dát do přímé souvislosti s užíváním návykových látek nebo
gamblingem.
3. stádium –determination (rozhodování, připravenost k akci) -rozhodnutí
Dochází k dalšímu zhoršení situace klienta, takže ztráty z rizikového chování nabývají
vrchu nad zisky. Klienti jsou ochotni je dávat do přímé souvislosti s užíváním drog a reálně
přemýšlejí o potřebě změnit situaci.
4.stádium –action (akce, pokus o změnu) -jednání
K tomuto kroku dochází, pokud klientův rozpor dostatečně zesílí a potřeba změny nabude
vrchu. K rozhodnutí a realizaci potřebné aktivity vedoucí k léčbě může velkou měrou přispět
důvěryhodný vztah s terapeutem a jeho motivace v předchozích stádiích.
5. stádium – maintenance (udržení plánu) -udržování
Toto stadium přináší pro klienta schopnost žít bez návykové látky nabo návykového
chování a začátek návratu do běžného života.
Součástí tohoto modelu je i relaps (selhání, návrat k předchozímu, původnímu), k ně-muž
může dojít v kterémkoli stádiu.
Terapeut musí umět pracovat s klientem ve všech stádiích tohoto modelu. Vždy vychází z
možnosti klienta, navrhuje, podporuje a motivuje klienta k takovým cílům, které odpovídají
etapě, ve které se nachází nebo etapě následující.
Úkoly terapeuta v jednotlivých stadiích změny můžeme jednoduše shrnnout takto:
1. stádium-precontemplation
V této fázi je zbytečné motivovat klienty k abstinenci nebo jakékoli výrazné změně. Je
dobré nabízet služby minimalizující rizika a ev. se snažit o udržení kontaktu. Je-li to možné,
pak vzbuzujeme pochybnosti o stávajícím chování a pomáháme klientovi lépe vnímat rizika a
problémy.
2. stádium-contemplation
Pokoušíme se pomoci klientovi rozhodnout se pro pozitivní změnu, např. zdůrazňováním
rozporu, připomínáním důvodů ke změně i rizika toho, kdyby k ní nedošlo.Motivujeme
klienta k drobným změnám, jejichž zdárná realizace posiluje jeho sebevědomí a samostatnost.
3. stádium –determination
Pomáháme klientovi se rozhodnout pro nejvhodnější jednání, jímž lze dosáhnout pozitivní
změny, pomáháme vypracovat plán změny.
4.stádium –action
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Pomáháme pozitivní změnu uskutečnit. K rozhodnutí a realizaci potřebné aktivity vedoucí k
léčbě může velkou měrou přispět důvěryhodný vztah klienta s terapeutem a jeho motivace v
předchozích stadiích.
5. stádium – maintenance
Pomáháme klientovi si osvojit a využívat strategie předcházející recidivě (soustavné
doléčování, vyhýbání se rizikovým místům a situacím, přiměřený životní styl).
(6.)Relaps
Pomáháme recidivu rychle zastavit.
Model změny chování dle Buismana a Koka
Jiný model změny chování podle Buismana a Koka staví změny do série v následující
posloupnosti :
1.Kontakt –představuje konfrontaci (také odpor) se zdravotními a sociálními problémy,
trestnou činností, stigmatizací, vývojovým konfliktem.
2.Pozornost –je často zaměřena na abstinenční syndrom, zdravotní problémy, bydlení,
rodinu, policii, zákon, kvalitu drog, nedostatek peněz.
3.Pochopení –klient může pochopit informace tlumočené vrstevníky, odborníky, z tišetěného
materiálu, případně zprostředkované přirozenou autoritou nebo rodiči.
4.Změna postoje –uvědomění si “Já chci- nechci” s ohledem na krátkodobé a dlouhodobé
investice, výhodné a nevýhodné volby (špinavá jehla-čistá jehla, ambulantní léčba-léčba v
komunitě).
5.Změna záměru -může zapůsobit sociální tlak, rituál –“nechci sdílet jehlu”.
6.Změna chování –je zakázkou ambulantních programů stacionárního typu nebo residenčních
léčebných zařízení.
7.Udržení změny –patří do programů následné péče a prevence relapsu
Důležité vlastnosti terapeuta
Pokud chceme klienta získat ke spolupráci, motivovat jej ke změně, musíme o něho projevit
zájem a pochopení, naslouchat mu a reflektovat porozumění. Měli bychom být schopni
projevit respekt a být tolerantní k jeho projevům odporu (rezistence) –tyto jeho projevy by v
nás neměly vyvolávat úzkost nebo agresi.
Důležitá vlastnost terapeuta je trpělivost. K posílení samostatnosti a sebedůvěry klienta je
potřebný úspěch (potřebný je i pro terapeuta),takže volíme raději méně náročné kroky, které
je klient schopen zvládnout a které pak i náležitě oceňujeme.
Čím méně je klient ochotný sám ke změně, tím více aktivity musíme vynaložit my a tím
více energie nás stojí s ním efektivně pracovat. Terapeut by si měl být schopen uvědomovat,
co mu může pomoci ke zvýšení vlastní motivace pracovat právě s daným klientem. Z vlastní
zkušenosti mohu doporučit namířit zájem o klienta i tím směrem, kde by bylo možné najít
jeho dobré schopnosti hodné např. i určitého obdivu nebo přesvědčení o tom, že v tomto
směru funguje či fungoval (jde většinou o určité hodnoty, které sami vyznáváme). Např. se
můžeme zajímat o to, na co je ve svém dosavadním životě hrdý, co už dokázal, co umí, jaké
má plány do budoucna apd. Získané informace lze využít následně i k upřímné akceptaci,
pochvale, k poukázání na sílu, statečnost, bojovnost, kterou již v min. prokázal, která v něm
dřímá apd.
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Motivační aliance terapeuta a klienta při léčbě závislostí
Dana Dobiášová vytvořila zajímavý model motivační aliance terapeuta a klienta při léčbě
závislostí. Autorka vychází z předpokladu, že stejně jako klient i terapeut může být motivován
(na více či méně vědomé úrovni) napomáhat klientovi uskutečňovat změny anebo je blokovat.

REDUKCE

Substituce
Harm reduction
Racionalita na straně T I K
Oboustranná rezignace jako krajní stav
Souhlas I nesouhlas významných
druhých(Jannis,Mann)

Racionalita v konfrontaci s emocemi
Negativní terapeutická reakce jako
krajní stav
Vztah s aktivním terapeutem
Ztráty a zisky z hlediska vlastního
prospěchu (Jannis,Mann)

Model rozvedený otec
8 ABSTINENCE

Model milující matka
9 LÉČBA

Emocionalita na straně T I K
Oboustranná závislost jako krajní stav
Ztráty a zisky z hlediska jiných
významných osob (Jannis, Mann)

Přítomnost emocí a sebecitu, racionální
rámec
Sebestřednost jako krajní stav
Vztah s aktivním klientem
Soulad nebo nesoulad se sebou samým
(Jannis, Mann)

Model matka- doživotní družka

Model úspěšný otec

Klient motivuje sám sebe

Terapeut motivuje sám sebe

6

Terapeut motivuje klienta
7 KONFRONTACE

Klient motivuje terapeuta
Zobrazené osy dávají do vztahu motivaci klienta a terapeuta ve 4 terapeutických situacích redukci, konfrontaci, abstinenci a léčbě :
Redukce
Terapeut (nebo terénní pracovník) motivuje klienta a zároveň sám sebe. Nejméně výhodná
motivační aliance, pro terapeuta energeticky náročná, frustrující. Klient je ve stavu rezignace,
v pozitivním případě přistupuje na racionální a výhodnou spolupráci při harm reduction a
nebo v rámci substitučního programu. Vztah připomíná situaci rozvedeného otce, který
vstupuje za ztížených podmínek do kontaktu se svým dítětem –nechce ho ztratit. Při
úzdravném vývoji může přejít do stadia konfrontace, případně abstinence.
9.1

Konfrontace

Klient motivuje sám sebe - proto často vyhledá pomoc. Do konfrontace vstupuje sám se
sebou. Terapeut je aktivní, zaměřený na klienta, akceptuje jeho impulsy a pomáhá mu třídit a
kontrolovat ztráty a zisky z hlediska sledovaného prospěchu. Vztah se podobá modelu matky,
která miluje své dítě a vytváří podmínky dalšího rozvoje. Pro závislého člověka je to velmi
ambivalentní situace.
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9.2

Abstinence

Klient motivuje terapeuta (plní jeho očekávání). Na abstinenci je postavena většina
léčebných programů. Jedná se o změnu,ke které jepřipojeno mnoho emocí a očekávání na
obou stranách. Terapeut motivuje sám sebe, drží křehký system. Vztah mezi abstinujícím a
terapeutem je věčně živý –model doživotní družky.
9.3

Léčba

Klient motivuje sám sebe i terapeuta (terapeut má žně). Jedná se o vztah s aktivním
klientem, který má potřebu být v souladu se sebou samým. V této fázi je výsledek podobný
modelu úspěšného otce- dítě převezme iniciativu. Tato fáze je z hlediska dlouhodobého efektu
léčebných změn nejvýhodnější, klade ale mimořádný nárok na klienta v samotném jádru jeho
problému - úkolem je vytvoření pozitivních závislostí, které nemá klient svým uzpůsobením v
repertoáru možností.
Dané situace vzdáleně připomínají stadia změny dle Prochasky a Di Clementeho –redukce
1. stadium (prekontemplaci), konfrontace 2. a 3. stadium (kontemplaci a determinaci),
abstinence 4. stadium (akci) a léčba 5. stadium (maintenanci).
Strategie a dovednosti vhodné pro budování motivace ke změně
Umět správně motivovat klienta ke změnám, které by mu mohly přinést prospěch, je sice
dovednost “terapeuticky drobná”, jak tvrdí Rotgers, v praxi ale nepostradatelná.
Vhodné jsou tyto strategie a dovednosti:
Kladení otázek s otevřeným koncem (motivují klienta ke komunikaci a přemýšlení o svých
tématech)
Jednoduchá reflexe: Pouze reflektujeme projev klienta, kterého může vyprovokovat k
nesouhlasu (samotného se sebou vlasně)
Zvětšená reflexe: Nejen že zrcadlíme klientův projev, ale náležitě jej zesílíme, tak, aby byl
zřejmý I jemu asmotnému
Dvojitá reflexe: Zrcadlíme klientovu ambivalenci – v atmosféře přijetí klidně opakujeme na
první pohled antagonistická přání či protichůdné chování, čímž můžeme napomoci uvědomění
si rozporu mezi tím,jak jedná a jak by chtěl jednat
Sumarizování: Podobné reflektivnímu naslouchání - čas od času shrneme do uceleného útvaru
to, co klient popisoval
Přesun ohniska pozornosti: Spíše obcházíme či nevěnujeme záměrně pozornost neshodám, ale
přesunujeme pozornost na společné cíle či jiné společné, až koalici vytvářející záležitosti
Práce s odporem: Terapeut odpor využívá –tužby, které jsou ve vzájemném rozporu vnímá
jako pochopitelné a otevřeně o nich hovoří. Může odpor reflektovat, nadsadit (“Vy byste
určitě nekradl nebo neprodával drogy, nejspíše jste si na drogy vydělával sběrem starého
papíru”), poukázat na ambivalence, může rezistenci přijmout nebo změnit vztahový rámec
(někdo tvrdí, že má stresující povolání a proto pije-“Při tak náročném povolání pro Vás bude
důležitá abstinence a vytvoření rozumného životního stylu, abyste tělo i mozek
nepřetěžoval”). Odpor je také možné obejít za pomoci nepřímého vyjádření nebo metafory,
ev. s využítítím paradoxu(“Vy že máte slabou vůli! Nesmysl! Vůle a odhodlání, které jste
prokázal při shánění drog, předčily letce Meresjeva. Vynaložíte-li stejnou energii a vůli do
léčení, úspěch je jistý.”)
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Vytváření prostoru pro sebemotivaci klienta: Terapeut si všímá všech sebemotivujících
projevů klienta a na konci sezení je zveřejní nebo pro ně dá klientovi prostor
Potvrzování kladných postojů: Ocenění, pochvala, vyzdvižení toho, co se již povedlo,
klientových schopností a nadání (je důležité provádět opakovaně během celého období změn
motivace a vlastně i v průběhu dlouhotrvající abstinence, ale nepřehánět –mohlo by vyvolat v
klientovi dojem falešnosti).
Využití motivačních dotazníků: Pacientovi připomenou problémy,kterému návyková choroba
působila i výhody toho, když ji překoná. Možno využít i probírání diagnostických kritérií, kdy
terapeut objasňuje daná kriteria a klient si určuje sám, která kritéria splňuje (tím si nakonec
odpovídá na otázku,zda u něho může být diagnostikována závislost či nikoli).
Naprosto nevhodné je s klientem se hádat, projevovat výrazný nesouhlas, přetahovat se o
to, kdo má pravdu (kdo je “lepší”), nevhodné jsou i odsuzovávání, kritika, hanobení,
používání sarkasmu či projevy nedůvěry
Závěr
Motivace je jedním faktorem ze čtyř, který rozhoduje o úspěšnosti léčby závislého klienta
(dalšími jsou stupeň závislosti, kvalita osobnosti jedince, kvalita jeho okolí včetně
sociálního).
Terapeut by měl umět pracovat s motivací u klienta i u sebe. Oporou mu mohou být dobré
teoretické a praktické znalosti vhodných terapeutických intervencí, využívané s ohledem na
znalost jednotlivých stádií (fází) procesu změny chování u závislého klienta.
Zvládání často frustrující klientovy nízké nebo chybějící motivace ke změně závislého
chování a zaběhlých rituálů patří k základním předpokladům prevence “syndromu vyhoření”.
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10.1 ÚVOD
Jako téma jsem si zvolila problematiku péče o lidi s demencí a podporu kvality jejich
života v domovech důchodců. Přestože je demence dle příslušných předpisů pro řadu domovů
důchodců kontraindikací, jsou to právě tyto instituce, které poskytují péči osobám s demencí
nejčastěji.
Pro uvedené téma jsem se rozhodla na základě mé práce asistenta respitní péče v České
alzheimerovské společnosti, kde jsem měla možnost se blíže seznámit s problematikou demence a
jejích důsledků v životě nemocného a jeho rodiny. Pečující rodina se s postupující progresí nemoci
dostává do okamžiku, kdy je nucena se rozhodnout pro umístění nemocného do nějakého ústavu. A
jelikož jsou domovy důchodců institucemi, kde je i přes zmíněnou kontraindikaci poskytována
péče lidem s demencí nejčastěji, zajímalo mne, jakým způsobem lze péči realizovat a jaké
terapeutické přístupy lze využít pro podporu kvality jejich života.
Mezi pomáhající profese, které se v péči o lidi s demencí v domově důchodců uplatňují, patří
lékaři, zdravotní sestry, ošetřovatelé (pečovatelé), dále psychologové, fyzioterapeuti, psychoterapeuti,
důležitou roli zde sehrávají ergoterapeuti a arteterapeuti.
V běžném domově důchodců, v němž průměrný věk obyvatel přesahuje 80 let, může žít
nejméně třetina lidí postižených demencí v lehčím či těžším stadiu. Je známo, že v běžné populaci
se vyskytuje demence u 6 – 8 % osob nad 65 let a ve skupině osob starších 80 let postihuje dokonce
20 – 30 % z nich. V naší zemi tedy žije celkově kolem 100 tisíc lidí s demencí. Jestliže 3 – 5 % lidí
nad 65 let potřebuje ústavní péči, což je u nás 40 – 70 tisíc lidí, a k jejich nejfrekventovanější
diagnóze patří demence, znamená to, že v ústavní péči může zůstávat na dvě desítky tisíc lidí
postižených touto chorobou.
Péče o člověka s demencí patří mezi nejnáročnější. Jsou to lidé, kteří obtěžují neustálými
dotazy, často utíkají nebo bloudí po budově, vstupují do cizích pokojů, bývají agresivní, předčasně
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inkontinentní, trpí poruchami spánku. Jsou to zkrátka lidé vyžadující celodenní dohled. Ústavní
personál i spoluobyvatelé v domovech důchodců se tak musí potýkat s nároky, které jsou s
problematickým chováním osob s demencí spojeny.
Ke snadnějšímu zvládnutí možných důsledků problematického chování dementních klientů
může personálu pomoci odborné vzdělání a trénink ve schopnosti ohodnotit stav klienta, ale i
porozumění jeho chování, definování jeho potřeb a příprava individuálního plánu aktivit, které mu
dají potřebný pocit bezpečí, jistoty i vědomí vlastní důležitosti a užitečnosti.
To, co ale potřebuje člověk s demencí v ústavním prostředí především, je vybudování
vztahu mezi ním a personálem, zachování lidské důstojnosti a úcty ke své osobě jako k jedinečné
bytosti, která má svou minulost, rodinné zázemí i určitý cíl a smysl života.
Vědomí, že je zde člověk s jedinečnou historií, ke kterému můžeme mít vztah, který v sobě
skrývá určité terapeuticky využitelné dovednosti a zkušenosti, může činit práci personálu
zajímavější a efektivnější.

1. DEMENCE – PROJEVY A DŮSLEDKY NEMOCI
Příčina vzniku demence není známa, a proto na ni nebyl dosud objeven ani účinný lék.
Některé příznaky jako zapomnětlivost či deprese mohou být léčeny, obecně ale bohužel platí, že je
neléčitelná.
Demence představuje pro postiženého člověka obrovskou ztrátu pronikající všemi aspekty
všedního života. Aniž by byl přítomen jakýkoliv fyzický handicap, člověk není schopen s postupem
nemoci zvládat běžné úkony. Jedná se o celkovou ztrátu způsobenou poruchami ve všech oblastech
kognitivních funkcí, nikoli pouze v paměti. Důvodem ztráty je souhra různých poruch, a to poruch
získaných, tzn. objevujících se u lidí, kteří již dosáhli dospělosti, získali zkušenosti a splňovali role
dospělých jedinců. Takový člověk si nezávisle na nemoci udržuje o sobě představu jako o dospělém,
tudíž by toto vědomí mělo být jeho okolím respektováno a uznáno.
Demence působí jako filtr, který ovlivňuje jak informaci přijímanou, tak odesílanou. Porucha
deformuje nejen obraz, který osoba o světě získává, ale také způsob, kterým vyjadřuje své reakce.
Prvotními nejnápadnějšími příznaky demence bývají poruchy paměti, tzv. amnézie. Nejdříve
bývá postižena krátkodobá paměť. Vzpomínky ze vzdálené minulosti jsou obyčejně zachovány do
mnohem pozdějších stádií nemoci. Spolu se snížením intelektové úrovně dochází k degradaci myšlení
vůbec, vázne představivost, rychlost myšlení, vytrácí se schopnost hlubších logických myšlenkových
operací. U nemocného dále dochází k časoprostorové dezorientaci, tzn. vytrácí se u něj schopnost
rozvržení dne, později u něj dochází i k záměně osob. Ztráta krátkodobé paměti významně přispívá ke
zvýšenému pocitu nejistoty a napětí.
U lidí postižených demencí se mohou vyskytnout i poruchy vnímání – halucinace a bludy
(zrakové, sluchové). Přechodně může dojít k paranoidním bludům, které bývají obsahově chudé a
nesystematické – nemocný se cítí stále někým okrádán, dotyčný mu bere šaty či peří z peřin apod..
Jindy je blud systematičtější – do bludného kruhu zahrnuje dementní člověk své nejbližší.
Další postiženou oblastí je motivace, resp. její úbytek, kdy nemocný není schopen samostatně
zvládat denní rutinu. Je pro něj příznačný tělesný neklid a zvýšená pohyblivost, což se projevuje
stereotypními pohyby – bloumání bez cíle, neustálé chození na WC, ulpívání na jednom úkonu (tzv.
perseverance), nebo naopak setrvání v netečné poloze po velmi dlouhou dobu (tzv. inerce).
Další příznaky demence vznikají v důsledku postižení různých oblastí mozkové kůry. Patří
mezi ně motorické potíže (apraxie), kdy nemocný není schopen, respektive neví jak, vykonávat
jednoduché úkony jako je oblékání, odemčení dveří nebo nalití vody do sklenice. Další poruchou je
afázie, tj. porucha nebo ztráta schopnosti mluvit či rozumět psané nebo mluvené řeči. Tento člověk
obtížně nachází správná slova, vytváří si nová nebo je komolí, má nesprávnou větnou vazbu, někdy
vyslovené věty opakuje jako ozvěna. V konečné fázi nemoci dochází k mutismu. K vadám tohoto
druhu dále řadíme agrafii – neschopnost psát, agnózii – neschopnost rozeznávat vnímané apod..
Postupně dochází k oploštění a zchudnutí emotivity. Nemocný nereaguje na pocity druhých,
nedokáže ocenit jejich snahu. Zároveň se u něj mohou vyskytovat nekontrolovatelné a nezvládnutelné
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afekty, zejména vzteku, a patické nálady. Velmi často se k demenci přidružuje deprese, především
v počáteční fázi nemoci, kdy si nemocný ještě uvědomuje svou poruchu paměti.
V průběhu nemoci se nápadně mění osobnost nemocného. V počáteční fázi se např. začínají
objevovat dosud nezjevné povahové rysy nemocného nebo se jeho povaha zcela změní. V pozdějších
stádiích nemoci dochází k naprosté degradaci osobnosti, úpadku v etické i estetické sféře.

1.1. Zachované schopnosti osoby s kognitivní poruchou
Chování osob postižených demencí máme tendenci vnímat jako problematické. Velká část
chování je ale výsledkem snahy nemocného člověka využít i za daných okolností všech svých
zachovaných schopností při současných problémech.
Navzdory vážným deficitům si většina lidí postižených demencí může pamatovat věci ze
vzdálené minulosti, provádět dobře naučené a silně zafixované vzorce chování, osvojit si nové
stereotypy, mít požitek ze smyslových vjemů, reagovat a vyjadřovat emoce nebo sledovat logický
chod myšlenek. Jde o dovednosti, které sebou nese celoživotní zkušenost.
Nemocný nezapomíná ani své návyky. Naopak, zcela na ně spoléhá. Pomáhají mu zvládat
každodenní život. Svou roli zde sehrává tzv. procedurální paměť. Jde o mechanismus, kterým
získáváme návyky a učíme se dovednostem, abychom je mohli nakonec provádět zcela automaticky.
Jestliže je něco opakováno dostatečně často stále stejným způsobem, postupně to pronikne mezi
vzorce našeho chování.
Podobně je to se zmíněným logickým myšlením. Porucha paměti nemocnému brání, aby našel
vztah k posledním událostem a zabýval se situací ve správném časovém sledu. Schopnost vidět
logické souvislosti však velmi často dotčena není. Jsou – li správné informace poskytovány pomalu a
postupně, osoba je zpravidla dokáže sledovat.
Zachované schopnosti jsou oblastí, na kterou by se měla péče o lidi s demencí zaměřovat
především. Představují totiž cenný zdroj, který může péči ulehčit a zároveň nemocného podpořit.

2. ZÁSADY ÚSPĚŠNÉ PÉČE
Člověk s demencí je na tom asi stejně, jako kdyby vás někdo vzal, posadil do letadla a odvezl
do úplně cizí země, kde nebudete znát vůbec nic. Nebudete se tam orientovat, rozumět jazyku a
všechno, co uvidíte kolem sebe, vás proto bude v podstatě ohrožovat. Ale pokud se v tomhle cizím
prostředí – a tím může být pro člověka s demencí i místo, kde předtím třicet let žil – objeví člověk,
který udělá nebo řekne něco, na co jste zvyklí, co máte dosud uloženo ve své staropaměti, řeknete si:
ten člověk mě zná, to je můj člověk. A zklidníte se. Tohle je jeden z velmi účinných způsobů, jak
eliminovat agresi a vytvořit klientům prostředí, ve kterém se cítí bezpečně.
Optimální péče o lidi s demencí tedy zahrnuje tři základní prvky – dobrý vztah mezi
pomáhajícím pracovníkem a osobou postiženou demencí, bezpečné prostředí a smysluplné aktivity.
Při kognitivní poruše dochází k situacím, které mohou být náročné pro jakýkoliv vztah.
Přestože postižená osoba i pomáhající pracovník sdílejí jeden svět, často ho oba nahlížejí z různých
perspektiv. Kvůli nedostatku vhledu ale nemocný tento vzájemný vztah budovat a chránit nedokáže.
Veškerá zodpovědnost spočívá na pracovníkovi.
V bezpečí vzájemného vztahu může člověk, jehož svět je nepředvídatelný a často děsivý, najít
sílu k vypořádání se situacemi, které by jinak naháněly strach, vztek nebo zaháněly do izolace. A to je
cílem peče – vybudovat spojenectví, ve kterém jsou nemocný člověk i pomáhající pracovník schopni
dělat společně cokoliv, co je pro všední život nutností.
K navázání a udržení podobného vztahu přestavují pro pomáhajícího pracovníka zásadní
význam informace, a to zejména týkající se osobní historie klienta, jeho osobnostních rysů, zvyků,
hodnot, zájmů, zálib, rituálů, silných a slabých stránek, které určují jeho reakce. Dále je důležité znát i
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oslovení či přezdívku, na které je nemocný zvyklý. Aby informace byly skutečně užitečné, musí je
pracovník získávat nepřetržitě. Proto je tolik důležitý neustálý kontakt s rodinou a příbuznými klienta.
Vedle podpory vztahu a získání informací je nezbytná co možná nejlepší vzájemná
komunikace. K dosažení takové komunikace je nutné, aby pomáhající pracovník porozuměl povaze
komunikačních bariér, které demence vyvolává.
Jak tedy usnadnit porozumění? Vnímat především neverbální projevy klienta, jelikož výraz
tváře a gesta jsou přesnější než slova, nenutit klienta říkat správná slova. Pokud pracovník ví, co chce
klient říci, měl by to dopovědět za něj – pro klienta to představuje velkou úlevu. Člověk postižený
demencí má kromě vyjadřovaní problémy i s porozuměním. Nerozumí určitým situacím, protože mu
díky nemoci chybí souvislosti. Není schopen rozumět určitým slovům, má zhoršenou pozornost,
neudrží v paměti dílčí informace, které vytvářejí celou myšlenku. Z těchto důvodů by pomáhající
pracovník měl minimalizovat závislost na mluveném jazyku. Vše, co říká, by měl podporovat
vhodnými gesty, neboť člověk s demencí je stále schopen rozumět řeči těla, náladě a upřímnosti. Dále
je při komunikaci vhodné užívat krátkých, jednoduchých vět zaměřených na jedno téma, vyhýbat se
otevřeným otázkám a příkazům, protože nabízejí více možností nebo vyžadují více kroků. Co se týče
psaného jazyka, je nutné nejprve zjistit, zda mu nemocný skutečně rozumí. To lze jednoduchou
psanou instrukcí, např. „zatleskej“. Pokud to nemocný správně přečte, ale neprovede, nelze na tuto
formu komunikace spoléhat.
Ke klientovi by pomáhající pracovník měl vždy přistupovat otevřeně, přátelsky a laskavě. Na
začátku každého rozhovoru je vhodné klienta oslovit jménem, popřípadě se ujistit, že rozhovoru
skutečně věnuje pozornost. Pracovník by zároveň neměl spoléhat, že ho nemocný poznává, proto je
nejlepší se vždy znovu představit, připomenout i svůj vztah ke klientovi a cíl setkání. Důležitá je
zmíněná řeč těla jako je výraz tváře, jemný dotyk či držení za ruku, ale ne dříve, než se ujistíme, že
nám klient dal svolení proniknout do jeho osobního prostoru.
2.1. Podpora zachovaných schopností lidí s demencí
Podpora zachovaných schopností či kompenzace specifických problémů by se měly stát
součástí denního režimu každého klienta postiženého demencí. Aby přístup byl účinný, musí nabízet
každému klientovi specifické aktivity a na jeho zvláštní (individuální) potřeby reagovat
odpovídajícími způsoby poskytování pomoci.
V důsledku poruch paměti se lidé s demencí špatně orientují v místě, čase i mezi ostatními
lidmi. Nejsou schopni si v paměti uchovat jednotlivé informace dostatečně dlouho na to, aby jim
dohromady dávaly smysl. Důležitá je proto rutina - způsob, jakým jsou sestaveny jednotlivé činnosti,
slova použitá k ohlášení určité události, pracovník spojený s určitou činností apod..
Co se týče již zmíněné podpory komunikace s klientem, pomáhající pracovník by se měl
naučit mluvit slovníkem postižené osoby, využívat neverbálního jazyka a svá slova podporovat gesty.
Konverzaci je vhodné vést v konkrétní rovině bez abstraktních pojmů či řečnických obratů.
Chování člověka s demencí je charakteristické neschopností setrvat u jedné činnosti, touláním
se, neklidem, vykřikováním a podrážděností, souvisí s neschopností soustředit se a udržet pozornost.
Pozornost lze podpořit předáním informací v malých a stravitelných dávkách či snížením přítomnosti
rušivých podnětů. Nejvíce v tomto směru útočí televize a rozhlas jako kulisa, veřejná hlášení či
rozhovory personálu přímo nad hlavami klientů. Televize by měla být mimo místnost, kde probíhají
běžné aktivity. Tento druh zvuku velmi rozptyluje a může zcela znemožnit fungování osoby
s narušenými poznávacími schopnostmi. Je mnohem lepší pustit pásku se známou hudbou nebo
písničkami, které u klientů vyvolají vzpomínky a potěší je.
V důsledku poruchy vhledu, úsudku a abstrakce může u člověka s demencí docházet ke ztrátě
společensky přiměřeného chování, ke zhoršené schopnosti předvídat důsledky svého jednání,
k tendenci chápat věci doslovně. Proto by pomáhající pracovník měl předvídat možné omyly, omezit
možnosti výběru (otevřené otázky) nebo se nesnažit klienta přesvědčit o nesprávnosti jeho počínání.
Nejlepší prevencí jsou takové úkoly, u kterých nehrozí selhání nebo vážné důsledky (např. utírání
nádobí, shrabání listí, skládání kapesníků, plnění obálek apod.).
Neméně důležitá je kompenzace poruch motoriky, díky kterým klient s demencí má problém
začít a skončit nějaký úkol nebo vykonává jednotlivé části úkolu ve špatném pořadí, proto se u něj
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objevuje zdánlivá zatvrzelost a nechuť k aktivitám. Pracovník může klientovi pomoci tím, že např.
začne určitou činnost a zároveň podporuje klientovu přirozenou tendenci činnost převzít. Dále může
klienta postavit do situace, při které se příslušný vzorec chování spustí automaticky. Místo, abychom
klientovi řekli, že má předmět zvednout, prostě mu ho podáme, nebo úkol rozložíme na dílčí kroky.
Například při oblékání musí pracovník podávat osobě každou část oblečení zvlášť, protože
komplikovaný proces oblékání ji může přetěžovat a vyvolávat u ní odpor a stres.
Demence zasahuje do schopnosti interpretovat a chápat pocity, neovlivňuje však schopnost
mít z nich požitek. Bohužel s tím, jak osoba přestává být schopna starat se o sebe, pohybovat se a
reagovat na kontakt s druhými lidmi, zmenšuje se i rozsah jejích senzorických podnětů. Osoba trpí tzv.
senzorickou deprivací srovnatelnou s hladověním či dehydratací. Více než kdy předtím dělá člověku
dobře vůně dobrého jídla, poslech hudby – možná jedné oblíbené skladby dokola, je pro něj příjemné
dívat se na všední věci, držet se za ruce a poslouchat přátelský hlas.
Neméně důležité smyslové podněty jsou pohyb a rytmus, které nepotřebují interpretaci. Tanec,
podupávání, tleskání a bubnování jsou spojeny s příjemnými pocity.
Neměly by se opomíjet ani další zachované schopnosti, jako jsou schopnost vyjádřit názor a
nabídnout radu, osvojit si nové stereotypy či reagovat a vyjadřovat emoce. Člověk, který zastává
nějaký názor nebo poskytuje radu, se vlastně nikdy nemýlí.
2.2. Význam prostředí
Prostředí klientovi pomáhá plně využít zachovaných schopností, přizpůsobuje se jeho
neschopnosti a poskytuje mu možnost uspokojit své individuální potřeby (např. potřeba chodit sem a
tam, dát průchod emocím, mít dostatek senzorických podnětů). Prostředí tvoří nejen kontakty klienta
s druhými lidmi (zejména s pomáhajícími pracovníky), ale i samotné fyzické prostředí domovů
důchodců. Vzhledem k tomu, že osoba s kognitivní poruchou je na svém prostředí mimořádně závislá,
má každé setkání vliv na to, jak se cítí i jak se chová.
Důvěra osoby s kognitivní poruchou je tím jediným a zároveň nejúčelnějším prostředkem,
který má pomáhající pracovník k dispozici. Může ji však snadno ztratit. Bohužel v prostředí
každodenní péče často dochází k příhodám, které důvěru podkopávají – oslovujeme lidi zdrobnělinou,
vstupujeme do jejich osobního prostoru bez předešlého souhlasu, říkáme, že je vše v pořádku, když
tomu tak není apod.. Soukromí je silná potřeba, kterou v domovech důchodců není snadné uspokojit.
Co se týče stavebních úprav domova, je třeba dbát na to, aby všechny prostory byly kromě
přiměřeného osvětlení i přehledné. Podlahy by měly být světlé, matné a bez vzorů. Lesklé a zrcadlící
se povrchy, záře a stíny mohou vizuální vnímání deformovat. Lesklé podlahy vypadají jako mokré.
Zrcadla působí na klienty, kteří již nedokáží poznat svůj vlastní obraz. Vytvářejí iluzi, že v pokoji jsou
cizí lidé a působí velmi rozčilujícím dojmem. Je vhodné vybavit místo bydliště člověka s demencí
bezpečnými a uklidňujícími předměty z minulosti. Barva všech důležitých dveří by měla být jiná, než
je barva okolních zdí – zejména dveře na toaletu.
Postoje, vztahy a programy jsou ale natolik součástí prostředí, že mohou nahradit mnohé
hmotné nedostatky nebo naopak negovat pozitivní efekt toho nejideálnějšího prostředí.
2.3. Aktivizační programy
Při péči o lidi s demencí pravděpodobně neexistuje cennější prostředek, než je smysluplná
aktivita. Programy aktivit jsou pro nemocného stejně důležité jako samotná fyzická péče a výživa.
„Něco dělat“ znamená pro většinu lidí synonymum slov „být naživu“. Tragédie demence
spočívá v tom, že zbaví živého člověka schopnosti něco dělat o mnoho let dříve, než je na to jeho tělo
připraveno.
Lidé s demencí jsou závislí jak fyzicky, tak emocionálně. Proto i samotná aktivita má přímý
vliv na to, jaký má osoba ze sebe pocit a jaký má pocit z lidí, kteří o ni pečují. Pokud se aktivita jeví
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jako dětinská, může klient zažívat pocity ponížení, frustrace a selhání. Přitom díky nemoci neexistuje
způsob, jak svůj pocit okolí sdělit.
Tradiční metody programování aktivit zde moc nefungují. Programy, které vyžadují iniciativu
a spolupráci založenou na pochopení, jsou pro osoby s demencí nevyhovující. Tito lidé nesledují
rozpis činností, téměř nikdy se z vlastní vůle k aktivitám nedostaví. Potřebují aktivity, které přicházejí
za nimi a vycházejí z rutiny každodenního života. Vhodné jsou proto aktivity podobné činnostem,
kterým by se věnovali, kdyby byli zdraví.
Chceme – li obyvatele s demencí aktivizovat, pak jej musíme dobře poznat. Aktivizace musí
korespondovat s člověkem, kterého máme před sebou. Důležitou součástí je proto např. vtahování
rodinných příslušníků do života a chodu ústavu. Někdy se pracovníci při programování aktivit
dopouštějí chyby, když ve snaze pomoci, udělají za klienta práci, kterou ještě zvládne sám, jen mu to
trvá déle a výsledek nemusí být dokonalý. Touto „pomocí“ ho ve skutečnosti zneschopňují. Za to mu
nabízejí aktivitu, která je pro něj nesmyslná, a diví se, proč nespolupracuje. Člověk, který nikdy
nemaloval, stěží najde ve stáří zálibu v pastelkách. Neměla by se mu brát možnost malovat, ale neměl
by být do této činnosti nucen. Je velkým handicapem ústavních zařízení, že jejich obyvatelé jsou
nuceni přijímat služby hotelového typu, čímž přicházejí o možnost nejpřirozenější aktivizace, a to
právě aktivizace běžným životem.
Individuálně plánované aktivity navíc poskytují člověku s demencí podpůrné prostředí a
zaručují dosažení úspěchu, protože vycházejí z jeho zachovaných schopností, ne z omezení. Činnost
musí být smysluplná, což znamená, aby byla prováděna dobrovolně a byla sociálně přiměřená.
Aktivita, která bude bláznivá, může ohrozit již tak zranitelné sebevědomí klienta. Existuje celá řada
aktivit, při kterých nemůže dojít k neúspěchu – zametání podlahy, utírání prachu, poskytování rady či
dohlížení na někoho jiného při činnosti.
Nabídneme – li však klientovi nějakou aktivitu, zároveň mu jinou bereme. Posedávání klienta
na pohovce či hledění z okna se nám může jevit jako nečinnost, pro něj to ale může znamenat
soustředěné pozorování, tudíž důležitou činnost. Není tedy nutné aktivizovat za každou cenu, naopak
je podstatné respektovat tempo klienta a jeho přání.
Program aktivit lze rozdělit do různých sfér činnosti. Jednou z nich může být práce
(ergoterapie). Práce a pracovní role jsou důležitými aspekty života většiny lidí, dávají pocit důležitosti
a užitečnosti. Provoz zařízení poskytuje obyvatelům řadu příležitostí, aby se na něčem podíleli – práce
na zahradě, výzdoba domova, pomoc při uklízení, roznášení novin, vaření nějakého jídla apod..
Většinu těchto činností lze modifikovat tak, aby se na nich mohl alespoň částečně podílet i klient
s demencí. Na zahradě může např. ostatním podržet nářadí nebo jen jejich činnosti přihlížet.
S postupující nemocí nelze ale klientovi nabídnout jinou práci, než takovou, která byla pro
účel aktivizace záměrně vymyšlena – např. skládání ručníků, které se skutečně nepoužívají, žehlení
kapesníků vypnutou žehličkou, párování ponožek, které pak personál zase rozpáruje, navlékání
korálků, aranžování květin. Uvedené činnosti se ale mohou používat pouze u těch klientů, které těší
sám proces bez ohledu na účel činnosti.
Jinými aktivitami spadajícími do sféry práce jsou – pletení, namotávání klubíček vlny,
míchání těsta, pomoc při utírání nádobí apod.. Do sféry práce lze zařadit i výrobu různých koláží,
keramiku a malování (arteterapie).
Mezi nejsoukromější a nejintimnější aktivity patří aktivity denního života – oblékání, koupání,
stravování, uléhání a stávání, používání toalety. Bohužel jsou to zároveň první aktivity, nad kterými
klient s demencí ztrácí kontrolu a dostává se do situace, kdy potřebuje něčí pomoc a péči. Zkrátka se
nejsoukromější záležitosti dostávají do rukou někoho jiného, stávají se náplní jeho práce a jsou také
často vnímány jako práce nepříjemná. Aktivity denního života navíc odrážejí kvalitu osobního bytí a
využívají starých dovedností. Proto musí personál tyto dovednosti dobře znát.
Neméně důležitou sférou aktivit je jídlo. Pro závislou osobu představuje hodnotný čas.
Stolování, pokud se ho účastní více lidí, je příležitostí k navazování vztahů mezi obyvateli,
vzpomínání, posílení starých dovedností. Sdílení společenství u jídla může také lámat bariéru mezi
klienty a personálem – v případě, že se jí společně.
Další sférou aktivit je cvičení. Vhodné pro klienty s demencí jsou tanec, míčové hry (např.
házení míčku do ohraničeného prostoru), plavání, chůze apod., dále veškeré činnosti využívající jemné
motoriky - masážní míčky, kamínky, třídění knoflíků. Vhodné jsou i různé hry jako domino nebo hrací
karty, pokud ponecháme stranou pravidla. Důležitou roli zde zastává i hudba (muzikoterapie), která
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zklidňuje a vytváří atmosféru pohody a prostor pro relaxaci a meditaci. Kromě poslechu mohou klienti
např. zpívat lidové písně.
Řada aktivit se může odehrávat venku, mimo prostor domova – kromě zmíněné pomoci při
zahradničení, může klient s demencí např. chodit na procházky, krmit ptáky, trhat květiny pro výzdobu
domova, ale také s ním můžeme navštívit nějakou kavárnu. Venkovní aktivity jsou důležité pro
podporu kontaktu klienta s běžným životem, pro zamezení jeho společenské izolace.
Vedle zmíněné ergoterapie, arteterapie, muzikoterapie a tělesného cvičení je v aktivizaci velmi
důležitá tzv. reminiscenční terapie využívající vzpomínek (tzn. zachovalé dlouhodobé paměti) na
minulost klienta, jeho rodinu, důležité životní události. Výhodou uvedené techniky je opět nemožnost
se mýlit, klient zde není vystaven selhání. Navíc mu dodává důležitý pocit člověka s určitými
zkušenostmi, posiluje jeho vědomí vlastní identity.
Součástí individuálního plánu každého klienta by měly být aktivity šité na míru, tzn. týkající
se zájmů klienta v minulosti. Individuální činnosti zachovávají v životě klienta určitou kontinuitu
s dřívějším „zdravým“ bytím, tudíž podporují jeho sebevědomí.
V programování aktivit by se neměly opomíjet senzorické podněty jako vůně, chuť, přátelský
hlas, dotyky apod., které jsou zdrojem mnoha příjemných zážitků. Nemělo by se podceňovat ani
samotné prostředí domova. Pokud zde např. vytvoříme místa, která budou spontánně klienty vybízet
k posezení a strávení chvilky s ostatními obyvateli, opět můžeme u lidí s demencí vyvolat pocit, že
jsou součástí dění a zastávají zde svou roli.
Zásady aktivit, které jsou pro aktivizaci klientů s demencí nejúčinnější –
 užívají známých pohybových stereotypů,
 mají výrazné, rytmické prvky,
 obsahují jeden stále se opakující krok,
 poskytují okamžitou zpětnou vazbu,
 zapojují člověka přímo,
 jsou rigidní, konkrétní a předvídatelné.
Při zavádění aktivity by se měly minimalizovat rozptylující podněty, dávat podrobné
instrukce, napomáhat konkrétními vizuálními prostředky, místo otázek raději dávat pokyny a udávat
směr i opakovaně, vytvořit situaci, která vyvolá spontánní reakci, užívat nápovědy. Pracovníci by dále
měli začínat činnost tím, že nechají klienta, aby se díval, pokud váhá se zapojením do aktivity. U
takového klienta je též podstatné se ujistit, zda činnost odpovídá jeho schopnostem porozumět a úkon
provést.
Při sestavování programu dne obyvatel s demencí by se měla zavést již zmíněná pravidelná
rutina, která pro ně představuje obrovský zdroj bezpečí. Poskytuje jim jistotu, že vědí, co bude
následovat. Nabízí pocit kontroly a je také jedním z nejsilnějších prostředků orientace.
3. PÉČE O SEBE
Práce pomáhajících pracovníků v péči o lidi s demencí je náročná a velmi vyčerpávající. A
možná právě proto v málokteré práci dojde tak brzy k vyčerpání či vyhasnutí jako u pomáhající
profese. Čím je práce emočně náročnější, tím je větší míra stresu a vyšší potřeba, aby o profesionála
někdo pečoval. Zkrátka nejen klient, ale i pečovatel potřebuje sdílet své pocity. Pokud pracovník nemá
možnost s někým své pocity sdílet nebo svou vyčerpanost vnímá jako slabost, kterou musí překonat,
může u něj dojít k syndromu vyhoření.
Pomáhající pracovník by si měl uvědomit, že jeho práce nesmí vést k tomu, aby se sám
zhroutil. Má tedy právo na zdánlivé sobectví, na odpočinek, na vlastní radost. Měl by si připustit, že je
vyčerpaný, že ho práce zmáhá, nebaví a někdy se i na klienta zlobí, má na něj vztek. Hlavně by si měl
uvědomit, že na zlostné pocity má právo a nárok. A pokud si potřebuje udělat přestávku, někam na čas
odjet, nedopouští se ničeho zlého. Je to jeho obrana, aby později mohl ve své práci pokračovat. Je to
zároveň i projev jeho zdravého (ochranného) sobectví.
Zařízení by mělo pomáhajícím pracovníkům dát prostor ke sdílení pocitů, ať již formou
supervize, která bohužel není v našich domovech důchodců častá, nebo formou pravidelných nejen
organizačních, ale i „klientských“ porad pracovníků s nadřízenými. Nedílnou součástí je i podpora
kvalitních vztahů na pracovišti. Přátelská a vzájemně se podporující atmosféra mezi kolegy je
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důležitou prevencí vyhoření. Řešením je tedy podpora týmové spolupráce pracovníků na jednotlivých
odděleních domova důchodců. Zejména v péči o lidi s demencí hraje jednotný přístup personálu ke
klientovi, průběžná diskuse o jeho stavu a tomu přizpůsobená péče velmi důležitou roli. Nejednotný
přístup působí nespokojenost a zmatek u personálu, a tudíž i u klienta s demencí. Ten je na jakékoliv
změny citlivý, protože tím ztrácí důležitý pocit jistoty.
Nesmírnou pomocí je možnost dalšího sebevzdělávání personálu.
K zásadám úspěšné práce a podpoře kvality života lidí s demencí v domovech důchodců patří i
přístup k péči. Je lepší tyto lidi separovat od ostatních obyvatel domova důchodců, věnovat jim
speciální péči odpovídající jejich speciálním potřebám, nebo je naopak pro kvalitu života lidí
s demencí vhodnější integrace mezi ostatní obyvatele, čímž se podle zastánců této filosofie zamezí
jejich izolaci?
4. SPECIALIZOVANÁ NEBO INTEGROVANÁ PÉČE?
Oba přístupy, tj. integrace či separace osob postižených demencí, lze v praxi různě
kombinovat v závislosti na zmíněných možnostech zařízení, místních podmínkách i struktuře obyvatel
domova důchodců.
V současné době existují v podstatě čtyři modely :
 plná integrace – lidé společně bydlí, společně se účastní některých programů a společně
tráví čas,
 integrované bydlení, separace na denní program – lidé s demencí se během dne účastní
specializovaného programu,
 separované bydlení – samostatné oddělení se specializovaným programem, obyvatelé s
demencí jsou částečně, dle možností a je – li to považováno za prospěšné, integrováni do
společných programů,
 úplná separace 24 hodin denně – samostatné specializované centrum pro lidi s těžkou
demencí – speciální režim založený na principech přístupu orientovaného na klienta
(Rogers), tj. plná akceptace, přizpůsobení péče potřebám člověka atd.

4.1. Plná integrace
Za model plné integrace lze považovat běžné soužití obyvatel v domovech důchodců.
Vzhledem k počtu let, které zde senioři stráví, může se u řady z nich v průběhu pobytu demence
rozvinout. V řadě domovů je však obyvatelům zajišťována pouze běžná základní péče a u lidí
s demencí se specifikům jejich nemoci nevěnuje příliš pozornost.
Integrace představuje vhodný model pro lidi s mírnějším stupněm demence a je smysluplný
v menší skupině klientů, kdy má personál chod skupiny pod kontrolou, a tudíž může všem klientům
zajistit bezpečí a ochranu před vystavením se nepříjemným zážitkům a situacím.
Důležitou podmínkou tohoto modelu je stálý personál, který klienty zná, a tudíž přihlíží ke
specifikům jejich nemoci a potřebám. Zároveň hledá cestu, jak zachovalých schopností lidí s demencí
při společných činnostech využít.
4.2. Integrované bydlení, separace na denní program
Tento model znamená kombinaci integrované a specializované péče, kdy lidé s demencí
společně bydlí, stravují se a tráví většinu času s ostatními obyvateli, ale na část dne, tzn. na aktivizační
program, jsou „separováni“ od ostatních obyvatel. Uvedený přístup má určitou výhodu pro obě
skupiny obyvatel. Lidé s demencí vyžadují při aktivizaci jiný přístup než ostatní klienti, kteří dávají
přednost intelektuálně zaměřeným aktivitám a nepotřebují tak intenzivní a individuální péči. Lidé
postižení demencí navíc nejsou schopni udržet pozornost, potřebují často dopomoci při aktivitě.
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Vyžadují činnosti, které přicházejí za nimi, je u nich nutná mnohem větší motivace než u ostatních
obyvatel a především komunikace s nimi se řídí trochu jinými pravidly.
Integrační modely kladou vysoké nároky nejen na personál, ale i na obyvatele. Ti jsou ve
svém pokročilém věku vystaveni v každodenním spolužití s lidmi s demencí situacím, které si
dobrovolně nevybrali, ale jsou nuceni jim čelit (např. poruchy spánku a noční toulání, chození do
cizích pokojů apod.). Problematické soužití u nich může zcela přirozeně vyvolat vztek až agresi vůči
obyvatelům s demencí a ti jsou zase vystaveni chování, které je ohrožuje a nechápou jeho příčinu.
Záleží především na personálu, aby obyvatelům neustále vysvětloval chování, které je s demencí
spojeno a díky kterému se klienti tak nechovají schválně. Zároveň musí obyvatele s demencí chránit a
dodávat jim pocit bezpečí, a ke všem dohromady by měl být navíc vstřícný, laskavý a ohleduplný. Jde
v mnohém o nadlidský výkon.

4.3. Separované bydlení
Model separovaného bydlení představuje specializovanou péči, i když nejde o plnou separaci
lidí s demencí od ostatních obyvatel domova důchodců. V některých případech jsou podle možností
lidé s demencí částečně integrováni mezi ostatní obyvatele. Podle tohoto přístupu mají lidé s demencí
speciální potřeby vyplývající z charakteru jejich nemoci, a tudíž jim musí být poskytována
specializovaná péče na separovaném oddělení.
SEPARACE OPROTI INTEGRACI UMOŽŇUJE KONCENTROVANOU PÉČI O
OBYVATELE S DEMENCÍ. ZÁROVEŇ BY SE ALE NEMĚLO ZAPOMÍNAT NA POTŘEBU
KLIENTŮ BÝT SOUČÁSTÍ DĚNÍ, VYJÍT Z ODDĚLENÍ VEN A PATŘIT TAK DO
SPOLEČENSTVÍ OSTATNÍCH. PROTO ZDE FUNGUJE ŘADA INTEGRAČNÍCH
PROGRAMŮ, JAKO JSOU BOHOSLUŽBY, PROCHÁZKY V PARKU A RŮZNÉ
KULTURNÍ AKCE. NA AKCÍCH JSOU STÁLE PŘÍTOMNI POMÁHAJÍCÍ PRACOVNÍCI
ZE SPECIALIZOVANÝCH ODDĚLENÍ, KTEŘÍ DOHLÍŽEJÍ NA BEZPEČÍ SVÝCH
KLIENTŮ. POKUD SE KLIENTI NECÍTÍ DOBŘE, MAJÍ TADY NĚKOHO, KOHO ZNAJÍ A
KTERÝ JIM DODÁVÁ JISTOTU.
STÁLÝ PERSONÁL NA SPECIALIZOVANÉM ODDĚLENÍ S MENŠÍ SKUPINOU
KLIENTŮ, PRAVIDELNÉ VEDENÍ DOKUMENTACE, SUPERVIZE A TÝMOVÁ
SPOLUPRÁCE ZAJIŠŤUJÍ DŮLEŽITÝ JEDNOTNÝ PŘÍSTUP V PÉČI O JEDNOTLIVÉ
KLIENTY.
4.4. PLNÁ SEPARACE
TENTO MODEL PŘEDSTAVUJE ALTERNATIVU K VELKÝM ÚSTAVŮM, A TO
FORMOU MALÝCH BYTOVÝCH JEDNOTEK POSKYTUJÍCÍCH CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ
PRO SKUPINY SENIORŮ. SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA V SAMOSTATNÉM DOMĚ.
CÍLEM PÉČE JE, ABY OBYVATELÉ I PŘES SVOU NEMOC A ZMATENOST ŽILI CO
NEJNORMÁLNĚJŠÍM ŽIVOTEM A PODRŽELI SI CO NEJVĚTŠÍ MOŽNOST O SVÉM
ŽIVOTĚ ROZHODOVAT. Z PRAKTICKÉHO HLEDISKA TO ZNAMENÁ – ŽÁDNÁ
TERAPEUTICKÁ ATMOSFÉRA, ŽÁDNÉ AKTIVIZAČNÍ PROGRAMY, JEN SPOLUŽITÍ
OBYVATEL A PERSONÁLU V JEDNÉ DOMÁCNOSTI. DOHROMADY BYDLÍ, JEDÍ,
SDÍLEJÍ SVÉ RADOSTI I STAROSTI – PODOBNĚ JAKO V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ.
PERSONÁL SE U KLIENTŮ PRAVIDELNĚ STŘÍDÁ NA RANNÍ, ODPOLEDNÍ A NOČNÍ
SLUŽBY A PŘEDÁVÁ SI DŮLEŽITÉ INFORMACE. NOČNÍ SLUŽBY MAJÍ V ZAŘÍZENÍ
ZVLÁŠTNÍ ÚLOHU. JE – LI PŘES DEN HLAVNÍ STAROSTÍ PERSONÁLU VYHOVĚT
OBYVATELŮM, PLATÍ TOTÉŽ I V NOCI. LIDÉ TRPÍCÍ DEMENCÍ POTŘEBUJÍ JAK
POMOC, TAK BLÍZKOST DRUHÉHO ČLOVĚKA, KDYŽ V NOCI ZTRATÍ ORIENTACI.
VELMI DŮLEŽITÉ JE, ABY SE VŠE ODEHRÁVALO KLIDNĚ A BEZ ROZRUCHU.
VÝZNAMNOU ROLI ZDE HRAJE FYZICKÝ KONTAKT, BEZ KTERÉHO U LIDÍ
S DEMENCÍ ČASTO ANI NELZE NAVODIT POCIT BEZPEČÍ A BLÍZKOSTI. DALŠÍM
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PODSTATNOU SOUČÁSTÍ PÉČE JE ZAPOJENÍ RODIN KLIENTŮ, KTERÉ SEM MOHOU
BEZ OMEZENÍ PŘICHÁZET A MAJÍ NA CHOD DOMOVA SKUTEČNÝ VLIV.
PRÁCE PERSONÁLU S KLIENTY VYCHÁZÍ Z PRINCIPŮ HUMANISTICKÉHO
PŘÍSTUPU CARLA ROGERSE – VZTAH PEČOVATELE A KLIENTA JE ZALOŽEN NA
INTUITIVNÍM POROZUMĚNÍ, PŘIJETÍ A UPŘÍMNOSTI (AUTENTICITĚ), JIMIŽ SE
PERSONÁL NECHÁ VÉST. PRACOVNÍCI SE TAK SNAŽÍ POROZUMĚT PROŽÍVÁNÍ A
ZMATENOSTI NEMOCNÝCH OBYVATEL A UČÍ SE NA CITLIVĚ REAGOVAT.
4.5. POROVNÁNÍ PŘÍSTUPŮ
V PRAXI SE UKAZUJÍ URČITÉ VÝHODY I NEVÝHODY OBOU MODELŮ.
Důvody separace a specializované péče jsou nasnadě : lidé s demencí mají vzhledem ke svému
postižení speciální potřeby, jejichž uspokojení klade zvláštní nároky na charakter péče a na kvalifikaci
personálu. Jejich přítomnost mezi ostatními obyvateli je náročná pro obě strany i pro personál. Lidé
s kognitivní poruchou nedokáží posoudit důsledky svého jednání, které je proto někdy pro přítomné
osoby obtěžující. Ruší klid ostatních obyvatel a sami přicházejí o svoji důstojnost.
Pro integraci mluví kromě filozofie, která vyzdvihuje důležitost integrace lidí s postižením
mezi zdravou populaci, též zkušenosti některých zařízení : lidé postižení demencí neztrácejí kontakt se
světem, zůstávají členy kolektivu, vymaní se z izolace, ostatní obyvatelé jsou schopni je přijmout, lidé
s demencí jsou schopni projevovat emoce, ale také se těšit ze společnosti druhých, projevit zdvořilost,
zapojit se do programů apod..
Pro integraci též mluví stávající možnosti řady zařízení, kde většinou chybí kapacity pro
zřízení specializovaného oddělení či samostatného centra. Výhodou integrované péče je také zmíněný
kontakt lidí postižených demencí se světem a zabránění jejich izolaci. Pokud se ale model plné
integrace uplatňuje ve velkých domovech důchodců, klade to nebývalé nároky na ostatní obyvatele a
především personál. Pomáhající pracovníci nemají možnost vzhledem k velkému počtu obyvatel
přistupovat k lidem s demencí individuálně, nemají prostor pro uspokojování specifických potřeb
klientů. Není v jejich silách uhlídat možné nástrahy, které lidem s demencí hrozí (pády, úrazy, ztráta
orientace). Navíc v tak velkém počtu jak personálu, tak obyvatel, není možné zajistit jednotný přístup
všech pracovníků (i obyvatel), který pro klienty s kognitivní poruchou znamená důležitý zdroj jistoty a
bezpečí.
Dalším problematickým bodem je již zmíněné soužití lidí s demencí a ostatních obyvatel,
které na ně klade velké nároky. Integrační model po nich vyžaduje, aby se sami stali „pečovateli“ naučili se specifikům demence, pochopili problematické chování dementních klientů, naučili se
vědomě své chování regulovat atd. Tito lidé jsou ale staří s řadou vlastních problémů, se kterými jsou
nuceni se vyrovnat. Sami se ocitají na místě, které jim přes veškerou snahu personálu nedává takový
pocit bezpečí jako bývalý domov. K lidem s demencí nemají vztah jako jejich příbuzní. A přesto jsou
nuceni těžkostem čelit, každodenně se s nimi vyrovnávat namísto klidného prožití stáří, které si
v domově důchodců plánovali. Vyrovnávání se s problematickým chováním u nich může vyvolat
vztek a agresi vůči člověku s demencí. Ten je vystaven zlostnému zacházení, kterému nerozumí, a
nemá zde nablízku pečovatele, který by situaci „ošetřil“, jelikož se kromě něj stará o řadu dalších
klientů. Ne vždy dochází k tak závažným konfliktům, ale ukazuje se, že smysluplná integrace pro
všechny zúčastněné strany je efektivnější v menší skupině klientů a i zde musí být pracovník, který
zná principy integrace, zároveň ví o speciálních potřebách lidí s demencí a dokáže je efektivně
skloubit s potřebami ostatních.
Oproti integraci stojí separace a specializovaná péče, která zajišťuje lidem s demencí
intenzivní celodenní péči založenou na individuálním přístupu z hlediska jejich potřeb. Vzhledem
k tomu, že je poskytována v menších skupinách a pouze lidem s demencí, je zde zajištěna i plná
koncentrace personálu na zmíněné individuální potřeby. V rámci specializované péče je klient ošetřen
celostně – po fyzické i psychické stránce. Přesto i separace a specializovaná péče v sobě skýtá některá
úskalí.
Vzhledem k separaci a intenzitě je vhodnější pro lidi s těžší formou demence. Předčasným
umístěním člověka s počínající demencí na specializované oddělení může dojít k nežádoucí
konfrontaci s představami o sobě samém a o vlastní budoucnosti. Období první fáze demence je pro
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nemocného velmi citlivé. Začíná si uvědomovat, že není zcela v pořádku, což ho zneklidňuje a
mnohdy děsí. Proto by se mělo k přemístění přistupovat velmi uvážlivě. Ideálním řešením by bylo
umístění přímo z rodiny, a to v okamžiku, kdy rodina již péči nezvládá. Pokud k této situaci dojde
během pobytu obyvatele v domově důchodců, a funguje zde specializované oddělení, měl by se
přemístit postupně. Nejdříve by docházel na denní programy a až poté by se umístil. Jinou variantou
by bylo docházení pracovníka ze specializovaného oddělení za klientem, nebo vzdělání některého
pracovníka z běžného oddělení ve speciálních potřebách lidí s demencí. Ten by mohl klientovi v rámci
integrované péče poskytovat speciální péči do okamžiku, kdy už by bylo nutné ho umístit na speciální
oddělení.
Pracovníci specializovaného oddělení by si také měli uvědomovat úskalí izolace člověka
s demencí. Přes svůj handicap mají klienti potřebu být členy společenství, účastnit se dění, zkrátka
vyjít ven mezi ostatní. Proto je vhodné je zapojovat do různých integračních programů. Akce
v chráněném prostředí znamenají i příležitost pro ostatní obyvatele setkat se s lidmi, kteří jsou svým
chováním odlišní, a učit se toleranci vůči rozdílnosti.
V OBOU PŘÍSTUPECH JE DŮLEŽITÁ NEJEN KVALIFIKACE A PŘIPRAVENOST
PERSONÁLU ZVLÁDAT NÁROČNÉ SITUACE, ALE I PODPORA PRACOVNÍKŮ ZE
STRANY VEDENÍ DOMOVA DŮCHODCŮ. BEZ VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCE NEMOHOU
OBYVATELŮM POSKYTOVAT OPTIMÁLNÍ PÉČI A SMYSLUPLNĚ PODPOROVAT
KVALITU JEJICH ŽIVOTA.

ZÁVĚR
CÍLEM MÉ PRÁCE BYL NEJEN POPIS PŘÍZNAKŮ DEMENCE A JEJÍCH
DŮSLEDKŮ V ŽIVOTĚ NEMOCNÉHO, ALE PŘEDEVŠÍM ZAMYŠLENÍ SE NAD
RŮZNÝMI TERAPEUTICKÝMI TECHNIKAMI VHODNÝMI PRO OSOBY POSTIŽENÝMI
DEMENCÍ A RŮZNÝMI MODELY PRÁCE UPLATNITELNÝMI V INSTITUCÍCH
POSKYTUJÍCÍCH PÉČI TĚMTO LIDEM NEJČASTĚJI, TJ. V DOMOVECH DŮCHODCŮ.
OPTIMÁLNÍ PŘÍSTUP K OSOBÁM POSTIŽENÝM DEMENCÍ, KTERÝ BY PLNĚ
KOPÍROVAL PROGRESI NEMOCI, BY ZAHRNOVAL OBA ZMÍNĚNÉ PŘÍSTUPY.
KAŽDÝ SKRÝVÁ URČITÁ SPECIFIKA NUTNÁ PRO PODPORU KVALITY ŽIVOTA LIDÍ
S DEMENCÍ. V RÁMCI „IDEÁLNÍHO“ MODELU BY ČLOVĚK S DEMENCÍ BYL PLNĚ
INTEGROVÁN, TZN. V RODINĚ, CO NEJDÉLE. ŽIL BY V PROSTŘEDÍ, KTERÉ
DŮVĚRNĚ ZNÁ, SE SVÝMI BLÍZKÝMI, NEIZOLOVÁN OD BĚŽNÉHO ŽIVOTA. POKUD
BY RODINA JIŽ NEZVLÁDALA PÉČI O NEMOCNÉHO ZCELA SAMA, MOHLA BY
VYUŽÍT BUĎ SLUŽBY RESPITNÍ PÉČE, NEBO OSOBNÍ ASISTENCE, POPŘÍPADĚ BY
NEMOCNÉHO PŘES DEN UMÍSTILA V DENNÍM STACIONÁŘI SE SPECIALIZOVANOU
(NEBO INTEGROVANOU) PÉČÍ. VE CHVÍLI, KDY BY SE JEHO ZDRAVOTNÍ STAV
ZHORŠIL, MOHLA BY HO RODINA UMÍSTIT NA SPECIALIZOVANÉ ODDĚLENÍ PŘI
DOMOVĚ DŮCHODCŮ ČI JINÉ INSTITUCI, NEBO DO SAMOSTATNÉHO
SPECIALIZOVANÉHO CENTRA. EXISTENCE SPECIALIZOVANÉHO ODDĚLENÍ PŘI
DOMOVĚ DŮCHODCŮ BY BYLO IDEÁLNÍ I V PŘÍPADĚ, KDY BY DOŠLO KE VZNIKU
DEMENCE U OBYVATELE V PRŮBĚHU POBYTU. ZAJISTILA BY SE TÍM KONTINUITA
PÉČE.
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Uvedená zařízení a služby v České republice stále nefungují v takové míře, která by
odpovídala výskytu demence. Určitým řešením by byla např. transformace velkých domovů důchodců
a jiných institucí na komunitní centra – respektive architektonicky rozdělené instituce. V různých
částech by byla poskytována péče menším skupinám klientů stálým personálem. Tak by zde mohly být
jak specializované či běžné pobytové oddělení s integrovanou péčí, tak denní stacionář se
specializovanou péčí nebo oddělení nabízející krátkodobé pobyty. Do péče by se zapojila jak rodina
klientů, tak i dobrovolníci z místní komunity.
Uvedená vize optimální péče o lidi s demencí se možná zdá být v našich současných
podmínkách v mnohém idealistická. Podle mne je ale realizovatelná. Záleží především na změně v
uvažování a přístupu k těmto klientům. Pokud totiž budeme hledat cestu, jak je možné lidem s
demencí poskytnout zmíněnou optimální péči, zmírníme jejich trápení, a možná se tak vyvarujeme
v budoucnu i trápení vlastního, vždyť tato choroba představuje reálnou hrozbu pro každého z nás.
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Syndrom vyhoření u pedagogických pracovníků
Bažantová Hana
Toto téma jsem si vybrala hlavně proto, že je mi hodně blízké a vychází z prostředí, které
velmi dobře znám. A také díky tomu, že jsem se začala o tento problém intenzivně zajímat,
jsem přišla na několik zajímavých věcí. Na jedné straně jsem si uvědomila, že v současné
době je dostatek kvalitních informací o syndromu vyhoření a jeho prevenci. Ale na straně
druhé tyto poznatky dost často zůstávají jen v teoretické rovině a skutečná prevence je v praxi
dost ojedinělá. Ještě stále existuje velký počet lidí, kteří si nebezpečí tohoto syndromu vůbec
neuvědomují a podceňují prevenci nebo o ní vůbec nevědí. Přistupují k tomuto problému tak,
že jich se to přece netýká. Ale tento syndrom se přece nevyskytuje jen u „pomáhajících
profesí“, ale jsou ohroženy všechny profese, jejichž hodnocení je závislé na ostatních lidech.
Svojí práci jsem zúžila na učitele a zvláště jsem se zaměřila na učitele, kteří učí na Střední
zdravotnické škole v Děčíně. Je to z toho důvodu, protože na této škole sama již 11 let učím a
mohu porovnávat vývoj svých kolegů a kolegyň z dlouhodobého hlediska. Zároveň je mám
možnost pozorovat v současnosti a denně sledovat jejich verbální i neverbální projevy. Tuto
práci jsem postavila nejen na tomto porovnávání a pozorování, ale i na rozhovorech
s několika učiteli, kteří učí na škole více než 10 let. Samozřejmě po stránce odborné jsem se
opírala o literaturu, o časopisy“ Sestra“ a „Psychologie“ a videokazety s touto tématikou.
Rozhodla jsem se zaměřit také na prevenci a na včasné rozpoznání signálů blížícího se
vyhoření.
Svojí práci bych chtěla začít definicí syndromu vyhoření nebo také „burnout“ ( vyhoření,
vypálení ). Tento termín použil v roce 1974 Herbert J. Freudenberger jako označení pro
duševní a tělesné vyčerpání. „Burnout“ je stav vyplenění všech energetických zdrojů
původně intenzivně pracujícího člověka. Je konečným stadiem procesu, při němž lidé, kteří se
hluboce emocionálně něčím zabývají, ztrácejí své původní nadšení a motivaci. Nejčastěji se
projevuje u původně „zapálených“ a zvlášť svědomitých pracovníků ( pedagogové, poradci,
sociální pracovníci, lékaři, zdravotní sestry, psychologové, psychoterapeuti…). Ale tento
syndrom se nevyhýbá ani dalším profesím - např. policistům, žurnalistům, politikům,
sportovcům, duchovním, právníkům, pilotům, obchodníkům,úředníkům a dalším. Neměli
bychom tedy podceňovat nebezpečí vzniku „burnout“ v žádné profesi. Dále bych chtěla
popsat stádia vývoje, projevy, příčiny a diagnostiku syndromu vyhoření.

10.1.1 Stádia vývoje
1.
2.
3.
4.
5.

nadšení ( vysoké ideály, angažovanost )
stagnace ( ideály se nedaří realizovat )
frustrace ( kázeňské problémy, zklamání školou )
apatie ( nepřátelství mezi učitelem a žáky, učitel dělá jen to nejnutnější )
syndrom vyhoření ( úplné vyčerpání )
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10.1.2 Projevy
10.2 Duševní rovina
-

negativní obraz vlastních schopností
negativní postoj k žákům a rodičům
negativní hodnocení školy
ztráta zájmu o profesi
potíže se soustředěním pozornosti
únik do fantazie

10.2.1.1
-

sklíčenost
pocity bezmoci
sebelítost
popudlivost
nervozita
pocit nedostatku uznání

10.2.1.2
-

Tělesná rovina

rychlá unavitelnost
zvýšená náchylnost k nemocem
bolesti hlavy
svalové napětí
poruchy spánku
vegetativní potíže
vysoký krevní tlak

10.2.1.3
-

Citová rovina

Sociální rovina

úbytek angažovanosti
nedostatečná příprava na výuku
omezení kontaktu s kolegy
omezení kontaktů s rodiči a žáky
přibývání konfliktů v soukromí

10.2.2 Příčiny
a) individuální psychické příčiny
- myšlenkové a postojové vzorce, které vyvolávají stres a úzkost
- negativní myšlení
- nenalezení nebo ztráta smyslu v práci
- neznalost strategií zvládnutí stresu
- nahromadění životních stresorů ( rozvod, nemoc, smrt v rodině…)
b) individuální tělesné příčiny
- nedostatek odolnosti vůči stresu
- nezdravý způsob života ( nadváha, nedostatek pohybu, kouření, nadměrná konzumace
alkoholu…)
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b) příčiny spojené s profesí
- časová náročnost povolání
- studenti ( pasivní a bez zájmu, kritičtí a nároční…)
- náročné a rychle se měnící reformy studia a osnov
- administrativní zásahy a překážky
- kritický vedoucí, ředitel
- konflikty s kolegy, rodiči
- špatné pracovní podmínky a vybavení
- nízké finanční ohodnocení
Diagnostika
screening – Vyhořívám? ( Potterová, 1997 )
Dotazník BM – psychického vyhoření ( Pines, Aronson, 1980 Křivohlavý, 1998 )

-

Velice podnětný pro mojí práci byl článek v časopise „Sestra“, který se zabývá syndromem
vyhoření u sester pracujících v urgentní péči ( pracoviště resuscitační péče a operační sály ).
Praktická část výzkumné práce byla z velké části zaměřena na souvislost syndromu vyhoření
a kvality sociální opory a sociálních kontaktů na pracovišti,což nepochybně ovlivňuje
psychické potíže spojené se syndromem vyhoření. Byly použity dva dotazníky – v tom
prvním sestry odpovídaly na otázky, zjišťující základní profesní data, znalosti o syndromu
vyhoření, vztah k pacientům, vztahy s nadřízenými a se spolupracovníky. Druhý dotazník byl
MBI – Maslach Burnout Inventory, který je používán v zahraničí ke sledování syndromu
vyhoření u zdravotnických profesí. Sledovaný soubor tvořilo 48 sester z oboru intenzivní
medicíny – polovina souboru byly ženy středního věku, 40 % tvořily mladé ženy a desetinu
sestry nad 40 let. Z celého souboru desetina sester měla dlouhou praxi ( nad 20 let ) a desetina
sester měla velmi krátkou praxi ( do tří let ). Zajímavé byly výsledky tohoto výzkumu, kdy se
na jedné straně ukázalo, že sestry jsou velmi dobře informovány o syndromu vyhoření. Na
straně druhé je varující, že při výběru příčin syndromu si značná část sester vybrala
„nesplněné ideály“ a celá pětina uvádí jako příčinu možného vyhoření finanční podhodnocení.
Na základě výsledků dotazníku BMI se ukázalo, že sestry spíše než vyhořelé jsou unavené a
pod velkým tlakem. Věk, délka praxe, ani osobnostní vlastnosti sester neměly vliv na pocity
sester v oblasti vyhoření. Ale daleko důležitější se ukázaly vztahy s ostatními na pracovišti a
zvláště vztahy s vedoucími pracovníky. Významné a varující se zdá zjištění, že tam, kde
sestry v dotazníku udávaly, že na oddělení vnímají u kolegyň příznaky syndromu vyhoření,
jsou tyto pocity jednoznačně spojovány s atmosférou na pracovišti, hlavně spokojeností
s vedením pracovního týmu.
Další inspirující článek jsem si vybrala v časopise „Psychologie“a jeho název je „Když se
práce stane noční můrou“. Dozvěděla jsem se o původu dotazníku BMI a jaké oblasti zkoumá
a další informace o syndromu a jeho prevenci. Několik zajímavých postřehů jsem se rozhodla
také uvést. V roce 1976 definovala americká sociální psycholožka Christina Maslach
z kalifornské univerzity pojem burnout syndrom a pomocí svého dotazníku – Maslach
Burnout Inventory – rozpoznává míru vyhoření pracovníků v pomáhajících profesí. Při
sledování každého jedince jsou klíčové tři faktory: míra emocionálního vyčerpání, proces
depersonalizace a pocit osobního uspokojení z práce. U ohroženého člověka nejsou emoční
investice vyváženy emočním ziskem z práce, jeho emoční zdroje se postupně vyčerpávají až
k úplné apatii. A to je právě velký problém hlavně v „pomáhajících“ profesí. Tito lidé nejsou
schopni empatického přijetí pacienta nebo klienta a stávají se cynickými, chladnými až
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odtažitými a negativně laděnými. Přitom tito lidé byli v počátcích své profese ti nejnadšenější
a těmi, kteří do své práce vkládali velké množství úsilí a emocí. Ale bohužel se u nich časem
objevila dlouhodobá nerovnováha mezi investicí do práce a ziskem z ní. Toto je důležité si
uvědomit a připravit se na možná nebezpečí.
Tento článek také dává velmi cenné rady o tom, co si v práci pohlídat, abychom nevyhořeli:
1. Náplň práce – příliš velké množství práce v kombinaci s nedostatkem času vede
k rychlému vyčerpání sil a vytváří podmínky pro rychlé vyhoření.
2. Kontrola činnosti – pocit, že nemohu výsledky své práce ovlivnit a nemohu ji
kontrolovat, vede k frustraci a opakovanému prožívání bezmocnosti. Taková práce
člověka netěší a postupně ho emočně vyčerpává.
3. Odměna – nízké finanční ohodnocení dává člověku zpětnou vazbu, že jeho práce, i když
je namáhavá, není pro okolí tak důležitá a okolí si jí neváží.
4. Vztahy na pracovišti – negativní atmosféra způsobená napětím, nejasně definovanými
kompetencemi, agresivitou, arogancí, rivalitou či podezříváním vede k emočnímu
vyčerpání a k izolaci.
5. Hodnoty na pracovišti – pokud práce nutí člověka žít jiné hodnoty než ty, které jsou mu
vlastní, či dokonce své hodnoty porušovat ( např. nutí prodejce vědomě lhát zákazníkům,
aby si zajistili prodej ), zvyšuje se u něj prožitek stresu a nelibosti spojený s profesí.
Profese se nakonec stane zdrojem negativních pocitů, jimž se dotyčný člověk bude snažit
vyhnout.
Důležité je také vědět, že problémy s vyhořením mívají zejména jedinci, kteří neumí udržet
svoje hranice, nedokážou říci „ne“ a získat odstup od své práce. Syndrom vyhoření je také
obecně vyšší u lidí, jejichž práce nerespektuje časové rozdělení práce – domov. Kromě
pomáhajících profesí to mohou být i novináři nebo lidé v manažerských pozicích.
A co tedy dělat, abychom nevyhořeli? Článek dává odpověď i na tuto otázku: např.změnit
obsah nebo formu práce, hledat naplnění mimo práci, vytvořit si svoje rituály, stýkat se
s lidmi z jiných profesí, dostatečně relaxovat, věnovat se svým zálibám, sportovat, chodit do
přírody, poslouchat hudbu….Samozřejmě u psychologů a psychoterapeutů je nejúčinnější
intervize nebo supervize, kdy získají potřebný odstup od své práce a zároveň se jim nabízí
nezávislý pohled někoho jiného.
A nyní se dostávám ke svému vlastnímu zkoumání na zdravotnické škole, kde jsem
pomocí svých otázek zjišťovala možné ohrožení syndromem vyhoření u několika
učitelek. Tyto rozhovory se týkaly deseti učitelek, z nichž 8 bylo ve středním věku a 2
v důchodu. Sedm učitelek učí v rozpětí od 13 do 20 let, jedna učí 33 let a ta
nejmladší pouze 7 let. Poslední zkoumanou je bývalá učitelka, která celkem odučila
ve škole 56 let ( učila většinu let na základní škole, kde také vykonávala funkci
ředitelky školy ). A ještě pro zajímavost: sedm učitelek učí odborné předměty a tři
všeobecné. Všechny rozhovory trvaly zhruba 20 – 30 minut a oslovené učitelky
odpovídaly na tyto otázky:
1. Jak dlouho učíš na škole ( včetně mateřské )?
2. Baví Tě učit?
3. Měla jsi někdy chuť dělat něco úplně jiného?
4. Kdybys měla možnost na rok přestat učit a mohla si vybrat, jak strávit tento čas, co
bys podnikla?
5. Jak odpočíváš a jak tzv. dobíjíš baterky?
6. Měla jsi někdy období naprosté vyčerpanosti, deprese a totální nechuti k práci?
Pokud ano, jak ses s tím vypořádala?
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7. Myslíš si, že je u učitelů běžný syndrom vyhoření a znáš někoho, kdo se s tím nějak
potýkal?
8. Máš nějaký nápad, co by se dalo udělat preventivně na naší škole, aby k syndromu
nedocházelo?
Všechny dotázané učitelky byly velice vstřícné a odpovídaly ochotně na otázky. Dvě z nich
jsou současné zástupkyně ředitele školy a jedna je bývalou zástupkyní. U těchto tří učitelek
mě nejvíce zajímala odpověď na poslední otázku, která se týká prevence. Příjemně mě
překvapilo, že o těchto věcech zcela vážně přemýšlejí a nepodceňují je. Další velmi
zajímavou osobností je bývalá učitelka, které je 82 let a pracuje na naší škole v knihovně.
Rozhovor s ní trval nejdéle ( asi jednu hodinu ), ale získané informace i zkušenosti byly pro
mě velice cenné a inspirující. Pokud jde o příznaky syndromu, vážně ohrožené jsou dvě
učitelky , o kterých bych ráda podrobněji napsala.
První z nich učí již 20 let ( včetně dvou mateřských ). Je rozvedená, tři roky znovu vdaná a
má tři děti ( jen jedenáctiletá dcera bydlí s nimi ve společné domácnosti ). Je věřící a velké
potěšení jí přináší čtení bible a pravidelné chození do „sborečku“. Na jedné straně udává, že ji
baví učit, ale na straně druhé přiznává obrovské vyčerpání a ztrátu energie již v polovině
týdne. Došlo také k prudkému zhoršení jejího zdravotního stavu, trápí ji časté migrény, kdy
přestává fungovat ve škole i doma. Při našem rozhovoru si stěžuje na špatně koncipovaný
rozvrh hodin, který je podle ní jedním z důvodů přetížení a nedostatečné finanční ohodnocení.
Další stížnosti se týkají studentů, kteří podle ní nejsou schopni překonávat překážky a brzy se
vzdávají, jsou otrávení a nebojují. Stěžuje si také na to, že v přístupu k jejím předmětům–
matematika a fyzika – nemají žádnou motivaci a nebaví je to. Je pro ni těžké studenty
pozitivně motivovat a už ji unavuje neustále je přesvědčovat o důležitosti svých předmětů.
Tradičně známky v jejích předmětech jsou jedny z nejhorších a ona to přičítá tomu, že se
studenti nesnaží a neučí se. Nejraději by si dala roční pauzu a šla by pracovat třeba do továrny
nebo cestovat a přitom si nechala malý úvazek na škole. Také mluvila o lázních, kam by ráda
tento rok jela, protože cítí, že to hodně potřebuje. Ona sama si uvědomuje nebezpečí vyhoření
a je ochotná s tím něco dělat i si nechat poradit.
Ta druhá učitelka učí na škole 13 let ( včetně mateřské ). Je rozvedená, má dvě děti, které s ní
bydlí ve společné domácnosti. Zpočátku odpovídá, že jí práce baví a že nejraději relaxuje na
zahrádce. Při dalších otázkách se rozpláče a začíná si stěžovat na svůj zdravotní stav a přizná
se ke strachu z toho, že by mohla chybět ve škole a tím pádem by dostala méně peněz a že by
to sama neutáhla. Viděla jsem na ní zoufalost a dlouhodobou frustraci. Přiznala se také
k nedávným problémům v rodině, kdy se cítila hodně na dně. Tvrdila, že jí pomohlo vrátit se
do školy a učit. U této učitelky je nebezpečí v tom, že ona si odmítá připustit, že by mohla
vyhořet. Na druhé straně jsem ocenila její upřímnost a otevřenost.
Ráda bych se také zmínila o bývalé učitelce z naší knihovny. Je jí 82 let, žije již řadu let sama
a má za sebou neuvěřitelných 56 let pedagogické praxe. Většinu let působila jako ředitelka
základní školy a prošla si malotřídkou v poválečných letech. V jejím životě velkou roli hrála
válka a hlavně strach a prožívání celého toho období. A díky těmto zážitkům se moc těšila do
školy a znamenalo to pro ní obrovské uvolnění. Mluvila o tom, jak byli všichni učitelé
zapálení a jak museli všechno shánět – pomůcky i knížky. Učitele však posilovala mezi
jinými jejich pozice, protože je respektovali nejen jejich žáci, ale i rodiče. Vztahy mezi učiteli
byly také jiné – všichni si navzájem pomáhali a nebáli se novým kolegům předvést tzv.
vzornou hodinu. Učitelé většinou používali knížky, které byly dětem přístupné a blízké a
nebáli se říkat věci ze života a doplňovat informace, které nebyly v učebnicích. I rodinný
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život podřídili škole a snažili se skloubit rodinu se školou. Paní učitelka se také přiznala, že
byla vlastně posedlá svojí prací a že dodnes jí drží nad vodou to, že může být ve škole mezi
námi. Celý život jí to pořád táhlo dál a nikdy se nepřestala učit. Její slova mi dlouho zněla
v uších a nestačila jsem obdivovat její energii a vitalitu. Myslím si, že ona je svou osobností
na naší škole jako velká ochrana před vyhořením ostatních učitelek. Stačí si s ní jen chvíli
povídat a léčebné účinky se dostaví velice brzy.
Nyní bych se chtěla pokusit shrnout odpovědi na otázky, které se týkaly relaxace a řešení
krizí. Většina učitelek se shodla v tom, že je pro ně na prvním místě rodinné zázemí. A pokud
vše funguje v rodině, pak se daří i v práci. A naopak problémy v rodině znamenají také větší
stres v práci a velkou ztrátu energie. Většině učitelek stačí k „dobití baterek“ letní prázdniny,
ale zase to souvisí s rodinnou pohodou. Jako způsob relaxace uváděly např. jógu, plavání,
čtení, práci na zahrádce, kulturní zážitky, cyklistiku, procházky v přírodě, popovídání si
se svým partnerem, společné chvíle s rodinou. Většina z nich by uvítala na rok přerušit
učení a cestovat nebo se věnovat svým zálibám, případně i změnit práci. Žádná z nich by ale
nechtěla odejít úplně ze školství, protože by jim škola chyběla.
U většiny učitelek se několikrát během školního roku objeví obrovská únava a nechuť
k práci, ale dokáží to překonat díky rodinnému zázemí a také díky prázdninám.
Všechny se shodly v tom, že je pořád jejich práce baví a že by nechtěly úplně opustit
školství. Také jmenovaly pár případů lidí, kteří trpěli či trpí syndromem vyhoření.
Většinou si myslí, že si za svůj stav mohou sami a že zvláště učitelé si nemohou
všechno tak připouštět k tělu a mají brát svoji práci jako roli a získat tím odstup.
A nyní bych chtěla popsat pár zajímavých nápadů a postřehů, které se týkají prevence
syndromu vyhoření na naší škole. Jako nejdůležitější se zdají mimoškolní akce, kdy se
učitelé sejdou a neformálně si popovídají nebo společně něco pozitivního prožijí. Patří sem
např. každoroční zájezdy na Moravu nebo do Prahy na kulturní akci či společné
sportování. Důležité jsou také oslavy narozenin nebo svátků, kdy po poradě ještě většina
učitelů zůstane a povídají si jak mezi sebou, tak i s vedením. Při těchto akcích dochází
k celkovému uvolnění a nadlehčení, kdy nechybí humor ani dobrá nálada. Moc příjemné je
pravidelné předvánoční posezení všech učitelů, spojené s rozdáváním tzv.“sranda“dárků.
Velice důležitá je právě ta pohodová atmosféra, která při těchto akcích vzniká.
Na dalším stupni důležitosti jsou pravidelné „předmětovky“, kdy se setkávají společně
učitelé všeobecných nebo odborných předmětů nejen v rámci školy, ale celého okresu. Tady
mohou učitelé přijít se svými problémy, které se týkají jejich předmětů, které učí a poradit se
s ostatními. Důležité však je, aby tyto předmětovky nebyly jen formální, což se někdy stává.
A to samé platí i o poradách provozních a pedagogických, které se pravidelně konají
v rámci školy. Pokud se na těchto poradách opravdu řeší problémy, předávají se důležité
informace a je dovoleno každému vyjádřit svůj názor či postoj, pak jsou velmi užitečné a také
slouží jako prevence vyhoření. Horší je ta varianta, kdy se na poradě prosadí jen ti
agresivnější a nebo se neřeší vůbec nic a porada proběhne jen formálně. Potom učitelé
odcházejí nespokojení a frustrovaní a ve škole bují tzv. „kabinetní politika.“To znamená, že
učitelé řeší své problémy jen v rámci svých kabinetů a na poradě sedí a nemluví. To je velice
zhoubné a nevede to ke spolupráci, ale k pomluvám, nenávisti a k dezinformacím. A v takové
atmosféře se špatně učí a učitelé většinou řeší tento problém zvýšenou pracovní neschopností
nebo učitelky odchodem na mateřskou dovolenou. V těchto případech by určitě pomohla
kvalitní supervize, která by mohla rozbít ten začarovaný kruh.
Dalšími způsoby prevence jsou např. dobré podmínky pro samotnou výuku – to znamená
kvalitní pomůcky, které fungují a na které se učitel může spolehnout. Dále na každé škole
existují oblíbené a neoblíbené předměty a záleží na osobnosti učitele a jeho přístupu, jestli se
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s tím vypořádá. Také je rozdíl mezi tím, jestli učitel má jen půlku třídy ( na jazyky…) nebo
učí stále jen celou třídu. Určitě je rozdíl i mezi jednotlivými třídami či skupinami. Jsou třídy,
v kterých se všeobecně učí lépe a třídy, které tzv.dostanou skoro každého učitele. A záleží
samozřejmě i na vedení, jestli se snaží zlepšit atmosféru ve škole a nebo jen kritizuje a číhá na
každou chybu u jednotlivých učitelů. A v neposlední řadě sem patří i rozvrh hodin, který
může být koncipován velice příznivě pro učitele a respektovat zčásti i jeho potřeby a nebo
může být součástí trestání či nezájmu ze strany vedení. Oba způsoby rozvrhu se na naší škole
vyskytují a zčásti také záleží na každém učiteli, aby si tyto věci pohlídal a případně i
zabojoval.
A tady se dostávám k odpovědi na otázku, jestli si za syndrom vyhoření může člověk sám.
Určitě velkým dílem ano, ale pokud pracuje v jakémkoliv týmu, tak hodně záleží na přístupu
všech k tomuto syndromu. Pokud v týmu panuje přátelská atmosféra, důvěra a vzájemná
informovanost a spolupráce, pak již to je prevencí. Ale ani to nestačí, je potřeba vědět o
možnosti vzniku syndromu vyhoření na jakémkoliv pracovišti, mluvit o něm a preventivně
mu předcházet. Nestačí jen mít teoretické znalosti, ale je potřeba prakticky dělat vše proto,
aby k syndromu nedocházelo. A v tom vidím zatím nedostatky ve školství, protože na školách
jsou dost početné týmy učitelů a ne všichni si nebezpečí vyhoření uvědomují a někteří to
dokonce z neznalosti podceňují. Možná by pomohlo informovat učitele o tom, že emocionální
vyhoření vzniká často z dlouhodobého stresu a naučit je, jak předcházet stresovým situacím
nebo jak je řešit. To mi připadá bližší a přístupnější pro všechny kategorie učitelů. Do stresu
se přece dostává úplně každý a každý si umí tyto situace představit spíš než samotné
vyhoření.
Na základě předchozích řádků jsem si vybrala pár zajímavých rad, které se týkají prevence
stresu i vyhoření z knihy „Jak neztratit nadšení“ od J. Křivohlavého.
Jako první součást prevence je sociální opora. „Sociální faktory hrají prvořadě důležitou roli
jak v souboru příčin, tak i v souboru terapeutických faktorů burnout.“ „Ukazuje se, že čím
lepší vztahy daný člověk k druhým lidem má, tím má i relativně nižší úroveň psychického
vyhoření. Lidé, kteří připisují druhým lidem poměrně vyšší hodnotu nežli věcem, si více váží
sociální opory a vytvářejí kolem sebe podpůrnou sociální síť přátelských vztahů. Čím více se
určitému člověku dostává sociální opory, tím méně příznaků syndromu burnout je u něho
možno zjistit.“ Toto je citát a jedna z myšlenek z výzkumné práce autorské dvojice Ayaly
Pinesové a Elliota Aronsona. A k dokreslení důležitosti sociální opory ještě přidávám definici
„sociální opory“( social support ) jednoho z předních amerických profesorů psychiatrie
Geralda Caplana: „jsou to trvající mezilidské spoje a vztahy daného člověka ve skupině lidí,
na které se tento člověk může spolehnout a které mu mohou poskytnout emocionální podporu,
asistenci a potřebné zdroje ve chvílích, kdy je potřebuje. Tito lidé mu poskytují i zpětnou
vazbu. Spolu s ním sdílejí i určité stejné hodnoty a společenské normy.“
Dalšími důležitými součástmi prevence jsou např. dobré vztahy mezi lidmi, kladné
hodnocení druhých lidí a příznivé pracovní podmínky.
A na závěr jsem vybrala pár podnětů, které mohou být pomocí v boji proti stresu a vyhoření.
První je humor – ukazuje se, že lidé, kteří nemají smysl pro humor, případně humor ztratili,
vyhořují podstatně rychleji a úplněji, nežli ti, kteří smysl pro humor mají a bohatě ho v praxi
používají. Další je dekomprese – je to reakce na tlak a stísnění ve stresu a znamená uvolnění
ve chvílích volna. Měla by to být taková činnost, při které zapomeneme na vše ostatní. Řadu
konkrétních návrhů přináší Carol J. Alexandrová:
„Choď různými cestami domů z práce.“
„Projdi se parkem na cestě z práce.“
„Naslouchej hudbě, která tě baví ve volném čase.“
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„Plánuj si, kam vyrazíš, jakmile budeš mít chvíli volna.“
„Hraj společenské hry – např. i doma s celou rodinou.“
„Pravidelně cvič – využívej gymnastických cvičení.“
„Dopřej si delší dovolenou ve zcela jiném prostředí, nežli je to, v němž žiješ.“
„Využívej technik moudrého hospodaření s časem.“
„Zvol si práci, kterou máš ráda. Je to lepší, než aby ses stala vězněm v zaměstnání, které
nenávidíš.“
Další podněty a rady pro prevenci vyhoření se týkají osvíceného zájmu o vlastní zdraví,
relaxace a pracovních porad. Vybrala jsem nakonec pár rad o pracovních poradách, protože
to je jedno z ožehavých témat právě na školách. Kladným faktorem s ohledem na zábranu
vzniku syndromu burnout jsou pracovní porady:
- když účastníci mají naprostou svobodu sdělit své kritické připomínky spolu s konkrétními
plány zlepšení situace,
- když je dovoleno svobodně se citově projevit – „vylít si své srdce“ ( pocity radosti, ale i
starostí, ukřivděnosti, zlosti, psychického zranění…),
- když jsou zakázány negativní osobní kritiky, osobní odsudky, různé formy ponižování
jednoho účastníka druhým, posměšky, ironie a sarkasmy,
- když je vždy důsledně vyžadováno několik různých programů, plánů či koncepcí řešení
určitého úkolu a po diskusi je vybráno nejlépe vyhovující řešení,
- když porada může skutečně něco udělat ( „změnit stav světa“ ) a není jen povídáním pro
povídání ( „slovním volnoběhem“),
- když je v rámci porady dána možnost nejen projednat úkoly, které tíží vedení, ale i to, co
tíží ( stresuje ) účastníky porady,
- když si na pracovních poradách účastníci ujasňují cíle, tj. představy o žádoucích
výstupech ( co se opravdu chce ), záměry a smysluplnost činnosti daného oddělení
(podniku…),
- když účastníci porady mají možnost poznat v kterém směru mají možnost svobody
vlastního rozhodování ( volby vlastních způsobů práce ),
- když účastníci porady mají možnost říci a přesněji určit podmínky, které vedou ke zrodu
nadměrné zátěže a naznačit, co by se mělo dělat, aby k těmto negativním jevům
nedocházelo.
A nakonec chci podotknout a zdůraznit, že pokud se všechny tyto dobře míněné rady
nerealizují a zůstávají jen „ na papíře“, pak pozbývají své ceny. Jsem optimistka a věřím, že
časem se i do škol dostanou tyto myšlenky a že se sníží počet vyhořelých učitelů.
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Několik let jsem pracovala v dětském diagnostickém ústavu a poslední půlrok ve středisku
výchovné péče. Mojí klientelou jsou většinou děti z narušených rodin , takže ohrožované a
nedostatečně chráněné a rozvíjené svým nejbližším okolím. Velmi často se setkávám s dětmi, které
se staly obětí sexuálního zneužívání, jak ze strany rodinných příslušníků, tak i „pochybných
známých“ rodičů anebo i nahodných osob. Protože tyto traumatické zážitky velmi významně
zasáhly do života těchto dětí, chtěla bych tuto práci věnovat této problematice.
Sexuální zneužívání
Syndrom sexuálně zneužívaného dítěte je v současné odborné literatuře definován na
základě doporučení zdravotní komise Rady Evropy z roku 1992 a je uváděn pod zkratkou CSA
( Child Sexual Abused Syndrome ). Za sexuální zneužívání se považuje každý akt vůči dítěti
vázaný na jakoukoliv sexuální aktivitu. Definice je velice široká a zahrnuje do sebe jakékoliv
vědomé i nevědomé aktivity, kterých se dopouští dospělý ( rodič, vychovatel nebo jiná osoba) na
dítěti a následkem kterých dochází k poškození zdraví a zdravého vývoje dítěte.
Výskyt sexuálního zneužívání je ve skutečnosti častější, než se obecně předpokládá. Světová
zdravotnická organizace udává, že 10-40 procent žen a 5-20 procent mužů bylo v dětství nebo
v době dospívání zneužito.( Násilí v rodině, Vaníčková, Moussová, Provazníková – str. 34).
Většinou jde o jednorázové ohrožení, počet dětí vystavených opakovanému anebo dlouhodobému
pohlavnímu zneužívání je odhadován na 1 procento dětské populace. Nejvíce jsou ohrožené děti
mezi 7. a 13. rokem.
Nebezpečí ohrožení sex. zneužitím stoupá s mírou nepoučenosti a neinformovanosti dítěte o
možnoti zneužití. Dítě, kterému nikdo nevysvětlil, jaké nebezpečí ze strany dospělých ho může
ohrozit, nerozliší, že se děje něco nepatřičného a není schopné se ani bránit.
Aby sexuální chování mohlo být označené za s. zneužívání , mělo by splňovat 3 podmínky:
1. aktér je mnohem starší a zralejší než dítě.
2. aktér je v pozici autority anebo v pečovatelském vztahu k dítěti
3. aktivity vymáhá silou anebo podvodem
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Sexuální násilí může být diferencované ve vztahu k místu a k aktétori na extrafamiliární
(obyčejně jednorázové) a intrafamiliární ( často opakované). Sex. zneužívání uvnitř rodiny vede ke
ztrátě pocitu jistoty a bezpečí a k vážnému narušení rodinných rolí.
Další dělení je podle prováděné aktivity na dotykové ( tzv. kontaktní týrání, kdy se
zneuživatel dotýká oběti) a bezdotykové (např. setkání s exhibicionisty, vystavování dítěte
pornografickým videozáznamům).
Podle strategie nátlaku na oběť je možná diferenciace zneužití na násilné ( provádějí většinou
muži) a koncensuální ( dobrovolné , zneuživateli jsou většinou ženy).

Následky sexuálního zneužívání
Traumatizace dětí sexuálním zneužitím může mít nejrůznější následky. Nejčastěji se
projevují jako posttraumatická stresová porucha, jejímž nejcharakterističtějším projevem je
znovuprožívání traumatu v dotíravých vzpomínkách, představách anebo pocitech (v podobě
děsivých snů anebo záblesků ). K traumatizaci dítěte může přispět i nešetrný průběh vyšetřování,
rozpad rodiny, eventuálně umístění ditěte mimo domov. Obvykle se uvádí, že sex. zneužití působí
destruktivnějí, čim dříve začíná, déle trvá, je intezivnější, čím je těsnější vztah mezi obětí a
pachatelem a čím je menší pochopení ze strany důležitých druhých osob v případě prozrazení
( Říčan, Krejčířová, str. 216).
Finkelhor posuzuje rozsah, ve kterém je dítě traumatizováno sexuálním zneužitím, podle míry
následujících faktorů:
a) traumatická sexualizace - děti, které byly traumaticky sexualizovány, mají často chybné,
zmatené chápání své sexuality a neobvyklé sex. asociace k sexuální aktivitě v dospělosti , což
vede k nepřiměřenému ranému sex. chování, jak ve službě sexuálních i nesexuáloních potřeb
b) bezmocnost – proces zbavení síly, vše se děje proti vůli dítěte, je s ním manipulováno a stává
se bezmocnou obětí, prožívá strach a úzkost, nemá nad situací kontrolu
c) stigmatizace - vede k pocitu , že je dítě špatné anebo poškozené v důsledku nepřiměřeného
sex. chování, má pocity studu a viny
d) zrada – pocity zklamání a zrady od osoby, které dítě věřilo, vede k deziluzi a ke zlosti
Reakce oběti na sex. zneužívání
Za 95 procent sex. zneužívání jsou odpovědní muži anebo chlapci, kdy většina z nich byla
sama obětí zneužívání.
Zneužívaní chlapci se většinou identifikují s trýznitelem a sami zneužívají jiné
(externalizace) – jsou agresivní, negativní roli přisuzují jiným, dopouštějí se násilí na druhých,
usilují se o moc. Snaží se podvědomě najít někoho, kdo převezme jejich trauma, kdo jim připomíná
jejich vlastní bezmocnost a může být donucen prožít si stejné pocity místo nich.
Naopak dívky reagují obyčejně způsobem opačným, typickým pro oběti. V důsledku sexualizace a
pocitu bezmocnosti se uchylují spíše k internalizaci. Mají pocit že zneužívání musí být jejich chyba,
vytvářejí si o sobě velmi negativní úsudky a bojují s mimi tak, že se samy mrzačí, propadají
anorexii, upínají se na svého agresora – dokonce se „zamilovávají“, nacházejí si nevhodné partnery
nebo začnou žít promiskuitně ( sebezničujícně a sebezohavujícně) , což pak ospravedlňuje chování
agresora vůči nim.
U kterých dětí je zvýšené riziko sex. zneužití
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- děti z rozvedených rodin, z dysfunkčních rodin, kde dítě dlouho žije osaměle s rodiči
- děti v rodině, kde má matka dalšího partnera ( nevl. otec, přítel)
- děti, jejichž rodiče vykazují hostilitu a násilí vůči sobě i dětem
- děti, jejichž rodiče pijí alkohol a užívají drogy
- děti, žijící s psychotickým rodičem
- děti, které jsou psychicky anebo fyzicky handicapované ( mentálně retardované, slepé)
- děti, jejichž rodiče byli v dětství sex. zneužíváni
U všech skupin jsou přítomny dvě podmínky – špatná a nedostatečná kontrola a emoční deprivace.
Zvláštnosti v chování u sex. zneužívaného dítěte: (P.Pothe , str. 46)
-

celková staženost dítěte ve smyslu nezájmu o dění v jeho okolí
vyhýbání se kontaktům s lidmi včetně vrstevníků
zvýšenou opatrností v kontaktu s dospělými včetně vyhýbání se situacím, kde je dítě samo
s dospělým
výraznou úzkostí v přítomnosti určitých dospělých osob
vyhýbání se školním a mimoškolním aktivitám
nápadně lhostejné postoje, které jsou vyjádřeny výroky typu „ mně je to jedno“
agresivním napadáním a šikanovámím vrstevníků
zvýšenou dráždivotí a projevy vzteku na sebemenší podněty
vyhýbáním se situacím zahrnujícím svlékání, např. převlíkání před tělocvikem
potíže se soustředěním ve škole
výrazné zhoršení prospěchu
váhání s odchodem domů po vyučování
informovaností o sexu, která neodpovídá věku a zralosti dítěte
sex. napadáním vrstevníků a sourozenců, svádivým chováním nebo sex. laděnými hrami
odmítání jídla anebo přejídání
opakované útěky z domova
pokusy o sebevraždu, sebezohavení

Jako další nápadnosti v chování u zneužívaných dětí lze ještě zařadit:
- náhlé (často i velice rychlé) objevení se psychosomatických poruch- např. pomočování
- poruchy spánku – noční děsy (přehrávající traumatickou událost)

Specifika psychoterapie s dětmi
Psychoterapie s dětmi má, oproti obdobné práci s dospělými, své podstatné zvláštnosti. Čím je
dítě mladší, tím je tvárnější a prostředím ovlivnitelnější (J. Vymětal, str. 124). To značí, že čím je
mladší, tím je zranitelnější, ale i snadněji měnitelné psychologickými prostředky.
Porozumění dětskému prožívání a myšlení a zájem psychoterapeuta o dětský svět jsou
nezbytnými podmínkami pro úspěšnou psychoterapii.
Hlavními vodítky pro psychoterapii s dětmi jsou věk dítěte, duševní vyspělost, povahové
sklony, rodinné a sociální zázemí a aktuální tělesný stav. Dítě je ve zvýšené míře závislé na
povaze svého okolí, na svých blízkých, a proto musíme, je-li to reálné, pracovat s dospělými, které
dítě přímo ovlivňují.
Dítě více rozumí, než dokáže verbálně vyjádřit, více komunikuje prostřednictvím chování a
vnějších projevů, proto je spontánnější u projektivních neverbálních a hrových technik.
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Jak uvádí J. Kocourková děti maji tendence externalizovat vnitřní konflikty a hledat příčiny
svých obtíží v okolí , mají menší kapacitu pro introspekci a sebepozorování. Děti prožívají
životní události méně diferencovaně, s menší schopností rozumového či citového odstupu
v prožívání a jednání. Malé dítě má velmi špatně vyvinutou schopnost rozlišit to, co způsobilo
samo, svým špatným chováním.
Při práci s dětmi může mít vztah k terapeutovi jako k pomáhající osobě celou řadu úskalí. Děti
mohou prožívat konflikty loajality (rodiče versus psychoterapeut), mohou mít výčitky za to , že se
svěřují cizí osobě a né rodičům. Mohou se na terapeuta silně vázat a být frustrovány, když terapie
končí. Mohou mít k terapeutovi ale i velmi hostilní postoje, které vzbuzují protipřenosové reakce.
Děti snáze reagují celostně „ psychosomaticky“, což nám může signalizovat jejich možné
ohrožení.

Terapie dětí po sex. zneužití
Cílem terapie je zpracování traumatické události. Postupně dochází k ohraničení patologické
obrany, ke snižování anxiety a strachu, nastolení rovnováhy, k toleranci situací, které nemají
alternativu.
Psychoterapeutická pomoc je pro tyto děti téměř vždy nezbytná. Aby byla terapie účinná je
nezbytně nutné přerušit řetěz ohrožení, zamezit jeho opakování, zajistit bezpečí a poskytnout
nezbytnou bezprostřední i dlouhodobou pomoc a to jak dítěti, tak i rodině.
Nejdůležitější je terapeutova základní orientace, jeho empatie, vřelost a autentičnost.
Nejprve je třeba navázat kvalitní vztah důvěry, což nebývá v těchto případech snadné a trvá to
většinou dosti dlouho. Dítě musí zpočátku překonat pocit izolovanosti, zážitky nedůvěry a odmítání
ze strany dospělých, prožitky bezmoci, ale pocity viny za zneužití či ohrožení celistvosti rodiny.
Aby se cítilo uvolněně, jsou někdy v počátečním stádiu využívány různé relaxační techniky.
Terapeut je pak vede zpravidla k tomu, aby si v takto uvolněné atmosféře vybavovalo negativní
myšlenky a pocity, tedy aby se vyvarovalo jejich potlačování a uhýbání – ale aby jimi nebylo ani
nekontrolovatelně zavalen. Dítě by mělo především porozumět tomu, co se stalo, a v bezpečném
terapeutickém vztahu událost zpracovat a pozvolna se s ní vyrovnat. Za těchto podmínek může
někdy již samo vyprávění o události nebo její „ přehrání“ ve hře loutkami mít pozitivní efekt.
Délka terapie je individuální, u dětí školního věku i mladších bývá většinou dlouhodobá.
Zejména v případech opakovaného zneužívání je nutno věnovat značnou pozornost tomu, aby
klient lépe rozlišoval mezi fakty a tím, jak je vykládá a hodnotí, aby zjišťoval iracionální
interpretace a vyvaroval se zkratkovitých subjektivních názorů, a z nich vyplývajícího negativního
sebehodnocení. Tak má postupně dospět k tomu, aby si své prožitky uspořádal z jiné, optimističtější
perspektivy a získal znovu pocit kontroly nad svým životem, větší sebedůvěru a víru ve vlastní
hodnotu.
Na individuální terapii by měla navazovat, všude tam kde jsou pro to podmínky, terapie
rodinná a skupinová.
Skupinová terapie pomáhá obětem zneužití oslabit pocity izolace a vytvořit nové
interpersonální vztahy, ale i je ujistit o jejich vlastní ceně ve skupině ostatních.
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Práce s obětí:
Emocionální zpracováníSe týká práce s procesy, které bylu spuštěny traumatickou událostí. Klient se učí jejich akceptování,
verbalizaci a nacvičování v mnoha obměnách a v prostředí pochopení.. Je třeba „ dekonstruovat“
traumatizující chování a konstruovat odpovídající ochranné chování ( A. Bentovin, str. 105).
Kongnitivní zpracování
Jehož pomocí je možno přehodnotit vysvětlení traumatické události a jeho působení na způsoby
vnímání, prožívání a přidělování významu vztahům.
Příklady některých terapeutických technik použitelných pro dětské klienty:
Racionální terapeutické postupy:
1/Normalizace: Dítě prožívá pocity studu za odlišnost, která vede k jeho izolaci. Proto ho terapeut
při svých intervencích ujišťuje ,že jeho chování není abnormální, ani že není odlišné od druhých,
ale že jednalo adekvátně k dané situaci.
Informovanost: terapeut se snaží, na dané vývojové úrovni dítěte, sdělovat informace o jevu,
který je traumatizoval. Např. jaké je procento zneužívaných ve společnosti, že společnost viní a
trestá toho , kdo zneužíval dítě. Že zneužívání je v protikladu k jeho vnitřnímu, vrozenému,
pravdivému v něm ( Malá ,Raboch, str 66). Že dítě je dobré. Vhodné je informovat jej o
symptomech.
2/ Terapeutické vyjasnění: klient vylíčí všechny své pocity a terapeut ho učí rozpojovat a znovu
identifikovat sebe a zážitek ( např. špatná je událost, která se stala, né oběť apod.)
Kognitivně – behaviorální psychoterapie:
Technika „mluvení o sobě“ – dítě se učí mluvit o minulosti, aktualizovat minulé a „kotvit“
přítomné s novou ideou do budoucnosti. Pomáhá rušit sebeznehodnocující postoje („ nyní vím, že
to není moje vina, budu dobrý člověk“ nebo „když už se to stalo, musela jsem tím projít, nyní nic
z toho nepotřebuju, změnila jsem se, ale přijímám se s tím; vím, že i ostatní mě budou hodnotit ne
podle toho, co se stalo, ale co budu dělat; jsem dobrý člověk apod.)
Technika „ opuštění scény“
Dítě se musí naučit, že je-li s kýmkoliv pro něj situace nepřijatelná, může, má odejít, individuum
opustit. Je to jeho úkol, povinnost k sobě samému. Nyní dost, čas vypršel. Je to něco jako
„ odseděný“ trest, je to staré, dávno vyčpělé. Nyní je vhodný moment, aktuální čas fyzicky rychle
opustit situaci, kde se vyskytuje pokušení anebo ohrožení.
Technika „ kontakt se stejným“- interakční metoda, interakce se stejně postiženými obětmi –
společné sdílení a zbavení se falešné přecitlivělosti na různé společenské mýty
Desenzitizace – technika snižující úzkost, dítě si vybavuje stále více vzpomínek na traumatickou
událost – znovuvyvolání potlačených vzpomínek vede k emočnímu prožití, zpracování a
zaintegrování.
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Metoda „rozptýlení“ – při záchvatech paniky anebo vtíravých myšlenek se přesměruje pozornost
na konkrétní činnost ( okamžitě začne cvičit, běhat, rychle malovat, s někým mluvit, pustí hudbu a
tancuje). Může vyhledat blízkost zasvěcené osoby, kde najde útěchu.
Emocionálně dynamická psychoterapie
Nezbytné pro zdárnou úlevu je emoční katarze – uvolnění emocí. Při ztrátě kontroly terapeuta může
u pacienta dojít k suicidálním tendencím. Nesmí se znovu cítit jako oběť.
Technika „zde a nyní“- pomáhá všechny vyvolané emoce přenést do přítomnosti, postupně je
zpracovávat a integrovat. Často jsou v této době emoce „ somatizovány“ a terapeut též může mluvit
za orgán, který se u dítěte „ozývá“ při rekonstrukci vzpomínek do přítomnoti. Lze propracovávat
formy adaptivního chování prací na emočně adekvátních reakcích – hraní rolí.
Dobrá osoba, špatná osoba – metoda k získání kladného sebehodnocení. Děti se většinou neumějí
ocenit, vidí pouze svoje negativa, proto je lepší začít druhou osobou, ke které hovoří – „jsi hnusná ,
odporná osoba, nikdo tě nemůže mít rád „ a hned na to se očistí do první osoby„ ne , já jsme dobrý
člověk, jsem hoden lásky, budou mě milovat“. Nejsou-li schopny vymyslet nic pozitivního samy,
lze využít hodnocení nějaké jim blízké osoby a oni to po ni opakují.
Pozitivní sebeodměňující myšlenky – odměnit se v duchu po vykonané činnosti nebo si myslet
něco pozitivního např. „to byl dobrý nápad“, „jsem na sebe hrdý“,
Technika psaní ( deník ) – dítě ventiluje veškeré své asociace, perspektivy, výhledy, prožíté
události – což mu umožňujue vhled do vlastních konfliktních situací a terapeutickou korekci. Vede
k zvýšené kreativitě, schopnosti vyjadřovat pocity
Sebekontrola – terapie orientovaná na kompetenci, zodpovědnost za zvládání běžného
každodenného života. Terapeut snižuje tenzi a pomáhá probudit autosanační mechanismy.
Hra - jedním ze zákl. prostředků terapeutické práce s menšími dětmi , pomocí hry lépe navážeme
kontakt a můžeme se dozvědět, co dítě nedokáže říci přímo.
Dále je dobré zařadit relaxační techniky, psychodrama, psychogymnastiku, pohybovou
terapii, muzikoterapii, arteterapii.

Závěr
Ve své praxi jsem se setkala s několika dětmi, které byly v minulosti obětmi sex. zneužívání.
Jelikož pocházely spíše z rodin s nižším společenským statusem anebo byly umístěny do ústavní
péče, chyběla jim velmi často významná opora právě ve vlastní rodině, a tak se jim většinou
nedostala ani terapeutická péče. I když svoje rodiče o jednorázovém zneužítí často informovaly,
nesetkaly se s patřičným pochopením , a proto to už nikde raději neventilovaly. Mnohdy se jim
první terapeutická pomoc dostala až na půdě dětského diagnostického ústavu anebo střediska
výchovné péče ( někdy až po letech), kde díky důvěrným vztahům a pocitu bezpečí toto téma opět
otevřely. Samy měly velkou potřebu o těchto událostech opakovaně rozmlouvat, hltaly slova útěchy
a očištění od viny a deziluze. Všem se tímto evidentně ulevilo a nastaly u nich i nápadné pozitivní
změny v prožívání i chování.
Většina těchto dětí v průběhu terapeutického procesu velmi stála o potrestání zneužívatele
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( především u extrafamiliárního z.). Někteří pro ně vymýšlely kruté tresty, aby si vynahradily
dlouhodobá muka a zranění, která musely zažívat. Velmi nízké, a často pouze podmíněné tresty,
oprávněně vnímaly jako zcela neadekvátní a devalvující jejich hodnotu.
Mnohokrát se nemuselo nic přihodit, kdyby jejich rodiče byli ostražitější, nenechávali je
napospas pochybným osobám anebo je lépe informovaly o možném ohrožení. Také vůči těmto
rodičům cítily tyto děti rozporuplné pocity – obrovskou potřebu jejich vřelé náruče a na druhé
straně velký vztek, že dopustili, co se jim přihodilo.
Aby se procento zneužitých dětí snížilo , jeví se jako velmi důležitá a nezbytná včasná
prevence a informovanost, nejen dětí a rodičů. ale i odborné a laické veřejnosti. Opakovaně jsem
se setkala s neznalostí této problematiky i mezi pedagogy v dětských domovech a ve školách, kteří
takto postiženým dětem přicházejícím z DDÚ ( pouze dvouměsiční pobyt) nezajistili následnou
terapeutickou péči a hodnotili je pouze podle jejich vnějších projevů, bez pochopení souvislostí se
zneužitím.
Zabývat se touto problematikou vidím jako velmi významné, protože nedojde-li k včasné a k
účinné léčbě, přetrvávají potíže takto postižených dětí až do jejich dospělosti, kde se projeví
v podobě závažných psychických onemocnění a mohou se i samy stát dalšími zneužívateli.
.
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Komunikační styly u alkoholově závislých
Sabina Bicanová
Motto: Řeč je nejdůležitějším prostředkem lidské komunikace, má velký vliv na rozvoj
osobnosti.
Obsah
1. Komunikace u závislého před léčbou, bez náhledu na svůj problém.
2. Komunikace u závislého před léčbou, s náhledem na problém.
3. Komunikace během léčby.
( v úvodu léčby,během léčby, v psychoterapeutické skupině, rodinou, osvojení asertivity)
4. Komunikace po léčbě.
( v běžném životě - u OPAK pobytů a dlouhodobě abstinujících)
Závěr
Použitá literatura
Úvod
Pro svoji závěrečnou práci jsem si zvolila téma komunikace u alkoholově závislých . Cílem je
se zamyslet a ukázat různé komunikační zlozvyky a návyky u alkoholově závislých,
komunikaci během léčby ( psychoterapeutického procesu) , užití asertivity až po komunikaci
po léčbě.
Komunikace závislého bez náhledu, před léčbou.
Postižený si obvykle dlouho nechce přiznat, že je
argumenty ostatních. Závislost se

projevuje

„ závislý“

a

do krajnosti odmítá

poruchami chování, komunikace, toto si

z počátku své závislosti není schopen a mnohdy hlavně není ochoten uvědomit. Je pro něho
hodně nepříjemné, když dostává signály ze svého okolí. Verbálně se tomu bráni, tvrdí , že je
vše v pořádku, vše má pevně ve svých rukou a pod kontrolou. Společnosti ( rodina,
zaměstnavatel atd. ) z pravidla jeho verbální příslib postačí. Tím dostává závislý signál, že je
vše na něm a má často pocit, že mu společnost dá pokoj a on může nerušeně pokračovat.
Téměř vždy popírá, že pije, tají to ( Alcoholicus semper mendex – alkoholik vždy lže) Utíká
tak od reality.
Ospravedlňuje své pití, říká, že pije, protože má potíže ( např. že ho manželka nemá ráda,
event. ho opustila, nemá práci nebo v ní má problémy, atd. ) ale většinou a hlavně má velký
problém přiznat, že jeho potíže vznikají z pití.
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Závislí se poměrně často vyznačují velmi složitým alibismem (uvádí komplikované důvody
proč právě tentokrát pili) a racionalizací svého pití. Pijí soustavně, aby mohli fungovat,
začínají ztroskotávat v partnerských vztazích, v zaměstnání – alkoholik si začíná sám
uvědomovat, že něco není v pořádku.
Ve většině případů už v tomto stádiu s nikým nekomunikuje, rodina

už ztrácí

chuť o

jakoukoliv komunikaci s postiženým. Piják vyhledává samotu, vyhýbá se společnosti, nechce
nikomu a nic objasňovat. Objevuje se u něho verbální agrese, velmi často dochází
k obviňování druhých, ztráta společenského taktu, zhrubělost.
K jakékoliv komunikaci, ať už se svojí rodinou, v zaměstnání , na úřadech není schopen aniž
by nepožil alkohol – ten je pro něho stimulem k jakémukoliv výkonu, bez něho si nevěří a
myslí si , že bez alkoholu není chopen utvořit a vyslovit jednoduchou větu.Začíná trpět
nízkým sebevědomím a narůstají u nich důvody k dalšímu napití.
Kdy o pití mluvit a kdy to nemá smysl?
Nemá smysl s pijanem mluvit v době, když se vrátil-la domu opilý-lá. Opilý člověk nevnímá
ani tak obsah slov, jako tón hlasu. Je dobré se naučit říkat celkem klidně, že ve stavu opilosti
se s ním - s ní bavit nebudete. Vážný rozhovor odložit na další den. V období kocoviny a
výčitek svědomí bývá problémově pijící člověk spíš ochotný k ústupkům. Je to také vhodná
doba navrhnout protialkoholní léčbu.
Rodinná pravidla
Příklady nezdravých rodinných pravidel: O pití spolu nemluvíme, jinak bude rámus.
Děláme jako kdyby se nic nedělo. Hlavně aby se
nikdo nic nedověděl.
Příklady zdravých rodinných pravidel:

Hovořit o pití.
Vést pijana k zodpovědnosti za své pití.
Vyhledat odbornou pomoc

Komunikace u závislého před léčbou s náhledem na svůj problém.

Alkoholově závislý si sám uvědomuje, že něco není v pořádku. Pokouší se opakovaně a
neúspěšně o abstinenci. V 90 % je to rodina, která i nadála s pijanem komunikuje z pravidla
je to ale jen komunikace typu: „ Začni konečně se sebou něco dělat, nebo se s tebou rozvedu“
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„ Vezmu ti děti“ „Vyhodím tě z domu“ atd. Závislí slibuje a opakovaně selhává. Sám sobě
přiznává, že sám to nezvládá a mnohdy za doprovodu rodinných příslušníků jde navštívit
lékaře. Lékař i rodinní příslušníci tlačí závislého do komplexní PAL (hospitalizace a
protialkoholní léčba).
Pijan se však snaží verbálně přesvědčit lékaře i rodinu, že léčbu zvládne ambulantně.
Komunikace na všech stranách je prakticky mizivá. Rodina se

soustřeďuje pouze na

komunikaci typu výslechu, podezírání a obvinování. Ambulantní lékař také často staví svojí
léčbu jen na otázkách, je odkázán zda pacient hovoří pravdu a podle toho léčba pokračuje,
vesměs neúspěšně.
Závislý je hodně zmatený, zpravidla nezvládá své abstinenční stavy, neví s kým a jak o tom
hovořit. Nevěří si , má obavy, nízké sebevědomí, přestává komunikovat jak se svojí rodinou,
tak i se svým lékařem. V mnoha případech je to právě rodina, která komunikuje s lékařem a
za závislého vyřizují komplexní PAL. Závislý, lékaři i rodině na léčbu kývne.

Komunikace během léčby.
Když postižený klient přichází do léčby je vesměs přijat na příjmové oddělení, tam je s ním
sepsán lékařský příjem u kterého klient většinou zatajuje fakta o jeho pití, rodině. Mnohdy
lékaři i sobě lže, stydí se za to kam se dostal a proč.
Na příjmovém oddělení je klient velice nekomunikativní , jak s personálem, tak se spolu
pacienty. Zůstává hodně sám, má omezený kontakt s rodinou, což někteří uvítávají a jiní
nesou velice těžce.
Při

překladovém pohovoru s terapeutem, který je specializovaný na alkoholovou

problematiku, si dovoluje klient více se otevřít . Přiznává otevřeněji své pití a problémy s tím
spojené.
Po překladu na psychoterapeutické oddělení bývá klient zmatený, nové prostředí, režim ,
dodržování určitých pravidel, terapeutický tým a spolu klienti, kteří mají stejný problém ale
každý jinou životní situaci. To vše přispívá k tomu, že klient bývá málo komunikativní. U
klientů s rodinným zázemím se setkáváme s tím, že kontaktují své blízké, obvinují je kam je
to dali, jak je to v léčbě hrozné, přísné. Mnohdy si dopředu dělají u rodin alibi, že když léčbu
nezvládnou, tak to není jejich vina ale chyba režimu, přísnosti a struktury dané léčby.
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V úvodu léčby, mnohdy na veškerých psychoherapeutických aktivitách mlčí. Hovoří jen když
jsou terapeuty a nebo spolu klienty vyzváni, tázáni. Často lžou, zatajují fakta o jejich pití,
rodinné atmosféře. Je to jejich obranný mechanismus za
1. Nejsou zvyklí mluvit o sobě, svých pocitech, svém problému a jiných potížích.
2. Také je to velká nedůvěra – „ co se stane, když to řeknu“ Co bude pak dál“
3. Mají hroznou obavu a paniku, když mají hovořit před mnoha lidmi, nevědí jak. (sk. a kom.)
4.Někteří mají nemluvnost jako svoji strategii – „Semnou nic nenaděláte, já všechno vím“
„Když už tady musím být, tak ....“
Ve všech případech se psychoterapeutický tým snaží o důvěru u klienta a vede ho k otevření
svého problému a následně k řešení a vzájemné spolupráci např. i rodiny. K tomu slouží i
spousty terapeutických technik jak verbálních, tak i neverbálních, sociometrie, relaxací atd.
kde si klient uvědomuje své chování a následky.
Na psychoterapeutických skupinách a komunitách.
Na psychoterapeut. skupinách se klienti daleko rychleji otevírají než na komunitách. Kl.
K otevřenosti a upřímnosti, aktivitě, vede sama skupina. Už po prvních návštěvách klient
začíná být aktivní v komunikaci i sám od sebe. Přiznává se, k věcem za které se stydí, často
pláče. Učí se pojmenovávat své pocity, tužby, ale i bolesti a smutek. Připravuje se na svůj
první výjezd –mnohdy se klienti přiznávají, že neví jak mají se svou rodinou komunikovat,
co jim říct a co neříct a jak hovořit např. v zaměstnání. Je zcela běžné, že se klient přizná, že
nikdy např. nařekl své ženě, že jí miluje a nebo . že ho něco na vztahu trápí. Když ale do toho
jde, má zkušenost na které dál staví a motor, který ho vede v léčbě dál. Zvyšuje si sebedůvěru
a tím i odvahu ke komunikaci. Kl. zvládá lépe přiznání, že to neumí, než to, že se to má naučit
a následně použít.Bojí se zesměšnění ale i nepochopení, nebo odlišnosti od druhých „ Vždyť
jiní venku o všem taky určitě nemluví“. Během skupin a komunit se učí otevřeně hovořit o
sobě a poznání sebe sama, stát si za svými názory a nést důsledky svých verbálních projevů.
A to za pomocí různých psychoterapetických technik ale i ostatních klientů, kteří jsou v léčbě
individuálně daleko a také je jejích verbální projev u každého na jiné úrovni.
Hodně jsou pro klienty cenné ZV (zpětné vazby) spolu klientů jak pozitivní, tak převážně a
hlavně ty negativní. Učí se je používat na skupinách a komunitách, vlastně v průběhu celé
léčby jak podávat, tak přijímat. Také je pro klienty velice důležité psaní deníku, kl. dostává
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své pocity na papír se kterým může pracovat a napomáhá mu např. v komunikaci
s terapeutickým týmem.
Komunikace s rodinou během léčby:
Klientova komunikace s rodinou se během léčby mění a z pravidla narůstá na kvalitě. Po
počátečních potížích, kdy klient bojuje se svým svědomím a statutem člověka, který svým
chováním (v chlastu) ubližoval rodině ( v mnoha případech byla i fyzická a verbální agrese
vůči svým blízkým) přichází téměř u většiny z případů k oboustranné komunikaci. Rodina a
blízcí z počátku klientům nevěří. Klienti často řeší na skupinách otázku důvěry ze stran
rodiny. Příbuzní mnohokrát telefonují do léčebny a ptají se na své příbuzné jak se jim daří
v léčbě a zda dělají pokroky a také se zajímají o to, jak s nimi komunikovat během jejich
pobytu v léčbě a následně doma.
Klienti se snaží použít to, co si během pobytu osvojují – to je: upřímnost a otevřenost k sobě i
druhým. Tak se rodina z jejich úst překvapeně dovídá věci, které netušili a nečekali (potřeby,
tužby, přání, smutek,zklamání nebo přílišná očekávání, nespokojenost) to, co klient nebyl
schopen rodině říct.
Klientovi je nabízena v léčbě vztahová terapie, ke které si může pozvat libovolné rodinné
příslušníky. Ta spočívá v psychoterapeutickém režimu a vše s tím související, také a to
především v otevřenou a upřímnou komunikaci účastněných. Klient této nabídky využívá,
když ví, že sám by komunikaci doma nezvládl a nebo také pro neutralitu prostředí, která je
pro něho bezpečná pro upřímný a otevřený rozhovor. Pro klienta i rodinného účastníka jsou
cenné ZV (zpětné vazby) se kterých můžou čerpat a do budoucna pracovat.
Mnohdy si rodina myslí, že pití je jen klientův rozmar a způsob jak rodinné příslušníky
naštvávat a rozvracet. Zjišťuji, že informovanost o
postiženého alkoholovou závislostí je

alkoholové problematice v rodině

mizivá. U 85 % léčených klientů velice vázne

komunikace v rodinách, proto jsou velice překvapeni (někdy i nemile), že klient se v léčbě
mění a o svém problému chce s rodinou hovořit a také něco řešit. Někteří partneři toto
uvítávají, jsou oporou a pracují spolu s klientem. U jiných je účinek opačný, což je smutné.
Osvojení a užití Asertivity:
Během léčby mají klienti možnost navštěvovat kurz Asertivity, který je v jejich řadách velice
oblíben. Klientům tento kurz napomáhá k přímému, poctivému a přiměřenému vyjadřování
vlastních postojů, potřeb a pocitů. Je to pro ně nejen nový způsob komunikace, ale vlastně
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jiný, nový životní styl, který umožňuje otevřené a svobodné sebeprojevení při zachování jak
vlastní sebeúcty, tak i úcty a respektu k druhým.
1. Učí se zvládat konflikty bez stresu a bez sebeponížení
2. Zbavují se pomocí asertivní komunikace hromadění napětí
3. Učí se lepšímu sebepříjetí
4. Zpřehledňují svojí komunikaci a druzí jim pak lépe rozumějí a také častěji vyhoví
5. Umožňuje jim lépe vyjádřit pozitivní pocity, a tím i následně získat více pozitivních
zpětných vazeb
Asertivita spolu s celým programem, danou strukturou psychoterapeutického oddělení
napomáhá klientovi uvědomovat si své chování, sociální návyky ale i komunikační zlozvyky.
Klienti si techniku velice rychle osvojují a setkávám se s příklady, kdy klient jede na svojí
dovolenku a tam mu je někým blízkým nabídnut alkohol. Klienti, kteří navštěvují asertivitu si
právě na asertivní techniku „odmítání“ vzpomenou a je jim ku prospěchu k odmítnutí
alkoholu , jsou ve větším klidu, když vědí jak odmítnout a mají z toho velkou radost, že to
funguje a že to zvládli.
Komunikace po léčbě.
Klient se po léčbě zařazuje do „normálního“ běžného života, vrací se k rodině, do zaměstnání,
i když jsou z léčby“ připraveni“, téměř vždy je něco zaskočí. Klient je za dobu hospitalizace
navyklí na nový způsob komunikace a venku zjišťuje, že na to jeho nejbližší okolí není
zvyklé a je to pro ně něco nového. A také otevřenost a upřímnost se kterou v léčbě
komunikoval o svém problému si venku nemůže ke každému dovolit. Ne každý je schopen a
ochoten přijmout fakt o alkoholové závislosti. Mnohdy jsou klienti nuceni si ve své blízkosti
udělat takzvaně „ inventuru vztahů“

to jim napomáhá v komunikaci a chování vůči

takovým lidem. Často klientům zůstává jen úzká rodina a nejbližší přátelé, kteří už s klientem
komunikovali během léčby.
Mnoha případech abstinující klienti kteří přijedou na opakovací pobyt, popisují fakt, že i
sebelepší rodinní příslušníci a přátele, nejsou vždy schopni pochopení abstinujícího
alkoholika. A

to nemluvě o rodinných příslušnicích, kteří klienta doslova bombardují

neustálými otázkami a v horším případě pro klienta ponižujícím hlídáním a obviňováním.
Klient je schopen si po léčbě ve svém okolí s lidmi utvořit jasné hranice a hovořit o tom. Ale
když problém přetrvává má klient tendence zaujímat komunikační postoje jako před léčbou,
což je hodně nebezpečné. A nejenom proto veliká část abstinujících navštěvují takzvané
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„doléčováky“ ( jsou to např. doléčovací skupiny, individuální terapie, AA- anonymní
alkoholici, opakovací pobyty) kde komunikují o svém problému, dostává se jim tam ZV na
toto téma se kterých klient čerpá.
U abstinujících klientů, kde komunikace ať už v rodině, zaměstnání a nebo ze stran klienta
nějak vázne, se velice často klient vrací do starých zaběhlých kolejí jako před léčbou. Je
samozřejmě ještě dále otázkou dalších aspektů související s touto problematikou , ale
váznoucí komunikace a pomalé posouvání mantinelů, mnohdy vedou k porušení abstinence.
Také dlouhodobě abstinující alkoholici, kteří se účastní opakovací pobytů v našem zařízení,
popisují fakt o jakési každodenní rutině a tím i pomalému vracení se ke svým komunikačním
zlozvykům. A to je např. že rodina spolu přestává mluvit, například pro každodenní starosti a
únavu, klient pozvolna přestává hovořit o svých pocitech a potřebách a co je nejdůležitější o
svých stavech (kdy a v jaké situaci měl chuť na alkohol a proč atd.)
Závěr.
Při psaní mé práce jsem měla možnost, jen okrajově popsat některé z mnoha
Komunikačních stylů u alkoholově závislých. Je nutné zdůraznit, že komunikace má
velice mnoho podob a je jako téma neskutečně obsáhlá. Je také důležité zmínit se o, lišící se
komunikační náročnost jednotlivých klientů (např. s čím do léčby přicházejí, jaká je jejich
soc. situace a intelektové a komunikační schopnosti atd.) Do budoucna bych se touto
tématikou i nadále velice ráda zabývala.
Je až s obdivem jak je komunikace mocná. Jak může zahřát, pohladit, pomoci ale také ublížit.
Komunikace vede k zplnohodnotnění člověka, k jeho souladu vnitřních pocitů, hodnotové
orientaci a schopnosti být sám sebou.
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Porod a psychoterapie
Markéta Blumová
Motto:
„Porod a psychoterapie jsou si v něčem podobné. Otevírají, probouzejí
emoce, zprostředkovávají setkání se sebou samým, vynášejí to, co bylo
skryté na světlo a mění život.“
Tuto práci člením na kapitoly podle jednoduchých otázek. Začínám
tou základní: „Co je předmětem této práce?“ aneb
CO?
V této práci se zabývám psychoterapií, kterou je možné poskytovat
ženě při přípravě na porod, v průběhu porodu a po porodu.
Jedná se o psychoterapii podpůrnou, která je definována tím, že se
nesnaží měnit osobnost, ale poskytuje porozumění, podporu a pomoc
osobnosti takové, jaká je. Zdůrazňuje její pozitivní rysy, vede k pozitivnímu
myšlení, důvěře ve vlastní síly a pomáhá při zvládání aktuálních situací a
problémů (Kratochvíl, 1998, str. 15).
Cílem takové pomoci je zlepšit funkce orgánů, odstranit jejich poruchy,
účinně zvládat problémy, konflikty a lépe se přizpůsobit životním úkolům a
situacím. Taková pomoc vede k uskutečňování vlastních možností, vytváří
kladné očekávání, dodává naději a odvahu. Součástí může být získávání
nových informací, desenzibilizace, učení se dovednostem, nácvik nového
chování (Kratochvíl, 1998, str. 13).
Tuto pomoc je možné v různé míře poskytovat v závislosti na
způsobu, místě a poskytovateli porodnických služeb, pokud uvažujeme
rozdělení na tzv. medicínský model porodnické péče, ve kterém je
zodpovědnost za těhotenství a porod přenechána lékařům a jejich technice,
počítá se s větším množstvím vyšetření a lékařských zákroků. A na druhé
straně sociální model, kdy jsou těhotenství a porod vnímány jako přirozený
stav, zdůrazňuje se přijetí vlastní zodpovědnosti za své zdraví, psychologické
či filozofické aspekty porodu, při porodu se užívají neinvazivní metody úlevy
od bolesti (dělení modelů Labusová, 2004, str. 21).
Nejvíce ovšem záleží na přání a potřebě rodičky. Každá žena má v
současné době možnost si zvolit způsob přípravy na porod, prostředí a do
značné míry i způsob, jak porodí a osoby, které ji při porodu budou
doprovázet. Značně může ovlivnit i to, co se s ní a dítětem bude dít po
porodu.
Zvažuji, kdo psychoterapii související přímo s porodem poskytuje,
aneb
KDO?
Podpůrnou psychoterapii může oficiálně provádět kvalifikovaná osoba,
tedy lékař, psycholog nebo vyškolená zdravotní sestra a sociální pracovnice,
pokud pracují v týmu (Kratochvíl, 1998, str. 13). V předporodní přípravě žen je
v některých případech potřebná psychoterapeutická péče psychologa, avšak
psychoterapeutickou pomoc rodící ženě poskytují zejména laici, tedy
osoby, které ji při porodu doprovázejí (partner, přítelkyně, dula apod.) a
porodní asistentka, která ženě při porodu pomáhá. Psychoterapeuticky
pracuje často také porodní asistentka, která vede kurz předporodní přípravy.
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Tito lidé mohou ženě významně pomáhat, tato pomoc je zjevně
psychoterapeutickým působením ve smyslu, jak je výše uvedeno. Ti, kdo ji
poskytují, si toho většinou nejsou vědomi, těžko by je však v dané situaci
nahradil lékař nebo psycholog.
Lékaři a psychologové mohou ovšem napomoci zlepšovat podmínky
pro porody tak, aby to lépe vyhovovalo rodícím ženám, jejich dětem a
rodinám. Tak mohou pomoci předcházet fyzickým problémům při porodu,
psychickým i fyzickým traumatům, frustracím a stresům z porodu, v
šestinedělí atd. Společným cílem je zde využití psychologických a
psychoterapeutických poznatků a prostředků k tomu, aby se předešlo
narušení činnosti organismu při porodu, aby zážitky žen, rodících se dětí i
doprovázejících osob z porodu byly pozitivní a uspokojující, aby se posílily
kladné rodinné vztahy. Aby ze zážitku porodu dlouhodobě profitovalo dítě i
jeho rodiče. Z jejich spokojenosti pak může těžit i zdravotní personál a v
důsledku také širší společenství.
Nejprve se zabývám tématy, která ukazují na sepětí
psychoterapeutické péče a porodu. Aneb
PROČ? O SPOLEČNOSTI
„22000 dětí u nás vyrůstá v nejrůznějších ústavech, v naprosté většině pak
přecházejí do dalších ústavů a téměř pravidelně do vězení (Vlastimil Marek:
Causa: Přirozené porody. Časopis Regenerace, XII, 2005, č. 4, str. 15).“
Francouzský lékař - porodník - Michel Odent založil v Londýně
Výzkumné centrum prvotního zdraví. Zabývá se výzkumy a studiemi
zaměřenými na vzájemné vztahy mezi tím, co se děje na počátku a pak v
pozdějších fázích života. Shromažďuje databázi vědeckých a lékařských
pozorování, aby získal celkový přehled o vzájemných souvislostech. Počátek
života nazývá primární periodou, která zahrnuje oplodnění, embryonální a
fetální vývoj, narození a první rok věku. Zabývá se tím, jak události během ní
ovlivňují následné zdraví, chování a podobně. S primární životní periodou
mohou podle něho souviset nejrůznější problémy v dospělosti - sebevražedné
sklony, autismus, sebedestruktivní chování, neschopnost milovat, násilnické
tendence (Odent, 2005, str. 6).
Hudebník a muzikoterapeut Vlastimil Marek (2005, str. 21) se také
zabývá problematikou porodů. Ve svém článku o terapeutickém působení ve
věznici, cituje slova prenatálního psychologa Petera Fedor-Freyberga:
„Děloha je první ekologické prostředí každého člověka. Jak se svět chová k
dítěti, když je ještě v děloze, tak se bude v dospělosti chovat ke světu.“
„Pokud bychom dokázali zajistit, aby každé dítě bylo milováno a chtěno od
samého začátku, aby bylo ctěno a aby úcta k životu byla jednou z nejvyšších
lidských hodnot, a optimalizovat prenatální a perinatální stadia života bez
narušení základních potřeb, bez agrese a psychotoxických vlivů, výsledkem
bude společnost bez násilí (P. Fedor-Freyberg, in Marek, 2002, str. 197).“
Sám k tomu dodává, že nárůst agresivity, drogové závislosti, ale i lokálních,
globálních a také ekologických problémů přímo souvisí se způsobem, jakým
jsme přišli na svět. Na základních emocích z prvních minut a hodin života,
následně pak z dětství, se budují ty stále složitější. Celý život pak vnější
události v člověku rezonančně vyvolávají právě jeho nejhlubší emoční
záznamy, které ovlivní i všechny jeho současné a budoucí postoje. Jsou-li
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základní emoce nastaveny na hodnotu „negativní“, pak je člověk většinou
neustále a nevědomě stažený, čeká útok či ohrožení.
Odent (2001, str. 20) shrnuje výsledky studií, které shromáždil, takto:
„Když se podíváme na prostředí, ze kterého vzešli lidé, u nichž se různými
způsoby projevila snížená schopnost mít rád - ať už se týkala lásky k sobě či
k druhým - zdá se, že schopnost mít rád je do značné míry podmíněna ranými
zážitky dítěte ze života ještě před narozením a z období okolo porodu.“
Při srovnávání různých kultur dospěl k závěru, že ve většině známých
společností bylo až dodnes výhodné tlumit různé projevy schopnosti milovat,
a to včetně lásky k přírodě, a místo toho rozvíjet lidský potenciál pro
agresivitu. Čím větší byla potřeba rozvíjet agresi a schopnost ničit život, tím
více se různými rituály a kulturními názory narušovalo období kolem porodu.
Následky krátkého období kolem porodu jsou zřejmě dlouhodobé. Velmi malé
množství lidí, žijících dosud v předzemědělských společenstvích, jejichž
strategií přežití je žít v dokonalé harmonii s ekosystémem, rozvíjet lásku a
úctu k Zemi, a kteří podle etnologických výzkumů narušují fyziologické
procesy při porodu co nejméně, spěje rychle k vyhubení. Kultury, které se šíří,
mají jinou strategii přežití - podmanit si přírodu a ovládat jiné skupiny lidí. V
takových společnostech se snaží porod aktivně ovlivňovat a narušují první
kontakt mezi matkou a dítětem, napadají mateřský ochranný instinkt během
citlivého období následujícího po porodu. Tak utlumí a ovládnou různé
aspekty lidské schopnosti milovat. To se však nyní jeví z hlediska přežití
lidstva jako nevýhodné (Odent, 2001, str. 23-26).
PROČ? O DÍTĚTI
„Měli bychom akceptovat fakt, že již nenarozené dítě je osobností,
psychologickým a sociálním partnerem svých rodičů, a prostřednictvím rodičů
by se k němu jako k osobnosti měla chovat celá společnost. Historie lidstva je
historií dětí a jako taková začíná na samém počátku života, nejpozději v
okamžiku početí. Psychohistorické a psychoterapeutické studie jednoznačně
prokázaly, jak moc skutečnost, že je dítě milováno, chtěno a respektováno,
určuje schopnost vyrovnat se s problémy individuálními i společenskými
(Vlastimil Marek: Nová doba porodní. Eminent, Praha 2002, str. 197).“
Také český psycholog Stanislav Grof žijící v USA se v 60. a 70. letech
zabýval problematikou vlivu porodu na vznik duševních chorob. Zjistil, že
nejobtížnější duševní poruchy korespondovaly s komplikovaným a
dlouhotrvajícím porodem, kdy se dítě nacházelo v ohrožení života.
Konstatoval, že rozvoj duševních poruch přímo souvisí s následnou
mateřskou péčí a zážitky z raného věku. Bral v úvahu okolnosti početí,
těhotenství, porod i dobu po něm. Zjistil, že v těhotenství dítě citlivě vnímá
psychický i fyzický stav matky. Je-li toto období harmonické a bezproblémové
a dítě je chtěné, narodí se silný jedinec, který bude jednat koordinovaně a
rozvážně a bude u něho převládat pocit bezpečí a jistoty. V opačném případě
vzniká předpoklad pro budoucí deprese a domněnky, že nestojí za to žít.
Hladký průběh porodu může posílit odolnost dítěte. Komplikace vedou k
psychické nevyrovnanosti, depresím, psychosomatickým potížím, agresivitě.
Příznivě působí, když se dítě narodí do prostředí blízkém tomu, které opustilo,
je pak méně stresované, lépe se adaptuje. K tomu přispívá tlumené osvětlení,
teplo, tichý hovor a tělesný kontakt s matkou, posečkání s přestřižením
pupeční šňůry, až dotepe. Je v zájmu psychického zdraví dítěte, aby se od
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matky neoddělovalo, tehdy pociťuje „uvedení do světa“, přijetí sebe sama.
Nepodařené uvítání může později vyvolávat pocity sklíčenosti (Gančeva,
2005).
Marek (2002, str. 190) uvádí výsledky studie dr. Rottmanna, který
sledoval emocionální postoje žen k těhotenství. Zjistil, že ženy, které si své
děti přejí, mají nejlehčí průběh těhotenství, bezproblémové porody a fyzicky i
psychicky nejzdravější potomstvo. Ženy s negativními postoji ke svému
těhotenství překonávaly v jeho průběhu značné zdravotní problémy. Vyskytl
se u nich nejvyšší podíl předčasných porodů, novorozenců s nízkou porodní
váhou a s četnými emocionálními poruchami.
Psycholog Zdeněk Matějček se obšírně zabýval problematikou
deprivace a subdeprivace. Uvedl výsledky výzkumů, které se prováděly v
českých podmínkách a týkaly se i toho, jak se v dospělosti vede dětem
narozeným z nechtěného těhotentví, které vyrůstaly v původních rodinách.
Jednalo se o citovou deprivaci dětí, neboť špatné předpoklady zde vstupovaly
do vývoje dětí od počátku. Z výzkumu vyplynulo, že do 30 let se vedlo hůře
mužům, ve věku kolem 30 let hůře ženám. Byly častěji ještě svobodné, také
častěji rozvedené nebo po rozvodu znovu neprovdané, byly méně spokojené
ve erotických a sexuálních vztazích, častěji v evidenci nezaměstnaných i v
evidenci sociální péče pro rodinné a výchovné problémy, celkově uváděly
nízkou životní spokojenost, měly nižší skór sociální integrace a v dotaznících
vykazovaly významně vyšší skór úzkosti a deprese a nižší skór optimismu a
sebedůvěry. Možnost vytvořit si specifickou vazbu k mateřské osobě v raném
věku byla v těchto případech narušena, neboť jejich matky odmítaly ženskou
a mateřskou roli. Otcové dětí to částečně vynahrazovali, byli vřelejší a děti
mužského pohlaví se proto vyvíjely lépe.
Nejen z tohoto výzkumu je zřejmé, že narušená citová vazba mezi
dětmi a rodiči, zvláště začíná-li v raném věku, má dlouhodobý vliv na život
dalších generací. Kromě okolností početí a těhotenství, je i porod dalším
citlivým obdobím, které má na citovou vazbu, zvláště mezi matkou a dítětem,
významný vliv. Z tohoto pohledu je vhodné, aby se citový potenciál, který v
sobě porod zahrnuje, nechal plně působit. To lze, jak je níže uvedeno,
uskutečnit zejména tím, že tento přirozený proces narušujeme co nejméně.
PROČ? O RODINĚ
„Když se mi má nejmladší holčička vykulila do nastavených rukou, zažíval
jsem pocit uspokojení člověka, který se zúčastnil velkého díla. Nikdy předtím
jsem nezažil tak intenzivní pocit blízkosti s druhým člověkem. Byl jsem Bohu
vděčný za to, že mohu pečovat o svou ženu a o své dítě. Zakoušel jsem
úspěch zcela jiného druhu a jiných rozměrů než dosud. ... Třetí porod byl pro
mne důkazem toho, že radost je spolehlivým indikátorem dobře odvedeného
díla (Dalibor Naar: Mé porody a přerody. Časopis Aperio, I, 2002, str. 9).“
Česká porodní asistentka Ivana Konigsmarková (in Stadelmann,
2001, str. 13-14) píše, že u nás bývalo běžné rodit v domácím, důvěrně
známém prostředí, v úzkém kruhu blízkých osob, se svojí porodní asistentkou
- porodní bábou. Technika vedla ke změně životního stylu a přístupu ke
zdraví. Za naše zdraví se stal zodpovědný někdo jiný - lékař. Z těhotenství
jsme udělali chorobu, kterou pak „léčíme“ porodem. Porod jsme přestěhovali z
intimního domácího prostředí do nemocnice. Čím více techniky, tím lépe.
Nerodí těhotné ženy, ale lékaři, a porodníci jsou často muži. Z těhotné,
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šestinedělky a novorozence se stali pacienti. Ze soukromé, rodinné události
se stala věc veřejná. Porodní asistentka byla přejmenována na ženskou
sestru a i za ni se stal odpovědný lékař.
Do 50. let 20. století běžně přicházely děti na svět doma. Přesunutím
rodiček do porodnic byl porod vyjmut z rodiny a přítomností otce či jiné blízké
osoby u porodu se rodině opět trochu vrací.
Otec dítěte může komunikovat s ještě nenarozeným dítětem stejně
jako matka přes břišní stěnu. Neméně důležité je nepřímé působení na plod
přes matku. Otec vytváří matčino životní prostředí po stránce
socioekonomické, psychické i emocionální. Otevřenost ve vzájemném vztahu,
hloubka citových vazeb, zodpovědnost a aktivní spolupráce páru dává
nejlepší předpoklady pro dobré rodičovství (Marková, 1991a). Otec je
ochranitelský vůči těhotné ženě, stává se její fyzickou a psychickou oporou,
sbližují se. Je-li otec zahrnut do celého procesu přípravy na porod, např.
účastí u různých vyšetření, na kursech předporodní přípravy, může to
předcházet jeho obavám o bezpečí matky a dítěte (Barry, 1980).
Narození dítěte je jedním z nejdůležitějších chvil v životě rodiny a
proto je žádoucí, aby se odehrávalo v jejím kontextu. To lze umožnit
přítomností otce u porodu. Spolupráce a hluboká citová angažovanost otce po
celé těhotenství i ve chvílích porodu je nenahraditelná (Marková, 1991b).
Otec má u porodu své místo, přináší pocit bezpečí, ochrany a duševní
pohody. Jeho přítomnost snižuje pocity úzkosti a strachu, které mohou
zkomplikovat průběh těhotenství a porodu (Šopková, 1995).
Účast otce u porodu výrazně snižuje potřebu medikace, zejména
analgetik, významně zkracuje porod a dokonce souvisí s následným
prodloužením doby kojení dítěte matkou (in Marková, 1991a).
Psychologie uznává, že prenatální život, porod i rané dětství mají
významný vliv na náš další život, vztahy s lidmi a naši celkovou spokojenost.
Podle českého lékaře - gynekologa a zároveň psychoterapeuta Vladislava
Chvály (1998) patří porod k nejhlubší životní zkušenosti rodiny a je
nejvypjatějším okamžikem v životě ženy. Synchronizace matky a dítěte vzniká
od prvního kontaktu a každá překážka na této cestě se může na dlouho
vymstít. Pro oba je velmi důležité, aby matka nepodléhala neklidu a nejistotě.
Kontakt s rodinou a emoční podpora jí v tom mohou pomoci. Matka s otcem
tvoří jednotku, která je pro vznik a růst dítěte nepostradatelná. Jejich vztah
vytváří prostředí, díky němuž člověk vůbec může vzniknout. Na kvalitě páru
matka-otec a na synchronizaci jejich růstu jako rodičů spolu s dítětem závisí
schopnost další generace vůbec žít a tedy udržovat tento svět. Už první
okamžiky života jsou pro další růst celé jednotky velmi důležité. Otec má mít
možnost se porodu zúčastnit a příchod potomka na svět také emočně prožít.
U zralých rodičů vede společný prožitek k obohacení a růstu, k pochopení, že
pro dítě jsou nepostradatelní oba.
Chvála opírá své tvrzení o teorii sociální dělohy, kterou vypracoval
společně s psycholožkou a psychoterapeutkou Ludmilou Trapkovou na
základě společné psychoterapeutické práce s rodinami psychosomatických
pacientů. Rodinu přirovnávají k děloze, chápou ji jako uzavřený prostor,
založený vztahem muže a ženy. Vztah rodičů je zdrojem výživy (placentou)
pro děti. Sociální děloha vzniká emočním sycením v období seznamování a
roste a vyvíjí se zároveň s tím, jak se vyvíjí mateřství ženy a otcovství muže.
Dítě se sytí vztahem rodičů, pro zdravý vývoj je třeba, aby se všichni vyvíjeli
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zhruba současně. Vývoj dítěte od porodu do dospělosti rozdělují na tři
šestiletá období, podobně jako je těhotenství rozděleno na trimestry.
Připodobňují vývoj dítěte ve fyzické děloze s vývojem v sociální děloze
(rodině).
Proces osamostatňování dítěte z rodiny pak přirovnávají k porodu.
Nacházejí podobnosti mezi tím, jak probíhal fyzický porod konkrétního dítěte
a tím, jak se pak už jako dospívající odděluje od rodičů. Kvalita vztahu rodičů
dává dítěti souhrn možností a schopností růst, vyvíjet se, osamostatňovat se na fyzické i psychické rovině. Otec například pečuje o ženu, emočně ji sytí,
aby mohla pečovat o dítě, zejména v raném dětství, kdy má být dítěti plně k
dispozici. Podporuje ji v obdobích, kdy se od ní dítě odděluje (porod, kojení,
období vzdoru, oddělování syna od matky a jeho příklon k otci od 5.-6. roku,
příklon dcery k otci v období dospívání, dále pak v době, kdy se děti uvolňují z
vazeb s rodiči a opouštějí původní rodinu - manželský vztah se proměňuje „placenta je porozena“). Matka zase umožňuje tím, že fyzicky a emočně
uspokojuje otce, aby příklon dospívající dcery k němu byl bezpečný (není-li
tomu tak, otec se od dcery distancuje, aby neporušil tabu) (Chvála, Trapková,
1996).
PROČ? O ŽENĚ
„Ženy si totiž pamatují porod na celý život. Pro většinu žen je to klíčový
okamžik v životě (Věra Nováková: Doprovázím ženy k porodu jako dula.
Časopis Aperio, I, 2002, str. 13).“
„Porod vašich dětí by měl a mohl být extatickým zážitkem a životním zvratem.
Podle některých přírodních národů je porod okamžikem, kdy se dívka „rodí“ v
ženu (Vlastimil Marek: Causa: Přirozené porody. Časopis Regenerace, XII,
2005, č. 4, str. 15).“
Podle
soukromé
německé
porodní
asistentky
Ingeborg
Stadelmannové (2001, str. 47-48) jsou těhotenství a porod přirozené. Nejsou
žádná nemoc, nýbrž významný úsek v životě ženy. Vždy je to jedinečný
zážitek. Většina těhotenství a porodů probíhá normálně a většina obtíží, které
se objeví, není chorobná. Dítě jimi na sebe pouze upozorňuje. Díky nim si
žena může zcela přirozeným způsobem navyknout na novou životní situaci.
Žena během těhotenství, porodu a mateřství prochází dlouhým
procesem fyzických, psychických a sociálních změn. Krtičková (in Kárová,
Richtrová 2000, str. 2-4) uvádí, že se proměňuje duševní život i osobnost
ženy, z psychologického hlediska prochází krizovým obdobím, které je
zkouškou její emoční zralosti. Žena řeší přijetí těhotenství, vztah k dítěti, k
partnerovi i širší rodině, připravuje se na porod. Objevují se obavy z porodu i z
mateřské role.
Během těhotenství se často objevují v prožívání žen, kromě
pozitivních, i negativní emoce. Honzák (1995, str. 206, in Kárová, Richtrová
2000, str. 2) píše, že se během těhotenství objevují stavy, které bychom u
běžné populace označili za akcentované či patologické. Ze symptomů se
vyskytuje nejčastěji úzkost a deprese, náladovost, únavnost, poruchy
kognitivních funkcí, magické myšlení, hostilní chování. Negativní emoce jsou
častější než pozitivní asi u 90% žen.
Podle Pečené i Krtičkové (in Kárová, Richtrová 2000, str. 3)
těhotenství, porod a mateřství aktivuje vztah ženy k vlastní matce, ožívají
starší psychické konflikty. Opakuje se vztah symbiozy matky s dítětem a
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proces pomalé separace a individuace. Pro ženu to může být cestou k
pochopení vlastní matky. Pro dceru je také významné, jak prožívala
těhotenství a porod její matka.
Marek (2002, str. 191) uvádí, že těhotenství matce a otci poskytuje
unikátní příležitost pro vlastní psychický vývoj. Může být zažíváno jako životní
krize, která ovšem není nutně situací negativní. Jakákoli krize může být
určitou výzvou a možností nalézt a použít tvořivá a pozitivní řešení. Často se
během těhotenství vynořují staré, skryté a nevyřešené konflikty, které by
mohly být právě v tomto období konstruktivním způsobem vyřešeny. Mnohé
konflikty a problémy, které těhotná žena zažívá, nemusejí být přímým
důsledkem jejího těhotenství nebo stavu jejího dítěte.
Eva Labusová ze společnosti pro zdravé rodičovství Aperio (in
Kárová, Richtrová 2000, str. 16) píše, že v době těhotenství, porodu a
šestinedělí je žena emocionálně i fyzicky velmi zranitelná. Prožívá bolest a
vyčerpání, intenzivní pocity, různé obavy a nejistoty. Na její celkový stav má
také vliv její nejbližší okolí, partner, rodina, personál zdravotnických zařízení.
Důležitými okolnostmi, které ovlivňují celkový dojem ženy z porodu a její pocit
bezpečí, jsou předporodní příprava ženy, vlastní prostředí porodnice nebo
místa, kde rodí, chování ošetřujícího personálu, vzájemná důvěra mezi
rodičkou, porodní asistentkou a lékařem, možnost mít u sebe svého partnera
nebo jinou blízkou osobu.
PROČ? O TĚLE
„Vhodné prostředí pro porod je přesně stejné jako pro milování (Sheila
Kitzingerová, in Odent, M.: Znovuzrozený porod. Argo, Praha, 1995, str. 16).“
Chování a prožívání rodící ženy je ovlivněno biologickými faktory,
přítomnými emocemi a vztahy. Funkce orgánů může být ovlivněna
psychickým stavem rodičky. Podle Jandourkové (in Kárová, Richtrová 2000,
str.6) je fyziologická děložní činnost rovnováhou mezi silami vypuzovacími,
které tlačí plod z těla a zadržovacími, které jakoby brzdí průběh porodu tak,
aby se porodní cesty stihly na průchod plodu připravit. Od rodičky se v
průběhu porodu očekává přijetí tohoto přirozeného procesu, žena se mu má
oddat. Pak ustupuje racionální myšlení, ubývá sebekontroly. Žena se
soustředí na vykonávanou „práci“.
Odent (2001, str. 29) uvádí, že aby žena porodila, musí si v sobě
uvolnit úplný koktejl hormonů. Ty pocházejí z nejhlubších částí mozku, který
funguje zároveň jako žláza s vnitřní sekrecí, produkuje hormony. Mohli
bychom říci, že když žena rodí, je nejaktivnější částí jejího těla její primitivní
mozek, tedy vývojově velmi staré mozkové struktury (např. podvěsek
mozkový), které sdílíme s ostatními savci. Pokud se při porodu (nebo při
jakémkoli jiném sexuálním prožitku) objeví nějaké zpomalení celého procesu,
pak pocházejí z jiné části mozku - z mozkové kůry, neokortexu.
Dále píše (Odent, 2001, str. 29-31), že při porodu existuje určité
období, kdy se matka chová, jako kdyby byla „na jiné planetě“, jako kdyby se
odťala od každodenního světa a vydala se na jakousi vnitřní pouť. V tu chvíli
zapomene, co ji učili a co četla v knížkách, troufá si dělat věci, které by jinak
nikdy nedělala, křičí, neovládá se, poddává se tomu, co se s ní děje. Tuto
změnu v její úrovni vědomí lze interpretovat jako snížení neokortikální aktivity.
Některé ženy umějí dosáhnout takového vyvrcholení hormonální sekrece a
dospět k takovému snížení aktivity své mozkové kůry, že pak přirovnávají
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závěrečné vteřiny svého porodu k orgasmu. Spoluúčastníci porodu, kteří
chápou tento zcela zásadní aspekt fyziologie porodu, by nikdy neměli udělat
tu chybu, že by se pokoušeli „vrátit ji zpátky, aby byla zase při smyslech“.
Jakákoli stimulace neokortexu a zvlášť jakákoli stimulace intelektu, zejména
racionální hovor, může narušovat postup porodu. Porod je totiž v první otevírací - době mimovolní proces, tzn. že se nedá řídit vůlí. Zapojení vůle,
rozumu, je zde překážkou narození dítěte.
Geiselová (b) přirovnává porod k milování. Rodící žena, stejně jako
žena, která se právě s někým miluje, cítí potřebu uvolnit se a prostě dělat
cokoli, co se jí líbí. Když si v tu chvíli řekne: „Ovládej se, takhle se nechovají
dámy!“, neuvolní se, kontroluje se a důsledkem může být dlouhý a obtížný
porod, anebo milování bez vyvrcholení.
Marsden Wagner (1998), americký lékař dánského původu, přednesl
myšlenku ponechat ženu v první fázi porodu o samotě s manželem „eroticky
působit“, podle staré moudrosti porodních asistentek, že sex stimuluje dělohu
k činnosti. Jsou známá stará umělecká díla znázorňující např. ženu dráždící si
bradavky při porodu. Zdůraznil, že ženy by měly mít v průběhu porodu
naprostou svobodu. Ženy, které porodí v atmosféře pochopení a respektu s
empatickou porodní asistentkou jsou samostatnější, sebevědomější, lépe kojí.
V nemocnici je jim často dáváno najevo, že jejich tělo je nedokonalé a bez
pomoci medicíny neschopné přirozeně porodit.
Odent dále zdůrazňuje nutnost zajištění soukromí a přítmí, neboť
mozkovou kůru stimuluje pocit, že jsem pozorován a také jasné světlo. Každá
situace u níž je pravděpodobné, že vyvolá příval adrenalinových hormonů (tj.
reakci typu “útok nebo útěk“), bude nejspíš zároveň stimulovat také neokortex
a tím i brzdit porod. To znamená, že rodička se musí cítit především
bezpečná. Tento pocit bezpečí, když rodí je nezbytnou podmínkou pro
změnu úrovně vědomí, která je charakteristická pro porodní proces.
Lékař Petr Sedláček (2005) se zmiňuje o přirozených tělesných
rytmech a jejich vlivu na porod. Pokud necháme přírodu „konat“, pak se
zázrak zrození děje především v časných ranních hodinách. To znamená, že
přirozeně nastupují porodní bolesti v noci a maximum četnosti porodů je od 4
do 8 hodin ráno. Ve skutečnosti ovšem přicházejí děti na svět hlavně během
dne, většinou kolem poledne, a to proto, že se různými způsoby masivně
zasahuje do rytmu vnitřních hodin, aby se porody přizpůsobily pracovnímu dni
v porodnici.
PROČ? O MUŽI
„Porod je součástí celkové zkušenosti rozvoje člověka. Okolnosti porodu,
porod sám a jeho důsledky pro dítě i zkušenosti matky a otce v postnatálním
období zásadně závisí na prenatálním stadiu života a matčině a otcově
vztahu k dítěti. ... Prenatální psychologie nade vší pochybnost prokázala, že
otec by měl být zahrnován a včleněn do veškeré prenatální péče od samého
jejího počátku a vždy v tomto procesu vnímán jako rovnocenný partner.
Otcova zkušenost ovlivňuje jeho chování během porodu, prenatálního a
postnatálního období a následně jeho schopnosti navázat s dítětem vztah
(Peter Fedor-Freybergh, in Marek, V.: Nová doba porodní. Eminent, Praha
2002, str. 185).“
K tématu přítomnosti partnera u porodu Odent (2005, str. 4) zmiňuje
také následující souvislost. Když se bojíme, stoupá v nás hladina adrenalinu.
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Když žena rodí a je u ní milující partner, je zcela přirozené, že má strach. Tím
pádem produkuje adrenalin, vysílá stresující signály, ty žena vnímá a je pak
pro ni složitější se v jeho přítomnosti uvolnit. To brzdí porod, neboť pokud
roste hladina adrenalinu v krvi, nemůže se uvolňovat oxytocin, nejdůležitější
hormon při porodu, který zajišťuje stahy dělohy.
Dále říká, že téměř ve všech společnostech a kulturách na světě je
porod ryze ženská záležitost. Když se ještě děti rodily doma, tak se muž
zabýval něčím jiným nebo alespoň předstíral, že má napilno, ale nikdy se na
porodu nepodílel. V některých primitivních společnostech je zvykem muže
zaměstnávat, zatímco žena rodí. Jeho přítomnost u porodu se stala populární
v 70. letech 20. století, kdy se rodičky stále víc uchylovaly do porodnic. Je
logické, že v neosobním prostředí chtěly mít blízko svého muže. Souvisí to
rovněž s rozpadem početných rodin a vznikem rodin nukleárních, které tvoří
pouze muž, žena a děti. Také mizely porodní báby a porodní asistentka se
stala pouze jedním článkem zdravotnického týmu. Ženy tak musely čelit zcela
nové situaci (Odent, 2005, str. 5).
Sděluje (Odent, 2005, str. 5) svou zkušenost, kdy dospěl k tomu, že
pokud asistuje u porodu doma, spolupracuje s dulou, která rodičce pomáhá
tím, že jí dokáže dodat pocit bezpečí, takže zapomene na okolní svět a
soustředí se jen na porod. On - lékař - pak chápe svůj úkol tak, že
„zaměstnává“ muže, zatímco žena rodí, sedí s ním v kuchyni, konverzují a
tlacháním o čemkoli se snaží neutralizovat nervozitu. Na otázku, co si myslí o
riziku domácích porodů odpovídá, že riziko je třeba minimalizovat. Za
jednoznačnou výhodu považuje, pokud se žena doma cítí bezpečně a
pohodlně, má pocit soukromí, netrápí ji žádné zdravotní potíže a může se v
případě potíží rychle dostat do nemocnice.
Jinak spatřuje úlohu muže u porodu dula a porodní asistentka Věra
Nováková. V rozhovoru uvádí: „Role partnera u porodu je nenahraditelná. Ví
se, že hlas muže spouští hormoty při porodu. A dotek od muže je úplně jiný
než dotyk od kamarádky, duly nebo porodní asistentky. Já se sice s
maminkou před porodem poznám, povídám si s ní o porodním plánu a i
vycítím, co jí bude dělat dobře a co ne. Ale nezažila jsem s ní žádné náročné
situace a ty během porodu někdy nastávají. Muž svou partnerku zná daleko
lépe než já, prožil s ní spoustu hezkých i smutných chvil, ví lépe, co potřebuje.
Některá maminka potřebuje víc hladit, jiná povzbuzovat a další stačí, že tam
její muž třeba jen sedí a čte si noviny. Přítomnost duly se ukáže jako důležitá i
tehdy, když se žena před mužem stydí, třeba když už tlačí miminko ven - pak
může mít zase blíž k ženě. Na druhé straně, po narození miminka nemůžu já
jako dula nahradit veliké euforické sdílení radosti mezi maminkou a partnerem
(Nováková, 2002, str. 12).“
Také říká: „Vím, že při porodu má v určitých situacích blíž žena k
ženě. Muž je sice přítomen, a to je velmi uklidňující. Ale když rodička
potřebuje něco říci nebo se na cokoliv zeptat, většinou má pocit, že ji žena víc
pochopí. Muži mnohdy místo naslouchání rovnou nabízejí řešení. U porodu
se ale z 90% pohybujeme v psychické oblasti, kdy žena neočekává řešení,
ale často jen potřebuje přiznat, že je unavená, že už nemůže, že má všeho
dost. Pochybuje, jestli vše zvládne... Velmi často jsem s rodičkou v kontaktu
jen očima. Ona říká: “Taky jsi rodila, víš jak je to náročný...?“ Já očima
odpovídám: “Vím, a ty jsi moc statečná.“ Prvek ženské soudržnosti a
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vzájemného pochopení je hodně silný, byť třeba jen na krátký okamžik
(Nováková, 2002, str. 12).“
PROČ? O LÁSCE
„Porod je otevření. Otevírá ženino tělo, ale také srdce a mysl (dr. Laurie
Fremgenová, in Marek, V.: Causa: Přirozené porody. Časopis Regenerace,
XII, 2005, č. 4, str. 15).“
Německá školitelka v oboru porodnictví Elisabeth Geiselová (b) se ve
svém článku zmiňuje o tom, že lékařské intervence mohou ovlivnit vznik lásky
a citové vazby mezi matkou a dítětem. Z endokrinologického hlediska jsou při
různých projevech lásky - od porodu přes kojení, zamilovanost až po intimní
styk - zapojeny tytéž hormony a rozvíjí se podobné vzorce chování. Prioritou
pro porod, stejně jako pro jiné epizody milostného života, by mělo být snížení
aktivity mozkové kůry. Jakmile toho dosáhneme, začne docházet ke změnám
úrovně vědomí. Začneme zaujímat odličné tělesné polohy a naše chování,
jímž se projevujeme a zvuky a hlasy, které vydáváme, už nejsou specificky
lidské. Dobré porodní asistentky připravují pro porod podmínky podobné těm,
které by si žena přála mít pro romantické milování. Je to totéž prostředí, které
je třeba pro harmonické vyplavování „porodních hormonů“ do organismu.
K působení endorfinů počítáme i extatické stavy a stavy závislosti např. citové závislosti matky a dítěte. Prolaktin vyvolává láskyplné
ochranitelské chování. Kotecholaminy způsobují, že jsme připraveni setkat se
s někým, máme jasné, doširoka otevřené zorničky. To platí jak pro vzájemný
oční kontakt matky a dítěte, tak pro zamilování se na první pohled. Oxytocin
nejen vyvolává děložní stahy, ale působí na lidské chování při každé epizodě
sexuálního života, dnes se mu říká „hormon lásky“. Je jedním z hormonů,
který vyvolává láskyplné, pečovatelské chování.
Proto se porodní asistentka vyhýbá situacím, v nichž by se matka
cítila kontrolována, pociťovala úzkost nebo nepohodlí. Studené prostředí,
hněv či pocit bezmoci spouštějí v organismu produkci adrenalinu, který tlumí
uvolňování oxytocinu a tím prodlouží, ztíží a v některých případech i ohrozí
porodní proces. Neklade žádné otázky ani nic nevysvětluje, protože by to
mohlo aktivovat rodiččin neokortex. Místo toho konejší a uklidňuje. Podle
chování rodičky citlivě vyhodnocuje pokrok v porodním procesu, aniž by ho
narušovala. Neleká se a neruší ženu, když se ta dostane do transu, dosáhne
změněného stavu vědomí, jedná instinktivně.
Jak porod postupuje, vzrůstá množství oxytocinu uvolňovaného do
organismu. Když ke donci porodu dětská hlavička naráží na matčinu hráz, je
už do jejího organismu vyplavováno velké množsví oxytocinu. Čas k
zamilování se blíží. Proto porodní asistentka, která chce dát matce i dítěti
šanci, aby se do sebe navždy vzájemně zamilovali, nezkracuje dobu
vytlačování dítěte, většinou neprovádí nástřih hráze, neboť hráz je chráněna
polohou, kterou matka intuitivně zaujala - pravděpodobně v podřepu,
vzpřímená nebo na zemi na všech čtyřech. Nastřižení hráze se tu jeví jako
intervence, která ve svých dlouhodobých důsledcích může narušit schopnost
rodičky mít své dítě ráda, jako řez do ženina potenciálu milovat. Dítěti
pomáhá zvýšená hladina noradrenalinu v jeho těle překonat kyslíkovou
deprivaci, typickou pro závěr porodu. Nejvyšší úroveň oxytocinu v organismu,
vyšší než při orgasmu, má matka krátce po porodu. Je to příhodné pro
vypuzení placenty a zavinutí dělohy, ale nejdůležitější je to pro interakci mezi
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matkou a dítětem, pro navázání citové vazby mezi nimi a následně i pro
začátek kojení, neboť ještě během dalších 20 minut je hladina oxytocinu v
organismu matky stejně vysoká jako při orgasmu. Rodící se dítě je rovněž
schopné uvolňovat během porodu do svého těla vlastní oxytocin a zřejmě
také samo zahajuje celý proces porodu.
Odent (2001, str. 31 a 38) píše, že konečnou fází každé sexuální
události je vždy vypuzovací reflex, až už se jedná o ejakulaci, reflexní
vypuzování plodu v závěru porodu či o reflexní vypuzování mléka z prsu.
Zatímco nízká hladina adrenalinu je nezbytnou podmínkou pro zahájení
porodu a lehký průběh první doby porodní, v závěrečných minutách před
porodem je adrenalin součástí mohutného návalu přívalu hormonů do
organismu. Ve vypuzovací fázi porodu, pokud celý proces nebyl nikým
organizován ani řízen, jsou silné a účinné stahy spojeny s přívalem adrenalinu
do organismu, takže matka bývá čilá, když se dítě rodí. Tento reflex bývá v
nemocničním prostředí a dokonce i při porodech doma, pokud někdo další
přebírá roli „pomocníka“ či „pozorovatele“, utlumený. Podle Geiselové (2001)
adrenalin způsobí, že matka je schopna bezprostředně po porodu pohotově
uchopit dítě a bránit je i sebe.
Odent (2001, str. 40) ještě upozorňuje, že každá epizoda sexuálního
života je interakce mezi dvěma lidmi. Při procesu porodu docilují matka i dítě
zároveň velice specifických hormonálních rovnováh, a všechny tyto hormony
hrají během hodiny, jež následuje po porodu, svou konkrétní roli, než jsou
vyloučeny z organismu. Z hormonálního hlediska je porod opět interakcí mezi
dvěma jedinci. Pokud interakci matky a dítěte naruší hned po porodu nějaká
třetí osoba, matka neuvolní dostatečné množství oxytocinu a vypuzení
placenty se zkomplikuje. Matka by po porodu neměla dělat nic jiného, než se
dívat na své dítě a cítit jeho pokožku u své. Odent vybízí k opatrnosti při
rychlém vytváření vazby mezi otcem a dítětem. Ta se tradičně vytváří
pomaleji a postupně, do jisté míry nepřímo, prostřednictvím náklonnosti otce k
matce.
Odent (2001, str. 34-37) označuje oxytocin jako hormon, jenž je
schopný vyvolat mateřské chování v hodině, která následuje po porodu. Je
také vylučován oběma partnery při intimním styku. Nazývá ho nejen
hormonem lásky, ale i altruistickým hormonem, neboť jeho hladina v krvi se
zvyšuje dokonce i tehdy, když společně jíme s přáteli. Také zmiňuje roli
oxytocinu při kojení. Jakmile matka dostane od svého dítěte signál, že má
hlad, uvolňování oxytocinu v jejím organismu se zvýší - což je jev podobný
sexuálnímu vzrušení, které často předchází jakékoli dotykové stimulaci kůže.
A když pak dítě saje z matčina prsu, matčina hladina oxytocinu je zhruba
stejná jako při orgasmu, což je další paralela mezi těmito dvěma událostmi v
sexuálním životě. Když žena kojí, uvolňují se jí do krve - stejně jako při
intimním styku - také endorfiny, přirozené opiáty. Ty pak obsahuje i mateřské
mléko a kojené děti proto někdy vypadají a chovají se, jako by byly v extázi.
Přírodní opiáty tak vyvolávají určitou formu závislosti mezi matkou a dítětem.
Podobně jako mezi milenci.
Kromě těchto hormonů se objevuje i vysoká hladina prolaktinu,
hormonu nutného pro zahájení a uchování tvorby mateřského mléka. Ten
hraje mnoho rolí při zprostředkování péče o potomka i u ostatních živočichů a
vyvolává například agresivní obranné chování, snižuje sexuální touhu a
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schopnost početí. Spolupůsobení oxytocinu s prolaktinem je spojeno s
rodičovskou láskou.
Geiselová (2001) říká, že prolaktin vyvolává milosrdné chování,
zapomínáme sami na sebe a věnujeme se ochraně druhých a péči o ně,
zvlášť o slabé a potřebné, jako je třeba dítě. Zapomínáme na vše ostatní a
staráme se jen o jeho přežití. Tvorbu prolaktinu ohrožují při porodu tytéž
intervence, které poškozují i tvorbu oxytocinu. Ve své úvaze to dovádí ještě
dále, když říká, že ve společnosti, v níž je, obrazně řečeno, málo prolaktinu, a
tedy i málo milosrdenství, málo dobroty, empatie vůči slabým a chudým
nehraje velkou roli. Dnes jsou na prvním místě sebestředné zájmy a chudí a
slabí bývají odmítáni. Naše schopnost či neschopnost mít rád jiné i sebe
významně souvisí se způsobem, jakým jsme se narodili. Děti už se po
narození nechávají u svých matek, ale matky nejsou pod plným vlivem
hormonů lásky. Jejich působení bývá přerušeno epidurální anestézií nebo
císařským řezem. A tak jim pak scházívá láska na první pohled, ta přímo od
srdce. Vyzývá k pomoci matkám rodit děti vlastními silami.
Podle Geiselové (2001) jsou porodní bolesti fyziologické, přirozené.
Bolest má smysl, spouští uvolňování množství hormonů. Ty dále vyvolávají
náklonnost, lásku. Fyziologie porodu je zároveň fyziologií lásky. Zásahy do
porodu by měly být velmi uvážené, neboť jimi ovlivňujeme a někdy
ohrožujeme i schopnost milovat.
Fyziologie nám tak ukazuje, nakolik je potenciál naší schopnosti
milovat, připravenost k tomu, abychom byli milováni, zakotvena ve vztahu
matky a dítěte, v porodu a kojení. Porod je citlivé období, podle Konráda
Lorenze to znamená, že co se během něho odehraje, už se potom neopakuje
a nadlouho to ovlivní život jedince. Mateřská láska je prototypem lásky. Co se
mezi matkou a dítětem na počátku odehraje, to vytváří vzorec, který se bude
určitým způsobem opakovat ve všech ostatních vztazích, jež pak dítě během
života naváže. Tak před námi vystupují hluboké souvislosti, když uvažujeme o
tom, co se děje, když se do fyziologického porodu a kojení zasahuje. Nejde
jen o dobrý výsledek porodu, ale i o potenciál lidskosti a budoucnost lásky
(Geiselová b).
Následují kapitoly, v nichž se zabývám způsoby, jak lze
psychoterapeutickou pomoc před, při a po porodu ženě a dítěti poskytovat.
Aneb:
JAK? PŘEDPORODNÍ PŘÍPRAVA
„Při přirozeném porodu je žena rodička, v jejímž těle dochází k podobným
hormonálním ejekčním reflexům jako při orgasmu, nabita energií, šťastná a
euforická (dr. Michel Odent, in Marek, V.: Causa: Přirozené porody. Časopis
Regenerace, XII, 2005, č. 4, str. 15).“
„Porodní bolesti jsou častější, rodí-li žena na neznámem místě, ve společnosti
neznámých lidí, při aplikaci neznámých procedur, je-li osamělá v době
porodní, připoutána v horizontální poloze, nemůže-li se volně pohybovat, když
jí nastřihnou hráz a nutí-li ji používat léky (dr. Marsden Wagner, in Marek, V.:
Causa: Přirozené porody. Časopis Regenerace, XII, 2005, č. 4, str. 16).“
Stadelmanová (2001, str. 44-45) zmiňuje důležitost předporodní
přípravy pro emoční pohodu těhotné a rodičky. Argumentuje tím, že dávno
pominula doba, kdy každá žena mohla ve vlastní rodině zažít nějaký příklad
těhotenství, rození a kojení. Zřídkakdy se objeví žena, která v dospívání
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zažila v této ženské roli svou matku či sestru, a může si je vzít za vzor. Proto
je zvláště pro prvorodičky velmi důležitá návštěva kurzu předporodní
přípravy, kde se jim porodní asistentka snaží zprostředkovat své zkušenosti
a poskytnout podporu a pomoc. Dozvědí se, že se vyplatí naslouchat,
připravovat se a především, že pomohou dechová cvičení. Vícerodičky jsou
velkým obohacením, protože svými zážitky mohou pomoci odbourat jejich
obavy. Ženy ve skupině nacházejí klid, uvolnění a ujištění, některé též
vysvětlení pro svůj minulý porod. Všechny ženy vítají možnost vyměnit si
názory a dojmy s ostatními. Také mohou nechat starší dítě doma, aby se o ně
postaral otec, připomíná se tím změna v rodinném rytmu, která nastane
nejpozději v šestinedělí.
V přípravných kurzech mohou ženy prohloubit cit pro své tělo a pro
budoucí roli matky. V několika setkáních, na které také přijdou ženy i s
doprovázející osobou (partner, známá či přítelkyně - nejlépe ta, která již sama
rodila) si doprovod ujasňuje svou roli při porodu. Musí vědět, že již samotná
její přítomnost rodičce velmi pomáhá. Nemůže na sebe převzít část porodu,
ale má důležitý úkol ujistit ženu, že porodit umí a že to zvládne („Ty to umíš,
ty to dokážeš, ty ten porod zvládneš!“), tedy pozitivně podporovat
(Stadelmann, 2001, str. 45-46).
Podle porodní asistentky a psycholožky Marie Pečené (in Kárová,
Richtrová 2000, str. 23-24) je základním cílem přípravy ženy k porodu, tzv.
psychoprofylaxe, snížení úzkosti a strachu z porodu a nabytí reálného postoje
k porodu na základě poznání a pochopení celé situace. Žena má vědět, co ji
během porodu čeká a čím sama může přispět ke zdárnému výsledku
těhotenství. Má být připravena na změny, které ji během těhotenství čekají a
které nastanou po porodu. Cílem přípravy není odstranění porodních bolestí
ani porodnických patologií. Nabízí však možnost, jak se s bolestí a dalšími
tělesnými pocity vyrovnat, aniž by jimi rodička byla znepokojena. Dalším cílem
přípravy je připravit ženu i na metody lékařského vedení porodu a na možné
porodnické komplikace. Odstranění negativních emocí, především strachu a
úzkosti přímo snižuje výskyt těhotenských patologií a porodnických
komplikací. Zlepšuje podmínky pro vytváření vazby mezi matkou a dítětem i
vyhlídky na další zdravý psychosociální vývoj rodiny.
Pipková uvádí (in Kárová, Richtrová 2000, str. 24), že studie prokázaly
menší množství komplikací, zkrácení první doby porodní a menší potřebu léků
tišících bolesti u žen, které prošly psychoprofylaktickými kurzy.
Dále Pečená (in Kárová, Richtrová 2000, str. 25 a 27) specifikuje
úlohu lékaře a psychologa v psychoprofylaxi. Podle ní má být základní úroveň
přípravy k porodu přístupná všem ženám a má za ni zodpovídat vyškolená
sestra, která absolvovala výcvik opravňující ji vést přípravu těhotných žen.
Během ní těhotná žena získá všechny informace z oblasti těhotenství, porodu
a šestinedělí, včetně nácviku účelného jednání v jednotlivých fázích porodu.
Psycholog, který pracuje na gynekologicko-porodnickém pracovišti vede
druhou nadstavbovou úroveň přípravy pro ženy, kterým základní úroveň
přípravy nedostačuje vlivem biologických nebo sociálních faktorů. Může ji
provizorně vést i gynekolog se zkušenostmi v psychosomatické problematice.
Pro přípravu těhotných s různými rizikovými psychosociálními faktory může
psycholog užít také psychoterapeutické techniky, jako je biofeedback,
autogenní trénink, hypnóza, systematická desenzibilizace. Psycholog je
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současně metodickým vedoucím a supervizorem ženských sester, které
provádějí základní část přípravy.
Také podle porodních asistentek z bývalého Centra aktivního porodu
(CAP) v nemocnici Na Bulovce v Praze se při porodu odkrývají záležitosti,
které zdánlivě se samotným porodem nesouvisí, jako jsou vztah k vlastní
matce, dříve potlačené nepříjemné zážitky související se sexualitou a
podobně. Pokud měly matky rodiček nějaké problémy při porodu, stává se, že
jejich dcery mají tytéž potíže. Mají-li ženy v předporodních kurzech možnost
diskutovat o všech problémech, které je napadají, vyjádřit své pocity, obavy,
strachy, lze zjistit, u kterých žen je patrný nějaký závažnější problém. Může
jim pak být nabídnuta pomoc, doporučena konzultace s psychologem nebo
jiným odborníkem, který je v této problematice vzdělán. Taková pomoc se pak
ženě zúročí u porodu, který může proběhnou snáze (Kárová, Richtrová 2000,
str. 37).
Penny Simkin (1998), americká porodní fyzioterapeutka se
specializací na porodnické vzdělávání, věnuje zvláštní pozornost ženám v
dětství sexuálně zneužívaným. Ty mohou při porodu pociťovat sestup
hlavičky do vaginy velmi negativně, jako nebezpečí. Když má žena strach,
porod se zpomaluje. Je třeba pomoci jí uvolnit se, např. teplým obkladem
přikládaným na podbřišek, na bedra, na šíji.
Příprava těhotných má podle Pečené (in Kárová, Richtrová 2000, str.
24-25) probíhat v alespoň 6 lekcích (2 v první polovině těhotenství, další 4 po
32. týdnu těhotenství) s 8-12 ženami nebo 6 páry ve skupině. Lekce probíhají
formou diskuse a besedy, kterou vedoucí kurzu vede tak, aby v jejím rámci
bylo probráno vše, co je tématem konkrétní hodiny. Součástí čtyřech
závěrečných lekcí je praktický nácvik chování při porodu, podle toho jsou
ženy oblečeny, mají k dispozici žíněnku nebo deku a místnost je uzpůsobena
tak, aby se v ní dalo i cvičit. Obsah lekcí musí být konkretizován podle
podmínek porodnice, aby žena věděla, jaké jsou zvyklosti v daném zařízení
(uspořádání porodního sálu, porodní medikace, využívání přístrojové
techniky, organizace šestinedělí atd.). Na začátku každé lekce se zopakují
znalosti a dovednosti předchozí lekce. Při výkladu různých alternativních
možností vedení porodu je žádoucí zdůrazňovat spíše jejich výhody než rizika
a tak snižovat úzkost a strach při zachování objektivity informací. Těhotenský
tělocvik, jóga, relaxační techniky, plavání apod. jsou vhodnými doplňky
přípravy žen k porodu, nemohou ji však nahradit.
Jednou z možností, jak žena může posílit svůj pocit bezpečí a kontroly
nad situací je připravit si tzv. porodní plán. Ten obsahuje osobní údaje
matky, případně i otce dítěte (jméno, adresu, rodné číslo, zdravotní
pojišťovnu, případně gynekologa, ke kterému dochází a předem vybraného
dětského lékaře, do jehož péče bude dítě spadat, zdravotní anamnézu apod.).
Žena se v něm písemně obrací na zdravotnický personál porodnice, ve které
chce rodit. Popíše svá přání ohledně podmínek k porodu a době po porodu,
přístupu personálu, způsobu, jakým by chtěla rodit a vypíše také zákroky,
které si nepřeje. S tímto porodním plánem může předem zajít za staniční
sestrou nebo vedoucím lékařem oddělení porodnice a domluvit se, zda je to
plán reálný a za jakých podmínek na něj bude brán ohled. Dále si svůj
porodní plán bere s sebou přímo k porodu, za běžných okolností jej může
znovu probrat s konkrétním lékařem a porodní asistentkou, kteří o ni budou
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během porodu pečovat. Když svůj porodní plán doplní datem a podpisem,
přebírá větší zodpovědnost za svůj porod a umožňuje personálu, aby u
fyziologického porodu její přání respektoval. Může se tak vyhnout rutinnímu
nebo neosobnímu přístupu personálu.
Při samotném porodu, kdy se rodička soustředí na sebe, pak může
doprovod ženy (partner, dula...) připomenout personálu to, o co žena předem
žádala v porodním plánu. Tento plán ovšem předpokládá, že se žena
podrobně informuje o tom, jak porod probíhá a s jakými zásahy se může
setkat. Předem zváží, jaké prostředí a jaká pomoc jí vyhovuje a snaží se ji pro
sebe zajistit. Je tedy ve svém přístupu k porodu aktivní. Přijímá tak i možné
důsledky svého rozhodnutí.
Možnost připravit si porodní plán a žádat, aby byl respektován,
vychází z etického kodexu „Práva pacientů“, který schválilo Ministerstvo
zdravotnictví ČR už v roce 1992. Podle něho má žena právo očekávat, že
personál podle možností zařízení vyhoví jejím žádostem o poskytování péče.
Dále má právo na ohleduplnou péči prováděnou s porozuměním, na soukromí
a ohledy na její stud. Má právo znát jména zdravotnických pracovníků, kteří ji
ošetřují a odsouhlasit přítomnost osob, které se péče přímo neúčastní. Také
má právo odmítnout jakýkoli postup či zákrok kromě případů akutního
ohrožení a právo na to, aby byla náležitě předem informována o rizicích
spojených s každým novým diagnostickým či terapeutickým postupem a na
informace o alternativních postupech.
Většina porodnic také umožňuje rodičkám, aby si předem prohlédly
prostředí porodního sálu i pokoje na oddělení. Žena pak při porodu přichází
do prostředí, které zná a může se tak cítit lépe. Také se může předem
rozhodnout porodit v jiné porodnici, pokud jí dané prostředí nevyhovuje nebo
se setká s negativní odezvou například na svůj porodní plán. Různé
porodnice dnes nabízejí různé podmínky pro porod a každý se s nimi může
seznámit třeba prostřednictvím knih (Průvodce porodnicemi České republiky,
2002), nebo internetových stránek např. občanských sdružení, které se
angažují v oblasti rodičovství (Aperio - společnost pro zdravé rodičovství,
Hnutí za aktivní mateřství, Česká asociace dul, Česká asociace porodních
asistentek a další). Kromě informací o předporodní péči, průběhu porodu,
podmínkách pro porod, poporodní období a šestinedělí, které dané zařízení
nabízí, jsou zde uvedeny i písemné a telefonické kontakty. Žena či rodičovský
pár se tak mohou dotázat, poradit a zvolit si, jak a kde chtějí rodit.
Kromě oficiálních informací z dotazníků, které vyplnili zástupci
porodnic, lze získat informace z „porodních příběhů“, které napsaly a
uveřejnily přímo ženy, které již rodily. Na internetových stránkách (např.
www.rodina.cz, www.eMimino.cz) jsou shromážděny stovky takových příběhů
z posledních let, ve kterých ženy a někdy i jejich partneři podrobně popisují
své zážitky z porodu. Ženy zde vystupují zpravidla pod křestními jmény,
ovšem okolnosti porodu, doba, porodnické zařízení a kontakt na ně jsou zde
uvedeny. Lze tak získat širší obraz o způsobu poskytované péče v souvislosti
s tím, jak to na ženy působilo a s čím byly spokojeny nebo nespokojeny. Ženy
mnohdy také porovnávají své zkušenosti z několika svých porodů, kdy se po
předchozích špatných zkušenostech obrátily jinam. Příběhy jsou emočně
bohaté a nabourávají pravdivost fráze, že žena na to špatné, co se odehrálo
během jejího porodu, brzy zapomene.
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Simkin (1998) popisuje své vlastní výzkumy, kdy ženy jsou schopné
bouchat vzteky pěstí do stolu při negativních vzpomínkách na porod 20 let
poté a naopak si velmi dobře pamatují, když se k nim někdo choval chápavě a
lidsky.
V České republice je zatím výběr porodnického zařízení omezen na
porodnice, ale připravuje se založení tzv. porodního domu (Porodní dům „U
čápa a vrány“, občanské sdružení Centrum aktivního porodu, www.
rodina.cz/cap). Ty běžně fungují například v Německu, kde platí zákon, že
porodní asistentka může vést porod sama a lékař musí vždy k porodu volat
porodní asistentku. Nabízejí příjemné prostředí a individuální péči po celé
těhotenství až do konce šestinedělí. Porod vede jen porodní asistentka se
svými pomocnicemi. Matka 3-12 hodin po porodu odchází s dítětem domů a
příštích 6 týdnů ji navštěvuje porodní asistentka doma. (Krebs, Muller, 1998).
Lékař z porodnické kliniky v Brně-Bohunicích Jiří Gogela a Zdeněk
Malý dokládají, že ženy mají možnost si vybírat z různých možností i v naší
zemi. Ve svém článku seznamují s alternativami vedení porodnické péče.
Objasňují, že jde pouze o respektování individuálních přání rodičky a jejího
partnera. O snahu zajistit porod jako významný životní zážitek a ne jako
nepříjemnou, bolestivou epizodu, na kterou ženy raději nechtějí vzpomínat.
Spočívá v komplexním přístupu, jehož všechny součásti respektují obecné
principy porodnictví, neslevují na podmínkách bezpečnosti rodičky i plodu, ale
vycházejí vstříc osobnosti těhotné ženy a podporují její aktivní roli v
těhotenství, při porodu a v poporodním období.
Píší (Gogela, Malý), že jedním ze základních předpokladů vedení
porodu je pozitivní působení prostředí na pocity a vjemy rodičky. Je výhodné,
aby se rodička či rodičovský pár předem seznámil s prostředím porodního
sálu, aby porod probíhal v intimním prostředí, zajištěném soukromí. Každá
rodička má svou místnost, kde prožije celý porod. Odtud odchází na
poporodní oddělení až společně s dítětem. Rodí spíše ve vertikální poloze a
personál ji podporuje v hledání pro ni nejvýhodnější polohy pro porod (stoj,
sed, dřep a jejich nejrůznější kombinace s využitím níže popsaných
pomůcek). Rodička hledá polohu, která jí přináší úlevu, porod lépe postupuje
a snižuje nutnost použití léků. U porodů ve svislé poloze je nižší výskyt tísně
plodu a novorozence. Porod může proběhnout i ve vodě. Jen výjimečně se
použivá klystýr, holení rodidel a nástřih hráze. V průběhu normálního porodu
nabízejí rodičce dostatek nápojů a podle chuti i jídla.
Uvádějí (Gogela, Malý), že přítomnost rodičce blízké osoby podporuje
pocit bezpečí, snižuje pocit strachu z neznáma i vnímání bolesti, umožňuje
lépe překonat stres, snižuje pravděpodobnost potřeby léků proti bolesti a
operačního ukončení porodu, umožňuje společný pozitivní zážitek narození
dítěte a působí kladně na chování rodičky i personálu. Pomůcky k relaxaci
rodičky jsou součástí vybavení porodní místnosti a jsou kdykoli k dispozici.
Oblíbené jsou ruční masážní strojky, kterými porodní asistentka nebo partner
masíruje záda. Balóny o velkém průměru slouží k pohupování a uvolnění
pánevního dna. Na žíněnkách nebo v měkkých křeslech - pytlech může
rodička zaujmout libovolnou ulevující polohu. Ribstol slouží k relaxaci
opíráním nebo zavěšením. Velmi účinnou úlevu přináší teplá lázeň v dobře
přístupné vaně nebo alespoň teplá sprcha. Měření ozev plodu se neprovádí
kontinuálně, ale v pravidelných intervalech, aby se neomezovala aktivita
rodičky. O možnosti úlevy od bolesti pomoci epidurální analgezie má rodička
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včas vědět, aby ji mohla zvážit a své přání předem sdělila. Při podezření na
komplikace se upouští od alternativních metod a postup se přehodnocuje.
Po samovolném porodu i po porodu císařským řezem se dítě
neodnáší, vyšetření dítěte probíhá v přítomnosti rodičů. Žena zůstává s
dítětem a co nejdříve je přikládá k prsu. Na poporodní oddělení odcházejí
společně a dítě zůstává stále s matkou, veškerá péče o ně probíhá přímo na
pokoji matky. To má velký vliv zvláště na aktivitu žen po císařském řezu,
rychleji se zotavují, dříve vstávají. Bylo prokázáno, že u žen, kterým nebyl
umožněn časný kontakt s novorozencem, dochází k pomalejší
rekonvalescenci, jsou bolestínské, nevěří si a nevědí si častěji s dítětem rady.
Na pokoji by měly být maximálně dvě maminky, aby se co nejméně
rušily. Všechny postýlky jsou pojízdné a je-li matka unavena, převeze si dítě
do dětského pokoje, kde se o ně postará dětská sestra. Po odpočinku si dítě
zase odveze na svůj pokoj.
Zkracuje se doba hospitalizace, výjimkou nejsou ani ambulantní
porody, kdy rodička opouští nemocnici 12-24 hodin po porodu. Je to
alternativou k domácím porodům a podmínkou je dobrá organizace domácí
péče o ženu i novorozence (Gogela, Malý).
V našich podmínkách může v současné době gynekolog předepsat
návštěvu porodní asistentky doma 2x během šestinedělí, návštěvy hradí
zdravotní pojišťovna.
Gogela a Malý doplňují, že pro přípravu rodičů je možno zřídit kurzy,
které vedou porodní asistentky, tematika může být rozdělena do několika
lekcí a doplněna diapozitivy, videoprogramem či praktickou ukázkou. Součástí
předporodní přípravy je cvičení pro těhotné, plavání a prohlídka porodního
sálu a oddělení šestinedělí, která má být umožněna i rodičům, kteří se
přípravy neúčastní. Vše má vycházet ze zájmu veřejnosti. Trvale stoupající
zájem o porodnické alternativy ukazuje, že důraz má být kladen nejen na
dobré výsledky lékařských statistik, ale i na spokojenost rodičů. Snaha
věnovat individuální péči je pro personál náročnější, ale přináší spokojenost
rodičkám i jejich partnerům. Zavedení porodnických alternativ je medicínsky
možné a proto je vhodné je umožnit. Podmínkou je informování budoucích
rodičů. Pokud jim tyto alternativy vyhovují, mají je vyžadovat.
JAK? DOPROVOD
„Pomáhám mamince i miminku na jejich cestě k sobě, jsem přítomna
narození člověka. Je fantastické, když se jako osobně vybraná dula nebo
porodní bába podívám ženě, jejímu partnerovi i děťátku do očí. To je úžasná
chvíle, kterou si dlouho pamatuji. Pamatuji si i průběh porodu, výrazy tváře a
nálady. Oni si mou přítomnost taky pamatují. Volají mi, ukazují mi děti i fotky,
zvou mě k sobě na návštěvu. Říkají: „To je i vaše dítě.“ Vlastně mě tak trochu
přijmou do rodiny (Věra Nováková: Doprovázím ženy k porodu jako dula.
Časopis Aperio, I, 2002, str. 13).“
Důležité je i to, aby žena zvážila, zda se bude lépe cítit, když bude
rodit sama, pouze za asistence zdravotnického personálu nebo zvolí k
porodu doprovod. Tím může být její partner, kdokoli z rodiny - včetně dětí,
známý nebo dula.
Slovem „dula“ dnes označujeme speciálně vyškolenou ženu, jež
poskytuje především psychickou, ale též fyzickou, oporu rodící matce a její
rodině. Česká asociace dul může ženě zprostředkovat kontakt na dulu, která
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pro ni bude nejblíže dostupná. Dula pečuje o ženu, která si to přeje, po celou
dobu porodu a určitý čas po narození dítěte. Je připravena ženu doprovázet
jak při porodu v nemocnici, tak v porodním domě nebo při porodu v
domácnosti. Své služby poskytuje prvorodičkám i matkám, jež přivádějí na
svět druhé a další děti.
Dula uznává porod jako jeden z klíčových okamžiků v životě ženy.
Chápe fyziologii porodu i emocionální potřeby rodící ženy. Má přispívat k
dobré tělesné a duševní pohodě matek a novorozenců. Poskytuje
emocionální podporu a potřebné informace během těhotenství (např. o
životosprávě, spolupracuje na přípravě porodního plánu), zejména ale při
porodu (nepřetržitě doprovází ženu během porodu, poskytuje informace
potřebné pro informované rozhodnutí ženy v případě nutnosti lékařského
zásahu při porodu, kdy na to zdravotnický personál nemá čas, usnadňuje
komunikaci mezi rodičkou či rodiči a zdravotníky) a v šestinedělí (informace a
podporu při zahájení kojení, v péči o dítě, může poskytnout droubnou pomoc
v domácnosti). Protože se setkává s rodičkou už během těhotenství, zná její
přání a představy týkající se porodu. Při porodu pak pomáhá vytvořit takovou
atmosféru, kdy se žena cítí bezpečně, může se uvolnit a plně soustředit na
samotný porod. Pomáhá jí při volbě polohy a dalších nefarmakologických
úlevových prostředků během porodu, rodičku masíruje.
Dula nesupluje ani nedabluje práci porodních asistentek ani lékařů a
nezasahuje do jejich kompetencí, ale spolupracuje s nimi, stejně jako s otcem
a dalšími členy rodiny. Poskytuje podporu také partnerovi a rodině.
Přítomnost duly u porodu prokazatelně zkracuje jeho délku a snižuje výskyt
komplikací. Kromě toho péče duly o matku a novorozence má pozitivní vliv na
kojení, na délku času, který matka s dítětem tráví, na výskyt poporodní
deprese. Matky doprovázené dulami také samy hodnotí osobnost svého
dítěte, jeho schopnosti a zdravotní stav pozitivněji (Víte, kdo je to dula?, 2002,
str. 11-12).
Odent (1995, str. 63-68) zdůrazňuje, že hlavní je nenarušovat porod.
Rodičku může tísnit přítomnost lidí či jejich postoj. Důležité je milé vzezření
porodní asistentky, její úsměv, slova a gesta, to vše má blahodárný vliv na
průběh porodu. Každá žena je odlišná, proto i každý porod je odlišný. První
doba porodní může probíhat v ložnici, ve velkém společenském sále nebo v
porodním pokoji. Během této doby si některé ženy vyjdou na procházku po
chodbách nebo do zahrady. Když se stahy zintenzivní, může se přemístit do
tichého, jen tlumeně osvětleného pokoje, kde je teplo, kde se žena cítí
pohodlně, aby se mohla soustředit a naslouchat svému tělu. Pokoj, ve kterém
probíhá porod, by měl být malý, neboť v malém pokoji snáze vzniká pocit
soukromí. Poklidné vnější prostředí jí může usnadnit přechod do jejího
vlastního vnitřního světa. Ženu povzbudíme, aby důvěřovala tomu, co
pociťuje, aby se pohybovala, jak je jí libo, zaujala jakoukoli pozici, k níž sama
dospěje. Ženy často dospějí k poloze v předklonu opřené o kus nábytku nebo
v kleče na všech čtyřech. Snižuje to bolesti v zádech a pomáhá to „sklonit se
do sebe“. Porodní asistentky zajišťují to nejzákladnější - teplo, šero a ticho a
aby se každá žena cítila natolik uvolněná, že může měnit svou polohu podle
vlastního přání. Nabízejí ženám vodu, džus, cukr a med.
Intuice pomáhá porodní asistentce „vycítit“, zda lidé, kteří jsou
přítomni u porodu, hrají pozitivní či negativní roli. Rodící ženy často chtějí, aby
poblíž nich byl někdo, koho znají, v našich podmínkách nejčastěji otce dítěte.
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Ale mít svého partnera u porodu nemusí být vždy pro ženu to nejlepší.
Zatímco přítomnost některých mužů má blahodárný vliv, jiní porod jen
zpomalují. Příliš úzkostlivý muž někdy u porodu znervózní a pak se to snaží
zakrýt upovídaností, což může ženě ztížit soustředění na porod. Zvlášť
nadměrně protektivní či vlastnický muž může mít na porod rovněž negativní
vliv. Neustále masíruje, mazlí se a drží SVOU ženu, která patří JEMU. Spíš
předvídá požadavky, než aby na ně reagoval. Rodící žena potřebuje klid, ale
on jí dokáže poskytnout jen stimulaci. Mužům bývá někdy zatěžko pozorovat,
přijmout a pochopit ženino instinktivní chování v průběhu porodu. Místo toho
se jí často snaží zadržet, aby nevypadávala z racionálního, sebekontrolujícího
stavu.
Odent (1995, str. 13) to shrnuje tak, že otec dítěte může normální
průběh porodu ztížit, pokud se chová jako pozorovatel, potřebuje hovořit, či
má sklon navazovat vzájemný oční kontakt se ženou v nevhodnou dobu,
nebo se pokouší pomáhat přávě ve chvíli, kdy je nejdůležitější nerušit.
Dále Odent (1995, str. 68-75) uvádí, že není náhodné, že ve všech
tradičních společnostech asistují rodícím ženám jiné ženy, které už předtím
měly děti. Některé nastávající matky dávají přednost tomu, aby si k sobě na
kliniku přivedly sestru nebo přítelkyni. Pokud ta sama předtím přirozeným
způsobem porodila, vnese do porodu pozitivní znalosti ze své vlastní
zkušenosti. Pokud však nikdy neměla děti nebo rodila pouze císařským
řezem, může vnést do porodu úzkost a strach.
Někdy si žena přivede s sebou několik lidí. Mnoho z těchto žen mívá
dlouhé a obtížné porody. Možná, že některé ženy chtějí být obklopené lidmi,
protože trpí nějakým utajovaným strachem či nejistotou ohledně porodu. Tyto
úzkostné pocity však mohou ještě zesílit, pokud rodička vnímá, že je
pozorována, či pokud cítí, že musí hrát určitou specifickou roli vztahující se k
jejich přítomnosti. Na druhé straně ženy s pevnými svazky propojených rodin
či společenství často při porodu povzbuzuje přítomnost lidí, které jsou zvyklé
vídat denně.
Občas přijde žena v doprovodu své matky. To může být velmi
prospěšné, pokud její matka porodila více dětí bez lékařské intevence.
První doba porodní, samotný porod a kojení jsou částečně sexuální
záležitosti, a pohlaví lidí, kteří jsou u toho přítomní, se musí vrát v úvahu.
Kontakt mezi společníkem přítomným u porodu a rodící ženou může být
neobyčejně intimní a nesmírně intenzivně prožívaný. Rodící žena je v
mimořádně zranitelném stavu a přinejmenším na chvíli se může stát závislou
na svém společníkovi u porodu. Sexuální podtext, který může doprovázet
takový kontakt, je-li společníkem u porodu muž, může na rodící ženu působit
rušivě v tom smyslu, že nemusí jednat tak otevřeně a spontánně, jak by si
přála, nebo se pak dokonce může cítit zahanbená, co všechno ze sebe dala
najevo. Proto je důležité, aby porodní asistentkou byla žena. Avšak
podstatnou vlastností spluúčastníka porodu, ať je to muž či žena, musí být
schopnost pomoci ženě, aby se cítila v bezpečí a uvolněná.
Vnější prostředí má na rodičku velký vliv. Běžné nemocniční prostředí
nepřispívá ke spontánímu, dobrému průběhu porodu. Cizí prostředí jasné
osvětlení, přístroje nahánějící strach, cizí zvuky a neustálý proud cizích osob,
to vše snižuje pravděpodobnost, že žena dosáhne požadované hormonální
rovnováhy (Odent, 1995, str. 123). Ti, kdo usilují o humanizaci porodu, věnují
zvýšenou pozornost skutečným potřebám matek a novorozeňat, zajímají se o
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terapeutické možnosti doteku, zvuku, hudby, světla, barvy a vody (Odent,
1995, str. 145).
Soukromí, intimita, přítmí, klid, svoboda matky dělat hluk a rodit v
jakékoli poloze a přítomnost zkušené a empatické porodní asistentky, mají
rozhodující vliv na spontánní průběh první doby porodní. Také teplá lázeň v
bazénku může vést k žádoucímu uvolnění. V druhé době porodní, když už
žena vytlačuje dítě na svět, ví sama nejlépe, co má udělat, aby pomohla
svému děťátku přijít na svět. Žena má naprostou svobodu, aby si vyhledala
jakoukoli polohu, která přispívá k jejímu pohodlí a uvolnění. Může zvolit
jakoukoli polohu - v podřepu s podporou zezadu nebo v závěsu na partnerovi,
může zvolit asymetrickou polohu, třeba vsedě s jednou nohou vysunutou
rovně dopředu, či se může naklánět do stran. Může se jí zachtít lehnout si,
natáhnou se na bok, sednout si na židli, nebo se spustit na všechny čtyři.
Svou polohou pomáhá dítěti rotovat v porodních cestách a dostat se ven.
Může porodit i ve vodě. Rodící žena nejčastěji sama přesně ví, co cítí, a s
určitostí pronášené instrukce jako „tlačte“ nebo „pořádně“, mohou mít výražně
negativní účinky, neboť se mohou dostat do konfliktu s tím, co žena prožívá.
Odent (1995, str. 75) uvádí, že v takové chvíli, v roli lékaře - porodníka, proto
neříká nic a pokud přece mluví, bývá to něco jako: „Dobře..., dobře..., nechte
to děťátko přijít...“ Pokud rodičku zjevně trápí strach, že se jí porod nezdaří,
mohu ji ponoukat: „Netlačte, netlačte...“ nebo „Nic v sobě nezadržujte, plačte,
křičte, jestli chcete.“ Odent píše, že to jsou způsoby, jak v Pithiviers pomáhají
ženám při porodu. Nenarušují ho. Používají uvedené postupy a chtějí se
přiblížit obsáhlejšímu cíli, kterým je dát ženám možnost, aby rodily s důvěrou.
Geiselová (2001) přirovnává porod k milování. Říká, že podobně jako
milenci, kteří se při milování pohybují v unikátní synchronizaci, matka i dítě
jsou na sobě vzájemně závislí v okamžiku porodu a matka prostě ví, co dítě
chce, a tak oba dělají správné věci ve správnou dobu. Při kojení se celý ten
vzorec opakuje. To je začátek láskyplného vztahu.
JAK? JEŠTĚ JINAK
„Náhle žena vyráží dlouhý, hluboký sten a v té chvíli se objevuje temeno
hlavičky v tomto okažiku již zrozeného dítěte. Porodní asistentka stále čeká. A
s dalším stahem vydává žena výkřik, který zní jako spojení ohromení, jásotu,
bolesti a triumfu - snad také extáze - pocitů smíšených do jediného velikého
výkřiku. Hlavička dítěte vykoukne a vzápětí celé tělíčko vyklouzne do látky,
která čeká připravena, aby ho zachytila a přijala. Maminka okamžitě pohlédne
dolů, popadne své dítě a zvedá si ho k prsu: „Já tomu nemůžu uvěřit! To je
neuvěřitelné! Neplač, maličký! Moje dítě! Fantastické! Neuvěřitelné!“ volá
znovu a znovu, oči zářící a vlhké slzami, směje se i pláče zároveň. On líbá
nožičky svého dítěte, pak znovu svou ženu. A také pláče - radostí i úžasem.
... V Pithiviers je každý u porodu proto, aby sloužil a aby s láskou opatroval
ženu, jež právě rodí. ... porod je instinktivní ... porod sám může být oslavou
radosti ... (Sheila Kitzingerová, in Odent, M.: Znovuzrozený porod. Argo,
Praha 1995, str. 16-21).“
Michel Odent (1995) popisuje ještě další způsob přípravy žen k
porodu, a to v porodnici ve francouzském městě Pithiviers, kde mnoho let
působil. Píše: „Zajímáme se i o to, co každá žena ví o svém vlastním
narození, neboť často existuje souvislost mezi tím, jak se narodila sama a jak
přivede na svět své vlastní dítě. Když vypráví, že se narodila bez obtíží, je
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pravděpodobnější, že bude mít snadný porod. Vliv na to, jak žena bude
prožívat porod, mají kromě toho i její každodenní zvyky, stejně jako její
psychické postoje. Ženy, které pravidelně cvičí a nejsou vyčerpány stresem,
jsou v lepší kondici a tedy lépe na porod připraveny. Pro všechny se snažíme
vytvořit prostředí, které je povzbudí, kde se cítí jako doma. Ženy zde rodí co
nejpohodlněji, obklopené známými tvářemi, v rodinném prostředí.
Aby se nastávající matky cítily jako doma, vodíme je po oddělení a
představujeme je porodním asistentkám a pomocnicím, které budou u jejich
porodu. Navíc je povzbuzujeme, aby se k nám vracely tak často, jak budou
chtít a realizujeme pro ně celé série každotýdenních programů, abychom je
upoutali a aby ženy skutečně přišly. Těhotná žena potřebuje společnost lidí,
kteří ji podpoří, je pak šťastnější a cítí se ve větším bezpečí. Pro ten účel jsme
v porodnici vyčlenili „společenskou místnost“, kde se všichni scházejí k
diskusím, k přednáškám nebo si prostě jen popovídat. Rodičky se zde mohou
procházet i během první doby porodní.
Jeden večer v týdnu zde pořádáme seznamování s klinikou.
Začínáme prohlídkou vnitřku budovy, návštěvou konvenčního porodního sálu
a dvou pokojů, kde se rodí. Jsou to útulné pokojíky, jeden i s bazénem. Pak
se hovoří o tom, na co se ženy nebo páry ptají. Na tato setkání mohou přijít
pouze jednou, aby skupiny zůstaly malé.
Dále se mohou účastnit jiných programů, například jednou týdně
neformálních setkání nastávajících rodičů s těmi, kteří už mají děti, maminky
přichází i s dětmi. Není zde žádný moderátor a žádný předem stanovený
program. K dispozici je malé občerstvení, lidé se procházejí sem a tam a
volně se baví mezi sebou. Vše vyvolává dojem večírku. Když se rozvine
přátelská diskuse, personál úmyslně odchází. Lidé si tak vymění mnoho
informací a mnoho se dozvědí, jak si jeden s druhým povídají o fyzických a
emočních porodních prožitcích.
Jiný den v týdnu se rodiče i personál scházejí kolem piana a zpívají,
společné zpívání vede zkušená muzikoterapeutka. Zpěv rovněž vede k tomu,
že ženy se cítí pohodlně, jsou méně vědomě soustředěné samy na sebe a
bývají sdílnější. Zpěv vede k tomu, aby prožily a vydaly ze sebe celou škálu
emocí. Také přitom procvičí brániční svalstvo a učí se soustředit se na
výdech, což jim může pomoci k celkovému uvolnění během porodu. Zpěv
vnímá i plod v děloze, zvlášť zpívající hlas vlastní matky. A toto zpívání dává
nastávajícím maminkám a rodičovským párům více příležitosti k setkání s
matkami, které nedávno porodily, z nichž mnohé stále chodí zpívat a své děti
přitom drží v náručí. Přicházejí i odrostlejší děti, aby zpívaly s námi a někdy
přicházejí i prarodiče. Vřelost těchto setkání je těžké sdělit. Zpívá každý:
porodní asistentky zpívají a já také. Když spolu všichni zpíváme, obvyklý
odstup mezi profesionály a lidmi, jimž je poskytována péče, se rozplývá a
vzniká nový vztah. Pěvecká skupina běžně končí tancem - jak tradičními
lidovými tanci, tak klasickým valčíkem apod. Zpívat a tančit je především
radost. A radost se nikdy nesmí podceňovat, průběh těhotenství může jedině
zlepšit.
Jiný den dochází do Pithiviers pravidelně dětský lékař, aby diskutoval
o poporodní péči o dítě. To dává celé rodině ještě další příležitost k
seznámení se s klinikou a nastávajícím matkám dává možnost být v kontaktu
se zkušenými matkami.
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A další den se schází skupina „Jóga a mateřství“, kterou vede
zkušená cvičitelka jógy, jež zde sama porodila. Pomáhá ženám odkrýt jejich
vlastní možnosti, které jim budou užitečné během porodu, aby dokázaly
používat svá těla zdánlivě novým způsobem, například polohu v podřepu na
bobku, která je rodícím ženám zvlášť prospěšná.
Kromě toho povzbuzujeme ženy, jež plánují porod na naší klinice, aby
se aktivně podílely na různých činnostech prováděných jinde, například
plavání.
Lidé, kteří se zúčastňují těchto setkání, rychle chápou, že je
nehodláme skoro nic učit v běžném smyslu „přípravy na porod a že zcela
odmítáme ty jeho aspekty, které se týkají různých nařízení. A především je
neučíme „správné“ porodní pozice, zdůrazňujeme svobodu nastávající matky
pohybovat se, jak je jí libo. Ujišťujeme ženy, že nejlepší pozice jsou ty, k nimž
samy dospějí. Neučíme je ani techniky dýchání, lidé totiž dýchají různě podle
toho, zda se procházejí, stojí, krčí se, klečí, sedí, leží, opírají se o něco či jsou
nadnášeni vodou. Neučíme ženy kontrolovat svůj dech, své myšlenky a
vyjadřování svých emocí. V Pithiviers děláme pravý opak. V den porodu
povzbuzujeme ženy, aby se poddaly svému prožitku, aby se zbavily
sebekontroly, aby zapomněly na všechno, co se naučily - na všechny kulturní
představy, na všechny vzorce chování. Čím méně se toho žena učila o
„správném“ způsobu porodu, tím snazší to pro ni bude. Při přípravě na
závěrečnou fázi porodu vyučujeme jen jednu věc - a to partnera matky, jak
má při porodu během posledních stahů popírat ramena ženy, když se na
něho žena zavěsí, aniž by dostal bolesti v zádech (Odent, 1995, str. 45-53,
zkráceno).“
Susanne Arms (1994), americká školitelka předporodní přípravy,
uvádí vlastnosti, které by měla splňovat předporodní příprava. „Mnohé
prenatální kurzy jsou jen o trochu víc než cvičení v pasivitě a podřizování se
statutu quo. Skutečná příprava na porod otevírá mysl a v budoucí matce
vyvolává nadějeplný přístup a smysl pro vyváženost, ať je její situace jakkoli
obtížná. Povzbuzuje v ní pocit vlastní hodnoty a úcty k procesu zrození, k
životu, který v sobě nosí, i k sobě samé. ... Nejde jen o způsoby zvládání
porodních bolestí a popis nemocničních procedur. ... Je vhodné ukazovat jí
různé podoby normálních porodů. Dnešní ženy potřebují inspiraci. Potřebují
uvěřit v sebe, ve své děti, v porodní proces. Potřebují vidět obrázky žen, které
se nevzdávají před nároky a těžkostmi porodu, které je tlačí až na hranice
možností a nacházejí v sobě sílu překonat své domnělé meze. Potřebují
podporu vlastního instinktu, jež jim napovídá, že rození je hodnotná a
produktivní práce, které se nemají vyhnout. ... Málokdy máme k dispozici
příklad ženy, která postupuje v souladu s porodní energií a svůj vlastní porod
si řídí sama. ... Porod a narození dítěte představuje nejen klíčovou zkušenost
pro další život ženy, ale i počátek sebepojetí dítěte a jeho vnímání světa. Je
zásadní změnou pro ženu, jejího partnera a rodinu. .. Tím možná
nejdůležitějším, co kdokoli může pro budoucí rodičku udělat, je pomoci jí
zbavit se omylů a strachu z porodu, které se v ní během života usadily.
Všichni si vzájemně potřebujeme pomáhat budovat vnitřní klid a s ním
přistupovat k těhotenství aporodu, je to totiž životně důležité jak pro dítě tak
pro matku. ... V těch nejkvalitnějších kurzech žena může objevit to nejlepší, co
v sobě skrývá, a zkušenost každé je považována za významnou. Těhotenství,
porod a mateřství každé ženy je nahlíženo jako hodnotný čas, kdy se může
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sama o sobě a o svém dítěti hodně dozvědět. ... To, jaký budou mít matka s
dítětem zážitek, záleží na rozhodnutí, jaká žena učiní před porodem, v jeho
průběhu a těsně po něm. Na to, jak budou rodit a jestli jejich zkušenost a
zkušenost miminka bude pozitivní nebo negativní, mají přeci jen hlavní vliv
ženy samy. ... Mnohé učitelky předporodní přípravy, zvláště ty co vyučují v
nemocnicích, věří, že tím, že ženám říkají, aby neočekávaly dokonalý porod,
učí je přijímat věci takové, jaké jsou. Nechtějí, aby ženy byly zklamané, když
se jejich očekávání nevyplní. ... Potřebujeme si však také udržet naději a být k
sobě upřímní. .. Můžeme se snažit, aby porod proběhl podle našich tužeb, a
zároveň budeme opravdu připraveni přijmout jakýkoliv výsledek...
Skutečným smyslem předporodní přípravy by mělo být pomoci lidem
připravit se na příchod nové duše. Musíme učinit všechno pro to, abychom
novou lidskou bytost, pro niž bude vše čerstvé a která bude na nás naprosto
závislá, uvítali otevřeným srdcem a přizpůsobili se jejím potřebám.
JAK? POROD
„Přivést na svět dítě znamená vykoupat se v prameni života. Žena je pak jiná,
proměněná, víc rozumí životu (dr. Frederick Leboyer, in Marek, V.: Causa:
Přirozené porody. Časopis Regenerace, XII, 2005, č. 4, str. 15).“
Stadelmannová (2001, str. 46) píše, že porod dítěte představuje pro
ženské tělo obrovský výkon. Ženy jsou narozeny k rození, takže musíme být
přesvědčeni, že porod zvládnou. Každá rodička se musí snažit zvládat tok
událostí během porodu, jako by se vozila na vlnách. Kdyby proti nim bojovala,
tak by ji smetly. Pokud však porodní bolesti přijme a využije je, místo aby se
jim bránila, může porod zvládnout a prožít. Vše si usnadní, bude-li správně
dýchat, v čemž ji může podpořit doprovázející osoba.
Během porodu je žena zranitelná a ve stavu jistého ohrožení.
Potřebuje pocit jistoty. Ten jí může dodat blízký člověk, tělesný kontakt,
něžnost a citová podpora. Pomáhá jí, když rozumí průběhu porodu, zná jeho
fáze a svou úlohu v nich, ví, jak může průběh porodu sama ovlivnit. Pak se
dokáže uvolnit a nechat porodu volný průběh. Strach naopak vytváří napětí,
žena se uzavírá, což zvyšuje bolestivost prožívání. Pokud se rodička bojí,
porod se zpomalí nebo zastaví.
Instinkt velí ženě rodit v příšeří, tichu, klidu, teple, v útulném prostředí,
které dobře zná, kde se cítí pohodlně, sama nebo s lidmi, které zná, kterým
věří. To vše spoluvytváří pocit bezpečí, umožňuje soustředit se na sebe a
pomáhá zvládat bolest. Žena také instinktivně nachází vhodné úlevové
polohy. Důležitá je její spokojenost. Když se cítí dobře, porod probíhá lépe a
to je dobré pro dítě.
Pocit jistoty posiluje také přesvědčení ženy o tom, že je přirozeně
schopna porodit dítě, tedy důvěra ve vlastní síly a schopnosti, žena věří sama
sobě a dítěti, které jí v porodním procesu pomáhá. Jistotu přináší i to, že se
na porod aktivně připravovala. Může ji posilovat myšlenka, že když už nebude
sama moci nebo když se vyskytnou vážné problémy, pomůže jí zdravotnický
personál. Také se může opřít o svou víru ve vyšší ochranu, boží pomoc.
„Nejedné ženě velice pomůže, když si uvědomí svou sounáležitost s
celým ženským pokolením, které už před ní úspěšně přivedlo děti na svět.
Dalším pomohlo vědomí sepětí s veškerým životem na Zemi... (Suzanne
Arms: O strachu. Časopis Aperio, I, 2002, str. 8).“
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Doprovázející osobou u porodu může být porodní asistentka, partner
ženy, přítelkyně, dula nebo kdokoli, koho si žena u porodu přeje mít. Úloha
doprovázející osoby může být přibližně následující:
Žena potřebuje podporovat a dodávat odvahu během celého
porodu. Neměla by se nikdy cítit osamocena. Doprovázející osoba se má
zcela naladit na potřeby rodičky. Asistence při otevírání pro doprovod
znamená neopouštět místnost, jakmile budoucí matka začne vědomě dýchat,
společně prodýchávat bolesti, zajišťovat čerstvý vzduch, nabízet matce něco
k pití, pustit jí oblíbenou hudbu, společně s ní se procházet po chodbě nebo s
ní klečet na zemi, pokud se toho dožaduje. Postarat se, aby žena mohla
zaujmout takovou polohu, která jí vyhovuje. Ženské tělo normálně ví úplně
přesně, která poloha mu nejlépe svědčí. Neexistuje žádná předepsaná
porodní pozice, stejně jako neexistuje jednotný průběh porodu. Každá žena
se při porodu každého dítěte chová vlastním unikátním způsobem, podle
toho, co a jak jí nejlépe vyhovuje (Stadelmann, 2001, str. 262-263).
V přechodné fázi, kdy jsou stahy nejsilnější a jejich působením se
děložní hrdlo úplně otevře, má žena silné bolesti v krátkých intervalech.
Doprovodná osoba může masírovat záda v kříži směrem dolů a do stran
současně s výdechem. Dýchá souhlasně s ženou, těžiště tohoto způsobu
dýchání je ve výdechu. Při silných bolestech může pomáhat ženě říci:
„Jóóóó“, „Póóóójď“, připomenout, že její hlas, pocity, dítě, to vše chce
„véééén“. Dbá na to, aby rodička měla teplý zadek a nohy, teplo pomáhá
uvolnit se. Může vzít ženu do náruče, objímat ji, povzbuzovat ji a chválit,
zvlhčovat obličej, čelo, krk a zátylek studeným obkladem. Povzbuzení a
chvála, jak ten porod skvěle zvládá, mohou ženu vzpružit: „Děláš to skvěle.
Jsi silná. Ty to zvládneš. Mysli na naše dítě.“ Nebo doprovod nedělá nic,
pomáhá pouhou svou přítomností, pokud si to tak žena přeje (Stadelmann,
2001, str. 264-265).
Ve fázi tlačení doprovod podpírá ženě záda, sedne, postaví se nebo si
dřepne za rodičku a nabídne ji oporu. Pokud se žena pokusí zatnout zuby,
připomene jí, aby pusu uvolnila, neboť to kladně působí na otevření
pánevního dna. Co nejvíce ji povzbuzuje. „Překládá“ slova porodní asistentky
a lékaře, mluví řečí, které žena rozumí (Stadelmann, 2001, str. 265-266).
Doprovázející osoba může, pokud to dokáže, zaujímat k porodu
postoj, který výstižně vyjádřila porodní asistentka a dula Věra Nováková
(2002, str. 13), když hovoří o nejdůležitějších vlastnostech a dovednostech
duly: „Důležité je, že chce být s rodící ženou. Je stále s ní, chápe ji, rozumí
tomu, co prožívá. Myslím, že je důležitá trpělivost, pohoda, klid, víra v sílu
ženy, určitě i upřímnost - takové to srdce na dlani, láska, umění vcítit se do
druhého člověka, brát ho takového jaký je, příliš nehodnotit jeho chování i
názory, ale přijímat ho a pomáhat mu. Důležitá je i pokora před samotným
porodním dějem i pokora v případě komplikací.“
JAK? O DÍTĚTI
„Tím, že se dotýká dítěte, našla žena i sama sebe. Nyní je naplněna. Vnitřní a
vnější svět pro ni splynul ... Ten klid, to ticho kontrastují tak dramaticky s
dětským nářkem, který dříve zpravidla doprovázel narození. Matčina pohoda
při přirozeném narození dítěte nás doslova odzbrojuje, klid a mír nad dítětem
v matčině náručí nás uvádí v úžas (dr. Frederick Leboyer, 1995, str. 39).“
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Odent (1995, str. 85-109) uvádí, že první hodiny bezprostředně po
porodu jsou velice důležité období jak pro novorozeně, tak pro matku. Jejich
průběh může zčasti určit, jaký vztah budou mít děti ke svým matkám, což
může následně ovlivnit také to, jak budou přistupovat k druhým lidem a ke
světu kolem sebe. Kritické období po porodu může velmi výrazně ovlivnit
osobnostní kapacity pro lásku a obecně pro navazování citových vazeb. Proto
je důležité starat se o zabezpečení citově vřelého a povzbudivého prostředí,
které v těchto okamžicích podporuje důvěrný kontakt mezi matkou a dítětem.
Popisuje, jak lze tento proces podpořit (tento postup praktikují na výše
zmiňované klinice v Pithiviers). Porodní asistentky se většinou nedotýkají
hráze ani hlavičky dítěte, když vychází ven. Počkají, až dětské tělíčko
vyklouzne samo a prostě zachytí dítě. Matka si většinou sedne přímo na
pokrývky na podlahu a asistenka položí dítě na bříško mezi její kolena. Dítě si
během pár sekund zakřičí, několikrát se zhluboka nadechne, zakašle nebo
kýchne a zrůžoví. Matka si sama může hned vzít děťátko do náručí. Dítě je s
ní dosud spojeno pupeční šňůrou. Matčina vzpřímená poloha umožňuje, aby
jejich kontakt byl tak bohatý a úplný, jak je to jen možné. Každá část těla
děťátka je v kontaktu s matkou. Ti dva se na sebe dívají téměř od počátku, a
každý, kdo je přítomen, vnímá intenzitu této chvíle. Matka často odpovídá na
pláč svého dítěte láskyplnými zvuky a prostými slovy. Jejich dialog už začíná.
Otec, pokud je přítomen, je úplně přemožen pocity. Pro personál jsou to jsou
ty nejdrahocenější chvíle.
Mnoho lze získat tím, že ponecháme matku s jejím dítětem, aby se
navzájem poznávali. Dokud jsou matka a dítě spolu šťastní a pokud je
pupeční šňůra dostatečně dlouhá, aby umožňovala snadný kontakt mezi
matkou a dítětem, nespěcháme s jejím přestřižením. Prodlužovaný kontakt
kůži na kůži a kojení dítěte, spojené se silnými pocity, které matka v tuto chvíli
prožívá, u ní stimulují vnitřní sekreci ženských hormonů. Ty vyvolají další
děložní stahy a vypudí placentu. Když žena pocítí stahy, soustředí se
přirozeně na pár chvil na dítě o něco méně. Může si chtít lehnout, například
na bok a držet přitom své dítě v náručí, nebo znovu zaujme polohu v podřepu
s podporou. Někdy, buď před nebo po vypuzení placenty, umisťujeme poblíž
matky malou vaničku naplněnou vlažnou vodou, aby mohla své dítě vykoupat.
Děti, někdy ještě spojené s matkou pupeční šňůrou, ponořené ve vodě až po
obličej, přitom mívají oči doširoka otevřené a usmívají se, šťastné z toho, že
objevují svět. Koupel provádí matka sama jako součást svého blízkého
spojení s dítětem, které prostě pokračuje.
Po přestřižení pupeční šňůry děťátko zvážíme, ale neměříme, neboť
to způsobuje bolestivé vypětí páteře novorozence. Po zvážení je oblékáme.
Matka si bere dítě zpátky k sobě do náručí a novorozeně začíná zvovu, či
poprvé, sát. Okamžik prvního kojení se mění individuálně s každou matkou a
dítětem. Sací reflex se obyčejně objeví během hodiny, dítě otáčí hlavu ze
strany na stranu, aby našlo matčinu prsní bradavku. Pro novorozeně je
nejlehčí pít z prsu, když matka sedí vzpřímeně, protože na její prsní bradavku
v této poloze nejsnáze dosáhne. A nejlepší je, když novorozeně může
pohybovat rukama kolem sebe bez jakýchkoli omezení, aby se mohlo
libovolně dotýkat matčiny pokožky.
V ranných fázích sbližování dítěte s matkou hrají roli všechny smysly.
Děti pravděpodobně vytvářejí své první svazky s matkami částečně na
základě čichu. Antiseptické nemocniční pachy tedy mohou mít nepříznivý
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účinek na ranou vzájemnou náklonnost. Týž účinek může mít i přítomnost
mnoha lidí u porodu. Mimořádně důležitý je klid. Čím méně lidí je kolem a čím
je menší hluk, tím snadnější je pro matku a dítě navzájem komunikovat.
Protože děti mají při kojení otevřené oči, měla by místnost být tlumeně
osvětlená, aby se nepolekaly. Základní potřeby rodící ženy a novorozeněte
jsou tytéž - tlumené osvětlení, klid a teplo. Novorozeňata vědí, jak hledat a
téměř okamžitě nalézt matčin prs a matky instinktivně přesně vědí, co dělat,
aby pomohly dětem napít se z prsu. Matka se posadí, přitáhne si své dítě
blízko k prsu, podívá se mu do očí a pak začne prsem pohybovat dokola,
dokud se bradavka neocitne v ústech dítěte.
Podobné je to u porodu do vody. Dítě je schopno se narodit bez
jakékoli asistence a dokonce dokáže plavat vzhůru k hladině. Po porodu do
vody matka dítě okamžitě spatří a uchopí, aniž by potřebovala, aby jí ho
kdokoli podával. Ve vodě sedí nebo si klekne, vezme si dítě do náruče a vítá
je na svět právě tak, jak by to dělala, kdyby byla mimo bazén. Dítě se poprvé
nadechne až nad hladinou, protože chladný vzduch stimuluje první nádech
dítěte. Neprodlužujeme pobyt dítěte ve vodě, novorozeně potřebuje lidské
teplo, být v matčině náručí a pociťovat její něžný dotek. Bazének žena opouští
těsně předtím, než vyjde placenta, aby se vyloučila možnost, že by se voda
dostala do krevního řečiště ženy.
Po porodu se zvýší hladina endorfinů jak v krvi matky, tak v krvi
novorozeněte. Endorfinový systém tak přispívá k vytváření vzájemné
závislosti mezi matkou a dítětem - k procesu vytváření vazby. Endorfiny,
neurohormony, které zmírňují bolest, zároveň stimulují pocity radosti a blaha.
Vstupují do hry při přátelství, lásce, sexu a láskyplných vztazích všeho druhu,
kde vyvolávají pečovatelské chování a vytvářejí psychické stavy vzájemné
závislosti. Neurohormony mimoto hrají roli ve všech projevech náklonnosti a
oddanosti v každodenním životě, nezávisle na činnosti pohlavních hormonů.
Lze jimi vysvětlit vznik mateřského chování dokonce i bez porodu. Po
vaginálním porodu dosáhne hladina endorfinů vyšší hladiny, než po
císařském řezu. Také užívání léků tišících bolesti a umělých hormonů, které
tím, že soupeří s přirozenými hormony v lidském těle, mění přirozenou
komplexní hormonální rovnováhu, působí na to, jak se matka po porodu cítí a
tak ovlivňují i dynamiku utváření psychické vazby. To nás povzbuzuje k tomu,
abychom co nejméně narušovali proces porodu a věnovali pozornost prvnímu
kontaktu mezi dítětem a matkou. Kultura, prostředí a sociální podmínky mívají
na jedince větší účinek než to, co se stane během několika raných „kritických“
období a určitě mohou kompenzovat cokoli, co se zameškalo na začátku. Ale
pozitivní začátek může zvýšit šance každého člověka na vytváření oddaných
a láskyplných vztahů.
Po třetí době porodní, když vyjde placenta z matčina těla, se matka,
otec, dítě, porodní asistentka a občas i lékař přemisťují do poblíž umístěné
teplé ložnice. Do té doby dítě už obvykle začalo sát. Matka často přechází do
svého pokoje sama a své dítě si drží v náručí. V každém pokoji je u postele
dřevěná kolébka a sedátko pro pohodlí kojící matky. Ženy si mohou volně
zvát na pokoj jakékoli hosty, které rády vidí. Pro osobu, která matku doprovází
k porodu je v téže místnosti vždy připraveno volné lůžko navíc. Děti zůstávají
se svými matkami. Rozvíjející se vztah mezi matkou a dítětem nenarušují
žádná nemocniční pravidla a žádné vžité procedury. Nejzákladnější potřeby
dítěte jsou nejlépe uspokojeny, když matka zůstává u svého dítěte. Děti
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potřebují konejšivou přítomnost mámy, její vřelost, dotek, hlas, vůni, omak její
pokožky, kolébání v náručí. Děti vypadají klidnější a šťastnější na lůžku svých
matek než ve svých kolébkách. Povzbuzujem matky, aby samy převlékaly své
děti a denně je koupaly. Matky se rychle naučí znát potřeby svých dětí,
stanou se vnímavé k jejich projevům, reagují na potřeby svých dětí, krmí je,
drží v náručí a mazlí se s nimi, když to děti chtějí. Porodní asistentky, které
pomáhaly matce při porodu, jsou jí k ruce i během jejího poporodního pobytu
v nemocnici. Stejně tak pomocnice, které uklízejí pokoje, podávají jídla,
pomáhají v péči o dítě, poskytují rady při kojení. Od žen nevyžadujeme, aby
zůstávaly na klinice po jakoukoli specifickou dobu a mohou s dítětem odejít
domů, kdykoli chtějí.
Jen málo žen v Pithiviers upadá po porodu do deprese. Lze věřit, že
způsob, jakým tam ženy rodí, snižuje sám o sobě jejich zranitelnost vůči
depresi. Poporodní deprese je do určité míry následek hormonální
nerovnováhy. Po každém porodu následují změny v úrovni hladiny estrogenu,
progesteronu, prolaktinu, oxytocinu a endorfinů. Ale tím, že respektujeme
ženinu hormonální rovnováhu během počátečních fází i samotného porodu, a
tím, že se vyhýbáme podávání léků, pravděpodobně eliminujeme mnoho
abnormálních hormonálních výkyvů, čímž snižujeme pravděpodobnost
poporodních depresí. A povzbuzující prostředí na klinice může navíc mít na
lehce psychicky zranitelné šestinedělky útěšný a výchovný účinek. Dále může
pomáhat to, že matky pečují o své děti velmi aktivně, což v nich vytváří pocit
naplnění a taky důvěrně poznají nové zodpovědnosti. Když žena odchází
domů, není tím náhle vystavena zcela nové a frustrující situaci, ale místo toho
si už zvykla pečovat o své dítě a nemá s tím potíže.
Odent (1995, str. 110-111) také zmiňuje souvislost mezi vznikem
psychosomatických chorob v důsledku stresu a tím, jak a zdali vůbec jedinec
dokáže jednat, aby svůj stres zmírnil. Právě v nejranějších fázích života po
narození, kdy se utváří hormonální rovnováha, může nepříznivé chování okolí
vést je vzniku traumat a vzestupu patologie. Jsou-li děti na delší dobu
oddělovány od svých matek nebo jejich potřeby nejsou uspokojovány,
například když matka na pláč dítěte nereaguje ze strachu, aby ho
„nerozmazlovala“, nemají děti jinou možnost, než se takovému zacházení
podřídit a jsou neustále drženy ve stavu „akčního útlumu“. Naučí se, že jejich
pláč mívá malý nebo vůbec žádný vliv na to, co se kolem nich děje. Situace
„akčního útlumu“, kdy je člověk vystaven frustraci bez možnosti úlevy či
energického vyřešení, způsobuje, že se do organismu uvolňují noradrenalin a
kortizol a vzniká mučivá úzkost a sklíčenost, klesá aktivita imunitního
systému. V případech opakovaného akčního útlumu mohou vznikat
předpoklady pro vznik psychosomatických nemocí.
Z toho důvodu je vhodné i nedonošené děti nechávat u svých matek.
Inkubátor může být umístěn vedle matčiny postele. Lze-li v místosti přitápět,
matka si může dítě z inkubátoru bez rizika vyjmout. Zabalené do teplých
přikrývek ho může mít většinu času ve svém náručí, hladit ho, mluvit k němu,
kojit ho. Složení mateřského mléka je dokonale přizpůsobeno potřebám
nedonošeného dítěte. Dítě tak není vystaveno senzorické deprivaci a může
se seznamovat se svou matkou. Je-li jim to umožněno, stanou se rychle
autonomním celkem a matka v důvěrném kontaktu s dítětem první a nejlépe
pozná, pokud se stane něco nezvyklého. Děti také dělají v péči svých matek
rychlé pokroky. Mnoho poruch metabolizmu, které bývají u nedonošených dětí
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pozorovány, tak mohou být způsobeny ne v důsledku nedonošenosti, ale spíš
snížením smyslové stimulace a absencí láskyplné něžnosti v případě
oddělení matky od dítěte.
Než matka odejde z kliniky, hovoříme s ní o mnoha tématech, od
antikoncepce až po pečovatelskou službu, dostane informace o organizaci,
kam se může obrátit při problémech s kojením. Dostane se jí ujištění, že se
také může s prosbou o pomoc, při jakýchkoli problémech obrátit na kliniku.
Francouzský porodník Frederick Leboyer (1995, str. 19-56) ve své
knize „Porod bez násilí“ předkládá způsob zacházení s novorozencem, který
používal ve své praxi. Soustřeďuje se na to, aby s ním jemně zacházel. Matka
je v pozadí, což je dáno zejména tím, že rodí vleže na zádech, připoutána k
porodnímu lůžku. Pokud jí dítě nepodají, sama se k němu nedostane. S
dítětem tedy od první chvíle zachází personál. Leboyer podobně jako Odent
zdůrazňuje důležitost prostředí. Výrazu klidu a spokojenosti na tváři
novorozence dosahuje tím, že nechává dítě narodit se do zšeřelé, tiché
místnosti a oslovuje ho dotykem. Pokládá dítě bříškem s končetinami
skrčenými pod sebou na břicho matky. Ta na něj položí své ruce a čeká, až
se dítě samo postupně pomalu protáhne a osahá nový prostor. Může mu
pomalu, něžně masírovat záda v rytmu vlnění, tak jak to dítě zná z dělohy. V
citlivých a laskavých rukách matky se dítě uvolní, získává jistotu.
Pupeční šňůru nechá porodník dotepat, dítě je tak zásobováno
kyslíkem ze dvou zdrojů a může si pomalu a klidně zvykat na samostatné
dýchání. Dítě citlivě vnímá teplo a hebkost matčina břicha. Od matky ho
odděluje tak, že ho ponoří až po obličej do teplé vody, rukama podepírá jeho
záda. Koupel přináší dítěti potěšení, dál se uvolňuje, pohybuje, otevírá oči,
hraje si, soustředěně zkouší prostor kolem sebe, cucá si palec, zívá,
pobrukuje si, usmívá se, směje se. To vše několik minut od jeho narození.
Pak pomalu dítě vyjme z vody, to může začít plakat, když si uvědomí tíhu
svého těla. Znovu je ponoří do vody a vyjme je z vody ještě jednou. Mocný
zážitek tíhy tak už není zcela neznámý, dítě se z něj může začít radovat.
Potom položí dítě na bok na vyhřátou plenu, zabalí do vrstvy bavlny a vlny,
podepře mu záda. Dítě si zvyká na klid, protože dosud v matčině břiše žilo v
neustálém pohybu. Uklidní se, když ho někdo pohoupá. Znovu otevře oči,
ztichne a v údivu vychutnává neznámé - nehybnost. Může vnímat pohyb
uvnitř sebe, pohybovat rukama a nohama.
Novorozenec nemá strach. Přechází z jedné změny do druhé, z
jednoho poznání do druhého tak pomalu, tak zahrnován láskou a pozorností,
že všechno, co se stane, přijímá s důvěrou a radostí. Dítě zůstává klidné a
tiché nebo jen krátce zavře oči a zavzlyká překvapením. Nejvýše zapláče z
podráždění - protestuje proti ukončení radovánek, proti skončení koupele.
Projevuje se jako individualita, okamžitě reaguje na všechno, co se s ním
děje. Každé dítě reaguje po svém.
Když strach a bolest pominou, bolestný výraz odpadá, je každé dítě
krásné. Klidné, právě narozené dítě vyzařuje nejhlubší mír. Je naprosto bdící
a nanejvýš čilé. Znovu položené na tělo své matky, s hlavičkou na jejím srdci
poznává důvěrně známý pravidelný tlukot. Vše je v pořádku. Ti dva jsou opět
spolu.
Leboyer dodává, že porod bez násilí přivádí do života děti silné,
protože jsou volné, bez konfliktů, svobodné a plně při vědomí. Dýchání začíná
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v okamžiku narození. V tom okamžiku je rytmus dechu uveden do pohybu
jednou provždy, každý dýchá způsobem sobě vlastním. Je velký rozdíl v tom,
jestli je dýchání volné nebo namáhavé. Mnoho lidí je neschopných se
pořádně nadechnout nebo zasmát z plných plic. Žít volně znamená volně
dýchat. Nejen rameny a hrudníkem, ale i břichem, boky a zády. Žít - dýchat
naplno - vyžaduje rovná záda, uvolněnou páteř, poddajnou, živou, pružnou.
Když se dítě vynoří z porodních cest, dosahují emoce zúčastněných
vrcholu. Zadržují dech napětím, zda dítě začne dýchat. Nevědomky se vracejí
do svého vlastního narození bojujíce o dýchání právě jako nově narozené
dítě. To má svou pupeční šňůru, kterou dostává kyslík, ale oni ne. Protože je
to pro ně brzy nesnesitelné, cítí nutnost něco udělat. Místo toho, aby začali
dýchat, přeruší dítěti pupeční šňůru. Pod záminkou pomoci dítěti má porodník
na mysli vlastně jenom sebe. Aniž o tom věděl, zbavil se své vlastní úzkosti a
přenesl ji na dítě. Dítě je zbaveno přívodu kyslíku od matky a najednou se
dusí. Začne bojovat o život a křičí, ostatní vydechnou úlevou, že dýchá.
Přitom dítě mělo času dost. Naříká, aby ostatním vrátilo jejich dech. Lidé, kteří
sami trpěli, způsobují utrpení druhým. „Já jsem trpěl, tak proč by neměli trpět i
ostatní. To je zákon násilí. Zastánci agresivního pojetí tvrdí, že ženy trpí při
narození dítěte a tak je to v pořádku. Je to omyl (Leboyer, 1995, str. 54).“
K porodu bez násilí je třeba trpělivost, porozumění, trochu mlčení,
nevtíravá a opravdová pozornost, vědomí, že nový příchozí je lidská bytost a
láska. Porodní sál může být perfektní a dítě bude plakat. Dítě vycítí všechno,
nervozitu, špatnou náladu, potlačovanou zlost. Má překvapující schopnost
nám porozumět, je zrcadlem odrážejícím naše představy. Je na nás,
abychom mu připravili radostný vstup do našeho světa (Leboyer, 1995, str.
55).
SHRNUTÍ
Ženě v době těhotenství, při porodu a po něm je možné poskytovat
pomoc formou podpůrné psychoterapie. Cílem takové pomoci by mělo být
snížení úzkosti ženy z porodu a posílení jejího pocitu bezpečí, což přispívá k
dobrému průběhu porodu a kladným prožitkům v souvislosti s porodem. K
tomu slouží například předporodní příprava, jejíž součástí by kromě informací
o tom, jak porod probíhá, měla být podpora ženiny sebedůvěry, ujištění o tom,
že porod je fyziologická záležitost a žena je schopna samostatně porodit.
Měla by se dozvědět, že může naslouchat svým pocitům, důvěřovat svému
tělu a jeho potřebám a nechat se jimi vést, neboť sama zná své tělo nejlépe.
Důležitou roli hraje aktivní přístup ženy, která může ovlivnit okolnosti
porodu tak, aby se cítila co nejlépe, mohla se uvolnit, cítit se pohodlně. Může
rozhodovat o tom, kde, v jakém prostředí a jakým způsobem porodí, kdo ji
bude k porodu doprovázet a co se s ní a dítětem bude dít po porodu.
Okolnosti, za kterých se porod odehrává, mají značný vliv na
vytváření citové vazby zejména mezi matkou a dítětem. Tyto okolnosti do
značné míry svými zásahy do porodu spoluvytváří také společnost, ve které
žena žije. Zásahy do procesu porodu mohou pravděpodobně ovlivnit
schopnost ženy milovat své dítě a starat se o ně, psychický stav ženy, zdraví
dítěte a jeho schopnost mít rád sebe i ostatní.
Zdá se, že nejlepší předpoklady pro zdárný průběh porodu a využití
kladného citového potenciálu, který porod ženě a dítěti dává, jsou splněny,
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když porod není nikým narušován a žena se při něm řídí svými pocity, jedná
instinktivně.
Psychoterapeutickou pomoc přímo při porodu může poskytovat
doprovod, který si žena zvolila. Jeho úkolem je naladit se na potřeby rodičky,
pomáhat jí uvolnit se, podporovat a dodávat jí odvahu během celého porodu,
spoluvytvářet pohodu a atmosféru klidu a bezpečí. Tím, že se cítí dobře rodící
žena, usnadňuje se narození i dítěti. Po porodu má velký význam ponechat
matce a jejímu novorozenému dítěti dostatek času a prostoru k láskyplnému
kontaktu.
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MOTIVAČNÍ ROZHOVORY
Metoda motivování ke změně závislého chování
Helena Červená

1. Úvod
Motivační rozhovor je specifická strategie vedení dialogu s klientem za účelem vzbudit a
podpořit motivaci ke změně nežádoucího chování. Nežádoucím chováním jsou rozuměny
nejrůznější druhy závislostí a behaviorálních vzorců, které působí destruktivně na sociální,
psychickou, nebo fyzickou integritu jedince. Takové chování je subjektivně vnímáno více či
méně jako problematické, z nějakého důvodu je však obtížné je změnit.
Koncept motivačního rozhovoru byl poprvé formulován autory Millerem a Rollnickem
v knize Motivational Interviewing, preparing people to change addictive behaviour (Guilford
Press 1991). Jak napovídá podtitul knihy, koncept byl vypracován především na základě
práce s lidmi závislými (alkoholici, uživatelé drog, kuřáci, gambleři), nicméně v posledních
letech nachází motivační rozhovory uplatnění nejen v dalších sférách terapeutické činnosti
(psychoterapie, partnerské poradenství, atd.), ale i oblastech dalších (personalistika,
poradenská činnost). Stále rostoucí popularita motivačních rozhovorů je odrazem funkčnosti,
efektivity, realističnosti a v neposlední řadě univerzálnosti tohoto přístupu: strategie
motivačního rozhovoru lze flexibilně využít v nejrůznějších situacích.

2. Změna jako cíl motivačních rozhovorů
Primárním cílem rozhovorů je tedy co možná nejtrvalejší změna nežádoucího (závislého)
chování. Základním východiskem motivačních rozhovorů je pak názor, že motivace, pokud
má vést ke skutečné a trvalé změně chování/postojů, musí vycházet pouze a jedině od klienta
samého. Klient sám musí projít procesem hledání a odhalení vnitřních příčin, důvodů a funkcí
závislého chování, a z tohoto procesu pak vyrůstá motivace toto neefektivní a destruktivní
chování změnit. V tomto ohledu je motivační rozhovor striktně "na klienta orientovaným"
přístupem.
Role terapeuta je tuto vnitřní motivaci odhalit, sledovat a akcentovat tam, kde koreluje
s primárním účelem procesu: změnit nežádoucí chování. V tomto ohledu je motivační
rozhovor direktivní.
Někdy tento přístup bývá označován jako „mírně direktivní“.
Výchozím konceptem motivačních rozhovorů zůstává orientace na člověka. Terapeut se ve
svých postupech snaží eliminovat jakékoli „škatulkování“ (diagnostikování) klienta
(alkoholik, kuřák, závislý, neurotik, atd.) a „léčbu“ takové diagnózy podle předem daných
postupů.
Závislé chování chápe jako v podstatě přirozené, naplňující specifickou a individuální funkci
s tím, že stejně přirozeně, dříve či později, přichází náhled na jeho destruktivní rysy a reálná
potřeba jej změnit.
Asistence terapeuta může v určitých momentech přirozený proces změny výrazně podpořit.
2.1. Fáze změny
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Jednou ze základních dovedností při aplikaci motivačního rozhovoru je schopnost určit, v jaké
fázi náhledu na negativní rysy daného chování a motivace ke změně se klient nachází. Na
základě toho jsou pak voleny přiměřené cíle a prostředky terapeutické intervence.
Miller a Rollnick pro tyto účely používají model „Kolo změny“ (Wheel of Change) autorů
Prochasky a Di Clementeho (Miller, Rollnick, 1991, str. 15).

Schéma zachycuje jednotlivé fáze procesu změny:
 Fáze pre-kontemplace (před zvažování): Leží ještě mimo kruh. V této fázi si
klient nepřipouští, že by jeho chování představovalo problém a necítí žádnou potřebu
své chování v bližší budoucnosti měnit. Osoba v této fázi se ocitá v léčení výhradně
z vnějšího popudu (rodina, úřady, zákon), úspěšnost terapie je velmi nízká.
 Fáze kontemplace (zvažování): V této fázi si klient uvědomuje, že jeho chování je
problematické, ještě se ale nerozhodl jej změnit. Často je dobou zvažování výhod a
nevýhod takového chování.
 Fáze rozhodnutí: Zde je již přítomen jasný záměr chování změnit, nejsou však
formulovány specifické cíle a plán, jak změny dosáhnout. V této fázi dochází často k
pokusům závislé chování redukovat, tyto však vyjadřují více stále trvající vnitřní
konflikt než efektivní kroky ke změně.
 Fáze akce: V této fázi je aktivně měněno chování, okolnosti a prostředí se záměrem
eliminovat závislé chování.
 Fáze údržby: Konsolidace pozitivních výstupů z fáze předešlé. V této fázi je klient
po minimálně šesti měsících úspěšné a úplné změny závislého chování.
 Fáze relapsu: Pád zpět do závislého chování, zpět do kola změny. Větší či menší
relapsy jsou považovány za věc zcela přirozenou a běžnou (např. kuřáci projdou kolo
průměrně třikrát až sedmkrát než se trvale návyku vzdají).
Každá fáze vyžaduje specifické postupy terapeuta tak, aby při udržení přirozeného průběhu
procesu změny byla maximálně podpořena a zdůrazněna klientova vlastní motivace se ke
změně rozhodnout, uskutečnit ji a v abstinenci nežádoucího chování setrvat.
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 Ve fázi pre-kontemplace (před zvažování) je úlohou terapeuta vyvolat pochybnosti
o deklarované bezproblémovosti chování klienta a akcentovat rizika tohoto chování.
 Fáze kontemplace (zvažování) je dobou pro "hrocení" ambivalentního postoje
klienta ke svému chování: terapeut připomíná důvody pro změnu a nebezpečí, pokud
změna nenastane.
 Ve fázi rozhodnutí je úsilí terapeuta směřováno ke hledání a specifikaci optimální,
přijatelné a realistické strategie změny.
 Ve fázi akce jsou podporovány jednotlivé kroky vedoucí k žádané změně.
 Ve fázi údržby jsou hledány, identifikovány a podporovány strategie předcházející
relapsu.
 V případě relapsu se pracuje na znovuobnovení procesu zvažování, rozhodnutí a akce,
aniž by byl klient selháním demoralizován.
Jak bylo poznamenáno, proces změny je zobrazen jako cyklus, kde se jednotlivé fáze více či
méně výrazněji (i časově) opakují. Relapsy jsou považovány za součást procesu a tak je
s nimi také nakládáno: klient za ně není kárán ani trestán, záhy je směrován zpět do dalších
fází procesu, záměrem terapeuta (a podstatným rysem motivačního přístupu je, aby to byl i
záměr klienta) je stále, pokud možno, trvalá změna nežádoucího chování.
Do různých fází procesu vstupuje terapeut s různou mírou direktivnosti. Platí však stále, že
všechna zásadní rozhodnutí by měla zaznít z úst klienta samotného.

2.2. Ambivalence změny
Z pohledu motivačního přístupu, je v procesu změny stěžejní fází fáze zvažování.
Jedním z hlavních faktorů, se kterým se v této fázi zejména pracuje je ambivalence.
Ambivalentní postoj je pro klienty ve fázi zvažování charakteristický. Klient si
uvědomuje negativa, která závislé chování doprovází, zároveň se však v jeho postoji
silně promítá uspokojení, které mu takové chování poskytuje. To se může projevit
jako intrapersonální konflikt, který je terapeutickou intervencí často řešen jako
osobnostní problém.
Motivační přístup chápe ambivalenci jako normální postoj, který doprovází každou
zásadnější změnu v životě člověka. Nesnaží se ji proto eliminovat, naopak, specifická
podpora ambivalence je jedním ze základních principů motivačních rozhovorů.
3. Principy a strategie motivačních rozhovorů
3.1. Základní principy motivačních rozhovorů
Miller a Rollnick popisují pět těchto principů:
 Vyjádření empatie. Empatické přijetí klienta a jeho problému podporuje
změnu. Zásadní strategií a dovedností terapeuta musí být dobře zvládnutá
technika reflektivního naslouchání. Ambivalence je považována za běžný jev
provázející změnu.
 Rozvíjení rozporů. Motivace ke změně je vytvářena pochopením destruktivity
závislého chování. K tomuto vědomí musí klient dospět sám. Nástrojem
terapeuta je v tomto případě zvýraznění ambivalentního postoje. Negativa
chování jsou plně přijímána teprve při akceptaci pozitiv.
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Vyhýbání se argumentaci. Argumentace obecně je vnímána jako
kontraproduktivní, prosazování a obhajoba vlastních názorů často jen živí
odpor a zaujímání názorů opačných. Odpor je známkou ke změně strategie.
Otočení (využití) odporu. Okamžik odporu může být využit jako výhoda. Jde
o jakési „psychologické judo“ v tom smyslu, že odborným vedením rozhovoru
lze prostřednictvím změny úhlu pohledu, pootočením či přerámováním
klientova stanoviska, využít okamžik odporu k tomu, aby vznikl nový moment
obratu směrem ke změně.
Podpora vlastních schopností klienta. Klient je podporován v sebedůvěře a
schopnosti změnu samostatně uskutečnit. Každé rozhodnutí a akt je aktem
jeho vůle a on sám za něj nese plnou odpovědnost.

3.2. Základní strategie motivačních rozhovorů
Nástroji k naplnění těchto principů a rozehrání motivačního procesu jsou specifické
strategie, kterých Miller a Rollnick vyjmenovávají patero:
1) Kladení otevřených otázek
2) Reflektivní naslouchání
3) Potvrzování a podpora
4) Shrnování a opakování toho, co bylo řečeno
5) Vyvolání sebemotivujícího prohlášení
Samotný rozhovor pak vypadá tak, že terapeut několika málo kroky (otevřenou
otázkou, shrnutím předchozího setkání) iniciuje proces sebereflexe klienta na dané
téma a do procesu samotného zasahuje jen minimálně. Slovo má převážně klient,
rolí terapeuta je tok hovoru sledovat a v případě potřeby ohlídat, aby se neodchýlil od
svého primárního směru (změny závislého chování), respektive poukázat na místa,
jejichž explorace může v tomto směru mít zásadní význam.
3.2.1. Reflektivní přístup: kámen úhelný
Metodicky využívá motivační rozhovor postupů reflektivního naslouchání. To je
nejprve definováno negativně, tedy tím co reflektivní naslouchání není. Miller a
Rollnick přejímají tzv. 12 překážek efektivní komunikace od Thomase Gordona
(1970). Terapeut vedoucí reflektivní dialog by se měl vyhnout zejména:
1. nařizování a vedení
2. varování a přikazování
3. dávání rad, návrhů a poskytování řešení
4. přesvědčování logickými argumenty, dohadování se, poučování
5. moralizování, kázání, co by klient „měl“ dělat
6. vyjádření nesouhlasu, posuzování, kritiky, obviňování
7. vyjádření souhlasu, schvalování, pochvaly
8. zostuzování, zesměšňování, diagnostikování
9. interpretacím a analýzám
10. ujišťování, soucítění, litování
11. zpochybňování, zkoušení
12. úniku od tématu, rušení, zlehčování a měnění tématu
Všechny tyto kroky jsou intervencí do přirozeného procesu sebereflexe klienta, které
tento proces narušují a blokují možnost odhalit vlastní motivační zdroje. Otázkou
zůstává, co vlastně může terapeut v rozhovoru říkat, nebo dělat. Ve výčtu překážek
efektivní komunikace jsou prakticky všechny prvky, které běžně v komunikaci
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můžeme použít a používáme. Motivační rozhovor však není běžná komunikace.
Zatímco v běžné komunikaci si obě strany rovnocenně vyjasňují především svá
vlastní stanoviska, v motivačním rozhovoru jde primárně pouze o stranu jednu, o
klienta. Terapeut je v rozhovoru jen „zrcadlem“, které vrací klientovi to, co klient do
rozhovoru sám vnese. To je technicky provedeno tak, že pokud se terapeut rozhodne
do rozhovoru verbálně vstoupit, s větší či menší mírou přeformulování/metaforizace
opakuje to, co klient říká. Reflexe by měla mít formu věty oznamovací s otevřeným
koncem, nikoli otázky. Taková formulace dává klientovi největší prostor dále a
hlouběji dané téma explorovat.
Nejednodušší formou reflexe je prosté opakování, možná lehce přeformulované.
(např. Klient: “Do stacionáře už docházet nehodlám.“ Terapeut: „Říkáte tedy, že do
stacionáře chodit už nechcete…“). Lehké přeformulování bývá u této formy často na
místě, neboť doslovné opakování může být záhy dost nepříjemné.
Opakování je nejpovrchnější formou reflexe a často bývá užíváno v úvodních fázích
rozhovoru, nebo u klientů, kde proces sebereflexe a motivace má dostatečně silný,
aby plynul správným směrem bez hlubšího zásahu.
Hlubší formou reflexe je parafráze. Je to zásadnější přeformulování výroku(ů)
klienta, které se snaží postihnout význam toho, co chce klient vyjádřit. (např. Klient:
“Do stacionáře už docházet nehodlám.“ Terapeut: „Chápu-li to správně, nejste
spokojen s tím, co je vám ve stacionáři nabízeno…“). Klient je tak směrován mluvit o
svých problémech v daném kontextu konkrétněji.
Nejhlubší formou reflexe je reflexe pocitů. To je parafráze výroku(ů) klienta, která
postihuje emocionální rozměr toho, co se klient snaží vyjádřit. Tuto reflexi je možné
použít v pokročilejší fázi rozhovoru, pro přesnější cílení intervence je třeba znát lépe
kontext. (např. Klient: “Do stacionáře už docházet nehodlám.“ Terapeut: „Zdá se, že
jste dotčen tím, jak s vámi ve stacionáři zacházejí…“). Taková reflexe míří hlouběji do
oblasti klientových emocí a může otevřít hlubší prostory pro exploraci, sebereflexi a
motivaci.
Hlubší formy reflexe mohou být velmi efektivním nástrojem pro prohloubení
sebereflexe klienta a podporu procesu motivace. Vycházejí z modelu komunikace
jako procesu kódování a dekódování významů či pocitů. Mluvčí do jazyka (i
neverbálně) s větší či menší mírou metaforizace kóduje význam, který naslouchající
musí dekódovat. Zkreslení se může objevit jak v procesu kódování (klient se bojí či
odmítá o problému explicitně hovořit), tak v procesu dekódování (terapeut
dezinterpretuje významy na základě svého nepřesného porozumění). Je tu proto
poměrně velké nebezpečí nepochopení. Terapeut by se zde tedy měl vyvarovat
překážek v komunikaci, zejména interpretace a analýzy. Reflexe pocitů by proto vždy
měla být otázkou (ve formě oznamovací věty) nebo domněnkou, kterou klient potvrdí
nebo nepotvrdí (verbálně i neverbálně). Důležité je též odhadnout vhodný moment,
kdy klient je ke konfrontaci s hlubšími rovinami svých emocí připraven.
3.2.2. Práce s odporem
Známkou ne zcela vhodně zvolené strategie terapeuta bývá rezistentní postoj
klienta. V terapeutickém rozhovoru je odpor běžný a je třeba ho včas zaznamenat a
náležitě zpracovat. Konfrontační přístup je v tomto případě silně nedoporučován,
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neboť rezistenci eskaluje a stupňovaní rezistence znamená stupňování nebezpečí
demotivace a odchodu z terapie.
Existuje několik možných strategií, jak odpor zvládnout efektivně při maximální
eliminaci destruktivních následků. Tyto jsou opět v podstatě založeny na reflektivním
přístupu, přítomnost konfliktu si však někdy může vyžádat i direktivnější krok.
 Jednoduchá reflexe. Odpor je zpracován nekonfliktně konstatováním
klientova nesouhlasu, nebo emoce. (Např. Klient: “Kdo vy jste, abyste mi říkal,
co mám dělat? Vůbec nechápete co to je, bejt závislej na heru!“ Terapeut: “Vy
na mně křičíte, jako byste na mně byl docela rozzloben…“).
 Posílená reflexe. Reflektování toho, co klient řekl, v zesílené, až přehnané
podobě. Zde je však třeba se vyvarovat sarkasmu. (Např. Klient: „Beru hero
každej den a nevadí mi to, funguju normálně a můžu chodit I do práce, tak
co?“ Terapeut: „No tak v tom případě je to úplně v pořádku, heroin vám
vlastně vůbec nemůže ublížit…“).
 Dvojitá reflexe. Uznání toho, co klient říká, a zároveň přidání váhy na druhou
stranu klientovy nerozhodnosti. Je třeba znát kontext ambivalence. (Např.
Klient: „Já ale nekouřím víc než moji kámoši. Co je na tom špatného dát si tu a
tam jointa?“ Terapeut: „Vidím, že to pro vás je složité. Na jednu stranu jste mi
říkal, jak vám dělá starosti, že moc kouříte, a jaký to má na vás neblahý vliv, a
na druhou stranu se zdá, že nekouříte více než většina vašich přátel. Je těžké
tomu přijít na kloub!“).
 Přesunutí pozornosti. Tento přístup obchází odpor převedením tématu, který
se zdá být nepřekonatelnou překážkou stojící v cestě pokroku, do
bezpečnějších oblastí. (Např. Klient: „No dobrá, asi moc piju, ale nejsem
žádný alkoholik.“ Terapeut: „Mně nezáleží na tom, jestli se sám chcete nebo
nechcete označovat za alkoholika. Mně dělá starosti, stejně jako vám, že se
s vámi něco děje. 5ekněte mi více o...“).
 Souhlas a odklon. Klientovi je v jeho stanovisku na začátku rozhovoru
nabídnut souhlas, který je však provázen lehkým odklonem od nastoleného
směru rozhovoru, případně jeho změnou. Takovýto přístup udržuje vzájemnou
souhru a zároveň umožňuje ovlivnit vývoj a moment změny. (Např. Klient: „Co
pořád máte všichni za problém s mým pitím. Jste už jak moje žena. Taky
byste pil, kdyby vás doma furt takhle popichovali!“ Terapeut: „Ale v tomto máte
naprostou pravdu. Ta věc rozhodně není tak jednoduchá. Souhlasím s vámi,
že bychom vás za vaše chování neměli vinit. Máte také pravdu, že pití se týká
celé rodiny. Souhlasím s vámi.“).
 Terapeutický paradox. Pokud je rezistence velmi silná, je možné použít tzv.
terapeutický paradox, který spočívá v otevření bezvýchodnosti stávající
situace a konfrontace klienta s jím deklarovaným zpochybněním celého
procesu terapie. (Např. Terapeut: „Udivuje mě, jak každá nabízená možnost
se u vás setkává s odmítavým postojem. Zdá se, že byste měl zůstat tak jak
jste. Nemá cenu se snažit něco změnit, když vy to vlastně ani nechcete…“).
(Miller, Rollnick, 2003, str. 92-98)
4. Závěr, motivační rozhovory a jiné terapeutické přístupy
Role terapeuta, ač zdánlivě poměrně pasivní, je tedy dost náročná. Měl by neustále
sledovat proces sebereflexe klienta, hlídat jeho směr a vyhodnocovat kdy zasáhnout
a jak, aby se posunul dále směrem ke změně.
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Motivační přístup je odlišný především od přístupů direktivních. Zatímco direktivní
přístup lze charakterizovat důrazem na patologii problematického chování a nutnosti
klientova přijetí diagnózy, přičemž cíle a prostředky terapie jsou určovány z „vnějšku“,
tedy terapeutem, je motivační přístup charakterizován naopak „odpatologizováním“
problematického chování a snahou o zdůraznění odpovědnosti a kompetentnosti
klienta, přičemž cíle a prostředky terapie jsou formulovány domluvou na základě
motivace a náhledu klienta.
Podstatné rozdílnosti jsou patrné i vzhledem k přístupu, jež zdůrazňuje výcvik
v dovednostech, tedy přístupem kognitivně-behaviorálním. Kognitivně behaviorální
přístup se zaměřuje především na identifikaci a korekci maladaptivního chování tak,
že pomocí specifických instrukcí, modelování situací, řízených cvičení a zpětné
vazby učí chování novému. Motivace klienta je předpokládaná.
Motivační přístup se oproti tomu zaměřuje na motivaci jako klíčový faktor změny
chování. Konkrétní kroky ke změně vycházejí přirozeně z motivačního procesu,
nejsou nijak předepisovány ani trénovány, důraz je kladen na odpovědnost klienta.
Motivace vychází z reflexe postojů klienta.
Svými východisky je motivační přístup nejbližší humanistickým, na klienta
orientovaným
přístupům (Rogersovská terapie, existenciální terapie,..).
Středobodem terapie je tedy klient a je vyvinuto maximální úsilí problém uchopit
v individuálním kontextu klientových potřeb a možností. Klient sám dochází
k zásadním náhledům na svou situaci a na základě těchto náhledů se samostatně
rozhoduje pro další kroky ke zlepšení této situace.
Na rozdíl od humanistického přístupu se však motivační přístup vyznačuje větší
direktivností. Zatímco přístup humanistický dovoluje klientovi určit směr a obsah
terapie, empatická reflexe je užívána plošně a vlastní názor terapeuta je
minimalizován, přístup motivační jde systematicky za specifickým cílem (změna
nežádoucího chování), empatickou reflexi používá selektivně pro podporu
motivačních procesů a v určitých momentech může terapeut do procesu vstoupit
direktivněji (viz např. práce s odporem). Humanistický přístup sleduje konflikty a
emoce klienta v té dané chvíli, zatímco přístup motivační se zaměřuje na motivování
klienta zvýrazněním ambivalence jeho postoje.
Velká flexibilita a otevřenost na straně jedné a velmi jasná systematičnost na straně
druhé dělají motivační rozhovory zajímavou alternativou zejména přístupům
direktivním, které jsou více či méně explicitně v terapeutických vztazích stále velmi
časté.
Použitá literatura:
Miller, W. R., Rollnick, S.: Motivational Interviewing, preparing people to change
addictive behaviour. Guilford Press, 1991.
Miller, W. R., Rollnick, S.: Motivační rozhovory, příprava lidí ke změně závislého
chování. Sdružení SCAN. Tišnov, 2003.
Roddis, T.: A two day introductory course to Motivational Interviewing. Matrix
Associates, 2005.
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Narativní terapie
Daněčková Tereza

Příběh jako formu vyjádření používají lidé odnepaměti. Teprve v poslední
době se k němu začíná obracet i věda jako k cennému zdroji informací. V psychologii
se příběhem zabývají především různé terapeutické směry, protože příběh pacienta se
stává východiskem léčby. Rozdíl v jednotlivých směrech pak spočívá v důležitosti,
která je životnímu příběhu přikládána, a v prostoru, jaký v rozhovoru klienta
s terapeutem má.
Vedle

psychoterapie se příběhem zabývá i psychologie. Příběh například

podle McAdamse (1988) pomáhá popisovat lidskou identitu. McAdams poukazuje na
to, že identita je v psychologii definována jako „mnohost v jednom“. Jedná se o
prožívání sebe samého jako stále téhož, a to i přes plynoucí čas a různé kontexty
života. A právě příběh propojuje jednotlivé své postavy do jednoho celku a ten
sjednocuje dějem a zápletkou. Příběh spojuje minulost, přítomnost a budoucnost a
obsahuje propojení mezi hlavní postavou jaká byla dřív a jaká je teď. Psychologové si
všimli ještě jiné vlastnosti příběhu.“Dobrý příběh“ má určitým způsobem
strukturovaný děj. Tato struktura odpovídá ideálnímu příběhu v literární teorii, který
by měl obsahovat zápletku, vyvrcholení děje, konec a s ním nějakou katarzi. Při
vyprávění příběhu propojujeme jednotlivé události smyslem. V něm mají své místo, a
z nich potom vyplývá následující děj. Proto i my o každodenní zkušenosti denně
vyprávíme příběhy a tím propojujeme události do sebe aby dávaly smysl.

10.2.3

Východiska

Než se budeme věnovat jednotlivým terapeutickým směrům, ukážeme si dva
obecnější koncepty. Ty se snaží prosadit příběh jako hlavní psychologické východisko
pro zkoumání a chápání člověka.
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Podle Brunera (1986) existují dva mody myšlení (respektive jakékoliv
kognitivní aktivity). Oba tyto mody nějakým způsobem organizují naší zkušenost
s realitou. Přestože jsou, jak uvádí Bruner, navzájem komplementární, není možné
redukovat jeden na druhý.
Prvním je paradigmatický modus myšlení, který se objevuje ve vědeckém
zkoumání a uchopování reality. Jeho hlavním cílem je přesvědčit o pravdě logickými
argumenty. Tento modus myšlení je charakterizuje snaha naplnit ideál formálního,
matematického popisu a vysvětlení skutečností. Vědec proto hledá logické a kauzální
vztahy mezi fenomény a tím ustanovuje obecné zákonitosti svého oboru. Ty mohou
být podrobeny dalšímu zkoumání a pokud se ukáže, že nějaká zákonitost není platná,
je nahrazena jinou.
I v paradigmatickém myšlení je místo pro intuici. To znamená, že je možné
vysuzovat určité vztahy mezi veličinami ještě předtím, než jsou prokázány.
Druhý modus – narativní – nechce vést k pravdivému popsání skutečnosti, ale
k utvoření dobrého příběhu, napínavého dramatu nebo věrohodných historických
líčení. V tomto modu se snažíme o popsání naší jedinečné zkušenosti v určitém čase a
o zobrazení konkrétnosti (na rozdíl od paradigmatického modelu, který se snaží
dosáhnout co největší abstrakce). Dobrý příběh nehodnotíme podle pravdivosti,
vztahují se na něj jiná kritéria. Narativní modus myšlení používáme v běžném životě.
Bruner však poznamenává, že toho víme jenom málo o tom, jak vytvořit dobrý příběh.
Další zajímavou dichotomii v psychologii, která akcentuje příběh, uvádí
Čermák (Macek, Šafářová, 2000). Týká se způsobu jakým je chápán pojem „já“ v
tradiční psychologii. K popisu „já“ se tradičně používá metafora struktury. „Já“ je
statický soubor určitých částí, které spolu navzájem souvisí. Studenti se například učí,
že „já“ se skládá z kognitivních, emocionálních a volních psychických funkcí.
Takovýchto rozdělení existuje v obecné psychologii celá řada. Metafora struktury ale
zjednodušuje náš pohled, protože „já“ chápe rigidně, jako neměnný objekt.
Proti zkoumání lidského „já“ skrze metaforu struktury staví Čermák (a jiní)
metaforu příběhu. Metafora příběhu dodává charakteristice jedince především kvalitu
procesuálnosti. Zdůrazňuje, že jedinec není statickou jednotkou, ale že se vyvíjí.
Příběh nevnáší do života strukturu, ale řád.
Gergen se v podobném duchu zabývá pojetím jedince jako textu a staví ho
proti pojetím člověka jako zvířete nebo počítače (Čermák in Macek, Šafářová, 2000).
(Mozek jako fungující počítač s určitými vstupy a výstupy, se zpětnou vazbou od
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okolí atp). Gergen však mluví o člověku jako o textu, protože je čten sám sebou a
jinými lidmi. Jedinec je také autorem tohoto textu, kterým je životní příběh.
Narativní psychologie se tedy snaží postavit vůči abstrakci a metafoře
struktury jinou metaforu – metaforu příběhu nebo textu. Tyto snahy se objevují nejen
v praktické psychoterapii, ale i ve výzkumu.
Například při výzkumech v nemocnicích je příběh pacienta považován za
jakousi alternativu k jeho diagnóze. Může se tím dát prostor alternativnímu pohledu na
nemoc i v tak rigidním zařízení, jakým nemocnice jsou,

10.2.4 Narativní terapie – základní dělení

O narativní terapii se hovoří v mnoha různých kontextech. Přístupy
odvolávající se na narativní terapii mají společné využívání konstituční možnosti
příběhu (Gjuričová, Kubička, 2003). Terapeuti pomáhají klientům vyprávět takový
příběh, který si oni přejí žít a který je v jejich silách uskutečnit.
McLeod (1997) navrhuje rozdělit psychoterapie na dvě základní skupiny podle
toho, jak se vztahují k příběhům. První skupinu nazývá elementaristy a řadí sem
psychodynamický a konstruktivisticko-kognitivní přístupy. Elementaristi (termín
Čermákův, 2004) se samozřejmě zabývají příběhy svých pacientů, ale jsou pro ně
hlavně

prostředkem jak se dostat hlouběji. Jinak řečeno obě tyto skupiny

terapeutických směrů jsou přesvědčeni, že objektivně existují určité duševní
skutečnosti, ke kterým je může příběh pacienta dovést. Teprve až je příběh „přeložen“
do terapeutova jazyka nastává skutečná terapie. Příkladem nám může posloužit
klasická psychoanalýza.
Pokud v nám v psychoanalytické terapii vypráví klient o vztahu k nám jako
k terapeutovi, je to pro nás prostředek, jak uvažovat o jeho vztahu k rodičům popřípadě
o jeho právě probíhajícím přenosu. Pokud klient mluví nekriticky o otci, je to pro nás
známka přílišné idealizace a nezdravě proběhnutého Oidipovského komplexu atp.
Příběh je tedy, jak už bylo řečeno, vstupenkou k základnějším a významnějším
skutečnostem lidské psychiky.
Ve druhé skupině, do které řadí McLeod sociálně-konstruktivistické terapie,
přistupují terapeuti k příběhu jako k hlavnímu ohnisku svého zájmu. Nejde jim o to
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dostat se k realitě ležící za příběhem, ale narativita jako taková je pro ně objektem
terapie.
Pokud na toto rozdělení pohlédneme objektivem Brunerových modů myšlení,
potom vidíme, že v první skupině jsou terapeuti přemýšlející paradigmatickým
způsobem. Skrze příběh se snaží přiblížit k objektivním vnitřním strukturám psyché.
V druhém případě je uplatňován narativní modus myšlení, kde narativita je sama o
sobě již cílem vědění a zkoumání.

10.2.5 Jednotlivé přístupy podrobněji

Nyní se podíváme podrobněji na jednotlivé terapeutické přístupy, jak je
podle McLeodova dělení rozdělil a charakterizoval Čermák (2004).
Dynamická terapie:
Jejím východiskem je jakýsi jádrový většinou mýtický příběh, které může
sloužit k výkladu reálných životních příběhů. Například mýtus o Oidipovi. Využívají
se proto, že se předpokládá, že jejich dlouhodobá existence v dané kultuře ověřuje
jejich pravost a oprávnění vyjadřovat se k určité skutečnosti lidské existence. Jinak
řečeno například příběh o Oidipovi vypráví o určitém pravzoru (archetypu) vztahu
otce se synem.
V terapii samotné se potom na základě důkladného rozhovoru získají
informace o životě, kterým potom terapeut přisoudí různou důležitost. Podle toho, jaký
přístup v rámci psychodynamické terapie je mu nejbližší. Při určení těchto klíčových
témat se pracuje na jejich odkrývání a léčení opět podle toho, jakým směrem je
terapeut orientován. Základem je tedy terapeutova verze příběhu.
Z běžné praxe se podobně přistupuje k příběhům pacienta při sbírání
anamnestických dat. Ve většině ambulancí se používají předtištěné formuláře, které již
samy o sobě (respektive jejich autoři) rozhodují o tom, co z pacientova života je
důležité a co méně. Je to samozřejmě podloženo zkušenostmi lékařů a není potřeba
proto odmítnout celý systém sbírání anamnézy. Na druhou stranu je důležité si
uvědomit, že při braní anamnézy se nesetkáváme s pacientovým životním příběhem
tak, jak by nám ho vyprávěl on sám. Podobně i v procesu terapie čím větší je
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terapeutovo přesvědčení o tom „jak to má být“ tím menší má potom prostor klient pro
svůj životní příběh. Terapeut dle mého názoru nemůže nikdy přijít na terapii bez této
vize nebo tohoto přesvědčení. Ani to není žádoucí. Důležitá je však jeho reflexe.
Vedle Freuda uvádí Čermák ještě jednoho klasika psychoanalýzy
Donalda Spenceho, který se přímo zabýval narativní a historickou pravdou. Ve
stejnojmenné knize tyto pravdy od sebe odlišuje. Narativní pravda je způsob, jakým
řadí autor skutečnosti podle toho, jak se to momentálně hodí egu. Historická pravda
jsou potom skutečnosti jak se opravdu staly. Spence ale oceňuje Fredův důraz na
dobrý příběh a na jeho koherenci. Rekonstrukce příběhu v rámci terapie mu dá vnitřní
smysl, jak jsme již o tom mluvili. A to je podle Spenceho také hlavní úkol terapie, je
to hlavním motorem terapeutické změny.
Dalším psychoanalytikem, který si oblíbil narativní perspektivu, byl Roy
Schafer. Jeho cílem se později stalo, aby si psychoanalýza osvojila narativní
paradigma. Především kritizuje jediný možný způsob vyprávění příběhu, který
psychoanalýza postulovala. Podle něj je možné příběh vyprávět mnoha způsoby.
Úkolem terapeuta je opět najít takový způsob vyprávění příběhů klientů, který by je
uspokojoval. Tím se přibližuje pojetí sociálních konstruktivistů. Psychoanalytické
v jeho přístupu zůstává to, že analytik se snaží o najití uspokojivého příběhu tím, že
odstraňuje kontradiktorické aspekty klientova příběhu. K tomu se dostává například
analýzou obran, které jsou příznakem neuspokojivého příběhu pacienta.
Kognitivně – konstruktivistický přístup.
Opět dle Čermáka klade tento přístup důraz na schopnost člověka aktivně
konstruovat významy prostřednictvím zpracování kognitivní informace. Terapie je
potom ovlivněna kognitivní teorií Ellise a Becka a osobními konstrukty podle
Kellyho.
Tento příběh vychází z toho, že vypravování příběhu se samo o sobě stává
léčebným. Terapeut nabízí vlastní verze klientova příběhu, které jsou jinou mentální
reprezentací reality. Tím se klient konfrontuje s jinou verzí reality a dostává se mu
tedy více variant jak vyprávět svůj příběh. Vyprávění vede k tomu, že se příběh
uspořádává do kauzálních souvislostí a začíná dávat smysl. Převyprávěním příběhu
podle jiných schémat, než jaké jsou klientovi dané, se mohou posílit i jiné scénáře,
které jsou třeba zdravější než ty původní.
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Konkrétně například Gonclaves (McLeod, 1997) považuje za cíl narativní
terapie rozvíjet pacientovu schopnost vyprávět o svém životě. On navrhuje terapii
s pěti stádii:
1. Rozvzpomenutí

se

na

příběhy.

Klient

se

pomocí

imaginace

rozvzpomíná na klíčové příběhy svého života. Může si například pro
každý rok zvolit nějaký klíčový příběh. Terapeut v nich potom hledá
prototypické narativity.
2. Objektivizace příběhu. Terapeut požádá klienta, aby jednotlivé příběhy
vykládal tak, aby byly co nejzajímavější. Aby případné čtenáře vtáhnul
do textu. Klient může shromažďovat různě předměty, které se
k jednotlivým příběhům vztahují. Ty příběhy objektivizují.
3. Subjektivizace příběhu. V této fázi se má pacient dostat ke klíčovému
příběhu, se kterým přišel do terapeutického sezení. Tzv. signifikantní
příběh je sice stále ještě skrytý, ale tím, jak pacient pracoval
s předešlými příběhy, se pomalu vynořuje. Pobídkou pro tuto fázi je,
aby si klient uvědomil, jaká je jeho aktuální myšlenka a co se skrývá za
ní a co ještě za ní atd.
4. Metaforizace příběhu. Pacient se cvičí v utváření metafor, které
souvisejí s jeho příběhy a zkoumá jejich původ.
5. Projektování příběhů. K takto vytvořeným metaforám si potom pacient
formuluje další alternativní a snaží se je rozpracovat a potom je
s terapeutem upevňují v běžném životě.
Sociálně-konstruktivistický přístup
Hlavní rozdíl oproti předchozím terapiím spočívá v tom, že podle tohoto
přístupu neexistuje žádná objektivní realita. Z tohoto hlediska neexistují žádné
neměnné pravdy, ke kterým by měl lepší přístup odborník a ten je potom mohl
zprostředkovat svým klientům. Jediný, kdo zná správné znění příběhu klienta, je klient
sám. To, co je a má být, je konstruováno jazykem. Není to neměnný útvar, ale
konstituuje se v nějakém kontextu. Jak bylo uvedeno výše, v příběhu se konstruuje i
identita člověka.
Dle Čermáka (2004) jde v tomto směru narativní terapie o rekonstrukci
příběhu, aby byl vyprávěn tak, jak to klientovi vyhovuje. Klient přichází s určitým
příběhem do terapie, kterým reflektuje svůj dosavadní život a kterým ho i interpretuje.
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Narativní terapeuti poukazují na to, že lidé nejsou oběti svých životních událostí, ale
jsou oběti jejich interpretací. Opravu proto potřebuje příběh, ne osoba nebo život.
Podle sociálních konstruktivistů jsme tím, co o sobě vyprávíme. Pokud je náš životní
příběh o věčné smůle, potom se stáváme věčnými smolaři.
Konflikt také může nastat mezi tzv. dominantním příběhem kultury
(například žena jako matka) a individuálním příběhem (touha po kariéře). Jedinci, kteří
se do podobného konfliktu dostávají bývají manipulováni dominantním příběhem ke
změně svého individuálního. Nebo klient žije dominantní příběh (heterosexuální
úspěšný muž) ale jeho individuální příběh je jiný (latentní homosexualita). Tady
nastupují takové pojmy jako autentičnost a svázanost kulturou. Úkolem terapeuta je
vést klienta k odkrývání dominantních a osobních příběhů a k hledání svého vlastního.

10.2.6 Narativní terapie u nás

V naší

zemi

se

narativní

terapeuti

hlásí

právě

k proudu

sociálně

konstruktivistickému. A to například v institutu pro systemickou zkušenost. Publikace,
která se zmiňuje o narativní terapii, ale právě jenom o posledně zmiňovaném proudu,
byla napsána autorskou dvojicí Šárka Gjuričová a Jiří Kubička (2003). Ze
zahraničních autorů zmiňují například M. Whita a D. Epstona, kteří se zaměřovali
v příbězích svých klientů na nacházení negativních diskurzů, které potom negativně
ovlivňují klientovo sebepojetí. Jedná se například o takový diskurz jako „jsem málo
průbojný, hloupý, ošklivá“ atp. (Tedy z pohledu kognitivní terapie jde o jakási jádrová
přesvědčení). Epson a White upozorňují na to, že každou situaci je možno nahlédnout
z různých pohledů a příliš jednoznačné výpovědi jde skoro vždy vyvrátit. Právě
možnost osvobodit se od těchto negativních dominantních příběhů je hlavním cílem
narativní terapie.
Gjuričová uvádí několik klíčových pojmů, které se vztahují

k narativní

psychoterapii. Jedním z nich je pojem M. Whita: externalizace. Klasická terapie
umisťuje příčinu psychických konfliktů a problémů dovnitř člověka – proto se mluví o
intrapsychických konfliktech. Narativní terapie přichází s termínem externalizace.
Nejedná se ale o to, že by člověk svůj problém lokalizoval mimo sebe, jakoby za něj
mohli jiní. V externalizaci je klíčovým přesvědčení, že člověk a problém nejsou jedno
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a to samé, že je nelze totožnit. Proto je potřeba upravit náš jazyk tak, abychom
netvrdili, že největší náš problém jsme my samy. Například je rozdíl, jak uvádí
Gjuričová, mluvit o sobě jako o ustrašeném člověku nebo říkat, že se mě někdy
zmocní strach, kterému občas podlehnu. Nejde tu jenom o jakousi hru se slovy, ale
pomoc klientovi nahlédnout vlastní problém z jiné perspektivy. V příbězích klientů se
často setkáváme s konstantě negativním hodnocením sebe samého, které vyplývá
z několika podobných zkušeností selhání. Tyto teorie znemožňují klientovi poopravit
si dominantní tón příběhu trochu optimističtěji.
Terapeut může pomoci najít alternativní situaci v klientově příběhu, kdy se
nezachoval v rámci svého stereotypu a pomocí tohoto nového příběhu může klient
přeformulovat svůj pohled na sebe.
Odlišení klienta od jeho problému pomáhá zaujmout aktivní přístup k jeho
řešení. Přestává být problémem, ale stává se tím, kdo může problém změnit.
Narativním terapeutem, který pracuje přímo s příběhy u nás, je například
Michal Adler (2004). Nezabývá se jenom obsahovou stránkou klientova příběhu, ale
zmiňuje se i o jeho formě. Dle Adlera je možné u každého příběhu definovat žánr,
kterým je vyprávěn. Jedná se o specifickou organizaci jednotlivých událostí za sebou.
Adler se soustavně věnovat žánru příběhů svých klientů a dospěl k názoru, že určité
žánry jsou jaksi zdravější než jiné. Adler například nachází ve vyprávění svých klientů
žánr reportáže, ságy nebo kroniky. Reportáž je typická tím, že vypravěč má od
jednotlivých událostí příběhu objektivizující odstup. Vyhýbá se nějakým hodnocením
nebo emocionální angažovanosti. Kronika je zase chudý žánr. Autor zde popisuje
jednotlivá fakta, ale chybí mu „omáčka“, kterou by fakta spojil dohromady a utvořil
z nich smysluplný útvar. Chybí zde motivovaná příběhová linie, události jsou
propojeny často pouze chronologickou osou (co se stalo dříve a co později). Pro žánr
ságy je typická snaha propojit svůj příběh s rodinnou historií. Hrdinové ságy jakoby
nejsou v příběhu sami za sebe, ale snaží se dosáhnout většinou nadosobních cílů.
Dle Adlera zdravý žánr příběhu je román. Nechybí zde emocionální
angažovanost vypravěče. Jednotlivé události jsou smysluplné utvářeny a propojovány
jedna s druhou a není jich mnoho, ale jsou rozpracovány. Podle Adlera je účelem
terapie naučit klienta vyprávět o jeho životě tímto způsobem.
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10.2.7 Závěr
Pokud pojmeme narativitu široce jako vyprávění příběhů, pak musíme uznat,
že je součástí naší každodenní reality. I když nás to nikdo výslovně neučil nebo to po
nás nechtěl, své zkušenosti a poznatky sdělujeme často ve formě příběhů. To je asi
jeden z důvodů, proč se terapeuti začínají soustředit na příběhy a chápat je jako
východisko pro celou práci s klientem.
I když terapeut není vyznavačem narativní terapie v užším slova smyslu (tedy
takové, jak ji chápe sociální konstruktivismus) mohou mu být výše zmíněné důrazy
inspirací pro práci s klientem. Ať už se bude soustředit na obsah vyprávěných příběhů
nebo na jejich formu.
Při práci s obsahem klientova příběhu se můžeme jako terapeuti zaměřit na
odstranění obrany, které klientovi zabraňují v autentickém prožití toho příběhu, který
chce. Nebo můžeme skrze analýzu jednotlivých dílčích příběhů klientova života
poznat ten, který stojí za těmito vyprávěními. A nebo můžeme relativizovat osobní
příběh klienta a jeho konflikt s dominantním příběhem kultury, ve které žije. Můžeme
mu pomoci najít takový příběh, ve kterém by mohl žít bez konfliktu se sebou samým.
Souhrnně řečeno je orientace na příběh zaměřením na to, s čím klient do
terapie přichází. Na možnost vyprávět vlastní verzi a nebýt manipulován jakousi
„objektivní“ pravdou, a to ani z okolí klienta, ani pravdou z terapeutické místnosti.
Orientace na formu kterou je příběh vyprávěn nás potom může zavést k otázce,
co to je „dobrý příběh“? Existuje skutečně něco podobného jako jsou zdravé žánry
vyprávění, jak to ukazuje Adler? Forma vyprávění příběhu vede k tomu, že pokud
řadíme události určitým způsobem, vytvoříme z nich zápletku a tím jim dáme smysl.
Je to jakýsi protiklad chaotickým vyprávěním. A zde je znovu otázka, může být právě
tohle úkolem terapeuta? Totiž naučit jednotlivce vyprávět dobrý příběh.
Je jasné, že podobné otázky si kladou, i když snad znějí trochu jinak, i jinak
orientovaní terapeuti. Narativní přístup může být (jak je uvedeno výše) jednak jasně
vymezenou terapií, ale zároveň i tendencí, které může
přístupy.

být inspirovat i ostatní
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10.2.8
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Dětská psychoterapeutická skupina na
Středisku výchovné péče Help Me v Brně
Monika Dušková
Středisko výchovné péče (dále jen SVP) je pedagogické pracoviště, kam jsou přijímány děti s
výchovnými problémy (záškoláctví, drobné krádeže, agresivní chování, trestná činnost) a děti
experimentující s drogou. Psychoterapeutická skupina je realizována pro klienty, kteří jsou na
pobytu v internátní části.
Pobyt v SVP tráví klient celou dobu v komunitě tvořené dvěmi skupinami. Ve které z nich
bude zařazený, o tom rozhoduje terapeutický tým podle předem známých charakteristik (např.
z ambulantní péče, informace od kurátora). V případě potřeby, nicméně spíše ve výjimečných
případech bývá klient přeřazen z jedné skupiny do druhé. Proto lze počítat s tím, že neukončíli pobyt z jiných důvodů (např. porušení řádu, útěk), zůstane v téže skupině po celou dobu
pobytu. Velikost skupiny se pohybuje od 6 do 8 dětí a dospívajících. Obvyklý pobyt v SVP
HELP ME je dlouhý 2 měsíce, při prodloužení maximálně 3 měsíce. Ačkoli většinou klienty
do zařízení přivádějí rodiče či pracovníci z oblasti sociální péče o rodinu a dítě, pobyt v SVP
je dobrovolný. Na jeho počátku je klient seznámen s pravidly pobytu a podepisuje smlouvu,
ve které se mimo jiné zavazuje účastnit se všech programů nabízených SVP, tedy i skupinové
psychoterapie.
Psychoterapeutická skupina probíhá jednou týdně v odpoledních hodinách po dobu 75 minut.
Skupina je průchozí (tj. členové skupiny nejsou stabilní, ale obměňují se podle toho, kdo
odchází a přichází na pobyt) a proto se mění i její věkové složení, obvykle jsou zde děti od 10
do 15 let, ale bývají zde děti i 8-9leté či 16-17leté. Skupinu vedou dva psychologové,
případně psycholog a etoped. V kontaktu s rodiči klientů jsou oni i ostatní členové týmu, jsouli rodiče ochotní spolupracovat a neodchází-li po pobytu v SVP dítě do další péče zřizované
státem (dětský domov, pěstounská péče).
Po celý pobyt je dítě zařazeno do skupiny, kterou můžeme označit za malou sociální
skupinu, neboť (dle Šika, 2001):
+ je skupina založena za určitým účelem – spolu s ostatními druhy terapie
má napomoci odstranění sociálně patologického chování dětí a mládeže, u dětí především
s výcho vnými problémy
+ členové vnímají skupinu jako skupinu a sebe jako její členy
+ interakce mezi členy skupiny trvají po delší dobu, obvykle 2 – 3 měsíce
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+ skupina si vytvoří své vlastní normy, role a očekávání, jak se její členové
mají chovat, a také sankce proti těm, kteří se nepřizpůsobí
+ mezi členy skupiny se vytvářejí a rozvíjejí různé vztahy
Forma malé sociální skupiny je považována za ideální prostředí pro sociální učení a získávání
potřebných dovedností v kolektivu. Klienti SVP jsou především děti a dospívající
s poruchami chování – mají problém zdravým způsobem fungovat ať již ve vrstevnických
skupinách či ve svých rodinách. Právě přítomnost problémů v interpersonálním styku, stejně
jako to, že se tu potkávají klienti s podobnou či dokonce stejnou osobní problematikou, je u
nich indikací pro skupinovou psychoterapii (Langmaier, 1989) .
Skupinová psychoterapie je pouze jednou z forem terapie, se kterou se děti a dospívající na
svém pobytu v SVP potkávají, dále je pro ně v nabídce dle možností ergoterapie, arteterapie,
hippoterapie, individuální terapie včetně každodenního psaní deníků.

11 Cíle psychoterapeutické skupiny
Základním cílem veškerých aktivit v SVP, tedy i psychoterapeutické skupiny je napomoci
odstranění sociálně patologického chování dětí a mládeže.
K tomu napomáhají základní cíle skupiny. Klient je s nimi seznámen při své první návštěvě
skupinové psychoterapie. Vzhledem k tomu, že většina dětí a dospívajících se se skupinovou
terapií setkává v SVP poprvé, jde o to jim přiblížit, o čem psychoterapie je. Stručně řečeno,
patří mezi základní cíle rozvoj poznání sama sebe, poznání ostatních členů skupiny, schopnost
řešit svoje problémy jiným, sociálně přijatelným způsobem.
Za dílčí cíle můžeme považovat učení se rozpoznávat a pojmenovat své aktuální
naladění, pocity a schopnost je vyjádřit. Dále rozvoj komunikačních schopností – říci,
co v dané chvíli aktuálně chci, umění mluvit k druhému tak, aby byl schopen mě
poslouchat, také umět vyslechnout ostatní i když s nimi nesouhlasím. Patří sem i
učení se spolupráci.
Vzhledem k tomu, že je skupina průchozí, stávají se některé cíle důležitější než jiné
podle složení a naladění skupiny a její historie (co se mezi klienty stalo za poslední
týden, když jsme se neviděli). Tomu je přizpůsobena vlastní psychoterapeutická
práce, která, podíváme-li se na výčet možností dle Říčana (1997) i Langmaiera
(1989), je v našem případě nejčastěji věnována motivaci klienta na sobě pracovat,
osvojení vhodnějšího chování a dovedností, které by ho nepřivedli zpět do
podobného zařízení jako je SVP, je-li to možné dosažení vhledu proč se mi tyto
situace v životě dějí (proč jsem v SVP) a jak by šlo reagovat jinak, citové
odreagování se od problémů.
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Skupinová pravidla
K práci na skupině patří bezesporu pravidla, která si členové mezi sebou předávají;
mezi nejdůležitější patří:
- právo říci ne – bez udání důvodu nemusí klient spolupracovat
-

zásada důvěrnosti informací – co se stalo na psychoterapii by se nemělo stát
předmětem hovoru kdekoli jinde, pokud se na tom nedomluvíme

-

zásada otevřenosti a upřímnosti – je možné hovořit o čemkoli, ptát se na cokoli

-

zásada respektování druhých - mluví vždy pouze jeden, pokud chci slovo počkám
až druhý domluví

-

férovost jednání – psychoterapeuti nedovolí jakýkoli fyzický či slovní útok na
druhého, tzv. „podpásovky“

12 Skupinová dynamika
Skupinová dynamika je pojem sociálně-psychologický. Vyjadřuje to, že „prostředkem
veškerého dění ve skupině je komunikace, nebo ještě lépe interakce“ (Šik, 2001:9). Dynamiku
ovlivňuje stav vztahů, interakce a komunikace. Dynamika se neustále mění a lze do ní
zasahovat a ovlivňovat ji ve směru požadovaných cílů. Skupinová dynamika odvisí od
projevů členů skupiny – ať již konstruktivních či destruktivních, které vyplývají z pozic a rolí,
které ve skupině zaujímají a kterou často ovlivňují interpersonální vztahy a interakce vzniklé
mimo skupinu, jak na sebe vzájemně reagují, jaké názory a postoje prezentují (Šik, 2001).
Důležitým prvkem, který utváří skupinovou dynamiku, je zaměření se na „teď a tady“.
Terapeuti směřují pozornost klientů k tomu, co se děje na skupině, k chování, které je
zde konkrétní a viditelné a pro klienty proto jednodušší na uchopení a schopnost o
něm komunikovat. Terapeuti pracují intenzivně jak s neadekvátními, tak
požadovanými způsoby chování. Tímto způsobem, tedy na konkrétní situaci a za
podpory terapeutů se pak klienti učí lépe rozumět sobě a druhým. Cílem práce na
skupině je i zkoušení si osvojování jiných, zdravějších způsobů vzájemného chování
a komunikace (např. jak mohu reagovat na provokující chování jinak než agresivitou
– např. zkusit si ho nevšímat a zaměřit se při skupinové terapii na něco jiného, nebo
zkusit vydržet poslouchat ostatní a neskákat jim do řeči, vydržet celou terapii na
jedné židli). Zaměřením se na situace „teď a tady“ umožňuje pracovat zároveň se
všemi členy skupiny (Langmaier, 1989; Yalom, 1999).
„Skupinovou dynamikou jsou intervence, tj. nejen výroky a projevy terapeuta, ale také výroky
účastníků skupiny, ať jsou zaměřeny na terapeuta nebo na druhé členy skupiny. Podle
Kratochvíla (1978) patří mezi výroky účastníků skupiny otázky, jimiž se k někomu obracejí,
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věcné informace, které poskytují, vyjádření názorů, postojů nebo vlastního hodnocení,
vyjádření bezprostředních pocitů, empatická sdělení pro někoho ze skupiny, projevy uznání
nebo emoční podpory, kritické intervence nebo odmítání, kam by patřila i diskvalifikace a
nesouhlas, konfrontace citů a názorů, doporučení a rady, poskytované někomu ze skupiny a
podporování nebo projevení náhledu. (in Langmaier, 1989:186).
Autoři různých publikací se shodují na tom, že dětská psychoterapeutická skupina by měla
být strukturovaná. V SVP to v praxi znamená, že skupiny mají určitý řád a zavedený způsob
jakým fungují, takže klienti vědí, co po které části bude následovat. Terapeuti jsou na skupině
hodně aktivní a jednají spíše direktivně. I když nabízejí klientům pokaždé možnost volby, co
bude aktuálním tématem, jakým způsobem se s ním bude pracovat, v případě že klienti
nabídky využijí, rozhodují oni. Strukturace skupin je nutná, neboť v souladu s Langmeierem
(1989) můžeme říci, že členové skupin SVP jsou hodně spontánní. Jsou schopní říci, pokud
jde o myšlenkové obsahy, cokoli – že nesouhlasí, že je to nebaví, ale je pro ně náročnější
sdělovat své vnitřní pocity. Potíží může být je rozeznat, problém vyjádřit je slovy, strach se
odhalit.
Kromě strukturovanosti se autoři shodují taktéž v tom, že je nutné brát ohledy na
individualitu každého dítěte a dospívajícího. Není podstatný pouze jeho věk, ale jeho
celková psychosociální vývojová úroveň, integrovanost osobnosti, motivovanost
k práci na sobě (např. viditelný rozdíl je u klientů vstupujících na pobyt podruhé
z vlastního popudu oproti klientům, kteří jsou zde poprvé z rozhodnutí rodičů; taktéž
není neobvyklá situace kdy mladší dítě převyšuje intelektově starší, je schopno si
vytvořit dříve náhled).
Skupinovou dynamiku může negativním způsobem ovlivňovat to, že skupina je průchozí a že
se zde střídají velmi odlišně staří klienti. Průchodnost skupiny je ošetřena rituály vstupu a
odchodu ze skupiny. Terapeuti se snaží negativní vlivy, plynoucí především z vlivu věku
klientů, eliminovat především zařazováním různých druhů programů.

13 Struktura skupiny
Skupina má určitou strukturu, která je dodržována. Před začátkem skupiny je vždy připraven
program, který se ale situačně mění a přizpůsobuje dění na skupině.



opakované pobyty jsou spíše výjimečné
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Příchod a odchod ze skupiny.
Člena skupiny, který přichází nejprve ostatní seznámí s tím, co je to psychoterapie, jaká má pravidla. Jsou mu představeni vedoucí, neboť
s ostatními dětmi se již alespoň několik hodin zná. Je vysvětleno oslovování – klienti si mezi sebou tykají, vedoucím se vyká. Dále se
příchozí člen představí skupině (co se stalo, že je dnes mezi námi, v čem je dobrý, co ho baví, atd.).

Při odchodu je na skupině i na klientovi, aby zhodnotili jeho práci na sobě za uplynulou
dobu. Využívají se k tomu různé techniky, ale za důležitý úkol je považováno i zreflektování
toho, na čem klient bude dále pracovat. Zpětnou vazbu a podporu do budoucna dostává taktéž
od vedoucích skupiny.

13.1.1 Struktura jednotlivých setkání
Každé setkání má pevnou strukturu, ačkoli pokaždé je dění na skupině svým způsobem jedinečné a neopakovatelné.

Většinou je na úvod zařazena krátká relaxační technika (Pět pohromadě), která napomáhá
uvědomění si aktuálního pocitu, zklidnění se, schopnost koncentrovat se pouze sama na sebe,
na to, jak mi aktuálně je. Trvá přibližně tři minuty. Jeden z terapeutů techniku vede, druhý
sleduje dění ve skupině.
Poté následuje úvodní dotazování, kdy mají všichni klienti za úkol odpovědět na dvě
základní otázky: Jakou mají aktuální náladu? A co by zde dnes chtěli dělat (mají možnost
ovlivnit to, co se bude dnes ve skupině dít).
Vedoucí sledují aktuální nastavení a to, zda někdo z klientů přinesl téma o kterém by chtěl
mluvit (často vztahy ve skupině; co dělat s vlastní agresivitou; jak vydržet pobyt v HELP
ME).
Pokračuje se rozehřívací technikou, která slouží většinou k pobavení, získání informací o
sobě, vybití přebytečné energie (zvláště pro děti hyperaktivní).
Mezi oblíbené rozehřívací techniky patří:
- „židličky si vymění ten, kdo…“
- „molekuly“
- „zvíře, které má x rukou, x nohou“
- „hra na otrokáře“
- „vývojová stádia“
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Hlavní část celého programu skupinové psychoterapie je věnována:
a) Pokud se v úvodní části objevilo nějaké důležité téma, je mu věnován čas a prostor.
b) Neobjeví-li se žádné téma, pracuje se s některou z psychoterapeutických technik, které
jsou voleny na základě složení skupiny, posledního dění ve skupině.
c) Je nutno se věnovat reflexi průběhu rozehřívací techniky, což se stává tehdy, pokud
nebyla skupina schopna spolupráce
Na konci psychoterapie následuje opět kolo reflexí o aktuální náladě, máme-li čas, co si
z dnešní psychoterapie odnáší. Tato závěrečná část má za úkol shrnout, co se dnes dělo,
zklidnit, uzavřít proběhlé téma.

14 Obsah činnosti dětské psychoterapeutické skupiny
Opět lze říci, že se autoři shodují na tom, co by mělo být obsahem
psychoterapeutické skupiny dětí. Dle vyspělosti a terapeutických potřeb jejích členů
by se mělo jednat o společnou hru, činnosti úkolové nebo tvůrčí povahy či společný
rozhovor, převažovat by měla prožitková část (Langmaier). I v SVP Help Me se
využívá převážně těchto tří forem interakcí a na jejich základě se snažíme naplňovat
cíle skupiny.
15 Hra
Hra je přirozenou činností, proto jí hojně využíváme. Hra nemusí mít na první pohled žádný
směr a cíl, jejím potenciálem je často spontánní vstupování jednotlivých členů skupiny do
interakce mezi sebou. Navozuje situace, ve kterých klienti musí reagovat „teď a tady“.
Definicí hry je velké množství, ale ve vztahu k práci se skupinou je výstižný popis jejího
potenciálu tak, jak ho podává Šik (s. 3):
„Hra v práci při skupině uvolňuje u členů cestu k vyšší spontaneitě a tvořivosti, často
probouzí zájem i u těch, kteří by se do řešení a učení různých situací jinak nezapojili. Hry
velice často navozují imitaci reálné životní situace a spolu s vedoucími se tak často dostávají
do různých modelových životních rolí. Hra a její uskutečňování je přímým odrazem myšlení
dítěte. Lze z ní odhadnout, jak se dítě chová v jiné situaci, jaké je jeho prožívání a celou řadu
dalších věcí. Do chování dítěte při hře se promítá i vliv působení rodiny i jeho širšího okolí.
Hra je prostředkem formování dětského charakteru a celé řady sociálně psychologických
dovedností“ - např. vývoj poznávacích funkcí, rozvíjí vztah k sobě, sebeřízení, přispívá
k vývoji emocí, rozvíjí vztahy k druhým lidem.
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16 Rozhovor
Rozhovor nám nejčastěji na skupině slouží k vzájemnému sdílení myšlenek, citů, řešení
konfliktů. Jako hlavní prostředek by měl dle Langmaiera (1989) převládat u dětí od 12 – 14
let výše, tehdy když je dostatečně rozvinutá schopnost abstraktního myšlení a dvojí reflexe
skutečnosti. Tato věková hranice je však velmi individuální a to nejen pro souvislost se
schopností se vyjadřovat, ale také pro schopnost sdílet s ostatními svůj „vnitřní svět“, což je
zvláště v dospívání velmi citlivá otázka.
Rozhovor je ale nezaměnitelným způsobem interakce na skupině, neboť
prostřednictvím něj si členové mohou nabídnout své zkušenosti při řešení problému
druhého, mohou si dát přímou zpětnou vazbu na své chování, reflektovat hru či
psychoterapeutickou techniku.

17 Psychoterapeutické techniky využívané k práci s dětmi a dospívajícími

Dle definice jsou to „techniky, které navozují modelové situace a usnadňují tak skupinovou
dynamiku a sebeexploraci., v nichž je možno vědomě prožívat určité chování, které může být
ve skupině nejen reflektováno, ale i korigováno“ (Šik, s. 4). „Jsou pomocí pro situace, kdy je
pro děti náročné hovořit o svých problémech nebo pocitech“ (Hobbdayová, Ollierová, s. 13).
Nejčastěji používáme výtvarné, dramatické a verbální techniky. Kresba a jakákoli
pohybová aktivita jsou i v tomto věku velmi dobře akceptované. U verbálních technik
je častěji zdůrazňovaná nabídka pomoci terapeuta v případě, kdy klient nedokáže
zcela sám některý z úkolů splnit. Práce s technikami je opět strukturovaná, v případě
dramatických činností děj ovlivňuje terapeut.
Nejčastěji používáme psychoterapeutické techniky:
- Tři přání – klienti mají za úkol si na papír napsat své tři nejtajnější přání. Důležitý
není obsah přání, ale reflexe např. toho, komu lze tajné přání svěřit, na základě čeho si
můžeme důvěřovat a zda si můžeme důvěřovat mezi sebou ve skupině, jaké to je, když
nás někdo zradí. Na závěr jsou přání spálena aniž bychom znali jejich obsah.
- Pošťák – každý člen skupiny má za úkol napsat všem ostatním jednotlivcům dopis,
který má jednoduchou strukturu – obsahuje dvě věci, které se mi na ostatních líbí a
jednu, která mi na něm vadí. Když mají všichni dopisy hotové, stává se každý z nich
pošťákem a veřejně čte své vzkazy ostatním ve formě „Honzo líbí se mi na Tobě… a
nelíbí se mi na Tobě….“. Následuje opět reflexe celého dění věnovaná např. tomu
proč bylo pro někoho těžké hledat na ostatních pozitivní či negativní vlastnosti,
projevy chování.
- Masky – každý má za úkol nakreslit na papír masku, kterou si na svůj obličej nasazuje
v případě, kdy chce zakrýt své pocity a nechce ostatním dovolit, aby o nich mluvili. Po
kresbě každý klient představí svoji masku, jaké pocity se s ní snaží zamaskovat.
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Společná stavba z kostek – skupina se má za úkol společně domluvit co si z kostek
postaví a poté stavbu realizovat. Následná reflexe se zaměřuje na spolupráci např. na
to, kdo s kým spolupracoval, co způsobilo, že spolupráce fungovala, co z toho co dnes
dělali by mohli využít i při dalších společných činnostech v SVP.
Princ Kumári – dramatická technika. Jeden z terapeutů představuje čas, druhý hraje
s klienty a má možnost ovlivňovat vývoj děje. Čas nás všechny přenese do království,
kde má neomezenou moc čerstvě narozený princ a to od svého narození až do patnácti
let. Čas odměřuje roky, uvádí události, které se v zemi prince stanou – např. povodně,
hladomor, válka. Je na princi, aby vládl (klasická věta zní: Princi Kumári, je Ti deset
let, co děláš?). V patnácti letech rodiče prince vyprovodí za hranice království a ten
odchází do světa. Reflexe je věnována pocitům poddaných z toho, jak se jim pod
princem žilo, zda to byl dobrý král, jak se mu asi teď daří ve světě – zda se za dobu
svého kralování něco naučil atd.
Pro zpětnou vazbu ve skupině využíváme taktéž sociometrie – nejlépe neverbální
formou. Instrukce např. zní: „Položte ruku na ramena tomu, kdo….“

Pokud jde o pomůcky, potřebné pro psychoterapii s dětmi, vystačíme si s málem. Nejčastěji
využíváme papír, tužku, pastelky, kostky, míčky a obruč, případně maňáska.
K důležitým součástem celého psychoterapeutického dění patří také supervize,
která se koná obvykle jednou za dva měsíce.
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Příloha:

Středisko výchovné péče HELP ME
Občanské sdružení Help me
Bořetická 2
629 00 Brno - Vinohrady

tel.: 544234629
e-mail: helpme@volny.cz

Středisko výchovné péče HELP ME zaměřuje své aktivity na prevenci kriminality a
zneužívání návykových látek u dětí a mládeže. Zařízení je zařazeno do sítě škol a
školských zařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
SVP HELP ME má v současné době dvě vzájemně spolupracující
části:
Ambulantní část, která poskytuje krátkodobou i dlouhodobou poradenskou
intervenci v krizových a náročných výchovných situacích. Terapeutická práce
probíhá formou individuální, skupinové a podle potřeby rodinné terapie.
Odbornou práci ambulance zajišťují psycholog, etoped a sociální pracovník. Tito
odborní pracovníci úzce spolupracují se sociálními kurátory, výchovnými poradci
a doporučují další terapeutický postup, včetně umístění klienta do internátní
části. Internátní část, kam jsou umisťováni klienti, u kterých se ambulantní péče
nedaří, nebo je málo efektivní. Internátní preventivní pobyt trvá zpravidla dva
měsíce a jeho cílem je především zvýšit motivaci klienta pro nastartování
pozitivních změn v jeho chování a prožívání. Kapacita internátu je 16 klientů ve
dvou výchovných skupinách. V dopoledních hodinách probíhá školní výuka.
Systém výuky je podřízen věkové skladbě klientů a probíhá většinou
individuální formou, kombinovanou se samostatnou prací. Vyučují se všechny
předměty jako na kmenových školách, včetně jazyků. Pro žáky středních škol a
učebních oborů je sestavován individuální program s důrazem na výuku
odborných předmětů. V odpoledních hodinách absolvují klienti odborné terapie,
sociální učení, protidrogovou prevenci, věnují se sportu, výletům a učí se
využívat volný čas pro svoje obohacení. Chod internátu zajišťují učitelé a
vychovatelé ve spolupráci s ostatními odbornými pracovníky střediska.

Staženo 4. 3. 2006 z
http://www.brno.cz/index.php?nav01=2226&nav02=2229&nav03=1036&nav04=3258#112
az
http://www.svphelpme.cz/inside/?pg=info2
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Myšlenka genderové asymetrie v partnerských vztazích
a její vliv na kvalitu rodičovství a partnerství,
význam pro rodinnou terapii
Lucie Fialová
Úvod:
Ve své práci bych se chtěla zamyslet nad rozporuplným tématem: rodičovství, nad tím, co
znamená mateřství pro současnou sebeuvědomělou českou ženu, nad tím, jak se vyvíjel
podíl otce na výchově a péči! o malé dítě a upozornit na některá úskalí s tímto související,
která mohou přivést klienty do terapie. Zároveň bych chtěla zvýraznit myšlenku genderové
asymetrie v partnerských vztazích a její vliv na kvalitu rodičovství a partnerství a ukázat její
význam v terapii, tzn. nutnost neopomíjení genderového rozměru interakce a genderovou
perspektivu v terapeutické praxi.
gender je pojem označující nikoli biologické, ale sociální aspekty pohlaví. Český překlad rod
se neujal, protože byl chápán v jiných významech. Pohlaví člověka je dáno biologicky, ale
pokud jde o sociální chování, lidé se nerodí jako muž a žena, ale musí se učit jako muž a žena
jednat. Existuje řada vzorců chování, které jsou ve společnosti považovány za typicky ženské
nebo mužské. Jaké chování je biologicky podmíněné a co je dáno vývojem kulturního vývoje
společnosti je předmětem zkoumání gender studies a feminismu (Sociologický slovník)
Koncept genderu prošel proměnami od dualistického rozlišení biologického pohlaví a
nebiologického genderu („sociální pohaví“) k současnému majoritnímu porozumění
genderu v pojetí sociálního konstruktivismu tzn. je to kategorie vytvořená na pohlavní
odlišnosti, jejíž významy se vzájemně prolínají a ovlivňují všechny stránky života
společnosti.
Pojem gender zásadně zpochybnil a zproblematizoval přirozené duality mužských a
ženských rolí, uvolnil pojmy žena a muž z oblasti samozřejmého a nepochybného.
Gender je kategorie, která reálně působí.
identita je celistvé prožívání a uvědomování si sebe sama, své jedinečnosti,
odlišnosti od ostatních, totožnosti v průběhu času (Encyklopedický slovník)
Žena má nespornou výhodu v jistotě své pohlavní identity tím, že její přirozený
identifikační vzor je matka, od které přijímá ženskost i mateřskost. Primární ženskost
je téměř nerozbitná součást její osobnosti (Stoller), harmonie a vztahovost je pro ni
vlastní. Tak u ženy nepřerušeně probíhá vývoj k sobě samé (ke svým hloubkám,
citovému životu, k nevědomí). Hluboký pocit vlastní ženské identity však není totožný
s osamostatněním, ale záleží na tom, jestli je tato ženská identita dostatečně
narcisticky obsazena, tzn. záleží na tom, do jaké míry si žena svého ženství váží,
cení, je na ně hrdá.
Muž, který do sebe též v prvých dvou letech života vstřebává matku (matka však i
později chlapecké chování potvrzuje a obdivuje, individualizace tak může probíhat na
pozadí spolehlivého vztahu) jako identifikační vzor, se od ní musí odvrátit
(identifikace je tedy zároveň i reakce na separaci), vše ženské potlačit, přiklonit se
k otci a víceméně celý život si své mužství dokazovat, stále znovu vytvářet. Mužská
identita je sekundární, a proto křehčí než identita ženská.
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gender a identita: Nesmíme však opomíjet skutečnost, že mužská a ženská identita
nevyplývá pouze ze samotného faktu biologické odlišnosti, ale týká se významů,
které jsou v dané kultuře jejich odlišnostem přisuzovány (Simone de Beauvoirová:
“ženami se nerodíme, ale stáváme“). Mužská a ženská identita se vytváří se ve
vztazích.
Odlišné reprezentace mužů a žen v různých oblastech (média, vzdělání, rodina) jsou
reprodukovány v individuálním porozumění a spoluvytvářejí všechny roviny lidských
vztahů, chování, poznávání. Tzn. že jako biologičtí muži a ženy přijímáme
s genderovou identitou určité kulturně a sociálně dané závazky, příkazy, zákazy což
může být v kolizi s mužskou a ženskou identitou. Např.společenská norma mateřství
jako instituce, matky jako ženy bez vlastních zájmů, která instinktivně považuje dítě
za prioritu, osobně se o ně stará. Odlišné vzorce bývají negativně posuzovány, což
může v matkách, které sledují své vlastní osobní zájmy, vyvolávat pocit, že nejsou
dobrými matkami a přivést je do terapie. Stejně tak jako do terapie přichází muži,
kteří nenaplňují tradiční společenskou roli.
Význam naší individuální zkušenosti, která ovlivňuje zkoumání mužské a ženské
identity, je nutné vnímat skrze kulturu a sociální podmínky ve kterých žijeme.
Rodičovství:
Rozhodnutí pro rodičovství a vyrovnání se s naprostou změnou dosavadního
způsobu života je v našich podmínkách čím dál složitějším krokem. Rodičovství se
totiž stalo životním konceptem, který předpokládá skutečné partnerství obou rodičů,
celospolečenskou vstřícnost vůči dětem a rodičům, ekonomickou a profesní
otevřenost vůči kombinování života s rodinou a života v práci.
V naší společnosti je ovšem rodičovství spíše opakující se konflikt osobních ambicí,
sociálních a ekonomických tlaků a partnerských neshod vyplývajících z předsudků o
ženské či mužské roli v rodině. Neplnění (nezvládnutí i nepřijetí) mužské či ženské
role bývá pak kritizováno nebo patologizováno ( muži, kteří jsou emocionální a
pečující, bývají zesměšňováni, společensky odsuzování bývají také muži, kteří
nejsou hlavními živiteli rodiny).
Rodičovství se tak stává jakýmsi lakmusovým papírkem míry existence rovných
příležitostí žen a mužů ve všech sférách společnosti. Zřetelně se ukazuje, že být
rodičem není pouze biologická potřeba, ale všeobecný hodnotový systém. Jako oběti
rodičovství bývají nejčastěji uváděny: zpomalení kariéry matky, finanční
znevýhodnění rodiny, omezení osobní svobody rodičů ( limity na životní styl), dopad
na partnerský vztah ( vyčerpanost, emocionální labilita ženy). Jako přínosy
rodičovství pak: rozvoj vztahů, osobní naplnění rodičů, přesah do budoucnosti,
rodičovská výzva ( zdroj podnětů). Vnímání těchto faktorů bývá individuální, stejně
tak jako jejich vliv na rodičovské postoje.
Již od počátku prenatálního vývoje se mění původní role partnerů, je ovlivněn
partnerský vztah a životní styl, začíná se vytvářet individuálně specifický vztah
budoucích rodičů k dítěti (je dokázáno, že kvalita partnerského vztahu v prvním
trimestru těhotenství má přímý vliv na poporodní adaptaci matky, na její vztah
k dítěti). Dítě zasahuje významným způsobem do života svých rodičů, zejména
pokud jde o prvorozence, významně ovlivní všechny primární psychické potřeby.
Přináší určitý emoční i sociální zisk, zároveň však i ztrátu dosavadních rolí a novou
formu zodpovědnosti.
Narození dítěte je výrazným mezníkem rodičovských postojů, dochází k postupné
oboustranné adaptaci a rozvoji základního vztahu rodičů k dítěti. Specificky jde vždy
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individuálně o to, jakou má právě toto dítě pro své rodiče hodnotu, co jim přináší
positivního, jaké potřeby saturuje, v čem je ochudilo a omezilo. Toto všechno má
proto vliv na kvalitu rodičovského chování které závisí na osobnosti rodiče, jeho
zkušenostech, na úrovni zvládnutí rodičovské role a na jeho celkové motivaci.
Přítomnost obou rodičů v socialisaci dítěte má výrazně positivní dopad na jeho
celkový vývoj tím, že každý z rodičů dítě jinak stimuluje. Nikoli však primárně proto,
že jedním z nich je žena a druhý muž, ale proto, že rodiče nejsou osobnostně
identičtí (každý z nich jinak reaguje, jinak uvažuje a jinak prožívá, mají odlišný
způsob komunikace s dítětem).
Pečuje-li v relativně shodné míře o dítě otec i matka, sdílení mezi partnery nenastává
pouze v otázkách rodičovství, ale zpravidla i při dělbě domácích prací. Tím se oběma
rodičům vytváří prostor pro seberealisaci jak v rámci rodiny, tak mimo ni a zároveň
jak ve sféře profesní, tak ve sféře volného času. Tam, kde na péči o dítě participuje
otec, bývá zpravidla spokojenější matka, vztah mezi partnery se prohlubuje a sílí
jejich vzájemné porozumění.
V rodinách, kde o dítě pečuje i otec, je dítě identifikováno s novým genderovým
modelem péče, který již není výhradně femininní. Zvyšuje se tím šance
napodobování tohoto modelu v budoucím životě dítěte a tím se zvyšuje
pravděpodobnost, že péče o dítě nebude nadále vnímaná jako faktická a morální
povinnost žen.

Mateřství a současná sebeuvědomělá česká žena:
Význam role matky je obecně známý.
Přesto, že je matka spojena s existencí dítěte ve větší míře než otec již od jeho
početí, bývá pro ni již těhotenství dobou individuálně odlišně vnímané zátěže
psychické, somatické (i často opomíjené) sociální. Žena se musí vyrovnat
s proměnou vlastní bytosti, se změnou tělesného schématu, se ztrátou životního
stylu, připravuje se na porod, na novou životní roli.
Vazba, která se rozvíjí mezi matkou a dítětem po narození je pokračováním vztahu
vytvořeného v prenatálním období. Již v době narození má postoj matky k tomuto
dítěti určité charakteristické rysy. Prostřednictvím silné citové vazby matka dítěti
uspokojuje potřebu jistoty a bezpečí, poskytuje dítěti positivní emoční zkušenost,
projevuje mu zvýšenou empatii. Jednou ze základních potřeb citově vřelé matky je
touha po tělesném kontaktu s dítětem. Nesmíme však opomínat, že toto vše může
dítěti poskytnout i otec, či jiná mateřská osoba o dítě pečující.
Přiměřenost role matky lze hodnotit ve vztahu ke konkrétnímu dítěti, přijatelná je
taková matka, jejíž chování poskytuje dítěti přiměřenou stimulaci. Důraz je při tom
kladen na rovnováhu mezi matkou a dítětem tzn. musí být individuálně přijatelně
uspokojovány jak potřeby dítěte, tak potřeby jeho matky. Pouze spokojená matka
může dobře plnit svou mateřskou roli. Obraz dítěte, který mu matka poskytuje, je
základem jeho identity. Pokud dítě nemá pro matku žádnou hodnotu, nemá ji ani pro
sebe. Způsob jakým dospělý člověk integruje do svého života příběh svého dětství je
pokaždé jiný. (A.Millerová).
Dnešní ideál vzorné ženy má kořeny patrně ve středostavovské měšťanské
společnosti 19.století. V tomto období vznikl obraz ženy v domácnosti-ideální
aristokratky, která byla vzorná manželka a hodná matka. Tento obraz však pochází

128
z doby, kdy žena nemusela o domácnost pečovat sama, která (řečeno dnešní
terminologií) domácí povinnosti „manageovala“, sama je tedy nevykonávala.
Tyto poměry přetrvaly do počátku 20.století, faktická změna nastala až ve válečném
období, kdy ženy musely nahradit muže v práci.
V 50.letech 20.století významně vzrostl podíl pracujících žen. V socialistických
zemích byla ženám podsunuta nová role, role pracovnice. Výchova další generace
k mateřství byla opomenuta úplně. Děti tedy zůstávaly v péči jeslí, školek a školních
družin.
V období polistopadovém nastoupila emancipace a důraz na individualitu, které
mnoho žen obětovalo svoji roli matky.
Ženy, které na svoji jedinečnou mateřskou roli nerezignovaly, se však mnohdy
dodnes odpoutávají od zažité tradice ženy-údernice. Žena v domácnosti nezná
hranice, její pracovní den se liší od pracovního dne v jiných zaměstnáních. (Jestliže
někdo v zaměstnání týdně pracuje 40hodin, spí 56hodin, zůstává mu stále 72hodin
na osobní sféru. Žena v domácnosti tyto hranice nezná). Mateřská/rodičovská
dovolená se pro ženu stává obdobím, které na ni klade tak vysoké nároky, že jim
mnohdy není možné dostát. S každodenními, stereotypně se opakujícími
povinnostmi ženy v domácnosti se často dostavuje pocit marnosti a ubíjející
bezvýchodnosti. Čtyřiadvacetihodinová péče o dítě je velká zátěž, která má navíc
jeden velmi specifický rys: dlouhodobé nevyužívání a nerozvíjení některých
schopností matky. Toto vše spolu s omezenými sociálními kontakty vrhá matku
s dítětem do silné vzájemné závislosti, která je nazývána emocionálním skleníkem. U
ženy se navíc mohou objevit pocity méněcennosti a bezmocnosti. Je zřejmé, že žena
v tomto období nutně potřebuje pomoc a podporu svých nejbližších. Naštěstí se
ukazuje, že někteří dnešní muži již sami touží po tom, více se starat o rodinu,
pomáhat v domácnosti a pečovat o dítě. Z pohledu společnosti bude ještě nutné
redefinovat roli matky i otce. Změnit by se, podle mého, mělo i vnímání funkční rodiny
jako celku, od hodnot zaměřených na mít k hodnotám zaměřených na být (řečeno
terminologií Ericha Fromma). K tomu, aby žena mohla mateřskou/rodičovskou
dovolenou prožívat, nikoliv pouze přežívat, chybí, kromě běžné dostupnosti mnoha
míst s dětským kočárkem, také celkové vnímání společnosti toho, že děti jsou
přirozenou součástí života a je tedy běžné brát je s sebou do divadel, na koncerty,
výstavy, do restaurace.
Zvláštní kapitolou zůstává možnost ženy kombinovat práci s péčí o domov. Motivy
ženy/matky jsou různé: od motivu ekonomického ( snaha o udržení životní úrovně
rodiny) po motiv osobnostního růstu ( při dnešním vývoji vědy a společnosti je doba
strávená mimo obor diskvalifikující). V praxi se bohužel v našich podmínkách
ukazuje, že výhoda zkráceného pracovního úvazku je past ( jedno místo obsazené
matkou s malými dětmi nebývá rozděleno na dva poloviční úvazky, ale
zaměstnavatel očekává, že žena zvládne za poloviční čas práci všechnu). Zdá se, že
dokud se nezmění přístup zaměstnavatelů a český trh práce má k flexibilitě dost
daleko, je pro ženu myšlenka snadného zvládání práce a péče o rodinu velmi
iluzorní.
Přes všechna zmíněná úskalí si myslím, že mateřství většinu žen naplňuje,
uspokojuje a obohacuje. Zároveň je to ale čas, který má být věnován nejen dětem,
ale i ženám a mužům samotným. Ženy by si stále měly uvědomovat svoji ničím a
nikým nahraditelnou hodnotu. Přece to, že právě ony daly svým dětem život, by mělo
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mít silně posilující vliv na sebeuvědomění ženy. (Tento pocit by si pak matky neměly
nechat vzít, když hledají zaměstnání po mateřské dovolené).
Otec a jeho podíl na výchově a péči o dítě:
Otázka role otce ve výchově dítěte doznala v uplynulých desetiletích významného
posunu, v současné době se více diskutuje o tom, od kdy a proč se má otec zapojit
do péče o dítě.
Do současnosti ještě přetrvává stereotyp hodnocení otcovské role v době před
narozením dítěte, který je charakteristický představou o otcově nevýznamnosti a
nepotřebnosti. Tento sociálně stále ještě často zafixovaný postoj nepříznivě ovlivňuje
sebepojetí budoucích otců. Otec, i když účastník zplození dítěte, nepociťuje v raném
těhotenství větší změnu, navíc ani sociální faktory nepodporují vědomí otcovství jako
podstatné části jeho osobní identity. Z hlediska rozvoje budoucí otcovské role je však
potřeba muži zprostředkovat a nechat spoluprožívat vývojové proměny dítěte již
v prenatálním období, podpořit muže v postupné adaptaci tak, aby si vytvořil nový
rodičovský postoj, aby získal pocit vlastního významu, účasti a zodpovědnosti.
Stejně tak i vztah otce k novorozenému dítěti je v našich podmínkách často ještě
stigmatizován stereotypem zažité sociokulturní tradice, bez ohledu na společenské
změny, které proběhly.
Na počátku 20.století se zformovalo a v průběhu první poloviny sílilo přesvědčení, že
hlavní a důležitější rodičovskou osobou je matka. Otázka role otce ve výchově dítěte
byla zprvu řešena pouze v souvislosti s mužskou identitou. Již v době, kdy otec plnil
roli výhradního živitele rodiny a v rodině často absentoval, a kdy tedy byla výlučnou
rodičovskou osobou matka, byla potvrzena existence vztahu mezi kvalitou vztahu
otce a syna a utvářením pohlavní identity syna a to bez ohledu na reálnou
maskulinitu otce. Ukázalo se, že těsnost a kvalita vztahu mezi otcem a synem
ovlivňovala schopnost syna, plnit společenská očekávání týkající se mužské role,
definované danou kulturou.
V pozdějším období byla ztráta otce dávána do souvislosti s negativními dopady na
život dítěte (s poruchami vývoje, se sociálně patologickými jevy).
Přestože postupně narůstalo vědomí důležitosti otce pro život dítěte, pro rozvoj
vztahů v rodině, nadále zůstával otec zcela upozadňován v prvních fázích života
dítěte, později měl působit jako vychovatel dítěte ( jeho role stále spočívala v péči o
finanční zabezpečení rodiny a poskytování emoční opory matce dítěte).
Od konce 60.let 20.století se začal pohled na funkci a roli otce a matky v socializaci
dítěte měnit, začal průlom v nerovné genderové socializaci, ve které byla žena
definovaná jako sebeobětující se matka závislá na autonomním muži-otci.
Předpokládalo se, že zapojením mužů do péče a výchovy dětí, v míře obdobné
zapojení žen, se smaže příkrý rozdíl mezi sebeidentifikací nositelů obou pohlaví,
stejně tak jako se oslabí kontrast mezi ženskými ctnostmi etiky a péče a mužskými
ctnostmi morálky a spravedlnosti. Ve svém praktickém důsledku mělo takovéto
angažování mužů vést k rozostření, prostupnosti až překrývání se dosud striktně
vymezovaných genderových rolí mužů a žen. Tyto předpoklady se naplnily.
Sledujeme-li dnes dopady výraznější participace mužů v každodenní péči o dítě a při
jeho výchově, vidíme zejména sociálně-psychologickou a sociální rovinu vlivu nejen
na psychiku a osobnostní vývoj dítěte, ale ve všech souvislostech i vliv na psychiku a
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osobnost rodiče (otce i matky), na uspořádání genderových rolí v rodině i mimo ni, na
vztahy v rodině, jejich kvalitu a stabilitu, na profesní uplatnění a možnost kariérního
rozvoje obou rodičů.
Ukazuje se, že i otcové dovedou již s novorozencem navázat kvalitní kontakt a
empaticky uspokojovat většinu jeho potřeb ( s výjimkou kojení), vytváří se mezi nimi
obdobná vazba jako mezi matkou a dítětem.
Vazba s otcem je pro dítě alternativním zdrojem jistoty, bezpečí a stimulace. Dítě,
které si může vytvořit bezpečný vztah k oběma rodičům, získává určitou výhodu,
která se projevuje jednak v možnosti diferencovat rozličné varianty vztahu a
profitovat z jejich rozdílností ( děti jsou méně úzkostné), jednak v možnosti získat
větší pocit jistoty a bezpečí na základě rozšíření a rozdělení citové vazby ( děti jsou
zralejší a samostatnější). Dítě, o které pečuje i otec, což předpokládá, že s ním tráví
více času, než bývalo obvyklé, bývá spokojenější, sebejistější, lépe se socialisuje.
Zapojení otců do každodenní rutinní péče o dítě vytváří pro muže novou šanci,
umožňuje jim zažívat něco, co dosud zůstávalo mužům skryto, co pro ně bylo a často
stále je nesamozřejmé a neznámé. Nová zkušenost pečujících otců se promítá do
jejich psychiky (cítí se spokojenější), do jejich vztahu k dítěti (bývá vřelý, těsný,
důvěrný). U mužů se navíc prohlubuje schopnost kladného emocionálního prožívání
a reakcí, prožívají to, co právě dělají, o svých prožitcích se učí mluvit a tím se zbavují
zábrany verbalizovat své pocity. Prohubuje se jejich sensitivita vůči druhým, stávají
se empatičtější. Bylo prokázáno, že pečující otcové kultivují své komunikační a
vztahové dovednosti.

Genderová perspektiva v terapeutické praxi - význam pro rodinnou terapii:
V dnešní době nelze v terapeutické praxi genderovou perspektivu opomíjet. Při
zkoumání vztahů mužů a žen pouze biologická kategorie pohlaví (od novověku
získala podobu totálního kulturního vzorce, který rozděluje svět na mužský a ženský)
však již nepostačuje. Stejně jako institucionalisovaný dualitní Descartesuv modus,
který se mnohdy dodnes stereotypně objevuje v úsudcích o tom jací jsou muži, jaké
jsou ženy, co mají dělat mají dělat otcové, co mají dělat matky. Biologicky dané
odlišnosti mužů a žen nepochybně existují, je však navíc nutné sledovat široké
souhry dalších vlivů. Je nezbytné přihížet k tomu, že ženy a muži mají i v důvěrných
vztazích odlišné představy o podobě intimity, autonomie, sdílení, zodpovědnosti,
pečování. Dalším dodnes vlivným učením je pojetí mužského a ženského principu
C.G.Junga, podle kterého maskulinita a femininita tvoří archetypální matici, která je
transkulturní a ahistorická. Mužský a ženský princip jsou komplementární, vzájemně
se doplňují a setkávají v jednotlivých mužích a ženách. Z toho je patrné, že pojmy
ženskost a mužnost vždy vychází z určitého významového světa a nejsou odlučitelné
od jeho každodenních významů.
Během života se prostřednictvím socialisace reprodukují odlišné femininní a
maskulinní vztahové vzorce chování, i ty však mají svůj původ v minulosti, kdy byly
postavení žen a mužů i jejich mocenské pozice výrazně odlišné.
Z hlediska rodinné terapie je důležité poznání, že vztah muže a ženy není pouze
individuální, jeho symbolická rovina je na individuálním vztahu částečně nezávislá.
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Funkční (funkcionalistické) rozdělení rolí podle Talcotta Parsonse z 50.let 20.století:
role mužské (racionální a instrumentální) a ženské (emocionální a expresivní),
otcovské a
mateřské, je podle něj nezbytné pro fungování moderní společnosti a její reprodukci.
Z dnešního pohledu však spíše tradiční společenský ideál než reálné vztahy (ideologický
rozměr).
Kratochvíl a západní feministická hnutí 70.a80.léta 20.století: Odlišná očekávání mužů a žen,
jejichž vztahy byly řešeny v terapii, vzorce očekávání-genderové vzorce: ženy chtějí sdílet
s mužem své emoční stavy a každodenní život, chtějí, aby muži vycítili, co potřebují a
projevovali jim lásku. Muži očekávají, že ženy zajistí neproblematický chod domácnosti,
budou obdivovat jejich výkony a budou sexuálně k disposici.
V dnešní době je potřeba, aby si každý terapeut položil otázku „jak mohou mé
vlastní genderové konstrukce ovlivňovat mou terapeutickou praxi“. Nejde tedy jen o
to, co terapeuti o genderu říkají, ale také, co dělají a nedělají jako přítomní ženy nebo
muži v terapeutické pozici vůči mužům a ženám v rodině, jaký genderový model
sami prezentují a jakým způsobem situaci reflektují v terapeutickém rozhovoru. Tzn.
nejde jen o reflektování osobní zkušenosti terapeuta/tky. Při terapeutickém rozhovoru
je důležité uznat existující partnerské, rodičovské kompetence ve stávajících rolích,
zároveň je nutné zajímat se o možnosti překračování těchto rodinných rolí a tím
vytvářet prostor pro možnou změnu.
Závěr:
Dnešní terapeuti vědí, že pro porozumění problému musí vzít v úvahu jeho kulturní
kontext, ze kterého vyplývají pro muže a ženy odlišné odpovědi na otázky pro sebe
sama jako muže nebo ženy. Jinými slovy, dnešní terapeuti by již měli brát v úvahu
genderový rozměr interakce, který byl dříve pod vlivem normativního vlivu tradiční
patriarchální struktury na terapii neviditelný, a tudíž v terapeutické praxi
nereflektovaný.
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Růstová skupina na základní škole
Josef Forman
Růstová skupina na základní škole
Ve své absolventské práci bych se chtěl zaměřit na problematiku,jakým způsobem
pracovat se žáky na základní škole,kteří mají problémy v oblasti chování (LMD) a
disharmonii v jejich osobnostním vývoji.Dále bych se chtěl malinko zmínit o problematice do
jaké míry patří terapie na základní školu právě v období, kdy začínají více pracovat na
školách školní psychologové. .
Co je to vlastně růstová skupina? V psychologických a pedagogických studiích je celá řada
názorů jak vlasně rozdělit školní věk podle vývoje osobnosti.Pro naši potřebu jsme si
definovali růstovou skupinu do následujících vývojových období.Ranný školní věk 6 – 9 let,
střední školní věk 9 – 12 let a pozdní školní věk 13 – 15 let.
První téma bych chtěl představit prací, kerou na základní škole provádíme již čtyři roky a
domnívám se, že s úspěchem. Projekt je nazván „Život bez problémů“, a ke spolupráci byla
přizvána pedagogicko psychologická poradna.
Představení projektu „Život bez problémů“

Zaměření a organizace projektu
Projekt je primárně zaměřen na výchovně vzdělávací problémy žáků základních škol ve
středním a pozdním školním věku tj. 9 - 15 let, u kterých byla diagnostikována LMD,
hyperaktivita, dyslexie či jedna z řady dalších vývojových poruch.Do skupin byly zařazeny i
děti , které se staly obětí šikany. Děti jsou pro účast v projektu doporučovány odbornými
pracovníky Pedagogicko psychologické poradny v Mostě a dalšími kompetentními specialisty
- k tomu, aby se dítě projektu mohlo účastnit, je samozřejmě zapotřebí souhlasu rodičů. I tak
je však účast dětí v projektu plně dobrovolná. Pokud jsou jim sezení konaná v jeho rámci
nepříjemná a necítí se dobře, nikdo je nenutí a nepřesvědčuje k tomu, aby se jich nadále
zúčastňovaly.
Cílem projektu je vhodným působením naučit děti, u nichž hrozí nebezpečí
disharmonického vývoje, dobře zvládat náročné životní situace a orientovat je na společensky
vítané hodnoty. Během jeho realizace jsme se dále snažili o posílení sociální zralosti dětí,
upevňování již změněných postojů a dávali jsme dětem prostor vhodným způsobem ventilovat
různé emocionální stavy sociálně akceptovatelným způsobem, především pak prostřednictvím
výtvarné tvorby.
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Průběh realizace projektu
Projekt je realizován formou pravidelných skupinových sezení v délce cca 1,5 hodiny,
která probíhají jednou týdně na ZŠ v Mostě. V tomto ročníku se sezení konala každé úterý od
16:00 do 17:30 hod. V pravidelných měsíčních intervalech, se vedoucí projektu setkávali i
s rodiči dětí účastnících se projektu. Ti byli seznamováni s výsledky dosavadní práce,
konzultovaly se i případné problémy, které se objevily. Rodičům byli též prezentovány
výstupy některých technik, především pak těch skupinových. Na konci každého ročníku
projektu probíhá závěrečné setkání, na kterém jsou rodičům představeny též fotografie a videa
pořízená během pravidelných sezení a víkendového výjezdu.
Po několika úvodních sezeních se počet frekventatů uzavírá. Během těchto úvodních
sezení je skupina tzv. otevřená - v průběhu září se totiž může stát, že do projektu budou na
doporučení zařazeny další děti. Otevřenost úvodních sezeních je též garancí toho, že děti
budou do projektu docházet skutečně dobrovolně - pokud se jim forma realizace nebude
zamlouvat, mohou svou další účast odmítnout. Po několika sezeních a ustálení docházky dětí
do skupin, se skupiny uzavírají. Na začátku každého z ročníků jsou dětem představena
závazná pravidla skupiny, které je nutno dodržovat - děti pravidla obdrží též ve vytištěné
podobě.Vzhledem k počtu dětí, které se sezení pravidelně účastní, je rozdělujeme na dvě
početně rovnocenné skupiny.Jednu skupinu tvoří žáci záklední školy která projekt realizuje a
druhou skupinu žáci ostatních základních škol v Mostě. Jedná se téměř o nutnost, jelikož
práce s dětmi s LMD je v rámci menší skupiny mnohem efektivnější a pro lektora „snáze“
zvládnutelná. Každá ze skupin pracuje dle předem domluveného programu. Na začátku
každého sezení je stanoven jejich konkrétní cíl (např. naučit se reagovat v případě návalu
vzteku). Sezení probíhají ve vhodném a útulném prostředí školní družiny - většinou sedí děti
v kroužku.Pro pohybově náročnější aktivity využívali i vhodné prostředí školní tělocvičny.

Obsah jednotlivých sezení a využívané techniky
Základním cílem sezení konaných v rámci projektu je snaha pomoci těmto dětem naučit
vyrovnávat se se svým problémem, spočívajícím především v nevhodných projevech chování
a jednání a eliminovat tak na maximální možnou míru situace, do kterých se v běžném životě
často dostávají. Zaměřujeme se též na podrobnější rozbor jednotlivých osobnostních struktur
dětí pomocí nejrůznějších projektivních technik.
Všeobecně nejvyužívanější jsou různé projektivní psychosociální a arteterapeutické
techniky, techniky řízené diskuze a v neposlední řadě oblíbené pohybové a soutěžní hry.
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Podle stupně pozornosti dětí je ve vhodný okamžik do sezení zařazena relaxace či autogenní
trénink. Techniku autogenního tréninku si některé děti velmi oblíbily .a několik jedinců ji
dokonce začalo uplatňovat svépomocí v domácím prostředí.
Každé sezení je začínáno tzv. zahřívací technikou s názvem „Runda“. Ta má upoutat
pozornost dětí, zklidnit je a tak vytvořit podmínky pro další práci skupiny. V rámci této
techniky jsme s dětmi ve většině případů diskutovali nad tím, co jim přinesl uplynulý týden,
jaké zažily úspěchy či naopak nezdary, jaké se objevily problémy apod. - každý by se měl
k nastolené otázce několika větami vyjádřit. Tato technika, která má trvat cca 10 minut, se

však nejednou rozrostla do delší diskuse, kdy jsme například rozebírali příčiny udělení
poznámky či důvody, které vedly k jinému závadnému chování.
Nyní bych se rád zmínil o několika technikách, které se nám nejvíce osvědčily a které nám

o charakteru osobností jednotlivých dětí a podstatě jejich problému napověděly nejvíce.
Zároveň představím i nejzajímavější výstupy z těchto technik.

6.

Technika „Nakresli svůj hněv“
V rámci této techniky mají děti za úkol pomocí pastelek na papír nakreslit co cítí,
když jsou nahněvaní, mají na někoho vztek či je někdo rozčílil. Dětem nedáváme
instrukce, jakou konkrétní podobu by měl obrázek mít a na dotazy jak by měla být
kresba koncipována, odpovídáme zopakováním původního zadání. Struktura kresby
pak napoví mnohé o tom, jak dítě svůj hněv prožívá, jaké nabývá intenzity, jaký má
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hněv průběh apod. Děti mají na nakreslení obrázku přibližně 20 minut. Poté děti opět
utvoří kroužek, navzájem si ukáží a prohlédnou obrázky. Pokud panuje ochota, každý
svůj obrázek představí a řekne k němu několik slov.
Předkládám dva zajímavé výstupy této techniky:

Tento obrázek nakreslil chlapec, který pochází ze silně narušené rozvedené rodiny.
Z obrázku lze vyčíst silnou agresi, a to jak vůči okolí, tak i vůči sama sobě (vysoké a
špičaté hroty směřující přímo proti stylizovanému obrázku vlastního obličeje chlapce).

Autorem tohoto obrázku je chlapec pocházející s relativně dobře fungující rodiny – chlapec
má však velmi negativní vztah k autoritám a je snadno negativně ovlivnitelný svým okolím
(tento fakt se nám v průběhu minulého ročníku projektu podařilo částečně eliminovat).

7.

Technika „Začarovaná rodina“
Tato technika má řadu modifikací. My jsme v rámci sezení využili následující
verzi, kdy je dětem úkol zadán formou převyprávění krátkého příběhu - „Představte si,
že se jednoho dne u vás doma objevil mocný kouzelník a celou vaši rodinu včetně vás
začaroval do podoby zvířat. Jak by asi nyní vaše rodina vypadala? Čím byste nejspíš
byli vy, vaši rodiče, sourozenci…?“.
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I tato technika nám může mnohé napovědět – dozvíme se, jaké panují v rodině
vztahy, jaké je postavení dítěte a ostatních v rodině a mnohé další. Podobně jako u
jiných, „kreslících technik“, mají i na namalování tohoto obrázku děti přibližně 20
minut - čas však nehraje příliš důležitou roli, každý dostane šanci svůj obrázek
dokončit. Stejně jako u předchozí techniky, i u této si děti kresby následně navzájem
představí a pokud chtějí tak se k nim i vyjádří.

Tento obrázek nakreslil tentýž chlapec, jehož kresbu na téma hněv jste mohli vidět na
předchozí stránce jako první. Špatné vztahy v této rozvedené rodině jsou na obrázku jasně
patrné ze znázornění otce coby prasete. Při vytváření kresby byla navíc tato stylizace
doplněna velmi nevybíravým vysvětlením. Povšimněte si též jasné identifikace chlapce
s matkou (kůň - kůň), ta na něj má až nezdravý vliv a prakticky jej zcela ovládá.Chlapec,
který je autorem obrázku znázorněného na předchozí stránce, patřil mezi nejproblémovější
jedince, se kterými jsem se měl možnost během mého působení v projektu setkat. Projevoval
se, mimo jiné, značně agresivními sklony, afektivními výbuchy a emocionální nevyvážeností.
Nahromaděnou agresivitu směřoval nejen vůči druhým, ale též proti sobě samému což se
projevovalo sebepoškozováním - zejména ve formě drobných poranění rukou a
obličeje.Vztahy panující v takto znázorněné rodině by byli jistě patrné i laikovi. Chlapec zcela
jasně vystihl, kdo má podle něj v rodině největší vliv – je to zcela jasně dominantní matka,
zde znázorněná v podobě krysy. Otec stylizovaný do podoby mouchy je pasivní, stojí mimo
dění v rodině. Chlapec sám sebe identifikoval coby vosu, navíc se žihadlem připraveným k
útoku. To zcela jasně dokumentuje jeho zvýšené sklony k agresi, které se potvrdily i při
zpracovávání kresby hněvu.
Výjezdy konané v rámci projektu
V rámci každého ročníku projektu s dětmi vyjíždíme na jeden víkendový pobyt. Ten má
být nejen jakýmsi zpestřením projektu, ale má dětem umožnit projevit se i v jiném prostředí
než v rámci pravidelných sezení a tak dát i lektorům šanci poznat je v jiném světle. Zároveň
představuje šanci věnovat se i řadě sportovních a venkovních aktivit, při kterých je možno
chování a reakce dětí opět určitým žádoucím způsobem modifikovat. Některým dětem tyto
výjezdy zprostředkovaly první příležitost jak strávit několik dní mimo rodinu, daleko od
všech negativních vlivů městského prostředí.
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Výjezdy jsou spíše sportovně - rekreační zaměření. S dětmi jsme nejčastěji chodili na
procházky a hráli jsme různé míčové hry. Přesto se našel čas i na klasickou práci ve skupině,
kde jsme pokračovali v práci ve stejném duchu jako v průběhu pravidelných sezení.
Vyvrcholením programu byla závěrečná zábavná stezka, během které měly děti plnit úkoly,
které nalézaly dle instrukcí na předem vytyčené cestě. Během celého víkendu se vyskytl
pouze jeden závažnější problém, jehož původcem byl jeden chlapec (došlo ke krádeži peněz).
Nic to však nezměnilo na tom, že děti byly tímto víkendovým pobytem doslova nadšeny.
Jiný příklad výjezdu měl zcela odlišný charakter než

něktré předcházející. Bylo

domluveno, že pobyt bude mít zátěžový charakter. Měli jsme tak šanci poznat reakce dětí na
ztížené životní podmínky a stresové situace. Na rozdíl od příjemného prostředí školní
ubytovny tentokrát děti čekala zcela jiná forma ubytování - a sice strohý horský dřevěný srub.
Ten zcela postrádal jakékoliv komfortní vybavení (lokální topení na tuhá paliva
v jednotlivých místnostech, voda k dispozici ve studni vzdálené 300 metrů, suché WC…) a
adekvátní tomu byly i první reakce dětí.K počátečnímu stresu přispívala i značná stísněnost
této chaty, která nabízela pouze tři místnosti - jednu z nich přitom tvořil prostor o výměře 5 x
2,5 metru, kde po obvodu byly třípatrové palandy, na kterých celá výletní skupina, včetně nás
- lektorů, spala. Doufám, že víkendové výjezdy budou pokračovat i v rámci příštích ročníků
projektu. Představují příjemné rozptýlení nejen pro děti, ale jsou užitečné i pro nás, kteří
s nimi pracujeme - poznáme je tak v jiném prostředí a mnohdy se chování dětí díky většímu
sblížení v mnohých ohledech zlepší, vzroste též vzájemná důvěra a porozumění.
Případové studie
Na závěr mé absolventské práce jsem se rozhodl zařadit zajímavé případové studie dvou
chlapců, kteří se doposud zúčastnili všech ročníků projektu „Život bez problémů“. Tyto dvě
studie, podle mého názoru, velmi dobře reprezentují dvě možné cesty jakými se může vývoj
dítěte s LMD ubírat.
Případové studie byly zpracovávány se souhlasem rodičů obou dětí.Rodiče mi též po
dohodě poskytli některé informace, které byly pro zpracování těchto případových studií
nezbytné. Tyto informace doplňuji mnoha vlastními postřehy a zkušenostmi, které jsem
s chlapci během uplynulých let získal v rámci realizace projektu „Život bez problémů“.
S ohledem na jejich soukromí a ochranu osobních údajů nezveřejňuji celá jména jejich synů.
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Případová studie Jiřího H.
S Jiřím byly problémy již před zahájením povinné školní docházky. V mateřské škole se
velmi záhy začal projevovat agresivně a impulzivně - a to nejen vůči druhým dětem, ale i vůči
vychovatelům. Brzy následovalo první vyšetření v Pedagogicko psychologické poradně
v Mostě (dále jen PPP). Zde byla zjištěna velmi nepříznivá rodinná anamnéza, bylo
diagnostikováno organické poškození mozku na základě dědičných faktorů - LMD. Tyto
skutečnosti následně vedly k odkladu školní docházky. V současné době je Jiří žákem 8.
třídy, 2. třídu byl vzhledem ke katastrofálním prospěchovým výsledkům nucen opakovat.
Jak jsem se již zmínil, rodinná anamnéza Jiřího je krajně nepříznivá. Matka (35 let) o sobě
tvrdí, že má ukončené základní vzdělání, otec (46 let) absolvoval sedm tříd základní školy.
V současné době jsou oba rodiče nezaměstnaní (matka o otci říká „Do práce nikdy nechodil a
chodit nebude“), rodina žije ze sociálních dávek. Jiří má 7 vlastních sourozenců, z otcovy
strany pak dalších 8 nevlastních. Všichni jeho vlastní sourozenci mají diagnostikován snížený
intelekt - platí, že čím je dítě mladší, tím je jeho postižení závažnější. U nejmladšího
sourozence byla diagnostikována hluboká mentální retardace. Rodiče péči o děti zanedbávají,
holdují alkoholu. Vztahy v rodině jsou tak krajně rozvrácené - otec je agresivní, silně
dominantní, bije děti.
Jiří i nadále jen s velkými obtížemi zvládá školní povinnosti, jeho prospěch je velmi slabý,
velké problémy však představují především projevy jeho chování, které velice narušují
vyučování (pravidelně má snížené známky z chování). Jeho agresivita se i nadále zvyšuje,
nemá žádné zábrany ani vůči učitelům, děti se jej straní. Je stálým klientem PPP. Jirka byl
kromě pravidelných návštěv v PPP v minulosti třikrát diagnostikován na Dětské psychiatrické
ambulanci v Mostě (dále jen DPA). Na základě zde provedené diagnostiky byl doporučen pro
pobyt v Dětské psychiatrické nemocnici v Lounech - rodiče však jeho umístění do této
léčebny odmítli.
Pro zmírnění projevů agresivity a impulsivního jednání byla Jirkovi předepsána
farmakoterapie. V době, kdy předepsané léky bere, se jeho chování zlepšuje - to jsem mohl
dobře posoudit právě v rámci realizovaného projektu „Život bez problémů“, kterého se Jirka
účastnil na doporučení etopeda PPP již od jeho samotného zahájení ve školním roce
2002/2003. Pokud byla jeho medikace v pořádku, nebyly s ním téměř žádné problémy celkově se zklidnil, povětšinou se choval přátelsky a vůči provokacím okolí zůstával netečný,
na sezeních aktivně pracoval. Bohužel v posledních několika měsících Jirka své léky nebere
pravidelně, v některých obdobích dokonce vůbec - dohled rodičů je minimální. To se
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okamžitě projevilo i na jeho chování. Během úvodních sezení se choval velmi neklidně,
provokoval ostatní účastníky projektu, mlátil je, na sezení začal nosit zdraví ohrožující hračku
- tzv. „kuličkovou pistoli“. Děti jej pochopitelně začaly odmítat a přes veškerou snahu
terapeutů se jej začaly stranit a ze skupiny jej naprosto vyčlenily. Na další sezení již odmítl
docházet. Z mého pohledu však mohu konstatovat, že fungování skupiny to jen prospělo.
Nadále ovšem zůstává v péči PPP a DPA v Mostě, kam pravidelně dochází.
Volný čas Jiří tráví jednotvárně - bezcílně prochází městskými supermarkety (oblíbil si
především hypermarket Tesco), občas se v nich dopouští krádeží. Již několikráte byl při
krádeži přistižen a předán policii, která jej následně odvezla domů. Krádeží se Jiří dopouští
zřejmě i ve škole - potřebuje peníze jelikož denně vykouří až krabičku cigaret. Peníze krade i
doma rodičům, těm mimochodem i upíjí alkohol.
Do budoucna nelze s ohledem na Jiřího současný stav, ne-spolupráci ze strany rodičů a
krajně rozvrácené vztahy v rodině očekávat jakékoliv pozitivní změny. Naopak lze očekávat
silně negativní vývoj, Jiří se v budoucnu pravděpodobně dopustí i závažnější trestné činnosti.
Tento předpoklad podporují i jeho silné tendence ke zkratkovitému jednání. Jiří se netají svou
nenávistí vůči sourozencům, ale především svou nenávistí vůči otci - nejen mezi čtyřma
očima, ale i během sezení v rámci projektu „Život bez problémů“ jsem od něj několikrát
slyšel, že jeho cílem je otce zabít. Podle názoru odborníků, kteří s ním pracují a přicházejí do
styku, se jako nejlepší varianta v současnosti jeví umístění Jiřího do ústavního prostředí, kde
by byl pod neustálým dohledem a byla by mu poskytována nepřetržitá péče.
Jiří představuje nejtěžší případ, se kterým jsem se během mého působení v projektu „Život
bez problémů“ setkal. Jsem si vědom toho, že jeho problémy nepramení pouze z LMD, která
u něj byla diagnostikována, ale že jsou mnohem hlubšího rázu. Podle mého názoru je však Jiří
i tak exemplárním případem, který ukazuje, jak scestný může vývoj dítěte s LMD být. V jeho
životě se objevují snad všechny myslitelné negativně působící faktory - neblahá genetická
predispozice, LMD, snížená inteligence, závadné rodinné prostředí, absence přátel,
kriminalita atd. Již nyní je jasné, že bude muset být pod psychologickým dozorem po celý
svůj život.
V současné době se za posledních 10 měsíců Jiří velmi zklidnil a jeho chování i bez
medikace dosahuje pro něho přijatelných výsledků.Školní úspěšnost není nejlepší, ale druhý
stupeň z chování mu navržen nebyl.Kromě návštěv skupiny se velice aktivně zapojil do
sportovního kroužku,který on sám inicioval.
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Případová studie Čeňka T.
Příběh Čeňka má obdobný začátek jako příběh Jiřího. První problémy ve vztahu k okolí u
něj byly zaznamenány ještě před zahájením povinné školní docházky, v době kdy navštěvoval
mateřskou školu. Problémy spočívaly v nevypočitatelných reakcích Čeňka vůči druhým
dětem - často se projevoval agresivně, děti bil. Po nástupu do první třídy se v krátké době
ukázalo, že Čeněk přechod na základní školu nezvládl. Následovalo několik vyšetření v PPP,
kde byla diagnostikována LMD v hypoaktivní formě. Bylo rozhodnuto o dodatečném odkladu
povinné školní docházky - jako hlavní důvod byla uváděna nezralost CNS, přítomnost drobné
dyslálie a celkově nerovnoměrný vývoj osobnosti. V současné době je Čeněk žákem 8. třídy.
Na rozdíl od Jiřího, nelze v Čeňkově případě hovořit o nijak zvlášť nepříznivé rodinné
anamnéze. Čeněk je vysněným dítětem, jedináčkem - rodičům se narodil po dlouholetém úsilí.
Matka (50 let) je vyučená kuchařka, otec (60 let) absolvoval střední průmyslovou školu. Otec
i matka v minulosti několik let působili v rámci rodinné firmy - podnikání však skončilo
neúspěchem a řadou dluhů. S problémy spojenými s neúspěšným podnikáním se rodina
potýká dodnes, tyto problémy v mnohém ovlivňují i Čeňka. V současné době pracuje matka
jako prodavačka v supermarketu, otec je od začátku letošního roku evidován na Úřadě práce v
Mostě. O Čeňka se rodiče vždy dobře starali, zahrnovali jej láskou a péčí - zvláště ze strany
matky však byla výchova až příliš ochranitelská. Matka je zároveň hlavou rodiny, organizuje
její život. Otec je spíše pasivní. Povahové rysy Čeňka jsou do značné míry ovlivněny tím, že
se narodil starším rodičům. Celé dětství tak tráví převážně mezi dospělými, s dětmi se až
donedávna stýkal prakticky pouze ve škole.
Školní úspěšnost Čeňka je i v současné době ovlivňována symptomy LMD, především pak
snadnou unavitelností. Je však pracovitý, ochotný k činnostem, aktivně se do výuky zapojuje přesto dosahuje pouze průměrných výsledků. Několikráte mu byla udělena třídní důtka za
časté zapomínání úkolů, sešitů apod. Se svými spolužáky se snaží vycházet, u většiny z nich
však vzhledem ke své povaze není příliš oblíben. Malou popularitu Čeňka posilují i další
odlišnosti - má zcela jiný hodnotový systém, pro děti jeho věku je též těžce přijatelný jeho styl
oblékání (nosí obnošené, „zděděné, nemódní“ věci).Stejně jako Jiří, tak i Čeněk byl zapojen
do projektu „Život bez problémů“ hned od jeho začátku ve školním roce 2002/2003.
Z počátku

se

na

sezeních

zjevně

projevovala

jeho

hypoaktivita.

Byl

apatický,

psychosociálních technik a her se zúčastňoval „z povinnosti“ - netěšily ho. Při diskusích jen
s obtížemi dokázal popisovat své sny a svá přání. Postupem času se však situace začala měnit.
Čeněk se dokázal adaptovat a skupinová sezení si oblíbil, začala mu vyhovovat uvolněná,
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hravá atmosféra. Brzy byl již schopen s terapeuty hovořit otevřeně, komunikace se již
neomezovala jen na několik slov, stal se jedním z nejaktivnějších členů skupiny. Pozitivní
změny se brzy projevily i v Čeňkově vztazích vůči spolužákům a učitelům ve škole, dokázal
navázat opravdové kamarádské vztahy. V minulosti byl Čeněk při navazování sociálních
kontaktů s vrstevníky značně limitován tím, že spolu s rodiči bydlel mimo Most, do školy
denně dojížděl. V současné době již však bydlí rodina v Mostě, a tak Čeňkovi nic nebrání
trávit svůj volný čas s kamarády. V minulosti trávil volný čas velmi jednotvárně, prakticky
pouze mezi dospělými - po skončení školy odcházel pravidelně do jednoho z mosteckých
supermarketů, kde pracovala jeho matka. Zůstával zde do pozdních odpoledních hodin, kdy se
oba vraceli autobusem domů. Pomáhal matce s prací ve skladu a při vybalování zboží,
nazpaměť znal většinu cen. Za svou práci byl chválen nejen matkou, ale i ostatními
pracovníky supermarketu. Pokud se pohovor s Čeňkem v PPP stočil na pracovní prostředí
matky působil velmi šťastně, cítil se úspěšný. Fakt, že v supermarketu zůstával často až do
večera se promítal do jeho výsledků ve škole. V současné době již své matce nevypomáhá,
svůj volný čas tráví tak, jak by ve svém věku měl - se svými kamarády.
Jak vyplývá s předchozích odstavců, výhled do budoucna je pro Čeňka, oproti Jiřímu,
značně příznivější. Projevy LMD byly do značné míry eliminovány, Čeněk již není tolik
uzavřený a netečný. V současné době jej lze definovat jako „normálního čtrnáctiletého
kluka“. V budoucnu, např. při studiu střední školy, by mohl velmi dobře uplatnit zkušenosti,
které nabyl během doby, kdy své matce vypomáhal s prací v supermarketu - podobná práce
jej očividně baví, přináší mu uspokojení a mohl by v ní dosáhnout řady úspěchů. S ohledem
na tyto okolnosti proto očekávám, že další Čeňkův život se bude vyvíjet tou správnou cestou.
Za posledních 10 měsíců se předpokládaný vývoj potvrzuje a Čenda je bez závažnějších
problémů.Dokončuje úspěšně osmý ročník a je motivovám pro střední školu.
Závěr
Lehké mozkové dysfunkce a problematika s nimi spojená tvoří velmi rozsáhlý komplex,
který je poměrně složité souhrnně obsáhnout. O tom jsem se mohl přesvědčit právě v průběhu
zpracovávání této mé absolventské práce. Naštěstí jsem měl možnost se seznámit s řadou
kvalitních publikací, které se tématu LMD obsáhle věnují. Za největší problém, kterému jsem
musel v průběhu zpracovávání této práce čelit, považuji značnou vzájemnou provázanost
zmiňované odborné literatury (např. oboustranné odkazování publikací Černé a Třesohlavé) a
v některých případech až zarážející podobnost, která do značné míry znesnadňuje orientaci při
uvádění bibliografických citací.
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Jako nejproblematičtější faktor při výzkumu, diagnostice a nápravě LMD se mi jeví značná různorodost a
mnohoznačnost jejich projevů. Péči o dítě s LMD je proto nezbytně nutné úzce koordinovat tak, aby bylo
dosaženo co nejlepších výsledků - podílet se na ní mají nejen etopedi pedagogicko - psychologických poraden,
lékaři či učitelé, ale v neposlední řadě též rodiče daného dítěte. Jako zásadní se zde jeví úroveň rodinného
prostředí, ve kterém dítě vyrůstá a úroveň vztahů mezi rodiči a dítětem - i sebelepší péče

odborníků nedokáže pomoci takovému dítěti, které vyrůstá v permanentní atmosféře strachu,
násilí a nenávisti.
Velkou budoucnost v oblasti „terapie“ dětských LMD mají podle mého názoru i specializované projekty a
programy. Takové projekty jakým je např. projekt „Život bez problémů“.Jehož realizaci iniciuji v posledních
čtyřech letech , a který jsem v této práci představil.Ještě mi zbývá vyjádřit se k problematice terapií ve školní
praxi. Domnívám se , že by terapie neměla v jaké koli podobě na základní škole vůbec probíhat.Stejně jak je
tomu i v našem projektu. Při práci s dětmi se nejedná o žádnou terapii. Při jednotlivých sezení se děti učí určitým
dovednostem a nejedná se tedy o terapii. Velkým nebezpečím by bylo ,kdyby nastupující psychologové do
základních škol měli provádět jakou koli formu terapie.Otázkou však zůstává pracovní náplň těchto nových
zaměstnanců škol.
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1. Úvod
Tato práce je výňatkem stěžejních částí mé stejnojmenné diplomové práce na katedře
Psychologie, University Karlovy (Franc, 2005). Zaměřuji se především na výsledky
kvantitativního výzkumu, který byl proveden v rámci V., VI. A VIII. výcvikové komunity
SUR ve Skálově institutu. Tento výzkum si kladl za cíl postihnout, jací lidé (ve smyslu
osobnostních charakteristik) do výcviku vstupují, co od výcviku očekávají a k jakým změnám
v jejich osobnosti v průběhu výcviku dochází.
V obecné rovině si má práce kladla za úkol přiblížit psychoterapii a psychologii.
Psychoterapie se svojí terminologií částečně liší od terminologie psychologické. Působení
psychoterapie ovlivňuje osobnost příjemce terapie, avšak tyto osobnostní změny jsou
z hlediska psychologie jakožto vědní disciplíny popsány velmi neuspokojivě. Ještě obecněji
lze říci, že z hlediska psychologie je psychoterapie, zejména dynamické směry, příliš
spekulativní a klade příliš velký důraz na intuitivní poznání. V mé práci jsem se pokusil
alespoň částečně přemostit propast mezi těmito dvěma disciplínami.
Mým osobním motivem pro napsání této práce byla moje snaha o rozumové uchopení
procesu, kterým sám procházím. Jinými slovy mne zajímalo, v jakých osobnostních
stránkách mne výcvik ovlivňuje a s trochou nadsázky, jak asi budu vypadat po jeho
dokončení. Na hlubší rovině byla tato práce rovněž součástí reflexe mých očekávání od
terapeutického výcviku a průběžného naplňování těchto očekávání.
2. Osobnost jako psychologický koncept
V této části mé práce bych chtěl osvětlit, co se skrývá pod psychologickým pojmem
osobnost, a dále to, jak se osobnost vyvíjí a utváří.
Problematika osobnosti, její struktury a proměnlivosti je v psychologii bohatě
rozpracovaná. Definice osobnosti a přístupy k této problematice se mezi jednotlivými
autory liší. Mikšík (1999, str.10) shrnuje společné rysy vlastní naprosté většině definic
osobnosti:
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1.

zdůraznění významu individuality či rozlišitelnosti – osobnosti lze
porozumět jen studiem individuálních kvalit osobnosti, které odlišují jednu
osobnost od druhé

2.

zobrazení osobnosti jako hypotetické struktury, jako abstrakce založené na
závěrech odvozených z jejích projevů

3.

soustředění pozornosti na osobnost z hlediska její životní historie či
vývojové perspektivy – osobnost přestavuje vývojový proces podmíněný
různými vnitřními i vnějšími vlivy (genetické a biologické sklony, sociální
zkušenost, změny okolností v prostředí)

4.

konceptualizace osobnosti jako reprezentace těch rysů jedince, jež
odpovídají konsistentním vzorcům jeho chování, osobnost je relativně stálá
a stabilní napříč časem a prostorem

Při teoretickém studiu osobnosti se setkáváme s pojmy struktura a dynamika
osobnosti. „Pojem struktura osobnosti vyjadřuje vnitřní uspořádání osobnosti, tj. skladbu
jejích prvků, dispozic, které jsou chápány jako funkční elementy,… Poukazuje na určitý
trvalejší stav, na relativně stálé uspořádání, ale současně i na chování tohoto uspořádaného
celku.“ (Nakonečný 1999, str.61). Oproti tomu pojem dynamika osobnosti odráží změnu, tok
(Mikšík 2001), prolíná se s problematikou motivace a postihuje povahu intrapsychických sil,
které určují chování osobnosti (Nakonečný 1999).
Osobnost je velmi složitě determinována. Na utváření osobnosti se ve vzájemné
interakci podílejí biologické (genetické a vrozené dispozice, psychofyzická konstituce) a
socio-kulturní vlivy (primární rodina, prostředí, ve kterém jedinec žije). Utváření osobnosti je
celoživotní proces, ve kterém se uplatňuje vliv učení, jakožto aktivního zpracování
individuálních zkušeností v konkrétním prostředí. Velký vliv na osobnost jedince má právě
primární rodina, kde se jedinec formuje vlivem učení, které je popisováno jako primární
socializace (Nakonečný 1999). Lidská osobnost je ve vztahu ke svému prostředí nejen
adaptivní, ale i tvořivá. Aktivně působí na své prostředí i na sebe sama. Vstup do
psychoterapeutického výcviku, který je často motivován snahou o změnu některých svých
vlastností, je příkladem vysoké úrovně tohoto aktivního přístupu.
Charakteristiky psychických vlastností osobnosti nazýváme „osobnostními rysy“.J. P.
Guilford (via Nakonečný 1999, str. 62) definuje osobnostní rys jako „relativně setrvalý
způsob, jímž se jedinec liší od druhého“ nebo také jako „predispozici reagovat určitým
způsobem v mnoha různých druzích situací.“ Osobnostní rysy nevymezují pouze vnější
reakce na různé podněty, ale i způsob psychického zpracování těchto podnětů.
Reykowski (via Nakonečný str. 51 - 52) uvádí několik principů utváření trvalejších
vlastností osobnosti. Tyto principy odráží jednotlivé formy učení.
- úporné opakování: „Jestliže se např. dítě opětovně setkává s určitými pojetími,
přijme je za své.“ Tento vliv je obzvláště významný, když jedinec není dostatečně informován
a když není dostatečně kritický, což jsou vlastnosti charakteristické především pro dětství.
Navíc platí, že „způsoby reagování vytvořené ve specifických situacích mají tendenci k široké
generalizaci“
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- vliv odměn a trestů – odměny a tresty jsou komponentami tzv. zpevňování, které je
důležitou součástí učení. Zpevňované reakce se udržují, nezpevňované vyhasínají. Trest
zpevňuje to chování, které umožňuje uniknout tomuto trestu. Odměnou se rozumí vše
příjemné a trestem vše nepříjemné. „Odměny a tresty mají emocionální podstatu a
formující vliv mají především afektogenní zkušenosti , z nichž některé, zejména tzv.
traumatizující (zraňující), mohou vést k silné fixaci určité reakce, resp. vlastnosti, která se
stává značně resistentní vůči vyhasínání.“ (via Nakonečný 1999, str.51)
-ztotožnění se se vzory – mínění a chování osob, které jedinci imponují (i autorit) je
sugestivní. „Lidé mají tendenci napodobovat (tzv. učení nápodobou) chování jiných osob,
když pozorují, že toto chování vedlo k získání odměny, po níž sami touží, a naopak vyhýbat
se takovému chování, u nějž pozorují, že vedlo k trestu.“ Zvláštním případem je
napodobování osob, s nimiž se jedinec identifikuje na základě pozitivního citového vztahu,
což je charakteristické především pro napodobování rodičů dětmi.
- aktivní přetváření přisvojených obsahů – mechanismem může být např. generalizace
či idealizace. V případě generalizace jedinec na základě předchozích zkušeností, vytváří
očekávání do budoucna, zároveň tak ovlivňuje svoje sebepojetí.
Terapeutické faktory, které se při skupinové psychoterapii uplatňují a významně se
podílejí na procesu osobnostní změny, mi rozsah této práce nedovoluje rozpracovat. Dále se
zde ze stejných důvodů nezabývám širokou problematikou vlivu osobnostních proměnných na
straně terapeuta na efektivitu psychoterapie a významu ovlivňování těchto osobnostních
proměnných ve výcviku jako procesu osobnostní přípravy na profesi psychoterapeuta.
Zvídavého čtenáře odkážu na svoji diplomovou práci (Franc, 2005).

3. Popis výzkumu
Při koncipování výzkumu jsem si v první řadě kladl za cíl prozkoumat přímý vliv
psychoterapeutického výcviku na některé osobnostní kategorie frekventantů. Proto je tento
výzkum založen na kvantitativním porovnání vybraných osobnostních charakteristik skupiny
frekventantů, kteří tento výcvik úspěšně absolvovali, se skupinou těch, kteří právě do výcviku
nastoupili.
Z praktických důvodů jsem se rozhodl pro strategii transversálního výzkumu. Zajisté
by data získaná longitudinálním výzkumem byla validnější a přesnější, ale vzhledem k tomu,
že výcvik probíhá v pětiletých cyklech, nemohl jsem si z časových důvodů longitudinální
výzkum dovolit. Možné vlivy transverzální výzkumné strategie a tedy odlišnosti obou kohort
dané jinými vlivy než působením výcviku budou diskutována.
U frekventantů, kteří do výcviku právě nastupovali, jsem předpokládal, že jsou
výcvikem ještě nedotčeni, a v mém výzkumu tedy figurují jako výchozí bod, se kterým jsou
srovnáváni ti, kteří výcvik právě dokončili a u nichž předpokládám výskyt osobnostních
změn, které se zobrazí právě porovnáním se skupinou „výcvikem nedotčených.“
Dále jsem se pomocí statistické analýzy pokusil určit, zda se subpopulace lidí, kteří
vstupují do psychoterapeutických výcviků, liší od obecné populace. Také u frekventantů, kteří
výcvik úspěšně dokončili, jsem se pokusil určit ty kategorie, ve kterých se odlišují od obecné
populace, tak abych popsal osobnostní specifika psychoterapeutů jako subpopulace ovlivněné
psychoterapeutickým výcvikem. Dovolím si malou metodologickou nepřesnost, kdy
absolventy psychoterapeutického výcviku budu ztotožňovat s psychoterapeuty bez ohledu na
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to, jestli se danou profesí opravdu zabývají.
Z použitelných výzkumných metod jsem volil ty, jež v první řadě umožňují měření
těch osobnostních kategorií, které předpokládám, že by mohly být výcvikem ovlivněny. Dále
jsem se snažil použít z nich ty metody, které nekladou přespříliš vysoké nároky na
administraci. Použil jsem psychologické dotazníky mapující intepersonální chování (Learyho
ICL), osobnostní charakteristiky (Freiburský osobnostní dotazník) a hodnotové preference
(Allportův Test hodnot). Sestrojil jsem navíc vlastní metodu, která zachycuje sebeposouzení
změny v relevantních osobnostních kategoriích.
Sesbíraná data jsem podrobil statistické analýze a její výsledky jsem řádně
interpretoval a diskutoval s výsledky podobně koncipovaného výzkumu Jana Hartla (1997).

4. Výzkumný vzorek
Výzkumný vzorek tvořili frekventanti psychoterapeutického výcviku systému SUR
prováděným Skálovým institutem. O vyplnění mých dotazníků byli požádáni přímo v průběhu
výcviku. Jejich spolupráce na výzkumu byla dobrovolná a anonymní.
První kohortu tvořili absolventi V. výcvikové komunity. O vyplnění dotazníků byli
požádáni při obhajobě závěrečných prací v květnu 2003. Z cca 35 rozdaných dotazníků se mi
vrátilo 29 správně vyplněných a kompletních dotazníků. Na základě vysoké míry spolupráce
za daných podmínek usuzuji na to, že získaná data jsou validní a že ta část respondentů, která
odmítla na výzkumu participovat zásadně neovlivní celkový obraz kohorty. Tato kohorta se
skládala z 18 žen a 11 mužů. Jejich průměrný věk byl 31,8 roku. Vyšší zastoupení žen oproti
mužům je v psychoterapeutických výcvicích obvyklé a koresponduje s vyšším zájmem žen o
psychosociální oblast v celkové populaci.
Data V. komunity reprezentují skupinu absolventů výcviku. Rok po zakončení jejich
výcviku doběhl další paralelní výcvikový cyklus Skálova institutu - VI. výcviková komunita.
Data V. komunity jsem se rozhodl ještě doplnit o sebeposouzení změny některých
osobnostních kategorií absolventy VI. komunity. Členové VI. komunity kromě
Sebeposuzovacích škál nevyplňovali žádné další dotazníky. Předpokládám, že složení těchto
komunit bylo obdobné a že na obě komunity působily minimálně odlišné vlivy, proto v mé
práci jejich data spojuji prostě jako data absolventů výcviku.
V VI. komunitě se mi vrátilo 18 správně a kompletně vyplněných dotazníků. Jednalo
se o komunitu menší, poměr mezi rozdanými a vrácenými dotazníky byl podobný jako v V.
komunitě. Průměrný věk členů této kohorty byl 33,8 roku, tedy o 2 roky vyšší než v V.
komunitě. Tento rozdíl nevnímám jako závažný metodologický problém. Poměr mezi
zastoupením žen a mužů byl v této komunitě odlišný od V. i VIII. komunity, tvořilo jej 16 žen
a 2 muži.
Druhá kohorta se skládala z frekventantů, kteří s výcvikem právě začali. O doplnění
dotazníků byli tito probandi požádáni během víkendového komunitního setkání v září 2004.
Návratnost dotazníků byla opět vysoká. Celkem se mi vrátilo 34 kompletně a správně
vyplněných dotazníků. Několik probandů vrátilo dotazníky ne zcela vyplněné, jedna
probandka nevyplněný dotazník vrátila spolu s několika agresivními výroky znevažujícími
kvalitu použitých metod. Tyto dotazníky jsem z dalšího zpracování vyřadil. Poměr mužů a
žen byl v této kohortě 25 ku 9 ve prospěch žen.
Muži v této kohortě byli tedy méně zastoupeni než v kohortě sestavené z frekvantantů
V. komunity. Průměrný věk členů této kohorty činil 29,7 roku. Srovnáme – li průměrný věk
této kohorty s výchozím průměrným věkem (při vstupu do výcviku) obou absolventských
subkohort - 26,8 a 28,8, můžeme konstatovat trend mírného stárnutí subpopulace, která do
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výcviků vstupuje.
Frekventanti VIII. komunity v mém výzkumu zastupují specifickou skupinu těch, kteří
výcvikem ještě neprošli, ale od zbytku populace se liší tím, že jsou pro vstup do výcviku
motivováni a s výcvikem začínají. Ve svých osobnostních charakteristikách se frekventanti,
kteří do výcviku vstupují, mohou lišit od ostatních lidí. Proto jsem za výchozí bod volil raději
právě začínající frekventanty a ne kontrolní skupinu složenou z členů běžné populace, která
by na druhou stranu svým složením (věk, pohlaví) mohla lépe odpovídat skupině absolventů.
Průměrný věk členů obou kohort nevnímám jako zásadní. V interpretaci výsledků je
však třeba zvážit původní rozdíl ve věku obou kohort související se samotnou délkou běhu
výcviku, který už by mohl významnější vliv. Další důležité charakteristiky odlišující tyto
kohorty mohou být ovlivněny dopady společenských změn ve dvou posledních dekádách,
které obě kohorty zasáhly v rozdílném věku, navíc ještě ve věku, který je ve vztahu k
formování osobnosti velmi citlivý. V souvislosti s dopadem společenských změn na tzv.
porevoluční generaci (generace, která dospívala až v době změn společenských hodnot a
celkové změny v uspořádání společnosti) se mluví např. o zrychlení vývoje, změně hodnot a
větší asertivitě. Tyto vlivy, které by mohly mít vliv na osobnostní charakteristiky probandů,
ale s výcvikem nijak nesouvisí se mi při současném uspořádání výzkumu nepodařilo odstínit.

5. Hypotézy
Při výběru osobnostních charakteristik, kterými se ve svém výzkumu zabývám,
postupuji těmito cestami :
1.

beru v úvahu předpoklady psychoterapeutů, kteří označují změny vyvolané
výcvikem jako růstové či ozdravné a budu tedy zkoumat ty charakteristiky,
o nichž se domnívám, že se v nich osobnostní růst zobrazuje

2.

uvažuji o programu výcviku a snažím se postihnout ty charakteristiky, u
kterých tyto činnosti mohou vyvolat změnu

3.

na základě zjištění o osobnostních charakteristikách či vlastnostech, které u
terapeutů mohou predikovat míru jejich efektivity, budu zkoumat ty
vlastnosti, jež by měl výcvik jako proces osobnostní přípravy na efektivní
provádění psychoterapie rozvíjet

Tyto tři cesty se vzájemně prolínají a kategorie, ke kterým jsem došel, se v mnohém
shodují.
Jako typicky růstové a ozdravné procesy vnímám procesy které se dotýkají takových
kategorií jako nervozita, depresivita, sebejistota, sebedůvěra, schopnost sebereflexe,
emocionální stabilita, schopnost nadhledu, otevřenost, tvořivost a spontaneita. Tyto kategorie
se z velké části shodují s kategoriemi, jimiž se již někteří výzkumníci zabývali ve vztahu
k efektivitě psychoterapie. Z tohoto pohledu dodávám ještě kategorii schopnost empatie.
Většina výcvikového programu se odehrává v sociálních interakcích a jak už jsem
výše popsal vliv zkušenosti a sociálního učení na prožívání a chování člověka, rozhodl jsem
se pro zkoumání charakteristik interpersonálního chování, ty pravděpodobně budou vlivem
výcviku ovlivněny. Konkrétně jsem použil dimenze dominance – submisivita a afiliace –
hostilita, tak jak je popsali La Forge, Scuzek a Leary. (1976).
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Vyznávané hodnoty mohou mít vliv na efektivitu psychoterapie, zároveň odráží i
frekventantovu motivaci ke vstupu do psychoterapeutického výcviku. V kohortě začínajících
frekventantů jsem se rozhodl změřit preferenci životních hodnot pomocí Allportova Testu
hodnot.

6. Výsledky výzkumu
Freiburský osobnostní dotazník
Statistická analýza neodhalila žádné signifikantní rozdíly v osobnostních
charakteristikách mezi skupinou začátečníků a absolventů výcviků. Pokud tedy přijímáme
transverzální uspořádání výcviku jako vypovídající o změně způsobené výcvikem, musíme
v tuto chvíli konstatovat, že v rámci dimenzí Freiburského osobnostního dotazníku nedochází
vlivem výcviku k žádným změnám (jsem si vědom, že generalizuji výsledky dat z jednoho
specifického výcviku).
Při porovnání začátečníků s obecnou populací se objevili signifikantní rozdíly
v několika škálách.
Lidé vstupující do výcviků vykazovaly signifikantně vyšší míru extroverze (t=4,37, p
< 0,00), kterou spojuji s celkovým zaměřením vlastním pomáhajícím profesím směrem
k druhým lidem. Dále tato charakteristika může vypovídat o schopnosti a potřebě navazovat
kontakt s lidmi. Toto zjištění podporuje i signifikantně vyšší hladina družnosti (t=2,49,
p=0,18), která vypovídá především o zvýšené potřebě kontaktu s druhými lidmi.
Další signifikantně vyšší charakteristikou je neuroticismus (t=2,28, p=0,03). Vyšší
skóre v této škále vypovídá o emocionální labilitě, náladovosti depresivitě (i když na této
škále jsme nezaznamenali žádné odchylky) a sklonu k sebeobviňování. Tyto charakteristiky
podporují mou domněnku, že do psychoterapeutických výcviků vstupují lidé, kteří se chtějí
změnit, protože v tom, jak nyní žijí, jim není dobře. Tato škála také vypovídá o nízké kvalitě
emočního Well – Beingu, který se ukazuje být v opačných kvalitách pro efektivitu
psychoterapeuta přínosný. Na druhou stranu tato škála vypovídá i o citlivosti, která je podle
mého názoru dobrým předpokladem pro psychoterapeutickou profesi.
Na první pohled rozporuplné výsledky přináší signifikantně vyšší hladina spontánní
agresivity (t=5,5, p<0,00) a signifikantně nižší (t=-2,98, p=0,005) hladina reaktivní agresivity
a snahy po dominanci. Dominance bude ještě diskutována níže v souvislosti s ICL. Spontánní
agresivita nemusí podle autorů Freiburské osobnostního dotazníku (a já se k tomuto
vysvětlení přikláním) vypovídat o manifestované agresivitě, ale u introspektivně zaměřených
a otevřených jedinců vyjadřuje spíše pohotovost připustit si osobní slabosti, afekty a právě i
tendence k agresi. Nízká hladina reaktivní agresivity vypovídá o umírněnosti, porozumění a
odmítání agresivního jednání, což je zcela v souladu s obecnou představou vlastností
psychoterapeuta.
V dostupné literatuře jsem našel pouze jedinou studii, zkoumající profesionální
psychoterapeuty, kteří sami vyhledávají psychoterapii (sebezkušenostní část
psychoterapeutického výcviku je z velké části také formou psychoterapie). Tito
psychoterapeuté více než ostatní psychoterapeuté inklinovali ke sebezkoumání a
sebeobviňování. (Norcross a Prochaska via Bergin a Garfield 2004) Sklon k sebeobviňování
souhlasí s výsledky našeho výzkumu, konkrétně s vyšší hladinou neuroticismu u začínajících
frekventantů.
Při srovnání absolventů výcviků s obecnou populací se ukázaly jako odlišné tyto
dimenze: reaktivní agresivita (t=6,25, p<0,00), družnost (t=2,58, p=0,16), extroverze (t=5,19,
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p<0,00) a maskulinita (t=2,82, t=0,03).
Družnost a extroverze a reaktivní agresivita již byly diskutovány výše, absolventi se
v těchto dimenzích od obecné populace odlišují ve stejném směru jako začínající frekventanti.
Vyšší hladina maskulinity vypovídá o aktivním prosazování se, zvýšené sebejistotě,
pohotovosti a žádné nebo malé přítomnosti psychosomatických poruch. Tyto charakteristiky
vnímám z hlediska dopadu na efektivitu psychoterapie jako žádoucí, a i když vzrůst v této
kategorii vlivem výcviku nebyl prokázán, v porovnání s obecnou populací se v ní absolventi a
začínající frekventanti liší.
Další odlišností od začínajících frekventantů je normální hladina neuroticismu a
spontánní agresivity. I když změna vyvolaná psychoterapeutickým výcvikem v těchto
kategoriích také nedosahuje signifikantní hladiny, v porovnání s populací lze však tuto změnu
identifikovat. V případě neuroticismu lze tuto změnu chápat jako jednoznačně pozitivní jak
pro kvalitu života daných jedinců tak i pro jejich profesionální působení (budou – li se chtít
psychoterapii profesionálně věnovat). V souvislosti s touto změnou mne napadá otázka, zda ti,
kteří jsou k pomáhající profesi a dráze psychoterapeuta motivováni vlastní změnou, neztrácejí
po snížení vnitřní nepohody i motivaci pro psychoterapeutickou činnost.
Změny v oblasti neuroticismu a maskulinity mohou být také vnímány jako určitá
evaluace psychoterapeutického procesu, kterým v našem případě procházeli frekventanti, ale
do kterého mohou vstupovat pacienti právě kvůli změně neadaptivních poloh těchto
vlastností.
Dotazník interpersonální diagnózy
Při statistickém porovnání kohorty absolventů a začínajících frekventantů se
neprokázala signifikantní změna v dimenzi Afiliace – Agrese. V dimenzi Dominance –
Submise se však absolventi výcviku jevili jako signifikantně dominantnější (t=-2,96,
p=0,004).
Vyšší míru dominance u absolventů spojuji se zvýšenou mírou maskulinity podle
Freiburského osobnostního dotazníku, tedy s větší schopností sebeprosazení a vyšší
sebejistotou.
Hartl (1997) ve svém výzkumu také použil ICL a dospěl ve škále Dominance –
Submisivita ke stejným výsledkům. Ve škále Afiliace – Agrese se jeho výzkumný vzorek
posunul ve směru k Agresi. V našem výzkumném vzorku je tento posun mírný, nikoliv
signifikantně důležitý. Hartl na základě položkové analýzy dospěl k názoru, že tento posun
vypovídal o akceptování takových rysů charakteru jako samostatnost či nezávislosti, ale také
o odmítání snahy být vždy přátelský a laskavý. Poslední dva jmenované rysy podle něj
nemusejí být psychoterapeutovi ku prospěchu, znamenají totiž riziko brzkého vyčerpání či
vyhoření.
Začínající frekventanti se od obecné populace ani v jedné z dimenzí signifikantně
neliší. Jejich obraz ideálního já je však signifikantně vyšší (t=-2,46, p=0,019 ) než jejich
současné sebeposouzení v dimenzi Dominance – Submisivita. Lze tedy usuzovat, že jejich
současná úroveň dominance je pro ně nevyhovující a právě v této kategorii vnímají své
osobnostní či profesní rezervy.
Absolventi výcviku se od běžné populace liší zvýšenou mírou dominance (t=3,19,
p=0,03).
Můžeme tedy konstatovat, že očekávání začínajících frekventantů ve smyslu
osobnostních změn se v těchto interpersonálních dimenzích zcela naplňují a absolventi
výcviku se oproti celkové populaci vnímají jako dominantnější (nesmíme zapomínat, že data,
ze kterých vycházíme, jsme získali na základě sebeposouzení probandů).
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Sebeposuzovací škály
Při interpretaci výsledků této metody jsem spíše střízlivý až skeptický, neboť
předpokládám poměrně velkou sebestylizaci probandů danou spojením zaměření metody a
prostředím, ve kterém byla tato metoda použita. Interpretaci této metody tedy nebudu věnovat
tolik pozornosti jako u metod předchozích.
Začínající frekventanti podle této metody očekávají signifikantní změnu ve všech
kategoriích, které hodnotili: nervozita, depresivita, sebedůvěra, schopnost empatie,
otevřenost, schopnost navázat kontakt, schopnost sebereflexe, terapeutické dovednosti,
spontaneita, schopnost sebeprosazení, tvořivost a schopnost nadhledu. Ve všech kategoriích
očekávají posun v pozitivním směru těchto kategorií.
Také absolventi výcviku referují o signifikantní změně ve všech kategoriích kromě
depresivity a sebedůvěry. Výpověď o nesignifikantní změně sebedůvěry je zarážející, neboť
předchozí metody naznačovaly její vzrůst.
Při statistickém porovnání očekávání začátečníků a výpovědí o změně absolventů se
statisticky významně shodují tyto kategorie: schopnost kontaktu, terapeutické dovednosti,
schopnost sebeprosazení, tvořivost a nadhled. U ostatních kategorií došlo u absolventům ke
statisticky nevýznamným změnám ve směru očekávání začínajících frekventantů, kromě
jediné výjimky byla očekávání začátečníků vyšší než referovaná změna absolventů. Touto
výjimkou byla otevřenost, jejíž zvýšení předčilo očekávání začátečníků.
Test Hodnot
Výsledky Testu hodnot naznačují, že do výcviku vstupují především lidé vyznávající
sociální hodnoty. V našem výzkumném vzorku se dokonce nenašel žádný proband, pro nějž
by tyto hodnoty měly pouze malý význam. Domnívám se, že tato charakteristika je platná pro
velkou část jedinců realizujících se v oblasti pomáhajících profesí.
Jako ambivalentní (z hlediska celého vzorku) vychází vztah k teoretickým a
ekonomickým hodnotám. I když přibližně pro třetinu výzkumného vzorku mají tyto hodnoty
poměrně velký význam, přibližně stejnou část probandů tyto hodnoty oslovují spíše
nevýznamně.
Jako nejméně významné hodnoty se v našem výzkumném vzorku jeví hodnoty
politické a náboženské. Téměř pro polovinu vzorku mají tyto hodnoty jen malou důležitost.

7. Diskuse
Především je třeba zdůraznit, že náš výzkumný vzorek je specifický a proto při
veškerém zobecňování poznatků získaných naším výzkumem je třeba být nanejvýš opatrný.
Specifika našeho vzorku jsou dána jednak kvalitami tohoto konkrétního výcvik, ale také
specifiky generace, která do tohoto výcviku nastoupila. Každý výcvikový běh i v rámci
samotného SURu je jiný, neboť se do něj otiskávají zvláštnosti lektorů, který ten daný běh
vedou. Pravděpodobně mohou výcvik ovlivňovat i trendy, které jsou pro danou dobu
v psychoterapii typické.
Další generalizací, kterou je třeba prodiskutovat je zobecňování poznatků o
absolventech výcviku v poznatky o psychoterapeutech. Jak už jsem výše uvedl, jen někteří
z absolventů výcviku se psychoterapii profesionálně věnují. Další fází psychoterapeutického
vzdělávání je dlouhodobé podstupování supervize, kterému jsem se ve své práci vůbec
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nevěnoval. Také soudím, že ti, kteří se psychoterapii po výcviku doopravdy profesionálně
věnují jsou také svým způsobem specifičtí. Je také možné, že k další změně osobnostních
proměnných dochází až později, ať už oddáleným integrováním zisků z výcviku či
vykonáváním samotné psychoterapeutické profese.
Jedním z faktorů, který se podílí na změnách osobnostních rysů a které naše
výzkumné uspořádání nedokáže oddělit, je samotných pět let, které výcvik trvá. Pět let je ve
vztahu k lidskému životu poměrně dlouhá doba. Navíc v období mladé dospělosti (typické
vývojové stadium pro většinu frekventantů) dochází k mnohým životním změnám, které
mohou osobnost významně ovlivnit.
Je třeba uvážit i ne zcela aktuální standardizace použitých testových metod. Proto
musíme brát závěry ve srovnávání s celkovou populací s určitou rezervou.
Transverzální pojetí výzkumu nám navíc neumožňuje postihnout charakteristiky těch
frekventantů, kteří výcvik nedokončí. Tyto poznatky by mohly být přínosem pro vystopování
dimenzí osobnosti, které jsou pro setrvání ve výcviku případně i v psychoterapeutickém
procesu kritické. Zároveň by s určitými omezeními mohli být implikovány i na oblast výběru
adeptů psychoterapie či indikování pacienta do psychoterapie.
Výsledné změny lze tím, že jsou sebrány z celého vzorku, vnímat jako příliš zobecnělé
„zprůměrované“ a nevystihující individuální posun každého jedince. Tento nedostatek by bylo
možno napravit v rámci longitudinálního výzkumu, který chci uskutečnit ve spolupráci s
frekventanty VIII. výcvikové komunity SI.
Zajímavé výsledky by mohlo přinést i zkoumání nikoliv celkové změny vybraných
osobnostních kategorií, ale sledování změny jejich rozložení v pásmech adaptability a
neadaptability (krajní formy osobnostních dimenzí). Hartl (1997) referuje o trendu „posunu“
(mezi měřením před a po výcviku) ke středovým hodnotám v jeho výzkumném vzorku. Tuto
analýzu by bylo možné provést i na základě dosud sesbíraných dat v našem výzkumném
vzorku.
Hartl (1997) také uvádí rozdílné změny u žen a mužů. I tímto způsobem by se dal náš
vzorek analyzovat, případně i hledat příčiny tohoto pohlavně odlišného reagování na situaci
výcviku.
V rámci longitudinálního výzkumu by bylo možno sledovat frekventanty i v jejich
osobnostních proměnách v průběhu výcviku, nejen na začátku a konci. Toto zkoumání by
mohlo zachytit, jak nakolik může frekventanty ovlivňovat případná dočasná desintegrace
způsobená vlivem výcviku, či zkoušení nových.
Kvalitativní doplněk longitudinálního výzkumu by mohl blíže objasnit motivaci
frekventantů ke vstupu do výcviku, prožívání a percepci změn výcvikem vyvolaných.

8. Shrnutí
Při použití osobnostního dotazníku jsme nezjistili žádné přímé změny ve struktuře
osobnosti, které by mohly být výcvikem vyvolány. Skupina začínajících frekventantů se však
v porovnání s obecnou populací se ukázala jako více emocionálně labilní, umírněnější ve
smyslu agresivity a dominance, ale také i extrovertovanější a s větší potřebou sociálního
kontaktu. Skupina absolventů výcviku se také jevila extrovertovanější a družnější. Oproti
obecné populaci vykazovala také ale vyšší známky sebeprosazení a sebejistoty. Nebyla pro ni
charakteristická emocionální labilita tak, jako u začínajících frekventantů. Z tohoto hlediska
(dvojím porovnáním s obecnou populací) můžeme říci, že psychoterapeutický výcvik
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ovlivňuje frekventanty ve směru nárůstu sebejistoty, schopnosti prosazení a emoční stability.
Také metoda zjišťování interpersonálního stylu poukazuje k nárůstu dominance
vlivem výcviku. Tato změna odpovídá očekávání začínajících frekventantů.
Metoda sebeposuzovacích škál nám dala informaci o tom, že absolventi výcviku
percipují změny v mnoha oblastech sfér osobnosti. Totéž očekávají i frekventanti, kteří do
výcviku vstupují.
V oblasti vyznávaných hodnot můžeme o adeptech psychoterapie říci, že vyznávají
především sociální hodnoty. Náboženské a politické hodnoty jsou pro ně spíše nevýznamné.
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1. Úvod
Šikana byla dlouhou dobu pokládána za jev, který se ve školách čas od času vyskytuje.
Výzkumy posledních let ale ukazují, že je mnohem rozšířenější, než se předpokládalo, a že
škody, které může napáchat, mohou být velmi vážné a mít dlouhodobé následky. Jsou známé i
případy, kdy šikana dohnala žáky až k sebevraždě. (2)
Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo
zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a obvykle opakované užití násilí
jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších
důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží,
poškozování věcí druhé osobě, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či
ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Šikana se projevuje i v
nepřímé podobě jako nápadné přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou
spolužáků. Nebezpečnost působení šikany spočívá zvláště v závažnosti, dlouhodobosti a
nezřídka v celoživotních následcích na duševním a tělesném zdraví.(5)
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2. Vývoj šikany
Šikanování je proces, který se vyvíjí postupně v několika stádiích. Je však třeba si
uvědomit, že následující rozdělení do pěti vývojových stádií se používá především
z didaktických důvodů. V praxi není možné vysledovat a určit přesné hranice mezi
jednotlivými stádii, protože ta v sebe různě rychle přecházejí, překrývají se a splývají.
Zda zůstane pouze u těch nejmírnějších forem, nebo se proces rozvine až do podoby
dokonalé šikany, záleží jen na přístupu okolí hlavních aktérů. (3)

Stupně:
1. Ostrakismus - jde o mírné, převážně psychické formy násilí, kdy se okrajový člen necítí
dobře – je neoblíben a neuznáván. Ostatní ho více či méně odmítají, nebaví se s ním,
pomlouvají ho, spřádají proti němu intriky, dělají na jeho účet drobné legrácky apod.

2. Přitvrzování manipulace a fyzická agrese - agresor mapuje situaci a testuje, kam až
manipulace může zajít. Zkouší takzvaně přitvrdit a manipulace nabývá podoby tělesných
útoků. Posléze agresor zjišťuje, že mu toto jednání přináší nejen pocit uspokojení, ale i obdiv
a respekt ostatních dětí, což jej samozřejmě dále povzbuzuje.
Jak bude vypadat další vývoj, do značné míry závisí na míře pozitivního zaměření skupiny a
na postojích žáků k šikanování. V případě, že ve skupině existuje soudržnost, kamarádské
vztahy a převažující pozitivní morální hodnoty, kdy žáci mají zásadně negativní postoje
k násilí a ubližování slabším, pokusy o šikanu neuspějí. Jestliže je imunita skupiny vůči
šikaně nějakým způsobem oslabena, jsou pokusy o šikanování trpěny tak je téměř jisté, že
násilí v nějaké podobě zakoření a může při souhře dalších okolností růst do pokročilých
stupňů skupinové destrukce. Porušená imunita skupiny může být způsobena počátečním
zmatkem, panováním převážně lhostejných vztahů, atmosférou rivality a nepřátelství apod.

3. Nukleový (jádrový) - jestliže se nepostaví pevná hráz přitvrzeným manipulacím a
počáteční fyzické agresi jednotlivců, často se utvoří skupinka agresorů „úderné jádro“. Tito
šiřitelé „viru“ začnou spolupracovat a systematicky, nikoliv již pouze náhodně, šikanovat
nejvhodnější oběti. V počátku se stávají jejich oběťmi téměř vždy ti, kteří jsou už
osvědčeným objektem ostrakizování. Jde o žáky, kteří jsou v hierarchii nejníže, tedy ti
„slabí“.
V tomto klíčovém momentu se rozhoduje, zda se počáteční stádium přehoupne do stádia
pokročilého.
V této době je již skupina v hrubých obrysech rozdělena na podskupiny, které podle svého
charakteru různými způsoby bojují o vliv. Jestliže se do této doby nezformuje silná pozitivní
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podskupina, která bude alespoň rovnocenným partnerem ve vlivu a popularitě svých členů
podskupině tyranů, tažení podskupiny tyranů za mocí může nerušeně pokračovat. Silné
skupiny charakterově slušných žáků se ale nevyskytují příliš často.

4. Mlčící většina - v případě, že není ve skupině silná pozitivní podskupina, činnost jádra
agresorů může nerušeně pokračovat a přinese i plody. Normy agresorů jsou přijaty většinou a
stanou se nepsaným zákonem. V této době získá neformální tlak ke konformitě dynamiku a
málokdo se mu dokáže postavit. Hlavní roli hraje samozřejmě strach. U členů „virem“
přemožené skupiny dochází k vytvoření jakési alternativní identity, která je zcela poplatná
normám vůdců.

5. Totalita neboli dokonalá šikana - v tomto stádiu jsou normy agresorů přijaty nebo
respektovány všemi členy skupiny a dojde k plnému nastolení totalitní ideologie šikanování,
tzv. stádiu vykořisťování. Jde o rozdělení žáků na dvě sorty – otrokáři a otroci. Otrokáři
využívají na otrocích všechno, co je využitelné, od materiálních věcí po jejich tělo, city,
rozumové schopnosti, školní znalosti apod. Otroci jsou stále závislejší a ochotnější dělat
cokoliv. Neúnosnost utrpení řeší únikem do nemoci, neomluvenou absencí, odchodem ze
školy, pokusem o sebevraždu apod.
Na pátém stupni destrukce je hrůzné to, že všichni členové skupiny včetně týraných a
terorizovaných žáků normy šikanování přijmou za své, případně je alespoň respektují.

3. Příčiny a motivy šikany
Velice důležité je nelitovat času a důkladně pátrat po příčinách, proč se dítě – agresor
chová tak, jak se chová, a proč se jiné dítě dostalo do pozice oběti. Až překvapivě často jsou
odhaleny kořeny v rodinách hlavních aktérů. Říčan (4) vysledoval a popsal čtyři hlavní
motivy šikany.
1. Tlak kolektivu – jedinec je nucen, aby se choval tak, jak společnost očekává.
2. Touha po moci – touha ovládat druhého ať už za účelem prospěchu (nabytí peněz, hmotné
věci…), či uspokojení vlastního ega.
3. Motiv krutosti – člověku někdy působí potěšení, když vidí druhého trpět, aniž by se
jednalo o jedince se sklony k sadismu.
4. Zvědavost, experiment – agresor je zvědavý a zkouší, jak bude druhý jedinec reagovat na
ponížení a bolest, jak se projeví jeho strach.

4. Spouštěcí mechanismy šikanování
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Aby se šikanování jako konkrétní forma antisociálního chování skutečně projevilo, je
zapotřebí vhodné konstelace některých faktorů. Jde zvláště o rizikové osobnostní
charakteristiky a nepreventivní prostředí. (1)

4.1. Osobnostní charakteristiky
Jde o osobní charakteristiky nejen iniciátorů a obětí, ale i členů skupiny, kde se
šikanuje a v neposlední řadě svůj význam zde má i osobnost pedagoga.
1. Agresor – iniciátor může mít několik různých podob. Jedním z majoritních společných
znaků je snaha dominovat, bezohledně se prosazovat a ovládat druhé. Tyto děti bývají
většinou tělesně zdatné a mají zjevně kladný vztah k projevům agrese. Dalším typickým
znakem je nedostatek morálního cítění, absence jakýchkoli pocitů viny, lítosti. V důsledku
nedostatku sebereflexe zasloužený trest vždy vnímají jako křivdu. Mohou být nadprůměrně
inteligentní nebo právě naopak primitivní a omezení, mají sklony k sadismu, sobectví a
sebestřednosti. Většina násilníků vykazuje vysoký stupeň sebevědomí a ve společnosti
ostatních dětí jsou oblíbeni a obdivováni. Také se ale může stát, že se iniciátorem šikany stane
dítě nepříliš oblíbené, s nízkým sebevědomím, které se snaží strhnout na sebe pozornost, a
které touží po obdivu a uznání mezi spolužáky.
Z praktického diagnosticko-nápravného hlediska jsou iniciátoři šikany charakterově rozděleni
na tyto typy. (1)
1. typ – hrubý, primitivní, impulsivní s kázeňskými problémy, narušeným vztahem k autoritě,
někdy zapojený do gangů páchajících trestnou činnost. Šikanuje masivně, tvrdě a nelítostně,
vyžaduje absolutní poslušnost, používá šikanování cíleně k zastrašování ostatních. V rodinné
výchově je častý výskyt agrese a brutality rodičů. Vypadá to, jako by agresoři násilí vraceli
nebo ho napodobovali.
2. typ – velmi slušný, kultivovaný, narcisticky šlechtěný, sevřený, zvýšeně úzkostný, někdy i
se sadistickými tendencemi v sexuálním smyslu. Násilí a mučení je cílené a rafinované, děje
se spíše ve skrytu, bez přítomnosti svědků. V rodinné výchově jsou často uplatňovány
důsledné a náročné přístupy, někdy až vojenského drilu bez lásky.
3. typ – optimistický, dobrodružný, se značnou sebedůvěrou, výmluvný, nezřídka oblíbený a
vlivný. Šikanuje pro pobavení sebe i ostatních. V rodinné výchově nejsou zaznamenána žádná
specifika. Pouze v obecné rovině je přítomna citová subdeprivace a absence duchovních a
mravních hodnot.
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2. Oběť – a její charakteristika je mnohem obtížnější než u agresora. Téměř každá skupina si
najde nějakou tu menší oběť a kritéria tohoto „vyznamenání“ jsou velmi rozmanitá. Navíc
někdy není důležité, jaká oběť vlastně je, její výběr je naprosto nahodilý. Při troše smůly se
může obětí stát kterékoliv dítě.
Přesto na školách existují „typické“ oběti s určitými rysy v chování a jednání, které agresoři
umí velmi dobře vycítit a zcela efektivně využít. V žádném případě to nejsou nějací defektní
jedinci. Jsou to pouze „nejslabší ze slabých“. To znamená, že vůbec neumějí skrývat strach a
využívat strachu druhých. Také bývají tělesně slabší, neobratní, obézní či jinak
handicapovaní. Obětí se bohužel také stávají děti sociálně znevýhodněné (neoblékají se podle
poslední módy, nemají mobilní telefon atd.). Rovněž není žádným překvapením, že
provokujícím faktorem může být jakákoliv psychická odlišnost (viditelná bojácnost, přílišná
sebekritičnost, slabší inteligence nebo naopak vyšší inteligence). Zaměříme-li se na rodinné
zázemí, ukázalo se, že většina obětí má rodiče s velmi úzkostnou a přehnaně pečlivou
povahou, kteří děti příliš omezují a kontrolují a tím prohlubují jeho nesamostatnost a citovou
závislost. Druhým pólem jsou rodiče, kteří své děti týrají nebo zanedbávají. Takové dítě se
chová nebo vypadá jinak než ostatní a často nemá šanci do kolektivu zapadnout. Zvláštním
typem je „sparťanská“ výchova, kdy dochází k charakterové závislosti tyrana a týraného.
Týraný zcela záměrně provokuje potencionální agresory a výsledná šikana je jeho cílem.
Může se ale také stát, že oběť je zároveň i agresorem (např. neoblíbený žák, který je sám
šikanován se připojí k šikaně dalšího žáka, aby si získal popularitu).
3. Skupina – kde se rozvinul pokročilý stupeň, bývá od počátku rizikovou v postojích
jednotlivých žáků k šikanování. Na konkrétních „příklonech a odklonech“ záleží, zda
počáteční pokusy zapustí kořeny nebo budou jednoznačně a nekompromisně zastaveny.
Většina členů skupiny vše hodnotí s ohledem na svůj prospěch a ze svého soběstředného
pohledu. Jejich postoje jsou pro „zabydlení“ šikanování příznivé a pohybují se od pasivního
zastrašeného nesouhlasu přes nezúčastněnost (mě se to netýká), sympatizování (se zájmem
přihlížejí, pozorují a baví se) až po souhlasný postoj (aktivně se připojují). Ve skupině se
může vyskytovat žák s iniciativním postojem k týrání slabých, ale pokud má nějaké výhrady,
je často paralyzován strachem.
4. Pedagog – musí sám sobě rozumět a musí znát své možnosti, protože jeho hlavním
„nástrojem“ při ovlivňování skupiny a jednotlivců je jeho vlastní osobnost. Musí umět
reflektovat sám sebe a svůj vztah k žákům. Není-li tomu tak, potom nevyhnutelně na svých
svěřencích a celé skupině páchá škody. Závažných nedostatků může být celá řada. Od morální
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nebo osobnostní nezralosti přes absenci nadání pro pedagogickou práci až po výraznou
patologii.

4.2. Prostředí
Prostředí má pro výskyt šikanování nepřehlédnutelný vliv. Pod prostředí můžeme
zahrnout všechno, co agresory obklopuje. Rodina, spolužáci, kamarádi, škola a školská
zarízení …

5. Diagnostika šikany
Jak poznat, že se dítě stalo obětí šikany? Je zcela mylné se domnívat, že se nám dítě
samo svěří! Důvody, proč se snaží celou záležitost co nejdéle tajit, mohou být různé. Největší
roli hraje pochopitelně strach ze msty agresorů. Někdy to však může být i strach z reakce
rodičů

(např. strach, že zklame svého otce). Mezi další důvody patří to, že se dítě za své

postavení stydí, má pocit, že mu nikdo nebude věřit, že ztratí své poslední kamarády, když
bude žalovat apod. (3)
Pokud tedy chceme zjistit, zda se dítě nestalo obětí šikany, musíme se na ně aktivně
zaměřit. K podezření mohou vést specifické známky v jeho chování či v chování jeho
blízkého okolí. Také je nutné všímat si zevnějšku, ačkoliv ty samozřejmě nemohou být vždy
spolehlivým vodítkem. Alarmující by však pro nás měla být každá netypická změna, kterou
bychom u daného dítěte nečekali.
Pro přehlednost jsou známky šikany rozděleny na přímé a nepřímé.
Přímé známky šikany – chování okolí vůči dítěti
● úmyslné ponižování, zesměšňování, hrubé žertování, nadávky
● neustálé kritizování, zpochybňování
● poškozování a krádeže osobních věcí
● omezování svobody
● honění, strkání, rány, kopání, bití, tělesné napadení apod.
Nepřímé známky šikany – chování nebo vzhled dítěte
● strach jít ráno do školy, záškoláctví
● opakované bolesti hlavy a břicha, smutná nálada, apatie nebo naopak nezvyklá agresivita
● špatné usínání, noční můry
● zhoršení prospěchu ve škole, ztráta zájmu o učení, porucha soustředění
● pozdní návraty ze školy, dítě se vrací poškozené, ušpiněné, hladové, s modřinami
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● opakovaná ztráta peněz a osobních věcí apod.
Pedagog, který některé z těchto známek postřehne, by se měl zaměřit na situaci a
přistihnout agresora při činu. Také by měl zjištěnou skutečnost oznámit řediteli školy, event.
výchovnému poradci, psychologovi, provést šetření, které se řídí stejnými principy jako práce
policejních vyšetřovatelů. Od ledna 2001 začal platit interní materiál ministerstva školství,
který obsahuje nejen typologie agresorů, popisuje formy šikany, ale obsahuje také návod, jak
citlivě zjistit, zda se ve třídě šikana vyskytuje a k do v ní figuruje. Tento materiál můžeme
vyhledat na http://www.sikana.cz/msmt-pok2000.html.

6. Následky šikanování
Šikanování zanechává následky nejen na oběti šikany, ale i na iniciátorech a pasivních
přihlížečích. Závažnost poškození závisí na tom, jaké míry destruktivní síly šikanování
dosáhlo, zda bylo krátkodobé nebo dlouhodobé. Důležitá je i míra obranyschopnosti oběti. (1)
Mezi psychické následky patří zejména frustrace sociálních potřeb oběti, snížená
schopnost navazovat a udržovat vztahy, nízké sebehodnocení, špatný vztah ke škole a lidem,
stálé napětí, špatné nálady a smutek. U pokročilých stupňů šikanování to bývá strach vedoucí
k poruchám spánku, zvýšené únavnosti, neúspěchům ve škole i v soukromém životě. Typické
je, že jedinec v minulosti vystavený šikaně neusiluje o lepší společenskou pozici, nýbrž má
tendenci stát se outsiderem ve všech skupinách, i tam, kde se nešikanuje. Pokud šikana trvá
delší dobu (měsíce až roky), dochází k totálnímu vyčerpání organismu, což může mít za
následek rozvoj psychosomatických onemocnění. Stále vysoká hladina stresových hormonů
v krvi vede ke zvýšenému krevnímu tlaku a ke zvýšenému riziku kardiovaskulárních nemocí
v dospělosti.
U agresorů se v dětském věku jedná především o zhoršení prospěchu, členství
v pochybných partách, horší využívání vlastních psychických schopností. V dospělosti bylo
vysledováno výrazně více konfliktů se zákonem, kriminalita, u děvčat krutost k vlastním
dětem, „charakterová zmrzačenost“, antisociální postoje.
Dětem, které šikaně pasivně přihlížely, hrozí ztráta iluzí o společnosti, která by měla
každému člověku zajistit ochranu proti jakékoliv formě násilí. Vzhledem k jejich zkušenosti,
že autority nijak nezasahují, ačkoli jsou mravní i zákonné formy zcela evidentně
překračovány, mohou pak coby dospělí k násilí a porušování zákona obdobně přistupovat i
oni sami. Dochází tedy k porušení a pokřivení mravních a morálních postojů a tím i
k narušení celé společnosti a jejího systému, na němž je založena. (3)
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7. Prevence šikany
Podobně jako je tomu u většiny nemocí, i o šikaně platí, že je mnohem snadnější,
účinnější a levnější zlu předcházet, než je později, možná až příliš pozdě, odstraňovat nebo
proti němu bojovat. To platí jak pro školní, tak pro rodinnou výchovu.
Prevence šikany je na místě jak tam, kde k ní dosud nedochází, resp. kde nebyla
zpozorována, tak i tam, kde k ní prokazatelně došlo, kde byla uplatněna opatření
k bezprostřední nápravě a kde jde nyní o odstranění hlubších příčin a o to, aby se problémy
neopakovaly. Metody prevence jsou v obou případech stejné.
Poznatky a získané zkušenosti vedou k názoru, že nebezpečí šikany můžeme snížit
především uplatňováním některých zásad, které všeobecně prospívají dětskému duševnímu a
mravnímu vývoji a pomáhají vytvářet dobré vztahy v rodině a ve škole. (4)
Mezi tyto zásady můžeme zařadit:
1. Solidaritu se slabými – učitel má a může důsledně sledovat strategii založenou na podpoře
outsiderů. Může si záměrně všímat dětí plachých, úzkostných, nějak handicapovaných apod.,
může využívat každé příležitosti k tomu, aby je povzbudil, dodal jim odvahu, posílil jejich
sebevědomí, ujistil je, že jsou stejně hodnotné jako ti ostatní, aby jim dal příležitost v něčem
vyniknout, zapojit se do společenské činnosti, zapadnout lépe do kolektivu. Nesmí přitom
čekat na vděčnost, protože outsideři jsou často outsidery právě proto, že nedovedou
poskytovat citovou odezvu tak jako druhé děti, proto bývají izolováni. Dovedeme-li jim
přesto poskytovat citovou oporu, mohou se změnit. Mohou být vděční a postavit se za učitele,
až to bude potřebovat, třeba proti většině třídy, kterou popudí jeho náročnost a důslednost.
Mohou se stát oporou jeho autority. Ale jít touto cestou je namáhavější a riskantnější, protože
averze, které je vystaven outsider, se přenáší na toho, kdo se s ním sblíží, kdo ho podporuje.
Proto se učitelé, aniž si to uvědomují, často distancují od outsiderů, aby neutrpěla jejich
popularita. Orientovat se na outsidery je tedy v jistém smyslu oběť. Je to ovšem právě ta oběť,
kterou má učitel přinést, chce-li předcházet šikaně, chce-li preventivně chránit ty, kteří jsou
šikanou ohroženi. Orientace na outsidery znamená stálý zápas o důvěru dětí. Pokud
nechceme, aby ve třídě vládl krutý „zákon smečky“, musíme mít dobré informace o tom, co
se v ní děje. Děti mají silnou potřebu svěřovat se, je jen třeba podporovat je v tom, zvláště
tím, že se jich budeme vyptávat na věci, které je zajímají, a budeme jim skutečně naslouchat,
aniž bychom je na každém kroku mentorovali. V atmosféře laskavé důvěry jim pak
„vyklouzne“ i to, co nechtěly.
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2. Podporu autority učitele – autorita učitele a školy jako celku je nezbytnou podmínkou
toho, aby škola řádně plnila své poslání, a samozřejmě i toho, aby se vypořádala se šikanou.
Zde je důležitá nejenom podpora ze strany rodičů, ale zvláště podpora ředitele školy. Velkou
nevýhodou na druhém stupni ZŠ je fakt, že se ve třídě střídá celá řada učitelů. Tím důležitější
je, aby třídní učitel měl co největší podíl na výuce a co největší podporu ředitele pro svou roli
– roli toho, kdo má ve třídě hlavní moc, tedy soudní a výkonnou. Jen dlouhodobá kontinuita
umožní učiteli žáky dobře znát a poskytne dětem pocit bezpečí k pevnému bodu, jímž má být
v tom chaotickém jarmarku školního dění právě ta jedna důvěryhodná a autoritativní (nikoli
autoritářská) osoba, které důvěřují a na kterou spoléhají.
3. Posílení demokracie ve třídě a ve škole – výchova dětí k demokracii není jen záležitostí
výuky ve speciálním předmětu. Jde především o styl jednání učitele s dětmi a s jejich rodiči.
Ptáme se dětí na jejich názory a přání, nasloucháme jim, respektujeme je, dáváme možnost
volby, pěstujeme ve třídě a škole žákovskou samosprávu, umožňujeme rodičům co nejčastější
přístup do školy, dáváme k dispozici co nejvíce informací a informujeme rodiče o problémech
školy. To je cesta k důvěře. Největší překážkou demokratizace školy je, kromě působení
pozůstatků totalitní mentality, nedostatečná průprava učitelů a ředitelů k demokratickému
managementu tříd a škol.
4. Ideovou výchovu – ta spočívá v tom, že dětem vštěpujeme základní hodnoty, na nichž naše
společnost stojí, jako je úcta ke každé lidské bytosti, solidarita, soucit, obětavost, čest apod.
Ideová výchova je nezbytnou součástí prevence a základem je osobní příklad učitele. Jednou
z technik ideové výchovy je vypracování „Charty třídy“.
5. Princip kooperace ve výchově a učení – je dobrou prevencí šikany. Základní myšlenka je
prostá. Vytvořením kooperačních týmů podporujeme zapojení outsiderů do skupinových
aktivit, dáme jim příležitost být platnými členy týmů a tak jim pomůžeme získat respekt třídy
i vyšší sebeúctu, učíme potencionální agresory i oběti šikany sociálním dovednostem, které
usnadňují agresorům jinou než agresivní interakci a obětem umožní vyhýbat se nebezpečným
situacím nebo z nich unikat.
6. Dozor ve škole – je jednoduchým a účinným preventivním prostředkem proti šikaně. Čím
více pedagogů nebo jiných dospělých je na chodbách během přestávek, v jídelně apod., tím
méně příležitostí mají agresoři k šikaně.
7. Spolupráci s jinými organizacemi – ta je nedílnou součástí preventivní péče. Tyto
organizace již společně vykonaly mnoho práce, aby zvýšily povědomí veřejnosti o šikaně a
poskytly informace žákům i rodičům o různých zdrojích a způsobech poradenských a
asistenčních služeb. V této části bych chtěla podrobněji zmínit vlastní zkušenost. Pracuji
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v Pedagogicko-psychologické poradně jako lektorka primární prevence. Mou cílovou
skupinou jsou žáci pátých a šestých tříd ZŠ. Při svých programech jsem nejednou odhalila to,
že řada dětí má zkušenost, ať už osobní nebo někoho blízkého či známého, se šikanou.
Snažím se dětem tuto problematiku nenásilnou formou přiblížit. Zaměřuji se spíše na
praktické pojetí a mimo jiné formou modelových situací s dětmi trénuji obtížně řešitelné
životní situace a snažíme se společně nalézt přijatelné řešení. Snažím se tímto způsobem
zvyšovat znalosti dětí o této problematice a zlepšovat dovednost reagovat na krizové situace.
Děti se v rámci těchto programů učí, že žádný problém není bezvýchodný, získávají
informace a dovednosti jak a kde hledat pomoc v závažné situaci a učí se rozpoznávat znaky,
které jsou rizikové. Toto téma nikdy nezařazuji mezi první probírané. Je potřeba nejprve děti
poznat a zmapovat situaci ve třídě. Tuto práci dělám už čtvrtým rokem a musím podotknout,
že nezřídka se setkávám s více či méně závažnou formou šikany. Ve škole spolupracuji
s výchovnou poradkyní a třídní učitelkou. Všimla jsem si, že jejich přístupy k této
problematice se na jednotlivých školách velice různí. Na jednom pólu je obrovská
informovanost, kooperace a vstřícnost a na druhém zatvrzelost, přivírání očí a neochota
připustit si, že tento fenomén se právě v jejich třídě nebo škole může vůbec vyskytovat. Vždy,
když mám podezření na šikanu, informuji je. Samotného šetření se neúčastním. Mohu proto
jen porovnávat chování dětí před a po provedeném šetření a vysledovala jsem, že ve velké
většině případů ke změně v chování skutečně došlo. Shrnu-li to, tato práce má bezpochyby
smysl a kromě jiného mi také přináší veliké uspokojení a mám vždy dobrý pocit z toho, že
vložené úsilí nese plody.

8. Psychoterapeutická intervence
Přesně definovaná a zcela speciální psychoterapie při problematice šikanování
neexistuje, stejně jako neexistuje určitá psychoterapeutická škola zabývající se právě tímto
problémem. Rozsah a potřeba psychoterapie v tomto případě závisí na mnoha proměnných,
jako je věk a pohlaví dítěte, způsob a doba šikanování, zda šlo o šikanování ze strany rodičů
či příbuzných nebo naopak ne příliš blízkých, na podpoře a spolupráci rodiny apod.
Za nejvhodnější se považují techniky nedirektivního přístupu. Psychoterapeutická
léčba u dítěte je charakteristická vysokým stupněm náročnosti na osobnost psychoterapeuta.
První a základní pravidlo je, že situace šikanovaného nebude v souvislosti s touto naší
intervencí ještě horší, než byla před ní. Jedním ze základních úkolů terapeuta, stejně jako by
tomu mělo být i u ostatních dospělých v okolí dítěte, je pomoci dítěti. Terapeuta tedy musí
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zajímat nejen, co šikanování znamená pro dítě a jeho okolí (hlavně rodinu), ale i jak tento
problém postihne vývoj osobnosti dítěte. Cílem je pomoci dítěti traumatický zážitek otevřít,
vytěsnit ho, zbavit se ho. Terapeut by měl pomoci dítěti v projevování svých pocitů, úzkostí,
strachů a vzteku týkající se prožité události.
V některých případech se rodiče nebo iniciátoři samy stávají samotným nebo hlavním
ohniskem terapie – je třeba je léčit víc než oběť.
Za důležitou podmínku celého dalšího průběhu terapie se považuje průběh vstupního
rozhovoru s dítětem, protože při něm se rozhoduje o tom, zda se podaří navázat terapeutický
vztah mezi dítětem a terapeutem. Může se také stát, že jestliže se dítě zklame, již nikdy nebo
jen velmi těžko se podaří, aby o svém traumatu s někým hovořilo. Je důležité získat informace
o míře agrese a míře stresu, kterému bylo dítě vystaveno. Terapeutická funkce prvního
rozhovoru je důležitá také pro to, jak dítě trauma zpracuje. Velký význam má také atmosféra,
ve které rozhovor probíhá. Jde-li o uvolněnou atmosféru, ve které se dítě cítí být přijímáno, je
ochotno o svém zážitku mluvit.
Teprve, když získáme důvěru dítěte, můžeme začít s diagnostikou. V této souvislosti
je nutné upozornit, že musíme dbát, aby se tento rozhovor nezvrhl v pouhý výslech, kde
máme na zřeteli pouze diagnostickou stránku věci. Nesmíme také zapomenout dítěti objasnit
důvod, proč s ním hovoříme. Obvykle postačí odkaz na běžné problémy, které nastávají u
dítěte, jako je zhoršení školního prospěchu, problémy s chováním apod.
Naší snahou je poskytnout dítěti patřičnou péči a pomoc. Psychoterapeutická pomoc
musí být velmi pečlivě plánována. Nesmí být, i když v dobré vůli, vedena chaoticky a
bezhlavě.

9. Závěr
Šikana je komplexní problém pedagogický, psychologický, sociologický a především
mravní. Snaha o porozumění tomuto jevu a hledání cest k nápravě staví do ostrého světla
závažné nedostatky školského systému v naší zemi i v širším sociokulturním okruhu, ale i
bolestné nedostatky a nebezpečné rozkladné trendy celé společnosti, jimiž jsou zejména ztráta
solidarity silných se slabými, upadlé pojetí demokracie jako prostoru osobní libovůle, šíření
konzumní ideologie, podkopání principu autority, uvolnění a ochladnutí rodinných vztahů a
trávení neúměrného množství času nekulturní pasivní zábavou.
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Šikana na školách nikdy zcela potlačena nebude, není však téměř žádných pochyb, že
soustředěné úsilí, které se v současné době proti šikaně uplatňuje, k jejímu snížení velice
přispívá a nabízí pomoc jak šikanujícím žákům, tak jejich obětem. (2)
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Práce terapeuta ve věznici s dozorem
Mgr. Miriam Gutzerová

Tématem mé práce je přiblížení činnosti terapeuta ve věznici s dozorem. Toto téma jsem
si vybrala, protože zde již několik let pracuji a oblast vězeňství je stále ještě pro mnoho lidí
velkou neznámou.
Práce terapeuta je v kontextu historie českého vězeňství funkcí poměrně mladou. Z toho
vyplývá mnoho dalších skutečností. Zejména ta, že je velice důležité o jakou osobnost na této
funkci se jedná. Velký význam má dosažené vzdělání, získané vědomosti, dovednosti, ale
zejména chuť tohoto pracovníka překonávat

problémy a vytvořit si vlastní pracovní

postupy, náplně, způsoby a metody své práce. Pochopitelně při dodržení všech bodů a
povinností vyplývajících z jeho pracovního zařazení, z popisu jeho funkce a z všeobecných
povinností zaměstnance VS ČR. V každé věznici v ČR pracuje terapeut dle svých
specifických poznatků a dle svého vztahu k různým terapeutickým metodám. Terapeuté ve
vězeňství

mají

nařízeno vést

osobně

nejméně pět speciálně výchovných aktivit,

rozložených v průběhu celého týdne.
Ve věznici, v které pracuji, byla tato funkce zřízena s mým příchodem. Její přesný název
je ,,vychovatel-terapeut, přestože s náplní práce vychovatele nemá terapeut nic společného.
Překvapením pro mne bylo, že ve vězeňství nebylo potřeba pro výkon práce terapeuta,
terapeutického vzdělání. Tento postoj se již změnil a od loňského roku je od terapeutů
požadováno terapeutické vzdělání. Skutečností je ovšem fakt, že většina terapeutů tento
požadavek nesplňuje.
Terapeut ve vězeňství je v pracovním a ne ve služebním poměru. Není tedy oblečen v
uniformě, což by ztěžovalo smysl výkonu této funkce. Práce terapeuta ve Vězeňské službě je
činností velice specifickou a to zejména z důvodu souběhu několika aspektů vyskytujících se
pouze ve věznici. Jsou to aspekty prostředí, zvláštnosti skupin osob, s kterými terapeut
pracuje a v neposlední řadě aspekty týmové spolupráce, jak na oddělení výkonu trestu jehož
je součástí , tak v komplexu celé věznice, potažmo Vězeňské služby ČR. Terapeut musí při
své práci počítat s vlivem všech výše uvedených faktorů, které nelze od sebe oddělit. Jedním
z faktorů je, že ve věznici působí dvě zcela odlišné složky, složka represivní a na druhé straně
složka odborných zaměstnanců. V praxi se často setkávám s tím, že ze strany dozorců není
příiš pochopení pro odborné zacházení s odsouzenými.
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V České republice rozlišujeme 4 typy věznic. Nejmírnější je dohled, potom dozor, ostraha
a zvýšená ostraha. Do věznice s dohledem jsou umísťováni především odsouzení s menšími
tresty. Jedná se řádově o tresty dlouhé od několika dní až měsíců. Pobyt odsouzených v naší
věznici je ve většině případů kratší než jeden rok. Trestná činnost těchto odsouzených se
týká především

krádeží, podvodů, neplacení výživného a porušení rozhodnutí soudu o

zákazu řízení motorových vozidel. Specifickou skupinu tvoří odsouzení, kteří se k nám
dostávají ,, za odměnu" z věznic s ostrahou. Tito odsouzení mají dost často delší tresty i
několikaleté. Většina odsouzených ve výkonu trestu se pohybuje ve věkové hranici do 35 let.
V českém vězeňství je dosud typické ubytování ve velkých skupinách. Zastaralá vězeňská
architektura neumožňuje dosud volit jiný způsob ubytování, který by byl pro práci s
odsouzenými a pro naplňování účelu výkonu trestu mnohem přijatelnější. Na pokojích je
ubytováno zpravidla 10 až 14 odsouzených.
Bohužel tak jako ve většině věznic i v naší věznici je problém s prostory vhodnými k
realizaci mnoha aktivit. Z těchto důvodů se jich může zúčastňovat jen omezený počet
odsouzených. Mezi hlavní aktivity, které ve věznici vedu, patří individuální terapie,
arteterapie, relaxační techniky a muzikoterapie. Také se zabývám extramurálními aktivitami.
Chodím s odsouzenými do divadla, kina, na výlety apod. Již třetím rokem máme navázánou
spolupráci s mateřskou školou. Jezdíme sem s odsouzenými pomáhat s drobnými řemeslnými
pracemi a dětem předáváme výrobky , které pro ně vyrobili odsouzení.
Od letošního roku by k nám do věznice měla docházet akademická malířka, která bude
odsouzené učit malovat. Dále připravuji pro odsouzené a zaměstnance besedy na různá
témata např. o hepatitidě, o závislostech aj. Každým rokem se uskutečňuje několik hudebních
a kulturních

vystoupení pro odsouzené. Podařilo se nám také několikrát vyjet s

odsouzenými z hudebního kroužku do jiných věznic a domova důchodců.
Ráda bych se nyní vrátila k jednotlivým aktivitám, které zde vedu. Jedná se tedy např. o:
ARTETERAPIE
je jedna z možností, jak terapeuticky pracovat s lidmi ve výkonu trestu. Je to poměrně
mladý, ale slibně se rozvíjející terapeutický obor, rozšířený po celém světě. Výraz art therapy
ve svých pracích jako první použila Margaret Naumburgová ve 30. letech 20. století v USA.
V Evropě se začal tento termín používat až roku 1940 a první profesionální školení
arteterapeutů vznikala v pozdních 80. letech 20. století. Myšlenka terapeutického využití
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výtvarné produkce vznikla původně na základě zájmu odborníků o tvorbu duševně
nemocných.
Byly určeny dvě zásady zkoumání výtvarného výrazu duševně nemocných. Jednak
duševně nemocní malují jinak než zdraví a za druhé charakter jejich výtvarné tvorby se mění
podle druhu a vývoje nemoci. V současné době zažívá arteterapie svůj rozkvět nejen v USA,
Velké Británii, Francii a Německu, kde v posledních desetiletích vzniklo množství institutů i
univerzitních programů pro studenty denního i dálkového studia, ale i ve státech bývalého
socialistického tábora, ba i v zemích třetího světa.
V Čechách vznikl Ateliér arteterapie v roce 1990 při Jihočeské univerzitě v Českých
Budějovicích (tzv.Rožnovská arteterapie). Založil ho a deset let vedl dnes již nežijící
pedagog, malíř a hudebník PhDr. Milan Kyzour. Tato škola je koncipována jako výcviková,
předpokládající zážitkovou analýzu ve skupině.
Arteterapie znamená v širším smyslu léčbu uměním, včetně hudby, poezie, prózy, divadla,
tance a výtvarného umění. V užším slova smyslu znamená léčbu výtvarným uměním.
Podle Hartla a Hartlové je arteterapie použití uměleckých technik jako nástroje diagnostiky,
psychoterapie, výchovy sociální práce, klade důraz na aktivitu, přičemž využívá uvolńující,
katarzní a projektivní vlastnosti lidské tvořivosti. Protože pro terapeutické účely využívá
hlavně výtvarné umění, termín se postupně zúžil převážně na modelování, kreslení, malířské
projevy, práci s textilem apod. Pomocí kresby, koláže, modelování dochází k porozumění
sobě i druhým a k překonání některých problémů.
Odsouzení se mohou pomocí všech výše uvedených metod vyjadřovat k tomu co prožili či
prožívají. Mnohdy je to nejlepší způsob jak se terapeutovi ,,ukáže" jejich vnitřní svět, jejich
psychický stav nebo jejich potlačené emocionální projevy. Odsouzení využívají výtvarného
projevu k uvolnění a otevření svého vnitřního já.
V rámci arteterapie pracuji s ods. např. s keramickou hlínou. Hlína je velice vhodný
materiál pro svou velkou vypovídající hodnotu. Nese v sobě možnosti pohybu, změny,
destrukce i integrace. Tato aktivita probíhá většinou ve vězeňské dílně, která je velmi malá a
nemůže tak pojmout všechny zájemce o tuto aktivitu. V dílně pracujeme i s dalšími materiály
jako je sklo, dřevo, látky, modelovací hmota apod. Malujeme zde obrazy olejovými a
akvarelovými barvami. Tyto obrazy pak slouží k výzdobě věznice.Vítanou činností je
malování hrnečků, které pak vymalované předáváme dětem do mateřských škol.
Některé výtvarné práce využívám při individuální terapii.
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RELAXAČNÍ METODY
V dnešní psychologii rozumíme pod pojmem relaxace psychické i fyzické uvolnění. V
průběhu relaxace se aktivuje parasympatická větev vegetativního nervového systému,
dýchání se zpomaluje a prohlubuje, snižuje se spotřeba kyslíku a výdej kysličníku uhličitého.
Snižuje se také krevní tlak a puls a zpomaluje se celkový metabolismus. Dochází k
biochemickým změnám. Zvyšuje se produkce některých neurotransmiterů, zejména
serotoninu, který pozitivně ovlivňuje náladu i pocity klidu a spokojenosti. Relaxace je
spojená i se změnami elektrické aktivity mozku. Dá se tedy říci, že relaxace je komplexní
protistresová reakce, psychofyziologický stav intenzivní regenerace organismu, ve kterém
dochází k posílení imunitního systému, zpomalení látkové výměny a hloubkové regeneraci
buněk, zejména nervového systému. Lze také říci, že kromě nesporného psychohygienického
a psychoterapeutického účinku relaxace napomáhá sebepoznání a adekvátní sebereflexi.
V této aktivitě využívám především přístroje AVS ( audiovizuální stimulace )
psychowalkmany a psychodiscmany, jejichž používání oslovilo mnoho odsouzených. Tato
aktivita je jimi velmi vyhledávaná. Někteří z nich odcházejí z výkonu trestu s přesvědčením,
že tento přístroj musejí vlastnit.
Podle některých odborníků tyto přístroje účinně a rychle ovlivňují bioelektrickou aktivitu
mozku. Jinými slovy přístroj navozuje jednotlivé hladiny vědomí a při pravidelném používání
zlepšuje schopnost mozku celé

spektrum hladin vědomí lépe využívat a navozovat.

Rozlišujeme několik hladin vědomí.
Hladina vědomí s nejvyšší frekvencí (14 a více Hz) je hladina beta. Je charakterizována
menším či větším napětím a vydrážděním, je stavem vědomého soustředění se na vnější svět,
akceschopnosti a připravenosti reagovat. V hladině beta se nacházíme převážnou část dne.
Hladina beta se akvivuje vždy, když zapojíme do chodu pohybový aparát.
Další hladinou je hladina alfa ( 8-13Hz). Je stavem plné bdělosti bez jakéhokoli napětí, v
němž se mozek nezabývá soustředěným myšlením.Tento bdělý odpočinek je doprovázen
příjemnými a slastnými pocity v návaznosti na zvýšenou tvorbu přirozených opiátů (
neurohormonů, z nichž nejznámější jsou endorfimy). Hladina alfa je žádoucí stav většiny
známých meditací. Setrvání v hladině alfa posiluje a regeneruje všechny životní funkce.
Hladina theta (4-7 Hz) je částečným útlumem vědomí, kdy mozek nereaguje na smyslové
podněty zvenčí. Dostáváme se do ní při nejhlubším uvolnění nebo ve spánku doprovázeném
sny. Hladina theta je jediným přístupem k našemu podvědomí. Vyznačuje se vybavováním si
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vzpomínek. Snění ve stavu theta podporuje představivost a tvořivost. Navodit samovolně
hladinu theta a setrvat v ní je velmi obtížné.
Hladina delta (0,5 – 3 Hz) je charakterizována naprostým útlumem všech mozkových
funkcí. Během hlubokého bezesného spánku, kdy do ní vstupujeme, dochází k výrazné
regeneraci všech životních funkcí a hromadění energetických rezerv.
Přístroj AVS vysílá brýlemi s diodami světelné signály a sluchátky zvukové signály o
určité frekvenci. Náš mozek se automaticky na tuto frekvenci vyladí. Tento jev je podle
odborníků vlastní každému člověku (mozku) a nazývá se ,,efekt napodobení frekvence".
AVS přístroj obsahuje vždy několik různých programů s různými frekvencemi a tak každý
program slouží k jinému účelu – účinku. Dá se použít při zdravotních potížích např.: potíže se
spánkem, spánkový dluh, oslabení organismu, depresivní stavy, negativní pocity,
podrážděnost, agresivita, únava, potíže s koncentrací, ADHD, hyperaktivita, apatické chování,
migréna, stres, úzkost, a další. Také se využívají programy na zvýšení tvořivosti, sport, učení,
zlepšení paměti, práce s podvědomím, meditace, zvýšení imunity, sebepoznání a další.
Někteří odborníci jsou naopak k účinkům těchto přístrojů skeptičtí. Domnívám se, že i
kdyby při používání těchto přístrojů opravdu nedocházelo k proklamovaným účinkům je
přesto jejich používání pro odsouzené přínosem. Tato aktivita se uskutečňuje v terapeutické
místnosti, která je mimo ubytovnu odsouzených. Při aplikaci avs přístroje leží odsouzení na
zemi, mají zavřené oči a do sluchátek je jim pouštěna relaxační hudba. Setrvávají tak několik
desítek minut v relaxační poloze. Po skončení programu rozebíráme jejich prožitky spojené s
použitím AVS přístroje.Většina z nich odchází dobře naladěna se spoustou dojmů.

MUZIKOTERAPIE
Muzikoterapie je psychoterapeutická technika, která navozuje pomocí hudby zážitky, které
klienta přelaďují do lepšího stavu.Využívá se též k odkrývání klientova nevědomí.
Muzikoterapie se může dělit na aktivní a receptivní. V muzikoterapii aktivní se využívá
zpěvu, práce s hlasem a hry na různé hudební nástroje, nebo předměty, s nimiž lze vyjadřovat
rytmus. Pomocí zvuku lze vyjadřovat pocity, vztahy k sobě samému, k druhým lidem, pocity
radosti, žalu aj. Muzikoterapie receptivní se uskutečňuje poslechem vybraných úryvků
klasické i jiné hudby s následnou diskuzí o prožívaných pocitech.
Hudba se používá k léčení od nepaměti, i v oněch posledních archaických kulturách, se
kterými se dnes ještě můžeme setkat, se léčí za doprovodu zpěvavě vyslovovaných formulí a
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rytmických nástrojů. Podobně se pomocí hudby vyvolávala a dodnes vyvolává bojová nálada
či naopak zklidnění po boji.
Účinky hudby na psychiku jsou obecně známy: některá hudba vás uklidňuje, uspává, jiná
pomáhá potlačit únavu, další dodává výkonnost při mechanické práci, a také je hudba, která v
nás probouzí pocit spojení s něčím nad námi, odraz našeho lepšího Já a lásky ke světu
(gregoriánské chorály, spirituály).
U nás ve věznici využívám aktivní i receptivní muzikoterapii.V receptivní muzikoterapii
upřednostňuji především skladby vážné hudby od autorů např. Smetana, Bach, Beethoven,
Mozart, Haydn, Vivaldi aj.
Aktivní muzikoterapie se zúčastňují většinou odsouzení, kteří umějí hrát na nějaký hudební
nástroj nebo rádi zpívají. Největší oblibu má tato aktivita u odsouzených romského původu.

INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE
Psychoterapie je léčebné působení psychologickými prostředky. Využívání těchto
prostředků je záměrné a plánovité. K psychologickým prostředkům patří slova, rozhovor,
neverbální chování, podněcování emocí, vytvoření terapeutického vztahu, sugesce, učení,
vztahy a interakce ve skupině aj. Individuální terapie je interakcí mezi psychoterapeutem a
jediným klientem.
Klienty vhodné k terapii si dost často

vybírám sama a v mnoha případech jsem

oslovována samotnými odsouzenými.. V opačném případě jsou mi doporučovány z řad
specialistů výkonu trestu. Jedná se u nich dost často o problémy s přizpůsobením na
podmínky spojené s výkonem trestu, různé psychiatrické diagózy, oběti šikany, depresivní
stavy aj.
Nedílnou součástí této činnosti je práce na bezdrogových zónách ve věznici. Jedná se o
dva oddíly, kde je umístěno přibližně 70 ods. Tyto oddíly se v podstatě od ostatních oddílů
příliš neliší. Jsou jsem umísťováni především odsouzení, kteří drogy nikdy neužívali

a

odsouzení, kteří tvrdí, že se nechtějí po výkonu trestu znovu vrátit k závislosti. Jejich tvrzení
je dost často jen účelové, protože pobyt na bezdrogových zónách je pro ně výhodnější. Z
těchto důvodů se při výběru odsouzených vhodných k této činnosti zaměřuji především na
smysluplnost práce s nimi.
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EXTRAMURÁLNÍ AKTIVITY
Extramurální aktivity jsou nedílnou součástí terapeutické práce s odsouzenými. Jedná se o
aktivity, které probíhají mimo hranice věznice. Jakákoliv příležitost opustit alespoň na
krátkou chvíli vězeňské prostředí je pro odsouzené účinnou terapií a zároveň velkou motivací
k pozitivní změně jejich chování. V rámci těchto aktivit se uskutečňují návštěvy divadelních
a filmových představení. Velmi oblíbené jsou návštěvy koncertů zaměřených na folk, country
a vážnou hudbu.

Díky této aktivitě se odsouzení podívají do školky, kde pomáhají s

drobnými údržbářskými pracemi. V loňském roce zde natírali plot, opravovali hračky,
přimontovávali poličky apod. Také se jim občas podaří opustit věznici na celodenní výlet v
rámci turistického kroužku.
Na tyto aktivity jsou odsouzení velmi přísně vybíráni a při jakýchkoli pochybnostech
nejsou do nich vůbec zařazeni nebo jsou z nich případně vyřazeni.
Domnívám se, že postavení terapeutů ve věznicích se stále zlepšuje. Záleží především na
jednotlivých osobnostech, které tuto funkci zastávají, zda jejich práce bude tvůrčí a naplňující
a nebo se stane rutinou. Jsem přesvědčená, že by v budoucnosti mělo ve věznicích pracovat
více terapeutů. Ačkoliv některé věznice statisticky vykazují jen 2 odsouzené na jednoho
zaměstnance (nerozlišuje se mezi administrativním a odborným personálem), zaměstnanců,
kteří jsou přímo ve styku s odsouzenými, je stále nedostatek.
Jako největším terapeutickým problémem a problémem smyslu výkonu trestu, vidím v
malé zaměstnanosti odsouzených. Velká část z nich po nástupu do výkonu trestu zůstává bez
práce a smysluplné náplně dne.
V každém případě je třeba závěrem uvést, že vězeňské prostředí je i při nejlepší vůli
zúčastněných osob silně zátěžové a deformující.
Použitá literatura:
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Valuch, J.: Průvodce světem AVS přístrojů. Galaxy Czech s.r.o.,2003
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Komplexní terapie psychóz s důrazem na psychoterapeutické přístupy
Michaela Hrbáčková
Psychózy jsou závažná duševní onemocnění,která mění prožívání člověka ve vztahu k okolí a
k sobě samému.Během psychotického onemocnění dochází v různé míře ke změně všech
základních kvalit našeho duševního života.Změny v myšlení,vnímání a citech mohou dosáhnout takové intenzity,že člověk nedokáže rozlišit,co je skutečné a co není.
Moderní léčba je založena především na spolupráci nemocného,jeho rodiny a dalších blízkých
lidí s odborníky na duševní zdraví.Aby spolupráce byla možná,potřebují mít všichni zúčastnění dostatek informací o tom co je psychóza,jak ji pochopit,jaké má příčiny a průběh,jak se dá
léčit i co může nemocný udělat sám.
Významnou skupinou psychotických poruch jsou schizofrenie,kterým se nadále budeme
věnovat.Jde o skupinu onemocnění s výraznou poruchou myšlení,vnímání,citů a chování.
Pojem schizofrenie je odvozen z řečtiny,kdy „schizo“ znamená štěpit se a „phren“ znamená
rozum a myšlení.Německý psychiatr Bleur který pojem zavedl chtěl zdůraznit přítomnost
rozštěpení mezi myšlením,emocemi a chováním u postižených lidí.
Schizofrenie je poměrně často se vyskytující onemocnění,které postihne asi l-l,5 % populace.
Vyskytuje se stejně často u mužů a žen,rozdíl je pouze v začátku.Začátek schizofrenního
onemocnění je v mladém věku,u mužů nejčastěji mezi l5-25 lety a u žen nejčastěji mezi 25-35
lety.Je známo,že třetina nemocných se plně uzdraví,u druhé třetiny se nemoc čas od času vrací
a poslední třetina má průběh chronický,který v různé míře narušuje život nemocného.Průběh
onemocnění ovlivňuje řada faktorů,především dobře fungující rodinné zázemí,včasná a dobře
vedená léčba pomocí léků a psychologická podpora.
Podle dnešních představ nejsou psychotické poruchy způsobeny jedinou příčinou,ale spíše
společným působením řady dílčích příčin.Můžeme je rozdělit na biologické a psychosociální
faktory.Mezi biologické faktory patří dědičnost,do určité míry se dědí dispozice onemocnět
schizofrenií,ale nikoliv schizofrenie jako nemoc.Bylo prokázáno,že v rodině,kde jeden
z rodičů trpí schizofrenií,je asi l0 % pravděpodobnost,že jeho dítě onemocní také.Podle
současných představ jsou vlastní příznaky psychózy způsobeny narušením některých
chemických pochodů v určitých částech mozku,jedná se o poruchu rovnováhy mezi přenašeči
nervových vzruchů,tzv. neurotransmiterů.Neurotransmitery jsou chemické látky,pomocí nichž
mezi sebou nervové buňky komunikují.Konkrétně se jedná o nadbytek dopaminu a nerovnováhu v souhře dopaminového a serotoninového systému.
Při nadbytku dopaminu je v mozku přenášeno příliš mnoho informací,které pak mozek
nedokáže dost dobře zpracovat.Nemocný pak nedokáže odlišit např. vlastní myšlenky od
toho,co slyší.Nedokáže se vyznat v sobě ani v okolním světě.Dochází ke zkreslenému myšlení
s bludným prožíváním a zkreslenému vnímání a halucinačními prožitky.Z dalších biologických faktorů ,který spolupůsobí při vývoji schizofrenie,jsou typické změny ve struktuře
mozku,nemocní se schizofrenií mají určité nápadnosti co do velikosti a prokrvení určitých
částí mozku.Z psychosociálních faktorů jsou v popředí pozornosti především vztahy
v základní rodině,pozornost se soustředila hlavně na tzv. dvojznačné vztahy mezi matkou a
dítětem,které mohou být jednak vzájemně závislé s ochraňující matkou a jednak nadměrně
odcizené s kritizující matkou.
Při vzniku schizofrenie předpokládáme určitou kombinaci a vzájemné působení různých
biologických a sociálních vlivů,které vytvářejí dispozici k tomuto onemocnění..Tuto dispozici
tvoří nadměrná citlivost / hypersenzitivita/ a zvýšená zranitelnost /vulnerabilita/.Zda člověk
s touto dispozicí onemocní schizofrenií,pak závisí na vzájemné působení nejrůznějších příčin.
K propuknutí psychózy dochází tehdy,když jsou lidé,kteří mají vrozenou vlohu k psycho-
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tickému onemocnění,vystaveni nadměrné zátěži z okolního prostředí.U lidí s počínajícím
schizofrenním onemocněním je stresový práh díky větší zranitelnosti výrazně snížen.
Příznaky schizofrenie
Schizofrenní on. je onemocněním převážně mladých lidí.Zřídka dochází k onemocnění náhle
a nečekaně.Většinou on. předchází různě dlouhé období několika měsíců až let,kdy se tito lidé
postupně mění,uzavírají se a přerušují sociální kontakty.Často se klienti cítí podivně bez
radosti,s nepochopitelným napětím a obavou,tělesnou únavou a neschopností se soustředit.
Ztrácejí schopnost komunikovat s vrstevníky,dostávají se jaksi mimo a začínají se uzavírat do
svého fantazijního světa.Objevují se zvláštní pocity jakési předtuchy /“něco se stane.“/
Začínají kolem sebe vidět zvláštní souvislosti,jsou nedůvěřiví a úzkostní a z toho může
vznikat neklid a nespavost.Přirozené události z okolí mohou vnímat jako ohrožující,nejen
okolní svět,ale i jejich prožívání jim připadá jako cizí.Z pocitu vztahování všeho k vlastní
osobě se mohou postupně vyvinout bludná přesvědčení,nejčastěji pocity pronásledování.To co
bylo dříve neurčité,dostává náhle jasný význam,často velmi ohrožující.Postupně je chování a
jednání klienta hluboce ovlivněno psychotickými prožitky a logikou jeho vnitřního světa.
Těmto prožitkům nemocný zcela věří a naopak přestává věřit svému okolí.Psychotické
příznaky můžeme rozdělit na pozitivní a negativní.Zjednodušeně můžeme říci,že pozitivní
příznaky znamenají nadměrné nebo zkreslené vyjádření normálních funkcí a negativní
příznaky znamenají oslabení nebo ztrátu normálních funkcí.
Pozitivní příznaky- mezi nejtypičtější patří halucinace a bludy.Halucinace jsou falešné
smyslové vjemy,které vznikají bez jasného zevního podnětu.Člověk slyší,vidí nebo cítí
věci,které nevnímají ostatní.Mohou se týkat všech smyslů,rozdělujeme je tedy na zrakové,
čichové ,chuťové,tělesné a nejčastější jsou sluchové,kdy nemocný může slyšet zvuky ,ale
často i hlasy.Může je slyšet ušima nebo jako ozvučené myšlenky v hlavě,nemocní často se
svými hlasy komunikují.
Mezi poruchy obsahu myšlení patří bludy.Blud je nepravdivá,falešná představa,která ale
nemocnému připadá naprosto pravdivá a nelze mu ji vymluvit.Obsah bludů může být velmi
pestrý-jsou to často pocity pronásledování,přesvědčení o nadání nadpřirozenou mocí či vyjímečnými schopnostmi.Přesvědčení o pravdivosti bludů je silnější než skutečnost a nemocný
může jednat pod jejich vlivem.Další poruchou myšlení jsou poruchy formy myšlení-myšlení
nemocného je nesouvislé,mluví nelogicky a obšírně,zabíhavě,nedokáže udržet linii rozhovoru.
K pozitivním příznakům počítáme i různé poruchy chování-nemocní mohou být neklidní ,
nebo se chovají velmi zvláštně.
Negativní příznaky- zde patří postupné snížení a ochuzení citového prožívání,komunikace
s okolím je omezená,nemocný se straní společnosti- mluvíme o sociálním stažení.Dále se
může projevit porucha koncentrace,obtíže s rozhodováním a plánováním.Dalším příznakem je
oslabení až ztráta vůle.Při psychotickém onemocnění bývají časté poruchy nálady,úzkost,
pocity vnitřní nejistoty.
Průběh a prognóza
Onemocnění se rozvíjí většinou postupně s tzv. prodromálními příznaky,méně často dochází
k rozvoji akutní fáze onemocnění z plného duševního zdraví.V prodromálním období si
nemocní stěžují na časté poruchy pozornosti,neurčité bolesti hlavy,zad,svalů a pocity celkové
slabosti.Tyto obtíže se postupně stupňují,až dojde k plnému propuknutí psychotické ataky.
Schizofrenie probíhá často jako epizodické onemocnění.Tzn.,že se zpravidla objevuje
v epizodách / psychotických krizích -atakách/ či posléze v opakováních-v relapsech / znovu-
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vzplanutí choroby/.Ataky bývají většinou vyprovokovány stresem,dochází k rozvoji příznaků
psychózy a je potřebná léčba psychofarmaky,často je nezbytný pobyt v nemocničním zařízení.
Každá ataka znamená velkou zátěž a změnu nejen pro nemocného,ale i jeho rodinu.Během
choroby se mění kontakt nemocného s okolím,dochází často ke ztrátě prátel,zaměstnání či
školy.Po nemoci dochází k oslabení v řadě oblastí-pacient je zvýšeně citlivý na změny,je
méně odolný vůči zátěži jak psychické tak fyzické.S obavami se dívá do budoucnosti,objevuje
se strach z nálepky duševně nemocného.V současnosti je mnoho úsilí věnováno prvním
atakám onemocnění,je velmi důležité léčit nemocného co nejdříve a tak zabránit důsledkům
nerozpoznaného nebo špatně léčeného onemocnění.Z toho plyne potřeba co největší
spolupráce s rodinou.Po první psychotické epizodě se období prvních 2-5 let považuje za
kritické.Je to období velké zranitelnosti a nemocné je nezbytné pravidelně sledovat.Je proto
důležité vědět,jaké jsou varovné příznaky navracející se nemoci.Jedná se často o nespavost,
podrážděnost,nesoustředěnost a vnitřní pocit“něco se zase děje“.Při dobré spolupráci s lékařem se lze tyto relapsy poznávat a umět jim předejít.Rozlišujeme celkem 3 fáze léčby:
léčba akutních příznaků nemoci,stabilizaci a dosažení remise,udržení remise a prevence
relapsu.Remise znamená úplné vymizení příznaků nemoci.
Jak se psychóza léčí?
Léčba se liší podle fáze onemocnění,ve které se postižený nachází a podle míry dalšího
postižení.Platí,že při akutních stavech je zásadní léčba léky,k zabránění nových atak nemoci
je opět nejdůležitější pravidelné užívání léků,mezi akutními atakami nemoci v době zmírnění
nebo vymizení příznaků se dostávají do popředí psychoterapeutické postupy léčby.Pokud je
pacient postižen spíše sociálně,profesně či je invalidizován,tak dostávají přednost socioterapeutické metody léčby.
Medikamentózní léčba
Na prvním místě v léčbě psychóz stojí psychofarmaka a to především neuroleptika,nověji
antipsychotika.Jedná se o léky ovlivňující aktivitu dopaminu v mozku.Dále se užívají
v případě poruchy nálady antidepresiva,léky na zmírnění úzkosti-anxiolytika,při potížích
s nespavostí hypnotika..Při dobré léčebné strategii zvyšujeme dávku léku postupně a
pomalu.Další zásadou je podávat lék dostatečně dlouho dobu,abychom zabránili relapsu
onemocnění.Po první atace se doporučuje podávat udržovací medikaci nejméně l rok.
Psychoterapeutické přístupy k léčbě psychóz
K nejstarším léčebným přístupům k léčbě psychóz patří psychoterapie.Díky účinným
farmakům došlo ke zkrácení hospitalizace a léčba se ve větší míře přesunula do ambulantních
podmínek.Důsledkem je větší autonomie pacienta,důraz na rodinné prostředí a na řešení
konkrétních problémů pacienta.To vedlo i k posunům v psychoterapeutické péči.Ani vysoce
potentní antipsychotické léky totiž neřeší problém psychóz v plném rozsahu.I nadále řada pacentů strádá,má negativní příznaky,neužívá medikaci,žije v izolaci a často na okraji společnosti.
Psychoterapie pomáhá překonat přechod od nemoci ke zdraví,nabízí řešení těchto problémů
spojených s rozvojem a ústupem psychózy.Většina moderních psychoterapeutických
přístupů vychází ze zkušenosti terapie schizofrenie a je proto přenositelná hlavně na
chronicky probíhající psychotická onemocnění.
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Základní dělení psychoterapeutických přístupů ke schizofrenii
podle počtu účastníků: individuální a skupinová
podle zaměření a metod:
- podpůrná / suportivní,na realitu orientovaná/
- investigativní / odkrývající/: dynamická,transpersonální,flexibilní
- psychosociální intervence a nácviková : behaviorální terapie,rodinná terapie a
intervence,psychoedukace,kognitivně behaviorální terapie,psychosociální intervence,
kognitivní rehabilitace,nácvik sociálních dovedností.
Individuální a skupinový režim psychoterapie
Individuální psychoterapie pomáhá obnovit důvěru ve svět a vytvořit si pevnou vztahovou
osobu,které může pacient důvěřovat v krizových situacích.Výhodou je větší objem času,který
je klientovi terapeutem věnován.
Skupinová psychoterapie pomáhá ujasnit si svoji situaci ve světě,porozumět způsobům,jakým
se člověk vztahuje ke druhým a uvědomit si formy chování,které vedou ke stresu.Pomáhá také
v tom,že člověk si uvědomuje to,že druzí prožívají mnohdy podobné věci,učí se od nich,jak se
s psychózou vyrovnat i jak řešit každodenní problémy.V době odeznění akutních příznaků
může podpůrně vedená skupinová psychoterapie velmi pomoci v začlenění se mezi lidi
vůbec.Skupinová psychoterapie probíhá zpravidla ve skupině 8-l2 osob a bývá užívána u ambulantních i hospitalizovaných psychotických pacientů, a to včetně nemocných v akutním a
subakutním stavu.Vedou ji nejčastěji dva psychoterapeuti.Jednotlivá sezení trvají zpravidla l
hodinu.Skupinové dění je dáno vztahy lidí mezi sebou a jejich navyklými způsoby chování.
Cílem léčby je poznat souvislosti mezi chováním jedince a jeho problémy a nemocí a pak pomoci tyto vzorce změnit.V uzavřené skupině zůstává složení skupiny konstantní a meziosobní
interakce jsou hlubší.V otevřené skupině jsou průběžně přijímáni noví pacienti.Jednotlivé
skupiny jsou orientovány buď na jedince,nebo na interakci mezi členy skupiny,nebo na
skupinu jako celek.Otvírání jednotlivých členů při skupinové terapii má za následek vznik
atmosféry důvěry,otevřenosti,sympatie a spoluúčasti. Dle Doc.MUDr.Syřišťové :Skupinová
psychoterapie má v podstatě umožnit nemocnému obnovit a vytvářet smysluplné lidské
vztahy.Má poskytnout nezbytnou základnu pro novou ,pozitivní zkušenost v sociální
interakci a pro korekci minulých selhání.Je předpokladem resocializace nemocných,kteří se
nemohli realizovat vzhledem k nemoci především ve svých společenských rolích.Z tohoto
hlediska je skupinová psychoterapie podstatnou součástí komplexní terapie psychických chorob,včetně psychóz.V případě schizofreniků je splnění základních úkolů kladených na
skupinovou psychoterapii zvláště obtížné,jelikož nemocní mají často výraznou tendenci
odmítat jakokoliv komunikaci s vnějším světem a nejsou schopni běžné konvenční adaptability.Je nutno se vyhnout v terapeutickém procesu jak znehodnocení psychotické zkušenosti,
tak její perpetuaci ve skupinové interakci,protože obojí vede k prohloubení psychózy a
sociální izolace nemocného.Záměrná reprodukce minulých narušených forem interakce,
které ostatně spontánně ve skupině různě dlouho přetrvávají,je nežádoucí.Zásadní akcent je
nutno klást na novou,pozitivní zkušenost v mezilidských vztazích,jež tu dříve nebyla
nezmůže mít někdy bez nadsázky převratný význam pro zlepšení pacientova stavu.
Vzdor autismu,negativismu a někdy tvrdošíjné tendenci nekomunikovat poskytují nám často
právě tito nemocní,podaří-li se nám je připravit a získat v individuální psychoterapii,důležité
opěrné body pro neformální terapeutickou skupinu.Svou nezřídka krajní obětavostí,nesobec-
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kostí,hlubokou nezištnou snahou pomoci druhým vytvářejí pod vedením zkušeného terapeuta
důležitou a nosnou osnovu terapeutického kolektivu,který je pro ně nezbytným východiskem
vytváření dalších smysluplných a úspěšných sociálních vazeb.
STYČNÉ BODY A ZÁSADY INDIVIUÁLNÍ A SKUPINOVÉ PSYCHOTERAPIE
SCHIZOFRENIKŮ
Význam nukleárního sociálního vztahu pro skupinovou psychoterapii psychotiků
Je nutno mít na zřeteli,že autosanační potenciál psychotické skupiny je velmi nízký.Aktivní
role terapeuta ve skupině psychotiků je podstatně větší a náročnější než ve skupinách
neurotiků.Z důvodů „časové ekonomie“ se někdy neprávem považuje individuální příprava
psychotických pacientů před skupinovou terapií za zbytečnou.Zkušenost nás však poučuje o
opaku.
Individuální psychoterapie jako nukleární socioterapie urychluje a zintenzivňuje autosanační
proces skupiny.Schizofrenikovy smysluplné vztahy k druhým lidem zasádně nelze vytvořit
pouhým začleněním do skupiny,bez opory znovuvytvořeného nukleárního terapeutického
vztahu,který je svým způsobem jedinečný a výlučný.Jistota a důvěra takového nosného
lidského vztahu je předpokladem rozvíjení dalších konzistentních smysluplných lidských
vazeb,je tím,co činí jedince imunním proti bezobsažným nebo deformujícím sociálním kontaktům.Skupinovou psychoterapii schizofreniků nelze provádět bez hluboké znalosti
osobnostní typologie,situace a historie těch,které do skupiny zařazujeme.Schizofrenici,odmítající zpočátku jakoukoliv komunikaci,více než kdokoliv jiný potřebují spolehlivou lidskou
vazbu a jsou negativističtí vůči seskupování lidí,dirigovanému pouze zvnějšku,bez vnitřní
naléhavosti a hluboké potřeby participovat na životě druhých.Na rozdíl od neurotiků nemá
psychotik žadné opěrné body v realitě.Na počátku terapie se ocitáme s psychotikem takřka
v nulové pozici: v „zemi ještě neobydlené,v zemi Nikoho“/výrok pacienta/.Je nutno vytvořit
nový klíčový sociální vztah,v němž někdy poprvé přestává být pacient cizincem mezi lidmi,v
němž zpočátku alespoň jeden člověk /terapeut/ přijímá jako samozřejmé jeho mlčení i zvláštní
řeč a objevuje bezpodmínečně jeho hodnotu jakkoli překrytou psychózou.I ve skupinové
psychoterapii se osvědčuje zejména v počátečních fázích použít podnětů blízkých pacientovu
světu.Je nutno respektovat především v této prvé fázi,ale i dalším průběhu terapie výraznou
rezistenci schizofreniků vůči realitě,která je pro ně nesrozumitelná nebo ohrožující.Jakkoli to
zní paradoxně,vztah k objektivní zkušenosti je možno u těchto jedinců postupně budovat jen
za pomoci jejích vlastních představ.Snažit se burcovat a korigovat nemocné hned na počátku
psychoterapie reálnými a konvenčními podněty,chtít je vytrhnout z jejich slonové věže,je
zcela neúčinné.Přeruší s námi kontakt jako s cizincem,který hovoří zcela neznámou nebo
dokonce nepřátelskou řečí.
Nevhodnost přímé analýzy a reprodukce traumatických prožitků
Ve skupinové psychoterapii psychotiků platí kontraindikace hloubkové analýzy traumatických situací nebo použití biografické metody zaměřené na „ventilování „osobních problémů
schizofrenika před skupinou,právě tak jak neodborně vedené psychodrama ve smyslu
předvádění různých neadekvátních vzorců schizofrenikova chování.Na tyto metody skupinové
psychoterapie reagují schizofrenici mnohdy výrazným autismem,negativismem,zvýšenou
úzkostí,a v některých případech agresí či novou explozí psychotických příznaků.V praxi
i ve skupinové psychoterapii s psychotiky se osvědčuje namísto pouhé reprodukce,která je
nevhodná a riskantní,provést přehodnocení traumatické situace,jež ji činí pacientovi přijatel-
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nou v rámci nových pozitivních zkušeností v terapeutickém vztahu.Osvědčuje se pouze
takový rozbor,který má reintegrovat pacientovo myšlení a prožívání a překrýt pozitivními
prožitky jeho nejcitlivější“bolavá místa“.
Zvláštní problémy komunikace se schizofreniky v terapeutické situaci
Za účelem vytváření terapeutického kontaktu se schizofreniky je třeba,aby terapeut
uměl vstoupit do jejich světy jako jejich člověk,jako spojenec.Jinak terapeutické působení zůstává bez odezvy.Je třeba se pohybovat ve dvou rovinách-na úrovni normálního reagování a v rovině pacientova uvažování,prožívání,chování-což je většinou velmi
náročné.U pacienta musí vzniknout pocit,že je přijímán a pochopen,že přestává být sám
se svojí situací,zcela nesrozumitelnou druhým lidem,zároveň ale musí v našem kontaktu
zůstat tendence naučit ho formám chování srozumitelným jeho okolí a přiblížit ho realitě.
Podaří-li se terapeutovi získat pacientovu důvěru,je závislost psychotika k terapeutovi
daleko intenzivnější než u neurotiků,úměrně jeho předchozí bezmoci,nejistotě,úzkosti,samotě.
I tato fáze psychoterapie má svá úskalí,pacienti mají tendenci upnout se na terapeuta jako na
glorifikovaného omnipotentního protektora,který je bude nekonečně tolerovat a splní každé
jejich přání.Terapeut však nemůže,ani nesmí přijmout tuto úlohu,která by udržovala pacienty
v bezmocné závislosti a zbavovala je možnosti samostatného vývoje.Terapeut je pouze
prostředníkem k tomu,aby si pacient zkorigoval své dosavadní traumatické zkušenosti a aby
si mohl vytvořit nosnou základnu pro nové,uspokojující lidské vztahy.
Terapeutické využití diváckého postoje
Jsou kritické okolnosti v životě,o nichž říkají někteří psychoterapeuti,že se nedají změnit,ale
pouze přehodnotit.V takových případech se osvědčuje mj. použít psychoterapeutické taktiky,v
níž se pokoušíme vypracovat u nemocného neosobní,divácký postoj k obtížné životní situaci
/nebo dokonce i k jeho vlastním,někdy úporným bludům a halucinacím/ jako k předmětu
zkoumání nebo k dramatu,které stojí za to,aby bylo zhlédnuto.Divácký přístup může životní
obtíže značně usnadňovat.
Zvláštnosti psychosociální stimulace schizofreniků
Jedním z dalších nejúčinnějších prostředků stimulujících vědomou smysluplnou aktivitu u
schizofreniků je postupné obnovení nebo utváření jejich sociální role.Podaří-li se nám vrátit
schizofrennímu jedinci pocit,že má pro druhé smysl,umožníme-li mu první malý sociální
úspěch,oceníme a objevíme jeho potenciality a pomůžeme mu je rozvinout,znamená to někdy
radikální pozitivní obrat v jeho životě..Zaměření pozornosti pacienta k takovým smysluplným
a zároveň sociálně žádoucím cílům nebo cíli není většinou možné bez dlouhodobější přípravy.
Je nutné pacientovi postupně dávat úkoly rostoucí obtížnosti,přecházet pouze pozvolna z
roviny pacientova prožívání do úrovně reality a i pak na ní ponechat aspoň částečně „patinu“
jeho vlastních představ.Schizofrenici mají malý smysl pro konvenčně chápanou realitu,
zatímco jsou hypersenzitivní k ohrožení svých představ,snů,idejí a iluzí.Jsou zvýšeně vnímaví
k projevům lidské cizoty,zvěcnění lidských vztahů,k formalismu a konvencím.Za jejich
uzavřeností a izolací najdeme takřka vždy naléhavou potřebu neformálních,nezištných a
rozumějících lidských vazeb.Lidská samota a její překonání jsou ústředním problémem ne-li
všech,tedy většiny schizofreniků.
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PODPŮRNÁ PSYCHOTERAPIE
Součástí vedení psychotického pacienta by měla vždy být podpůrná psychoterapie.Základem
je navázání terapeutického vztahu.Cílem pak vytvoření homeostázy duševního života,posílení
psychologických obran a zasunutí psychotické zkušenosti.Je snaha o časné sociální kompenzování.Nepracuje se symbolickými obsahy psychotických prožitků,spíše se zaměřuje na
okolní realitu,upravuje kontakt pacienta s rodinou.Posiluje obrany proti regresi a zdůrazňuje
akceptování léků.Buduje pozitivní přenos k terapeutovi a vyhýbá se negativnímu přenosu.
Jádrem je podpora zdravých částí osobnosti.Na to potřebuje terapeut především pochopit,
jakým způsobem pacient vnímá svět a co nejvíce porozumět jeho zákonitostem.Při navazování terapeutického vztahu projevuje upřímnou snahu o porozumění a komunikaci,i když
někdy je to obtížné a pozvolné.Je potřebné,aby to dal najevo přiměřeným způsobem a
naznačil,že pacientovi rozumí.Vzhledem k tomu,že psychotičtí pacienti mohou být citliví na
projevy nekongruence a křehce vnímat emocionální podtóny druhých lidí,je důležité,aby svůj
zájem terapeut nepředstíral.Předstírání,byť v dobrém úmyslu pacient často chápe jako zradu.
Pomoci pacientovi porozumět tomu,co se s ním děje,vytvořit pocit bezpečí a kontroly nad
svým životem,oddělit zdravé prožívání od nemocného,omezit a ohraničit patologické prožitky,posilovat sebeúctu pacienta,vytyčovat nenáročné,praktické a dosažitelné cíle,obnovit
žebříček hodnot,nalézt přiměřenou důvěru v sebe i v okolní svět,vyhýbat se extrémně nadměrné nebo nedostatečné stimulaci,podporu rodiny opírat spíše o kognitivní než emocionální
prvky,při řešení specifického problému posilovat u pacienta pocit vlastního zvládání,
vnímat pacienta jako celistvou bytost,koordinovat práci lékaře a rodiny-to vše je úkolem
podpůrné psychoterapie.
INVESTIGATIVNÍ / ODKRÝVAJÍCÍ/ PSYCHOTERAPIE
Dynamická psychoterapie: snaží se o porozumění významu psychotických symptomů a
integrování psychotické zkušenosti v rámci zrání jedince v průběhu terapie.
Hlubinně orientovaná i klasická psychoanalýza se však na základě kontrolovaných studií
neukázaly být účinné při léčbě psychotických poruch.Není ji proto možné všeobecně
odporučit pro léčbu psychóz.Na druhé straně celá řada kazuistik ukazuje,že v jednotlivých
případech mohla dynamická terapie znamenat významnou pomoc.
Transpersonální psychoterapie: je blízká dynamické psychoterapii.Vychází z předpokladu,
že některé psychotické stavy lze uchopit jako v podstatě fyziologický jev,který je součástí
osobnostního zrání člověka.Vlastní léčba spočívá ve snaze o reintegraci prožitku do
spirituálního kontextu a návrat do lepší personální a interpersonální úrovně fungování.Hlavní
indikací jsou prognózou benigní stavy z okruhu akutních a přechodných psychotických
poruch.
Flexibilní psychoterapie: je založena na psychodynamickém pohledu a suportivním
přístupu,který využívá i další přístupy,jako je edukace,interpersonální a direktivní postupy a
flexibilně je aplikuje pro individuálního pacienta.Léčba je ordinována tak,aby minimalizovala
efekt vulnerability,posilovala adaptační kapacitu,redukovala rozsah a účinnost stresu.Její
efektivita byla prokázána na základě kontrolovaných studiích,pro flexibilitu v použití různých
přístupů je obtížně srovnatelná s přesně definovanými terapeutickými metodami.
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PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE A NÁCVIKOVÁ PSYCHOTERAPIE
Rodinná psychoterapie a intervence
Význam rodiny pro terapii schizofrenie je podstatný,asi 65% nemocných se po propuštění
z nemocnice vrací do původní rodiny.Lehčí ataky se dokonce léčí bez hospitalizace,buď
ambulantně nebo v denním sanatoriu.Pacient pak bydlí se svými příbuznými.Pro nemocného
je velmi potřebné,aby v rodině bylo vytvořeno příznivé klima,bez prudkých emocí,výčitek,
mentorování nebo hádek.To bývá někdy obtížné,protože je v lidské přirozenosti,hledat viníka
odpovědného za psychotickou krizi mezi sebou.Většina příbuzných není připravena na
problémy,které psychóza přináší.Proto,nevědí jak nejlépe na onemocnění reagovat a
následkem toho ztrácejí mnozí pacienti kontakt se svojí rodinou.Příbuzní potřebují podporu
profesionálů,často informace,rady nebo psychoterapii.Pacient,který přišel v důsledku nemoci
o mnohé sociální dovednosti,se je v rodinném prostředí snáze naučí.Rodinní příslušníci
jsou mnohdy první,kdo správně a včas rozpoznají počínající relaps onemocnění.
Psychoedukační přístupy
Ze studií rodin vychází koncepce vyjadřování emocí /expressed emotion/,která zdůrazňuje tři
aspekty negativní rodinné interakce- kritiku pacienta,hostilitu k pacientovi a nadměrnou
spoluzodpovědnost za pacienta.V rodinách s vysokou emoční expresivitou dochází
k častějším recidivám schizofrenie,než v rodinách s nízkou emoční expresivitou.Ve vývoji
psychosociálních přístupů v léčbě a rehabilitaci schizofrenie se prosadil jako velmi úspěšný
zejména psychoedukační přístup zaměřený na celou rodinu.Jeho podstatou jsou následující
postupy: jsou založeny na modelu zranitelnosti a stresu,zohledňují význam emoční expresivity,zdůrazňují spolupracující,respektující vztah k pacientovi a členům jeho rodiny,podávání
informací o schizofrenii a její léčbě,zdůrazňují užívání medikace,monitorování příznaků
recidivy,snaží se odbourat nedorozumění,učí rodiny,jak méně stresujícím a konstruktivnějším
způsobem zvládat komunikaci a řešit problémy.Cílem psychoedukačních programů je podpořit nezávislost a sebekontrolu.Je prokázáno,že skupinová rodinná psychoedukace,kde
najednou participuje více rodin s pacienty,bývá pokládána za účinnější než psychoedukace
jedné rodiny.
Kognitivně behaviorální přístupy
Nácvik sociálních dovedností
Sociální a interpersonální dovednosti bývají u velké části pacientů pro běžné fungování mezi
lidmi nedostatečné.V 70. letech vypracoval Liberman komplexní program nácviku sociálních
dovedností pro pacienty se schizofrenií,zaměřený na nemocné,kteří žijí ve svém přirozeném
prostředí a jsou v remisi.Jde o systematický nácvik komunikace a komplexních sociálních
dovedností,který postupuje od jednoduššího ke složitějšímu a je šit na míru potřebám
pacienta.Zpravidla probíhá ve skupinách 6-8 pacientů,typicky používá instrukce,hraní
rolí,modelování,nácvik sociální citlivosti a komunikace.Pacienti jsou adresně posilováni na
každém kroku.Učí se zvýšit své sociální kompetence-tj. schopnosti zacházet s druhými lidmi
a řešit mezilidské problémy.Základní dovednosti,které nacvičují,jsou: dovednosti příjemce
/ cvičení zaměřené na vnímání sociální situace,neverbální komunikaci, aktivní naslouchání,
empatii,shrnutí projevů druhého/, pozitivní aserce/pochvala,kompliment,ocenění/,
zahájení,udržování a ukončení krátkých rozhovorů, projevení negativních emocí přiměřeným
způsobem, sebeprosazení/obhájení vlastních práv,odmítnutí neoprávněných požadavků/,
dovednosti najít kompromisní řešení, nácvik řešení problému.
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Terapeut slouží jako vzor,poskytoval zpětnou vazbu,oceňoval a podporoval pacienty v jejich
úsilí.Mezi sezeními pacienti plní domácí úkoly,spočívající v praktickém uplatnění toho,co si
v sezení vyzkoušeli „na nečisto“.Liberman ve svém programu využívá názorných pomůcek,
nápovědy,učení podle vzoru,řetězení a dalších behaviorálních metod.
Kognitivní terapie
Je určena pro pacienty,kteří i přes adekvátní farmakologickou léčbu trpí chronickými halucinacemi a bludy.Při přetrvávajících sluchových halucinacích se pacienti učí techniky
odvedení pozornosti v kombinaci s vlastními uklidňujícími komentáři.Při chronických
bludech se pacienti učí postupně rozlišovat mezi vnímáním a interpretací,učí se vést sám se
sebou sokratický dialog ke zpochybnění vlastních předpokladů,stanoví vlastní alternativní
hypotézy,testuje přesvědčení v realitě.Při zpochybňování bludných přesvědčení se terapeut
nesmí dostat do konfrontace s pacientem a přesvědčovat jej o své pravdě,ale spíše trpělivě
oslabovat přesvědčivost bludu.Doporučuje se „periferní dotazování“,tj. ptát se na méně
významné složky bludného přesvědčení/ např. nezpochybňovat,že je pacient sledován,ale
ptát se,kolik lidí je do toho zapojeno a zda si je jistý,že některé z nich nepodezřívá neoprávněně/ a jen postupně se propracovávat k jádru bludu.Dále je důležité společné „testování
reality“,kdy si pacient vede písemné záznamy o událostech,které svědčí ve prospěch jeho
bludného přesvědčení,a spolu s terapeutem pak zkoumá,zda tyto události lze vysvětlit i nějak
jinak.Terapeut by se měl také zaměřit na emoční význam bludu pro klienta a pomoci mu,aby
dokázal čelit pocitům úzkosti či deprese i bez pomoci bludného přesvědčení.
Kognitivní rehabilitace
Schizofrenie je spojená s různou mírou neurokognitivního poškození,které má pak významný
vliv na sociální fungování pacienta.Proto byly rozvinuty programy kognitivní rehabilitace,
které se zaměřily na zlepšení kognitivních dovedností: zlepšení kapacity paměti,pozornosti,
dovednosti konceptualizovat a zvýšení úrovně řešení problémů.Řada těchto přístupů používá
opakovaná počítačová neurokognitivní cvičení.Nejpropracovanější program vytvořili Brenner
a spol a nazvali je Integrovaný psychologický program pro schizofreniky.Tento program sestává s pěti dílčích programů se vzrůstající náročností.Jde o postupný nácvik: kognitivní
diferenciace, sociálního vnímání, verbální komunikace, sociální dovednosti, řešení problémů.
Program se uskutečňuje ve skupině 4-8 pacientů se 2 terapeuty.Koná se 2-5 x týdně a jedno
sezení trvá 30-90 minut.Celková délka programu je několik měsíců.Podle míry svého postižení jsou pacienti zařazování do různě náročných podprogramů a po zvládnutí jednoduššího
podprogramu přecházejí do podprogramu náročnějšího.Celý program je vysoce strukturován,
využívá názorných pomůcek,hraní rolí,nácviku podle vzoru,zpětné vazby.Pozitivních výsledků je dosahováno především metodami přímého nácviku,hraní rolí a naturalistického sledování situací.
Programy kognitivně behaviorální rodinné terapie u schizofrenie
Programy rodinné terapie u schizofrenie se zaměřily na to,jak pomoci rodině vytvořit
atmosféru klidného soužití a jak zvládat stresující události tak,aby to mělo na pacienta co
nejmenší dopad.Ukázalo se,že aby bylo možné tohoto cíle dosáhnou,je třeba,aby program
rodinné terapie trval nejméně 9,ale lépe l2 nebo 24 měsíců.Všechny programy obsahovaly
některé základní součásti: na počátku bylo nutno podrobně zjistit vzájemné vztahy mezi členy
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rodiny,jejich názory na příčiny duševního onemocnění,jaké mají současné problémy a jakými
způsoby je zvládají.Po tomto vyšetření a zformulování základních problémů a předností každé
rodiny byli členové rodiny poučeni o povaze schizofrenie,jejich předpokládaných příčinách,
průběhu a způsobech léčení.Zdůrazněn byl nepříznivý vliv stresu na průběh schizofrenie.Tyto
informace byly v průběhu celé léčby podle potřeby opakovány.V programu podle Falloona se
v dalších sezeních zaměřili na nácvik konstruktivní komunikace mezi členy rodiny.Formou
scének a příkladů z každodenního života učili členy rodiny si navzájem naslouchat,sdělovat si
pozitivní i negativní pocity,požádat druhého o změnu určitého chování.Když členové rodiny
zvládli tyto dovednosti,zaměřili se v dalších sezeních na nácvik řešení problémů.
Postupem po jednotlivých krocích se rodina učila řešit své každodenní problémy tak,aby
přitom nedocházelo k hádkám a napětí.Tento program rodinné terapie Falloona a spol. trval
24 měsíců a podařilo se dosáhnout toho,že jen u l7% pacientů došlo během tohoto období
k relapsu schizofrenie,zatímco ve skupině kontrolních rodin došlo k relapsu u 83% pacientů.
ZÁVĚR:
V posledních 30 letech byla vyvinuta celá řada psychosociálních přístupů k léčbě a
rehabilitaci či resocializaci lidí trpících schizofrenií.U části z nich byla jejich efektivita na
sociální fungování,kontrolu relapsu a celkové snížení distresu pro pacienta i jeho blízké
potvrzena kontrolovanými výzkumy,další ještě na potvrzení nebo zavržení čekají.Je však
velmi pravděpodobné,že přes obrovský vývoj farmakologické léčby bude potřeba dále intenzivně rozvíjet psychoterapeutické a psychosociální přístupy,které zlepší neurokognitivní
funkce,naučí nemocné,jak se vyrovnat s handicapy, a pomohou zlepšit jejich psychosociální
fungování a kvalitu života.Ke shrnutí lze říci:
- psychoterapeutické a psychosociální programy umožňují další pomoc pacientům
léčeným antipsychotickými léky.Užívání medikace je však základní podmínkou při
léčbě schizofrenie a dalších chronicky probíhajících psychóz.
- dynamická psychoterapie je pro většinu pacientů trpících psychózou neúčinná,ne-li
toxická.Výjimkou jsou případy nemocných v remisi s dobrou stabilizací,kdy
dynamická psychoterapie může pomoci porozumět psychotickému prožitku a intygrovat ho.
- efekt podpůrné psychoterapie je mírný,co se týče zlepšení psychopatologie a sporný
z hlediska relapsu i zlepšení psychosociálního fungování.Zlidšťuje však přístup
k nemocnému a zlepšuje spolupráci pacienta.
- skupinová psychoterapie vykazuje rovněž efekt u pacientů v remisi na zlepšení
sociálního fungování,vhodná je spíše terapie zaměřená na realitu.
- největší význam mají programy zaměřené na nácvik dovedností a psychoedukační
programy zaměřené na celou rodinu pacienta.
- nácvik psychosociálních dovedností vede k redukci psychopatologie a je účinný
při zvyšování sociálních dovedností.Efekt je však časově omezený,sociální
dovednosti je třeba s pacienty nacvičovat opakovaně.
- rozvíjejí se nové slibné programy,které jsou zaměřeny na kognitivní rehabilitaci a
práci s reziduálními pozitivními příznaky,jako jsou bludy a halucinace.
Následná psychoterapeutická léčba u nemocných,kteří prodělali psychotickou epizodu,může
trvat i několik let,někdy tito nemocní potřebují psychoterapeutickou pomoc po celý život.
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Použitá literatura:
Psychotické stavy v praxi: J.Horáček a kolektiv
Skupinová psychoterapie psychotiků a osob s těžším somatickým postižením: E.Syřišťová a
kolektiv
Psychotická porucha a jak se jí bránit: J.Praško a kolektiv
Základy psychoterapie: S.Kratochvíl

Terénní sociální práce s osobami živící se
prostitucí
Bc.Hrůšová Markéta
Motto: Prostituce má dlouhou minulost,
ale krátkou historii.
Ebbinghaus
Sexualita obecně je opředena hodně mýty, toto platí
dvojnásob o prostituci – komerčním sexu. Důvodů je několik.
Jednak je to tím, že v mnoha zemích je prostituce někde na
hranici zákona a v případech kde není se na ženy provozující
komerční sex kouká jako na lidi, které se vymykají běžným
normám dané společnosti. Proto se mnoho lidí (nejen žen)
nepřiznává
k tomuto
způsobu
výdělku,
stávají
se
hůře
dosažitelní nejen pro terénní pracovníky, kteří se snaží
s touto skupinou pracovat. Od roku 2002 pracuji jako terénní
sociální pracovnice pro o.s. Ulice – Agentura terénní sociální
práce, které kromě jiného se zabývá sociálně-zdravotním
poradenstvím pro ženy poskytující placené sexuální služby.
Tato práce má nastínit terénní práci s touto klientelou, má
být jakým si úvodem nebo chcete li seznámením s touto formou
práce.
Co je to prostituce?
Prostitucí se rozumí poskytnutí sexuálního styku za
úplatu. Sexuální styk zahrnuje jakékoliv ukájení pohlavního
pudu na těle jiné osoby. Takto formulovaná definice zahrnuje
do prostituce jak ženy, tak muže.
Tato práce se však bude zabývat pouze prostitucí pouliční a
klubovou a to provozovanou ženami. Vynecháme tak prostituci
homosexuálů, mužů, dětskou apod. Metody práce jsou podobné,
ale mají své specifika. Jelikož jsem se ve své praxi s těmito
skupinami nesetkala, nemohu je popisovat.
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Druhy prostituce
A:podle četnosti:
a) příležitostná
b) trvalá
B:podle zákonnosti:
a)legální
b)nelegální
C:podle místa:(toto rozdělení se v literatuře objevuje jako
formy prostituce)
a) pouliční (silniční, dálniční)
b) klubová (veřejné domy)
c) hotelová
d) bytová
e) prostitutky na úrovni – luxusní prostředí
Dle dostupných informací se terénní sociální práce zabývá
převážně pouliční a klubovou formou prostituce.
Cíle a způsoby práce s prostituujícími ženami
Příčiny proč ženy začnou provozovat komerční sex mohou být
různé. V této souvislosti je to podobné jako u drog. Jiná
příčina, ale výsledek stejný – postupná závislost. Některé
klientky i popisují závislost na „trase“. Pracovník v rámci
kontaktů s klientkami šíří zdravotní osvětu a poskytuje sužby
Harm Reduction.
Metody práce:
- šíření informací o možných zdravotních rizicích
- podpora změn směrem od rizikového chování
- udržení pozitivní změny v chování.
Cílem intervencí je motivovat a udržovat změny směřující ke
zdravému chování. Tyto cíle mohou být ovlivněny v zásadě na
čtyřech úrovních – individuální, interpersonální, komunální a
v širším politickém kontextu (politika zákona).
Terénní sociální práce se zaměřuje na poskytování materiální
a nemateriální pomoci.Obě tyto formy pomoci musí být navzájem
provázané a vyvážené a vytvářejí rámec působení terénního soc.
pracovníka. Záleží na organizaci, jaké metody bude využívat.
Hlavní metodou terénní sociální práce je rozhovor. A to jak
nestrukturovaný, který slouží hlavně k získání informací
směrem od klienta k pracovníkovi, tak i strukturovaný sloužící
k předání informací směrem ke klientovi. Základním prvkem v
obou případech je metoda motivačního rozhovoru. Nedílnou
součástí metod terénní sociální práce jsou nácviky. Hlavně při
předávání informací o výměnném injekčním programu a způsobech
použití poskytovaného materiálu. Další metodou je asistence,
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pozorování,
motivace.
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Motivační postupy:
- předávání rad – rada by měla směřovat k určitému problému
nebo nebezpečí, vysvětlit proč je změna potřeba a
navrhnout jak té změny dosáhnout
- odstraňování překážek – objevení a odstraňování překážek,
které stojí v cestě snahám o změnu (finanční náklady,
péče o děti, neznalost prostředí, rozpaky, pojištění,
lékař, apod.)
- nabídky výběru – důležité je, aby klientka měla právo se
rozhodnout, aby neměla pocit, že je vmanipulovaná do
rozhodnutí, s nímž tak úplně nesouhlasí. Předpokladem
tohoto postupu je, že existuje výběr jak řešit situaci,
nebo problém – klient má možnost svobodné volby a to může
zvýšit motivaci ke změně.
- snižování
přitažlivosti
–
porovnávání
prospěchu
z případné změny a cenu, kterou bude muset za změnu
zaplatit, s tím, jak by to vypadalo, kdyby nadále
pokračovala ve svých zvycích (psaní si pro a proti –
rovnováha ceny a prospěchu)
- uplatňování
empatie
–
klíčová
součást
motivace
–
pracovník by měl být během kontaktu vřelý, vyjadřovat
pochopení, že mu na klientce záleží,s aktivním zájem
řešit situaci nebo problém, vyjadřovat podporu
- poskytování zpětné vazby – dát klientce jasný přehled o
její situaci (problému)o možných následcích a nebezpečích
- vyjasňování cílů – stanovení si vlastní cíl změny
(klientka za pomoci pracovníka)- nejdůležitější aby cíl
byl realistický a uskutečnitelný – klient musí mít
potřebu cíl řešit
- aktivní pomoc – pracovník se aktivně zajímá jak změny
probíhají např. při dalším kontaktu se na situaci zeptá
jak se ve věci postoupilo –snaží se klienta podporovat ne
hodnotit.
Cíl motivace s klientkami není v tom, že zanechají prostituce,
ale že jejich chování nebude tak rizikové. Pracovníci se snaží
motivačními pohovory snižovat rizikové chování (nejen ve
vztahu k sexuálnímu chování, ale i k braní drog a dalšímu
patologickému chování) ale i podporovat
aktivní změnu
v životě.
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Nejčastější obranné mechanismy:
1.popření - Práci v sexuálním průmyslu berou její provozovatelky jako záležitost
dočasnou. A tuto dočasnost nahlas deklarují. Mají např. přesně určeno, čeho chtějí
dosáhnout (na co potřebují vydělat) - byt, zabezpečení dalších studií, malého dítěte,
zbavení se dluhů, přežití „smolného období“, nashromáždění počátečního kapitálu
k podnikání... „a pak končím“, říkají. Často toto „končí se vztahuje k ročním obdobím
„po létě končím, nebudu stát přes zimu“.Často dochází k popření, když se vyskytne
v okolí násilí, že je napadena jiná prostitutka. Jiným se to stát nemůže.
2.racionalizace
„Dělám to jen pro peníze, jinak k prostituci nemám žádný kladný vztah, ale kde bych
si tolik vydělala, nejsem jako šlapky, které to baví, já bych bez toho klidně být mohla,
ale ty prachy...“ Racionalizují své chování, vyjmenovávají rozumové důvody k němu
vedoucí a netýká se to provozování prostituce jako takové (např. mě nikdo nemůže
ublížit, protože já násilníka poznám mám na to čuch...).
3.bdělé snění
Bdělé snění popisuje Martina Zikmundová dle jejich klientek z R-R – bdělé snění jako
jedna z mentálně hygienických aktivit: Stojící na ulici, sedící u baru nebo jinde,
představují si, jak se jednoho dne objeví „princ na bílém koni“. „Budu vysvobozena“.
Dobře zabezpečený, dobře vypadající, laskavý, sexuálně přitažlivý, všechápající.
Čekají na příběh podobný filmu Pretty Woman. Žijí tak často radostněji a plněji ve
fantasijním než v reálném světě.
4.stanovení hranic
Pokud má žena v soukromí heterosexuální vztah (vztahy), odděluje často pracovní a
privátní sex používáním respektive nepoužíváním kondomu. V soukromém životě
ochranu nepoužívá. To může být nebezpečné. (viz kapitola o používání kondomu)
Komerční sexuální pracovnice také často evalvují své ego - zvyšují svou hodnotu
tím, že devalvují někoho jiného. Někoho, kdo „klesl“ ještě „hlouběji“. Například
prostitutky pracující v nočních podnicích by nešly pracovat „na ulici“. Utvrzují sebe i
jiné, že existují věci, které by nikdy nedělaly. Téměř každá sexuální pracovnice má
nějakou praktiku, která je „tabu“. Například odmítá provozovat anální sex, orální sex,
některá sex do vagíny.
5.humor
Humor je osvědčený terapeutický prostředek. Veselé příběhy si sexuální pracovnice
vyprávějí většinou navzájem (jejich okolí o jejich povolání neví, nebo o něm nechce
slyšet).Terénní pracovníci často slýchávají příběhy o zákaznících, v některých
situacích fungují jako katalyzátor.
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Pravidla při práci

v terénu:

Pravidla vztahující se k práci na ulici:(dle Hanky EernstmanMongrad; Školení pro streetworkery;brožura Ulice-SilniceDálnice; ProFem a Rozkoš bez rizika 1996)
- akceptovat zaměstnání, profesi a životní styl takový,
jaký si žena zvolila – respektování klientky
- přiblížit se klientce bez nadřazování nebo moralizování –
neodsuzujeme – v souvislosti s akceptací klientky
- osobní kontakt a intenzivní práce v oblasti a mimo oblast
jsou základním nástrojem dosažení cíle – důležitá
kontaktní práce v terénu – pravidelnost kontaktů,
- důvěra je základem kontaktu s ženami, důležité
naslouchání
- objektivita – pracovník do vztahu s klientkou nesmí
zaplétat vlastní pocity - z tohoto důvodu do terénu chodí
nejčastěji dva pracovníci
- „nebuďte příliš misionářští“
(Hanka Eernstman-Mongrad:Školení pro streetworkery;
brožura Ulice-Silnice-Dálnice; ProFem a Rozkoš bez rizika
1996)
- vyžadovat od klientek přesné formulace pomoci, kterou od
vás potřebují
- nepodnikat žádné intervence bez klientčina souhlasu a
spolupráce
- uvědomovat si, že klientky nemusí vždy mluvit pravdu
Kritéria pro poskytování služeb:
Kritéria pro poskytnutí služby se mění podle délky práce
s klientem a podle prostoru, ve kterém se kontakt odehrává.
Nejzákladnější pravidla jsou:
- pravidlo bezpečnosti pracovníka – odmítnutí poskytnout
službu pokud je on nebo kolega ohrožen.
- pravidlo dobrovolnosti kontaktu – klient si určuje
službu, kterou chce poskytnout, určuje průběh kontaktu,
délku, hloubku (téma) kontaktu, míru anonymity...
- svéprávnost, mentální kapacita a celkový stav klienta
(intoxikace, emocionální rozrušení) které umožní
klientovi zhodnotit nabídku služeb, jejich charakter
s ohledem na vlastní potřeby a cíle, zvážení výhod a
rizik spojených s využíváním služeb, pochopení požadavků
kontraktu, schopnost svobodně se rozhodnout na základě
získaných informací
- souhlas s podmínkami kontraktu a podmínkami, které z něj
vyplývají – ústní, nebo písemný
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Co říci závěrem. Jsem si vědoma toho, že toto je pouhý nástin
terénní sociální práce s ženami provozující prostituci. Cílem
bylo ukázat v čem se terénní pracovník pohybuje a jaké
nástroje používá v rámci své práce.

Použitá literatura:
 Aplikace systému sociální pomoci-Problematika prostituce,
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Duální diagnozy a jejich výskyt v prostředí terapeutické komunity
Jana Justinová

1.

Úvod
Během své praxe v zařízeních pro drogové uživatele a především

v terapeutické komunitě Němčice jsem se mnohokrát setkala s problematikou
společného výskytu dvou problémů – užívání drog a zároveň výskytu dalších
duševních poruch. Jde o problém, který se nazývá komorbidita nebo častěji tzv.
duální diagnózy.

V dostupné literatuře jsem většinou nalezla pouze zmínku o

existenci tohoto problému, málokdy ale komplexní přístup k němu, možná řešení.
Mám také pocit, že většina mých kolegů, ať už z komunit nebo zařízení, která jim
v řetězci drogových služeb předcházejí nebo je následují (k-centra, doléčovací
centra apod.), si není v práci s klienty a pacienty s duálními diagnózami příliš jista.
Pokusila jsem se proto z několika pramenů vybrat to nejdůležitější k tomuto tématu
a přidat k tomu vlastní zkušenost z práce v drogových službách.
2.

Vymezení pojmu „duální diagnózy“
Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti definuje

tento „duální diagnóza“ následovně (www.drogy-info.cz):
„Nositelem „duální diagnózy“ je osoba, která má diagnostikovaný problém
zneužívání alkoholu nebo drog a kromě něj nějakou další diagnosu, obvykle
psychiatrickou, např. poruchy nálad, schizofrenii, poruchu osobnosti. Tvoření
rozdílných diagnóz je často komplikované překrýváním znaků a symptomů
závislosti a diagnostických jevů, např. úzkost je prominentním, významným rysem
abstinenčních příznaků. Další komplikace je se souběžnými nebo vzájemně se
podmiňujícími procesy, např. mírné onemocnění depresí vede k užívání nějaké
drogy, které eventuelně vede k prohloubení depresivní poruchy, tím k většímu
užívání, závislosti a ještě hlubší depresi.“
Stručnější definici poskytla Světová zdravotnická organizace (WHO) v roce
2005, když popsala komorbiditu jako „současný výskyt poruchy spojené s užíváním
psychoaktivní látky a další duševní poruchy u téhož jedince“ (Úkol drogy, 2004).

189
Ze své zkušenosti mohu říct, že výskyt jedinců, u kterých se duální diagnózy
objevují není v prostředí terapeutické komunity ničím výjimečným, spíše naopak.
Jde však často jen o dohady a odhady jednotlivých pracovníků, ať již přímo
v komunitě nebo zařízeních předcházejících, kterých byl dotyčný klientem či
pacientem (K-centra, substituční programy, ambulantní programy, psychiatrické
léčebny). Často chybí důkladná diagnostika a od ní se odvíjející postup, např.
medikace. Mám pocit, že běžný pracovník komunity postrádá dostatečné teoretické
zázemí a znalosti z psychopatologie a psychiatrie, které by mu umožnily dobře se
orientovat v této problematice. Na tyto nedostatky u léčebného personálu poukazuje
i bulletin Evropské unie, konkrétně EMCDDA (Evropské monitorovací centrum pro
drogy a drogovou závislost), věnující se problematice komorbidity (Úkol drogy,
2004).
3.

Změna klientely terapeutických komunit pro drogově závislé
První terapeutické komunity pro drogově závislé vznikly ve Spojených

státech v 50. a 60. letech 20. století. Nejznámějšími byly komunity Synanon a
Daytop. Obě byly vytvořeny pro drogově závislou klientelu a během své historie
prošly různými uspořádáními a organizací, od velmi benevolentního systému až po
autoritářské vedení podobné náboženské sektě. První evropská komunita, svou
strukturou více podobná dnešním komunitám v ČR, byla komunita Emiliehoeve
v Holandsku, založená r. 1972. Tato komunita byla vedena, na rozdíl od
amerických předchůdců, profesionály, tedy psychiatry, psychology, sociálními
pracovníky. Probíhala zde režimová léčba, kdy denní program byl společný pro
všechny klienty a nebyl modifikován podle jejich individuálních zvláštností. U nás
byly přímými předchůdci dnešních komunit pro drogově závislé léčebné komunity
pro závislé na alkoholu v Apolináři, vedené Doc. Skálou a komunity pro neurotiky,
např. v Kroměříži, vedená MUDr. Kratochvílem. V roce 1991 vznikla první
komunita specializovaná na léčbu drogových závislostí, v Němčicích u Strakonic.
Rychle jí následovaly další (podrobně Nevšímal, 2004). Komunity jsou u nás
postaveny na podobných principech, jako tomu je jinde v Evropě a které uvádí ve
své publikaci Kennard (1998):
a. neformální a otevřená atmosféra
b. centrální místo skupinových setkání v terapeutickém programu
c. sdílení práce a udržování chodu komunity
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d. terapeutická úloha rezidentů
e. podíl rezidentů na moci
f. společné hodnoty a myšlenky
Tyto terapeutické komunity u nás i v Evropě jsou stále postaveny na
principu vzájemné svépomoci, spolu se skupinovou terapií, pracovním programem
a směřováním ke zdravějšímu zdravotnímu stylu. Podle De Leona (2004), Kennarda
(1998) a dalších je ale třeba stále více pozornosti věnovat individuálním rozdílům a
speciálním požadavkům jednotlivých skupin, jako jsou třeba závislí ve výkonu
trestu, mladiství závislí, závislí po návratu z výkonu trestu a v neposlední řadě
právě i ti, kteří současně se svou závislostí na drogách trpí i některou z duševních
poruch. Podle údajů EMCDDA se „v Evropě odhaduje, že 30-50% psychiatrických
pacientů současně trpí duševní chorobou a užívá návykové látky, zejména se jedná
o alkohol, sedativa a konopné látky“ (Úkol drogy, 2004). Zpráva dále uvádí, že
mezi klienty drogových služeb se jedná především o uživatele heroinu, amfetaminů
a kokainu, kteří zároveň trpí jednou nebo více poruchami osobnosti, za nimi
následují deprese a úzkosti a v menší míře také psychotické poruchy. Mnoho studií,
zabývajících se duálními diagnózami uvádí, že problémové užívání drog se většinou
vyvíjí v přímé souvislosti s dalšími psychickými poruchami (Slesnick, 2005).
Není jasné, zda počet duálních diagnóz v posledních letech stoupl, nebo zda
jde jen o zvýšenou pozornost o tento fenomén. V každém případě je mu i v odborné
literatuře věnována stále větší pozornost.
4.

Výskyt psychických poruch u drogově závislých
Jak již bylo řečeno výše, problematika duálních diagnóz není u léčby

drogových závislostí rozhodně problematikou okrajovou. Jednotlivé prameny se liší
v odhadech, jaké části drogové populace se ve skutečnosti tento problém týká, např.
ředitel amerického National Institute of Drug Abuse uvádí 30-60% (Nešpor, 2003),
bulletin EMCDDA říká, že diagnostické studie ukazují až na 80% drogových
pacientů s duální diagnózou (Úkol drogy, 2004). Tato čísla jsou samozřejmě do
určité míry odhady, je také třeba brát v úvahu, že některé psychické potíže (deprese,
úzkosti atd.) odezní po stabilizaci a vyabstinování (Nešpor, 2003). Také je otázkou,
zda např. uživatelé, kteří zároveň trpí některou duševní poruchou, nevyhledávají

191
častěji odbornou pomoc, než ti, kteří takto zatíženi nejsou a do statistik se
nedostanou.
Při duální diagnóze existuje dvojí možný vztah mezi drogovou závislostí a
duševní poruchou (Nešpor, 2003):
1. Závislost se objevila u klienta, který již trpěl nějakou duševní poruchou.
Takový výskyt je častý např. u depresivních poruch, poruch osobnosti
nebo u žen poruch příjmu potravy. Ženy se také častěji než v běžné
populaci uchylují k psychoaktivním látkám při výskytu posttraumatické
stresové poruchy, např. pokud byly v dětství zneužívány atd.
2. Duševní porucha se projevila u klienta již závislého na psychoaktivních
látkách. Důvodem může být např. dlouhodobé intenzivní užívání THC a
dalších halucinogenů, které nezřídka vede k propuknutí schizofrenie
nebo deprese.
Toto rozdělení je poměrně zjednodušené, není vždy snadné odlišit příčinu a
následek, které se navíc postupem času stále ovlivňují navzájem a tvoří jakousi
spirálu. K tomu se často přidávají další problémy, jako je zhoršený zdravotní stav,
včetně infekčních onemocnění (nejčastěji v našich podmínkách hepatitidy typu B
nebo C), neutěšená sociální situace, bezdomovectví atd. (Úkol drogy, 2004).
Diagnostika duševních poruch u drogově závislých často není jednoduchá.
Jak už bylo uvedeno výše, je lehké zaměnit příznaky např. deprese nebo některých
poruch osobnosti s průvodními jevy závislosti, odvykacího stavu nebo toxické
psychózy. Je proto dobré s diagnostikou vyčkat do doby, kdy bude klient alespoň
trochu stabilizovaný, nejlépe po delší prokazatelné abstinenci. Správnou
diagnostiku dále usnadňuje spolupráce klienta, možnost opakovaného vyšetření,
možnost nahlédnout do předešlé zdravotní dokumentace a další faktory (Nešpor,
2003).
Podle opakovaných výzkumů v rámci Evropské unie se nejčastěji u drogově
závislých klientů vyskytují poruchy osobnosti (50-90%), a to zejména dissociální
(výrazně častěji u mužů) a hraniční porucha osobnosti. Následují afektivní poruchy
(20-60%), především deprese a úzkostné stavy. Sloan (2000) došel při výzkumu
výskytu bipolární afektivní poruchy u 373 žadatelů o léčbu závislosti, včetně
alkoholu, k závěru, že 15% z nich trpělo bipolární afektivní poruchou.
V neposlední řadě se také podle materiálu EMCDDA ve výzkumech u 15-20%
vyšetřovaných objevovaly psychotické stavy (Úkol drogy, 2004). Často je druhou
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diagnózou u drogových klientů také další problematická závislost, jako je gambling
nebo poruchy příjmu potravy u žen (Nešpor, 2003).
5.

Možné přístupy k léčbě duálních diagnóz
Při léčbě klientů s duálními diagnózami, např. v terapeutické komunitě, se

nabízí několik možností. Je možné léčit pouze drogovou závislost a druhou
diagnózu ignorovat, což není často lehké, protože psychické potíže zasahují
samozřejmě do každodenního fungování i terapeutického procesu. Je možné také
psychickou poruchu řešit individuálně, např. občasnými návštěvami psychiatra,
s tím, že hlubší řešení tohoto problému může být provedeno následně, např. léčbou
v psychiatrické léčebně, nebo ambulanci. Ideálním řešením je léčba integrovaná,
která

řeší

souběžně

oba

problémy

v jednom

zařízení

(Nešpor,

2003).

V terapeutických komunitách je toto velmi obtížné, jednak pro nedostatečné
znalosti personálu (málokdy je např. jeho stálým členem psychiatr), dále vzhledem
k organizační struktuře a programu komunity, která stojí ve velké míře na společné
a rovnocenně rozdělené práci, zátěžových akcích a skupinové terapii, ve které jsou
k sobě klienti velmi otevření. Do takového programu je těžké zařadit člověka se
závažnou psychickou poruchou, např. se schizofrenií. Lepší podmínky jsou schopné
nabídnout psychiatrické léčebny, které na druhou stranu postrádají mnohé z výhod
komunity.
V zahraničí již byla vytvořena specializovaná zařízení pro drogově závislé
s duševní poruchou. Zůstává zde zachováno základní zaměření na režim a
organizaci komunity, je ale kladen větší důraz na individuální rozdíly, např. při
plánování jednotlivých fází, tréninku sociálních dovedností a dalších částech
programu. Standardní součástí je také podávání psychofarmak, významnější podíl
individuální psychoterapie na úkor skupinové a nižší požadavky na práci. Tento
model klade velké nároky na složení personálu a jeho proškolení (De Leon, 2004).
Na problematiku limitů zařízení a jejich personálu upozorňuje i již citovaná
zpráva o duálních diagnózách, vydaná EMCDDA (Úkol drogy, 2004). Ve zprávě se
uvádí, že ve většině monitorovaných zařízeních v evropských zemích dochází
k situaci, kdy drogová zařízení odmítají pacienty s výraznými psychickými
problémy a naopak psychiatrická oddělení se obávají pacientů s drogovou
závislostí. Zaměstnanci obou služeb si také nejsou dostatečně jisti svými
schopnostmi a vědomostmi na poli léčby druhé diagnózy. Je proto potřeba úzká
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spolupráce mezi jednotlivými zařízeními a také návaznost v péči, včetně velmi
důležitého kroku – doléčování. U personálu pracujícího s duálními diagnózami se
často objevuje syndrom vyhoření (Úkol drogy, 2004).
Podle Nešpora (2003) je třeba uvážit jak okolnosti týkající se
farmakoterapie (např. vysoké riziko vzniku další závislosti, vzájemné interakce léků
a co by mohly způsobit v případě relapsu atd.), tak okolnosti týkající se
psychoterapeutického přístupu (je třeba více individuální přístup, citlivost a
opatrnost při výběru technik, spolupráce s rodinou či partnerem, pro kterého je
soužití s takovým člověkem náročné, interdisciplinární spolupráce).

Zvýšenou

pozornost je podle autora třeba věnovat také riziku sebevražedného jednání nebo
jednání ohrožujícího okolí.
Shodně s materiálem EMCDDA pak uvádí, že je třeba počítat někdy i
s nestandardně dlouhou dobou léčby. Tento předpoklad se např. v terapeutické
komunitě Němčice opravdu naplňuje. Klienti, trpící některou duševní poruchou
absolvují často nejen maximální délku léčby, ale někdy je jim léčba i výjimečně
prodloužena. Vyskytly se i případy, kdy byla léčba přerušena na nutnou dobu
hospitalizací v psychiatrické léčebně.
Materiál EMCDDA považuje za jeden z nejúčinnějších přístupů ke klientům
s duální diagnózou tzv. case-management, což je „metoda, jejímž cílem je podpora
a koordinace postupu klienta léčebným systémem a umožnění individuální péče.
Case-management vyžaduje investice do lidských a organizačních zdrojů, nicméně
je v konečném důsledku efektivní“ (Úkol drogy, 2004).
Důležité pro klienty i pracovníky je pevné vedení a organizace zařízení, tak,
aby se v něm cítili bezpečně a aby zde nebyl velký prostor pro projevy patologie
klientů.
6.

Shrnutí a závěr
Z výše popsaného lze shrnout, že výskyt duálních diagnóz je v podmínkách

zařízení pro drogově závislé, a tím i v terapeutických komunitách, poměrně častý.
V posledních letech se pravděpodobně zvyšuje, nebo je mu alespoň věnováno více
pozornosti odborné veřejnosti. Nejčastější duševní poruchou u závislých na
psychoaktivních látkách bývají poruchy osobnosti, zejména dissociální a hraniční
porucha, dále pak deprese a úzkostné stavy. Takoví lidé mívají navíc velmi často
mnoho zdravotních a sociálních problémů. Léčba těchto klientů vyžaduje dobrou
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koordinaci, provázanost služeb a individuální přístup a přizpůsobení léčby. Zvláště
účinným přístupem k těmto klientům je case-management. Personál pracovišť je
třeba vybavit dostatečnými znalostmi a metodami pro léčbu. Velmi důležitým
článkem řetězce je také kvalitní doléčování, které by zabránilo možné recidivě.
Z uvedeného vyplývá, že do budoucna budou na pracovníky drogových
služeb kladeny stále větší nároky, jednak na jejich schopnosti, jednak na
komunikaci s dalšími odborníky. Proto by se tímto směrem mělo zaměřit i další
vzdělávání právě třeba pracovníků komunit.
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Využití projektivních metod v rámci krizové intervence
PhDr. Markéta Kačerová

1. Úvod
Ve své závěrečné teoretické práci bych ráda představila možnosti využití
projektivních metod v rámci krizové intervence. Svou práci koncepčně rozdělím na
dvě části – teoretickou a empirickou. V teoretické práci stručně pojednám o
specifikách projektivních metod a v následující empirické části nastíním prostor pro
jejich aplikaci v rámci krizové intervence, v níž profesně působím coby psycholožka
lůžkového oddělení pražského Krizového centra RIAPS.
2. Teoretická část
V teoretické kapitole se budu nejprve zlehka zabývat principem projekce, ale
především se zaměřím na popis projektivních metod, zmíním jejich definici, specifika
a stručnou klasifikaci projektivních postupů využívaných v rámci psychoterapie a
psychodiagnostiky.

2. 1. Projekce
Termín projekce proniknul do psychologického diskurzu díky Sigmundu Freudovi,
který ji popsal jako jeden z psychických obranných mechanismů, jenž se projevuje
tím, že subjektivně nepřijatelné psychické obsahy či pohnutky, problémy a vnitřní
duševní konflikty jedinec připisuje někomu jinému, aniž by si toto počínání
uvědomoval (Plháková, 2004). Projekce tak v psychoanalytické terminologii funguje
jako obrana struktury a integrity ega, obrana proti úzkosti, literatura (Nakonečný,
1997) však zároveň nabízí širší výklad tohoto mechanismu coby obecného principu
nevědomého ovlivňování percepce vlastními vzpomínkami, zážitky, zkušenostmi, kdy
vnější svět používáme coby zrcadlo mnoha našich vlastních podstatných rysů.
Vzhledem k tomu, že se jedná o nevědomý proces, je nasnadě poznámka, že
projikování vnitřních konfliktních obsahů do objektů a dění vnějšího světa může vést
k mohla problémům a nedorozuměním. V rámci psychoterapii je proto jedním
z významných cílů vtáhnout tyto nevědomé projikované vzorce chování, očekávání
do vědomí, učinit vědomými ty obsahy, jež byly dosud nevědomě projikované ven, a
to pomocí sebepoznání, získáním náhledu na hranice, obsahy mysli a duše své i
druhých lidí (Šípek, 2000).
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2. 2. Projektivní metody
Ve výše uvedeném stručném pojednání o mechanismu projekce se tato tendence
popisovala jako nevědomý, neuvědomovaný jev. Nabízí se tedy otázka, je-li vůbec
možné využít projektivního principu na bázi vědomé? Odpověď na tuto otázku
přinášejí tzv. projektivní metody, které se na poli psychodiagnostiky a psychoterapie
začaly vyskytovat od 30. let 20. století – termín „projekční technika“ zavedl roku 1939
psycholog Frank coby jeden z možných způsobů na testování osobnosti. Tyto
metody využívají projekci vědomě tím, že probanda vystavují méně přehledné,
neznámé situaci a jeho reakce vnímají jako odraz nevědomých obsahů vybuzených
prostřednictvím aktu projekce.
V následujícím oddíle textu se proto blíže zaměřím na projektivní metody,
představím jejich základní definice a klasifika
2. 1. Definice projektivních metod
V odborné literatuře se čtenář setká s celou řadou definic projektivních metod, jednou
z přehledných a dosti vyčerpávajících je definice z pera Eduarda Urbana citovaná
v Šípkově monografii (2000, str. 20): „Projektivními technikami rozumíme
v psychodiagnostice takové testové nástroje, které konfrontují subjekt s podnětovou
situací značně neurčitou, mnohovýznamnou, na niž má subjekt reagovat podle toho,
co pro něj tato situace znamená, jinými slovy podle smyslu významu, který sám dává
stimulu o sobě neurčitému. Podle projektivní hypotézy je reakce subjektu idiomatická,
tj. jemu vlastní, a odpovídá osobnosti vyšetřovaného, takže umožňuje diagnostické
úsudky v tomto směru.“
Podstatu projektivních technik lze úspěšně přiblížit také výčtem jednotlivých
charakteristik, které jsou typické právě pro metody využívající aktu projekce. Patří
sem tyto znaky:


Nejednoznačnost či nedostatečná strukturovanost podnětového materiálu.



Podpora holistického přístupu k osobnosti.



Subjekt si nedostatečně uvědomuje účel testu, což přispívá k redukování
možností jeho stylizace.



Velká individuální volnost v reagování na test.



Měření neomezeného počtu proměnných a jejich vzájemných vztahů.



Přiměřená stručnost.



Odklon od každodenního chování a navyklých odpovědí (Lexová, 2004).

V současnosti existuje kolem stovky projektivních metod, při jejichž aplikaci a
interpretaci je nutno zohledňovat několik základních předpokladů a zásad:
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Výsledky projektivních metod nejsou jen funkcí osobnosti subjektu, ale i
funkcí testu samotného – jeho stimulačních charakteristik, které je třeba
dobře znát.



Projektivní techniky staví na tzv. projektivitě – potenci vyvolávat projektivní
produkce u probandů.



Jedinci se liší ve schopnosti projikovat do testové situace.



Žádná projektivní metoda neměří celou osobnost. Je vhodné a žádoucí
doplnit projektivní metody i jinými psychodiagnostickými metodami.



Získané výsledky jsou ovlivněny zkušenostmi a dovednostmi examinátora –
projekce je totiž dvojsečná a podléhá jí psycholog, jenž interpretuje klientovy
interpretace. Do procesu výkladu vstupuje s určitým předporozuměním, jeho
výklad je vždy více či méně subjektivní. Předporozumění v interpretaci
projektivní produkce představuje jeho nespecifická životní zkušenost,
osobnostní výbava, odborná erudice i zkušenost s danou metodou a kromě
toho i různé parazitující módy nebo mýty. Interpretace je závislá na
dovednosti formované kritickou praxí (Michal, 2002).

Projektivní metody tedy většinou nemají objektivní kritéria pro vyhodnocování a
interpretace jejich výsledků tedy v mnohém závisí na zkušenosti a intuici psychologa
(Nakonečný, 1997), což je mimochodem terčem kritiky, která poukazuje zejména na
neprůkaznost, nevědeckost, nízkou validitu a reliabilitu projektivních technik.
I přes četné výtky si však projektivní metody stále drží své nezastupitelné místo
v rámci psychodiagnostiky a jsou užitečné i jako významný psychoterapeutický
nástroj. Americký psychoterapeut Waiswol poukazuje na možnosti jejich využití
zejména v rámci krátkodobé terapie a tehdy, jsou-li výsledky testů probírány spolu
s klientem (Waiswol – Projective Techniques as Psychotherapy. American Journal of
Psychotherapy. 49, 2, 244-259, 1995. In: Lexová 2004). Projektivní metody podle něj
poskytují široký rozsah vědomého a nevědomého materiálu, umožňují utvořit si
obrázek interpsychických a intrapsychických psychodynamických procesů a vnášejí
světlo na způsoby komunikace. Situace administrace testu je v některých rysech
analogická terapeutickému procesu, zejména pak s ohledem na mechanismy
přenosu a protipřenosu a potřebu bezpečného, autentického terapeutického vztahu,
jenž na straně klienta minimalizuje vytěsňování, potlačování a jiné obrany.
2. Klasifikace projektivních metod
Stejně jako existuje velké množství rozličných projektivních metod, existuje i celá
řada jejich klasifikací, které se řídí podle různých kritérií. Pro úplnost tohoto
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stručného popisu projektivních metod – avšak s ohledem na širokou paletu
rozmanitých klasifikačních přístupů – uvádím alespoň některé z nich.
První klasifikaci navrhl Frank, jenž se ve svém dělení řídil podle funkce, a
rozlišil projektivní metody do pěti kategorií:


Konstitutivní – proband organizuje nestrukturovaný či málo strukturovaný
materiál (např. Rorschachův test).



Konstruktivní – proband třídí, sestavuje materiál ve větší celky (např. Test
světa).



Interpretační – proband interpretuje vlastní zkušenost, která pro něj má citový
význam (např. Tématický apercepční test).



Katartické – pod vlivem určitých podnětů promítá jedinec navenek určité
emocionální reakce, tyto metody jsou zaměřené na pozorování neverbálních
reakcí jako je např. výraz obličeje či pohyb rukou. Poskytují příležitost
k odreagování napětí (např. Scénotest).



Refraktivní – osobnost probanda vybídnutého použít konvenční komunikační
prostředek se odhaduje pomocí hodnocení užitého komunikačního prostředku
(řeči, písma či pohybového výrazu, např. grafologie). (Svoboda, 1999).

Mezi další klasifikace projektivních metod patří mimo jiné ta z dílny amerického
psychologa Gardnera Lindzeye, jenž se ve svém dělení orientoval podle druhu
získané reakce a v tomto smyslu rozčlenil projektivní techniky do pěti základních
druhů:


Asociační techniky – zkoumaný jedinec reaguje na podnět prezentovaný
vyšetřujícím prvním slovem, představou či postřehem, který mu přijde na mysl
(např. Rorschachův test).



Konstrukční techniky – subjekt má za úkol vytvořit produkt (příběh, obrázek
apod.) (např. Tématický apercepční test).



Doplňující techniky – jedinci je k dispozici nekompletní produkt, který má
dokončit dle vlastní volby (např. doplňování vět, Rozenzweigův frustrační
test).



Techniky výběru či rozhodování – subjekt si vybírá z určitého počtu variant
položku či uspořádání, které se mu hodí dle specifického kritéria (např.
Szondiho test).



Expresivní techniky – vytvářejí jakýsi most mezi diagnostikou a terapií a
v terapii hrají aktivní roli. Na rozdíl od konstrukčních technik je zde mnohem
více kladen důraz na styl nebo způsob jakým je produkt vytvářen než na

199
výsledek samotný (např. hrové techniky, kresebné techniky a malování,
psychodrama).
Pestrost klasifikačních přístupů vůči projektivním metodám do třetice přiblížím
pomocí klasifikaci českého psychologa a psychoterapeuta Jiřího Šípka (2000), jenž
ve svém dělení zohledňuje charakter podnětové situace a projektivní metody člení
na:


Verbální – slova jsou zde použita jednak v při odpovědích, jednak jako
podnět (např. slovní asociační experiment, doplňování vět).



Apercepčně vizuální – metody podněcující připravenost probanda dotvářet
neurčité vnější podněty podle dynamiky vlastní fantazie (např. ROR, TAT,
Hand Test).



Expresivní – metody kresebné a jiné vyvolávající reakce, jež jsou odrazem
emočních aspektů postupů probandů k navozenému tématu (např. kresby
postavy, stromu, Sceno-Test, Mozaikový test, Lüscherův barvový test).

. Empirická část
V empirické části bych se ráda věnovala využití projektivních metod v rámci krizové
intervence, přičemž budu vycházet z vlastních a zprostředkovaných zkušeností a
zážitků ze setkání s klienty lůžkového oddělení pražského Krizového centra RIAPS,
kam jsou v případě akutní krize přijímáni k pětidenní hospitalizaci. Avšak dříve, než
přistoupím k samotnému tématu, ve stručnosti nastíním specifika samotné krizové
intervence.

3. 1. Krizová intervence
Krizová intervence představuje významný článek v pestré mozaice psychologické
pomoci a má svá svébytná specifika, jež lze jen obtížně naplnit využíváním
klasických psychoterapeutických metod a postupů (Kratochvíl, 1997). Člověk, jenž se
ocitnul v životní krizi, se liší od tradičního klienta psychoterapeutických ordinací.
Nepotřebuje často provádět hluboké sondy do své životní historie, rodinných
konstelací a systémů, spíše potřebuje doprovázet v náročné situaci, která mu z
různých důvodů přerostla přes hlavu a již není schopen zvládnout svými obvyklými
vyrovnávacími strategiemi. Cílem krizové intervence v tu chvíli není vyřešit všechny
problémy, s nimiž se klient ve svém životě potýká, ale pouze mu pomoci dostat se do
stavu, v němž byl před vypuknutím krize. Kromě hloubky ponoru, cílů a intenzity
terapeutického vztahu se krizová intervence od psychoterapie liší časovým rámcem,
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který má vymezený – podle dostupných informací i stávající praxe by se měla vejít do
jednoho až šesti sezení, v případě potřeby je možné uvažovat o hospitalizaci, která
se standardně ordinuje na dobu pěti dnů. Časoprostor je tedy značně limitovaný.
Krizová intervence se mnohem více než klasická psychoterapeutická péče
soustředí na klientovo „tady a teď“, případně se dotýká nedávné minulosti či blízké
budoucnosti, jiné časové horizonty zohledňuje pouze, mají-li významný a jedinečný
podíl na vzniku či udržování stávajícího problému. Klient vyhledává pomoc v krizi ve
chvíli, kdy je naprosto pohlcen svým problémem, absolutně si s ním neví rady,
nedokáže aktivizovat žádnou strategii, jak překonat krizi. Jedním z hlavních úkolů
krizového interventa je proto prolomit „tunelové vidění“, díky němuž se klient stále
točí v soustředných kruzích kolem problému, a to v takové blízkosti, která mu
nedovoluje nahlédnout jeho podstatu, nedokáže se zorientovat v dané situaci, ve
svém chování, ani prožívání, natož se porozhlédnout po možnostech řešení. V rámci
krizové intervence se pracuje především na tom, aby klient porozuměl

problémům, které jej ke krizi dovedly, aby změnil okolnosti, jež problémy
vyvolaly, a pokud to není možné, aby změnil postoj k nim a hledal náhradní
řešení. Významnou ambicí krizové intervence je tedy jednak psychická
stabilizace klienta alespoň na úroveň před propuknutím krize, jednak snaha
alespoň částečného vyřešení problému, minimálně na pozadí poznání, jak se
podobným situacím do budoucna vyhnout, případně jim čelit (Vodáčková,
2002).

3. 2. Využití projektivních metod v krizové intervenci
Prostor pro využití projektivních metod se v rámci krizové intervence nabízí
v souvislosti s již řečenými okolnostmi této psychologické pomoci. Klient, jenž se
ocitnul v akutní krizi, která se mu jeví být nad jeho síly, se totiž nedokáže zorientovat
v dané situaci, ve svém prožívání a chování, zmítá se ve zmatcích, pochybnostech,
obavách, bez schopnosti nalézt kloudné řešení. Tváří v tvář krizovému interventovi
mnohdy ani není s to vyjádřit svůj problém, nazvat důvody, výživné zdroje či jádro
svých potíží. A to nikoliv proto, že by nechtěl, avšak většinou sám ani neví, jak
uchopit svůj problém, či se k němu z nejrůznějších vnitřních obav nemůže racionální,
vědomou cestou přiblížit.
V první linii tedy stojí snaha získat přehled a orientaci v prožívání a chování
klienta, zjistit, proč duševní krize propukla právě teď, jaké okolnosti či osoby se na
jejím vzniku podílejí, jaké obavy a očekávání klienta i jeho nejbližšího okolí se
s daným problémem pojí. Krizový intervent má tedy co dočinění s velkým trsem
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otázek, na něž potřebuje v zájmu pomoci klientovi dostat co nejrychleji odpověď.
Slova přitom mnohdy nejsou tím nejvhodnějším kanálem pro odhalení a ventilaci
vnitřních pocitů, jednak protože jdou často ruku v ruce s racionálním, vědomým
vnímáním věcí, kterého se lidem v krizi často nedostává, a jednak protože podléhají
vědomé kontrole a autocenzuře, která mnohdy brání jejich volnému průchodu.
V rámci krizové intervence – přičemž nutno podotknout, že se vztahuji
zejména k hospitalizovaným klientům, u nichž je větší prostor pro intenzivnější práci
– se proto velmi osvědčuje využívat projektivní a neverbální techniky, které mohou
sloužit jako odrazový můstek k následovné terapeutické práci tím, že se jejich
pomocí odhalí jádro problému, vztahové konstelace, myšlenkové či emoční struktury
a procesy vytvářející či udržující daný problém. Pro účely této práce jsem na základě
zkušeností s klienty RIAPSu přijatých k hospitalizaci z důvodu akutní krize vybrala tři
techniky více či méně vycházející z principu projekce:


technika vstupního a výstupního obrázku,



identifikace s pohádkovou postavou,



vytvoření koláže na téma „Já a můj svět“.

V následující části textu se každé z těchto technik budu podrobně věnovat, nastíním
její principy, možnosti interpretace a využití v terapeutické práci.

3. 2. 1. Vstupní a výstupní obrázek
Stalo se jakýmsi rituálem v rámci lůžkového oddělení RIAPSu, žádat po nově
přijatých klientech, aby první den hospitalizace vyjádřili „spontánně“, bez velkého
přemýšlení na arch papíru svůj problém pomocí mimoslovních, nejčastěji kresebných
prostředků. Stejný úkol pak dostávají i klienti opouštějící krizové centrum, kteří zase
mají ve svém výjevu zachytit pocity, dojmy, očekávání, s nimiž se vracejí do
„normálního“ života. Postup práce s obrázky je pak shodný – během dopoledního
skupinového sezení předloží klient svůj výtvor a nechá ostatní členy skupiny volně
asociovat a fantazírovat nad tím, co autor zřejmě zachytil či chtěl vyjádřit, a posléze
sám představí svou vizi, své rozpoložení, s níž své dílo vytvářel, případně se vyjádří
k fantaziím a reakcím svých spoluklientů.
Vstupní obrázky disponují velkým potenciálem, a to jednak na rovině
uvědomění si jádra problému a jeho příčin, jednak na rovině katarze skrytých, často
neuvědomovaných emocí. Často totiž dochází k velmi výstižnému, byť vědomě
nezamýšlenému kresebnému zachycení problému a zároveň k jeho pojmenování
v reakcích spoluklientů či terapeutického týmu. Problém, jenž klienta přivedl až na
půdu krizového centra, tímto dostává určitou strukturu, ohraničenost a stává se
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uchopitelným v rámci následující terapeutické práce. Jen pro zajímavost, klienti jsou
často velice udiveni, co všechno vyjádřili ve svých výtvorech navzdory počáteční
skepsi nad významem a smyslem malování, mnohdy totiž ostatní členové skupiny
rozkryjí i obsahy neuvědomované či vědomě zastírané. Tento moment údivu nad
„efektivitou“ přispívá mimo jiné k větší spolupráci klienta s krizovým terapeutickým
týmem, jelikož se pojmenováním potíží v samém úvodu hospitalizace znovu vynořuje
klientova naději, že s jeho problémem lze pracovat a nalézt řešení.
Jiná situace vyvstává u výstupních obrázků, které většinou symbolizují řešení,
k němuž klienti v průběhu hospitalizace dospěli. V tomto smyslu je proto přínosem
výstupních výtvorů, že klientům skýtají příležitost mimoslovně zveřejnit a „zpečetit“
své rozhodnutí, jakou cestou a s jakými prostředky se budou ubírat směrem
k překonání a vyřešení problému. Zároveň způsob, jakým klienti svá řešení
zpracovávají, pomáhá odhalit případná nereálná či nekonstruktivní očekávání, cíle či
prostředky a připravuje příležitost upozornit klienta na tyto nedostatky, možná rizika,
případně pracovat na revizi vlastních plánů. Význam a důležitost výstupních obrázků
mimo jiné dokládá i fakt, že často si klienti své finální výtvory odnášejí s sebou domů
s nadějí, že jim budou připomínat možnou „cestu úzdravy“ a že je budou upomínat,
pokud se dostanou na scestí.

3. 2. 2. Pohádková postava
Další zajímavou metodou využívající mechanismu projekce je technika identifikace
s pohádkovou postavou, které lze v rámci krizové intervence velmi účinně využít
v zájmu snadného a rychlého odhalení základní struktury a vzorců myšlení, chování
a prožívání daného klienta. Ten je instruovaný k tomu, aby představil pohádkovou
postavu, bytost, která mu vždy byla a je nejbližší, s níž se může ztotožnit.
Jakmile klient identifikuje svou pohádkovou figuru, vyvstává prostor
k zamyšlení, jaké charakteristické rysy a vlastnosti tuto postavu provázejí, jak
přistupuje k sobě samé, k druhým lidem, jak komunikuje a jak efektivně se vyrovnává
s úklady a nebezpečenstvími světa. Podstatou této techniky je zjistit, k jakým
vzorcům chování, myšlení a prožívání klient inklinuje a které preferuje, kde vězí jeho
„locus of control“, zda-li pasivně vyčkává změny z vnějšku či je aktivně sám iniciuje a
v zájmu změny stávající situace je ochoten podniknout vlastní kroky.
Tváří v tvář krizové situaci se zároveň nabízí otázka, jak by se tato postava
chovala v konfrontaci s aktuálním problémem, jak by jej asi řešila, koho by si
případně pozvala na pomoc či jaké nově získané vlastnosti nebo dovednosti by ji
pomohly danou situaci lépe zvládnout. Často se také vynořuje otázka, zda by nebylo
lépe přimknout se k jiné pohádkové bytosti, která by se ve světě dokázala „lépe
otáčet“ a efektivněji řešit možné problémy.
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Výhodou této projektivní techniky v rámci terapeutické práci je její hravý
charakter, jenž přináší větší uvolnění a otevřenost na straně klientů, kteří mohou svůj
postoj k životu a problémům snáze popisovat a flexibilněji hledat nové způsoby
řešení, jednání, jelikož nastolená podnětová situace není tolik „na tělo“, je
externalizovaná na jinou, byť imaginativní pohádkovou bytost, takže k ní klient může
přistoupit s větší lehkostí, s volnýma, nesvázanýma rukama.

3. 2. 3. Já a můj svět
Poslední z projektivních metod využívaných v rámci krizové intervence, kterou
v rámci této kapitoly přiblížím, je technika tvorby koláže, scény na téma „Já a můj
svět“. Klient dostává instrukci, aby všemi možnými prostředky zachytil podobu svého
světa, aby vyjevil, kdo hraje v jeho světě významnou roli, jaké vlastnosti jednotlivé
figury mají a jaké blízkosti, vzdálenosti, vztahy mezi nimi panují, kde se v daném
systému, ve stávajícím předivu vztahů vyskytuje onen tíživý problém a kdo všechno
se podílí na jeho „chodu“ atd. Klient přitom má k dispozici hojnost prostředků –
kameny, nitě, polštáře, fazole, skořápky, mušle, papíry atd. – dle vlastní fantazie a
chuti.
V práci s vytvořeným klientovým světem je přitom možné sledovat celou řadu
jeho charakteristických rysů, velikostí a naplněností počínaje, přes spletitost a
propojenost znázorněných vztahů, umístěním problému v tomto imaginárním světě
konče. Zároveň je vhodné všímat si, z jakých surovin jsou jednotlivé součásti
klientova vesmíru vyrobeny a jaké kvality tyto materiály symbolizují. V mysli mi přitom
vytanuje vzpomínka na klientku, jež sama sebe navzdory robustní tělesné konstituci
znázornila jako malou, křehkou mušličku, která byla obklopená až hrozivě působícími
kameny, pod jejichž tlakem by jen stěží byla schopná odolávat.
Tato technika dává jednak příležitost náhledu nad stávající strukturou
klientova světa, zároveň umožňuje manipulaci s předloženým materiálem, například
ve smyslu dotazů „Za jakých okolností byste se ve svém světě cítil/-a bezpečněji,
jaké změny by musely proběhnout?“ nebo „Jak byste si přál/-a, aby Váš svět
vypadal?“. Klient pod vlivem těchto instrukcí může manipulovat s objekty svého
světa, přesouvat je dle svých přání a představ a tím si symbolicky osahávat možnost,
že může vzít změnu ve vlastních rukou, že sám umí nacházet řešení a východiska
z nepříznivé životní situace, byť mu dosud zůstávala utajena.
V předchozích subkapitolách jsem popsala trojici projektivních metod, kterých lze
s efektem využít v rámci krizové intervence. Při jejich výběru jsem se řídila snahou
představit praktiky vybízející k projekci prostřednictvím rozličných prostředků, přesto
však byl jejich výběr jistě významně poplatný mé subjektivní volbě a preferencím.

204
Ráda bych proto závěrem upozornila, že paleta možných projektivních postupů
v rámci krizové intervence je mnohem širší a pestřejší a že v mnohém kopíruje
rozsah zkušeností a fantazie daného krizového interventa.
4. Závěr
Závěrečná teoretická práce vypracovaná u příležitosti ukončování pětiletého
sebezkušenostního výcviku ve skupinové integrativní psychoterapii typu SUR
pojednává o možnostech využití projektivních metod v rámci krizové intervence.
V prvním oddílu textu jsem se pokusila stručně přiblížit specifika projektivních
metod, s poukazem na obecný princip projekce, definice a klasifikace projektivních
metod. Druhou, empiricky laděnou pasáž jsem následovně věnovala nastínění
specifických rysů krizové intervence a zdejších možností využití projektivních metod,
které klientům ocitnuvším se v akutní krizi pomáhají snáze pojmenovat vlastní
problém, alespoň částečně se v něm zorientovat, nalézat a ověřovat možná řešení.
Projektivní techniky tak nenásilnou formou přispívají k budování báze nutné pro
získávání náhledu a posilování klientova sebeuvědomění.
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Celostní pohled na pacienty
v ambulantní léčbě návykových onemocnění
Olga Kasková
„Největší chybou při léčení nemocí je od sebe oddělovat tělo a duši, protože ony od
sebe přece odděleny být nemohou – ale právě tento fakt přehlédli řečtí lékaři, a proto jim
tolik chorob uniklo. Nikdy totiž neviděli celek. Svou pozornost měli věnovat celku, protože
tam, kde se celek cítí špatně, nemůže být zdravá ani jedna část.“
Platón, 427 – 347 př.n.l.
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Úvod
Před pěti lety jsem se navzdory své základní kvalifikaci internisty a klinického
farmakologa začala zabývat léčbou návykových onemocnění nejdříve na příjmovém pavilónu
oddělení léčby závislostí v psychiatrické léčebně. Po doplnění potřebné kvalifikace jsem
začala pracovat v ordinaci pro léčbu návykových onemocnění v okresní nemocnici. Přestože
jsem se hned od počátku chápala své úlohy z pozice své nové specializace, přesto jsem nebyla
schopna svůj pohled soustředit na čistě psychickou problematiku pacientů, stejně jako dříve
jsem téměř nikdy jako internista nevystačila s pohledem zúženým na somatické činitele. V
této situaci jsem si nakonec uvědomila, že jakékoliv oddělení obou pohledů je pro mě
nepřijatelné a v důsledku by mi znemožnilo mé povolání prostě vykonávat.
Lékaři ve všech dobách věděli, že pohnutý život nějak souvisí s nemocí, ale
anatomické názory Virchowa vedly k oddělení nemoci od duše: přemístily sídlo nemoci do
buněčných postižení a postižení orgánů. Po Freudově a Adlerově průkopnické činnosti se
brzy objevuje názor, že psychika má v oblasti orgánů daleko větší význam. Jedním z prvních
autorů děl zabývajících se psychosomatickými příznaky a nemocemi byl německý lékař a
analytik Groddeck, který již v roce 1917 psal o „psychických podmíněnostech a
psychoanalytickém zacházení s organickým utrpením.“
Ve Spojených státech se psychosomatika dostala do popředí díky výzkumům
fyziologa Cannona, který v roce 1929 zveřejnil svou knihu „Tělesné změny při hladu, bolesti,
strachu a vzteku“. Ve svém pozdějším díle „ Moudrost těla“ formuloval tento významný
fyziolog pravidlo, že tělu jde vždy o to, aby udrželo své vnitřní prostředí v rovnováze. Tato
rovnováha může být ohrožena jak z fyzické, tak z psychické oblasti.
Z fyziologie rovněž vycházely rozhodující podněty, jimiž obohatili psychosomatiku
W. R. Hess a H. Selye. Hess svým vysvětlením vegetativního funkčního okruhu otevřel
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mnohá vrátka pro pozorování duševně-tělesných spojitostí. Selye se proslavil svým
výzkumem stresu, který je znám jako adaptační syndrom (syndrom přizpůsobení).
K Freudovým vídeńským žákům patřil Franz Alexander, který ve třicátých letech
minulého století vycestoval do Chicaga, kde zřídil výzkumné středisko psychosomatiky.
Alexander je toho názoru, že již při poslechu psychologické anamnézy se dá rozpoznat, jaký
druh somatického onemocnění pacient má. Tak například Alexander nachází u pacientů s
vředovou chorobou nevědomé závislé chování, které sami před sebou potlačují a někdy
pomocí nadměrné aktivity ukrývají. Strava a důkaz lásky spolu v dětství úzce souvisely, takže
osoba s vředovou chorobou jako již dospělá dává najevo svou potřebu lásky tím, že žije ve
stálé připravenosti něčeho se najíst. Hypersekrece žaludečních šťáv je tedy spojena s
nevědomou potřebou lásky. Podobně může být společným soužitím s nepřátelsky smýšlejícím
nebo jen konfliktně reagujícím partnerem stimulována skrytá agrese. Při nedostatečné
protireakci dojde ke křečovitému sevření tepének a tím vzniká podnět ke vzestupu krevního
tlaku. Stejně tak diabetes, astma, artritida a další choroby mají své předcházející emocionální
události, které Alexander vysvětluje na stejném principu.
Flanders Dunbarové vyšlo ve třicátých letech rozsáhlé dílo „Emoce a tělesné změny“.
Slavnou se stala její analýza pacientů, které postihla nějaká nehoda. V této analýze mohla
dokázat podstatné rysy jako impulzivitu, agresivitu a neschopnost sebeovládání ve všech
životních významech. Přitom dospěla k syndromu takzvané nehodové nemoci, kdy v
krizových psychických stavech přichází zdánlivě zvenku nějaký úraz.
Filozoficky a vědecky vyškolený V. von Weizsaescker ve svých početných knihách
vyučuje psychofyzické patologii nebo sociální medicíně: „..Zatímco člověk bojoval s
nákazami a zkoumal dědičnost, přehlédl patologii rodiny, výchovy. A tak došlo k tomu, že
dnes problém manželství, otázka rozmnožování, otázka povolání vstupují do ordinace lékaře,
jakoby tam vůbec nepatřily, ačkoliv již dnes přece víme, že konflikty v těchto oblastech patří
k patogenezi tuberkulózy, vředu, hypertenze a anginy tonzilaris stejně jako voda patří ke krvi
a bílkovina k buňce.“ Důsledné používání psychologického uvažování u postele nemocného
dovedlo von Weizsaesckera k předpokladu, že úloha lékařství nespočívá jen v tom, opravovat
nemocný přístroj – tělo. Tím, že v každé nemoci jde o smysl života, musí lékař pacientovi
objasnit jeho existenční krizi a léčit jej jako člověka a osobnost.
Arthur Jores v sedmdesátých letech minulého století představuje skupinu chronických
onemocnění odolávajících impozantnímu nasazení moderních chemoterapeutik. Spíše
psychoterapie je schopna zabránit jejich postupu změnou pacientova životního postoje. Tak
lze dle něj ovlivnit astma bronchiale, zvýšený krevní tlak, vředovou chorobu, zánět tlustého
střeva, ekzémy, neurodermitidu.
Před každým neustále vyvstávají nové životní problémy. Člověk se je pokouší uchopit
a řešit nejprve pomocí obvyklých strategií. O krizi hovoříme tehdy, když se jedinec octne v
zatěžující nerovnováze mezi subjektivním významem problému a možnostmi jeho zvládání,
které má k disposici. V krizi jedinec cítí ohrožení své identity, kompetence utvářet svůj
vlastní život. Prožitek schopnosti formovat život pro nás má vysokou hodnotu, která je v krizi
ohrožena; reagujeme na to více či méně vyjádřenou úzkostí. Právě tato úzkost nás ochromuje.
Marnost našeho snažení a narůstající úzkost způsobují, že opouštíme obvyklé, zaběhnuté
strategie, jimž jsme důvěřovali, na něž jsme spoléhali a na něž jsme byli zvyklí, a doufáme, že
se dostaví nový nápad, podnět, nová myšlenka. Problém se může například nově formulovat,
požadavky se během zvládání problému samy o sobě nově vymezí. Ostatně právě to je
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prostředkem uskutečnění tvůrčího procesu. Člověk by měl odložit staré, v dané situaci
neúčinné strategie chování a řešení a objevit nápad, ideu, která se pro zdolání příslušného
problému jeví jako nejvhodnější.
Existují však krize, které vznikají tak, že není možné se tvořivě přizpůsobit životu a
jeho požadavkům; existují také krize, které souvisejí s nenadálými významnými změnami a
které zpočátku nebýváme schopni překonat. Úzkost provází každou dezintegraci obvyklého a
každé nové uspořádání. Prožíváme ji tělesně, trpí jí naše těla. To by také mohlo být důvodem,
proč řada lidí v průběhu krize onemocní; trpí pak tělesnou chorobou, nikoli vlastní krizí, která
je touto nemocí současně také maskována. Faktory vyvolávající krizi, krize jako taková,
smysl a vývojové možnosti z krize plynoucí jsou pak o to hůře patrné a dostupné.
Zkušenost úzkosti je pro lidský druh univerzální v průběhu historie všech kultur. Řada
myslitelů ji zařadila mezi centrální zkušenosti lidského života a existence. Problém začíná
tam, kde se úzkost objevuje příliš často, trvá příliš dlouho a její intenzita je vzhledem k
situaci, která ji spustila, příliš velká nebo se objevuje v nepřiměřených situacích. V těchto
případech zpravidla negativně zasahuje do života jedince. Ze somatického hlediska se může
účastnit na vzniku funkčních kardiálních a respiračních obtíží, pravděpodobný je i její podíl
na vzniku bronchiálního astmatu. Jinak je však spíše považována za faktor uplatňující se při
upevnění chronicity choroby nebo při zhoršení stavu.
Dalšími psychickými faktory ovlivňujícími fyziologické funkce včetně
imunologických reakcí jsou deprese a hostilita. U pacientů s melancholií je nalézána zhoršená
celulární imunita, pokles reakce lymfocytů. Deprese se uplatní hlavně tam, kde jde o selhání
aktivní obrany organismu, jako je tomu například u zhoubných nádorů. Hostilita, ať již
zjevná, obrácená k vnějšímu světu, nebo vytěsněná, obrácená dovnitř, je predisponujícím
faktorem různých chorob, zejména rakoviny prsu, bronchiálního astmatu, esenciální
hypertenze, koronární sklerózy.

Soubor
Pokusila jsem se u náhodného vzorku třinácti pacientů s problémem návykového
onemocnění nalézt charakteristické známky, které by přesahem zjednodušujícího vymezení na
pouhý behaviorální problém, zdůvodňovaly celostní přístup k pacientům s návykovým
Podle
Wallace
představuje
multidimenzionální
model
onemocněním.
biopsychosociospirituálních následků závislosti cestu, jak identifikovat faktory, které se
zásadním způsobem podílejí na závislém chování. Tím umožňuje odborníkům vstupovat do
jejich řetězců.
Hodnotili jsme čtyři ženy a devět mužů, kteří navštívili naši ordinaci v průběhu
jednoho dne.
Pět z nich bylo ve věku mezi 20 a 30 roky, dva mezi 30 a 40 roky, čtyři mezi 40 a 50 lety a
po jednom mezi 50 a 60 lety a nad 60 let. Žádný z pacientů neměl vysokoškolské vzdělání,
dosažený stupeň vzdělání lze hodnotit spíše jako nízký, čtyři pacienti měli vzdělání základní,
pět jich bylo vyučeno a čtyři měli maturitu. Dvanáct z nich bylo existenčně soběstačných,
jeden nikoliv. V manželství žili čtyři pacienti, šest z nich bylo svobodných, dva rozvedení a
jedna pacientka ovdověla. Deset pacientů žilo v rodině, tři sami. Šest vychovalo či
vychovávalo děti, sedm z nich žilo bez dětí.
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Pro vyjádření problému návykového chování jsme využili vlastního náhledu
pacientů, kteří vesměs podstupují dobrovolnou ambulantní léčbu v naší ordinaci.
Devět z nich považuje za svůj problém závislost na alkoholu, dva uvedli vedle
problému s alkoholem ještě kouření. Z těchto devíti pacientů pět dlouhodobě
abstinuje, tři se rozhodli a zahájili abstinenci před dobou kratší než jeden měsíc a
jeden pacient se zatím nerozhodl od alkoholu abstinovat. Řádnou strukturovanou
režimovou ústavní odvykací léčbu prodělal jen jediný z těchto devíti pacientů.
Čtyři pacienti uvedli jako svůj problém závislost na nealkoholové droze. Tři považují
za svůj problém pervitin, jeden opioidy. Z hlediska objektivních kritérií považuji pouze
jediného z těchto pacientů za závislého na stimulanciích, ostatní tři jsou závislí na více
návykových látkách, jeden s preferencí opioidů, jeden s preferencí pervitinu, kanabinoidů a
alkoholu v kombinaci s pathologických hráčstvím a jeden s preferencí pervitinu. Žádný z
těchto pacientů neabstinuje déle než jeden měsíc, jeden z nich je zatím rozhodnut pro
krátkodobou substituci buprenorfinem před detoxifikací. Jediný z těchto pacientů prodělal
úspěšnou dlouhodobou ústavní odvykací léčbu s dokončenou terapeutickou komunitou. Po
tříleté remisi zrecidivoval a byl mnohokrát rehospitalizován pro psychotickou
symptomatologii. Pro ni zatím další úspěšnou léčbu nedokázal dokončit, přestože se zdá k
abstinenci motivován.

Výsledky
Pacientům jsme položili několik jednoduchých otázek, opět bez nároku na
objektivizaci uvedených údajů. Ve skupině pacientů závislých na alkoholu se osm považuje
za introverta, jediný za extroverta.
Sedm z těchto pacientů si na sebe vzpomíná jako na klidné dítě, dva se považovali za
zlobily. Vzhledem k depresivní forii v době vyplňování dotazníku právě u těchto dvou
pacientů, zdálo se jejich hodnocení výrazně ovlivněné jejich nízkým sebehodnocením a
hyperaktivita s poruchami učení u nich méně pravděpodobná.
Žádný z pacientů závislých na alkoholu nesdělil spontánně, že by měl problémy v
sociální oblasti ve smyslu komunikace. Všichni kromě jediné ženy uvedli, že měli v minulosti
traumatizující prožitky, vesměs je kladli do doby před zahájením vystupňovaného abuzu.
Všichni, kromě jediné ženy s pouhou depresí, měli chronické zdravotní obtíže ze
somatické oblasti, většinou uvedli více než jednu. Pouze tři z těchto devíti pacientů závislých
na alkoholu neuvedli mezi svými chronickými zdravotními obtížemi žádný psychický
problém, tedy ani depresi.
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Chronické zdravotní obtíže pacientů závislých na alkoholu ( n = 9 )
Věk

průměrně 43,7 roku (rozmezí 26 – 61)

Vzdělání

základní 1, vyučeni 4, maturita 4

Hyperaktivita (event. poruchy učení) v dětství

nikoliv 7, velmi pravděpodobně nikoliv 2

Traumatické zážitky

dlouhodobá nejistota 5x, rozchod 5x, úmrtí
blízké osoby 2x, neporozumění 1x, nemoc 1x,
alkohol 1x

Chronické zdravotní potíže (4 krátce abstinující) bolesti žaludku 2x, špatná srážlivost krve 1x,
migrény 1x, obtíže s páteří 1x, „epilepsie“ 2x,
„vyléčená cukrovka“1x, kožní alergie 1x,
deprese 2x
Chronické zdravotní potíže( 5 déle abstinujících) obtíže s páteří 4x, deprese 4x, alergie 1x,
migrény 2x, cukrovka 1x, astma bronchiale 1x,
vředová choroba 2x

Ve skupině pacientů závislých na nealkoholových drogách se tři považovali v dětství
za hyperaktivní a z další charakteristiky ( například poruchy učení) lze soudit, že vskutku
hyperaktivitou trpěli. Tři se považovali za introverty, jeden za extroverta.
Pouze jediný pacient z této skupiny si neuvědomoval žádná traumata z minulosti.
Shodou okolností ten, který neuvedl ani žádné chronické zdravotní obtíže a neuvědomil si, že
by byl hyperaktivní v dětství. Stejný pacient ani aktuálně neabstinuje a je na krátkodobé, dle
kontraktu časově omezené, substituci buprenorfinem, navazující na polymorfní abuzus
nealkoholových návykových látek.
Přestože je soubor pacientů malý, zdála se skupina pacientů závislých na
nealkoholových látkách ve své charakteristice odlišná od skupiny pacientů závislých na
alkoholu. Byli hůře vzděláni, pouze jeden vyučen, tři se základním vzděláním. Věkem v
rozmezí 26 až 29 let byli mladší než pacienti závislí na alkoholu, z nichž kromě jediného
šestadvacetiletého, byli všichni starší 32 let.
Z chronických zdravotních obtíží uvedli závislí na nealkoholových drogách pouze
alergii a jednou pálení žáhy. Ve většině byli v dětství hyperaktivní, traumatickými zážitky pro
ně bylo opuštění, ztráta blízkých osob, rozchod. Chronické psychické obtíže v souvislosti s
psychózou a depresí, jako bezprostředním účinkem návykové látky, pociťuje jediný pacient.
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Chronické zdravotní obtíže pacientů závislých na nealkoholových drogách
(a=4)
Věk

Průměrně 28 let ( rozmezí 26 – 29 let)

Vzdělání

Základní 3, vyučen 1

Hyperaktivita (event.poruchy učení) v dětství

Velmi pravděpodobně ano 3

Traumatické zážitky

Rozchod 2x, úmrtí blízké osoby 2x

Chronické zdravotní obtíže

Alergie1x, kožní ekzém 1x,
psychóza 1x, deprese 1x

pálení žáhy 1x,

Pacienti závislí na alkoholu byli vzdělanější, měli maturitu nebo byli vyučeni, pouze jediný
skončil základním vzděláním. Traumatickými zážitky pro ně byly nejen ztráty blízkých a
rozchody, ale u pěti pacientů i dlouhodobá nejistota nebo stres, jeden muž uvedl ochrnutí
nohou po viróze a jedna žena alkohol.
Chronické zdravotní obtíže se u těchto pacientů objevovaly mnohočetně. Zajímavé
bylo, že pacienti dlouhodobě abstinující uváděli zdravotní problémy nesouvisející
bezprostředně s účinkem alkoholu – obtíže s páteří, cukrovku, migrény, vředovou chorobu,
pyrózu. Pacienti v úvodní fázi abstinence uváděli spíše průvodní známky abuzu alkoholu –
poruchy krevní srážlivosti, epileptické záchvaty, poruchu glukózové tolerance, tedy spíše
symptomy, které někdy vedly k hospitalizaci nebo byly v průběhu hospitalizace v odvykacím
stavu nalezeny. V takto rozdílném pojetí je jednak patrný vývoj náhledu v čase a jednak
skutečnost z hlediska přístupu k pacientům podstatně důležitější: teprve s upevňováním
abstinence pacienti objevují nebo znovuobjevují chronické zdravotní obtíže, které byly v
období abuzu němé.

Diskuse
V průběhu následné péče při upevňování abstinence zjišťujeme, že u pacientů se
závislostí vystupují do popředí somatické obtíže, kterým je nutné věnovat přiměřenou
pozornost a brát v úvahu, že právě tyto obtíže mohou být projevem jen jiné formy adaptační
reakce, než jakou je závislost, s níž se dotyčný pacient v současnosti úspěšně vyrovnává.
Pacienti závislí na alkoholu, u nichž se závislost vyvíjela většinou v pozdějším věku a
podstatně pomaleji, než tomu bývá u závislosti na nealkoholových návykových látkách, měli
možnost zažívat traumatické působení dlouhodobé nejistoty, opakovaných ztrát a většinou
měli možnost v krizích uplatňovat nejrůznější strategie řešení plynoucí z jejich minulých
zkušeností nebo vědomostí. Méně výhodné nebo neúspěšné strategie pak mohly vést
v důsledku maladaptace k psychosomatickému onemocnění. Oproti energeticky vyšším
hladinám, jichž může člověk dosáhnout po úspěšném zdolání krize, je naopak maladaptační
mechanismus energeticky nevýhodný a pacienta trvale dále oslabuje. Závislost jako forma
adaptační reakce, může být jen další strategií, jak udržet homeostázu, bohužel rovněž
energeticky nevýhodně. Dle Kooymanna je závislost adaptační reakce, jež se vymkla
kontrole.
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V průběhu floridního abuzu nemůže být přirozená dynamika pocitů a emočních
odpovědí zachována. Život se postupně redukuje podle závislostního scénáře. V chaosu a
chemické modifikaci emocí jsou konflikty externalizovány. Dochází ke ztrátě kontaktu
s vlastním tělem. Obtížně mohou být rozvíjeny jakékoliv, tedy i špatné strategie řešení krizí.
Zůstává jen přímé škodlivé působení požívané návykové látky.
V době abstinence se zase znovu objevují již kdysi ustavené způsoby řešení konfliktů,
řešení, která už v minulosti byla uskutečňována a už v minulosti mohla vést k somatizaci
reziduálního problému. Opět nacházíme polymorfní somatická onemocnění, ovlivnitelná
psychoterapeutickým působením.
Mladší pacienti, u nichž se po dysharmonickém vývoji v dětství vyvinula
v adolescenci velmi rychle závislost na nealkoholových látkách, neměli v rámci aktivního
abuzu možnost vnímat dlouhodobě traumatizující vlivy. Externalizace konfliktů jako
přirozený dětský projev, předcházející adolescenci s abuzem, neumožnila, aby se ve větší
míře naučili uplatňovat stejné mechanismy jako dospělí. Stejné, které vedly u starších
pacientů k orgánovým postižením.
Stabilizovanou abstinenci lze většinou očekávat u drogově závislých až po dlouhodobé
ústavní léčbě a po zapojení do dlouhodobého psychoterapeutického procesu i v následném
období. V případě jen nedostatečného psychoterapeutického působení lze očekávat spíše
recidivu návykového chování jako mechanismu již jednou osvojeného než rozvoj
psychosomatického onemocnění. Pokud nalézáme v období počínající abstinence somatická
onemocnění, lze je spíše přičíst na vrub obnovovanému vnímání vlastního těla a péči o ně.
Na základě uvedených skutečností by se tedy mohlo zdát, že pacienti závislí na
nealkoholových návykových látkách, kteří projdou přiměřenou potřebnou léčbou, mohou mít
při celostním přístupu a zachování abstinence lepší zdravotní prognózu než pacienti
abstinující při závislosti na alkoholu. Uvedená hypotéza vychází z předpokladu, že
závažnější forma závislosti počínající v adolescenci neumožní v širší míře rozvoj
psychosomatických onemocnění vzhledem k nízkému věku počátku abuzu návykové látky.
Potřebná delší doba intenzivní psychoterapeutické léčby je předpokladem větší naděje na
zdravé řešení konfliktů a přináší menší pravděpodobnost fixace závadných mechanismů
vedoucích v důsledku k psychosomatickým obtížím.
Definitivní odpověď bude možno získat až srovnáním většího množství pacientů
různých typů. Pacientů, kteří budou dlouhodobě v průběhu následné péče zapojeni do
psychoterapeutického procesu a zároveň bude věnována přiměřená pozornost jejich
celkovému zdravotnímu stavu..
Literatura
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Ján Praško, Úzkostné poruchy
Jaroslav Baštecký, Jiří Šavlík, Jiří Šimek, Psychosomatická medicína
Verena Kastová, Krize a tvořivý přístup k ní
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Doléčování nebo resocializace v KLUSu
(KLub Usilujících o Střízlivost)
Jiřina Kopecká
Toto téma jsem si vybrala, protože jej považuji za nejdůležitější článek návratu a
zapojení klientů do běžného života. Vždyť závislost obecně, způsobuje nejen
celospolečenské škody a zdravotní problémy člověku jako samotnému, ale
komplikuje vztahy mezi lidmi a to zejména mezi těmi nejbližšími.
Nejprve se zastavím u toho, čemu se říká doléčování. Myslím, že jde o nepřesný
pojem. Nevystihuje celý problém závislosti a její terapie, jestliže klienti terapeutických
komunit v zdravotnických zařízeních řeší své potíže se závislostí. Není to z důvodu,
že je nutné, tyto problémy řešit v zdravotnických zařízeních. Samozřejmě je-li někdo
v debaklové situaci, ještě to neznamená, že je postižen zdravotně natolik, aby musel
být hospitalizován.I když je žijící v terapeutické komunitě někde mimo svého bydliště,
má-li jaké, hospitalizace ve zdravotnickém zařízení je tedy smysluplná v případě
nutné detoxikace a následné hrozbě třeba deliria, či jiné toxické psychózy. Další
péče, která se nazývá „následná”, probíhá sice za účasti zdravotnického personálu,
ale jak se ukazuje, není to nutnost a nezbytnost. Je to způsobeno tradicí, jež je dána
pouze tím, že u nás byla první zdravotnická zařízení, která se touto problematikou
začala zabývat. Na začátku léčebného procesu jsou lékaři nutností, díky výše
uvedené detoxikaci. Další následná péče může být a také je provozována velmi
často bez přímé účasti zdravotnického personálu. Proto je mnoho pojmů převzato ze
zdravotnického žargonu, který mluví stále o léčbě závislosti, ale ono jde ještě i o jiné
věci. Jak už jsem se zmínila, jedná se o komplexní problém, který zasahuje člověka v
celé jeho šíři. Zdravotní, psychické, morální a sociální. Jde o to, člověka vrátit mezi
lidi, odkud byl vlastně vystrčen na okraj, díky svému nezvládání života jako takového.
Terapie závislosti neznamená jenom někoho odnaučit pít, fetovat, případně hazardně
hrát, ale umožnit mu za pomoci terapie změnit přístup k životu, změnit způsob
myšlení, nalezení svého místa ve světě a mezi lidmi. Psychoterapie se rozhodně
nezabývá jen zdravotními problémy, protože do psychoterapie z hlediska
somatického přicházejí i zdraví lidé, ale i těmito výše uvedenými aspekty, které
ztěžují klientovi život.
Celý předchozí odstavec byl cílen k tomu, abych objasnila svůj postoj k tomu, že
se závislý nedoléčuje, ale že prochází komplexní resocializací. Ta zahrnuje mimo
samotné terapie i určitý sociální a morální aspekt, bez kterých by to byla jen holá
terapeutická technika, a domnívám se, že na toto je nutné v psychoterapii závislých
klást stejně velký důraz. Stejně jako na dovednost abstinovat od alkoholu a drog.
Terapie závislých, co se nezabývá touto problematikou a sází jen na abstinenci, která
je samozřejmě nezbytná, tak zůstává na polovině cesty. To se bohužel odehrává
velmi často v takzvaných doléčovacích skupinách. Na druhou stranu se zase děje v
dalších skupinách to, že jsou klientům předkládány koncepty, které je ujišťují, že
mají-li problém s jednou drogou, není až tak nutné abstinovat od druhé. Nebo se jim
zdůrazňuje, že není až tak důležité dodržovat pravidla bezpečí. Tento druh „terapie”
a tito „terapeuti” ji provozující se tváří, že našli odpověď na problém zvládnutí
závislosti, a to tak, že budou klientům dávat informace o tom, že není potřeba až
takové kázně, která je podle jejich pohledu vyřazuje ze života a dělá je nešťastnými.
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Velmi se to podobá podlehnutí manipulaci, jakou s námi provozují lidé, jejichž způsob
života je založen na konzumaci drog. Mnoho z toho nepochybně platí, ale nikoliv
totálně. To by potom připomínalo zvulgarizovanou asertivitu, kterou učí lidé, co sami
asertivní nejsou, nejsou ani zralí a neumějí se svobodou zacházet. Tak se z
resocializace závislých stává kšeft, který má přivést klienty, získat veřejné
prostředky, případně přímé platby a dávat klientům falešnou naději, že budou
schopni žít podle pravidel skupiny lidí, která se jenom pokouší hlásat o materialismu
a bezohlednosti, že to bude lehké a bez úsilí. Samozřejmě je bez pochyb, že takto
informovaní klienti zvolí snadnější přístup. Bohužel ke své škodě. Obecně platí, co je
v životě důležité, není snadné. Například, když je někdo alergik, měl by si zvykat a
trénovat tam, kde ho to dusí.Takovýto postoj má pramalou hodnotu. Je tedy na
místě, být velmi opatrný při doporučování resocializačních postupů. Některá nestátní
zařízení či jedinci v nich pracující, zabývající se narkomany, jsou zaslepeni jistou
příznivou shodou okolností a sebezahleděností.Tak se jim stává, že skutečně
praktikují výše uvedený rizikový přístup ke klientům, zamlčují rizika partnerského
vztahu se závislým, případně to vše bagatelizují. Zamlčují riziko konzumace alkoholu,
dokonce tolerují konzumaci alkoholu a vydávají to za alternativu terapie, kterou
poskytují zařízení, jež požadují více kázně, více zdůrazňují bezpečný život bez drog.
Lidé z těchto zařízení vystupují velmi často jako neotřesitelné autority, a to bez
ohledu na zkušenosti, které mají generace terapeutů a jejích úspěšných absolventů.
Fenoménem v resocializaci je úspěšný klient. Úspěšní klienti navštěvují velmi
často komunity, kde absolvovali léčbu.Tam jsou žádáni, nebo sami žádají, aby se
zúčastnili či se mohli zúčastnit terapeutických skupin. Tím velmi často slouží k
demonstraci úspěšnosti terapie a jako motivační prvek. Mám-li být upřímná, jsem
raději, když se hovoří nejen o zdaru, ale i o potížích a neúspěších. Jako motivační
prvek to z mého hlediska funguje daleko spolehlivěji, než výčet chvalozpěvů a
spousta dobrých rad, jak to dělat. Pokud hovoří o skutečnosti, tak to nepopuzuje
klienty, kteří jejich popis úspěchů většinou vnímají jako vytahování, což se stává.
Jakákoliv upřímnost ukazuje, že i když jsou abstinenti, svět se proto neblázní a musí
řešit stejné problémy jako každý jiný. Na tomto lze totiž ukázat, že terapie poskytla
jedinci, schopnost snášet zátěž. Dále v případě potřeby, schopnost hledat a vyhledat
efektivní pomoc. Samozřejmě že i v takto interpretované skutečnosti, je dobré vidět a
poukázat na úspěchy, ale nemělo by to být hlavním motivem účasti. Navíc to
poskytuje naději současným klientům, že v případě budoucnosti i oni mají šanci na
podporu terapeutického týmu v nouzi. Tato skupina poskytuje veliké možnosti jak
terapeutovi tak klientovi. Terapeut pokračuje s lidmi, kteří jsou většinou už vysoce
motivovaní, které zná a má k nim a oni k němu vřelý vztah. Práce ve skupině je
většinou vedena v ovzduší vysoké důvěry a bezpečí. Klienti přinášejí své potíže, své
radosti, nachází zaměstnání, přicházejí o zaměstnání, mluví o tom, žení se, vdávají,
a skupina tím žije. Je to opravdu resocializační proces, který umožňuje zažít ve
skupině i atmosféru nepohody, která je ale vlastně nutná k otevření dalších možností
jednotlivých klientů. Skupinový proces tak kopíruje život, avšak v žádném případě ho
nenahrazuje. Klienti odcházejí ze skupiny, kdy uznají za vhodné. Jejich právem je,
pokud se ocitnou v nouzi, znovu požádat o přijetí. Někdy se jasně dohodne doba, po
kterou budou členy skupiny. Obojí přístup je možný.
Jedna z možností doléčování a resocializace je KLUS. Tento socioterapeutický
klub založil doc. MUDr. Jaroslav Skála, CSc, 5.února 1948 v protialkoholním
oddělení kliniky v Apolináři. Byl primárně určen pro pacienty a absolventy odvykací
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léčby. Jeho založení bylo inspirováno myšlenkami amerických Anonymních
Alkoholiků (AA), kde se formou svépomoci usilovalo o střízlivost. Bohužel jen za
několik málo dní nato, 25. února 1948, zvítězila v naší zemi komunistická ideologie,
pro kterou byly nepřípustné spirituální prvky, obsažené v programu „12ti kroků“ AA.
V praxi to znamenalo nemožnost oficiální, otevřené činnosti AA v Československu až
do sametové revoluce v roce 1989. V prosinci 1989 se sešla v Apolináři první malá
skupinka lidí, která zahájila činnost AA.
Založení KLUSu, jehož členové se scházeli jednou týdně v Ústavu národního
zdraví v Praze na Vinohradech, tak předcházelo vlastnímu založení protialkoholního
oddělení „U Apolináře“. K tého historické události došlo 10. září 1948, kdy do budovy,
sousedící s kostelem sv. Apolináře, přišel doktor Jaroslav Skála spolu s několika
pacienty – alkoholiky z psychiatrické kliniky. Takto nenápadně, v několika
místnostech, zahájilo činnost protialkoholní oddělení, které se následně stalo
centrem vzniku a vývoje celého nového oboru medicíny u nás.
V následujících letech docent Sklála se spolupracovníky postupně vypracoval
komplexní léčebný program, režim a systém doléčování, který se stal vzorem pro
další nově vznikající oddělení pro léčbu závislostí na návykových látkách u nás i
v zahraničí.
Jen v Čechách je přes 30 socioterapeutických klubů AT, např: KLUS Apolinář,
Klub Praha – Bohnice, Klub abstinentů Beroun, Klub abstinujících Brno, KLUS –
Červený Dvůr, České Budějovice, Český Krumlov, Havlíčkův Brod, Hradec Králové,
Cheb, Karlovy Vary, Kroměříž, Liberec, Náchod, Ostrava, Pardubice, Pelhřimov,
Semily, Sokolov, Štemberk, Tábor, Svitavy, Ústí nad Orlicí
Na základě vlastních zkušeností se chci o tomto KLUSu v Ústí n/O zmínit a uvést
konkrétní program a techniky pomáhající abstinujícím i „kulhajícím“ klusákům.
Program je plánován na celý rok a zahrnuje laické skupinové terapie, terénní,
sportovní i zábavné akce.
Pro rok 2006 např.:
- leden – plánování
- únor – oslava 60. narozenin MUDr. L. Hlavičky (lékařský dohled nad skupinou)
- březen – přednáška Červeného kříže v Ústí nad Orlicí
- duben – pozván host PhDr. Miloslav Pleskač
- květen – procházka na Andrlův kopec; setkání KLUSů v Budislavi
- červen – návštěva PA Želiv
- červenec – srpen – „prázdniny“
- září – táborák v Dolní Dobrouči
- říjen – sportovní akce (kuželky v Hilvátech)
- listopad – klubovna Ústí (hodnocení roku)
- prosinec – vánoční posezení v Chocni
Toto je nadstavbový program a jeho součástí při některých zájmových akcích se
zúčastňují i přátelé a členové rodiny. Příkladem může být třeba terénní terapie –
táborák. Členové klusu a rodinní příslušníci se setkají na určeném místě včetně
dohlížejícího lékaře. Účastníci sami nasbírají klestí a založí oheň, určená skupina
nachystá potraviny. Vše se koná v duchu vzájemného poznávání a volné zábavy. Po
opékání si sedneme do kruhu, uvítají se možní noví členové. Na této akci se
nepředstavují, to se koná na skupině v klubovně. Dále si může kdokoli z účastněných
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vzít slovo chce-li o čemkoli hovořit, poradit, postěžovat. Na závěr všichni uklidí a
rozejdeme se domů. Tato akce trvá 3-4 hodiny a je velmi motivující pro nás pro
všechny., neboť nejen členové, ale i rodinní příslušníci si mohou neformálně
pohovořit s lékařem i sociální pracovnicí a to nás sbližuje.
Jak jsem již uvedla toto je nadstavbový program a jeho hlavní součástí je skupinová
terapie, přijímání nových členů a probírání zásad pro život ve střízlivosti a abstinenci:
-

terapie byla k tomu, aby ses vrátil mezi lidi
nebyl to trest, ale příležitost ke změně
abstinence je prostředek k životu, nikoliv cíl, nebo smysl života
abstinuj teď a tady
pokud abstinuješ pro to, abys sis užil života jsi na správné cestě
není dobrá nebo špatná abstinence
všechno co ti prospívá je dobré, ničeho se nezříkej
jen ty sám nejlíp víš, co potřebuješ
jen ty sám víš, jaký cíl v životě je pro tebe důležitý
mít chuť na drogy, není nic nemorálního a nenormálního
chuť na drogy máš proto, že jsi závislý
chuti na drogy se nikdy nezbavíš ani sebedelší abstinencí, tak se s tím nauč žít
drogy jsou vždy lepší než já, proto se jim vyhýbám
lži komu chceš, ale nikdy sobě, a svému terapeutovi, kterého sis vybral
o těch věcech mluv s někým, kdo tomu rozumí, a komu věříš
nezůstávej na to sám a pamatuj, že hřbitovy jsou plné hrdinů
nejsou důležité roky abstinence, ale způsob jakým nakládáš se životem
nevíš jak dlouho budeš naživu a ani jak dlouho budeš abstinovat, ale abstinence
je zcela ve tvé moci, když uděláš vše, co je ve tvých silách, aby ses v ní udržel
pamatuj si, že jsi schopný se rozhodnout, zda je ve tvé moci zrecidivovat, nebo to
odložit na jindy
jako každý jiný člověk i ty máš možnost se rozhodnout, jak chceš žít
co platí pro tebe, pro druhého může být smrtelná past
z toho plyne, že nemáš univerzální recept ani na život, ani na způsob života
přes veškerou podporu vždy se budeš muset nakonec vyrovnat jen ty sám se
svým životem
svět ani lidé se nezmění, aby se ti lépe žilo, a nic nebude takové, jaké by mělo být
pokud to vezmeš na vědomí, naučíš se s tím žít, a změníš se, nebudeš už muset
měnit nic jiného, a svět se změní s tebou
nesnaž se stát spasitelem těch druhých
budeš-li to dělat, po právu se dočkáš výsměchu
budeš-li ale prospěšný lidem kolem sebe, vrátí se to k tobě
být prospěšný znamená, být oporou těm druhým, pokud si to od tebe přejí, a
způsobem, jaký je vyhovující jim

a nebo podle docenta Skály „KLUSácké desatero“:
1. chci se sám léčit
2. uznávám, že jsem osoba závislá na alkoholu
3. musím si alkohol navždy odpustit
4. budu dbát rad lékaře
5. neobnovuji si staré zvyky
6. zájmy, koníčky, perspektivy
7. upravit si životosprávu
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8. naučit se řešit problémy
9. s léčbou se netajím
10. snaha o lepšího člověka
Pro zajímavost:
Deset rad jak předcházet závislosti na alkoholu u dospělého jedince
(také dle J. Skály)
1. Nikdy nepij tehdy, když cítíš, že se „potřebuješ napít“.
2. Rychlé pití znamená nebezpečí: mezi první a druhou sklenicí piva (sklenkou vína,
lihoviny) počkej půl hodiny, mezi druhou a třetí – hodinu; nikdy nepij už čtvrtou!
3. Pamatuj, že když člověk začne pít, má zpravidla sklon nepřiznat ani sobě, kolik už
toho vypil.
4. Koncentrované alkoholické nápoje nepij nikdy na „ex“, ani bez pořádného doušku
vody či sody. Nikdy nepij na lačný žaludek.
5. Nikdy nepij při práci.
6. Nepij pravidelně ani v určitou dobu, ani při určitých příležitostech, je např.
nebezpečné, kdybys pil jen proto, že chceš dobře spát.
7. Když jsi unaven nebo nervózní, varuj se každého napití. Místo toho si dej teplou
lázeň, doplň ji studenou sprchnou nebo si zaběhej.
8. Nikdy nepoužívej alkoholického nápoje jako „léku“, který by ti pomohl překonat
nepříjemný tělesný nebo duševní stav.
9. Nikdy nepij ráno a zejména ne tehdy, abys odstranil následky pijácké kocoviny ze
včerejšího dne.
10. Nikdy nenuť nikoho do pití.
Na závěr chci napsat o významu KLUSu při návratu lidí z léčebny zpět do života.
Jeden z děsivých mýtů, které provázejí terapii závislostí, je mýtus o potřebě recidivy
k pochopení nutnosti změny způsobu života a abstinence. Recidiva je pro závislého
především ohrožením života. Každý kdo projde recidivou prožije hluboký pocit viny a
zmaru. Je mnoho těch, kteří mají štěstí a poměrně dobře přečkají tuto fázi svého
života, ale je mnoho těch, kterým jde doslova a do písmene o holý život. Bohužel
nikdo z nás nezačne od začátku, ale začne tam kde naposled skončil. Debakl je
hlubší, následky většinou mnohem strašnější. Je ale nutné říci, že tento mýtus
nejčastěji pěstují málo motivovaní klienti, kteří vyprávění o zvládnuté recidivě chápou
jako nutnost a zároveň omluvu své recidivy. Tam kde okolí při prvním pokusu
projevuje jistou toleranci a podporu při změně života, říkám tomu „je ochotno k
potlesku”, míra „potlesku" značně klesá. Očekávání jsou často velmi značná,
zklamání vždy ještě značnější a míra odpuštění se snižuje s každým dalším
relapsem.
Terapeutické porozumění
Bohužel velmi často se používá metoda terapie založená na poučování klienta, CO
VŠECHNO MUSÍ. A vždy je to vedeno velmi nenapadnutelným způsobem. Zdůrazní
se hledisko abstinence. Jak jsem už říkala na jiném místě, abstinence je termín, za
který se dá schovat jakýkoliv požadavek a ospravedlnit téměř jakékoliv chování. Člen
skupiny začne mluvit o svých potížích s rodinou, a v okamžiku je informován, jak se
musí chovat. Nikdo nepochybuje, že změna životní situace začíná od změny
chování. Ale chování terapeuta, v mém případě laického, jako pana učitele a
vychovatele není zrovna tím nejefektivnějším přístupem. Na jedné straně požadavek
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k dospělosti. Na straně druhé chování jako k nedospělým lidem. Jsou samozřejmě
terapeutická pravidla, která se musí dodržovat, a jsou dohody, které mají své
podmínky, a jejich nedodržení ze strany klienta je důvodem k přerušení docházky.
Jsem si jista, a stále více se mi potvrzuje, že místo přesvědčování a poučování
nemotivovaných pacientů, je mnohem lepší rozumět.
Místo papouškování moudrostí terapeuta, přicházejí klienti díky porozumění k
vlastnímu poznání. Na základě vlastního poznání a na základě vlastního rozhodnutí
získají odhodlání a touhu ke změně. Toto poznání je posléze mnohem důležitější v
proměně kvality života i při abstinenci, než všechny poučky celého terapeutického
týmu.
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Rodičovská skupina v Doléčovacím centru SANANIM
Monika Krejčová
Úvod
Při výběru tématu své závěrečné teoretické práce, jsem volila téma, které znám ze své praxe a
mohu v něm své dosavadní zkušenosti sepsat, utříbit a snad i poskytnout podněty k úvaze pro
širší odbornou i laickou veřejnost. Zaměřím se na fungování rodičovské skupiny
v Doléčovacím centru SANANIM z hlediska její využitelnosti.
Domnívám se, že v jakémkoli stupni léčby drogových závislostí je práce s rodinou závislého
klienta potřebná, a to hned ze dvou důvodů - jednak se velká část drogových závislostí rozvíjí
do plné šíře právě v tom věku klientů, v němž je jedním z nejdůležitějších vývojových úkolů
emancipace od původní rodiny. tento úkol většina našich klientů nezvládla, anebo zvládla
patologickým způsobem - s pomocí drogy. A druhým velkým velkým důvodem pro práci
s rodinou je ta okolnost, že se věk drogově závislých snižuje a návrat do původní rodiny je po
léčbě jedinou ekonomickou a sociální možností. Nejsou ještě dost dospělí pro samotný život.
V našem centru není věk klientů sice nízký, průměrný věk je 26,5 let, přesto se mnoho našich
klientů z různých důvodů do původní rodiny vrací a i ti, kteří se nevrací, zůstávají v kontaktu
se svou rodinou. Proto shledávám práci s rodinou jako nutnou potřebu k zachování změn,
kterých klient dosáhl v léčbě.

Úvod do problematiky z osobního pohledu autorky
Na následujících řádcích si dovolím být velmi osobní a v samém úvodu této práce se pokusím
popsat své dosavadní zkušenosti plynoucí z práce s rodinou v rámci rodičovské skupiny.
Pracovat s rodiči v rámci rodičovské skupiny jsem začala po dvou letech práce s drogově
závislými klienty. Prostudovala jsem mnoho anamnéz klientů, ve kterých jsem často
„narazila“ na určité rodinné „patologie“. Vnímala jsem nutnost pomoci klientovi i tím, že se
pokusím pracovat s jeho rodičem, nejlépe však rodiči, že se přes klienta dostanu k nim a
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naopak. Že budu moci ovlivnit negativní postoje, postupy a kroky rodičů ve vztahu k dítěti.
V této fázi jsem zaujímala postoj jednoznačně na straně klienta. Nicméně přišla první
rodičovská skupina a všechny mé představy se svým způsobem rozplynuly. Přede mnou
seděli rodiče, kteří už nevěděli kudy kam, někteří z nich prošli rodičovskými skupinami
v jiných zařízeních, pro ty další to byla zcela první zkušenost. Všichni však měli společné to,
že u nás hledali a hledají další pomoc. Jde o pomoc, která náleží pouze jim samotným. Teprve
zde slyšíte příběhy z druhé strany, teprve zde vidíte obličeje, které jsou ztrápené strachem,
bolestí, zklamanou nadějí, vystrašené z nutnosti znovu uvěřit, důvěřovat a domnívat se, že
nyní už konečně bude všemu konec a bude zase dobře. Když vstoupíte do místnosti, která je
plná těchto lidí, cítíte, že je také plná očekávání, strachu, chuti jít dál, touhy po vyslechnutí,
přijetí, pomoci. Z naší strany je nutné hodně investovat, je nutné umět vyslechnout, dát naději
a víru, podpořit, být s nimi, ale zároveň je také důležité vést rodiče cestou, na které by dělali
pokud možno co nejmenší chyby v soužití se svým závislým dítětem.
Každý rodič přichází s očekáváním, s určitým postojem a těchto očekávání a postojů může být
mnoho. Přichází s pocity viny za to, co asi udělal špatně nebo co vůbec neudělal … Hledá
„spojence“, aby s vinou nebyl sám a časem zjišťuje, že celá minulost neleží pouze na jeho
bedrech, že je důležité hovořit o věcech, které byly, ale ještě důležitější je právě teď mluvit o
přítomnosti, zabývat se přítomností a přemýšlet o budoucnosti. Považuji za nutné podotknout,
že ti rodiče, kteří jsou opravdu vinni, do našeho zařízení nikdy nepřijdou. Svou vinu by
pravděpodobně vůbec neunesli.
I s přiznanou vinou naši rodiče zacházejí různým způsobem. Mohou o ní otevřeně hovořit, ale
nevztahovat ji ke své osobě, nýbrž ji svalovat na dítě (které vždy tolik zlobilo), na společnost
(která není schopná zajistit pro dítě a pro jeho výchovu bezpečné prostředí).
Opačný pól představují rodiče, kteří vztahují vinu pouze a jen na sebe a po dlouhou dobu si
nechtějí připustit, že by se na drogové závislosti jejich dítě vůbec podílelo (já jsem špatná
matka). Zpracovat všechny tyto pocity je velmi obtížné, ale ne nemožné. Mohu říci, že
v rámci rodičovské skupiny na tento úkol nikdy není terapeut sám, ale vždy mu při tom
pomáhají právě rodiče, kteří jsou si navzájem velkou podporou.
Velmi se liší také očekávání rodičů, s kterým do rodičovské skupiny přicházejí. Někteří se
domnívají, že je doléčování poslední etapou léčby jejich dítěte a také jich samotných, že
odtud odejdou obě strany vyléčeny, že poté už bude jen dobře. Jiní berou léčbu jako trest a
rodičovskou skupinu jako nutnou docházku. Ne každý rodič je připraven řešit otázku
možných relapsů dítěte, ne každý se chce na tuto možnost návratu k droze připravit, ne každý
přizná, že jeho dítě bylo skutečně závislé a že celá rodina tímto faktem utrpěla neuvěřitelné a
bolestné ztráty. Většina rodičů, která je ale takto nastavena, do Doléčovacího centra nikdy
nedorazí.
Jiní rodiče si závislost dítěte a dopad na jejich život uvědomují až příliš. Stále žijí ve velkém
strachu a podezírání; do skupiny dochází často po velmi dlouhou dobu - třeba jen proto, aby
zjistili, zda je jejich dítě v kontaktu s Doléčovacím centrem či nikoli. Do další skupiny rodičů
bychom zařadili ty, kteří jsou ještě ochotni se měnit (své chování, postoje, způsob
komunikace), naslouchají a učí se novým věcem, přijímají skutečnost, že je jejich dítě závislé,
vědí, že mohou přijít uklouznutí a zároveň se chtějí do budoucna vyhnout chybám. Právě tito
rodiče přicházejí kvůli sobě, chtějí se naučit věnovat sami sobě, pečovat o svůj život a neřešit
a nezasahovat tolik do života svého dítěte.
Během sezení s rodiči je možné pracovat na zvládnutí stresů, které často frustrují rodiny ve
chvíli, kdy se dítě rozhodne abstinovat. Mezi ty nejběžnější patří:
 nedůvěra – některá chování, která jsou u ostatních vnímána jako běžná,
vyvolávají u blízkých poplach, pokud je dělá jejich abstinující dítě. Rodina
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začne okamžitě nedůvěřovat, pokud ex-userovi dojdou peníze, jde si odpoledne
lehnout, má noční telefonáty atd.;


ochranářství – úzkostné rodiny se často chovají k léčící se osobě jako k příliš
slabému člověku, který nezvládne běžné povinnosti ani neunese vše, co si
ostatní členové mezi sebou říkají, nebo co si myslí. Někdy jsou tyto způsoby
chování přežitek z doby, kdy jedinec drogy ještě užíval nebo z doby ještě před
tím;



nerealistická očekávání – jsou opakem ochranářství. Vycházejí z odsuzujícího
rodinného postoje k závislosti nebo z neznalosti problému léčení a doléčování.
Rodina chce zapomenout na minulost a chce věřit, že léčení již přineslo
dokonalou změnu. Reálné potřeby postupné adaptace dítěte na prostředí rodina
ignoruje a jakékoli problémy považuje za zlovolné a vymyšlené. Případný
relaps je buď přehlížen, nebo je ihned považován za totální selhání. Tito rodiče
se v Doléčovacím centru vyskytují spíše výjimečně, a to většinou až poté, co si
to jejich dítě opravdu hodně dlouho přeje a my se opakovaně snažíme „dostat“
rodiče do našeho centra a začít s nimi pracovat.

Po léčbě často vyplývají na povrch bolestivé vzpomínky a mnoho věcí může podporovat hněv,
který rodina vůči dítěti cítí. Trpce pociťují příkoří, která jim dítě způsobilo během období
braní drog, nebo se ohlásí nedořešené věci, o nichž se mlčelo, když byl ještě ex-user
„nestabilní“.
Může se objevit i žárlivost a pocit opuštěnosti ve chvíli, kdy noví přátelé a nové zájmy
odvádějí ex-usera z loajální trpitelské pozice.
Vyléčení se jeví jako hrozba pro ostatní členy rodiny. Možná že jiný člen rodiny, který má
také problém s drogami (popřípadě s alkoholem) nebo jiné těžkosti, je nyní více vystaven
nejrůznějším tlakům a cítí se více zranitelný.
Možná také postupující soběstačnost léčícího se dítěte někoho z rodiny připravuje o možnost
hrát roli skvělého opatrovníka či ošetřovatele. Pokud tito lidé začnou mít z nové situace
strach, mohou způsobovat problémy. Pocit ohrožení je nicméně většinou nevědomý, pochází
z hlubokých vrstev rodinných emočních a behaviorálních struktur.
Projeví se také omezené možnosti rodiny – po letech pocitu studu a finančního zatížení
v důsledku přítomnosti aktivního uživatele drog může mít rodina nedostatek vnějších zájmů a
přátel. Všechny rodinné problémy jsou zesíleny nedostatkem kontaktů a příležitostí
k prožívání radosti. Každý z těchto uvedených jevů může vytvářet síly působící proti léčení
odmítáním dostatečné podpory a negativně ovlivňující ex-userův sebeobraz a pocit
zodpovědnosti. Tyto stresující faktory jsou nicméně často přirozeným vyjádřením dlouho
zadržovaných rodinných pozicí, které vznikly a zrigidněly jako reakce na „ten problém“ a
které se nyní musí následkem postupujícího léčení změnit.
Je pochopitelné a někdy i nezbytné, aby se rodina měnila jen pomalu. Nově vyléčeného dítěte
by se rodina například měla otevřeně tázat, pokud se chová nepřiměřeně. Také přetrvávající
nevyřízené účty je potřeba otevřít a dořešit. Proto je dobré našim rodičům sdělit následující:
„Očekávejte různá zlepšení a zhoršení. Celkové vyléčení trvá roky. Zajistěte si podporu zvenčí
a rozviňte vnější zájmy. Poznejte něco o léčení a o tom, jak ovlivňuje rodinu. Pokud je to jen
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možné, nepřechovávejte doma žádné drogy, psychoaktivní léky nebo alkohol. Vyjasněte svá
očekávání a pravidla, postavte se problémům zpříma, ale vyvarujte se poučování a „dávání
lekcí“. Buďte připraveni setkat se s některými novými přáteli vašeho dítěte. Nesnažte se
chránit vaše dítě před normálními problémy nebo mu pomáhat tam, kde to opravdu
nepotřebuje. Pamatujte, že nemůžete nikoho vyléčit vy sami. Nabídněte tolik podpory a lásky,
kolik můžete a starejte se hodně sami o sebe. To je to nejlepší, co můžete dělat.“
Rodina je živý organismus a tak, jak se jedna jeho část mění, musí se svým způsobem změnit
i všechny ostatní části. Je důležité, aby si její členové našli čas k diskusi o problémech a
vývoji, aby byli otevření. Je zbytečné vést hádky o tom, kdo má doma pravdu a kdo ne, nyní
je čas na to, dělat věci společně. Chodit na schůzky, do kina či do divadla, opravovat dům
nebo byt. Je důležité, aby všichni členové rodiny nezapomínali na tři základní podmínky
dobrého vztahu: komunikace, kompromis a odhodlání. Všichni musí být trpěliví, neboť
trvalé změny nastávají pomalu.
Pracovat s rodinou je velmi obtížné. Dostat se k jádru problému je často až nemožné, neboť
právě rodiče mají vybudovaný dokonalý systém obran, který se objeví ve chvíli, kdy se
dotkneme citlivého místa. A rodiče přitom nejsou v terapii angažováni tak, jako jejich děti –
nelze jim tedy obrany bourat tak razantně a účinně, jak je to možné s klientskou skupinou.
Přesto je práce s rodiči velmi potřebná a zajímavá a při léčbě drogové závislosti více než
nutná.

Východiska a potřeba vzniku rodičovské skupiny
Situace v rodině, kde žije závislý jedinec, je vždy traumatizující pro všechny její členy.
Fungování rodiny jako celku je narušeno nebo dokonce zcela destruováno i v rodinách, které
před vypuknutím závislosti fungovaly dobře, což je v našem zařízení ale spíše výjimkou.
Dopady závislého chování na ostatní členy rodiny byly vždy předmětem odborného zájmu,
v minulosti se ale odborná pozorování zaměřovala především na děti závislých rodičů. Je
dostatečně prokázáno, že traumata a poškození takovýchto dětí přetrvávají dlouho do
dospělosti, a často nemohou být překonána vůbec.
V současnosti – a také v našem zařízení - je ale mnohem obvyklejší situace opačná – situace
rodiny, v níž závislé je dítě (nebo i více z dětí). Také zde závislost působí destruktivně na
všechny členy rodiny, ale poškození rodičů, vzhledem k jejich zralosti, nebývají tak fatální,
jak je tomu v případě, že závislý je rodič. A navíc musíme mít daleko více na zřeteli, že právě
rodina je tím místem, kde v mnoha případech závislost dítěte vznikla, nebo se na vzniku
závislosti rodina podílela. A dysfunkce či patologické fungování rodiny také v mnoha
případech závislost dítěte udržuje či k ní přispívá.
Nicméně v okamžiku, kdy dítě odchází do léčebného zařízení, bývají na tom jeho rodiče
téměř stejně špatně psychicky a často i fyzicky, jenže na ně nikde žádná léčba nečeká.
Tato naléhavá potřeba pomoci rodičům, snaha terapeuticky ošetřit to, co závislost dlouhodobě
v rodině způsobila, byla určitě jedním z prvních důvodů, proč rodičovské skupiny vznikly, a
také zpočátku určovala jejich náplň především v etapě plně rozvinuté závislosti nebo v etapě
začátku léčby závislého v době jeho vzdálení se od rodiny.
Už ze samotné funkce, kterou má doléčování v systému komplexní léčby je ale jasné, že
v této etapě budou rodiče na skupinu klást ještě jiné požadavky a že budou přinášet ještě řadu
dalších problémů a pokoušet se o jejich řešení.
Po léčbě se závislý vrací do původní rodiny – buď úplně, nebo alespoň zčásti – plný obav a
nejistot z toho, jak budou v „běžném“ a „normálním“ životě fungovat změny, k nimž se
v průběhu léčby s velkým úsilím dopracoval, nové postupy a strategie, jímž se v léčbě naučil.
Také rodiče jsou plni strachu z nové situace, plni mnoha i nereálných očekávání, a co je horší,
často i neuvědomělých tendencí, aby byl nastolen původní status quo. Závislý jedinec prošel
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procesem změny, ale ta nemusela proběhnout do stejné míry i v rodině. Postoje rodičů
můžeme vidět na kterémkoli místě zhruba mezi dvěma krajnostmi. Na jedné straně jsou
rodiče, kteří pochopili léčbu jako samospasitelný všelék a své dítě mají za zcela vyléčené,
vůbec nejsou připraveni na žádný z problémů, které mohou nastat a jsou jimi zcela zaskočeni
Na straně druhé stojí rodiče, kteří možnost změny vyloučili zcela už předem, svému dítěti
nevěří vůbec a klid si zajišťují neustálou kontrolou. Ti první chápou doléčování jako trochu
zbytečný přepych, ti druzí nám zazlívají, že jim s kontrolou nepomáháme.
Vedle těchto dvou krajností se setkáváme ještě s celou řadou nesprávných a nereálných
postojů, které při návratu závislého do rodiny mohou vést k nedorozumění a ke konfliktům,
v nejhorším případě i k návratu závislého chování a k obnovení předchozí rodinné situace.

Cíle rodičovské skupiny
V průběhu let, kdy naše rodičovská skupina pracuje, jsme společně s kolegy z Doléčovacího
centra, kteří se podílí na vedení rodičovské skupiny, zformulovali asi těchto několik jejích
cílů:
1. Rodičům by se mělo dostat terapeutické pomoci a péče v těch oblastech, kde
jim závislost dítěte způsobila traumata.
2. Rodiče by se měli se svými dětmi dokázat opět domluvit sami, bez
komunikačních bloků a neupřímnosti. Skupina by zde měla zpočátku sehrát roli
prostředníka a „tlumočníka“ z „klientského“ do „rodičovského“ jazyka.
3. Skupina by měla rodiče naučit, aby s tím, co bylo, zacházeli skutečně jako
s minulostí, která je v přítomnosti uzavřenou kapitolou a že je důležité, co je
„teď a tady“.
4. Skupina by měla rodičům zprostředkovat poznání, že mladý člověk má vždycky
právo na hledání, omyly i záporné zkušenosti, protože je to součástí procesu
zrání, a to i poté, co prošel zkušeností drog i léčby.
5. Skupina by měla rodičům pomoci poznat meze zdravé pomoci a umožnit jim
poznání, že pomoc překračující tyto meze jejich dětem již škodí, protože je
zároveň informací o tom, že nevěří v jejich vlastní síly.
6. Skupina by měla přispět ke zdravé emancipaci dětí od rodiny a ke
znovunalezení citové i vztahové rovnováhy v jejím novém uspořádání.
7. Skupina by měla rodičům poskytnout a vyslovit uznání i vděk za to, co se svými
dětmi prožili a co pro ně udělali. Je to mnohem zdravější a méně frustrující,
než když to rodiče požadují od svých dětí.
8. Skupina by měla být místem bezpečí a místem, kde nejsou rodiče závislých dětí
společensky stigmatizováni.
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Příprava na skupinu a její vedení
Skupina rodičů je koncipována jako otevřená skupina. Rodiče s námi nesepisují terapeutický
kontrakt, kde bychom vymezili, po jak dlouhou dobu a jak často musí ten či onen rodič do
skupiny docházet a jak budeme řešit to, že do skupiny jednou přijde a jindy zase ne.
V otevřené skupině dáváme rodičům možnost, aby docházeli dle svého vlastního uvážení a
potřeby.
Skupina se koná 1x za 14 dní a trvá vždy 1,5 hodiny. Vedou ji 2 terapeuti. Rodiče na skupinu
zveme písemně.
Do skupiny nepřijímáme pouze rodiče našich klientů, ale také rodiče klientů z jiných
Doléčovacích center (např. Brno, Olomouc). Těchto rodičů je minimum, objeví se tak jeden
až dva do roka.
Téma skupiny volíme dle zakázky rodičů či dle naší úvahy. Tzn. zhodnotíme současnou
situaci jednotlivých rodičů, co prožívají, jaké problémy řeší atd. Z těchto témat vybereme vytvoříme vždy jedno pro celou skupinu. Tématické oblasti uvádím dále. Na začátku skupiny
se rodiče zapíší do Prezenční listiny. V této listině uvedou, zda se zúčastní skupiny i v dalším
termínu. Je to informace zejména pro nás, neboť na základě této informace, můžeme zařadit
téma „šité na míru“ přítomných rodičů. Poté následuje kolečko, v kterém rodiče mohou
ostatním sdělit jak se mají, co prožívají atd. Dalším krokem uvedeme připravené téma, o
kterém následně s rodiči hovoříme. Z každé skupiny je vypracován zápis. Zápisy ze skupin
slouží pouze k interním potřebám pracovníků doléčovacího centra a není možné je
v nezaslepené formě zveřejňovat. Na konci každé skupiny se snažíme získat od rodičů
zpětnou vazbu týkající se průběhu skupiny a dáváme jim také možnost, aby si zvolili téma,
kterému by se rádi v některé z dalších skupin chtěli věnovat.

Struktura rodičovské skupiny
Po několikaleté praxi fungování rodičovských skupin v Doléčovacím centru SANANIM jsme
vypozorovali tři nejčastěji se objevující struktury, tři směry, kam skupina zaměřuje svou
aktivitu, svou práci. Tyto směry se vždy objevují jako komplex a navzájem se prolínají. I
přesto je důležité, abychom si je ohraničili a pojmenovali.
První okruh témat nazýváme informačně edukační. V této části skupiny se rodiče pídí po
odborných informacích týkajících se drog a všeho dalšího, co s drogou souvisí. Žádají
vysvětlení určité souvislosti jejich problému, které napoprvé nestačili pochopit. Opakovaně se
nám ukazuje, že informací nikdy není dost a je s podivem, ale vůbec ne neobvyklé, že o
vlastnostech nebo účincích drogy vědí málo i v těch rodinách, kde s drogou byli denně po
několik let velmi zblízka konfrontováni. V této části skupiny se snažíme taktéž poskytnout
odpovědi na otázky týkající se příčin vzniku drogové závislosti, jejich projevů,
nenapravitelnosti a dalších aspektů, které jsou se závislostí spojované. Další informace,
kterých mají rodiče málo a vždy je zajímají, jsou informace o léčbě. O metodách, postupech,
vývoji, zaměření metod v jednotlivých koncepcích a formách. Zajímá je režim, komunitní
principy, denní program, jak to dělají jinde. Nejpalčivější a nejdůležitější jim ale připadají
informace o účinnosti té které metody, toho kterého zařízení. Zde se ale dostáváme na velmi
tenký led, neboť průkazná čísla v podstatě neexistují, nelze je tedy ani rodičům poskytnout. Je
možné však vyvolat alespoň diskusi, co je vlastně považováno za úspěch a neúspěch při léčbě
drogové závislosti, co oni sami jako rodiče za úspěch považují a čeho by se tedy také mohli
více či méně držet. Naštěstí se z mnohých z nich stali „odborníci“ během doby, kdy své dítě
doprovázeli na cestě (drogové závislosti), proto si na mnohé otázky naleznou odpovědi sami a
doloží to spolehlivě vlastní zkušeností. Největší záhadou zůstává pro rodiče sama
psychoterapie. Osobně se s ní v naprosté většině nesetkali, jejich děti je do tohoto světa také
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většinou nepustily, proto jejich představy o tom, co se vlastně s jejich potomkem dělo během
léčby a také představy o tom, co lze očekávat, zabíhají někdy z reality do fantazie a magie.
Tady ale i přes naše odpovědi, vysvětlování, příklady a principy, na kterých psychoterapie
funguje, není vidět žádnou ukojenou zvídavost, nejčastější reakcí bývá ještě stále nedůvěřivé
pokyvování hlavou. Jako velmi důležité a pozitivně působící i dál se ukázaly všechny
informace o tom, co jejich syn nebo dcera prožívá právě teď, po léčbě. Chutě, co je spouští,
co jsou flashbacky, proč má droga takovou sílu a jak si to nejlépe představit – to je s dětmi
sbližuje, lépe si dovedou představit, co se v nich odehrává a snad je dovedou také lépe
pochopit. Často se rodiče ptají na relapsy, a co vlastně znamenají, chtějí vědět o genetických a
dalších důvodech závislosti, o odlišnosti a shodách mezi jejími různými projevy atd. Zde leží
odpovědnost na terapeutech, mnohé otázky si však rodiče dokáží odpovědět navzájem. Přesto
je ale důležité, aby terapeuti své informace doplňovali a obnovovali, aby se dále vzdělávali.
Druhou strukturu, která je základní a podstatná pro fungování skupiny, nazýváme
prožitkovou. Rodiče tu nejvíce pracují jako terapeutická skupina, která má svou vnitřní
charakteristiku, dynamiku, intimitu, atmosféru. Základními terapeutickými prostředky jsou
zejména skupinové vztahy, které se vytvářejí prostřednictvím komunikace a sociální
interakce. K těmto prostředkům se taktéž pojí empatie, sociální cit a hermeneutické umění
terapeuta. Mezi základní faktory skupinové terapie řadíme působení samotného členství ve
skupině, emoční podpory, pomáhání jiným, sebeexplorace a sebeprojevení, odreagování,
působení zpětné vazby, vytvoření a následnou účinnost náhledu na osobní problematiku,
korektivní emoční zkušenosti, zkoušení a nácviku nového jednání a získávání nových
informací a sociálních dovedností. Právě v této části skupiny si mohou rodiče nejvíce
a nejúčinněji pomáhat. Mohou mluvit o tabuizovaném tématu a mít jistotu, že je nikdo nebude
odsuzovat ani kritizovat. Získají vědomí, že problémy, které se v jejich životě objevovaly a
objevují, nejsou ničím výjimečným v životech těch druhých. Poslouchají příběh někoho
cizího, který se tolik podobá jejich příběhu vlastnímu. Naslouchání jim přináší poznání toho,
že i jiní lidé prošli stejnými pocity viny, zahanbení, selhání, ponížení, o kterých si mysleli, že
jsou s nimi na celém světě sami.Toto poznání samo pomůže změnit myšlenky od
beznadějného hledání viníka a důvodů směrem ke konstruktivnějšímu pochopení a přijetí
situace, jaká je a jak mi ji život naložil. Na skupině se rodičům dostane konečně porozumění,
pochopení a soucitu, což je pro mnohé hluboký a úlevný zážitek. Mají možnost potkat se zde
s lidmi, kteří jsou na jedné lodi, avšak ve své cestě ušli už o kus dál, kteří již získali i pozitivní
zkušenosti. Právě toto vědomí jim pomáhá rozbíjet zoufalství, beznaděj, obavu, že pomoci již
není, že východisko neexistuje. Na vlastní oči se mohou setkat a mluvit s těmi, kteří si také
zoufali a znovu mají naději. Navíc nejsou vůbec ničím omezováni ve způsobech, jak si své
bolesti a útěchy vyjadřují: mohou se vytrvale radit, mohou se přít, mohou svou zkušenost
předávat přímo sugestivně, mohou vzájemně porovnávat své děti a utěšit se vzájemnou
předpovědí dobrého konce a vše toto účinkuje právě autenticitou sdíleného.
Třetímu směru, kterým se skupina občas ubírá, říkáme pracovně besídka. Jsou to ty
rozhovory, které dobře zná (a všelijak potírá) každý terapeut. Rodiče zkritizují drogovou
politiku státu, někdy i konkrétní představitele státu, morální úpadek společnosti obecně,
neschopnost školy jakkoli děti výchovně ovlivnit, srovnávají své trpké, chudé, leč zdravé
mládí s tím dnešním (kdo to měl nejhorší, má největší právo kritiky), probírá se podíl
nepřítomného nebo bývalého partnera na celé té tragédii, rodiče si sdělují všechny hrůzy, co
už si se svým dítětem užili, kolikrát a jak často už bylo na prahu smrti, pokaždé někdo začne
to nejklasičtější „proč právě já, mé dítě, má rodina“ atd. atd.. Tato část skupiny nám osobně
připadá jako nejméně produktivní, opakovaně jsme se ale přesvědčili, že je pro rodiče
důležitá. I pro nás je však tato „lidská mluva“ přínosem: zde se nejzřetelněji projevuje
skupinové „teď a tady“ – a taky kdo, s kým, jak, proti komu atd. To, že se jim dostane nejen
pochopení, ale i uznání a ocenění, to že bylo konečně povšimnuto všeho, co udělali s velkou
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obětavostí, láskou, sebezapřením, to vše v nich uvolní křečovitě ztuhlé sebeobhajoby a
sebeobrany a atmosféra pro práci je reálnější. Ten, komu je mnoho uznáno a schváleno, může
prohlédnout a vidět i to, co udělal špatně, kde chybil. To otevírá prostor pro změnu, rigidita
taje a věci se hýbou správným směrem.

Úloha terapeuta
V rodičovské skupině, kterou jsem popsala na předchozích stranách, je úloha terapeuta trochu
odlišná od běžné práce. Rodiče nevstoupili do terapeutického procesu, neuzavřeli s námi
léčebné společenství. Přišli si k nám pro pomoc a podporu.
Jsme pro rodiče zdrojem informací. Jsme těmi, kdo rozumějí, kdo jsou kompetentní v oblasti,
která pro ně byla naprosto cizí, nebo ji vnímali jako nejhorší konkretizaci zla. Teď jsou uvnitř
a každý, kdo se tu vyzná, umenšuje jejich strach. Je to role zodpovědná, vyžaduje
svědomitost, ale není příliš obtížná. Jako mnohem problematičtější se ukázalo řešení
některých problémů v chodu skupiny, protože skupinová pravidla zde zas tolik neplatí a
direktivita je nesmyslná. Bylo velmi těžké zabránit tomu, aby si jeden člen skupiny
neusurpoval celý čas a prostor jen pro sebe. Některé matky jsou v tomto neuvěřitelně zdatné a
nepřerušitelné. Nezdálo se nám v pořádku nechat to jen na skupině podle zásady, že kdo se
chce prosadit, tak se prosadí. Jsme přesvědčeni, že terapeut zde přece jen více odpovídá za to,
aby nenastala například situace, kdy některý z rodičů přijel z velké dálky a zůstal by bez
možnosti říct byť jedno slovo. Kdybychom zasáhli příliš autoritativně, určitě by to proměnilo
atmosféru ve skupině. Jako řešení se nám nejlépe osvědčilo, aby se stala pravidelnou a tedy
tradiční částí skupinového programu nějaká aktivita, která by byla zárukou prostoru pro
všechny, a to bez nutnosti zasahovat, prostě proto, že se to tak vždycky dělá. Naše kreativita
nedosáhla výše než do obyčejnosti a zůstali jsme pouze u tradičního úvodního kolečka, kdy
každý z rodičů těm ostatním sdělí jak se má, co prožívá atd.
Z naší zkušenosti plynoucí z vedení rodičovských skupin, jsme se shodli na základních
úkolech terapeuta:
1. Odpovídá na odborné dotazy, hlídá, aby besídka (viz dříve) neběžela po celý
čas a všímá si lidí, kteří signalizují úzkost, strach, nepohodu. Nabízí, spojuje,
kontaktuje a seznamuje ty, co se doposud neznali a o nichž se ví, že by si mohli
vzájemně prospět. Nedokáže-li skupina sama postihnout nějakou důležitou
souvislost, nebo se situace stala pro některé členy nesrozumitelnou, pomůže
aktivně sám. Nikoho však terapeuticky neovlivňuje a neléčí.
2. Žádá o spolupráci ku prospěchu dítěte a jasně rodičům deklaruje, že jejich
podíl spolupráce je rozhodující.
3. I když ví z anamnézy klienta o rodičích a jejich výchovných chybách cokoli,
rozhodující je rodičova přítomnost na skupině. Vnímáme to jako dostatečný
důkaz opravdového zájmu, protože byl vyjádřen skutkem.
4. Rodiče vždy trpí pocity viny a selhání, ať už to navenek prezentují jakkoli.
Téměř nikdy se jim nedostane ani podpory, soucitu nebo projevů lidské
solidarity. Často ztratili i schopnost pomáhat si navzájem, zůstali každý sám se
svým neštěstím a zraněni. Často jsou rodiče na výchovu a celý život s dětmi
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opravdu fyzicky sami a mají obavy a nevěří si, že by tento úkol zvládli
dostatečně správně. Končí-li skupina alespoň trochou povzbuzení, ocenění,
naděje nebo uznání pro ně, vytvoří se ovzduší důvěry a bezpečí, což
v důsledku znamená zase lepší spolupráci ve prospěch klienta. Dávat naději by
mělo být hodně podloženo jistotou. Ale jistotu prostě nemáme a ani mít
nebudeme, jenže bez naděje bychom nevydrželi: ani rodiče, ani my a ani
klienti!

Tématické oblasti rodičovské skupiny
Na následujících stranách uvádím přehled témat, které využíváme v edukační a prožitkové
části rodičovské skupiny. Jedná se o témata, která vznikla na půdě rodičovské skupiny
v Doléčovacím centru SANANIM, a to na základě praktických zkušeností terapeutů
s vedením rodičovské skupiny. Témata vycházejí z problémů rodičů, z jejich poptávky po
informacích. Dosud nebyla tato témata nikde publikována, v této práci jsou zveřejňována
poprvé. Nepředpokládám, že by tato témata byla zcela vyčerpávající a že by se další již
neobjevila, naopak se domnívám, že je budeme moci s dalšími zkušenosti do budoucna dále
rozvést a snad i vytvořit podrobný manuál jak s nimi pracovat.
Témata pro informativní část rodičovské skupiny
Všechna témata, jsou zpracována na základě nejčastějších rodičovských dotazů. Ke každému
z nich je nutné, aby se terapeuti předem připravili. Na základě přípravy (z odborné literatury,
z praxe, z interních materiálů) rodičům o daném tématu pohovoří a vyzvou je k diskusi, k
dalšímu dotazování, k vyslovení neujasněného atd. Počítáme s tím, že by tato část skupiny
měla zahrnout maximálně ½ hodiny z celé 1a1/2 hodiny trvání skupiny.
1. Typický průběh drogové kariéry, změny objevující se v poslední době.

2. Drogová subkultura a postoj společnosti vůči ní.
3. Charakter a účinek jednotlivých drog. Proč je uživatelé střídají?
4. Co se vlastně děje v léčbě. Typy léčby, které v současnosti existují. Jaká máme
režimová a komunitní zařízení.
5. Mohli jste něco poznat už předem? Jsou některé děti ohroženy více než jiné a
jak to poznat?
6. Jaký zápas vede moje dítě? Co jsou to chutě, flashbacky, relaps, o čem to může
vypovídat.
7. Zdravotní rizika, infekční poškození jater, možnosti invalidizace v důsledku
braní drog, možnosti léčby.
8. Dávejte pozor na léky. O nečekaných rizicích a záludnostech některých snadno
dostupných farmak.
9. Dnes jen o zdárných pokusech. O tom, že není vůbec nic nemožné, že úplně
každý může z drog ven, ale ne každý to zvládne napoprvé.
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10. Co vůbec víme o závislosti a co s ní umíme udělat. A naopak co nevíme a
neumíme.
11. Dědičnost, predispozice z hlediska medicíny a biochemie.
12. Spouštěče, zkřížená závislost, alkohol.
13. Co je SANANIM a co dělá. O filozofii, historii a výsledcích .
14. Je doléčování nutností? Co děláme v Doléčovacím centru. Informace o
systému garantství.
15. Kontrolované braní, víkendový uživatel, doživotní abstinence, relapsy a
recidivy.
16. Chcete slyšet pár čísel? Statistika Doléčovacího centra.
17. Anketa určená na posouzení práce a účelu Doléčovacího centra.
Témata pro prožitkovou část rodičovské skupiny
Tato témata se často vyskytují nejen na rodičovských skupinách, ale na terapeutických
skupinách klientů a v rámci individuálních pohovorů s garantem. Na prožitkovou část skupiny
ponecháváme asi 1 hodinu z celkového času trvání skupiny. Vždy je důležité pohlídat, aby se
k danému tématu mohli vyjádřit všichni přítomni, aby někdo neodcházel domů
v nepříjemném psychickém rozpoložení.

1. Nemoc jednoho člena znamená nemoc celé rodiny. (Co je důležité a co je
typické pro fungující rodinu, jaké má hlavní úkoly).
2. Proč s tou drogou nemůžu něco udělat místo ní /něj/ já? (Moje dítě má málo
vůle, sil, rozumu – já mám všeho toho dost a jsem ochoten/a/ za ní /něj/ odžít
celý život, když jí/mu/ to tak nejde).
3. Aby Vaše dítě mohlo svou odpovědnost uchopit, musíte ji Vy nejdříve pustit.
(Věřím vůbec, že je v ní /něm/ něco dobrého? Nebo to jen říkám? Proč
potřebuji, abych měl /a/ tak nemožné dítě, že se beze mne prostě neobejde?).
4. Proč tak strašná změna? Do puberty to bylo dokonalé dítě! (O orientaci na
výkon, o přetížení a potřebě vzpoury).
5. Kdy je šance reálná? A je vůbec? (Motivace ke změně: opravdová a
pseudomotivace).
6. Je to možná naše vina. (O pocitech rodičů, kteří se rozvedli, špatně bydleli,
málo vydělávali… a o tom, zda to s drogami souvisí).
7. Co se dá pokládat za jasnou změnu k lepšímu? (Jak se vyvíjel postoj a důvěra
rodičů vůči jejich dítěti).

227
8. Moc lásky? Málo lásky? Svoboda? Přísnost? (Místa ve výchově, o nichž
pochybujeme).
9. Minulost má zavřené dveře. (O tom, jak často se vracíme a opravujeme to co
bylo, zatímco přítomnost nám uniká a z budoucnosti máme strach).
10. Mám dokonalou matku – dokonalého otce. (Maximalistické nároky a
nemožnost přerůst své rodiče – situace bez řešení. Jak chceme, aby děti
naplnily naše zmarněné touhy a ambice?).
11. Moc ji/ho/ nechválíme, ať je radši skromná, skromný. (O tom, jak se v člověku
vytváří sebedůvěra, sebevědomí a sebeobraz).
12. Prostě se to už nedalo vydržet, musel/a/ jsem se uvolnit, zbavit se té
odpovědnosti, tíhy, všednosti – proto relaps – nebylo možno jinak! (O
abstinenci a jiných životních postojích držených silou, o trvalé drobné
nespokojenosti, o tom, co to je žít svůj vlastní život pro někoho, o překotnosti
přání a o trpělivosti a pokoře).
13. Proč jsme si vlastně nikdy to důležité neřekli? (O komunikačních blocích
z obou stran, a kdo a jak a proč je má rozmotat).
14. Vždyť my jsme už zažili, co bylo nakonec opravdu důležité! (O tom, proč
poznáváme míru lásky a tolerance vůči svému dítěti jen, když je ve skutečném
ohrožení života. Proč na to pak zase zapomeneme a znova si klademe
podmínky a nemůžeme ho brát jako tenkrát).
15. Děti jiných lidí jsou vždy méně problémové, docela si s námi rozumí, a to se
jim zdaleka nikdo nevěnuje tak, jako my těm našim-a co nám za to dávají? (O
tom, že je někdy dobré poodstoupit od toho svého dítěte alespoň na tu dálku, ze
které vidíme to cizí dítě).
16. Maruška a Holena. (O tom, jak si lze nevědomě u dítěte objednat určitý druh
chování včetně zlobení a co je úlohou černé ovce v rodině).
17. Já jsem vlastně vždycky musel/a/ lhát, jinak to nešlo… (Častý problém našich
klientů a jak se může stát, že se dítě neodváží být samo sebou).
18. Když něco chcete, zkuste se cítit a chovat tak, jako byste to už dostali.
19. Každé dítě se rodí jako princ nebo princezna a my je svou výchovou
proměňujeme v ošklivé a tupé ropuchy. (Co tím Erick Berne vlastně myslel a
proč nás tento výrok tolik štve?).
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Závěr
Rodina jako základní primární skupina je často prvním místem, v kterém drogová závislost
vzniká. To, zda léčba klienta bude úspěšná či nikoli, může velkou měrou ovlivnit opět rodina.
A to, zda se rodina stane místem, kam se může klient vrátit, místem, ke kterému se bude opět
vztahovat, místem, které poskytuje klid a bezpečí, závisí na průběhu léčby, aktivitě rodičů
i klientů. Pokud se v rodině vyskytuje drogová závislost, musí všichni její členové, včetně
toho „nemocného“, pracovat na změně, která vede k nápravě rodinného systému a snad
i k jeho bezproblémovému fungování. Celá rodina se tak dostává na dlouhou, bolestnou avšak
v mnoha případech ozdravnou cestu, za pomoci nás, terapeutů.
Mým cílem bylo popsat strukturu a fungování rodičovských skupin v Doléčovacím centru
SANANIM o.s. a poukázat na některá úskalí a pozitiva této práce. Snažila jsem se tento cíl
naplnit shromážděním a prezentací co největšího počtu faktografických údajů a zkušeností,
získaných v průběhu mé téměř šestileté praxe. Domnívám se, že se mi tento cíl podařilo
splnit.
Věk dětí, které začínají experimentovat s drogou, se stále snižuje, avšak věk klientů
Doléčovacího centra je rok od roku vyšší. Proto naše zaměření práce s rodinou nespočívá
v rodinné terapii, ale spočívá v práci s rodiči v rámci rodičovské skupiny. Při společných
setkáních se snažíme o vytvoření bezpečného prostředí pro každého z účastníků, v kterém
mohou otevřeně hovořit o svých trápeních, radostech i starostech, které se často točí kolem
jejich závislého dítěte. Rodiče mohou hovořit o čemkoli, a na základě jejich otevřenosti máme
my, terapeuti, možnost ovlivnit jejich chování, reakce, postoje. Zároveň si jsme vědomi, že
v tomto procesu ovlivňování nikdy nejsme sami, neboť právě dynamika mezi rodiči navzájem
je tím nejefektivnějším činitelem na cestě k úzdravě. Snažíme se o dosažení změny ve
fungování rodiny, o to, aby rodiče pochopili a přijali změnu svého dítěte a začali pracovat na
změně vlastní a hlavně aby tyto nastalé změny rodina udržela a dále je zdokonalovala. Právě
tento cíl stojí za úsilí terapeutů, rodičů i klientů. Zpětná vazba je totiž zřejmá – při participaci
všech členů rodiny na úzdravě se úspěšnost léčby zvyšuje (většinou), což je pozitivní pro
rodinu samotnou, ale také pro všechny, kteří s rodinou pracují.
Pro zefektivnění práce rodičovské skupiny, kterou vedu, bych navrhovala tyto změny: větší
propagace rodičovské skupiny mezi rodiči; větší přihlédnutí k osobním potřebám rodičů;
nakontaktování širší sociální sítě odborníků, která by byla rodičům k dispozici; zefektivnění
zpětné vazby. Navrhované změny by ale měly větší šanci na uskutečnění, pokud by se
změnilo celospolečenské klima v postoji vůči závislým.
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Psychoterapie u schizofrenních pacientů
Lukáš Krejčů
Schizofrenie

1.1 Historie a definice onemocnění
Schizofrenie jako pojem se v odborné literatuře vyskytuje od roku 1911, kdy
vyšla

monografie

E.

Bleulera

„Dementia

praecox

oder

di

Gruppe

der

Schizophrenien“. Výraz „demence précoce“ ale použil již v 19 století Francouz A.
Morele a popisoval tak stav u mladých lidí, kdy došlo k „náhlému znehybnění všech
duševních schopností, zdánlivě je zde veškerá naděje na uzdravení, jejich smutným
osudem bude ale demence“(Libiger, 2002). V Německu se spojuje pojem dementia
praecox se jménem profesora E. Kraepelina, který působil na klinikách v Heidelbergu
a Mnichově a o předčasné demenci píše ve své učebnici psychiatrie. Poprvé také
rozdělil onemocnění do třech skupin, a to: paranoidní, hebefrenní a katatonní. Jak
Kraepelin, tak Bleuler se snažili popsat nemoc podle přesných symptomů a
syndromů. Bleuler dává výčet základních příznaků, jsou to tři A: autizmus, porucha
afektivity a asociací, někdy se přidává ještě čtvrté A, kterým je ambivalence.
Autizmus ze základních příznaků postupně vypadl, prof. K. Schneider poprvé
přichází s pragmatickým systémem příznaků, které dokonce rozděluje podle
hierarchie do dvou skupin, zde se již diferenciální diagnostika přibližuje té současné.
Za příznaky prvního řádu považoval bludy a halucinace, které se dnes označují jako
pozitivní. K nim přistupují příznaky negativní, kterými je oploštělá emotivita, ztráta
spontaneity a zájmů nebo defekt osobnosti.

1.2 Epidemiologie
Epidemiologický výzkum je zacílený na stanovení frekvence onemocnění v populaci a
v různých populačních skupinách a na jeho geografickou distribuci. Jedním z ukazatelů
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morbidity je prevalence, která udává počet nemocných přítomných v populaci (na 1000 osob)
za definované časové období, které může být buď velmi krátké (bodová prevalence), nebo
delší, například jeden rok. Hodnota celoživotní prevalence se pohybuje mezi 1,4 a 4,6 případu
na 1000 obyvatel. Vysoká prevalence schizofrenie existuje v severním Švédsku za polárním
kruhem (až 17 případů na 1000 obyvatel), vysvětluje se vysokou mírou sdílených genů u
geneticky izolované populace pocházející ze dvou známých předků. Vyšší prevalence
v chorvatské Istrii se zase vysvětluje negativním výběrem v populaci s velkou emigrací.
Zdraví jedinci z Istrie se odstěhovali za oceán.
Incidence je počet nových případů během roku v definované populaci na 1000
obyvatel, kteří jsou riziku onemocnění vystaveni. Ve velké studii organizované Světovou
zdravotnickou organizací(SZO) v 10 zemích kolísala incidence schizofrenie na 1000 obyvatel
ve věku 15-54 let mezi 0,7-4,2 případu podle povahy diagnózy a centra, kde byli pacienti
zachyceni. Další ukazatelem je riziko morbidity, tedy procent lidí, kteří v populaci mohou
očekávat, že v definovaném věkovém rozmezí budou diagnostikováni jako nemocní se
schizofrenií. Většina studií odhaduje riziko mezi 0,5 a 1,6 %. Zajímavé jsou studie
komorbidity schizofrenního onemocnění. Ve studii SZO byla zjištěna v některých oblastech
až 41% komorbidita se zneužíváním návykových látek, především kanabinoidů a kokainu.
Schizofrenie se také vyskytuje společně s některými vzácnými vadami nebo chorobami, jako
jsou coeliakie, určitý druh porfyrie, vyklenuté horní patro nebo nízko posazené uši. Dalším
ukazatelem je mortalita, která je u pacientů se schizofrenií zvýšena a dobře prokázána. Ve
studii vycházející z norského celonárodního registru psychiatrických pacientů je mortalita
schizofreniků asi dvojnásobná oproti zdravé populaci. Mortalita má podle posledních
výzkumů vzestupný trend. Jednou z nejčastějších příčin smrti u schizofreniků je sebevražda,
kdy riziko suicidálního jednání je nejvyšší v iniciálním stadiu onemocnění a pohybuje se mezi
20-40 %, celoživotní riziko dokonaného suicidia je pro populaci pacientů se schizofrenií
okolo 10 %.(Höschl, 2002)

1.3 Etiologie
Přes veškerý technologický pokrok v posledních letech a možnosti studovat
biochemické, elektrofyziologické i molekulární děje v živém mozku, nám etiologie vzniku
schizofrenie zůstává neznámá. Nevím, zda existuje jedna dostačující a nezbytná příčina
onemocnění.

Zatím se

neobejdeme

bez

předpokladu multifaktoriální

etiologie

a

mnohočetných patogenetických vlivů. Může se stát, že se od nynější nesourodé diagnostické
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skupiny oddělí onemocnění, u kterého bude prokázána jednoznačná genetická podmíněnost.
Může se odštěpit některý klinický podtyp, až se prokáže jeho spojení s dobře definovanou
morfologickou a funkční odchylkou v mozku. Ve skupině schizofrenií zbudou onemocnění,
která se klinicky nebudou lišit od těch, jejichž etiologii známe, ale jejich původ bude jiný.
Byly zformulovány etiologické hypotézy infekční, genetické, biochemické, hypotézy,
které se týkají metabolismu lipidů, imunitní odpovědi, nebo takové, které vidí ve schizofrenii
selhání psychologických obranných procesů a zhroucení mezilidské komunikace. V řadě
hypotéz byla schizofrenie vysvětlována jako toxické onemocnění, způsobené vnějším nebo
vnitřním psychotogenním toxinem. Funkční stav lidského organismu může být hodnocen
v rovině sociální, psychologické, fyziologické (včetně biochemických dějů) a na úrovni
molekulární (změn exprese genetické informace v jádrech neuronů). Na všech těchto úrovních
je možno nalézt známky narušené funkce.
Zatímco tradiční představa patogeneze chápala proces vzniku onemocnění jako
důsledek patogenní události na zdravý organismus, od poloviny 70. let chápeme schizofrenii
jako důsledek vzájemného působení dvou faktorů dispozice (zranitelnosti – „vulnerability“) a
zátěže („stresu“). Podle této teorie dědičná a/nebo získaná vloha disponuje k selhání
adaptivních funkcí duševního života pod vlivem zátěže. To vede k nepříznivému prožívání a
chování, které prohloubí snížení odolnosti jedince a vyústí do klinické manifestace
onemocnění.
Disponující vloha může mít charakter geneticky podmíněné variace v produkci
enzymů, receptorů nebo jiných proteinů. Dispozice může být i funkční nebo morfologická
odchylka, získaná např. při infekci matky během těhotenství nebo při prenatální traumatické
příhodě. Na vlohy působí zátěž, která onemocnění spouští.Takovou zátěží mohou být i
psychologické a sociologické faktory. V adolescenci to jsou většinou nároky přechodu do
dospělého a zodpovědného života. Může to být i tělesné trauma či nemoc, extrémní vyčerpání
nebo nepříznivé podmínky vývoje v kritických období a také zkušenost s drogou. Teorie
vlohy a zátěže (či jak se traduje „vulnerability“ a „stresu“) tvoří srozumitelný a podle
dnešních poznatků přiměřený obecný rámec pro porozumění vzniku schizofrenie.

1.4 Diagnostika
Klinická diagnóza schizofrenie se opírá o pečlivé odebrání anamnézy a vyšetření
psychického stavu pacienta včetně psychologických testů. Pro psychiatrickou diagnózu se
používá Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10), která poskytuje přesná diagnostická
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vodítka pro hodnocení přítomnosti či nepřítomnosti psychopatologických charakteristik
schizofrenie. V psychologické praxi se používá Rorschachův test, Minnesotský Příznaky se
také liší podle stupně vývoje poruchy. Ještě před plnou manifestací onemocnění se objevují
prodromální příznaky, které mohou být charakterizovány zvýšeným zájmem o tělesné
prožívání a úzkostným sledováním tělesných funkcí, stejně tak sem patří nepřiměřená
existenciální úzkost a planá a nadměrná hloubavost se zájem o okultní a nedostupné oblasti.
V plném rozvoji onemocnění jsou typické halucinované hlasy, které komentují chování
pacienta nebo o něm mezi sebou rozmlouvají, halucinace mohou mít i imperativní charakter.
Další typickou halucinací, kterou můžeme označit jako intrapsychickou, je slyšení vlastních
myšlenek nebo pocit jejich vkládání či odnímání. Kromě poruchy vnímání se vyskytuje také
porucha myšlení, která může být ve formě bludu, který by měl být naprosto nepatřičný nebo
nepřijatelný v dané kultuře, např.schopnost ovlivňovat počasí nebo komunikovat s bytostmi
z jiných vesmírů, nebo se jedná o formální poruchu myšlení jakou jsou inkoherence, zárazy
nebo paralogie. Často jsou také přítomny netopické a nespecifické tzv.„měkké“ neurologické
příznaky, dále jsou popisovány asociace na schizofrenii u drobných tělesných anomálií, jako
například klenuté \patro, schizofrenici mají také zvýšenou frekvenci mrkání. V případě
chronického průběhu onemocnění mnohdy dochází ke změně charakteru příznaků, kdy
ustupují pozitivní symptomy jako bludy a halucinace a do popředí klinického stavu se
dostávají negativní příznaky (emoční plochost, ztráta zájmů, selhávání v sociálních situacích,
snížená adaptace na stres, defekt osobnosti atd.).
Longitudiální studie se 70 pacienty 2 roky po vzniku onemocnění:37 % těžké sociální
postižení a dalších 35 procent středně těžké postižení (Schubert a kol., 1986, Schizophrenie
und soziale Anpassung). Výzkum chování byl zaměřen i na děti, které později onemocněli
schizofrenním onemocněním(John et al. 1982, Mednick 1978, Tarrier et al.1979), byla
prokázána větší emoční nestabilita, snadněji se rozruší, silněji a po delší dobu emočně reagují,
častěji jsou nápadné svým nepřiměřeným chováním a jsou převážně sociálně izolované. Mezi
negativní příznaky schizofrenie patří kognitivní poškození s poruchou pozornosti, vnímání,
chápání, integrace a dalšího zpracování vnějších i vnitřních podnětů. U schizofrenika se
základní kognitivní porucha projevuje těmito dysfunkcemi: problém při selekci relevantních a
potlačování irelevantních podnětů, omezená schopnost abstrakce, nedostatečná tvorba
konceptu, chyby v analogických zvěrech a omezený výběr odpovědi, nedostatky jsou ale i
v jiných oblastech jako je ztráta automatických dovedností, nejistotu při rozlišování mezi
pozitivními a negativními emočními kvalitami. Ztráta automatických dovedností nutí pacienta
k velmi napjaté pozornosti při běžných věcech jako je oblékaní, telefonování, stolování.
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Nejistota v rozhodování se netýká jen emočních kvalit, ale i rozlišování mezi vzpomínkami a
fantaziemi, mezi skutečností a představou, což úzce souvisí s pozitivními příznaky jako jsou
halucinace, pro schizofrenii většinou typické halucinace hlasů. Někdy se také mluví o tzv.
bazální poruše(Süllwoldová, 1977, Huber 1966), která znamená kognitivní deficit a basální
fenomény jako zvýšená dráždivost a sugestibilita, puzení k neklidu, rozrušenost, poruchy
spánku, přecitlivělost na světlo a také vegetativní příznaky jako zrychlený či zpomalený
srdeční tep, zrychlené dýchání, poruchy cyklu pánek bdění a poruchy termoregulace.
V průběhu onemocnění se také postupně rozvíjí defekt osobnosti se ztrátou zájmů a emočním
oploštěním. Nesmíme opominout také behaviorální důsledky onemocnění jako je sociální
izolace, nedostatečné plnění sociálních rolí, snížená schopnost snášet zátěž, vedoucí k dalším
poruchám chování. Schizofrenní pacient se tak stává více zranitelný, z toho vychází již
zmíněný model vulnerability(Springer 1977), kde platí, že psychotická fáze se u jedince
objeví ve chvílí, kdy konfrontován s problémy nebo zátěžemi, které nedokáže sám zvládnout.
Dalším zajímavým modelem je multikondicionální, třífázový model(Ciompi 1982)
premorbidně zranitelné osobnosti, jejíž kritická přetížení vedou ke vzniku psychotické fáze,
průběh onemocnění je pak dán kombinací genetických, psychosociálních ale především
familiárních faktorů.

2. Psychoterapie
2.1 Skupinová psychoterapie u psychóz
Skupinová psychoterapie psychóz má některé specifické rysy a vyžaduje odlišný
přístup než skupinová terapie neuróz. U terapeuta vyžaduje (Kratochvíl l999) větší aktivitu,
podněcování, povzbuzování, podporu a strukturování skupinového dění. Musí pobízet a
podněcovat členy k aktivitě. Terapeut nemůže být nedirektivní, musí rozběhnout skupinové
dění a udržet ho v chodu. Má zajistit podporu a klást důraz na dění „zde a nyní“. Yalom
(1983) v monografii o skupinové psychoterapii na lůžkovém psychotickém oddělení
doporučuje rozdělení pacientů na dvě skupiny, z nichž jedna pracuje na vyšší úrovni (pro
pacienty v poměrně dobrém psychickém stavu a druhá na nižší úrovni (pro psychotické
pacienty s výraznou akutní symptomatickou). V našem programu se zaměříme na první
skupinu pacientů schopných koncentrace i aktivní účasti. Cílem celé terapie by měl být
náhled, porozumění sobě sama i vyrovnání se s existenciálním otřesem psychotického zážitku,
kromě nalezení nové kvality chování v mezilidských vztazích, by měl pacient zvládnout
plnění sociálních požadavků.
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2.1 Terapeutický program
Terapeutický program s pěti podprogramy(Roder, Brenner 1991) tvoří ucelený
pohled na terapii schizofrenních pacientů, vychází přitom jak z teoretických úvah tak z
výzkumných podkladů. Je zaměřen na kognitivní i perceptivní poruchy a specifické deficity
v celkovém sociálním chování. Vlastních pět podprogramů tvoří:
-

kognitivní diferencování

-

sociální vnímání

-

verbální komunikace

-

sociální dovednost

-

interpersonální řešení problémů

Program samozřejmě předpokládá pacienty v remisi schizofrenního onemocnění, tj.bez
pozitivních příznaků jako jsou bludy a halucinace, také již trochu počítá s pacientem, který
má úplný nebo alespoň částečný náhled na své onemocnění, je motivován k léčbě a účasti na
psychoterapeutických skupinách. Velikost skupiny by se měla pohybovat mezi čtyřmi až osmi
pacienty, ideálních je pět až šest členů. Schizofrenní pacient je pro skupinovou psychoterapii
náročnější než jiní klienti, je mu třeba věnovat více pozornosti, musíme dávat pozor na
přetěžování, je pomalejší, hůře vybavuje a verbálně vyjadřuje. Příliš malá skupina je ale také
nevýhodná, například při cvičeních, kdy je nutné shromáždit co nejvíce různých návrhů
k řešení. Frekvence sezení by měla být dvakrát týdně, trvání je různé podle typu programu.
Délka sezení u „kognitivního diferencování“ by zpočátku neměla přesahovat třicet nebo
čtyřicet minut, po začlenění druhého podprogramu trvají sezení obvykle šedesát minut.
Poslední dva podprogramy jsou poměrně časově náročné, na to, abychom je adekvátně
zvládli, potřebujeme devadesát minut, což je ale už tak dlouhá doba, že řada pacientů neudrží
pozornost mnohdy ani klid, proto je vhodné zařadit do celkového programu čas na pauzy.
Sestava tým(dva až tři terapeuti) by měla zůstat konstantní, po každém sezení by měla
následovat diskuse týmu. Pro všechna cvičení v celém terapeutickém programu by mělo
platit, že na počátku vždy pracujeme nejprve s neutrálními, nezátěžovými a afektivně
neprovokujícím terapeutickým materiálem.
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Kognitivní diferencování
Kognitivní poruchy se považují za důležité, ne-li dokonce nejdůležitější znak schizofrenie,
obecně to znamená deficit rozlišení důležitých a nedůležitých podnětů v životě pacienta a
s tím spojenou poruchu řízení vlastní pozornosti, myšlení, vnímání. Podprogram je rozdělen
do tří stupňů:
1. „cvičení s kartičkami“ Ve skupině pacientů jsou rozdány sady kartiček se společným
znakem a úkolem je karty společně roztřídit podle shodných znaků.
2. „systémy verbálních pojmů“ Pacienti třídí slova podle nadřazených a podřazených
pojmů, hledají synonyma, anonyma, společně se snaží definovat slova určená
terapeutem, rozlišují různé významy jednoho slova a tyto významy si vysvětlují.
3. „hledání myšleného předmětu“ Pacient a terapeut si společně vyberou předmět
v místnosti, ostatní mají uhádnout, o jaký předmět se jedná, odpovědi přitom můžou
být pouze „ano“ nebo „ne“. Později se rozšiřuje okruh možností na celou budovu,
město, stát.
Tento podprogram významně odkryje deficity pacientů ve schopnosti pojmového myšlení a
chápání abstraktních představ, stejně tak budou selhávat v tvoření vhodných koncepčních
strategií typu „hledání myšleného předmětu“, posledním probléme bude určitě udržení
koncentrace pacientů během sezení. S těmito fakty je třeba v praxi počítat jak při nárocích na
pacienty tak při stanovování vlastních terapeutických cílů.

Sociální vnímání
Feinbergerovi et al.(1986) a Brendlovi et al.(1986) se podařilo prokázat, že schizofrenní
pacienti často selhávají v sociálních situacích v důsledku poruch vizuálního vnímání, které je
způsobeno poruchou selektivní pozornosti, což v praxi znamená, že je objekt zahlcen
informacemi bez schopnosti výběru těch důležitých. Porucha selektivní pozornosti také vede
ke špatným interpretacím, na kterou navazují další poruchy včetně poruch chování a narušení
interpersonálních vztahů. Podprogram je opět rozdělen do třech stupňů:
1. „shromažďování informací“ Terapeut promítne skupině obrázek, který se potom
všichni snaží popsat do nejmenších detailů, záměrně se přitom upouští od interpretací.
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2. „interpretace a diskuse“ V tomto stupni shromažďujeme a interpretujeme obsah
obrázku, interpretace pak diskutujeme, přičemž každá interpretace musí být řádně
odůvodněna. Rozpory mezi myšleným a vnímaným podrobně probíráme v diskusi.
Zaměřujeme se na interpretace zaměřené na znázorněnou sociální situaci, nesnažíme
se dojít k jednotnému názoru, jde nám hlavně o to interpretace logicky vysvětlit.

3. „nalezení názvu“ Na konci cvičení má každý za úkol co nejvýstižněji a nejstručněji
popsat obsah obrázku, terapeut si tak může ověřit, zda všichni správně pochopili a
zpracovali „klíčové informace“.
Cílem cvičení je zlepšení vizuálního vnímání sociálních situací a tím pomoci k jejich lepší
interpretaci, což se pak dál odráží ve změně chování a zlepšení interpersonálních vztahů. Při
interpretaci by se také měla zlepšit schopnost využívat svých dřívějších zkušeností.

Verbální komunikace
Poruch verbálních komunikačních procesů u schizofrenních pacientů je celá řada, část z nich
slouží dokonce jako závazné klinické vodítko při diagnostice schizofrenie v Mezinárodní
klasifikaci nemocí. Typickými příznaky jsou zchudlá nebo rozjíždivá řeč, inkoherence až
slovní salát, nelogičnost, novotvorba slov, ulpívání na pro pacienta emočně významných
tématech, pitvorný způsob řeči. Podprogram se zaměřuje na tři základní komunikační
dovednosti:
- naslouchání:je třeba sledovat, co partner v rozhovoru sděluje
- porozumění: obsah těchto sdělení je zapotřebí přijmout a porozumět mu
- zaujetí postoje: k těmto sdělením je třeba zaujmout adekvátní postoj
Nácvik probíhá v pěti terapeutických stupních:
1. „doslovná reprodukce daných vět“ Pacient přečte z kartičky větu, kterou další člen
doslovně zopakuje, přičemž ostatní kontrolují, zda bylo zopakování správně.
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2.

„reprodukce samostatně formulovaných vět podle smyslu“ Probíhá analogicky jako
první cvičení s tím rozdílem, že na kartičce jsou napsána jen dvě slova a pacient má za
úkol vytvořit jednu nebo dvě věty, které jsou ostatními reprodukovány, aby byl
zachován jejich smysl.

3. „samostatně formulované otázky s tázacími zájmeny a odpovědi na ně“ Skupina nebo
terapeut zvolí nějaké téma, ke kterému se shromažďují slova, která se pak napíší n
kartičky. Pacient pak vytvoří otázku s pomocí tázacího zájmena a slova na kartičce,
jiný pacient mu odpoví, skupina pak hodnotí, jak přiléhavá odpověď byla a jak se
vztahovala k danému tématu.
4. „skupina se vyptává jednoho nebo dvou členů skupiny na určité téma“ Skupina se táže
jednoho nebo dvou členů skupiny na určité téma, slabšího pacienta obvykle podporuje
terapeut. Poté skupina hodnotí přiléhavost v komunikaci a držení se tématu.
5. „volná komunikace“ Na závěr předkládáme pacientům různá témata, která vybíráme
z novin, mohou to být krátké příběhy nebo rčení, použít můžeme také diapozitivy nebo
téma, které nějak zajímá celou skupinu. V tomto cvičení klademe důraz na hodnocení
komunikace. Hodnocení určují buď předem určení členové skupiny nebo terapeut a
vedle obsahových hledisek by se zde měl objevit i formální aspekt.
Hlavním cílem tohoto cvičení je hlavně omezit již výše popsané poruchy, dalším
východiskem jsou tři elementární komunikační dovednosti: naslouchání, porozumění a zaujetí
postoje. Základní podmínkou je úspěšné zvládnutí cvičení je ve všech jeho bodech, při
obtížích je nutné opakovat. V pátém terapeutickém stupni by měl terapeut věnovat pozornost
stylu komunikace pacientů i mimo skupinu, tak také zjistí jak jsou jeho klienti schopni
používat získané dovednosti v praxi.

Sociální dovednosti
Sociální kompetenci nelze chápat jako fixní vlastnosti vázané na osobnost, ale jako soubor
stovek až tisíců sociálních dovedností, které nám umožňují zvládat každodenní situace. V
sociální oblasti se u pacientů se schizofrenií objevují ty nejtěžší poruchy, které vedou
k výraznému zhoršení sociálních vztahů, deficitu v obstarávání svých záležitostí včetně
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možné ztráty zaměstnání, úplnému sociálnímu stažení a zanedbaností. Tyto znaky jsou také
kriterii pro diagnózu schizofrenie v mezinárodní klasifikaci(DSM IV). Podle výzkumů se po 2
letech průběhu onemocnění vyskytují u 40% pacientů těžké a u dalších 30% středně těžké
postižení v oblasti sociální a osobního života(Schubert 1986). Poruchy interakčních a
komunikačních dovedností vedou u schizofrenních pacientů k poruchám chování, které
prohloubí selhání v sociální oblasti a vedou k syndromu „narušené schopnosti vztahu“
(Strauss et al. 1974). Časné známky sociálního selhávání jsou považovány za špatný
prognostický znak pro průběh onemocnění i efekt terapie. Všechny tyto informace nám
naznačují, jak důležité je posílení sociálních dovedností tréninkem, který probíhá ve dvou
základních stupních.
Schématické znázornění terapeutického postupu:
1. „kognitivní zpracování“
- zadání cvičné situace a její realistické znázornění
- definice cíle
- stanovení dialogu
- nalezení nadpisu
- anticipace obtíží
- rozdělení funkcí pozorovatelů
- zhodnocení obtíží
2. „provádění“
-

demonstrace modelů

-

poskytnutí zpětné vazby

-

hraní role

-

transfer in vivo

Stupeň 1 „kognitivní zpracování“
Terapeut ve skupině podrobně vysvětlí cvičnou situaci a přesvědčí se, zda ji všichni rozumějí
a společně ji realisticky znázorní. Předkládané situace jsou postaveny tak, že dosažení cíle
předpokládá sociální interakci, v našem případě dialog, který opět společně sestavíme.
Pokusíme se ještě vytvořit konsensus ve skupině tím, že nalezneme nadpis vystihující celý
problém. Terapeuti se pak zaměřují na pacienty, kteří se obávají větších problémů a žádají po
nich, aby vyjmenovali konkrétní obtíže, které očekávají, poté se mezi pacienty učí
pozorovatelé, kteří sledují, zda se vyjmenované obtíže vyskytli.Tímto krokem zajistíme
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aktivní účast i u těch pacientů, kteří se přímo nácviku neúčastní. Celý stupeň končíme
hodnocením obtížnosti situace na pěti bodové škále.

Stupeň 2 „provádění“
Připravíme si malé jeviště s několika pár rekvizitami a koterapeuti zde předvedou modelovou
interakci, následuje po řadě sdílení zpětné vazby, pozitivní zpětnou zakončují tuto část
koterapeuti a hlavní terapeut. Následuje výměna rolí, kdy je jeden z terapeutů nahrazen
pacientem při hraní scénky, analogicky poskytujeme zpětnou vazbu. Sezení by mělo být
zakončené zadáním „domácí úlohy“, která by měla zaručit uplatnění osvojeného chování i ve
skutečném životě.
Vytvoření, popřípadě reaktivace, sociální kompetence předpokládá v každém případě nácvik,
proto klademe velký důraz na časté a opakované hraní rolí. Naším záměrem ale není efekt
„katarze“, ale přerušení negativních zpětnovazebních pochodů, které interagují s tendencemi
„vyhnout se situaci“.

Interpersonální řešení problémů
Deficit při řešení problémů u schizofrenních pacientů je téma známé všem lidem, kteří s nimi
přicházejí do styku včetně zdravotnického personálu. Požadavky každodenního života se jim
často nahromadí

až do téměř nezvládnutelných úkolů, které jim mohou zabránit

v samostatném životě. Znovunabytí odpovědnosti za sebe a schopnosti obstarat se ve sféře
bydlení, zaměstnání nebo jednání s úřady, je cílem řady terapeutických a rehabilitačních
týmů, které se snaží o rozvinutí a přetvoření individuálních přístupů k řešení takových
„problémů“ každodenního života. Existuje řada kognitivních poruch, které narušují chování
pacientů při řešení situací. Schizofrenik dělá více chyb, pokud narůstá komplexnost problému,
také nedokáže dostatečně využívat podnětů k jeho identifikaci, má poruchy paměti a
nadbytečné informace při formulaci problému ho spíše zatěžují, „normálním“ lidem naopak
pomáhají. Poslední krok celého terapeutického programu je relativně náročný a klade vysoké
nároky na pacienta, hodí se také jako součást rehabilitačního programu například při vstupu
do chráněného bydlení. Podprogram se dá rozdělit do šesti stupňů:
1. „identifikace a analýza problému“
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Terapeut zvolí téma, na kterém bude skupina pracovat, zpočátku volí méně emočně
náročná témata, později může vybírat jednotlivé „problémové oblasti“ u jednotlivých
pacientů, kromě obsahové kriteria by měl být opět kladen důraz na nácvik procesu
identifikace problému.
2. „kognitivní zpracování problému“
Tento krok má za cíl oddělovat domněnky a skutečnost, snížit komplexnost pomocí
rozčlenění na přehledné částečné problémy, objasnit podíl chování na daném problému a
pragmaticky podpořit postoje orientované ke změně. Terapeut by se měl pokusit o
společný konsensus pomocí co nejasněji konkretizovaných částečných problémů a to jak
vzhledem ke stavu „je“, tak i ke stavu „má být“.
3. „vytvoření alternativních řešení“
Terapeut vybídne skupinu, aby vyjmenoval možná co největší počet možných řešení, aniž
by je předem hodnotila, všechny návrhy se shromáždí dohromady. Poté následuje diskuse
, probíráme všechny výhody a nevýhody jednotlivých alternativních postupů a v závěru se
rozhodujeme pro jedno řešení, které ale v prvé řadě záleží na pacientovi.
4. „realizace v praxi a feed back sezení“
Navrhované řešení se musí osvědčit v praxi, tento nejtěžší krok můžeme posílit řadou
pomocných intervencí jako je nácvik chování in vivo nebo tréninkové chráněné bydlení.
V dalších sezení by se pak měli objevit nové zkušenosti pacientů, nutné je posílit každý
návod ke konstruktivnímu řešení, případné neúspěchy nelze hodnotit jako selhání, ale jako
pobídku ke změně chování, které přináší problémové situace.
Celý podprogram by měl zlepšit schopnost pacientů rozpoznat problémy a vytvořit si
k nim racionálnější postoj, měli by se také rozvíjet postoje orientované k řešení problémů
a samotná schopnost je řešit.

2.3 Závěr
Pokud by se naplnili naše terapeutické cíle v celém rozsahu psychoterapeutického
programu rozhodně tím výrazně zlepšíme prognózu onemocnění našich pacientů a hlavně
zvýšíme kvalitu jejich života, zamezíme hlubšímu defektu a selhávání v sociální situacích
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a interpersonálních vztazích. Pomůžeme také všem blízkým lidem našeho klienta, protože
snížíme zátěž, které jsou během jeho onemocnění sami vystavení. Nesmím opomenout ani
kvalitnější spolupráci při léčbě jak v lůžkovém zařízení tak v ordinaci ambulantního
psychiatra.

Použitá literatura:
Brenner, Kraemer, Cognitive treatment in schizophrenia, 1990, Berlin
Brenner, Roder, Kienzle, Hodel, Integrovaný psychoterapeutický program pro
schizofrenní pacienty, 1993, Praha
Feinberger, Facial Discrimination and emotional recognitionin schizophrenia, 1986,
Archive sof General Psychiatry
Höschl, Libiger, Švestka, Psychiatrie, 2001, Praha
Kratochvíl, Základy psychoterapie, 1998, Praha
Strauss, The preduction of outcome in schizofrenia, 1974, Archive of General Psychiatry
Süllwoldová, Schizophrenie, 1983, Stuttgart

242

SOCIÁLNÍ UČENÍ V RÁMCI SKUPIN DĚTÍ
S PROBLÉMOVÝM CHOVÁNÍM – KLIENTŮ STŘEDISKA
VÝCHOVNÉ PÉČE
Jana Lanková
Ve své práci se chci dotknout jedné z oblasti skupinových terapeutických aktivit, prováděných ve
Středisku výchovné péče Liberec (dále jen SVP).
Právně upravuje činnost středisek výchovné péče § 16 zákona č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní
nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských
zařízeních, dále zákon 383/2005 Sb., kterým se mění zákon 109/2002 Sb. a vyhláška č. 458/2005
Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné
péče. Organizace a členění středisek ve smyslu výše uvedených předpisů však nejsou obsahem této
práce.
SVP Liberec je součástí speciálního školského zařízení - Dětského diagnostického ústavu, střediska
výchovné péče, základní školy, mateřské školy a školní jídelny Liberec. Je školským zařízením
poskytujícím preventivně výchovnou péči. Tuto péči poskytuje dětem a mladistvým od 6 do 19 let,
popřípadě do ukončení jejich přípravy na povolání, a to ambulantní či internátní formou, kterou jsou
dobrovolné diagnostické pobyty. SVP přijímá do péče klienty, u nichž je dominantní porucha chování,
ale nenastal u nich důvod k nařízení ústavní výchovy nebo uložení ochranné výchovy. Mezi hlavním
spektrem poruch, kterými se SVP zabývá, jsou školní problémy, dále problémy rodinné, osobnostní a
psychické problémy, počátky zneužívání návykových látek (včetně alkoholu a nikotinu), gemblérství,
popřípadě projevy asociálního chování (např. krádeže). Sociálně výchovnou pomoc poskytuje
středisko, kromě dětí a mladistvých, i rodičům a dalším výchovným subjektům.
Ambulance SVP poskytuje poradenskou a terapeutickou pomoc buď po předchozí domluvě nebo jako
akutní intervenci. Pomoc se uskutečňuje jednorázově nebo formou systematické péče. Ve vztahu k
pobytovému oddělení zajišťuje ambulance pro umístěné děti téměř všechny terapeutické aktivity, jako
jsou například individuální rozhovory, psychologická diagnostika, skupinová terapie, úvodní rozhovory
nezbytné pro přijetí do SVP a následná péče u klientů, kteří již pobyt ukončili. Internátní oddělení je
otevřeno pro jednu koedukovanou skupinu maximálně 8 klientů. Tyto dobrovolné diagnostické pobyty
v délce 8 týdnů jsou nabízeny v případě, že se vyskytnou takové poruchy chování či problémy ve
vztazích, které u klienta nepodařilo změnit ambulantní péčí. Jedná se o strukturovaný pobyt s
režimovými a terapeutickými prvky, tzn. že klienti během pobytu absolvují terapeutické aktivity, učí se
ve speciální třídě přímo ve středisku, účastní se volnočasových aktivit, zajišťují chod domu (uklízí,
perou, žehlí) atd.
Tématika této práce souvisí se skupinovými aktivitami pobytového oddělení. Mezi ně patří:
komunitní sezení,
povídací skupiny (reagující na aktuální dění ve skupině),
ergoterapeutické skupiny,
zážitkové skupiny (využívající různých zážitkových technik a taktéž nácviků společensky
přijatelného chování),
- skupiny s rodiči klientů, kteří aktuálně absolvují pobyt (část skupiny je vždy společná pro děti i
jejich rodiče, část probíhá pouze s rodiči).
Vliv vrstevnické skupiny je, domnívám se, při nastartování změn v chování dospívajících mnohdy
důležitější než individuální práce s nimi.
-

Specifické vztahové problémy vznikají ve skupinách, které nevznikly přirozenou cestou, ale do kterých
byli jejich členové zařazeni nějakou autoritou a tudíž nemohli složení skupiny ovlivnit. Jako příklad
takovéto skupiny uvádím právě skupinu ve středisku výchovné péče. Riziko deformace vzájemných
vztahů mezi členy takovéto skupiny je dle Vágnerové (2000) o to větší, že:
-

je zde omezena možnost z dané skupiny odejít,
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skupinu tvoří jedinci již primárně problematičtí, kteří mají zafixované nevhodné způsoby
chování,
- osobní teritorium je velmi malé, jedinec zde nemá téměř žádné soukromí,
- je nutné se přizpůsobit relativně striktnímu režimu,
- je zde značně omezena osobní svoboda.
Tato negativa vedou ke zvýšení napětí jednotlivých členů skupiny a z toho vyplývající tendenci ke
zkratkovitému, často až agresivnímu chování.
-

Přes výše uvedený výčet rizik lze z práce takovéto skupiny vytěžit hodně pozitivního pro většinu jejích
členů. Významnou roli zde sehrávají, dle mého názoru, níže uvedené faktory:
motivace a chuť jednotlivých členů ke změnám svého chování, zvědomění kladů, které jim
změny přinesou po návratu z SVP do běžného života v rodině a ve škole,
- osobnost terapeuta
 jeho osobní příklad,
 jeho ochota jít s dětmi do konfrontace,
 jeho schopnost obhájit své názory a postoje před dětmi tak, aby je vnímaly pozitivně a ne
jen jako prázdné fráze, které v reálném životě nemohou obstát,
 jeho schopnost pojmenovat a zviditelnit negativní projevy některého z členů skupiny,
kterými se chce před ostatními předvádět nebo kterými chce devalvovat dynamiku skupiny,
 jeho schopnost podpořit zdravé a společensky žádoucí názory jednotlivých členů skupiny
natolik vhodnou formou, aby ostatní členy zaujaly, a když už se k nim nepřidají, tak aby o
nich alespoň přemýšleli.
Mezi klady vytěžené z takovýchto vrstevnických skupin bych zařadila to, že:
-

Dítě obvykle lépe přijímá názor, pokud podobný či stejný mají jeho vrstevníci.
Při individuálním rozhovoru dítě mnohdy říká to, co si myslí, že chce terapeut slyšet – ať již
proto, že usiluje o přízeň dospělého nebo proto, že chce maskovat něco, za co by mohla přijít
sankce. Terapeut, který není se skupinou stále, nemůže s jistotou určit kdy se toto děje a
proto je výhodné, když vrstevníci ze skupiny mohou na zkreslené informace poukázat. Dítě
samo pak v tomto případě dostává korektivní zkušenost, že chybovat je lidské a pokud je o
chybách schopno hovořit a poučit se z nich, může to pro ně být pozitivním přínosem. Toto je
však možné pouze tehdy, když skupina dobře pracuje a jednotliví členové se cítí bezpečně.
Obvykle se toto nedaří, pokud do skupiny vstoupí nějaký agresor, a situace ještě není ze
strany terapeuta rozkryta a ošetřena.
Právě pro posílení toho pozitivního, co si klient střediska může ze skupiny odnést, považuji za vhodné
zařazovat do skupin techniky sociálního učení, týkající se společensky přijatelné formy komunikace,
přijatelného přijímání kritiky, přijatelného vyjadřování nesouhlasu, dále se týkající schopnosti nenechat
se nevhodnými vrstevníky ovlivnit směrem ke společensky nepřijatelným formám chování.
-

A do této oblasti bych zařadila i nácvik asertivního chování, což je – jak klientům vysvětluji - takové
chování kdy si, dokážu prosadit svá práva a přitom neomezuji práva druhých.

Asertivita se projevuje v chování každého jedince. Chováním rozumíme souhrn
vnějších projevů, činností, jednání a reakcí organismu. Sociální chování je chování
jedince ovlivněné přítomností, postoji či jednáním druhých, nebo ovlivňující druhé
(volně dle 1). Sociální chování může mít 3 typy:
- chování agresivní,
- chování asertivní,
- chování pasivní.
Jedinci s převažujícím způsobem chování vykazují určité znaky, které se v další části
pokusím shrnout
(volně dle 2):
Pasivní jedinec
Rodina a výchova
Rodiče jsou pasivní nebo agresivní, učí ho „slušnosti“, tzn. přizpůsobivosti za každou cenu,
ústupnosti a ponechání si názorů pro sebe.
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Kognitivní charakteristiky
Očekává ocenění ze strany druhých lidí, snaží se jim vyhovět, sebe si necení. Jeho očekávání jsou
negativně zaměřená, převládá v nich úzkost ze selhání, má přehnanou snahu „dokázat to“.
Problémům se snaží uniknout. Nedůvěřuje svým schopnostem. Svých cílů se předčasně vzdává a
nedosahuje jich. Je nerozhodný, nechává za sebe rozhodovat druhé.
Emocionální charakteristiky

V popředí jsou pocity úzkosti a deprese, strach z hodnocení a odmítnutí druhými
lidmi.
Postoj k právům
Svých osobních práv neumí dosáhnout ani je prosadit, ostatní lidé ho využívají ve svůj prospěch.

Komunikace
Vyhýbá se pohledu do očí, dívá se úzkostně stranou. Odpovídá po dlouhé odmlce, rozmlouvá
přerušovaně. Mluví tichým hlasem. Přehnaně gestikuluje a jeho pohyby jsou nápadné, přikyvuje.
Jeho mimika je nevýrazná, vyjadřuje strach a obavy.

Sociální chování
Věty začíná „Hmm.., Nevím …“. Často se ptá „Proč?“ Vůči druhým je podrobivý, přehnaně
ustupuje, je nejistý, submisivní. Chováním obvykle provokuje tenzi a hněv u partnera. Je osamělý,
přátele si nedokáže získat ani udržet, trápí ho pocit izolace vůči ostatnímu světu.

Celkové hodnocení
Zpočátku je příznivě hodnocen, později je však považován za nekompetentního jedince
s množstvím osobních problémů.
On sám má obavy z využívání druhými lidmi a ty jsou zdrojem pocitů trápení a frustrace, má
dojem, že druhým lidem překáží. Celkově se cítí nešťastně z vlastní bezradnosti řešit i zcela
triviální problémy.

Reakce na konflikt
Volí cestu úniku, snaží se jí však maskovat. Po přehnaném konfliktu prožívá
nepříjemné pocity ze sebe. Je přesvědčen o nemožnosti řešit konflikty vlastní
aktivitou, a proto se vzdává řešení a je submisivní. Na přímou výzvu neví, co
odpovídat, mlčí, správná odpověď ho často napadá až zpětně, v době, kdy už je
neaktuální. Nátlaku podlehne, někdy formou pasivní agresivity.
Asertivní jedinec

Rodina a výchova
Rodiče jsou asertivní, učí ho upřímnosti a odpovědnosti pomocí osobního příkladu, učí ho hrdosti i
úctě k druhým lidem.

Kognitivní charakteristiky
Svá předsevzetí se snaží realizovat, příznivé ocenění druhými není cílem. Má realistická očekávání
bez zbytečných obav ze selhání. Množství vynaložené námahy je úměrné jeho sebehodnocení.
K řešení problémů přistupuje konstruktivně, odolává překážkám. Svých cílů se nevzdává a obvykle
mívá úspěch. Zásadně se rozhoduje sám za sebe.

Emocionální charakteristiky
Převládají příznivé pocity ze sebe a druhých, každé hodnocení si zváží sám.

Postoj k právům
Svých práv se nevzdává, ale zároveň respektuje i práva druhých lidí.

Komunikace
Partnerovi se dívá na tvář nebo do očí. Jeho odpovědi jsou vhodně načasované a
plynulé. Používá vřelý tón hlasu. Jeho gesta ladí s obsahem jeho tvrzení. Je
klidný. Mimika tváře je uvolněná, na partnera se usmívá.
Sociální chování
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Formuluje věty s „já“, „mně“. Otázky formuluje „Jak?“ Trvá si na svém, chce-li, nabízí kompromis.
K druhým se chová přímo a přátelsky, tento jeho způsob chování si sám vynutí respekt od
ostatních. Je společenský, má opravdové přátele, umí si je udržet bez zbytečných ústupků.

Celkové hodnocení
I když je jeho chování některými lidmi hodnoceno jako nesympatické, převládá kladné hodnocení
jeho kompetencí a druzí lidé si ho váží.

Své vlastní hodnocení klade před hodnocení druhých lidí, protože nemá obavy
z využívání, umí je upřímně respektovat, dokáže i konfliktní situace využít ke
sblížení s partnerem.
Reakce na konflikt
Před řešením konfliktu si zhodnotí své schopnosti a možnosti, k řešení přistupuje klidně, nevzdává
se. Jeho odhad vlastních možností je reálný, neodkládá řešení a postupuje bez zbytečných emocí.
Na výzvu odpovídá okamžitě a neváhá vyjádřit svůj nesouhlas, své řešení ochotně předkládá
druhým, je na ně hrdý. Konfliktní situaci se umí okamžitě přizpůsobit, při nátlaku trvá na svém,
nepoužívá ironii.
Agresivní jedinec
Rodina a výchova
Rodiče jsou pasivní nebo agresivní, učí ho sobectví nebo tvrdosti, přehnaně ho trestají nebo
rozmazlují, neprojevují mu svoji lásku.

Kognitivní charakteristiky
Vynucuje si od druhých lidí své ocenění, přitom je ignoruje a nerespektuje. Jeho očekávání jsou
nereálně kladná, nepřipouští si možnost selhání, z neúspěchu obviňuje druhé lidi. Problémy řeší
strnule, při překážkách si neumí sám pomoci. Svých cílů dosahuje jen na úkor druhých lidí.
Přivlastňuje si právo rozhodovat za druhé lidi.

Emocionální charakteristiky
V popředí jsou pocity tenze, hněvu, k druhým lidem se chová až nepřátelsky.

Postoj k právům
Nerespektuje práva druhých. Svých práv dosahuje na úkor ohrožení práv ostatních lidí, která ani
nepřipouští.

Komunikace
Partnerovi hledí upřeně a přímo do očí. Netrpělivě přerušuje partnera a skáče mu do řeči. Hovoří
silným tónem hlasu. Trhavými a zlostnými pohyby dává najevo nesouhlas. Mimikou vyjadřuje ironii
a pocity hněvu.

Sociální chování
Věty začíná „Ty ..“, „Oni …“. Používá vazbu „ano, ale …“. Je neústupný. Podceňuje druhé lidi.
Chováním provokuje konflikt, hádku, odrazuje druhé lidi. Nikoho neuznává, je nepřátelský a
sarkastický. Zůstává osamocený, druzí mu zpočátku ustoupí, ale později ho opouštějí a jeho to
hněvá.

Celkové hodnocení
Druhými lidmi je hodnocen negativně, jeho nepřizpůsobivost považují za projev slabosti, vyhýbají
se mu, mají obavy z jeho chování.

On sám odmítá a ignoruje hodnocení druhých lidí, je vůči nim netolerantní, nepřiznává
svou snahu druhé využívat a má minimální šance naučit se efektivnějšímu způsobu řešení
problémů.
Reakce na konflikt
K řešení konfliktu přistupuje nekompromisně a bojuje za každou cenu, při neúspěchu je
nepřátelský. Má nekritický pocit vlastní všemocnosti, vyřešení problémů chce použít jako důkaz
nadřazenosti vůči druhým. Na výzvu reaguje odmítavým postojem, nenechá druhé projevit jejich
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názor. Nerespektuje žádný nesouhlas s jeho názory. Ke sporům přistupuje s vyhrožováním, tvrdě
odmítá jiná řešení, na nátlak reaguje útočně, ironizuje druhé.
U klientů, se kterými pracuji, jsem se nesetkala s čistě jednostranným typem chování, ale s typy
smíšenými. Většina z nich má v určitých situacích chování agresivní, někteří jsou pasivní a jen velmi
málo z nich se dokáže chovat asertivně. To jim působí komplikace nejen ve skupinovém životě
během pobytu. Zvláště ve vztahu k běžnému životu, doma, ve škole, v situacích, kdy je někdo
napomene za hlučnost či nevhodné chování, při jednání s učiteli a dalšími dospělými jim asertivita
chybí. Při prvním nezdaru se začnou chovat pasivně či agresivně, a svoji pozici tím jen zhorší. Tato
skutečnost mě inspirovala k myšlence pokusit se s nimi nacvičit, nebo je alespoň upozornit, na
situace, které při styku s dospělými, s vrstevníky či ve skupině mohou nastat, a ukázat jim, jak je lze
řešit asertivně.

Tento nácvik asertivity jako celek mám rozdělený do níže uvedených částí.:
- Seznámení se všemi deseti asertivními právy a zároveň s předsudky a
pověrami, týkajícími se jednotlivých práv.
- Sdělování kritiky či nesouhlasu
- Přijímání kritiky
- Sdělování a přijímání pochvaly
- Prosba, žádost, prosazení vlastního požadavku
- Odmítání, asertivní „NE“
Vše samozřejmě musí být podáváno s ohledem na aktuální věk klientů ve skupině.
Ne každá skupina musí nutně projít nácvikem všech výše uvedených částí.
Při jakémkoli nácviku je velmi důležitá řídící role terapeuta (volně dle 4), který by měl:
- mít promyšlené a naplánované vše co s klienty dělá, vědět jakých cílů chce
dosáhnout,
- kombinovat při vedení skupiny přímé a nepřímé vedení,
- nebrzdit aktivitu a tvořivost,
- přidělovat náměty spravedlivě a demokraticky, například losováním nebo
hlasováním,
- navodit uvolněnou a příjemnou atmosféru, při níž klienti získají pocit jistoty,
- zbavit klienty obav před zesměšněním a pocitu, že při zvýšené aktivitě budou
mít nepříjemnosti, zajistit, aby se klienti neokřikovali mezi sebou,
- na chyby a nedostatky neupozorňovat přímo, ale dovést klienty k řešení jiným
způsobem,
- při dělení na menší skupinky klienty střídat, aby skupinky nebyly stále stejné a
zachovaly se vazby v celé skupině,
- nevykládat své představy o výkonu, aby klienti mohli být tvořiví.
Dále uvádím rozpracovanou jednu část tohoto sociálního učení – tj. mou přípravu na průběh takovéto
skupiny. Vzhledem k omezenému rozsahu práce nebylo možno zde uvést přípravy na všechny
nácviky.

Sdělování kritiky či nesouhlasu
Pro zpřesnění uvádím, že skupiny se účastní zhruba 8 klientů SVP ve věku 12 až 15 let, a to chlapců i
dívek. Skupina funguje jako polootevřená, tj. účastní se jí klienti aktuálně absolvující pobyt – několik
týdnů pracuje ve stejném složení, poté se část skupiny vymění atd. Skupina trvá 60 minut
Průběh skupiny
I. Děti se v úvodu potřebují zbavit zábran a napětí, často rovněž ostychu. Snažím se, aby se zbavily
všech myšlenek, které je až dosud zaměstnávaly, ať už byly příjemné či nepříjemné, a soustředily
se plně na skupinu. Proto na úvodních zhruba 15 minut zařazuji techniky na rozehřátí, uvolnění a
soustředění. Techniky volím dle nálady ve skupině, kterou zmapuji například dle nastaveného
palce dětí od O.K. do K.O. nebo zakreslením do teploměru nálady, který si předem připravím
z papíru.
Příklady úvodních technik, které volím dle aktuálního nastavení ve skupině
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Jsou-li děti unavené, pasivní, je třeba je rozhýbat:
1. HÁZENÁ, kdy vezmeme 1-2 míče, házíme tomu, jehož jméno vyslovíme (jsem Milena a házím
Blance), a následuje
2. POMYSLNÁ ČÁRA, kdy pokládám otázky a kdo má kladnou odpověď, učiní 1 krok vpřed nebo
se na pomyslné čáře, na jednom konci označené jako „ano“ a na druhém „ne“, dle své odpovědi
přiblíží k jednomu z označení. Pokládám otázky týkající se aktuálního dne, týdne – např. kdo
dnes někomu pomohl, kdo si myslí, že splnil úkol ze svého plánu apod. Následně nechám vyjádřit
jednotlivé děti a vždy vyslechneme i názor ostatních k jeho vyjádření. Je třeba otázky formulovat
tak, aby se jimi děti necítily ohrožené, zaujaly je a bylo možno na ně jednoznačně odpovědět.
Jsou-li děti nastavené pracovat a do skupiny po delší období nepřišel nikdo nový, vnímám
potřebu, aby se o sobě vzájemně dozvěděly nějaké další informace, které dosud nezazněly
KRUH, kdy pokládám dětem otázky z méně známých oblastí, např. komu a jaký daly naposledy
dárek, kde trávily poslední prázdniny, jakou známku měly na vysvědčení z tělocviku apod., každý
zopakuje sdělení všech předchozích dětí v kruhu a připojí sdělení svoje – např. Milena dala
sestře CD, Pavel mamince mýdlo a já babičce bonboniéru. Takto klienti v kruhu pokračují,
opakují předchozí a přidávají svoje odpovědi. Pokud se spletou, přestávají hrát. Kromě rozehřátí
si v této technice děti procvičí paměť a navíc vhodně volené otázky mohou mít i vypovídací
hodnotu o zázemí a vztazích dítěte.
Jsou-li ve skupině nové děti, je třeba je vhodně zapojit mezi ostatní:
AUTOBIOGRAFIE, kdy se sestaví dvojice, jeden je reportér a dělá rozhovor s druhým klientem,
poté si vymění role. Nakonec reportéři představí své „klienty“ ostatním.
Jsou-li děti podrážděné, je třeba vyventilovat napětí pohybem:
MAGNETY, kdy se děti pohybují po místnosti a na můj povel se vzájemně dotknou a pospojují
těmi částmi těla, které uvedu. Musí se jednat o párové orgány – kolena, kotníky, lokty, uši, boky
atd., aby se všechny děti mohly pospojovat do jednoho útvaru. Osvědčilo se mi začít orgány, díky
kterým nevzniká příliš velká intimita (lokty, malíčky apod.) a s postupným odplavováním napětí
přecházet do větší intimity a blízkosti.
II.

Dále následuje vlastní nácvik – téma SDĚLOVÁNÍ KRITIKY
Máme právo poskytovat druhému zpětnou vazbu, tj. informaci o tom, co druhý dělá z našeho
pohledu špatně nebo co nám na něm vadí. Nejde o to někomu ublížit, získat nad ním převahu,
ale pročistit náš vzájemný vztah.
Nácvik uvedu tím, že si budeme HRÁT na říkání toho, co se nám nelíbí na druhých ve
skupině. Jednoho klienta po druhém požádám, aby všem ve skupině řekli jednou až
dvěma větami, co se jim na nich nelíbí, a že pokud nevědí, co by ke komu řekli, mají si
něco vymyslet. Ze své dlouholeté praxe jsem vypozorovala, že takovýto úvod dětem umožní
říkat i hodně negativní postřehy k druhým, které jsou v podstatě pravdivé, s tím, že je to přeci
„jen jako“ a terapeutovi to přináší mnoho cenných postřehů ke vztahům uvnitř skupiny. Děti
v naprosté většině případů používají formulace typu „ty jsi lakomý“, „ty neumíš prohrávat“, „ty si
ze všech děláš legraci a když si ji někdo udělá z tebe vztekáš se“, „ty každému skáčeš do řeči“
apod.
Dalším krokem je to, že si každé z dětí vybere z kritik uvedených k jeho osobě jednu, o které si
myslí, že k němu sedí, že se týká nějakého jeho nevhodného chování. Mým cílem tedy je, aby se
každé z dětí dostalo do role kritizovaného klienta A a uvedlo alespoň jedno negativní sdělení od
libovolného kritizujícího klienta B.
Dále si vysvětlíme některé zásady, které je při sdělování negativ dodržovat:
1. mluvit v první osobě a věty uvádět: „mě vadí když …“, „jsem naštvaný, smutný když …“,
„nelíbí se mi když…“,
2. nehodnotit, ale informovat toho druhého o tom, co mi vadí,
3. nevypovídat o celém člověku, nesrážet ho a nezatracovat ho, ale hovořit o jednom jeho
konkrétním projevu, který se mi nelíbí, což neznamená, že by nemohl mít spoustu jiných
kladů,
4. místo obecných a nic neříkajících sdělení („vždycky po tobě zůstane nepořádek“, „vždycky
se chováš drze“) používat konkrétní údaj („dnes ráno si nechal roztahané oblečení i na mé
posteli“, „ráno jsem se tě chtěl na něco zeptat a tys mě poslal do háje“).
Společně nacvičujeme tón hlasu a hledáme vhodné místo a čas na takováto sdělení.
Poté si všechny nácviky spojíme a vyzkoušíme v praxi - tj. kritizující klient B zopakuje pravdivou
kritiku už nově nacvičeným způsobem a kritizovaný klient A popíše jak se cítil při takto
formulované výtce a jestli bylo něco jinak než v prvním případě.
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III. Závěrem požádám děti, aby každý sám za sebe shrnul jednou až dvěma větami co se při nácviku
dozvěděl o sobě nového a aby si z těchto nově získaných informací pro sebe stanovil nějaký
jednoduchý úkol. Tento úkol všichni napíší tajně na lísteček, ten pak uschovají u mě. Na příští
skupině úkoly přečteme a společně hodnotíme, jak se je komu podařilo splnit. Obvyklé úkoly se
týkají vrstevníků ze skupiny a průběžného sdělování toho, co se jednomu klientovi nelíbí na
druhém např. „nebudu na Pavla vykřikovat, že mu dám nakládačku, když nechá ručník na mé
posteli, ale řeknu mu - vadí mi, když házíš svůj ručník na mou postel“, „nebudu Petrovi sprostě
nadávat, když se mi bude smát, ale řeknu mu, že se mi nelíbí, když se pochechtává, že něco
neumím“ apod.
Důležitost nácviku těchto asertivních dovedností u klientů je nezpochybnitelná. Nikdy však
nelze předem odhadnout, kolik klientů se aktivně zapojí. Navíc jednorázové působení má
menší účinnost než kdyby se děti věnovaly nácviku žádoucího sociálního chování průběžně
v rámci školní výuky. To se však, jak bohužel vím z vlastní zkušenosti, na mnoha školách
neděje. Já osobně tedy cíl těchto skupin nevidím v tom, že se chování dítěte jako zázrakem
změní k lepšímu. Klient si spíš, možná i trochu vynuceně, vyzkouší jiný způsob reagování. To
ho pak společně s ostatními vlivy, které na něj v průběhu pobytu působí, směřuje k nápravě
nevhodného chování směrem k tomu žádoucímu.
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I. Úvod
Pracuji jako psycholog v zařízení speciálního školství, které v současné době nese název
Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1. Možnosti terapeutické
práce v této instituci jsem si vybrala jako téma své závěrečné práce. Profese psychologa v této
instituci má svá specifika a poskytuje širokou škálu možností pro tvůrčí práci.
Do našeho zařízení jsou umisťováni chlapci s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou,
event. s nařízeným předběžným opatřením. Přicházejí k nám nezletilí a mladiství, kteří pouze
selhávají ve školní docházce společně s těmi, jež mají za sebou již různě rozsáhlou a
závažnou trestnou činnost, zkušenosti s drogami, chovají se agresivně a asociálně. Základní
organizační jednotkou jsou dle Vyhl. 109/2002 Sb. rodinné skupiny, ale nemáme pro ně
k dispozici samostatné rodinné buňky. Jsou k nám umisťovány děti, které byly po celou dobu
komplexní diagnostiky v DDÚ opakovaně na útěcích s trestnou činností, utíkají i po převozu
do našeho zařízení a nelze na ně tedy v rámci zařízení výchovně a terapeuticky působit.
V souladu s filosofií našeho zařízení vnímáme umístěné děti jako jedince, kteří se narodili do
určitého prostředí, na které se v průběhu svého vývoje adaptovali v procesu socializace,
museli se vyrovnávat s určitými tlaky a požadavky svého okolí a mohli se tak dostávat do
obtížných situací, různých konfliktů uvnitř osobnosti, které nebyli schopni sami zvládnout a
řešit. Vymykali se postupně vlivu a kontrole svého okolí, přestali respektovat autority i
požadavky a normy společnosti. Vnímáme tedy tyto děti jako klienty, kteří potřebují naši
pomoc a touto cestou je směřováno naše úsilí. Situace je o to obtížnější, že děti se do našeho
zařízení dostávají na základě rozhodnutí soudu, jejich pobyt je tedy z jejich pohledu
nedobrovolný, často vnímaný pouze jako trest, jako nucená izolace od rodiny a přátel, kterou
„musí vydržet“. O to citlivější musí být náš přístup.Možnosti jejich ovlivnění a osobnostní
změny jsou dány určitými hranicemi, a proto i cíle, které si v práci s dětmi klademe, musí být
stanoveny individuálně a vzhledem k jejich možnostem reálné.
Naší snahou tedy je pomoci dětem, které jsou umístěny do našeho zařízení, mobilizovat své
vlastní síly k přípravě na překonávání problémů, starostí, povinností, zátěžových i krizových
situací, k odstraňování nežádoucích odchylek a obnova (částečná nebo úplná) podmínek
vyžadovaných zdravou funkcí a vývojem dítěte, nebo alespoň přispívat při snášení a zvládání
životních selhání, aktuálních potíží a jejich následků.
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Při stanovování cílů vycházíme z pravidel stanovení cílů v kognitivně-behaviorální terapii:
- cíl je třeba formulovat pozitivně, tzn. co bude dítě schopno dělat, nikoli co dělat nebude
- cíl musí být funkční, tzn., že jeho dosažení přinese dítěti praktický prospěch
- cíl je třeba formulovat konkrétně, v pojmech pozorovatelného chování tak, aby bylo možno
jednoznačně určit, zda cíle bylo, či nebylo dosaženo
- formulace cíle by měla obsahovat konkrétní frekvenci a trvání žádoucího chování, nikoli jen
srovnání se současným stavem
- cíl musí být reálný, musí brát v úvahu možnosti dítěte, odpovídat jeho schopnostem,
možnostem a prostředkům.
Využívání psychoterapie může výrazně zkvalitňovat a podporovat reedukační a resocializační
proces. Aplikace psychoterapeutických metod i forem může hrát profylaktickou roli při řešení
konfliktů, v extrémních podmínkách, může napomáhat vyšší výkonnosti stejně jako osobnímu
růstu, vývoji a zrání dítěte. Při respektování zvláštností vývojových, psychologických,
výchovných a sociálních při využívání psychoterapie věřím tomu, že může být dokonce
efektivnější než u dospělých vzhledem k nižšímu věku klientů. Uvědomuji si určitá specifická
úskalí při využívání skupinové psychoterapie v podmínkách institucionální převýchovy. Jde o
náročnou aktivitu, která klade značné nároky na všechny zúčastněné, ohrožuje do jisté míry
zaběhané stereotypy, a tedy i pohodlí dětí a personálu ústavu.
Na každé dítě pohlížím jako na individualitu se všemi svými zvláštnostmi. Přesto mohu uvést
některé charakteristiky, se kterými se u chlapců umisťovaných u nás setkávám:
a) naprostá většina chlapců vnímá umístění jako trest, ne jako pomoc
b) většina chlapců se setkávala ze strany dospělých s negativním hodnocením, málokterý si
prožil pocit z úspěchu v normální (nepatologické) skupině
c) u většiny chlapců je vážně narušen vztah k rodičům, vých. zástupcům a dospělým vůbec,
tzn. narušená socializace - setkáváme se s negativními emocemi jako jsou:
- nedůvěra, ostražitost, podezření
- velký odpor k autoritě, k dospělým
- vstup do zařízení již se vzniklým negativním vztahem k němu a jeho smyslu
- citové ochlazení - obranné mechanismy vůči citům, zranitelnost
- hledání náhrady za city
cílem terapie je oslabit obranné mechanismy
d) je narušen vztah ke škole a práci
e) je narušen vztah k sobě samému
f) neumí trávit volný čas - je bez zájmů
g) problémy s hodnotovou orientací
Znalosti těchto hlavních charakteristik pomáhají k orientaci a lepšímu porozumění dítěti a
navození důvěry, což je jedním z nezbytných předpokladů úspěšné práce.
II. Metody a formy
Základem všech metod a forem práce je kontakt a komunikace. V samotné lidské blízkosti se
skrývá obrovský psychoterapeutický potenciál, takže mezi základní psychoterapeutické
prostředky, které vedou k navození změn v chování i duševním životě, řadím nepochybně
rozhovor, přístup a vztah. O účinnosti mnoha metod často rozhoduje i to, jaký je vzájemný
vztah mezi terapeutem a dítětem. Budování tohoto vztahu je v prvních fázích procesu
především úlohou terapeuta. Navození důvěry a pozitivních citových vztahů, vyjádření účasti
na životě dítěte a pomoc při řešení problémů, které ho trápí, společná realizace současných
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cílů, důslednost v jednání, přispívá k vytvoření skutečné autority a popularity dospělého,
která je důležitým předpokladem úspěšného terapeutického a výchovného působení. Důležitá
jsou jasná pravidla. Dítěti musí být jasné, co se od něj očekává, mělo by být konfrontováno s
důsledky svého chování a jednání. Stavíme na vytváření citového vztahu k někomu, komu lze
důvěřovat, a při skupinové práci i na citovém zakotvení ve skupině. Pokoušíme se tedy i o
přispění k znovunalezení citové jistoty každého dítěte.V rámci skupinového života vznikají
vhodné podmínky pro pozitivní interpersonální učení. Jedním z pozitivních prvků skupinové
práce je, že člověk ve společenství podobně postižených či ohrožených poznává, že se svým
trápením není sám, a na osudech druhých si může také uvědomovat naprosto odlišné způsoby
řešení své konkrétní životní situace.

III. Skupinová terapie a další aktivity s využitím terapeutického potenciálu
Skupinová psychoterapie je postup, který využívá k léčebným účelům skupinovou dynamiku,
tj. vztahy a interakce jak mezi členy a terapeutem, tak mezi členy navzájem. Skupinová
dynamika je souhrn skupinového dění a skupinových interakcí. Vytvářejí ji interpersonální
vztahy a interakce osobností členů skupiny spolu s existencí a činností skupiny a silami
z vnějšího prostředí (Kratochvíl, 2001).
Účinné faktory skupinové terapie jsou stejně četné a rozmanité jako skupinová dynamika
sama. Mezi nejvýznamnější patří:
- Zlepšení komunikace na všech úrovních. Děti se učí jasně komunikovat, lépe
vyjadřovat své vlastní myšlenky a názory a být citlivější ke sdělení druhých.To je
předpokladem vzájemného porozumění a osobního přijetí.
- Vyjadřování citových prožitků je zvláště účinným faktorem. Děti získávají ve skupině
schopnost vyjadřovat své city novým způsobem, úplnějším a přitom sociálně
přijatelnějším.
- Možnost vyjádřit silné emoce, které vyjadřují hostilitu k autoritativním postavám - to
dovoluje uvolnit emoční napětí, ale i napomáhat konstruktivně k celkovému dalšímu
růstu.
- Korektivní rekapitulace prožitků z primární rodinné skupiny je dána možností ujasnit
si nově své vztahy k rodičům a účinněji je pak znovu vytvářet.
- Korektivní sociální zkušenost s vrstevníky - v otevřené interakci s nimi má dítě
možnost konfrontovat vlastní city s výrazy emocí druhých dětí, ověřovat si své
hodnotové orientace, morální postoje a společenské normy. Přitom je pro mnohé děti
zvláště cenná zkušenost být druhými dětmi pozitivně přijat, být oceňován a
respektován vrstevníky, k čemuž terapeut svým osobním vzorem pomáhá.
- Schopnost přijímat odpovědnost za své chování a rozhodování - souvisí s živým
učením sociálního rázu ve skupině.
- Vývoj sociálních dovedností - vlastní chování je modelováno podle terapeuta nebo
jiných členů skupiny a je dávána příležitost k tomu, aby takové modelování bylo
předmětem konfrontace s druhými i se sebou samým.
- Zkoušení nových forem chování potřebných k řešení řady životních situací je v
průběhu terapie často možné a někdy přímo navozováno formou hraní rolí nebo
psychodramatických cvičení.
- Získávání informací – přímé i nepřímé.
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Pocit sounáležitosti průběžně mezi dětmi narůstá, je zdrojem zkušenosti, že dělat něco
pro druhé přináší uspokojení - tak se dítě učí přirozenou cestou altruismu.
Vzájemná emoční podpora členů skupiny, zvyšování jistoty a důvěry.Významně
působí i skutečnost, že děti pomoc nejen přijímají, ale také ji poskytují, i když si to
plně neuvědomují.To má zvláště velký význam pro handicapované členy skupiny,
kteří tak mění své sebepojetí: nabývají zkušenosti zvýšené sociální zdatnosti ve
skupině a pak i mimo ni, když zvládají situace, s nimiž se dříve nedovedli vyrovnat.

Skupinová komunita a terapeutické aktivity
Skupinová komunita se uskutečňuje 1x týdně pro každou rodinnou skupinu.
V rámci terapie využíváme i sociálně-tréninkových programů. Jedním z jejich hlavních cílů je
snaha o rozvoj celkové způsobilosti k pozitivní sociální interakci. Snažíme se nejen pouze o
nácvik forem sociálního chování a jednotlivých sociálních zručností, ale o komplexnější
přístup, při kterém chceme uvolnit cestu pro rozvoj potencí dětí pomocí porozumění a
akceptování jejich osobnosti, prožívání problémů pomocí zprostředkování korektivních
zkušeností, uspokojování frustrovaných emocionálních a vývojových potřeb, případně v
ideálním případě i formou náhledu na vztah mezi minulými zážitky a současnými problémy.
Bereme v úvahu, že děti se stávají účastníky takového programu i terapie zpravidla
nedobrovolně, neuvědomují si zpravidla zdroj svých selhání, nepociťují potřebu vědomě
rozvíjet svou sociální kompetenci, příčiny vlastních problémů vidí mimo sebe, v emocionálně
neuspokojivých sociálních vztazích, což často i odpovídá skutečnosti.
V diskusních skupinových sezeních se ve skupině hovoří obvykle v kruhu o určitých
problémech. Otevírá se zde prostor pro vyjádření vlastního názoru na dění v ústavu i další
skutečnosti, naslouchání, vysvětlování i možnosti práce na získávání náhledu.
V tematických skupinových sezeních
se zaměřujeme na diskutování o otázkách a
problémech, společných více členům skupiny nebo celé skupině.
Interakční skupinová sezení jsou věnována vztahům a interakcím mezi členy skupiny.
V sezeních s interakčními technikami využíváme celé řady technik a her
s psychoterapeutickým potenciálem, které nabízí celá řada odborných psychologických a
speciálně pedagogických publikací.
Edukativně zaměřená skupinová sezení jsou zaměřena na různá vzdělávací témata, kterými
rozšiřujeme duševní obzor dětí.
Sebepoznávací a relaxační skupinu vede jednou týdně psycholog zařízení. Jde o aktivitu
dobrovolnou pro otevřenou skupinu maximálně osmi dětí.
Zátěžové víkendové programy organizuje psycholog se skupinovým vychovatelem, zpravidla
jednou do měsíce. Jsou cíleny vždy na určitou konkrétní prožitkovou aktivitu, podporující
osobnostní rozvoj dítěte. Tyto aktivity jsou mezi dětmi velmi oblíbené. Je to prostor pro
společné zážitky, sdílení, při kterém podporujeme ochotu a zájem všech členů blíže se poznat,
pomáhat si, důvěřovat. U většiny těchto aktivit jsou na sobě do jisté míry zúčastnění členové
závislí (rafty, hipoterapie, různé sportovní aktivity, táboření, příprava stravování…) a je pro
ně výhodné a někdy i nezbytné naučit se spolupracovat a vycházet si vzájemně vstříc. Mají
také příležitost ověřit si v praxi nutnost dodržování pravidel, budování jistoty a stability.

Celoústavní shromáždění probíhá jednou týdně. Cílem je sladění života všech
rodinných skupin a všech odborných pracovníků.
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Večerní kruh - Náplň každodenních večerních setkání skupiny s vychovatelem
tvoří především hodnocení průběhu dne. Jde o klidnou chvíli, pro kterou je
vyčleněn čas v denním režimu, který poskytuje prostor pro reflexi každého ze
zúčastněných. Součástí je i denní hodnocení jednotlivých dětí vychovatelem a
informace o tom, co je společně čeká v příštím dnu. Důsledně se snažíme
uplatňovat zásadu „končit večerní sezení vždy pozitivně“.
Zájmová klubová činnost – využití různých zájmových aktivit pro rozvoj dítěte a smysluplné
naplnění volného času.

IV. Individuální terapie
Jejím cílem je stejně tak jako u skupinové a hromadné terapie globálně působením
psychologických prostředků „dosáhnout určité změny“, čili pomáhat dítěti něco změnit a
stejně tak důležitým úkolem a cílem je pomáhat dítěti něco unést. Moje terapeutická práce je
zaměřena na:
a)mimovědomé duševní děje s cílem odhalit, přehodnotit a změnit patogeneticky dosud
působící pozůstatky dobře nezpracované úzkosti, agrese či deprese z minulých traumatických
zkušeností - využíváme především uplatnění korektivní citové zkušenosti a „vhledu“ dítěte
b) vědomé pochody orientace dítěte ve světě a v jeho vlastním životě, z nichž další poruchy
vyplývají - využíváme především uplatnění odkrývání a objasňování vadných způsobů
vnímání sebe a druhých, nesprávných způsobů smýšlení o určitých skutečnostech a
podněcování k rozvíjení a realistickému využívání vlastních poznávacích schopností k
restrukturaci předpokladů dítěte o skutečnosti a k osvojení účinnějších strategií poznávání a
jednání
c) vnější projevy dítěte, chování. jímž přispívá ke vzniku, udržování popř. i k postupnému
prohlubování různých poruch a obtíží vnitřní nebo interpersonální povahy v jeho životě uplatňuje se nácvik v rozpoznávání konkrétních patogenních projevů a v osvojování a
uplatňování jiných, prospěšnějších způsobů chování
d) společenské vztahy a procesy, ve kterých je dítě v současném životě patologicky začleněno
a zúčastněno - uplatňují se postupy hodnotové, citové a rozumové reorientace dítěte ve
vlastním společenském prostředí (možnosti skupinové ev. rodinné terapie)
e) tělesné funkce a jejich poruchy s cílem léčebně ovlivnit činnosti narušených tělesných
soustav a orgánů - uplatňují se postupy zaměřené na zvládání emočního napětí a na
psychofyziologické přeladění organismu, které mají povahu abreaktivní, sugestivní nebo
nácvikovou a zprostředkují vyvolání a prosazení léčebních a fyziologických účinků.
Individuální terapeutické práci se věnuje psycholog zařízení.
Průběh terapeutické práce s dítětem je ovlivněn a omezen mimo jiné i časovými možnostmi.
Terapeutická práce s delikventní mládeží je obvykle dlouhodobý proces, který vyžaduje
dostatečný časový prostor. Na část naší současné klientely nelze výchovně a terapeuticky
působit z toho důvodu, že tráví převážnou část soudem nařízeného pobytu v DDŠ na útěcích,
kterým nemůžeme vzhledem k charakteru a možnostem našeho zařízení zabránit. Ve většině
případů tyto děti páchají na útěcích další trestnou činnost, jejíž závažnost má obvykle
vzestupnou tendenci. Po zadržení Policií ČR a následném předání do DDŠ s těmito chlapci
ihned individuálně pracujeme, ale protože během několika dnů znovu utíkají, nejsou pro
terapeutickou práci vytvořeny podmínky.
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Terapeutická práce s dětmi prochází určitými etapami, které je možno charakterizovat
přibližně takto:
a) navázání dobrého terapeutického vztahu - důvěra, porozumění, empatie, účast
b) zásahy poskytující dítěti ev. dalším zúčastněným bezprostřední ulehčení v jejich nesnázích
c) vlastní terapeutická práce
d) integrace dosažených terapeutických změn v dítěti a jeho blízkém okolí do jeho běžného
života
e) odpoutání dítěte od terapeuta, tzn. osamostatnění do dalšího života v jeho vlastním
prostředí, v případě ohrožení vlivy prostředí přejít do psychologického vedení.
Mezi základní terapeutické prostředky a metody, které je možno v našich podmínkách
postupně uplatňovat patří: hra, cílená činnost, činnostní terapie (výtvarná, pohybová, využití
hudby a rytmu), rozhovor, nácvikové postupy, relaxační a uvolňovací techniky, individuální,
skupinová a hromadná terapie, režimová terapie, využití přístrojů a nových technologií.

Hra
Protože hra provází člověka po celý život, má v jeho vývoji nezastupitelnou roli. Zvláště v
dětské terapii má hra velký význam jako prostředek komunikace, terapeutického přístupu k
dítěti i navázání terapeutického vztahu. Hru tedy využíváme i jako prostředek diagnostický,
výchovný, převýchovný, relaxační, rehabilitační i terapeutický. Hra je záležitost svobodného
a dobrovolného rozhodnutí zúčastněných a měla by vždycky zůstat především hrou
(Z.Šimanovský, V. Mertin,1996). Dětem hru nevnucujeme, ale využíváme příležitostí. Hra
jako základní prostředek terapeutického přístupu k dítěti a k jeho problémům dominuje
v dětských činnostech zhruba od předškolního věku až po mladší školní věk. Důraz spočívá
na poskytnutí možností k sebevyjádření, k odreagování a ke korekci citového napětí dítěte
hrovým ztvárněním a řešením naléhavých vlastních problémů, k porozumění vlastním
prožitkům a k jejich projevení vlastnímu okolí tímto nejpřirozenějším a nejbezpečnějším
způsobem. Hrové terapeutické techniky lze využít jako pomůcky k diagnostickému
porozumění dítěti, jako optimální náhrady za verbální metody terapeutického kontaktu, jako
prostředek terapie k propracování se obranami dítěte, vyrovnávání se s úzkostmi a uvolňování
napětí. Hra může v průběhu terapie také pomoci dítěti vytvořit si nové dovednosti, tvořivé
způsoby projevu a přijatelnějšího uplatnění dříve problémových motivů, využitelné i mimo
terapeutickou situaci.

Ergoterapie
Minimálně jeden den v týdnu je pravidelně věnován pracovní činnosti. Vzhledem k tomu, že
zařízení vlastní velký areál zahrad a sadů, pracovní výchova je soustředěna zejména na jejich
údržbu a pomoc při pěstování zeleniny a ovoce a údržbu trávníků.Součástí pracovní terapie je
i sebeobsluha. Děti se účastní také aktivit při pomoci starším lidem a zúčastňují se různých
příležitostných brigád, při kterých mají možnost se seznámit s různými pracovními činnostmi.

Činnostní terapie
Výtvarné a pohybové techniky, dramatické a akční hry, hry pro výchovu k odpovědnosti a
sebedůvěře, zvládání agresivity a neklidu, zvýšení sebehodnocení a sebepojetí, podporující
smysl pro rytmus, paměť, postřeh, empatii, komunikaci a spolupráci, samostatné rozhodování,
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hudební činnosti, tvořivost a rozvoj všech složek osobnosti používáme u dětí velmi rádi. Za
základ úspěšnosti považujeme, aby aktivity děti zaujaly a bavily je.

Relaxační a uvolňovací techniky
Vhodnost relaxace pro děti je dokladována v odborné lékařské a psychologické literatuře.K.
Nešpor ((1998) uvádí odlišnosti oproti relaxaci pro dospělé:
- Děti mívají horší schopnost soustředění a menší trpělivost. Čas jim běží jaksi
pomaleji. Relaxace pro děti bývá proto většinou kratší než relaxace pro dospělé.
- Velkou výhodou u dětí bývá živá představivost. Toho se dá při navozování relaxace u
dětí dobře využívat.
- Jazyk, kterým k dětem hovoříme a obrazy, které používáme, by měly být blízké
dětskému světu.
Mezi oblíbené relaxační techniky u našich dětí patří řízená a neřízená imaginace, relaxace
s hudbou, využití přístrojové techniky.

Rozhovor
Mít někoho, kdo je vyslechne, mít možnost se vypovídat, svěřit se s pochybnostmi, problémy,
obavami, starostmi, odventilovat domnělé či skutečné křivdy a nespravedlnosti, podělit se o
radosti, nebo jen třeba povyprávět, co se jim přihodilo, je pro děti hodně důležité. Většina
z nich je vděčná za to, že je někdo vyslechne, v daném okamžiku neodsuzuje a nehodnotí za
to, co prožívají a cítí. Rozhovory ale děti nevyužívají jen k abreakci. Rozhovor je i
prostředkem sdílení a prostředkem k práci na osobnostních změnách. Jak uvádí J. Langmeier
(1989), rozhovor jako hlavní prostředek psychoterapie převládá u dětí od 12-14 let výše.
Hovoření s dítětem má však svou terapeutickou hodnotu již od raného dětství- napřed citově a
kognitivně stimulační, pak již i sdělující a objasňující význam pro rozpoznání objektivní i
subjektivní zkušenosti dítěte, zvláště v kritických a patogenních oblastech jeho života. V této
úloze je rozhovor průvodním prostředkem terapie stimulační, hrové, činnostní i specifických
aktivit výtvarných, hudebních, dramatických nebo literárních. Rozhovor tedy slouží jako
prostředek sebevyjádření, sebepoznání, vzájemného sdílení myšlenek, citů, přání, vznášení
požadavků a řešení konfliktů. Dává možnost vzájemného sdílení vnějšího i vnitřního světa,
jeho pomyslné změny, je nástrojem „oprav“ a nástrojem vytváření nových úmyslů, činění
nových rozhodnutí, vedení nových činů a řešení klíčových osobních konfliktů a jiných
problémů (Langmeier, 1989).

EEG Biofeedback
Jde o metodu, která pracuje na principu operantního podmiňování parametrů EEG externí
psychofyziologickou zpětnou vazbou. V klinicko-psychologické praxi je biofedback řazen
mezi modality psychoterapie. Jeho cílem je bezprostřední ovlivnění nervových procesů a
funkcí. Praktická aplikace řadí biofeedback jako terapeutickou modalitu do psychoterapie.
J.Tyl (2004) definuje metodu EEG Biofeedback jako specificky neinvazivní seberegulační
techniku. Představuje nový postup, který intervenuje do psychických, psychosomatických i
somatických funkcí přímo na úrovni fungování centrální nerovové soustavy. Při nácviku je
zpětnou vazbou klientův mozek neustále informován o svém aktuálním stavu a výkonu.
Přitom je tzv. operantním podmiňováním stimulována žádoucí aktivita a inhibována aktivita
nežádoucí. Indikací jsou především dysfunkce, které se vyznačují bazální disharmonií,
dysbalancí mozkové činnosti, ať již ve smyslu nadměrného útlumu či nadměrné
iritace,případně obojího zároveň. Tím je oslabena tzv. kortikální regulace chování.
V důsledku toho je snížena či narušena pozornost, vůle, soustředění, schopnost plánovat a
odhadovat důsledky svého chování a celková schopnost sebekontroly jedince. Biofeedback
lze dle dosavadních výzkumů využívat nejen k nápravě celé řady potíží, ale i k tréninku,
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cvičení zdravých lidí, jako „posilovna mysli“. Důležité je, že výsledky dosažené tréninkem,
jsou zpravidla trvalé. Dosavadní výsledky výzkumů také hovoří zcela jednoznačně o tom, že
tato metoda je účinná a prospěšná pro terapii poruch pozornosti, učení a u hyperaktivních dětí.
Při práci s metodou EEG Biofeedback by měl být plně respektován multidisciplinární přístup,
tj. spolupráce neurologa (neurologická a EEG diagnostika by měla být nezbytnou součástí
práce s metodou) s psychologem, eventuelně speciálním pedagogem. Stejně tak je vhodné a
násobící výsledek doplňovat ji různými formami psychoterapie, rodinné terapie a poradenství.
Holiday Plus Mind Activator (psychowalkmann)
Jde o přístroj, mini-počítač, audiovizuální stimulátor, který pomocí speciálního světla a
zvukových signálů pomáhá posilovat mysl a převést ji do stavu lehké či hluboké relaxace.
Přístroj nabízí 24 relaxačních programů v 6 kategoriích (posilování mysli, realxace, učební
programy, aktivace, programy pro zdraví, speciální programy). Každý program má svou
délku trvání a způsob vedení do různých hladin relaxačních stavů. Programy byly specielně
vyvinuty pro stimulaci a regeneraci organismu. Může je používat každý. Rizikovou skupinu,
která by měla jeho použití konzultovat se svým lékařem tvoří lidé, kteří jsou fotosenzitivní,
epileptici,závislí na drogách a alkoholu, těhotné ženy, po úrazu mozku či mozkomíšního
nervového systému, případně osoby bezprostředně pod vlivem alkoholu či medikamentů.
V. Rodinná terapie
Klinická zkušenost potvrzuje význam rodičů pro jedincův celý život. Jsou nejdůležitější
složkou schématu rolí nadřazených (autorit).Jejich vliv je natolik silný, že rodičovské schéma
našich dětí bývá často silně idealizované.Přestože v původní rodině většina našich dětí měla
určité problémy, které v mnoha případech přispěly k vytvoření základny současným
negativním nebo ambivalentním vztahům k rodičům i dalším dospělým, jsou rodiče,
sourozenci ev. další relevantní osoby pro naše děti bytostně důležité. Snaha dítěte
osamostatňovat se po stránce citové i vztahové vychází z předpokladu, že má pevné a
bezpečné zázemí v dospělých. A právě tato potřeba je opravdu nutností a až instinktoidní
povahy. Dítě se navazuje a identifikuje s rodičem nebo zástupnou osobou. Nejvíce emočních
obtíží dětí je právě úzce spojeno s frustrací této tendence a potřeby po bezpečném a jistém
zázemí, tedy domovu. Uvědomujeme si, že v mnoha případech není v našich silách dosáhnout
pro dítě potřebných změn v původní rodině. Interakce v rámci rodiny je značně složitá
záležitost, s rodinou je třeba dlouhodobě terapeuticky pracovat tak, abychom na základě
„vnitřního porozumění“ každému členu rodiny a rodině jako celku vedli rodinu k průběžnému
zajištění spolupráce všech jejích členů a navodili tak ve vztazích a komunikaci změnu.
S našimi omezenými možnostmi dosáhnout podstatné změny v rodinném prostředí dítěte
souvisí i snaha poskytnout dítěti nový, dostatečně trvalý vztah nezatížený dřívějšími
problémovými událostmi a postoji tak, aby mohlo své nedostatečně rozvinuté či nedostatečně
zvládané potřeby, postoje a chování prospěšně utvářet a kultivovat. Terapeutickým vztahem
se v této součinnosti vytváří „léčivé“ vyrovnání se vůči porušenému domácímu prostředí v
naději, že v tomto vztahu bude moci dítě prožít ty základní, osobnost utvářející životní
zkušenosti, které mu jeho vlastní prostředí neposkytuje. Dítě v tomto věku nenutíme ke
konfrontaci s bezvýchodností jeho domácí situace, protože by mu zjevně nepomohla.
Pomáháme mu však vyrovnat se se skutečností zjevného rodičovského selhávání.

VI. Závěr
Převýchova je obtížný proces a ne vždy vede k úspěchu. Při stanovení prognózy je
důležitým činitelem věk a stupeň vývoje dítěte, závažnost situace, která poruchu
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vyvolává, doba vzniku poruchy a její dosavadní trvání, tzn. stupeň upevnění ve
struktuře osobnosti, popř. v organismu. Významnou roli zde hraje i rodinné a sociální
zázemí dítěte a jeho dosavadní socializační zkušenosti.
Ústavní prostředí by mělo poskytovat dostatek pozitivních hodnot pro osobní a sociální vývoj,
nemělo by být pouze dočasnou izolací od společnosti. I v rámci ústavu může působit na dítě
řada negativních okolností.
Mezi osobnostní předpoklady úspěšné práce patří, aby rodiče, výchovní pracovníci i děti
samy byli naladěni úspěchově. Jestliže pracujeme s „problémovými dětmi“, musíme si
uvědomovat, že náš psychický stav se na ně přenáší. Již jen tato skutečnost může patřit mezi
významné momenty, které mohou ovlivnit úspěch jednotlivých činností i celé koncepce.
Důležitá je prevence a v případě našeho působení nesmíme zapomenout na nezbytnost
připravit naše děti na možnost konfliktů a problémů po ukončení ústavního
pobytu.Obrovským přínosem je i vzájemná výměna zkušeností a interní a externí supervize.
Práce v zařízení speciálního školství je náročná, ale plní mě ještě stále optimismem a
nadšením.Umožňuje mi pomáhat dětem, které pomoc z různých důvodů potřebují. Skýtá
vyjímečný prostor pro tvořivost, aktivitu, různorodost technik a metod, profesionální i
osobnostní růst a seberealizaci.
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PROBLEMATIKA COMPLIANCE /NONCOMPLIANCE/ V LÉČBĚ
SCHIZOFRENIE.

MUDr. Ingrid Maňasová
Pojem compliance – „ochota, povolnost“ k léčbě, bývá definován jako míra, ve které se
pacientovo chování shoduje s lékařským nebo zdravotnickým doporučením /1/.
Užívá se nejen pro farmakologickou léčbu, ale také pro všechny další faktory zahrnuté
v léčbě, jako jsou ochota se začít léčit, souhlas s daným léčebným plánem, dodržování
doporučeného dietního režimu či ochota uzpůsobit životní styl.
Schizofrenie je závažné psychotické onemocnění s vleklým průběhem. Ovlivňuje lidské
myšlení, cítění a jednání. Snižuje kvalitu lidského života. Působí vleklou neschopnost
uspokojivě naplnit život a dostát životním rolím. Pro schizofrenii je charakteristická
mnohotvárnost psychopatologie, průběhu i odpovědí na léčbu. Ze subjektivního hlediska
působí schizofrenie hluboké odcizení, napětí, nejistotu /2/.
S compliance se setkávají zdravotničtí pracovníci všech oborů. V psychiatrii má však
compliance ještě složitější postavení. Spolupráci při léčbě komplikuje řada faktorů:


Problémy plynoucí z charakteristiky nemoci samotné /závažnost
psychopatologie, kognitivní poškození, anozognozie, komorbidita s abúzem drog/.



Vedlejší nežádoucí účinky léčiv /extrapyramidové syndromy, dysforie, sedace,
přibývání na váze, sexuální dysfunkce/.



Faktory související s lékařem /neschopnost lékaře navázat kvalitní terapeutický
vztah/.



Faktory související s pacientem a jeho rodinou /nedostatečná edukace pacienta a
jeho rodiny, obecné názory laické veřejnosti na původ a léčbu duševních poruch,
pochopitelná neochota připustit si závažnost svého stavu a jeho rizika/.



Fenomén stigmatu duševně nemocných /noncompliance je mnohdy výsledkem
pacientovy potřeby uniknout stigmatizujícím dopadům nemoci/.

Podle Kisslinga je noncompliance u schizofrenie posílená řadou faktorů specifických pro tuto
nemoc: odmítnutí přijmout ji, předsudky vůči léčitelnosti mentálních poruch léky, současné
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nebo potenciální obávané vedlejší účinky léků, tlak ze strany rodiny, přátel a nefunkční
komunikace se zdravotnickým personálem /3/.
Vliv schizofrenního onemocnění na compliance:
U schizofrenních pacientů se vyskytují specifické změny v mnoha oblastech zpracování
informací. Jako základní kognitivní poruchy jsou popisovány především problémy při selekci
relevantních a potlačování irelevantních podnětů, při udržování nebo flexibilním
přemísťování zaměřené pohotovosti zpracovat informaci a disponovat uloženou informací a
identifikací podnětu, omezená schopnost abstrakce, nedostatečná tvorba konceptu, chyby
v závěrech a omezený výběr odpovědí /4 /.
Poruchy kognitivních funkcí jsou téměř vždy přítomny v psychopatologii schizofrenie. Bývají
přítomny poruchy pozornosti, paměti, poruchy exekutivních /řídících/ funkcí. Exekutivní
funkce zahrnují schopnost řešit problémy, řídit se zpětnou vazbou, změnit pravidla pro
rozhodování, vybudovat a dodržet plán a harmonizovat návaznost činností /2/.
Obtížné bývá rozhodování pro nebo proti léčbě. Tento problém Bleuler označil „ambivalencí
vůle“, kdy přání něco udělat je spojené s rovnocenným přáním něco neudělat. Ambivalence
často přechází do negativismu. Ti, kteří nejsou schopni se rozhodnout se často stáhnou do
sebe a odmítnout dělat to, co se od nich očekává. Hostilita a nespolupráce mnoha
odmítajících je manifestací schizofrenního negativismu.
Anozognozie – neschopnost rozpoznat vlastní nemoc je dalším významným
faktorem komplikujícím léčbu. Uvádí se, že se vyskytuje u 50 % nemocných se schizofrenií.
Je nutné si uvědomit, že absence náhledu není pouze komplikací v léčbě, popření nemoci je
často pro nemocného nepostradatelný způsob jak se ochránit před bezvýchodnosti své
psychické a životní situace.
Dalším faktorem vedoucím ke noncompliance může být průběh nemoci. Obzvláště u
schizoafektivní poruchy, kdy období relapsů s floridní symptomatologií, střídají období
remise, kdy je pacient bez příznaků nemoci. Remise můžou být natolik úplné, že pacienta
vedou k přesvědčení, že je zdráv, a tudíž léčbu nepotřebuje.
Komorbidita jako například abúzus alkoholu či jiných psychoaktivních látek pak přináší další
obtíže v compliance.
Vliv medikace:
Léky samotné hrají v compliance významnou roli – jejich účinek a vedlejší nežádoucí účinky,
způsob aplikace, dávkovací schéma, předsudky vůči medikaci. Léky s okamžitým nástupem
účinku /například benzodiazepiny/ jsou všeobecně méně problematické než ty, kde
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terapeutický efekt přichází později /antidepresiva, antipsychotika/. Vedlejší účinky
vyskytující se při léčbě schizofrenie podstatně ovlivňují compliance. Extrapyramidové
symptomy, zejména akathisie vedou k vysokému stupni noncompliance.
Rozsah problému je dramatický: až 80 % pacientů trpících psychózou nedodržuje léčbu.
Psychofarmaka neužívá podle doporučení až 40% pacientů v prvním roce léčby, 75% během
dvouletého sledování /5/. Přitom u schizofrenie je pro prevenci relapsu antipsychotická
medikace nepostradatelná, stejně tak důležitá je thymoprofylaktická medikace u
schizoafektivní poruchy.
Existuje také částečná compliance, která zahrnuje změnu denní dávky /většinou snížení/ a
nepravidelné užívání. Důsledkem je zvýšené riziko exacerbace příznaků onemocnění, relapsy,
zvýšený stres pro rodinu, pečovatele, zvýšený počet krizových intervencí, nesprávné
hodnocení účinnosti léčby /pojímáno jako neúčinnost léčby/, riziko vzniku farmakorezistence,
perzistence příznaků, pomalejší úzdrava, prohlubování psychotických reziduí.
Kvalita terapeutického vztahu a compliance:
Pro dlouhodobou úspěšnou léčbu je klíčový vztah pacienta a lékaře, tedy terapeutický vztah.
Utváření terapeutického vztahu u psychotických poruch je založeno na vytváření důvěry,
udržování optimální distance, vytváření bezpečného prostředí, poskytování podpory.
Má-li být dlouhodobá spolupráce v léčbě úspěšná musí se pacient stát informovaným
partnerem lékaře. Musí mít dostatek informací o nemoci a o všem co s její léčbou souvisí.
Nedostatek informací je další překážkou ve spolupráci v léčbě.
Významným faktorem v léčbě je také vliv pacientova prostředí. Vlastní povaha chorobného
procesu u schizofrenie obvykle vede k vážným nedostatkům v mezilidských vztazích.
Dochází k nepochopení, napjaté atmosféře, úzkosti a někdy ke zvýšené agresivitě. Důsledkem
zhoršení v komunikaci a interpersonálních vztazích může nakonec být relaps psychózy.
Psychosociální intervence proto vedou k posílení schopnosti pacienta komunikovat a
k pozitivnímu chování k ostatním a pomáhají zmírnit maladaptivitu a závislost. Zvyšují i
spolupráci se členy rodiny, kteří mají často potřebu psychologické podpory.
Psychologický výzkum vedl k rozvoji modelu, který předpokládá, že epizody schizofrenních
symptomů jsou výsledkem interakce mezi biologickou vulnerabilitou a faktory
psychosociálního stresu. Psychosociální intervence může zvýšit osobnostní kapacitu
k vyrovnání se se stresem. Rolí specifických psychologických strategií je posilovat stabilitu
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pacientů tak, aby byli schopni maximalizovat své schopnosti a minimalizovat funkční
postižení.
STRATEGIE K POSILOVÁNÍ COMPLIANCE V LÉČBĚ.

Sacket: „Rozhodnutí použít strategie určené ke změně compliance musí předcházet nejméně 3
podmínky: diagnóza musí být správná, terapie musí přinášet více dobra než naopak, pacienti
musí být informováni o léčbě, aby s ní souhlasili z vlastního rozhodnutí a ne pod nátlakem“
/6/.


Navázat kvalitní terapeutický vztah, pomoci pacientovi vyrovnat se s psychotickým
prožitkem a skutečností, že onemocněl.



Nabídnout účast ve skupinovém psychoedukačním programu. Psychoedukace u
schizofrenie je terapeutický přístup, jehož hlavním úkolem je poskytnout nemocným a
jejich příbuzným důkladné informace o povaze nemoci a možnostech její léčby.
Optimální je psychoedukace pro pacienty a jejich příbuzné v oddělených skupinách,
probíhající souběžně. Důležité je také vyhodnocení emoční expresivity /vyjadřování
emočních, kritických i nekritických postojů k pacientovi, intenzita emočně nabitých
interakcí, kterým musí nemocný ve svém nejbližším okolí čelit/ v domácím prostředí
pacienta, způsob komunikace v rodině a rozložení rolí /2/.
S pomocí psychoedukačního skupinového programu lze příznivě ovlivnit neochotu
spolupracovat až u poloviny pacientů a snížit procento rehospitalizovaných.



Medikamentózní léčba: farmakoterapie antipsychotiky je zacílená na znovuzískání
kontroly nad vlastním prožíváním a chováním. Dokáže snížit vnitřní napětí a s ním
spojenou bezradnost /2/.
1. zvolit optimální lék a dávku
2. zjednodušit dávkovací schéma
3. komunikovat s pacientem o medikaci /naslouchat, nacházet a ovlivňovat
bariéru ve vztahu k medikaci/
4. umožnit pacientovi spolurozhodování v léčbě
5. zamezit nedorozumění /informovat jasně a srozumitelně/
6. hodnotit spolupráci

262


Psychoterapie – cíle:
1. pomoci pacientovi porozumět co se s ním děje
2. vytvořit pocit bezpečí a kontroly nad svým životem
3. oddělit zdravé prožívání od nemocného
4. omezit a ohraničit patologické prožitky
5. posilovat sebeúctu pacienta a schopnost najít cestu jak překonat současné
životní problémy
6. vytyčovat nenáročné, praktické, a dosažitelné cíle
7. obnovit žebříček hodnot
8. nalézt přiměřenou a přirozenou důvěru v sebe i svět kolem
9. vyhýbat se nadměrné nebo nedostatečné stimulaci
10. podporu rodiny opírat spíše o kognitivní než emocionální prvky
11. při řešení specifického problému posilovat u pacienta pocit vlastního zvládání /7/.



Psychosociální intervence /trénink kognitivních funkcí, nácvik sociálních dovedností/.
Nácvik sociálních dovedností je behaviorální postup, který užívá instrukce,
modelování, opakování a zpětnou vazbu. Lieberman et al. /1989/ vypracovali
komplexní program nácviku sociálních dovedností, zaměřený na nemocné, kteří žijí ve
svém přirozeném prostředí a jsou v remisi. Vliv na sociální fungování má také míra
kognitivního poškození u nemocných schizofrenií, kognitivní rehabilitace je zaměřená
na zlepšení kognitivních dovedností – zlepšení kapacity paměti, pozornosti,
dovednosti plánovat a řešit problémy. Nejpropracovanější program vytvořili Brenner
et al. /1992/ - Integrovaný psychoterapeutický program pro schizofrenní pacienty.

Závěr:
Péče o pacienta se schizofrenií by měla být vysoce individualizovaná a zacílená k postupnému
dosažení dobře definovaných cílů. Zásadním faktorem určujícím úspěšnost léčby pacienta se
schizofrenií je míra compliance v léčbě. Částečná compliance je spíše pravidlem než
výjimkou. Psychiatři podceňují výskyt noncompliance či částečné compliance u svých
pacientů. Míru compliance ovlivňuje jak nemoc samotná, tak pacient i lékař. Nedostatečná
compliance brání maximálně využít všechny možnosti terapie.
KAZUISTIKA.
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31-letá žena /Hana/. Svobodná, bezdětná. Žije s rodiči a bratrem ve 3-pokojovém bytě. Je
vyučena cukrářkou, po vyučení krátce pracovala v oboru. Asi 2 roky je plně invalidizovaná
z psychiatrické indikace. Od roku 1997 se léčí pro paranoidní schizofrenii /od svých 23 let/.
Byla několikrát psychiatricky hospitalizovaná /psychiatrická klinika, psychiatrické oddělení
vojenské nemocnice, psychiatrická léčebna/.
Poslední hospitalizace v roce 2005 v trvání 2 měsíců /říjen, listopad/. K léčbě byla přivedena
rodiči, kteří referují o zhoršení psychického stavu s postupnou gradací potíží. Popisují
náladovost, podrážděnost, vztahovačnost, nepřátelské chování vůči nim i bratrovi. Spala
velmi málo. Stav se zhoršoval, posléze denně hádky, byla agresivní, vulgární.
Hana byla při přijetí málo sdílná, nedůvěřivá, ostražitá, kontakt byl kusý. Nápadná byla
masivní intrapsychická tenze, psychomotorický neklid. Výrazná dekoncentrace pozornosti,
místy odpovídala mimo relaci otázky. V projevu byly zárazy. Neochotně a zdráhavě připustila
intrapsychické halucinace hanlivých obsahů, komentující i imperativní. Z projevu bylo zjevné
paranoidní prožívání ve vztahu k rodičům i bratrovi. Postoj k hospitalizaci byl ambivalentní
/zdůrazňovala, že přišla na nátlak rodičů, zároveň sdělila, že se v nemocnici cítí bezpečně,
lépe než doma/. Akceptovala úvodní injekční léčbu psychofarmaky /antipsychotikum,
anxiolytikum/, později převedena na perorální medikaci. Léčba medikamenty přinesla
parciální zlepšení psychického stavu. Ubylo tenze, upravil se spánek, zlepšil se kontakt,
přetrvávaly však komentující halucinace. Kontakt s lékařkou vyhledávala aktivně, denně
/zpočátku i několikrát denně/. Ve vztahu k pacientům a personálu však byla uzavřená,
vyhýbavá. O dění na oddělení nejevila zájem, většinu dne strávila na pokoji v lůžku. Později
pasivně vyhověla žádosti personálu - přišla se podívat na ranní komunitu, do pracovní terapie
atp. vždy však brzy odcházela. Změnily jsme antipsychotickou léčbu /z Cisordinolu na
klozapin. Z dostupné dokumentace byla Hana v minulosti léčená řadou antipsychotik s málo
uspokojivým efektem, hospitalizace byly protrahované, remise neúplné/.
Velmi pozvolna pak docházelo k úpravě psychického stavu. Zcela odezněla floridní
psychotická symptomatologie. Hana začala komunikovat s rodiči i bratrem, začala se zajímat
o dění kolem sebe, zajímaly jí osudy lidí – spolupacientů, s některými navázala přátelské
vztahy. Aktivně se účastnila programů na oddělení /ranních komunit, cvičení, relaxací,
pracovní terapie, psychoedukace, večerních společenských programů/.
Projevila také zájem o nabídku služeb občanského sdružení Práh /OS Práh poskytuje služby
lidem nemocným psychózou/. Informaci o nabízených službách získala od pacientů na
oddělení. Telefonicky si domluvila schůzku s vedoucí sociálního centra a ještě během
hospitalizace navštívila OS Práh.
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Psychický stav se postupně upravil až do obrazu kvalitní remise. Pacientka byla bez
pozitivních příznaků psychózy. Negativní symptomatologii se podařilo ovlivnit také a to ve
významné míře. Hana vystoupila ze své sociální izolace /v průběhu hospitalizace se Hana
svěřila, že za posledních 8 let svého života přestávala postupně komunikovat s lidmi a
zajímat se o dění kolem sebe až prakticky nevycházela z domova, nestýkala se s nikým,
kromě členů nejbližší rodiny/ navázala přátelské vztahy s lidmi na oddělení, plánovala
krátkodobou budoucnost, volnočasové aktivity. Spontánně opakovaně vyjádřila radost z toho
jak se cítí.
Nastala změna i v jejím postoji k léčbě medikamenty / v minulosti noncompliance, výhrady
k medikaci, časté střídání preparátů na její nátlak, snižování dávek léků, event. vysazování/.
Nyní i přesto, že se zpočátku potýkala z vedlejším nežádoucím účinkem léku /nadměrné
slinění/, akceptovala jeho užívání. Operativně se s lékařkou domlouvala na korekci tohoto
vedlejšího nežádoucího účinku, až byla nalezena dávka léků optimální /potlačení příznaků
nemoci, minimalizace VNÚ/.
Propuštěná byla po domluvě. Předtím ještě požádala o léčbu formou denního stacionáře,
kterou jsme jí zprostředkovali. Hana stále dochází do DS, podle slov jejího terapeuta je
aktivní společenská, přátelská, často je jiným oporou.
Toto období relapsu nemoci a následná pozvolná úzdrava se zdá být v Hanině historii nemoci
zlomovou.
V minulosti se léčila ambulantně i za hospitalizace. Střídala ambulantní lékaře i různá lůžková
psychiatrická zařízení. Byla léčená celou řadou psychofarmak /nápadně časté změny v léčbě/.
O kvalitě jejího života vypovídá fakt několikaleté sociální izolace. Od počátku psychiatrické
léčby v roce 1997 uběhlo 8 let.
Nyní došlo k zásadní změně od krajně nekvalitní spolupráce v léčbě v minulosti k přátelské
kooperaci s výsledkem nad očekávání dobrým. Pokud v budoucnu opět dojde k relapsu
nemoci a řadě dalších komplikací, tyto pozitivní prožitky již zůstanou součástí životní
zkušenosti.
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1. ÚVOD
S komunitní psychoterapií závislostí na návykových látkách jsem se poprvé setkala
v terapeutické komunita Magdaléna v Mníšku pod Brdy během studia. Školu jsem dokončila
před několika lety, ale můj zájem o působení terapeutických komunit stále trvá.
Obecné téma Komunitní psychoterapie závislostí je pro tuto práci natolik obsáhlé, že
jsem se rozhodla zaměřit se ve své práci na ty faktory a procesy, činící terapeutickou
komunitu léčivou, a zmapovat významné děje, které mají podstatný vliv na léčbu zejména
mladých dospělých toxikomanů.

2.TERAPEUTICKÁ KOMUNITA (TK)
2.1. Historie a vývoj TK
Původ terapeutických komunit se nachází v londýnské vojenské nemocnici v Nortfieldu
čtyřicátých let. Během druhé světové války se zde W. R. Bion, S. H. Foulkes a T. F. Main
zabývali skupinovou psychoterapií válečných veteránů, postižených psychickým zhroucením
v důsledku válečných traumat (zejm. neurózami a poruchami osobnosti), s cílem navrátit je
zpět do boje. Main také ve svém článku o nortfieldském léčebném programu uveřejněném v r.
1946 poprvé použil pojem “terapeutická komunita”.
Skupinovou terapií válečných veteránů se ve stejném období zabýval ve vojenské
nemocnici v Mill-Hill rovněž M. Jones. Jones později založil psychiatrickou kliniku
Henderson Hospital, kde se věnoval komunitní terapii a školení skupinových terapeutů. Ve
své knize s názvem „Terapeutická komunita” zveřejnil v roce 1953 v té době nové poznatky
týkající se komunitní psychoterapie a odpověděl na otázku, co dělá komunitu léčebnou
institucí :
1. Oboustranná komunikace na všech úrovních
2. Proces rozhodování na všech úrovních
3. Společné vedení
4. Konsensus v přijímání rozhodnutí
5. Sociální učení v interakci tady a teď
V tomto novém modelu měl pacient významnou roli v terapeutickém procesu. Najednou
bylo možné hovořit o roli pacienta a roli profesionála. Takové prostředí bylo považováno za
dostatečně terapeutické, takže se netvořil žádný individuální plán. Vzhledem k takovému
jednotnému léčebnému rámci začal být program selektivní a většina psychiatrických pacientů
byla opět odkázána na regresi podporující prostředí tradičních nemocnic.
Tradiční nemocnice vede pacienta k tomu, že se cítí izolován, zavržen a beznadějně.
Hlavním cílem terapeutické komunity bylo předejít tomu tím, že přijetím odpovědnosti za
vlastní léčbu by se zvýšila jeho sebedůvěra. Na rozdíl od amerických komunit (viz dále)
Jonesův model přistupuje k pacientovi, aniž by mu dal možnost stát se členem týmu, pokud
by si to přál.
Z Jonesonových poznatků vycházeli manželé Knoblochovi, když u nás v r. 1954 spolu
s dalšími spolupracovníky zakládali terapeutickou komunitu v Lobči u Mělníka. Věnovali se
zde léčbě neuróz a vedli také výcvikovou komunitu.
Komunitní terapií neuróz se zabývali také M. Hausner na psychiatrickém oddělení
v Sadské (1965), S. Kratochvíl v Kroměříži (1971) a Dr. Bouchal v Brně (1966), který se
věnoval rovněž léčbě organických poruch a závislostí.
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O vybudování účinného direktivního režimového systému na principu terapeutické
komunity sociálního učení na protialkoholním oddělení pražské psychiatrické kliniky
u Apolináře se významnou měrou zasloužil J. Skála, jenž založil rovněž rehabilitační
středisko pro ženy v Lojovicích. Společně s Urbanem a Rubešem jsou autory koncepce
systematického sebezkušenostního výcviku skupinových psychoterapeutů (SUR). J. Skála je
také jedním ze zakladatelů nynějšího Pražského psychoterapeutického institutu.
(
Nevšímal, 2002 )
V šedesátých letech stála Evropa před novým problémem: mnoho mladých lidí začalo
užívat ilegální drogy. Užívání drog, zejména opiátů, se do té doby týkalo jen malých skupin
lidí. V polovině šedesátých let užívali mladí lidé hlavně marihuanu, LSD, amfetaminy
a opium. Heroin se v Evropě objevil až v letech sedmdesátých. Drogová závislost byla
považována za převážně zdravotní problém a závislí byli doporučováni k lékařům,
psychiatrům a na kliniky pro alkoholiky. Vzhledem k tomu, že tradiční psychiatrické metody
do té doby vykazovaly jen malou úspěšnost, začaly se objevovat nové metody léčby této
rostoucí populace drogově závislých.
Kořeny amerického modelu terapeutických komunit pro drogově závislé leží v
kalifonské Santa Monice, kde v roce 1958 založil Charles Dederich, původně podnikatel
a člen svépomocného nábožensky založeného hnutí Anonymních alkoholiků (AA),
terapeutickou komunitu s názvem Synanon. Dederich chtěl spolu s obyvateli Synanonu
vytvořit lepší společnost. Do běžné společnosti se vrátit nechtěli. Neměli soukromé
vlastnictví, pracovali sedm dní v týdnu a sedm dní odpočívali, vedli několik dílen a farem.
Vzájemné konfrontace probíhali přímým a emocionálním způsobem, verbální agrese mezi
členy komunity se stala terapeutickým nástrojem. Dederich tyto skupiny nazval “hrou” a
“hry” se staly jádrem komunity. Synanon se stal fascinujícím sociálním experimentem. Ten
však nakonec selhal díky tomu, že jeho vůdce nebyl dostatečně kontrolován. Dederich mimo
jiné nařídil členům, aby se mezi sebou v párech vyměnili a nechali se sterilizovat či umožnil
používat fyzické násilí. Synanon se zhroutil, ale umožnil zrod novému hnutí terapeutických
komunit pro závislé.
Po rozvratu Synanonu založili jeho bývalí členové státem podporované i soběstačné
komunity, jejichž cílem bylo restrukturovat život členů takovým způsobem, aby mohli žít ve
společnosti bez drog. V roce 1963 založil psychiatr Daniel Casriel v New Yorku Daytop
Village, kterou vedli Brancato a Deitch. Natal se stal vedoucím později založené komunity
Phoenix House. Casriel se nechal při zakládání Daytop Village inspirovat například J. L.
Morenem, který vytvořil z psychodramatu metodu psychoterapie a Carlem Rogersem zakladatelem rogersovské terapie a pozdějším organizátor encounterových skupin (1970).
Ani zrod evropských terapeutických komunit pro závislé na sebe nenechal dlouho čekat.
V roce 1970 vznikly Phoenix House a Alpha House v Londýně a Portsmouthu v Anglii, v r.
1972 Emiliehoeve v Haagu či Monar v Polsku (1978). Zatímco většina terapeutických
komunit pro závislé mimo Evropu je velmi strukturovaná a hierarchická, mnoho evropských
komunit zvolilo více rovnostářský, demokratický model. Jsou tak podobnější modelu
psychiatrické komunity s demokratickými prvky.
2.2. Forma organizace
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TK je systém řízení léčebného oddělení, ve kterém se podporuje všestranně
otevřená komunikace a spoluúčast všech složek, včetně pacientů (klientů), na
rozhodování i léčbě. Usiluje se, oproti hierarchickému modelu (např. armáda či
vězení), o setření ostrých hranic mezi rolemi personálu a pacientů (klientů).
(Nevšímal, 2002)
Terapeutická komunita dává klientovi i týmu na jedné straně hierarchickou strukturu, ve
které se odehrávají denní činnosti a na druhé straně skupinová setkání, v nichž jsou si všichni
rovni - kde nezáleží na pozici, kterou člověk mimo skupinu má. Skupiny dávají každému
možnost konfrontovat kohokoliv jiného s jeho chováním. Mezi kruhem skupiny, kde jsou si
všichni rovni, a trojúhelníkem hierarchie, v němž mají klienti různé pozice a důležitost
existuje rovnováha. (Kooyman, 2002)
2.3. Metoda
TK je psychoterapeutickou metodou, opírající se o zkušenosti z evropských a amerických
programů, při níž se využívají modelové situace malé společenské skupiny k projekci a
korekci maladaptivních interpersonálních stereotypů prožívání a chování.
Při společném soužití, kdy jsou zajištěny různorodé činnosti a možnost diferencování rolí,
poskytují vzájemné interakce a konflikty materiál, na němž se pacienti (klienti) učí poznávat
svůj podíl na vytváření, udržování a opakování svých životních problémů a konfliktů.
(Nevšímal, 2002)
TK je komplexní metoda zaměřená na psychoterapeutické využití celého denního režimu
léčebného zařízení a veškerého času, který v něm pacienti stráví, všech činností, k nimž
v tomto prostředí dochází a všech vztahů, které se v něm vytvářejí. Program a prostředí se
utváří tak, aby se do něj mohly promítnout navyklé způsoby chování pacientů z domu a zaměřuje se pak na ně tak, aby se mohly ozřejmit, žádoucí z nich posílit a nevhodné
korigovat. Zařízení, používající této metody, je organizováno tak, aby se mohlo stát malým
modelem společnosti. Jsou začleňováni pacienti obojího pohlaví, různého věku (nejčastěji od
18 do 50 let) a různého společenského postavení a do programu jsou zařazovány různorodé
činnosti, které reprezentují většinu činností v běžném životě: pracovní činnost v kolektivu,
úklid, stolování, sport, vycházky a společenská zábava včetně pacienty připravovaných
večírků. Důraz se klade na účast ve skupinových aktivitách, které umožňují projevení
typických vztahů k lidem v různých rolích, vznik a řešení konfliktů. Interpersonální dění
v tomto zařízení slouží jako materiál pro terapeutickou práci. (Kratochvíl in Kondáš, 1989)
Prvořadým cílem TK je podporovat osobní růst. Toho je dosahováno prostřednictvím
změny individuálního životního stylu za pomoci komunity zapojených lidí, kteří společně
pracují, aby pomohli sobě i druhým. TK představuje vysoce strukturované prostředí
s definovanými hranicemi – jak morálními tak etickými. To představuje sankce a tresty
stejně jako možnost dosáhnout vyššího statusu a výhod. Zvláště významným faktorem v
podpoře pozitivního růstu je pocit, že člověk se stává součástí něčeho, co jej přesahuje.
Lidé v terapeutické komunitě jsou jejími členy – tak jako členové v rodině – nejsou
pacienty instituce. Tito členové hrají významnou roli při řízení komunity a stávají se
pozitivními vzory pro ostatní.
Členové a tým fungují jako facilitátoři, zdůrazňují osobní odpovědnost za vlastní život a
zlepšení. Členové jsou podporováni týmem a dochází ke spoluúčasti na smysluplných úkolech
ve prospěch komunity. Tlak skupiny vrstevníků je často katalyzátorem, který skrze kritiku a
osobní vhled vyvolává pozitivní změnu. Náhled na osobní problémy se děje prostřednictvím
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skupiny a individuální interakce, ale učení na základě prožitku selhání i úspěchů a následků se
považuje za nejsilnější faktor vedoucí k trvalým změnám.
TK zdůrazňuje integraci individua v komunitě a pokroky jsou hodnoceny v rámci
komunity vzhledem k jejím očekáváním. Napětí mezi jednotlivcem a komunitou se
využívá ve prospěch jedince a změny takto dosažené se využívá pro další úkoly při
integraci dotyčného do společnosti.
V komunitě existují dvě linie autority - horizontální a vertikální. To podporuje myšlenku
sdílení odpovědnosti podpory procesu společného rozhodování, pokud je to prospěšné a
v souladu s filosofií a cíli terapeutické komunity (Nevšímal, 2002).

2.4. Cíle TK
“Cíle terapeutické komunity zůstávají stejné, jako jsou cíle skupinové terapie
obecně: dosažení náhledu na maladaptivní interpersonální strategie v současnosti a na jejich
genetické kořeny v minulosti, dosažení emoční korektivní zkušenosti (emoční prožívání, že
“věci mohou být i jinak”) a zkoušení a nacvičování nového chování. Terapeutická komunita
však k tomu poskytuje daleko větší možnosti než je tomu ve skupinových sezeních u pacientů
nezačleněných do takového celodenního systému. Ve skupinových sezeních se může využívat
konkrétních, pacienty přímo sdílených zážitků. O interpersonálních problémech se nejen
mluví jako o záležitostech “tam” nebo “tehdy tam”, ale jsou pozorovány a ozřejmovány
u každého z pacientů v každodenním společném soužití: dají se zachytit, dá se na ně poukázat,
je možno je znovu přehrát a zvýraznit v psychodramatu, lze je přetvářet a pozměňovat.”
(Kondáš, 1989)
Hlavním cílem léčby v terapeutické komunitě pro závislé není jen umožnit závislému žít
život bez užívání drog či jiného autodestruktivního chování. Nejde jen o odstranění
negativního symptomatického chování. Cílem je také rozšířit pozitivní životní styl, naučit
klienta zvládat stres konstruktivním způsobem, změnit jeho negativní sebepojetí na pozitivní,
naučit ho vytvářet uspokojivé blízké vztahy s druhými lidmi a užívat si života.
Cíl léčby v TK se netýká pouze změny klientova chování, jeho chování je považováno za
symptom jeho vnitřních obtíží. Jen pokud přestane drogy užívat, mohou se tyto problémy
vynořit. V TK se člověk učí znovu cítit důvěru v sebe a druhé, zjišťuje, že žádat pomoc
neznamená být bezmocný. Léčba v komunitě se zaměřuje na sociální, intelektový a tvůrčí
rozvoj klienta.
2.5. Terapeutický proces v TK
Klient TK je aktivním účastníkem své vlastní léčby. Základním prvkem terapie je
skupinový proces. Bylo zjištěno, že skupinová terapie je zvlášť účinná v léčbě osob závislých
na alkoholu a drogách. Hlavním terapeutickým prvkem komunity jsou zážitkové encouterové
skupiny (encounter = setkání s druhým člověkem). Tato setkání můžeme považovat za
intenzivní formu skupinové terapie. Závislí mají většinou nízké sebevědomí, nevěří sami sobě
ani druhým. Bojí se odmítnutí a manipulují ostatními, aby odmítnuti nebyli. Nedokáží setrvat
v hlubším emočním stavu. Díky těmto charakteristikám nejde o osoby zvláště vhodné pro
individuální terapii. Skupinová terapie má tu výhodu, že důvěru ve skupinu lze postupně
budovat. Na začátku může klient věřit jen jednomu či dvěma lidem. Postupně může začít
důvěřovat i ostatním. (Kooyman, 2002)
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Jak už jsem zmínila, cílem léčby není jen zastavení symptomatického chování - užívání
drog nebo i násilí a výhrůžek. Cíle léčby leží za těmito symptomy. Zastavení tohoto
odehrávání v chování je nicméně zásadním zákonem terapeutické komunity. Klient se učí
zvládat životní stres, aniž by k tomu využíval sebedestruktivní chování. K tomu dochází
pomalu, krok za krokem. Prvním krokem je přizpůsobení se běžnému chodu dne a přijmutí
odpovědnosti za určité úkoly. Poté se učí zvládat probouzející se emoce související s kontakty
s ostatními členy komunity - strach, hněv, bolest ... Je konfrontován s tím, jak se jeví
ostatním, se svými obrannými mechanismy, které užívá, aby se vyhnul bolestivým pocitům.
Učí se rozumět svému strachu z odmítnutí a změnit jednotlivé části negativního vztahu k sobě
(jako je např. “Nejsem dost dobrý.”) a měnit je na pozitivní (“Nejsem dokonalý, ale jsem dost
dobrý.”).
Jak z toho, co bylo řečeno vyplývá, přehodnotit a změnit postoj k droze může tedy klient
jen za předpokladu, že přehodnotí a změní postoj k sobě samému a k ostatním lidem.
2.6. Terapeutické faktory v TK
Americký psychoterapeut a psychiatr Irvin D. Yalom popsal v roce 1975 terapeutické
faktory ve skupinové terapii. Vzhledem k tomu, že skupinová terapie je hlavním prvkem
v terapeutické komunitě, jsou tyto faktory v komunitě přítomny.
Původní léčebné faktory popsané Yalomem jsou vztaženy na skupinovou léčbu
závislostí.

 Vlévání naděje

Dodávat a udržovat naději je rozhodující v jakékoliv psychoterapii. Naděje je
nutná jednak k tomu, aby pacient zůstal v terapii a aby pak mohly působit i další
terapeutické faktory, ale i proto, že víra ve způsob léčby je sama o sobě účinná.
Několik výzkumných studií ukázalo, jak vysoká očekávání před terapií významně
korelují s pozitivním výsledkem léčby. Skupinoví terapeuti mohou tento faktor
použít tak, že udělají vše pro to, aby posílili důvěru pacienta v účinnost skupinové
terapie – posilují pozitivní očekávání, odstraňují negativní předpoklady a nabízí
jasná a účinná vysvětlení o tom, jak skupina léčí. Ve skupinách rovněž poskytují
spontánní svědectví o účinnosti léčby novým, skeptickým členům ti pacienti, kteří
jsou ve skupině déle. Výzkum také potvrdil, že je důležité, aby terapeut důvěřoval
sobě a účinnosti své skupiny a “nakazil” svým optimismem ostatní členy.
V době vstupu do komunity zažívá klient často pocity beznaděje a bezcennosti. Selhal ve
všem - i jako toxikoman. V terapeutické komunitě mu ostatní vysvětlí, že se může změnit.
Taková změna však není možná bez konfliktů - kde není konflikt, není ani stimul ke změně. V
atmosféře terapeutické komunity, kde nikdo není považován za beznadějný případ a každý je
provokován k tomu, aby využil svůj potenciál, je možné pocity beznaděje zmírnit.
Programy pro léčbu závislostí také často posilují naději tím, že vyléčené toxikomany
využívají jako vedoucí skupin. Členové jsou tím ovlivněni a pozitivní očekávání jsou vždy
silnější při setkání s těmi, kteří prošli stejnou cestou, a dostali se ven.

 Univerzalita, pocit vzájemnosti

Mnoho toxikomanů má vzhledem ke své sociální izolaci zvýšený pocit odlišnosti.
Jejich mezilidské obtíže předem brání vytvoření hlubokého lidského vztahu.
Zpochybnění těchto pocitů jedinečnosti utrpení je především v úvodní fázi terapie
velkým zdrojem úlevy. Konfrontace s ostatními klienty ruší dojem, že problém

271
jednotlivce je tak jedinečný. Vědomí o situaci druhých vede k rozvoji důvěry a
jistoty. Na rozdíl od ambulantní terapie se klient v komunitě necítí být vyřazen ze
světa lidí.

 Poskytování informací

Jedná se o didaktické instrukce o duševním zdraví či nemocech a obecně o
psychodynamice, stejně jako rady, návrhy nebo přímá doporučení, která dávají
psychoterapeuti.

 Altruismus

V terapeutické skupině klienti také dostávají tím, že sami dávají. Toxikoman je
na začátku terapie demoralizován a naplněn pocitem, že nemá ostatním co dát.
Sám si dlouho připadal, a často byl svým okolím rovněž utvrzován v tom, že je
ostatním na obtíž a zážitek z toho, že může být pro druhé nějak důležitý, je
osvěžující a posiluje sebedůvěru. Klienti si vzájemně poskytují podporu, potvrzení,
náhled; sdílí s ostatními stejné problémy. Od druhých členů skupiny přijmou
postřehy často lépe než od terapeuta, který pro mnoho klientů představuje
placeného profesionála, kdežto ostatní klienti zastupují reálný svět: poskytují
spontánní a pravdivé reakce a zpětnou vazbu.
Nový člen skupiny nejprve nepociťuje léčivý účinek ostatních. Nevěří, že by mu
“ztroskotanci” jemu podobní mohli být prospěšní a on jim. Takovýto odpor je lépe
zvládnutelný, zabývá – li se klient nejprve vlastním kritickým sebehodnocením.

Většina toxikomanů věří, že pro ostatní nemají žádnou cenu. Tím, že pomohou druhým, se
jejich sebehodnocení zlepší.

 Korektivní rekapitulace primární rodiny
Většina závislých klientů má za sebou neuspokojivou zkušenost se svou první
skupinou: primární rodinou. Terapeutická skupina připomíná rodinu v mnohém: jsou
tu autoritativní rodičovské postavy, vrstevníci/sourozenci, hluboká lidská sdělení, silné
emoce a hluboká důvěrnost stejně jako nenávist a rivalita. Jakmile klienti překonají
úvodní ostych, začnou komunikovat s ostatními klienty a terapeuty způsobem, který se
podobá tomu, jak jednali se svými rodiči a sourozenci. Důležité je nejen to, že jsou dávné
rodinné konflikty znovu prožívány, ale také, že jsou prožívány jinak – korektivně.
Vztahy bránící dalšímu vývoji nesmějí zůstávat v zamrzlé, rigidním systému. Pevné role
musí být místo toho stále odkrývány a základním vztahům s ostatními, které jsou
zákonitě ovlivněny rodinnou zkušeností, je třeba porozumět v aktuálním prožívání.

 Rozvoj sociálních dovedností

Sociální učení – rozvoj základních sociálních dovedností – je terapeutickým
faktorem, který působí ve všech terapeutických skupinách, ačkoliv povaha
dovedností a míra otevřenosti práce na procesu učení se liší podle typu skupinové
terapie. Klienti se učí zvládat často složité sociální umění: přizpůsobení se
procesu, naučí se pomáhat ostatním svými reakcemi, naučí se řešit konflikty,
nepouštějí se tak snadno do soudů nad ostatními a jsou schopnější prožít a vyjádřit
odpovídající empatii. Namísto manipulativního chování, které například užíval
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toxikoman dřív ve snaze uspokojit své
dovednostem. Učí se říkat si o pomoc přímo.

potřeby,

učí

se

komunikativním

 Napodobující chování

Klient ve skupině nachází vzory chování v ostatních členech stejně jako
v terapeutech. Obecně hraje napodobující chování mnohem důležitější roli spíše
v raných než v pozdějších fázích terapie. Klient v úvodu více pozoruje ostatní
klienty, kteří jsou ve skupině již déle, a hlavně terapeuty, aby se s nimi
identifikoval. I když je napodobující chování často krátkodobé, může jedince
pohnout k tomu, aby začal experimentovat s novým chováním. Tento proces může
mít velmi zásadní terapeutický efekt: klient zjistí kdo není, což je krokem k tomu,
jak zjistit, kdo je.

 Interpersonální učení

Jedná se o významný a složitý terapeutický faktor, na jehož popsání není v této práci
dostatek místa. Mohu jen zmínit, že zde hrají podstatné role skupina jakožto sociální
mikrosvět, korektivně emoční zkušenost a význam mezilidských vztahů.

 Skupinová koheze (soudržnos )

Soudržnost ve skupině je pro úspěch terapie rovněž podstatným faktorem.
V atmosféře přijetí a porozumění klienti sami sebe lépe poznávají a vyjadřují své
emoce, členové se více přijímají, podporují a mají tendenci tvořit významné
vztahy. Vysoce soudržné skupiny jsou stabilnější, napomáhají sebepoznání,
riskování a konstruktivnímu vyjadřování konfliktu, což jsou jevy, které usnadňují
úspěšnou terapii.
Noví klienti mohou někdy vnímat komunitu jako hrozbu a snaží se ze strachu z
odmítnutí izolovat. Když jsou s tím konfrontováni, mohou svému chování
porozumět. Pocit, že patří k celé skupině, rozpouští jejich pocity nepřijetí.
Popisu faktorů, které soudržnost podmiňují a z nichž nízká či vysoká soudržnost
pramení, by bylo možné věnovat další obsáhlejší práci.

 Katarze

Katarze (otevřené vyjadřování afektu) měla v terapeutickém procesu vždy významnou roli,
i když se výklady o povaze jejího vlivu značně lišili. Obecně lze říci, že je prožívání a
vyjadřování pocitů (pozitivních i negativních) pro terapii nepochybně potřebné. Nicméně jde
jen o část celého procesu, kterou musí doplňovat ostatní faktory. Silné emoční projevy
například urychlují vývoj soudržnosti skupiny: blízké vztahy vznikají mezi těmi, kteří vůči
sobě vyjadřují své pocity a dále s těmito pocity poctivě pracují. Katarze rovněž zahrnuje něco
víc než jen pouhý akt citové ventilace nebo abreakce. Klienti se učí se svými pocity pracovat
a získávají tak určité schopnosti pro budoucnost.

 Existenciální faktory

Existenciální faktory hrají v psychoterapii obvykle významnou roli, avšak
málokde je jim dán dostatečný prostor. Jedná se o témata jako jsou vědomí
vlastní smrti, svobody, osamělosti, smyslu života či náhodnost a nevypočitatelnost
existence.
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Léčivé prvky terapeutické komunity, potřebné pro úspěšný proces terapie, lze podle
Kooymana shrnout do následujících patnácti bodů. Pokud některý z nich chybí, bude léčba
méně účinná.
1. Náhradní rodina
Komunita slouží jako náhradní rodina a poskytuje klientovi možnost dospět v bezpečném
prostředí.
2. Ucelená filosofie
Ucelená a srozumitelná filosofie, kterou lze vysvětlit všem tak, aby jí pochopili a
podporovali.
3. Terapeutická struktura
Uspořádání má jasnou strukturu, kde nejsou žádné dvojné vazby. Struktura nabízí bezpečí a
jistotu. Existuje zde jen málo pravidel, ale jsou jednoznačná. Toto prostředí poskytuje
dostatečný tlak nutný k učení, ale také dost struktury, která brání chaosu. Musí být možné
dělat chyby, terapeutická komunita s příliš mnoha pravidly je mrtvá. Klient musí mít možnost
postupovat v komunitě od jednoduchých rolí k rolím s rostoucí mírou odpovědnosti.
4. Rovnováha mezi demokracií, terapií a autonomií
V komunitě musí být rovnováha mezi demokracií, terapií a autonomií jedince. Demokracie
ve společnosti je způsob jak delegovat moc na všechny lidi a možnost rozhodovat za většinu.
Terapeutická komunita, která deleguje všechnu moc na klienty, kteří mají většinu, může být
anti-terapeutická.Terapie v komunitě je povinná. Klient si nemůže vybírat, jestli se zúčastní
nebo ne. Autonomie jedince je omezena na to, že je součástí skupiny.
5. Sociální učení prostřednictvím sociální interakce
Učení se děje prostřednictvím sociální interakce. Klient se nemůže v komunitě izolovat, ale
musí se aktivně podílet na životě komunity a získávat reflexe na své chování. Starší klienti se
stávají vzory pro novější příchozí. Klient se učí fungovat v různých sociálních rolích. Díky
zpětné vazbě se učí rozumět svém chování. Učí se dělat rozhodnutí a přijímat důsledky své
volby.
6. Učení prostřednictvím krize
Učení je posilováno tím, že klient zažívá i krizové momenty. Erickson považuje zrání za
cestu skrze řadu krizí, které vedou k dezintegraci, po níž následuje reintegrace na vyšší
úrovni, když je krize zvládnuta.
7. Terapeutický účinek všech aktivit komunity
Vše, co se děje v komunitě, je terapie. Klienti si připravují jídlo, pracují v různých částech
domu a musí se učit jednotlivým rolím.
8. Odpovědnost klient za jeho chování
Klient jako člen komunity je veden k tomu, aby se neuchyloval k roli oběti a neobviňoval ze
svého životního selhání společnost nebo jiné lidi. Klient je považován za člověka, který
potřebuje pomoc, musí se naučit o ni požádat a svým chováním může být prospěšný druhým
lidem.
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9. Zvýšení sebevědomí díky úspěchům
Sebevědomí klienta roste tak, jak překonává strach ze selhání, jedná „jakoby“ se nebál. Je to
také výsledek toho, že se podílel na tvořivých aktivitách a vzdělávání v komunitě. Zvýšené
sebevědomí dále snižuje strach ze selhání a odmítnutí. Když pomáhá druhým, uvědomuje si
klient, že má pro druhé cenu, a to opět zvyšuje jeho sebeúctu.
10.Internalizace pozitivního hodnotového systému
Objevují se pozitivní hodnoty a jsou zvnitřněny. Klient se učí být upřímný, konfrontovat a
kritizovat negativní a autodestruktivní chování a vidět problém jako výzvu.
11.Konfrontace
Konfrontace a tlak zaměřené na nově přijatého klienta by měly mít limitovanou míru, aby
ho nevytlačily z komunity ven. Již sám život v komunitě pro nového člena představuje stres.
Jak se klient začíná v terapeutickém programu rozvíjet, začíná programu důvěřovat a jeho
obrany se naruší. V této ohrožující situaci, kterou může prožívat jako krizi, je klient připraven
začít měnit své chování a postoje. Klient se učí mluvit o svých vnitřních konfliktech a čelit
emocionálnímu stresu spojenému s pocity viny a neschopnosti. Základní anihilační úzkosti
mizí a klient je připraven zrušit své obrany zcela. Nyní dělá krok k přímé emocionální
konfrontaci s ostatními místo toho, aby své pocity odehrával jinak. Když zjistí, že ostatní jeho
změny oceňují, zmizí i strach z odmítnutí. Zjistí, že aby byl milován, nemusí být perfektní, že
konfrontace není namířena vůči jeho osobě ale jeho chování.
12.Pozitivní vrstevnický tlak
Tak jako může vrstevnický tlak vést k tomu, že člověk začne brát drogy, tak může pozitivní
vrstevnický tlak napomoci k rozhodnutí abstinovat a rozvinout pozitivní prvky chování.
Klient je veden k odpovědnosti za to, že bude sledovat a kritizovat či komentovat chování a
postoje ostatních. To je naprostý opak toho, co se děje na ulicích, kde toxikoman neříká žádné
autoritě nic o dalším toxikomanovi. Neoceňuje se hra na oběť a manipulativní chování bývá
rychle rozpoznáno a ostře odsouzeno.
13.Učení se rozumět emocím a vyjadřovat je
V encounterových skupinách a dalších skupinách povzbuzujeme klienty k tomu, aby
vyjadřovali své emoce. K vyjádření emocí slouží obvykle křik - jako jasný nástroj vyjádření.
Toxikoman se učí překonávat strach z emočního projevu. Nemusí se již bránit svým emocím
prostřednictvím odehrávání. Může konečně zjistit, jak dát najevo pozitivní emoce jako radost
a potěšení, které se někdy vyjadřují hůř než ty negativní.
14.Změna negativního přístupu k životu na pozitivní
Většina toxikomanů má k sobě negativní přístup - „mně nikdo nemá rád“, „nepotřebuju
nikoho“, „nemám právo na život“. Právě poslední postoj je mezi závislými častý, i když si jej
uvědomují až na skupinách. Jejich negativní postoje vznikly obvykle už v dětství. Pomáhaly
jim přežít, když byli ještě malými dětmi, ale staly se velkým handicapem v dospělosti. Změnit
negativní přístup k sobě trvá dlouho. Ke změně mohou přispět skupiny například bonding
terapie, kdy jsou falešné identity nahrazovány pozitivními.
15.Zlepšení vztahů v původní rodině
Vztahy s rodiči a dalšími blízkými se za pomoci týmu mění od okamžiku prvního
kontaktu po období separace v první fázi programu. V této době chodí rodiče do
rodičovských skupin, které někdy začínají už před zahájením léčby. V terapeutických
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skupinách lze s rodiči vyřešit řadu „nedokončených záležitostí“, kde jsou rodiče
zastoupeni symbolicky (prázdné židle, hraní rolí klienty či terapeuty). To se děje na
encounterových a psychodramatických skupinách, při pesso terapii nebo na
skupinách bonding terapie.

3. ZÁVĚR
Ideální absolvent terapeutického programu již není závislý na drogách ani alkoholu,
nepotřebuje žádné chemikálie měnící vědomí a nepotřebuje další psychiatrickou léčbu či
léčbu vztahující se k jeho původní závislost, nedopouští se trestné činnosti. V prostředí
komunity se naučil aktivně zvládat stres a krizové situace pozitivním způsobem. Ztrácí strach
ze selhání a to samo o sobě ulevuje jeho vnitřnímu napětí. Vnímá sám sebe pozitivně, je
emočně otevřený, schopen dávat a přijímat, zvládat konflikty a bolestivé zážitky, dokáže si
říct o pomoc a dát najevo druhým, co potřebuje. Je sebejistý a cítí odpovědnost za svůj život.
Rozvíjí svůj sociálně kreativní, fyzický a sexuální potenciál. Zjistil, jak být čestný, našel
hranice svých schopností. Žije na sociální úrovni, která je pro něj přijatelná. Prostřednictvím
zkušenosti z komunity si vytvořil kritický postoj k sobě, terapeutickému programu
i společnosti. Měl by být schopen fungovat na stejné emocionální a sociální úrovni jako
pracovníci terapeutického programu. Je schopen samostatně přijmout úkoly, podílet se na
uspokojivých vztazích s druhými, žít a užívat si blízké vztahy a cítit a vyjadřovat své pocity.
Vzhledem k tomu, že i terapeutické komunity pracují s daty o úspěšnosti a limitech terapie
závislostí - které vykazují relativně nízkou míru vyléčitelnosti, podobně jako například
chronické nemoci - lze vysledovat poměrně vysokou efektivitu léčby.
I když se v této práci zmiňuji pouze okrajově o úlohách a podílu samotných profesionálů na
dosažených změnách a úspěšnosti léčby, na jejichž popsání zde již není dostatek místa, lze
závěrem konstatovat, že hlavním terapeutickým prvkem je struktura a filosofie samotné
komunity. Terapií je terapeutická komunita samotná.
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POUŽÍVÁNÍ PŘÍBĚHU V POZITIVNÍ PSYCHOTERAPII
Andrea Musilová

Kde bydlí Bůh?
„Když byl rabi Jicchak Meir malý chlapec, zavedla ho jednou jeho matka k Magidovi
z Kosnicu. Tu se ho někdo zeptal: „Jicchaku Meire, dám ti gulden, když mi řekneš, kde bydlí
Bůh:“ On odpověděl: „A já ti dám dva guldeny, když mi dokážeš říct, kde nebydlí.“
Martin Buber (Peseschkian,N., 1998, s. 12)
Příběhy vedou k cíli snáze než abstraktní výklady. Oslovují oblast fantazie a intuice, a tak
také mobilizují schopnosti pravé poloviny mozku, jednak odvrací přímou verbální konfrontaci
s problémem, a tím oddaluje vytvoření odporu. Obojí dohromady otevírá bránu k fantazii a
vyvolává změnu stanoviska, takže problémy se jeví v jiném světle. Tento efekt je podpořen
zejména tím, že orientální příběhy v našem kulturním okruhu umožňují zaujmout velký
odstup. (knížka str. 53) Příběhy jsou zábavou, která pouze nebaví, a jsou také pomocníkem,
kterého člověk může přijmout v případě vlastní potřeby. Člověk je může naplnit vlastním
smyslem, může přemýšlet o jejich vnitřní hodnotě a hovořit o nich s jinými lidmi.
(Peseschkian,N., 1999,s. 84)
V pozitivní psychoterapii mohou mít příběhy mnoho funkcí:
Funkce zrcadla
Názorná obraznost příběhů přibližuje posluchačovu Já jejich obsah a usnadňuje proces
ztotožňování se s tímto obsahem. Posluchač může své potřeby přenášet na příběhy, výpovědi
obsažené v příbězích zase může rozčlenit tak, jak to odpovídá jeho momentálnímu
psychickému rozpoložení. Jeho reakce se mohou stát předmětem terapeutické práce. Příběh
v pacientovi vyvolává asociace a tím mu pomáhá hovořit o sobě, svých konfliktech a přáních.
Porozumění příběhům a jejich přijetí je usnadňováno pacientovým ponořením se do fantazie a
vzpomínek. Odtržením od vlastních bezprostředních zkušeností – jsou-li použity cíleně –
příběhy pacientovi pomáhají získat odstup od jeho konfliktů. Pacient pak už není pouhým
„trpitelem“ své nemoci, ale sám může ke svým konfliktům i dosud obvyklým problematickým
způsobům řešení zaujmout stanovisko. Příběh se tak stává zrcadlem, které odráží a může být
odráženo.

Funkce modelu
Příběhy jsou modely. Ztvárňují konfliktní situace a naznačují možná řešení, případně
poukazují na důsledky jednotlivých pokusů o řešení. Pacient se na modelu učí. Takový model
však není strnulý. Obsahuje četné interpretační možnosti i zpětné vazby k vlastní situaci.
Příběhy nabízejí zkoušku, při níž v našich myšlenkách a pocitech reagujeme neobvyklým
způsobem na obvyklé konfliktní situace.
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Funkce spojovacího článku
Pacienti se velmi těžce zbavují svých základních postojů a individuálních mýtů.
Koneckonců jim pomáhají jakž takž se vypořádat s existujícími problémy. Pacient má strach
zříci se svých dosud používaných prostředků sebevýchovy, přestože ho dostávají hlouběji do
začarovaného kruhu konfliktů. To platí především tehdy, není-li si pacient jist, zda mu
terapeut skutečně může nabídnout něco rovnocenného nebo dokonce lepšího. Tak se rozvíjí
odpor a obranné mechanismy, které na jedné straně mohou sice terapeutickou práci mařit, na
druhé straně ale umožňují přístup k pacientovým konfliktům, pokud jsou dostatečně zřetelně
rozpoznatelné.
Pacient vyjadřuje odpor různě. Mlčením, pozdními příchody, vynecháváním
psychoterapeutických sezení, zpochybňováním psychoterapie pod záminkou, že je to moc
drahé a časově náročné. Postupné psychoterapeutické odstraňování takového odporu nemusí
být pro pacienta příjemné.
Konfrontační napětí mezi terapeutem a pacientem lze v psychoterapeutické situaci uvolnit
tím, že mezi ně vstoupí spojovací článek v podobě příběhu. Ten je určitým holdem pacientovi
a uznáním jeho narcistických přání (viz R. Battegay, 1977). Není to pacient a jeho příznakové
chování, o kom se hovoří, ale hrdina příběhu. Začíná proces pacient – příběh – terapeut.
Příběh sehrává roli filtru, pro pacienta představuje ochranu, která mu – přinejmenším
přechodně – dovolí oprostit se od jeho obranných mechanismů. V pacientových výpovědích a
interpretacích příběhu jsou obsaženy informace, které by bez spojovacího článku v podobě
příběhu nedokázal sdělit. Funkce filtru se uplatňuje také v partnerství a výchově.
Prostřednictvím modelové situace příběhu mohou být partnerovi šetrnou formou sděleny
poznatky, na které by jinak podle zkušenosti reagoval agresivně. Kromě toho člověk tak má
možnost vyjádřit se prostřednictvím méně obvyklé komunikační formy.
Trvalé působení Díky své obraznosti jsou příběhy lehce zapamatovatelné a
v nejrůznějších situacích mohou být snadno z paměti znovu vyvolány. Jsou přítomny nejen
při léčení, ale také v pacientově všedním dnu. Může se stát, že některé situace připomenou
příběh. Může se stát, že vznikne potřeba znovu promyslet problémy nastolené v příběhu. Za
změněných podmínek může pacient příběh interpretovat novým způsobem. Rozšiřuje původní
porozumění příběhu a aktualizuje postoje, které mu pomáhají orientovat se v jeho vlastních
problémech. Příběh má tudíž funkci trvalého působení, to znamená, že má dlouhodobý účinek
a snižuje míru pacientovy závislosti na terapeutovi.

Příběhy jako nositelé tradic
Jde o kulturní tradice, tradice kolektivu, v němž žijeme, nebo výsledky životních
zkušeností jednotlivců. V tomto smyslu přesahují příběhy rámec současného individuálního
života, protože myšlenky, úvahy a asociační přístupy jsou předávány dál z generace na
generaci. Příběhy se zdají stále stejné, ale přece mají – podle posluchačova nebo čtenářova
porozumění – jeden nový, snad neznámý význam.
Samotné klasické psychoterapeutické pojmy obsahují v určité formě historické mýty, které
jsou podobné našim příběhům. Příkladem je „ oidipovský komplex“. Když vycházíme
z tradičních předloh, byl Oidipův příběh zpočátku pouze metaforou pro postoj vůči otcovské
autoritě. Teprve později se tato metafora začala vztahovat k psychoanalytické teorii a praxi
oidipovského komplexu.
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Příběhy jako transkulturní zprostředkovatelé
Příběhy reprezentují kulturu prostředí, v němž vznikly. Odrážejí zvyklosti, postoje a normy
chování typické pro určitou kulturu. Příslušníkům svého kulturního společenství příběhy
poskytují posílení, jsou jim duševní oporou. Naznačují řešení problémů způsobem typickým
pro danou kulturní oblast. Příběhy jiných ukazují jiné modely myšlení a umožňují tak rozšířit
si vlastní repertoár postojů, hodnot a řešení konfliktů.
S tím je spojen další proces, odbourávání emocionálních zábran a předsudků, které
vznikají vůči cizím způsobům myšlení a cítění. Cizí bývá často vnímáno jako agresivní,
ohrožující. Vyvolává obranu tam, kde by bylo na místě porozumění. Tomuto bolestivému
poznatku dneška, totiž předsudkům a podvědomé antipatii, je možno čelit prostřednictvím
transkulturních příběhů. Člověk se tak seznamuje s cizími způsoby myšlení, někdy je i
přejímá. Přestože příběhy – samy jako anachronismy – nemusí bezpodmínečně reprezentovat
ještě dnes platné typické myšlenkové formy určité společnosti, mohou působit ve smyslu
rozšíření cíle jako podněty k zamyšlení, jako ukázky existujících představ a zprostředkovatelé
cizích neznámých postojů.
Příběhy jako proti postoje
Příběhem terapeut nepředkládá nějakou předem danou teorii, ale nabízí pacientovi
protipostoj, který on může přijmout nebo odmítnout. Tím budou do individuálního, rodinného
nebo jiného sociálního systému vědomě vloženy informace, které mohou zpočátku úplně
neobjektivně zasáhnout do konfliktu. Příběhy jsou zvláštním druhem lidské komunikace, při
níž se mimo jiné mění postoje.
Protipostoje, jak jsou nabízeny v příbězích, vybízejí k podobné změně v nazírání,
k experimentování s neobvyklými postoji a možnostmi řešení. Přitom nejde o to, přivést
člověka k odmítnutí jeho dobře známých a v mnoha potyčkách ověřených stanovisek. Se
změnou v nazírání je spojeno něco jiného: známé situace jsou viděny z jiného zorného úhlu,
který jim zároveň propůjčuje jiný charakter, takže změna v nazírání někdy může být i řešením
problému. (Peseschkian, N., 1998,s. 23 – 28)

VYPRAVĚČ PŘÍBĚHU
„Jak se mají vyprávět příběhy? Tak, aby člověku samému pomohly.
Můj dědeček byl chromý. Jednou ho požádali, aby vyprávěl příběh o svém učiteli. Vyprávěl
tedy, jak velký Baal Schem při modlitbě vždy poskakoval a tancoval. Můj dědeček stál a
vyprávěl a vyprávění ho tak strhlo, že musel poskakovat a tancovat, aby ukázal, jak to dělával
mistr. Od té chvíle byl vyléčen.“ (Peseschkian, N., 1999, s. 55)
Chasidská legenda
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O ODVAZE RISKOVAT ZKOUŠKU
„Král chtěl obsadit důležitý úřad, a proto svolal své dvořany ke zkoušce. Obklopil ho velký
houf silných a moudrých mužů. „ Moudří muži“, řekl král, „mám problém a chtěl bych vědět,
kdo z vás je schopen ho vyřešit.“ Zavedl přítomné k obrovskému zámku ve dveřích, tak
velkému, jaký nikdo nikdy neviděl. Král vysvětlovat: „Zde vidíte největší a nejtěžší zámek,
který kdy byl v mém království. Kdo z vás je schopen zámek otevřít?“ Část dvořanů jen
odmítavě vrtěla hlavou. Ti, kteří se řadili k mudrcům, se na zámek blíže podívali, ale přiznali
se, že by to nedokázali. Když to řekli mudrcové, shodl se i zbytek dvořanů na tom, že tento
problém je příliš obtížný, než aby ho dokázali vyřešit. Jen jeden vezír přistoupil k zámku,
prozkoumal ho pohledem i prsty, pokusil se jím různými způsoby pohnout a nakonec za něj se
škubnutím zatáhl. A hle, zámek se otevřel. Byl jen přivřený, nikoliv úplně zapadlý, a nebylo
zapotřebí ničeho než odvahy a ochoty to pochopit a odhodlaně jednat. Král řekl: „Místo u
dvora dostaneš ty, protože se nespoléháš jen na to, co vidíš nebo slyšíš, ale nasazuješ sám své
vlastní síly a riskuješ zkoušku.“ (Peseschkian, N., 1998, s. 56)
Pozitivní psychoterapie

POZITIVNÍ PSYCHOTERAPIE
Příběhy se v pozitivní psychoterapii nepoužívají libovolně, ale naopak cíleně v rámci
pětifázového léčení (viz Pozitivní psychoterapie, 1977). Příklad: Jestliže se člověk na někoho
zlobí kvůli jeho nezdvořilosti, je běžné, že se cítí vnitřně neklidný, otevřeně si na něj stěžuje
nebo hovoří o jeho slabostech, Najednou už jej nevnímá jako člověka s rozmanitými
schopnostmi, ale pouze jako nezdvořáka, hulváta, který ho svou nezdvořilostí uráží. Už není
schopen zabývat se nezatíženě jinými vlastnostmi toho člověka, protože negativní zážitky
vrhly stín na jeho vztah k němu. Je stále méně ochoten se druhým zabývat, vzájemná střetnutí
zůstávají destruktivní. Komunikace je omezená. Pětistupňový postup v pozitivní psychoterapii
nabízí možnost, jak vystoupit z takového řetězce vývoje situace. (Peseschian, N., 1998, s.19)
1. stupeň: Pozorování/ odstup ( Umění pozorně naslouchat)
„Lidé zúčastnění konfliktu se často chovají jako někdo, kdo stojí před obrazem tak blízko,
že se ho téměř dotýká nosem: Každý vidí toliko malý výsek, aniž by vnímal okolí a rám.
Proto je důležité, aby partneři, kteří jsou spolu v konfliktu, nejprve o krok poodstoupili, a tak
si udělali přehled o celé scéně. K tomu účelu sepíšou všichni zúčastnění (každý pro sebe), na
co nebo na koho a kdy se zlobí a při kterých příležitostech se radují. Tím je připraven první
krok k rozlišení a získání odstupu, jenž je dodatečně podpořen pozitivními výklady terapeuta.
Důležité přitom je vnímat vracející se a mikrotraumaticky působící faktory, obsahově je
zařadit a mít je připraveny pro pozdější verbalizaci problému. Sepsání událostí slouží
současně k ochlazení emocí, takže partneři, kteří jsou v konfliktu, budou stále více schopni
vzdát se okamžité kritiky. Tím, že se zabývají vlastními poznámkami, se všichni zúčastnění
cvičí, aby viděli problémovou situaci z různých úhlů pohledu, aby se vcítili i do stanovisek
druhých, aby vydrželi znepokojení a přemýšleli o alternativních návrzích.
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Praktické podněty:
Zapište přesně konfliktní situaci:
Co, kdy, kde, kdo, jak často a za jakých okolností mě rozzlobilo nebo potěšilo?
Nekritizujte, ale omezte se (zprvu) na popis.
Rozvíjejte alternativy otázek k hodnotám „je“ a „má být“.“ (kniha 57)

„2. stupeň: Inventarizace (Umění klást cílené otázky)
Na tomto stupni probíhá další diferencování problému. Jde v něm o to, abychom si vedle
problémů uvědomili i množství spojujících prvků a schopnosti každého jednotlivce a
vzájemně je ocenili. Obrazně řečeno to znamená, že na pávu nevidíme jen ošklivé nohy, ale
přihlédneme i k jeho krásnému peří.
Praktické podněty:
Napište, v kterých oblastech máte problémy: tělo/smysly, výkon, kontakt, nebo fantazie?
Udělejte cestu do minulosti a přemýšlejte, jaké byly vztahy vašich rodičů k vám a k sobě
navzájem. Kdo byl vaším vzorem?
Jaké motto platilo u vás doma?
Kde objevujete přílišné zdůrazňování a kde nedostatky? Lišíte se v tom od svého partnera?
Kvůli čemu vznikají konflikty a nedorozumění?
3. stupeň: Situační povzbuzení (umění spontánně a konkrétně povzbudit)
Tím, že se zabýváme věcmi, které prožíváme jako pozitivní a příjemné, je pro nás snazší
dívat se zpříma i na věci, které pociťujeme jako nepříjemné a negativní. Například návštěva
sauny. Tam se také nejprve důkladně zahřejeme, dříve než se postavíme pod studenou sprchu.
To je také základní princip situačního povzbuzení v rodinné terapii. Mnozí lidé se chovají
typicky jednostranně: žádoucí stránky svého partnera tiše předpokládají a všímají si už jen
chyb. Tento pesimistický pohled na věci považujeme za realističtější, a pokoušíme se tak
předejít neúspěchům a zklamáním. Optimismus je prý naopak sebeklam nebo životní lež.
Ptejte se sami sebe, co drží vaši rodinu pohromadě, Příběhy, podobenství a mudrosloví
pomáhají vyvolat změnu stanoviska a vyjít ze slepé uličky starých pokusů o řešení problémů.
Praktické podněty:
To, co je pozitivní nebo negativní, závisí na konceptech, které nám slouží jako měřítko. Ptejte
se na očekávání a postoje, jež jsou za chováním vašich bližních a dělají vám problémy.
Pokuste se v příštích jednom až dvou týdnech druhého nekritizovat, ale naopak povzbuzovat a
posilovat jeho pozitivní schopnosti.
Možné je i paradoxní povzbuzení: Hledejte pozitivní aspekty, které mají jeho „chyby“ pro vás
i pro něho. Povzbuzujte ho a dívejte se tak na jeho chování v jiném světle.
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Představte si své koncepty a partnerovy koncepty ve formě příběhů a mudrosloví. Místo:
„Nehodíme se k sobě“ zkuste: „Protiklady se přitahují.“ (Peseschkian, N., 1999, s. 58-59)

„4. stupeň: Verbalizace (Umění problémy formulovat zdvořile a otevřeně)
Na základě nově získaného pochopení nyní začíná vlastní zpracování problému v rodinně
výměně názorů. Protože narušený mezilidský vztah znamená vždy i narušenou komunikaci, je
důležité, aby partneři zúčastnění konfliktu nejprve opustili svou mlčenlivost a zkreslování.
Praktické podněty:
Zpracování klíčového konfliktu „zdvořilost – upřímnost“ s terapeutem.
Sestavení rodinné skupiny a rodičovské skupiny (viz níže) za účelem pravidelného
zpracovávání problému.
Požadavek vzájemného pochopení výměnou funkcí a rolí v rámci rodiny.
5. stupeň: Rozšíření cíle (Znalost svých přání do budoucna)
Chytrý obchodník nikdy nevkládá své peníze jen do jediného projektu! Řešením problémů
získáte energii, kterou můžete investovat do nových plánů. Toto rozšíření cílů se týká na
jedné straně uvedených čtyř oblastí života, v nichž se zpracovává konflikt, na druhé straně je
to však i rozšíření aktuálních schopností, z nichž se rozvinou nové vzory chování a způsoby
jednání.
Praktické podněty:
Co byste rádi dělali, kdybyste už neměli žádné problémy?
Jaká přání a jaké cíle máte jako rodina společné pro další týdny, měsíce a roky?“
(Peseschkian, N., 1999, s. 59-60)
S používáním příběhů v terapii jako takové nemám žádné zkušenosti. Naproti tomu mám
podle mého názoru bohaté zkušenosti s posloucháním pohádek a s nasloucháním příběhů ze
života. Tyto příběhy mi často pomáhají při řešení mých vlastních problémů a pomáhají mi
najít řešení v obtížných situacích.
Příběhy, které jsou přímým záznamem životních osudů, mám ráda hlavně proto, že v sobě
mají opravdovost, nebývají laciné a někdy po jejich vyslechnutí, mi v hlavě naskakuje věta:
„To nevymyslíš!“
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Skupinová psychoterapie onkologicky nemocných
Mgr. Laďka Ortová
Osnova
1.
2.
3.
4.
5.
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9.

Psychika onkologicky nemocného*
Faktory ovlivňující psychiku onkologicky nemocného
Cíle skupinové psychoterapie onkologicky nemocných
Vývoj skupinové psychoterapie onkologicky nemocných
Homogenní a heterogenní skupiny
Podpůrné a explorativní skupiny
Nejdůležitější faktory účinné ve skupinách onkologicky nemocných
Vliv psychoterapeutické pomoci na členy skupiny
Osobnost terapeuta

Motto:
„Rakovina je něco nevýslovně osamělého. Nikdo by se neměl pokoušet unést ji
sám.“
1 Psychika onkologicky nemocného
Reakce pacienta na onemocnění a vyrovnání se s bolestí, nevědomostí,
strachem, pocitem vydání na milost či nemilost a na ohrožení jejich životní
nedotknutelnosti je závislá na osobních vlastnostech, individuálním životním
příběhu, životních zkušenostech, získaných schopnostech zvládání, příslušnosti
k sociální vrstvě, na zakoušené sociální podpoře a především na typu a agresivitě
onemocnění, stadiu onemocnění a dostupných léčebných metodách, což v sobě
zahrnuje i ekonomickou situaci pacienta.
Ať již pacient přicházející k lékaři dopředu tuší, jaká bude jeho diagnóza, či
je nezvratně přesvědčen o svém nezdolném zdraví, první reakcí na sdělení diagnózy
rakoviny, je bezvýhradně šok. Celé nitro ovládne prázdno, nikde není místo pro
reálné myšlenky, pocity, naslouchání lékaři...nastává velké NIC. Tato fáze trvá
různě dlouho dle osobnosti pacienta. Může se jednat o několik minut až několik dní.
První šok je vystřídán úzkostí a strachem z nemoci a z budoucnosti, výjimečně
i strachem o život. Do této fáze také patří pocity hněvu, vnitřního zmatku,
zoufalství, přechodně popírání. Zřídka se lze setkat i s naprostou apatií,
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odevzdaností. Po čase se do mysli neuspořádaně a překotně, provázeny stresem,
prodírají otázky týkající se:
-

nemoci (jak vážný je můj stav; budu muset podstoupit léčbu a pokud, tak
jakou; jaká je naděje na vyléčení; co vím o alternativní medicíně...)

-

sociálního prostředí (jak to sdělím doma; jak v práci; budu moci zůstat
v zaměstnání, jak moc se změní můj život, zvládneme to finančně...)

-

sebepojetí (jakou míru bolesti unesu; proč se to stalo právě mně; jsem dost
silný na boj s nemocí; kde jsem udělal chybu...).

V období léčby dochází k přechodnému zhoršení subjektivních příznaků nemoci.
Pacient je sužován nepříjemnými vedlejšími účinky léčby jako je nevolnost,
zvracení, podrážděná kůže po ozařování, obtíže s polykáním, vypadáváním vlasů,
změna hmotnosti. Pacientovi je hůř než v období před nástupem léčby, a to u něj
může vyvolat agresi nebo depresi. Ruku v ruce s tím už nastupují pocity sociální
izolace a opuštěnosti, nedůvěra ve zlepšení stavu i v proces léčby a pochopitelně
i v lékaře. Pacient si také začíná zřetelně uvědomovat limity své síly a moci ovládat
své tělo. V důsledku toho se někdy zvýšeně pozoruje, jindy viní celý svět ze svého
stavu a dožaduje se pozornosti nebo se naopak uzavírá do ulity. Někteří pacienti
začnou být velmi aktivní a spolupracující, rozhodnou se porvat se s nemocí
a zvítězit. Srší optimismem, všechny kolem povzbuzují, ani na chvilku si nepřipustí,
že by se mohlo jednat o chorobu fatální. V tomto případě velmi záleží na tom, zda
je optimismus a elán přirozenou součástí pacientova života či zda byl vyvolán krizí.
V období remise choroby zpočátku ještě přetrvává úzkost z dalšího průběhu
choroby, nedůvěra v dobré výsledky léčby, útlum psychických i fyzických sil.
Zpravidla se zřetelně mění pacientovo sociální prostředí. Po čase se pacient
zklidňuje, je schopen reálně pohlížet na svůj stav a začíná přehodnocovat své
životní postoje. Pokud je prognóza příznivá, nemocný začíná věřit, že má naději se
uzdravit. Znovu zapojuje do společnosti, vrací se ke svým zájmům nebo si vytváří
zájmy nové. Někdy přijme svou nemoc jako životní výzvu a cítí se obohacen,
„iniciován“, často má potřebu podělit se o svůj zážitek z nemoci i z proměny
osobnosti.
V období progrese onemocnění se mohou dostavit pocity hostility. Nemocný
může mít pocit, že byl zbytečně mučen náročnou léčbou, popř. odpor k jakýmkoliv
dalším zákrokům. V tomto období hodně pacientů všecko vzdá, ztrácí vůli k životu,
nastává zlom a onemocnění spěje rychle ke konci. Někteří lidé přijmou svůj stav,
dojde k uvědomělému smíření, přijetí myšlenky, že vše, co se děje, je v pořádku.
2 Faktory ovlivňující psychiku onkologicky nemocného
Je nutné poznamenat, že psychický stav onkologicky nemocného se často mění
a výše uvedené pocity se mohou rychle střídat či vyskytovat v méně vyhraněné
formě najednou. Psychický stav nemocného ovlivňují tyto faktory (Dostálová,
1989):
- somatické obtíže
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délka a náročnost léčby
chronicita onemocnění
anticipační reakce (hlavně při prognóze)
sociální mikroklima
terapeutický vztah.

Podrobněji se zmíním o posledních třech, které lze ovlivnit pomocí skupinové
psychoterapie (nezanedbatelná je také role individuální terapie, která však není
předmětem této práce).
Anticipace budoucnosti
Z celé živočišné říše je příznačná jedině pro člověka. Má své výhody, i nevýhody,
které se zřetelně projevují právě při obtížně léčitelných chorobách. Pacient se
zajímá o svůj stav, doptává se na podrobnosti, pídí se po informacích. Snaží se
předvídat a nedá si svou (často falešnou) představu vyvrátit, čímž pak zbytečně
trpí.
Sociální mikroklima
Okolí pacienta s rakovinou – včetně lékařů a ošetřujícího personálu – vysílá
k pacientovi často smíšené a protichůdné signály: pozitivní zpětná vazba a zároveň
subtilní negativní signály, často schované v mateřském a příliš starostlivém postoji,
který překrývá agresivitu a odmítnutí. To znamená, že rakovina může mít závažné
sociální důsledky, které mohou u pacienta vést k zoufalství a osamění, což je často
důsledkem neschopnosti významových vztahových osob unést bolestné emoce
a zoufalství pacienta, které s sebou jeho onemocnění přináší. Sociální vztahy, jež
pacient bolestně prožívá jako změněné, v něm vyvolávají zmatenost, zranitelnost a
nabourání pocitu vlastní hodnoty (Tschuschke, 2004). Právě proto se
i systematická práce s rodinnými příslušníky onkologicky nemocného pacienta jeví
jako nezbytná. Sociální mikroklima v širším slova smyslu zahrnuje také blízké
přátele, kolegy z práce, známé ze zájmových činností ad. Tyto vztahy nemůže
ovlivnit psychoterapie, ale zásadně mohou pomoci právě informovaní rodinní
příslušníci.
Terapeutický vztah
Zvláště důležitý právě v onkologii. U mnohých pacientů totiž znamená jediný
sociální kontakt, který jim poskytuje zázemí, což není bez vlivu na průběh léčby,
a také umožňuje pacientovi podílet se na léčbě (informovaný a motivovaný pacient
zpravidla dobře spolupracuje na léčbě, čímž výrazně napomáhá jejímu pozitivnímu
průběhu.
3 Cíle skupinové psychoterapie onkologicky nemocných
Publikované definice cílů skupinové psychoterapie onkologicky nemocných
lze shrnout do výstižné věty:
„Naučit nemocné žít se svou chorobou a nedopustit, aby zemřeli dříve psychicky
než fyzicky (Haškovcová, 1989).“
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Spiegel a Classen (2000) vypracovaly podrobné manuály pro skupinovou terapii
pacientek s karcinomem prsu, které lze aplikovat na nejrůznější onkologická
onemocnění. Zaměřují se na sedm principů podpůrné expresivní psychoterapie
onkologicky nemocných. Dle mého lze tyto principy ztotožnit s cíli skupinové
psychoterapie onkologicky nemocných.
1. Navázání spojení
Existují důkazy, že sociální kontakty nemají pouze psychicky příznivé
emocionální účinky, ale mají také vliv na celkové snížení úmrtnosti. Sociální
izolace naproti tomu jednoznačně souvisí s úmrtností. Faktor skupinové
koheze a do určité míry také univerzality utrpení činí v tomto smyslu
skupinovou terapii nezastupitelnou.
2. Vyjadřování emocí
Ve skupině je možné díky situaci tady a teď prožít nové interpersonální
možnosti. Je možné zjistit, jak na nás pohlížejí ostatní. A lze také dynamicky
a motivovaně prožívat a vyjadřovat své pocity, což s sebou přináší velikou
úlevu.
3. Oddémonizování strachu a umíraní
Většina příbuzných a přátel nechce hovořit s nemocným o smrti a umírání už
z toho důvodu, že by sami neradi viděli umírat svého blízkého. Výsledkem je,
že nemocný zůstává se svým strachem a svými představami osamění sám, což
strach posiluje a nakonec ovládá jeho celkovou náladu a stav. Vědomá
konfrontace se smrtí v rámci bezpečného prostředí skupiny dovoluje
pacientovi prožít zbylý čas smysluplně a bez hororových pocitů a umožní mu
dát si do pořádku všechny své záležitosti.
4. Přehodnocení životních priorit
Rakovina vyvolává pocit nejasné budoucnosti. Zdánlivě paradoxně má
skutečnost, že člověk bude žít kratší dobu za následek odvedení pozornosti
k důležitým záležitostem. Skupinová PT může nemocnému pomoci navrhnout
nový životní plán, ujasnit si hodnoty a cíle a to, jak by mohl co nejlépe
využít čas a energii, která mu ještě zbývá. A u ostatních pacientů může dojít
k přehodnocení vlastních životních cílů a pohledu na svět.
5. Zlepšení opory prostřednictvím přátel a rodinných příslušníků
Většina nemocných a rodinných příslušníků se těžkým tématům vyhýbá a to
zrovna v době, kdy by pacient potřeboval pomoci o těchto tématech hovořit.
Jedním z cílů skupinové PT proto je zlepšit komunikaci mezi rodinnými
příslušníky a přáteli. Zahrnuje to v sobě nácvik schopnosti vyjádřit strach,
přání a obavy. Otevřená společná konfrontace se smrtí a soustředěnost na to
podstatné důležité může vést dokonce k tomu, že člověk zažije to nejlepší
ve svém životě.
6. Zlepšení vztahu pacient - lékař
Skupiny nabízejí vzájemné povzbuzení, odpovědi na otázky, možnost aktivně
se podílet na rozhodování týkající se terapie a možnost projednat
alternativní léčebné postupy. Pomáhají nemocnému při vyjasnění celého
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procesu a mohou přispívat k vývoji pozitivního partnerského vztahu mezi
lékařem a pacientem.
7. Zlepšení strategií zvládání
Zvládání nemoci je zaměřené buďto na informace nebo na emoce nebo
na problém. Většina lékařských intervencí je zaměřena pouze na první typ –
informovat pacienta o jeho diagnóze a následné léčbě. Tento postup nebere
v úvahu silnou emocionální reakci pacienta na získanou informaci. Skupina
může podporovat i další dva typy zvládání nemoci.
4 Vývoj skupinové psychoterapie onkologicky nemocných
První zmínky o psychologické pomoci onkologicky nemocným jsou známy již
z počátku padesátých let minulého století. V následujících let vznikaly první
svépomocné skupiny pacientů; tradiční skupinová psychoterapie se vyvíjela
pomaleji. Původně se tyto aktivity zaměřují na výměnu informací mezi pacienty
a skupinové poradenství podpůrného rázu s jasně danou strukturou průběhu skupiny
a časovým omezením. Na konci sedmdesátých let Yalom a Greaves (1977) informují
o nestrukturovaných skupinách s otevřeným koncem. V posledních letech jsou
v centru pozornosti účinky skupinové intervence, zejména z hlediska šancí pacienta
na přežití.
V pionýrských dobách skupinové psychoterapie onkologicky nemocných
zaznívaly často skeptické názory. Jejich podstatou byly obavy ze zhoršení
psychického a následně fyzického stavu pacienta, když kolem sebe uvidí další
nemocné, mnohdy v terminálním stádiu choroby. Také se zmiňoval stres a ztráta
neděje, když bude pacient účasten umírání člena skupiny a jeho psychika bude
v průběhu terapeutických sezení vystavena velkému emočnímu náporu. I když lze
připustit, že pro některé pacienty je účast ve skupině opravdu nepřijatelná, nejen
z důvodů výše uvedených, ale i díky jejich nastavení (silní introverti, lidé stažení
do sebe, lidé nepřipouštějící si vážnost svého stavu, lidé, kteří si vytkli pro čas,
který jim zbývá, důležitý cíl a účast ve skupinové terapii by je rozptylovala či jim
brala část sil atp.), počáteční obavy se u většiny pacientů nepotvrdily. Naopak se
brzy začala ukazovat pozitiva skupinové terapie, o kterých se zmiňuji v kapitole 8.
5 Heterogenní a homogenní skupiny
Skupiny heterogenní
Skupiny pro rodinné příslušníky či nejbližší přátele onkologicky nemocných. Sezení
mohou probíhat společně s nemocnými nebo odděleně. Rodinní příslušníci potřebují
rozhovor, který by umožnil ventilovat strach, zajistil získání nezbytných informací
a současně dodal životní podporu v situaci, která bývá dlouhá a namáhavá a má své
problémy a úskalí. Nezřídka se stává, že na společných sezeních dochází k obrovské
změně vztahu nemocného a rodinného příslušníka – vědomí konce a zaměřenost
na důležité věci umožňují projevit emoce dlouho skryté či maskované za hostilní
projevy, může dojít k odpuštění, přijetí, katarzi. Pro mnoho pacientů v terminální
fázi onemocnění je právě proměna vztahů s blízkými ve smyslu urovnání, smíření,
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odpuštění právě tím, co jim dodává pocit ukončeného díla, uspořádání života
a zbavuje jich obav a strachů z nadcházejícího konce.
Je zmiňován ještě jeden typ heterogenních skupin, a to společná sezení
neurotiků a onkologicky nemocných. Toto spojení je ale velmi sporné. Na základě
opakovaných zkušeností (Dostálová, 1989) lze předpokládat, že nemocný se nebude
zajímat o otázky z hlediska ohrožení života druhořadé a bezvýznamné. Na druhou
stranu Yalom (1980) publikuje zkušenosti z takovýchto skupin s tím, že sezení byla
užitečná pro onkologicky nemocného i pro neurotiky především proto, že skupina
účinně pracuje se strachem ze smrti a uvědomováním si životních hodnot
a pacientovi se naopak po počáteční nedůvěře dostává vřelé emoční podpory.
Skupiny homogenní
Tyto skupiny sdružují výhradně onkologicky nemocné. Jakousi homogenitou
na druhou je možné vnímat skupiny nemocných pouze jedním typem nádoru (např.
rakovinou prsu). Naproti tomu homogenní skupiny „prosté“ sdružují nemocné
s diagnózou rakoviny bez ohledu na bližší určení. Výhodou těchto skupin je
mimořádná vzájemná emoční podpora v izolaci vzniklé chorobou. Členové skupiny
mají možnost upřímně vyjádřit své pocity, které se zdravými sdílet nemohli
a vyslechnout a nechat se inspirovat ostatními členy skupiny. Už jen toto podstatně
snižuje napětí. Skupina je přirozeně soudržná, členové si navzájem telefonují,
stýkají se i mimo skupinu, učí se vzájemně techniky relaxace či meditace.
Neexistuje žádné společenské tabu, nemocní si volí témata pro ně potřebná. Yalom
a Greaves uvádějí, že největším strachem mnoha účastníků skupin onkologicky
nemocných není strach ze smrti samé, ale obava z totálního osamění, které umírání
doprovází. I když tato zkušenost nemůže být ze života vynechána
a vymazána, lze pocity osamění zmírnit tím, že budou sdíleny s ostatními lidmi.
V těchto skupinách se často objevují výtky a agrese vůči lékařů; sdílení podobných
zkušeností uvolňuje.
6 Podpůrné a explorativní skupiny
Z hlediska průběhu a obsahu skupinových sezení lze hovořit o podpůrných
a explorativních skupinách. Tschuschke (1996) na základě informací zveřejněných
Benioffem a Vingradovem (1993) porovnává hlavní rozdíly obou:
Podpůrné skupiny

Explorativní skupiny

zaměřují se na následky onemocnění

zaměřují se na emocionální
zkušenosti pacienta

posilují a podporují pacientovy obrany

konfrontují pacienta s jeho obranami
a interpretují je

zdůrazňují schopnost zvládání

zdůrazňují emocionální zkušenost
a podporují katarzi
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zabraňují nesouladu ve skupině

podporují diskusi o existenciálních
aspektech a umožňují prožít nesoulad
v této oblasti

pacienti určují tempo a emocionální
klima ve skupině

terapeuti zasahují procesními
poznámkami a přivádějí skupinu zpět
k emocionálně obsazeným aspektům,
pokud se jim skupina vyhýbá

Každý pacient na základě svých zkušeností a osobnosti upřednostňuje jiný
typ vedení a průběhu skupin a ne pro všechny jsou vhodné oba výše zmíněné
způsoby. Také zdaleka ne pro všechny pacienty je vůbec vhodná účast
v terapeutické skupině.
7 Nejdůležitější faktory účinné ve skupinách onkologicky nemocných
Altruismus
Pacienti si mohou prožít, jakou mají hodnotu pro ostatní členy skupiny, což má pro
ně obrovský význam, jelikož v důsledku svého onemocnění dochází často k silnému
poškození vnímání vlastní hodnoty.
Koheze
Pokud například členové skupiny prožijí umírání s jedním z nich, mají
zprostředkován pocit příslušnosti, pocit, že na světě nejsou sami, což je velmi úzce
spojeno s vědomím, že ani s vlastním utrpením nejsou sami a že ostatním se vede
minimálně stejně špatně (zároveň faktor univerzality utrpení).
Katarze
Skupina umožňuje velmi silným způsobem prožívat a vyjadřovat emoce, což vede
ke katarzi a následnému uvolnění.
8 Vliv psychoterapeutické pomoci na členy skupiny
Výzkumy na téma vliv psychoterapeutické pomoci na onkologicky nemocné
jsou v počátečních fázích a již lze předložit přesvědčivé výsledky. Z těch několika
málo informací lze shrnout, že strukturovaná psychoterapeutická pomoc nabízí
pacientovi behaviorální trénink, metody zvládání stresu, nácvik strategií zvládání
a řešení problémů a podporu ve skupině. Tato podpora představuje obrovskou
pomoc nejen pro pacienty, ale i pro rodinné příslušníky, popř. blízké známé –
vzájemný vztah s pacientem může dostat na základě společného prožitku
ve skupině mnohem hlubší rozměr.
Lze dosáhnout:
- výrazné redukce zoufalství, deprese a strachu
- posílení chuti do životy a kvality života
- vytváření strategií zvládání
- zlepšení tělesného stavu

289
-

zlepšení imunitní schopnosti organismu.

9 Osobnost terapeuta
Prvořadou vlastností terapeuta v nesmírně náročné péči o pacienty
v nejzávažnějších chvílích života je empatie. Je nutné vždy respektovat
individualitu nemocného s jeho odlišnými filozofickými názory, pochopit ho jako
partnera a snažit se posílit jeho lidskou důstojnost. Pacientovi je nutné vštípit
přesvědčení, že nikdy nezůstane sám a že jeho život má vždy smysl. K tomu je
nutné, aby psychoterapeut uměl sám zvládnout otázku vlastní existence, vědomí
konečnosti a smrti. Přístup k nemocnému je vždy individuální, srozumitelný,
trpělivý, nedirektivní, s ohledem na aktuální obtíže, věk, intelektové a osobnostní
vybavení. Terapeut je autentický, vystupuje často jako moderátor, výjimečně jako
aktivní vůdce. Musí pacientům poskytnou pohodu a jistotu, protože ji obvykle jinde
nenaleznou. Často zaujímá roli zúčastněného diváka, který sleduje utváření
pacientových postojů a vyrovnávání se s faktem choroby, představuje také prvního
„obdivovatele“, který pacientovi zajišťuje sociální souhlas.
A nakonec, jedna z nejdůležitějších schopností dobrého psychoterapeuta –
jemný humor. I když se zdá, že v psychoterapii onkologicky nemocných rozhodně
není pro humor prostor, tento obecně lidský prvek je prokazatelně vnímán jako
pozitivní katalyzátor i povzbuzující prostředek. A také jako nositel uvolnění, tolik
potřebný uprostřed bolesti, beznaděje, ale i prohlédnutí a nalezení smyslu života
těsně před jeho pozemským koncem.
* Ve své práci se zabývám nemocnými s diagnózou rakovina. Vzhledem k rozsahu
tématu nezahrnuji pacienty nemocné nejen onkologicky, ale ještě s dalším
handicapem ať už fyzickým či psychickým.
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1.Historia.
Pojem psychosomatická choroba prvýkrát použil lekár
Heinroth v roku 1818 v Učebnici porúch duševného života
v súvislosti s poruchami spánku. Od tej doby sa týmto pojmom
označujú choroby, ktoré vypadajú ako telesné, ale sú významne
ovplyvnené psychikou. Neplatia na nich bežné liečebné postupy,
nútia lekára k hľadaniu iných postupov. Veliké nádeje sa preto
vkladali do liečby psychologickými prostriedkami
v terapeutickom vzťahu, teda do psychotherapie.
Vzťah medzi telom a dušou sa stal stredobodom
pozornosti vedeckého výskumu na konci 19. storočia
v Psychofyziologickej spoločnosti v Paríži. Spočiatku poznatky
z oblasti duševného života len málo ovplyvňovali medicínu.
Všetko ale zmenil Sigmund Freud v prvej polovici 20.storočia
svojím učením. Prvá Psychoanalytická klinika bola otvorená vo
Viedni v roku 1922.Pacientov životný príbeh aj s jeho
neuvedomovanými súčasťami sa stal základom biografickej
medicíny . V nej bola choroba chápaná ako súčasť životného
príbehu pacienta. Zaujímavé je, že samotný Freud zostal
biologicky vzdelaným vedcom, neurologom , ktorý chcel pre
psychoanalýzu len vybojovať lepšie miesto medzi ostatnými
vedeckými disciplínami. Nepovažoval za nutné, aby
psychoanalýza bola pohltená medicínou.
Aj žiaci Freuda vytvorili práce, ktoré často
presahovali rámec medicíny, ako napr.C.G.Jung. Nositelia a
šíritelia psychoanalytických myšlienok pred druhou svetovou
vojnou boli hlavne židovskí lekári, čo malo pre psychoanalýzu
osudový význam. Po prevzatí moci nacistami v Nemecku bola táto
generácia učencov buď zničená alebo vyhnaná z Európy. S jej
likvidáciou bola ohrozená i psychosomatická medicína. V roku
1933 po vydaní zákona na ochranu rasy v Nemecku sa dostalo
kopmlexné chápanie choroby do sporu s mocou. V budúcnosti sa
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už nemali hľadať cesty k porozumeniu chronických nemocí.
Všetko nezdravé nemalo byť pochopené, ale zničené v zmysle
eugeniky.
To, čo zostalo z predvojnových myšlienok
celostnej medicíny,bolo s pádom tretej ríše definitívne
odmietnuté. Šok z konca vojny bol v Nemecku tak silný, že
prakticky behom noci bolo odhodené celé kultúrne dedictvo aj
s nemeckou biológiou.
V medicíne v povojnových rokoch sa začala výrazne
presadzovať technológia, hlavne zobrazovacia technika. Objav
penicilínu a inzulínu posilnil pozíciu farmakoterapie a moc
farmaceutických firiem. Zdalo sa, že na všetko existujú lieky,
len nie sú objavené, podobne ako tomu bolo u penicilinu.S
rastom
životnej úrovne akoby všetci zabúdali na súvislosti choroby,
s tým ako človek a jeho rodina žijú, včetne zodpovednosti za
svoj osud a zdravie. O osobnej zodpovednosti sa hovorilo len
v oblasti hygieny práce a zdravého životného štýlu s dorazom
na pohyb, zdravé jedlo a zákaz fajčenia. Veliká časť nemocí sa
považovala za nehodu, pokiaľ nebola geneticky podmienená. V
medicíne sa rozvíjalo / a stále rozvíja /to ,na čom sa dá
zarobiť. Dokonca aj metódy liečby psychosomatických pacientov
,ako napr. akupunktura , boli vyškrtnuté zo zoznamu metód
hradených poisťovňami, aj keď sa dokázalo, že sú omnoho
lacnejšie a hlavne účinnejšie než používanie drahej
zdravotníckej techniky ,ako napr. magnetoterapia , lasery,
biolampy, vlnové žiariče, galvanické prúdy.
O uplatnení psychosomatických vedomostí
v medicíne rozhodovali a rozhodujú aj samotní pacienti, resp.
klienti. Každá choroba vzniká v konkrétnom interakčnom poli.
Vždy je možné sa vedľa podrobného vyšetrenia tela venovať aj
psychosociálnym aspektom choroby.Ale to je niečo, čo nebolo
nikdy vítané. Keď matka privedie dieťa k doktorovi, pretože
dostalo ekzém, ľahšie príjme informáciu ,že ide o vplyv
životného prostredia, než o vplyv jej vlastných emocií na
organizmus dieťaťa, ktoré sú výsledkom neustálych konfliktov
v rodine./ Chvála,V.1993/.
Chcel by som ešte spomenúť významné osobnosti
československej medicíny, ktorým psychosomatické myslenie
nebolo cudzie, naopak brali ho ako bežnú súčasť svojej praxe.
Ide o profesorov V. Vondráčka, L. Lukáša, J. Charváta, J.
Trapla, J. Hynie. / Chvála, V., 04 /. Stále platia za
klasikov klinických odborov a často býva vyzdvihovaný ich
prístup k pacientom a k anamnéze. Ďalej to bol C. Bozděk ,
český lekár , ktorý hlásal liečbu mravnosťou vo svojej
etikoterapii, ktorá vyšla po vojne v 3.vydaní. / Bozděk, C.,
1947 /.
Rozkvet psychosomatickej medicíny
v Československu likvidovala normalizácia.Ale v 70-tich rokoch
bol realizovaný pokus o fungovanie interného oddelenia pre
psychosomatických pacientov v Třebotove , pod vedením primára
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Šavlíka. V 80-tich rokoch existovalo individuálne školiace
stredisko na Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych
pracovníkov pod vedením doc. J. Bašteckého a doc. J. Berana. V
90-tich rokoch k nám vtrhli tržné princípy , s nimi akoby sa
začali vytrácať zbytky psychosomatického myslenia medzi
zdravotníkmi. U nás by sme našli asi len prof. O. Gregora,
ktorý je habilitovaný na psychosomatickú
problematiku tráviaceho traktu. Ďalšou osobnosťou je pôrodník
Chvála , ktorý síce nie je habilitovaný v psychosomatickej
medicíne , ale zastáva významné miesto v psychotherapii
psychosomatických chorob.
Spomínam si, že na lekárskej fakulte sme
hovorili
hlavne o biopsychosociálnom modely príčiny choroby ,ktorý
navrhol v roku 1977 Engel.
Nebol to ale len medicínsky výskum, ktorý
rozhodoval o osude psychosomatickej medicíny. Veliká časť
psychológie sa snažila vyrovnať biologickým vedám. Niektorí
humanitne zameraní vedci sa v povojnovej dobe vydávajú smerom
k človeku ako subjektu. Rozvíja sa antropológia a z nej
vychádzajúce smery / Binswanger, Weizsacker, Wyss / pod
vplyvom existencionalistickej filozofie M. Heideggra, Bubera a
ďalších. Stredom pozornosti je človek v sieti vzťahov a zmysel
jeho života.
V 70-tich rokoch vychádza kniha M. Bossa,
Nárys medicíny a psychológie, kde je človek ponímaný ako celok
vo svojom bytí-tu.
V 80-rokoch nastalo veliké rozkročenie
vedeckej obce nad pojmom psychosomatiky. V roku 1986 vyšlo
v Nemecku 3. vydanie monografie týmu autorov vedených
velikánom nemeckej psychosomatickej medicíny T. von Uexkullom,
kde síce prevažuje lekárske hľadisko ,ale sú rešpektované i
argumenty psychoterapeutických škol. V 6. Vydaní Uexkull
rozlišuje 3 generácie psychosomatického modelu. Prvá generácia
sa pokúsila nahradiť biomechanickú medicínu psychoanalýzou
tak, že sa orientovala len na konverzný model. Pre druhú
predstavoval síce zdravý i chorý člověk jednu psychofyzickú
jednotku, ale ošetrenie telesných symptómov nechávala lekáromšpecialistom na orgány a sama sa pokúšala osvetliť priebeh
choroby z psychického hľadiska. Pre tretiu generáciu sú živé
systémy jednotkami prežitia , skladajúce sa z organizmu a
prostredia a, že jednotlivé prostredia sú tvorené jednak
senzorickými svetmi vnímania, kde sú potreby prežívané,
jednak motorickými svetmi účinku, kde sú potreby uspokojované.
Na konci 20.storočia sa na internete, kde dominuje angličtina,
už heslo psychosomatika , okrem nemecky hovoriacich krajín,
nevyskytuje. Z velikej časti sa pojem psychosomatiky
transformoval do ďalších pojmov, ako je behoviorálna medicína,
psychoterapeutická medicína, holistická medicína,
psychofyzická medicína apod. Snaha o nové pomenovanie svedčí o
potrebe vyjasniť si oblasť, kde sa stretáva telo s dušou.
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Len nedávno sa začal rozvíjať nový obor,
ktorý sľubuje prekonať medzeru medzi psychickým a telesným,
psychoneuroimunológia.

2.Príznak.
Živý organizmus je sebautvárajúci sa
systém, vytvára teda príznaky / symptómy /, sám od seba.
Pritom jeden a ten istý prejav nemusí znamenať vždy to isté.
Zmeny tvaru a hmotnosti tela môžu byť príznakom celého radu
stavov, od prirodzeného rastu až po zadržovanie tela vodou pri
zlyhávaní srdca. Svrbenie môže sprevádzať obrannú reakciu, ale
aj môže súvisieť s potrebou dotyku.Bolesť brucha signalizuje
nepriechodnosť čriev, alebo zápal, alebo sa tak prejavuje
strach, smútok, zlosť.
Vždy sme súčasťou nejakej sociálnej
skupiny, v nej vznikajú interakcie a emócie, ktoré sú
sprevádzané fyziologickými reakciami tela, ako je slzenie pri
smútku, búšenie srdca, bolesti svalov pri napätí, bolesti
hlavy pri zlosti. Vplyv nenávistných emócií či trúchlenie na
srdcový sval je síce známy, ale vysoký tlak a ischemická
choroba srdca sa stále lieči len potlačovaním symptómov
pomocou liekov.
V tele prebieha neustále nepredstaviteľné
množstvo reakcií,při nich vznikajú úplne náhodné fluktuácie na
všetkých úrovniach, od jadra bunky až po organizmus.Každá
výchylka má šancu stať sa zdrojom zmeny. Väčšina z nich
pôsobením negatívnych spätných väzieb zanikne,, ale niektoré
sú ďalej udržiavané alebo sa stanú novou možnosťou, ktorá
bude pozitívnou spätnou väzbou rozvíjaná.
Podľa neodarwinistického chápania
biologických javov, symptómy sú vyberané zo širokej ponuky
podľa toho, ktorý z nich situačne a z určitého pohľadu
najvýhodnejšie reguluje vzťahy.
Matka si všimne náhodnej výchylky
telesnej teploty u syna, ktorý ani nemusí byť chorý. Takýto
náhodný príznak môže spôsobiť zmenu interakcie medzi manželmi
pre podivné neskoré príchody manžela.
V období vývojovej krízy sa každý člen i
rodina ako celok vyrovnávajú s novou situáciou, hľadajú
stratenú rovnováhu a tak sú často chorí.
Sú 2 možnosti ako vzniká príznak v dobe
dramatických zmien . Buď okolie chorého zamieri pozornosť viac
na príznaky ,viac si ich všíma a hodnotí, a tým ich zosiluje,
alebo organizmy vtedy samovoľne zvyšujú tvorbu príznakov ,aby
sa vyrovnali s novou situáciou. Najčastejšie bude asi súhra
obidvoch.
Keď sa nejaký príznak hodí z hľadiska
vyššej hierarchickej úrovne a z hľadiska motívov pacienta,
alebo rodiny , môže byť posilovaný a udržovaný.Nová pozícia
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člena rodiny vzniká tak, že najprv osciluje medzi dospelejším
a menej dospelým chovaním. Spolu s ním komplementárne oscilujú
i ďalšie blízke osoby, Breunlinova oscilačná teória.

3.Súčasná psychiatria.
V súčasnej psychiatrii sa slovo
psychosomatika oficiálne nepoužíva , teda nepokladá sa za
odborne správny výraz. Miesto neho sa používa spojenie
somatoformné poruchy.
Somatoformné poruchy sú charakterizované
prítomnosťou telesných príznakov bez preukázaných organických
patologických zmien. Prejavujú sa opakovanými sťažnosťami na
telesné príznaky a žiadosťami o lekárske vyšetrenie aj napriek
tomu, že nálezy boli opakovane negatívne a pacient je lekárom
ubezpečovaný , že príznaky nemajú žiadny somatický podklad .
Tieto telesné príznaky a s nimi spojené obavy sú pre pacienta
tak nepríjemné, že vedú k závažnému stresu a narušujú
schopnosť fungovať v sociálnych a pracovných úlohách. Tieto
príznaky nie sú pod vedomou ani volnou kontrolou. Pacient
nesimuluje, nepodvádza a zasluhuje rovnakú starostlivosť a
pochopenie ako iný pacient / MKN 10, 1992 /. V klasifikácii
MKN 10 sú rozdelené somatoformné poruchy do niekoľkých typov :
Somatizačná porucha
Nediferencovaná somatizačná porucha
Hypochondrická porucha
Somatoformná vegetatívna dysfunkcia
Pretrvávajúca somatoformná bolestivá porucha
Iné somatoformné poruchy
Medzi základné rysy somatoformných porúch patrí:
-somatoformné poruchy sa manifestujú prevažne somatickými
problémami ,nevylučuje to možnosť, že pacient trpí súčasne
somatickou chorobou
-pacienti sú presvedčení, že ich problémy sú čisto somatického
rázu
-prehnané alebo mylné presvedčenie , hlavne nadmerné obavy o
telesné zdravie , sú podstatným faktorom, ktorý udržuje všetky
problémy
-postihnutí svoje presvedčenie zakladajú na tom,, čo na sebe
pozorujú, telesné príznaky, ktoré súvisia so stresom , si
interpretujú ako dokaz telesnej poruchy
-nejasné, neurčité tvrdenie zdravotníkov bývajú katastroficky
interpretované,sú to spojenia typu hraničné hodnoty,
nešpecifické zmeny, zvýšený systolický tlak, hyperventilačný
syndrom, respiračná arytmia
-príznaky, ktoré mohli mať telesnú príčinu / únava po viroze/
, sú udržované psychogénnymi alebo interpersonálnymi faktormi.
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Diagnostický postup zahrnuje rutinné
psychiatrické vyšetrenie, popis telesných príznakov, emočných
stavov, vyhýbavého a zabezpečovacieho správania, popis
udalostí vzbudzujúcich úzkosť, depresívne rozlady. Na
upresnenie problému je možné použiť dotazníky, k hodnoteniu
osobnosti je vhodné MMPI alebo CPI / Hoschl,C.,2004/.
Zásady liečby:
Najlepšie výsledky sa dosahujú , keď majú
pacienti, resp. klienti, jedného lekára. Keď sa pacient
pohybuje medzi viacerými lekármi, často rozširuje repertoár
svojich príznakov. Nerobí to schválne, ale jeho nadmerná
vnímavosť a pozornosť k telesným príznakom to umožňuje.
Podstatné je , aby sa minimalizoval počet konzultácií u
ďalších a ďalších lekárov. Keď sa lekár nepokúša o
systematickú psychotherapiu, odporúča sa , aby s pacientom
dohodol kontroly pravidelne raz za mesiac, vždy ho krátko
telesne vyšetril , ale vyhol sa novým diagnostickým a
laboratorným vyšetreniam / Praško , J. 2004/ . Keď vylúčil
telesnú príčinu problémov, môže sa lekár pozerať na telesné
problémy ako na emočné vyjadrenie pacientovej hlbokej
nespokojnosti a mať pre ne uznanie a toleranciu.
V učebniciach psychiatrie sa liečba
somatoformnej poruchy rozdeľuje na psychotherapiu a
farmakoterapiu.
V psychoterapii je zásadou láskavý,
empatický , ale zásadový prístup s vysokou toleranciou
k rozličným a meniacim sa sťažnostiam pacienta, k jeho
tendencii ku dramatizácii a manipulácii. Dobrý kontakt, resp.
terapeutický vzťah, dokáže predísť návštevám ďalších a ďalších
odborníkov, drahým vyšetreniam a niekedy aj zbytočným
operáciám. Psychoterapia sa používa individuálna aj
skupinová, zlepšuje stav pacienta o 50% / zoslabenie príznakov
i zníženie počtu, počtu hospitalizácii, zlepšenie sociálneho
fungovania /. Niektorý odborníci doporučujú eklektický prístup
/ Praško ,J.,2004/.
V psychoterapii je nutné vytvoriť jasnú,
terapeutickú alianciu , táto zabráni stavu, keď pacient
pobehuje medzi niekoľkými odborníkmi , ktorí sú často
bezradní, čo majú vlastne robiť, často len ordinujú ďalšie a
ďalšie vyšetrenia len preto, aby sa už pacientom nemuseli
ďalej zaoberať sami. Prvým krokom k rozvoju dobrého
terapeutického vzťahu je dôkladné vypočutie všetkých
pacientových sťažností a obáv, trpezlivé rozoberanie
predchádzajúcich vyšetrení a liečebných pokusov. Súčasťou
prvého rozhovoru je aj dôkladné telesné vyšetrenie. Dôležité
je vyjadriť uznanie, že pacient sa naozaj trápi. Trpezlivý a
empatický prístup umožňuje vytvoriť pevnú terapeutickú väzbu ,
pretože demonštruje , že lekár si na pacienta naozaj našiel
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čas a snaží sa mu porozumieť. Naviac to umožňuje vylúčiť
somatickú príčinu problémov.
Dôležité je pacienta edukovať o prejavoch
choroby. Doporučuje sa informovať pacienta o diagnóze a
popísať mu rôzne stránky choroby v pozitívnom svetle .Pacient
má byť ujistený, že nie je blázon, ale má medicínsky
rozpoznateľnú chorobu, ktorá ho však neohrozuje na telesnom
zdraví ani nehrozí úmrtie./ Praško ,J., 2004/.
Pacientov treba opakovane ujisťovať.
Pacienti majú často pocit, že ich lekári dostatočne
nevyšetrili a preto treba hľadať pomoc u ďalších a ďalších
odborníkoch. Tento prístup by mal byť priamo popísaný
s informáciou, že ďalší a ďalší lekári ,hlavne iných
odborností, nemôžu vidieť pacienta komplexne , čo vedie
k tomu, že ho zaťažia ďalšími vyšetreniami, ktoré ďalej
udržujú jeho úzkosť z toho, čo by sa mohlo predsa len nájsť.
Pacient by mal byť opakovane ujistený ,že neexistuje žiadny
dokaz o tom, že by bol telesne chorý, a že jeho príznaky
súvisia so stresovými udalosťami v jeho živote, hlavne v
oblasti vzťahov a v zamestnaní. Rozhovor o týchto
súvislostiach može pacientovi pomôcť lepšie pochopiť jeho
problémom.
Praško /2004/ doporučuje pragmaticky
zamerané a časovo ohraničené prístupy kognitivne behaviorálnej
terapie.Tie sú podľa neho účinnejšie než psychoanalytické
prístupy. Doporučuje krátkodobý 6 týždenný skupinový program
KBT .
Stratégie kognitivne behaviorálnej terapie sú zamerané priamo
na kognitívne , afektívne a behaviorálne zložky pacientových
príznakov. Terapeut s ním diskutuje jeho tendencie ku
katastrofickému a negatívnemu mysleniu vo chvíľach, kde
prežíva telesné reakcie, učí ho zmapovať a zvládať situácie,
keď k tomu dochádza.Po nácviku adekvátneho kognitívneho
spracovania udalosti nasleduje expozičná liečba, kde sa
pacient učí nevyhýbať sa situáciám, ktorých sa obáva. Postupne
dochádza k presunu pozornosti z telesných zážitkov na životnú
situáciu, ktorú sa pacient učí riešiť.
Valko / 1976/ doporučuje skupinovú
psychotherapiu ako veľmi užitočnú. Doporučuje direktívnu,
časovo obmedzenú skupinovú terapiu zameranú na zvládanie
sociálnych zručností, interpersonálnych problémov a stresových
situácií.
Zaujímavé poznatky z liečby
psychosomatických pacientov popisuje Chvála /2004/, keď do
terapie zaraďuje aj ostatných členov rodiny v rámci rodinnej
terapie.
Psychofarmaka hrajú sekundárnu úlohu, tj.
sú len symptomatickou liečbou.Na čas znížia úzkostné
očakávanie a tým môžu znížiť intenzitu a počet telesných
príznakov, hlavne pri súčasnom výskyte depresívnej alebo
úzkostnej poruchy.Doporučujú sa hlavne antidepresíva rady SSRI
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a buspiron.Začínať treba s minimálnymi dávkami.Při nadmernej
podráždenosti sú vhodné malé dávky antipsychotik.Velmi opatrne
podávať návykové látky- pacienti si často sami navršujú dávky.

4. Záver:
Z mojich skúseností z nemocničnej aj
ambulantnej praxe vyplýva, že liečba psychosomatických
pacientov, resp. klientov je dlhodobá. Najdôležitejší je
nekonfrontačný, láskavý, terapeutický vzťah ,keď lekár, resp.
terapeut veľmi pozorne počúva pacientove sťažnosti a obavy,
berie ich vážne , nezápasí s pacientom o tom, kto má pravdu.
Dôležitý je aj kontext, v ktorom vznikli problémy: životné
straty, sklamania, bezmocnosť a izolácia, postavenie v rodine,
v práci a spoločnosti.
Pri rozhovore nejde o volné pacientovo
asociovanie, rozhovor je dosť štruktúrovaný, dôležité je ,aby
autorom príbehu zostal len pacient. Otázky smerujú
k postupnosti vzniku somatických a psychických príznakov od
súčasných k najstarším.
Až po vzájomnom sa vyladení s pacientom,
resp. klientom príde na rad rozhodovanie, aký typ liečby alebo
psychoterapie sa javí ako najvhodnejší.
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CHARAKTERISTIKA PACIENTEK LÉČENÝCH NA
ODDĚLENÍ PRO LÉČBU ZÁVISLOSTÍ V PL BOHNICE
RANDÁKOVÁ MODESOVÁ MAGDALENA
ÚVOD:
Pracuji jako staniční sestra na AT oddělení –ženy v Psychiatrické léčebně Bohnice Praha.
Mým cílem je nadále pracovat na tomto oddělení a věnovat se psychoterapii závislých žen ve
střednědobé léčbě.Proto jsem si jako závěrečnou práci vybrala zpracování sebeposuzujícího
dotazníku, jehož výsledky můžu použít při své další práci na tomto oddělení.
VÝBĚR PACIENTEK:
Dotazník byl vyplněn pacientkami ženského oddělení pro léčbu závislostí, které byly během
1. a 2. týdnu v březnu hospitalizovány na tomto oddělení v PL Bohnice. Jednalo se o
pacientky, které dotazníky vyplňovaly dobrovolně, anonymně po absolvované detoxifikaci a
v následném průběhu střednědobé odvykací léčby.
Celkem bylo pacientkami vyplněno 32 dotazníků. Z toho 2 dotazníky nebyly vyplněny úplně,
ale pouze z části (v jednom chyběla část anamnestických dat, ve druhém část hodnocení škály
závislosti a dotazník na hodnocení kvality života), přesto byly do celkového hodnocení
zapojeny.
ROZDĚLENÍ DLE DÉLKY LÉČBY A TYPU ZÁVISLOSTI: Dělení dle standardní délky
léčby, která je 11 týdnů. Pacientkám, které uvádějí léčbu delší než 11 týdnů byl pobyt
z nejrůznějších důvodů prodloužen.
1. – 5. TÝDEN LÉČBY : 16 OSOB
6. – 16. TÝDEN LÉČBY : 16 OSOB
ALKO pacientky : 24 osob (75%)
TOXI pacientky : 8 osob (25%)
Na oddělení jsou tedy v jednoznačné převaze ženy léčící se s závislostí na alkoholu.

PACIENTKY DLE ZÁVISLOSTI

TOXI
25%

ALKO
TOXI

ALKO
75%
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HODNOCENÍ DLE ZÁVAŽNOSTI ZÁVISLOSTI podle sebeposuzujícího dotazníku:
Léčbu na oddělení vyhledávají osoby s již rozvinutou závislostí.
Neobjevují se výrazné výkyvy ve sledované hladině závažnosti závislosti mezi ženami
vyhledávajícími pomoc poprvé a pacientkami s prodělanými opakovanými léčbami, i když by
se dalo v zásadě předpokládat, že ženy žádající o odvykací léčbu opakovaně se mohou
vyznačovat výraznějším poškozením – hlubším stupněm závislosti.
Rozdíly ve vnímaném vlastním stupni závislosti jsou pouze mezi „TOXI“ a „ALKO“
pacientkami. Míra sebeposuzované závažnosti závislosti je u „TOXI“ pacientek vyšší.
ŠKÁLA ZÁVAŽNOSTI ZÁVISLOSTI

9,4

9,2

9

8,8
SDS
8,6

8,4

8,2

8
CELKOVĚ

ALKO

TOXI

OPAK

PRVO

VĚK PACIENTEK LÉČENÝCH NA ODDĚLENÍ PRO LÉČBU ZÁVISLOSTÍ:
Celkový průměrný věk : 35 let
Průměrný věk „ALKO“: 40,75 let
Průměrný věk „TOXI“ : 20,6 let
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PRŮMĚRNÝ VĚK
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PRŮMĚRNÝ VĚK
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VZDĚLÁNÍ:
z pohledu celkové vzdělanost je nadpoloviční většina pacientek minimálně středoškolsky
vzdělána. Jsou však výrazné rozdíly mezi jednotlivými typy závislostí –viz. níže. Je tedy
vhodné,již během léčby se zaměřit i na sociální oblast,kde především u toxi pacientek je
uplatnění na trhu práce mnohem obtížnější,než u pacientek závislých na alkoholu.Je dobré se
zaměřit na podporu dalšího vzdělávání a rekvalifikace v méně ohrožujících profesích a
spolupracovat s organizacemi,které se zaměřují na integraci pacientek zpět do běžného života.
DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ CELKEM

VŠ
19%

ZÁKL
25%

ZÁKL
VYUČ.
SŠ+MAT.
VŠ

SŠ+MAT.
37%

TOXI PAC.- zákl.-5
vyuč.-2
SŠ-1
VŠ-0

VYUČ.
19%
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DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ "TOXI"

ZÁKL
VYUČ.
SŠ+MAT.
VŠ
SŠ+MAT.
13%

VŠ
0%

VYUČ.
25%
ZÁKL
62%

ALKO PAC. zákl.-5
vyuč.-4
SŠ-11
VŠ-6
VZDĚLÁNÍ ALKO

ZÁKL
13%

VŠ
25%

VYUČ.
17%
ZÁKL
VYUČ.
SŠ+MAT.
VŠ

SŠ+MAT.
45%

VLASTNÍ PŘÍJEM PACIENTEK V ODVYKACÍ LÉČBĚ A EKONOMICKÝ
STATUT:
u vyhodnocování dotazníku v oblasti samostatnosti ekonomické je opět výrazný rozdíl
v porovnání obou závislostí,kde logicky (vzhledem k věku, vzdělání) jsou toxi pacientky
opět spíše závislé na jiných příjmech,než vlastních.V rámci psychoterapie je nutné
zvědomovat všem pacientkám důležitost ekonomické stability,vhodné investování
peněz,šetření atd.U specifické skupiny pacientek je také důležité upozornit ,že ekonomická
samostatnost neznamená pokračování v trestné činnosti (prostituce,krádeže atd.),kde hrozí
velká pravděpodobnost recidivy a návratu k drogové kariéře.
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VLASTNÍ PŘÍJEM - PACIENTKY CELKEM

PŘÍJEM NEMÁ
31%

PŘÍJEM MÁ
PŘÍJEM NEMÁ

PŘÍJEM MÁ
69%

VLASTNÍ PŘÍJEM "ALKO"

PŘÍJEM NEMÁ
17%

PŘÍJEM MÁ
PŘÍJEM NEMÁ

PŘÍJEM MÁ
83%

VLASTNÍ PŘÍJEM "TOXI"

PŘÍJEM MÁ
PŘÍJEM NEMÁ

PŘÍJEM MÁ
25%

PŘÍJEM NEMÁ
75%

EKONOMICKÝ STATUT:
výsledky jsou velmi podobné ,jako v předešlém grafu,kdy toxi pacientky jsou ekonomicky
závislé-buď jako studentky na rodičích-ev. partnerech ( 49%),nebo jsou nezaměstnané a
neuvádí žádný příjem (38 %). U alko pacientek je tento poměr opačný,kdy, jsou zaměstnané
v trvalém pracovním poměru (47 %) a nezaměstnaných je 13%.
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EKONOMICKÁ SITTUACE CELKEM

V DOM.
ID 3%
3%

STUDENT
STÁLÉ Z.
BRIG.
NEZAM.
ID
V DOM.
JINÉ (OSVČ)

JINÉ (OSVČ)
9%

STUDENT
13%

NEZAM.
19%
STÁLÉ Z.
47%

BRIG.
6%

EKONOMICKÁ SITUACE "ALKO"

V DOM.
ID 4%

JINÉ (OSVČ)
13%

STUDENT
0%

STUDENT
STÁLÉ Z.
BRIG.
NEZAM.
ID
V DOM.
JINÉ (OSVČ)

4%

NEZAM.
13%

STÁLÉ Z.
58%
BRIG.
8%

EKONOM. SITUACE "TOXI"

JINÉ
V DOM.
(OSVČ)
ID
0%

STUDENT
STÁLÉ Z.
BRIG.
NEZAM.
ID
V DOM.
JINÉ (OSVČ)

NEZAM.
38%

STUDENT
49%

BRIG.
0%

STÁLÉ Z.
13%

RODINNÁ SITUACE A ZÁZEMÍ:
v této oblasti je výsledek zcela očekávaný,jelikož zde hraje velkou roli (mimo jiné) rozdíl ve
věku pacientek. U alko pacientek je vdaných,nebo žije s partnerem kolem 60 %,kdežto u toxi
pacientek je vdaných ,nebo s partnerem pouze 25 %.V psychoterapii je ,ale důležité se zaměřit
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zejména na správné fungování rodiny jako celku. Velké procento pacientek neví,jak má
v rodině fungovat,jsou často podhodnocované,přetěžované (zaměstnání,domácnost,péče o
děti,rodiče atd.),nebo pochází z rodin,které neplnily funkci rodiny (děti závislých
rodičů,výchova prarodiči atd.).Vhodná je proto podpora jejich osoby a opět zvědomění jejich
důležitosti,samostatnosti,nácvik řešení konfliktů,nevěry apod.Tedy všech příčin,které by
mohly být spouštěčem k recidivě.
RODINNÁ SITUACE CELKEM

SVOBOD.
PARTNER.
VDANÁ
ROZVED.
VDOVA
JINÉ

VDOVAJINÉ
3%
0%

ROZVED.
19%

SVOBOD.
28%

PARTNER.
6%
VDANÁ
44%

RODINNÝ STAV "ALKO"
SVOBOD.
PARTNER.
VDANÁ
ROZVED.
VDOVA
JINÉ
VDOVA
0%

JINÉ
4%

SVOBOD.
13%
PARTNER.
8%

ROZVED.
25%

VDANÁ
50%

RODINNÁ SITUACE "TOXI"

VDANÁ
25%

ROZVED.
VDOVA
JINÉ
0%

SVOBOD.
PARTNER.
VDANÁ
ROZVED.
VDOVA
JINÉ

PARTNER.
0%

SVOBOD.
75%
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PROBLÉMY S POLICIÍ V MINULOSTI:
výsledky tohoto grafu ukazují,že problémy s policií mají obě skupiny opět rozdílné.Zatímco u
alko pacientek měly problém s policií pouze 2 pacientky a 22 pacientek nemělo v minulosti
problém s policií, u toxi pacientek je to v poměru 3:5.Nutno také upozornit,že tento dotazník
vyplňovaly pacientky po detoxu,které se chtějí léčit a,které podstupují léčbu dobrovolně.Při
dotazování u toxi pacientek na detoxu( tyto pacientky nejsou zahrnuté do této studie-je to
pouze dodatek),kde jsou hospitalizovány většinou pacientky bez zájmu o další léčbu,nebo
jsou zde nedobrovolně (mladistvé,policejní detox apod.) je tento nepoměr mnohem vyšší.
Z dotazovaných 18 pacientek jich 14 mělo v minulosti problém s policií.
V rámci psychoterapie je tedy vhodné se zaměřit na nácvik začlenění do společnosti.To
znamená,jak již bylo výše zmíněno. Vhodné zaměstnání,ekonomická
samostatnost,nevyhledávání rizikových míst a osob,způsoby odmítání aj.
ALKO
TOXI
CELKEM

PROBLÉM S POLICIÍ
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ZDRAVOTNÍ POTÍŽE V MINULOSTI:
ve vyhodnocování této otázky je nutno si uvědomit,že odpovědi pacientek jsou
subjektivní,kdy ve značném procentu si nechtějí (nebo opravdu neuvědomují) skutečný
zdravotní stav.Většina pacientek přichází ve velmi špatném stavu. U alko pacientek je to
zejména rozsáhlé poškození jater,zažívací potíže,oběhové potíže,minerální rozvrat a některé
jsou na našem oddělení hospitalizovány s deliriem tremens,což je život ohrožující stav.U toxi
pacientek se jedná zejména o hepatitidy typu A,B,C,nebo jejich kombinaci, avitaminoza
,kožní a venerologické problémy a jiné. U obou typu závislostí je také častá kombinace více
diagnoz- např.deprese,úzkosti,poruchy příjmu potravy aj.
Součástí naší léčby jsou přednášky odborných lékařů,kteří pacientky seznamují s rizikem
užívání návykových látek a jejich vlivem na organismus a seznamují je s prevencí jejich
vzniku.Další součástí léčby na našem oddělení je možnost každodenní konzultace svého
zdravotního stavu se svým ošetřujícím lékařem.
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DETOXIFIKACE V MINULOSTI:
Na závěr je vyhodnocení detoxifikačních pobytů u obou závislostí v předešlém čase.V
celkovém hodnocení uvádí více než 60% ,že u nich neproběhla v minulém čase žádná
detoxifikace.Při rozdělení do skupin,dle závislostí je,ale u toxi pacientek trend opačný.Zde již
62 % má zkušenost s detoxifikací z předešlých hospitalizací.
Vzhledem k mé zkušenosti v práci se závislými docházím k závěru,že je nutná komplexní
léčba již při prvopobytu-t.j. zahájit celou léčbu-detoxifikace,u alko pacientek střednědobou
léčbu s následným ambulantním doléčováním. U toxo pacientek- detoxifikace a následně
dlouhodobou léčbu v terapeutické komunitě.Detoxifikace a následné propuštění není
nejvhodnějším řešením léčby pacientů se závislostí,neboť pouze komplexní léčba-somatopsycho-sociální má prokázaný efekt.
PRODĚLANÁ DETOXIFIKACE V MINULOSTI CELKEM

ANO
NE

ANO
32%

NE
68%
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DETOXIFIKACE V MINULOSTI "TOXI"

ANO
NE

NE
38%

ANO
62%

DETOXIFIKACE V MINULOSTI "ALKO"

ANO
NE

ANO
22%

NE
78%

ZÁVĚR:
Na závěr této studie ,bych ráda poznamenala,že již při sběru informací a dat a následném
zpracovávání si jsem vědoma rezerv,které mám a na ,kterých budu nadále pracovat,abych
mohla být svým pacientům co nejvíce nápomocna.
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Anamnestický dotazník
oddělení - pavilon:
Základní návyková látka:

ALKO

TOXI

Týden v léčbě (aktuální):
1. Pohlaví:

muž

žena

české

jiné (uveďte):

2. Věk:
3. Občanství:
4. Etnikum:
české
romské
jiné (uveďte):
5. Uveďte nejvyšší dosaženou úroveň vzdělání:
neukončené základní
základní
vyučen
střední s maturitou
vysokoškolské
6. Jaká je vaše rodinná situace:
svobodný
žije s partnerem
ženatý/vdaná
rozvedený(á)
ovdovělý(á)
jiná:
7. Ekonomická aktivita:
student, žák
ekonomicky aktivní - stálé zaměstnání
ekonomicky aktivní - příležitostné zaměstnání (brigády)
nezaměstnaný
invalidní důchodce
žena v domácnosti
jiná:
8. Jaký je váš průměrný měsíční příjem:

Kč.

9. Kolikrát jste měl/a problémy s policií nikdy neměla
za poslední měsíc:
za posledního ½ roku:
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10. Byl/a jste někdy ve vězení?
ne
jen ve vazbě
ano, kolikrát:
11. Kolikrát jste v minulosti absolvoval/a detoxifikaci:
12. Kolikrát jste v minulosti absolvoval/a léčbu v:
substitučním centru:
psychiatrické léčebně:
terapeutické komunitě:
13. Máte nějaké jiné zdravotní potíže?
V případě, že ANO, jaké:

ANO

NE

14. Léčíte se kvůli těmto potížím?
V případě, že ANO, jak:

ANO

NE

Datum:
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Využití psychoterapeutického výcviku v primárně
preventivních aktivitách pedagoga na základní škole
Petra Salvetová
Úvod
V této práci se chci věnovat otázce využití psychoterapeutického výcviku v práci
pedagoga na základní škole v primárně preventivních programech, případně v rámci výuky.
Jako přílohu přikládám konkrétní kohezní program pro 6. třídy základní školy, kde je
využito principů sociálně psychologického výcviku.

Teoretická východiska
Člověk je definován jako tvor společenský. Velkou část svého života prožíváme ve
společnosti druhých, v sociálním prostředí, které se spolupodílí na utváření naší osobnosti, na
našem vývoji. Sociálním prostředím rozumíme všechno to, co vytváří člověkův společenský
život, čím se člověk přímo či nepřímo dostane do kontaktu s druhými lidmi jejich činností či
výsledky této činnosti, výkony a výtvory. (Janoušek 1981)
Potřeba člověka žít v sociální skupině je přirozená a projevuje se od útlého věku. Již
okolo prvního roku si děti rády hrají ve společnosti svých vrstevníků. Významným krokem
bývá vstup do mateřské školy, kde probíhá socializace v kolektivu ostatních dětí a separace od
rodičů, především matky. Později dítě čeká zahájení školní docházky vstupem do první třídy
základní školy.
Jak dítě roste, dostává se průběžně do kontaktu se svými vrstevníky a stává se členem
různých skupin, ať už neformálních, které vznikají spontánně a normy a pravidla si vytváří
postupně samy (např. skupina kamarádů v místě bydliště) nebo formálních, které jsou tvořeny
pod vlivem z vnějšku – v dětském věku především školní třída. Školní třída je malá (v
průměru má asi kolem dvaceti členů) sociální skupina formální, která má svá daná pravidla
zvnějšku, má své hodnoty a normy, svůj cíl, vzájemné sociální vztahy vytváří strukturu
skupiny, vzájemné interakce členů skupiny spoluutváří hierarchii.
Školní třída a dynamika
Ve třídě je struktura a dynamika vždy ovlivněna nejen žáky samotnými, ale i třídním
učitelem a celkovou atmosférou školy. Vliv na dynamiku má také žebříček hodnot
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jednotlivých žáků, resp. rodin ze kterých pochází (podle věku) a také zaměření školy,
případně třídy. Výběrové třídy mívají jiné pracovní i společenské nastavení než běžné třídy
základních škol. Strukturu a dynamiku také velmi ovlivňují osobnosti dětí, které se v dané
skupině sejdou. A v neposlední řadě také pohlaví členů skupiny, resp. rozložení pohlaví členů
skupiny.
Pojem skupinová dynamika začal jako první používat Kurt Lewin, který výrazně
přispěl k rozvoji teorie i výzkumu v této oblasti.
Dynamikou třídy myslíme fakt, že stav vztahů, interakce a komunikace ve třídě není
stálý, je dynamický, různě se mnění. Třída výrazně ovlivňuje chování jednotlivce. Do dění ve
třídě lze také zasahovat, ovlivňovat jej. Možnost ovlivnit dynamiku třídy je nástroj pro učitele
jak účinně pracovat s třídním kolektivem nejen při výuce ale i při prevenci výskytu sociálně
patologických jevů, především šikany. Znalost struktury a dynamiky třídy by měla být
samozřejmostí pro každého třídního učitele i školního psychologa, případně sociálního
pedagoga nejen z důvodu zvládání či spíše předcházení šikaně, ale především pro každodenní
práci s dětmi, tedy pro výuku a výchovu.
Vztahy ve třídě jsou ovlivněny klimatem třídy i školy, osobností třídního učitele,
složením žáků ve třídě, jsou také ovlivňovány dynamikou třídy, cílem výuky i momentálním
psychickým laděním jednotlivých členů třídy.
Vztahy ve třídě jsou velmi důležité nejen pro výuku, ale především pro prevenci
sociálně patologických jevů. Vzhledem k tomu, že se na utváření vztahů ve třídě velkou
měrou podílí i třídní učitel, spoluutváří je, je také možné tohoto faktu využít ve prospěch
preventivního působení. Je možné děti učit konfliktům předcházet, nacházet řešení tam, kde
již vznikly. Je zřejmé, že například výskyty šikany jsou „poruchou kolektivu“. Jde o narušené
vztahy mezi dětmi, často svou roli hraje také narušený vztah učitel – žáci.
Velký význam v budování „zdravých“ vztahů ve třídě má komunikace. Otevřená,
přiměřená, obousměrná ve vztahu učitel – žáci (žák), ale také mezi žáky navzájem. Důležité je
pracovat na nácviku otevřené komunikace, která je základem při budování dobrých vztahů ve
třídě. Dále na posílení pozitivních vazeb a zvýšení pocitu vlastní hodnoty u všech žáků ve
třídě.
Je důležitá nejen správná diagnostika vztahů ve třídě, ale také umění vztahy pozitivně
ovlivňovat a spoluutvářet. Společné komunikaci je, dle mého názoru, potřeba se učit, stejně
jako jiným sociálním dovednostem, které by měly patřit do školních osnov podobně jako
matematika nebo třeba dějepis.
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Sociálně psychologický výcvik
Vznik sociálně psychologického výcviku se datuje do poloviny 20. století. Je spojen se
jménem K. Lewina a se vznikem prvních skupin tzv. T-group. Ve skupinách se diskutovalo a
uplatňovalo se v nich také hraní rolí. Byl objeven mechanismus zpětné vazby a skupinová
dynamika. Byla založena tradice skupinových výcviků v základních sociálních dovednostech.
Dále se vyvinuly také encounterové skupiny (skupiny setkání) - především pod vlivem
existenciální a humanistické psychologie. Encounterové skupiny jsou spojeny především se
jménem C. R. Rogerse, který pro tyto skupiny zavedl označení „skupiny základního setkání“.
(více v Výrost, Slaměník – aplikovaná sociální psychologie)
Jak již bylo výše zmíněno cílem sociálně psychologického výcviku je především
rozvíjení základních sociálních dovedností, jedná se o nácvik v „bezpečném“ prostředí
skupiny, která zajišťuje anonymitu a poskytuje jednotlivým členům důvěryhodné prostředí.
Stejným způsobem pracují i terapeutické skupiny.
Psychoterapeutický výcvik vnímám nejen jako sociálně psychologický výcvik, který si
každý člověk prožije sám na sobě, ale především, což vnímám jako při nejmenším stejně
důležité, se učí vést skupiny a pracovat s lidmi. Pracovat s lidmi ve skupině, se skupinovou
dynamikou a umět jim pomoci v jejich vývoji, nebo v řešení problémů.
Vzdělání lektorů
Aby mohl učitel kvalitně působit na žáky v oblasti nácviku komunikačních a
interakčních dovedností, je třeba aby sám takové dovednosti zvládal. V tomto případě se
akcentuje otázka vzdělávání pedagogů v oblasti sociálně psychologického výcviku. Bylo by
žádoucí, aby sociálně psychologický výcvik byl součástí pedagogického vzdělání, případně
součástí dalšího vzdělávání pedagogů. Aby alespoň preventisté, třídní učitelé a výchovní
poradci takové vzdělání měli. Další možností je přítomnost školního psychologa nebo
sociálního pedagoga na každé škole, který by spoluvytvářel pedagogický team a pomáhal při
„poskytování“ nácviku sociálních dovedností žákům i pedagogům.
V ideálním případě by pedagogičtí pracovníci, jako lidé, kteří pracují s dětmi nebo s
mládeží, měli mít psychoterapeutické vzdělání více zaměřené na práci ve školním prostředí,
které se od prostředí léčeben nebo protidrogových komunit samozřejmě liší.
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V posledních letech se objevují první podobné výcviky pro pedagogy a věřím, že
časem se stanou v pedagogické oblasti běžnou součástí vzdělání pedagogických odborníků,
kteří ve školství v rámci prevence s dětmi pracují.
Pro práci s dětmi není psychoterapeutický nebo sociálně psychologický výcvik ani jiné
podobné vzdělání povinné. Přesto si myslím, že je více než žádoucí. Mělo by být součástí
pedagogického vzdělávání na vysokých školách, případně podmínkou pro práci školního
psychologa, výchovného poradce nebo preventisty na škole. Podobně, jako psychoterapeut
musí mít psychoterapeutický výcvik, měl by mít i pedagog pro práci s dětmi takový výcvik
v sociálních dovednostech.
Názory na to, zda by měl být člověk, který pracuje s dětmi v rámci prevence z řad
pedagogů dané školy, či zda by měl být z nějaké organizace mimo školu aby ho děti ani
učitelé neznali, se liší. Můj osobní názor je ten, že je vhodnější, když pracuje s dětmi pedagog
či psycholog, který působí na dané škole, zná děti po celou dobu studia, zná pedagogický
team, zná podmínky i atmosféru školy apod. Je pro něj výhodou, že může pracovat
s prostředím školy či třídy, s atmosférou školy, s aktuálně vzniklými situacemi, může
pracovat soustavně, systematicky a dlouhodobě. Podobně jako například v léčebných
komunitách. Proto se přikláním k existenci školních psychologů, příp. sociálních pedagogů,
kteří by mohli na škole dlouhodobě působit. A měli kromě příslušného vysokoškolského
vzdělání také výše zmíněné vzdělání v sociálních dovednostech. Taková práce psychologa
(pedagoga) na škole působí jistě nejen jako prevence sociálně patologických jevů, ale také
jako vhodná součást výchovy a vzdělávání, které je hlavní náplní školní docházky. Škola tak
působí na dítě jako ucelený systém, který může pracovat preventivně i represivně s možnými
problémy, které s výchovou a výukou dětí (mladých lidí) souvisí.
Další požadavky na pedagoga či psychologa, který by tímto způsobem pracoval
s dětmi jsou asi velmi obecné jako např. zájem o danou problematiku, ochota spolupracovat
nejen s dětmi, ale s celým pedagogickým sborem, dále jakési osobnostní předpoklady pro
práci s lidmi. Určitě je žádoucí ochota dále se vzdělávat. Také je důležitá míra osobního
nasazení a angažovanosti, kterou dál psycholog (pedagog) svým vlastním přístupen motivuje
své okolí - děti i pedagogický sbor. Důležitá je i ochota a schopnost spolupracovat s rodiči
dětí (studentů). Nemalý význam má i schopnost spolupracovat s ostatními institucemi a
zařízeními spolupracujícími se školou.
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Závěr
Podobně jako má velký vliv na mladého člověka jeho primární rodina, má také
vzdělávání, škola, respektive příslušnost k určité sociální skupině – školní třídě
nezanedbatelný vliv na vývoj osobnosti člověka. To nejen proto, že zde stráví velkou část
svého života (minimálně devět let povinné školní docházky, většinou však spíše dvanáct a
více let), ale také proto, že období, ve kterém se stává členem těchto školních tříd je vývojově
velmi důležité. Dochází zde v obou případech k socializaci, která je nezbytná pro správný
vývoj člověka. Dítě, později mladý člověk prochází různými vývojově významnými fázemi
svého života (od dětství, přes prepubescentní, pubescentní fázi až po adolescenci). Je proto
logické, abychom se snažili předejít nežádoucím, především sociálně patologickým jevům,
které se v třídním kolektivu mohou vyskytnout. Naučili děti sociálním dovednostem, které jim
pomohou prožít období, kdy se stávají součástí a spoluvytvářejí různé třídní kolektivy,
sociální skupiny. Úkolem učitele, případně s pomocí školního psychologa či sociálního
pedagoga na škole, by tedy mimo jiné mělo být - naučit děti, v rámci svého třídního kolektivu
(případně školy), komunikačním a interakčním dovednostem nebo chcete-li emoční
inteligenci, která je podle některých odborníků pro život důležitější, než encyklopedické
znalosti.

Konkrétní kohezní program
Kohezní program, který ke své práci pro ukázku přikládám by měl být součástí celého
komplexního preventivního programu, který si každá škola individuálně sama vytváří. Je
vhodný nejen pro základní školy, ale hodí se samozřejmě i pro střední nebo jiné školy. Mám
zkušenost s tímto programem v pátých, později v šestých třídách (nástup na druhý stupeň)
základních škol, ale vím, že podobné „adaptační“ programy se pořádají na středních dokonce i
na vysokých školách v prvních ročnících, po nástupu do školy. Společným cílem je adaptace
na nové podmínky, koheze kolektivu dětí (studentů) poznávání sebe i druhých a také možnost
pro třídního učitele pozorovat a blíže poznat své nové studenty.
Program využívá prvků sociálně psychologického výcviku, struktura je koncipována
podobně jako komunitní programy v léčebnách (např. komunitní program pro léčbu závislostí
apod.). Je dána jasná struktura, denní řád. Program celého víkendu je složen ze 7 skupin, 4
komunit a 2 klubů. Program se školním psychologem spoluvytváří také samy děti (viz.
Příloha). Psycholog může být „nahrazen“ sociálním pedagogem, preventistou apod.
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Jeho cílem je sebepoznání dětí, stmelení kolektivu třídy a nastartování „systému výuky“
emoční inteligence žáků.
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Příloha:
Kohezní víkend pro 6. třídy základní školy v Čimicích v Praze 8
Více v metodice přípravy a realizace víkendové akce šestých tříd PhDr. Richarda Brauna
Cíl akce: Vytvořit fungující kolektiv z dětí, které se sešly na začátku školního roku v šestých
třídách. Vytvořit emoční zázemí a kvalitní interpersonální vztahy, zvýšit vliv žákovské
samosprávy a zefektivnit činnost třídního učitele a školního psychologa. Je důležitý co
největší počet dětí, nejlépe všichni ze třídy.
Zázemí: víkendový výjezd do rekreačního střediska nedaleko Prahy v prvních dnech školní
docházky do šesté třídy.
Personální zabezpečení: víkendu se účastní školní psycholog, dva studenti – vysokoškoláci,
absolventi sociálně psychologického výcviku. Jako host je přizván třídní učitel.
Žákovská samospráva: na přípravě víkendu se podílejí i samy děti. Jednak zde celou dobu
aktivně vystupuje žákovská samospráva – tedy předseda a místopředseda třídy (jsou na
začátku školního roku voleni dětmi ve třídě) a pak také mluvčí třídy (jmenovaný třídním
učitelem). Dále také děti zajišťují chod výjezdu formou služeb – služba jídelní (chystá jídelnu
a po jídle uklízí, svolávají na jídlo), služba úklidová (dbá na úklid společenské místnosti a
pokojů – bodují pořádek, pokud se na tom děti usnesou) a služba časomíry (budí, uspávají a
svolávají na jednotlivé bloky programu).
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Časový harmonogram: děti odjíždějí z Prahy v pátek v 9 hod., ubytují se a ve 14 hod. začíná
program, který končí v neděli obědem. Návrat do Prahy je okolo 15. hod.
Režim denních aktivit:
7:00

budíček, ranní setkání, úklid, hygiena

7:30

snídaně

8:00 – 9:00

ranní komunita

9:00 – 10:30

ranní skupina

11:0 – 12:30

dopolední skupina

12:30

oběd, poté polední klid

14:00 – 15:30

odpolední skupina

16:00 – 17:30

podvečerní skupina

18:00

večeře

19:0 – 20:30

večerní klub

Aktivity začínají úvodní komunitou v pátek a končí závěrečnou komunitou v neděli. Z toho
vyplývá, že prostor tvoří 7 skupin, 4 komunity a 2 kluby
Náplň aktivit: Náplní komunit jsou informace a reflexe technického rázu, řeší se zde
problémy jedinců, které souvisejí se společným soužitím. Úvodní komunita stanovuje
pravidla společné práce. Vytvoří se seznam práv a povinností pro zdárný chod celého
víkendu. Závěrečná komunita poslouží ke zhodnocení obsahu a podílu všech zúčastněných na
jeho naplňování. Důraz je kladen na zpětnovazebné techniky pro jednotlivé účastníky
výjezdu.
Program komunit:

1) Reflexe programu minulého dne, co se mi líbilo, co ne.
Jak moji spolužáci? Jak já?
2) Jak se nám spalo? Komu se zdál nějaký sen?
3) Jak jsme byli spokojeni s činností služeb? Kdo je
vystřídá?
4) Nejdůležitější informace dne (NID).
5) Program na dnešní den.
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Náplň klubů je zcela jednoznačně oddechová, na jejím organizování se podílejí minimálně
z poloviny samy děti. Preferují se aktivity, kdy se děti aktivně zapojují do zábavy. Dokreslují
se zdravé mezilidské vztahy.
Náplní skupin (90 min.) jsou tématické zážitkové hry. Na jejich organizování se podílí školní
psycholog, který je většinou i vede. Některé aktivity vedou studenti, aby mohl být školní
psycholog v roli pozorovatele. Třídní učitel, pokud to dětem nevadí, je aktivit účastný jako
pozorovatel. Sezení probíhají v kruhu, ve společenské místnosti.
Rozdělení programu do sedmi skupin:
1) první skupina – seznamování a představení
2) druhá skupina – seznamování
3) třetí skupina – sebepoznávací techniky
4) čtvrtá skupina – kohezní hry
5) pátá skupina – kooperativní hry
Další dvě skupiny jsou věnovány vycházce do okolí s poznávacím programem.
Aby skupiny měly opravdový formativní dopad, je důležité dodržovat určitá základní
metodická pravidla:
-

nedovolovat dětem oslovení příjmením

-

respektovat názory všech členů třídy

-

pozorně učit děti naslouchat

-

celý program držet v pozitivním ladění

-

učit děti vyjadřovat přímo své pocity a názory, zajímat se o ně
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Úskalí a zisky ovlivňující motivaci k práci
v pomáhajících profesích.
Regina Schubertová
1)

Definice pomáhající profese, základní pojmy a východiska

Existuje řada povolání, jejichž hlavní náplní je pomáhat lidem. Přesněji tedy,
„snažit se člověku pomoci obnovit jeho nalomenou rovnováhu, jak vnitřní, tak i se
širším sociálním prostředím“ (Kraus, Poláčková, 2001). Většina z těchto povolání
pochází z oblasti psychoterapie, somatické medicíny, sociální práce, výchovy nebo
duchovní služby. A z toho také vyplývají jednotlivé profese : psycholog, lékař,
zdrav.sestra, pečovatelka, soc.pracovník, pedagog, vychovatel, kněz, aj.
Obecně se pro tato povolání jako celek vžil výraz - „pomáhající profese“ a pro
člověka, který tuto činnost vykonává - „pomáhající pracovník“, „člověk
v pomáhajících profesích“ nebo prostě jen „pomáhající“. Náplň jejich činnosti se
pak zjednodušeně nazývá „pomáhání“.
Stejně tak, příjemcem, a tedy tím, kdo pomoc přijímá, může být např. žák,
pacient, obyvatel, chovanec, aj. Pro potřeby této písemné práce se přidržím výrazu,
který je mi osobně nejbližší a tím je „klient“.
Řada odborníků se shoduje na tom, že tyto profese jsou v současné době na
vzestupu, tak, jak narůstá množství lidí, kteří potřebují pomoc a jak se diferencují
nejrůznější situace, způsobující sociální, psychický či jiný konflikt. Při svém rozvoji
samozřejmě pomáhající profese prochází určitým vývojem od „...expertní,
terapeuticko-diagnostické, kurativní (léčebné), paliativní (zmírňující obtíže), pečující
či sanační (úpravu životních poměrů), jenž byly zaměřené na konkrétní strategii
postupu a tedy moc, kontrola, řízení a odpovědnost byly vždy v rukou pracovníka,
které se nyní vlivem humanisticky orientované filosofie a psychologie proměňují na
nedirektivní, na klienta zaměřenou metodiku, přičemž cílem není vyřešit všechny jeho
problémy, ale dovést ho k vědomí, že za řešení svých životních obtíží musí převzít
odpovědnost.“ (Kraus, Poláčková, 2001)
V poslední době dochází ke 2 tendencím, které by se na první pohled mohly zdát
jako protichůdné, ale v praxi většinou dochází k jejich vzájemnému doplňování a tím
ke komplexnější péči o klienty (pojednává o nich např. Matoušek, 2001). Jedná se o :
 profesionalizaci – a tedy snahu kontrolovat, typizovat a standardizovat práci
v okruhu profesionální kompetence pomáhajícího, jejíž silnou stránkou je
zaměření na racionalitu a orientace na praktický výsledek
a současně o :
 deprofesionalizaci – tj. otevření oblasti pomáhání i pro laiky (např. tzv.
alternativní sociální práce – poskytovaná přáteli, rodinou nebo dobrovolníky),
což prý někdy může vést dokonce k výraznějším výsledkům než odborný
přístup, především díky vysoké osobní angažovanosti těchto pomáhajících
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2)

Osobnost pomáhajícího, normy, metody a styly práce, role,
hranice a vztah ke klientům.

Pomáhající povolání mají zvláštní nároky na osobnost pomáhajícího. Podle
Řezníčka (2000), jde o „...kombinaci nadání, zkušeností, intuitivní tvořivosti a
osobních hodnot s nimiž pomáhající vstupují do vztahu s klientem“.
Vědomosti a dovednosti, které je třeba si osvojit – to poskytují příslušné školy a
směřují tím pomáhající pracovníky k ujasnění si základních teoretických východisek
pro pomáhající profese.
Zkušenosti lze získat v průběhu profesionálního růstu, např.:
- bezprostředním poznáním životních podmínek klientů a jejich prostředí
- praxí v různých zařízeních nebo ve vztahu k různým klientům či přístupům řešení
- integrací získaných pracovních zkušeností a politicko-organizačních souvislostí
Co se týče tvořivosti a flexibility – jejich podstatnou součástí je schopnost
přiměřeného a realistického zvažování a hodnocení klientů a jejich situace, k níž je
třeba určité zkušenosti a zralosti, zejména pokud klienti pocházejí z odlišného
kulturního prostředí než pomáhající.
Většina odborníků se shoduje na tom, že hlavním nástrojem pomáhajícího
pracovníka je však jeho osobnost – tzn. osobnostní charakteristiky, sociální,
komunikační a jiné dovednosti. + základní hodnoty nebo filosofie, tzn. osobní pojetí
toho, co je „dobré“ a „špatné“ a orientace v profesionálních hodnotách, přičemž
některé mohou být i rozporné, např.:
- pomáhající, jako služebník klientů vs.autoritativní odborník
- respekt ke svobodnému rozhodování v případě osob, které svým chováním
škodí sobě nebo druhým vs. ochrana zájmů klienta a loajalita vůči širší
společnosti a vs.potřeba společnosti kontrolovat deviantní chování
- absolutní svéprávnost klientů vs. omezená svéprávnost duševně nemocných ,
zločinců, postižených, starých osob, dětí a mládeže, přistěhovalců, atd.
- dodržování důvěrnosti informací vs. jejich prozrazování v zájmu ochrany
společnosti, rodinných příslušníků klientů nebo v zájmu lepšího řešení
problémů
- zodpovědnost vůči klientům vs. zodpovědnost vůči zařízení soc.nebo zdrav.
péče a pomoci
Michael Bálint (in Schmidbauer, 2000) spatřoval v „droze zvané lékař“
nejdůležitější činitel v interakci mezi lékařem a pacientem. Pokud bychom tedy
rozšířili jeho pojetí, vztahující se původně pouze na lékařské prostředí, také na
ostatní pomáhající profese, dalo by se říci, že : Ve všech pomáhajících povoláních je
„vlastní osobnost tím nejdůležitějším nástrojem – hranice možností jejího zatížení a
její flexibility jsou zároveň hranicemi našeho konání.“(Schmidbauer, 2000)
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Kopřiva (2000) připisuje také velmi důležitý, až prvořadý význam v pomáhajících
profesích kvalitě lidského vztahu pomáhajícího pracovníka vůči klientovi. Podle
něj se „...bez tohoto vztahového rámce práce pomáhajícího stává jen výkonem
svěřených pravomocí“.
Pomáhající pracovník se často potkává s lidmi v nouzi, v závislém postavení, kteří
potřebují přijetí, spoluúčast, porozumění, pocit, že nejsou na obtíž a že je pomáhající
neodsuzuje. Kopřiva (2000) říká, že : „...bez schopnosti vhledu do situace klienta,
bez vstřícného zájmu a respektu vůči němu a bez jednoznačné komunikace je
pracovní vztah ke klientům značně problematický – nemotivuje totiž ke spolupráci a
může zůstat v podstatě nefunkční“. Na základě toho pak rozděluje pomáhající
pracovníky na :


angažované pracovníky – kteří se snaží klienta pochopit, zajímat se o něj,
vcítit se, přijímat ho takového, jaký je, držet mu palce, prostě mít ho rád a
snažit se vidět v něm i ty dobré stránky, které většinou ostatním unikají



neangažované pracovníky –
pojímající svoji práci pouze jako výkon
svěřených pravomocí bez opravdového zájmu o klienta, jejichž vztah ke
klientovi může být i mnohem horší než neutrální – např. neosobní, ale
v horším případě i nadřazený, arogantní a hrubý

Přičemž chválou pomáhajících může být optimistický pohled Kopřivy, který
angažované pracovníky považuje za „běžně se vyskytující realitu“. I když přístupy
jednotlivých odborníků se v této otázce značně liší, např. Řezníček (2000) je
přesvědčený, že : „... v českých poměrech dosud do značné míry přetrvává
paternalistický přístup ke klientele, kombinovaný navíc s jistou úřednickou arogancí“
a oproti tomu Havrdová (1999) zastává názor, že se stále více prosazuje
„... přesvědčení o jedinečnosti, hodnotě, vrozené důstojnosti a právu na sebeurčení
všech klientů, vzájemnost a důraz na spolupráci klienta a jeho okolí, zvažování
různých hledisek a respektování klientova pochopení situace“.
Souhrnem všech těchto předpokladů je pak definice Krause a Poláčkové (2001),
kteří říkají že : „Ideálním pracovníkem pomáhající profese je prosociálně orientovaná
zralá osobnost, vědomá si svého životního směřování, s příznivým a realistickým
sebepojetím, osobnost bez neurotických či psychopatických rysů, s předpoklady
sebereflexe vlastního rozhodování, jednání i emocí, otevřená podnětům, ochotná se
sebevzdělávat a procházet pravidelnými supervizemi. Osobnost vědomá si
zavazujícího étosu pomáhající profese a řady norem, jež je při jejím výkonu nutno
dodržovat, především pak :
- ochrany práva na soukromí a na důvěrnost sdělení ze strany klienta
- navrhování postupu ve spolupráci s klientem a respektování jeho přání o
průběhu či ukončení spolupráce
- odpovědného rozhodování při výběru vhodné metodiky včetně míry direktivity
či nedirektivity
- vyvarování se zneužití moci nad klientem či závislosti klienta a nepoužívání
manipulativních technik“
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Podle Krause a Poláčkové (2001) se pomáhající pracovník vůči jednotlivým
klientům ocitá v různých pozicích – od „nabízení spolupráce“, přes „pomoc“
a „přebírání starosti“, až ke „kontrole“.
Jednou z nejdůležitějších otázek pro práci s klientem v pomáhajících profesích je
tedy, podle nich, rozhodnout se, jaký styl práce zvolit, zda spíše řídit a kontrolovat
nebo poskytovat podporu. K tomu přispívá především :
- lidská a profesionální zaměřenost pracovníka a jeho motivace
- druh problému, který je třeba řešit
- charakteristika klienta
- povaha pracoviště, typ zařízení
Při rozlišování metod práce pomáhajících vychází Kraus a Poláčková (2001)
z Úlehly, který je dělí podle :


způsobu „kontroly“ – tzn., že ve všech případech rozhoduje o způsobech
spolupráce pomáhající pracovník
- opatrování nebo péče – pomáhající přebírá veškerou zodpovědnost za klienta
(typické např. pro zdravotnický personál nebo zaměstnance ústavů)
- přesvědčování – pomáhající komentuje klientovy názory, jeho motivaci,
postoje, styl života a snaží se díky argumentaci dosáhnout změny
- vyjasňování – pomáhající se snaží dovést klienta k poznání toho, proč vůbec
za ním přichází, ke zformulování tzv.objednávky



způsobu „pomoci“
- doprovázení – pomáhá už tím, že je ochoten naslouchat, podpořit a zaujímá
neodsuzující postoj, snaží se o navázání atmosféry důvěry a emoční podpory
a tím ke stabilizaci klienta
- vzdělávání – doplnění znalostí, vysvětlení či poučení klienta, ale jen na přání
klienta (spíše formou vyjádření názoru na určitou věc či situaci)
- poradenství – podání informací, nahlédnutí možných způsobů řešení
a naznačení překážek, které brání klientovi v rozvinutí jeho možností
- terapie – zmenšení bolesti a trápení, podpora k dalším krokům, úprava
některých způsobů jednání a reakcí

Respektování svobodného rozhodování klientů – tj. jejich práva žít životem podle
vlastních představ – by ovšem nemělo znamenat rezignaci pomáhajícího vůči
jakémukoli jednání klientů, ale aktivní spoluúčast na jejich rozhodování nebo
zprostředkovávání možných alternativ. Hlavním řešitelem problémů však zůstávají
klienti a pomáhající pracovník by měl přebírání zodpovědnosti za ně vědomě
odmítat. Pomáhající by měl umět hodnotit a posuzovat danou problematiku, aniž by
klienty a jejich jednání odsuzoval, poukazovat na důsledky problémového chování (a
možné sankce) a navrhovat jiné možnosti. Ideální představou je, že „klient a
pomáhající by měli být na úrovni partnerů“ (Řezníček, 2000).
Některé pomáhající profese jsou spojeny s vyšší mírou kontroly a moci (např.
soc.kurátoři, probační pracovníci, sociální pracovníci vězeňské služby, behaviorálně
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orientovaní terapeuti) – ti používají spíše direktivní způsoby práce. Jiné profese,
které nedisponují téměř žádnou formální mocí, používají takřka výhradně nedirektivní
postupy (streetworkeři, pracovníci krizových center, linek důvěry, různí dobrovolníci
a pracovníci nevládního sektoru).
Další pak stojí na pomezí a záleží na osobnostní vyhraněnosti a profesní identitě
pracovníka, který ze způsobů zvolí (např. soc.prac.na OPD, učitelé a vychovatelé,
vedoucí psychosociálních výcviků, poradci, terapeuti).
To se také odráží v řadě rolí, které jednotliví pomáhající při své práci berou. Jiné
budou samozřejmě např. ve státní a místní správě, v pečovatelství, poradenství, ve
státní instituce, ve zdravotnictví nebo v péči o duševně nemocné a jiné zase
např. v nevládním sektoru.













Řezníček (2000) tyto role rozděluje na :
„pečovatel nebo poskytovatel služeb“ – tj. napomáhání lidem v každodenním
životě tam, kde sami nezvládají vykonávat důležité činnosti (v pobytovém
zařízení nebo v domácnostech)
„zprostředkovatel služeb“ – který pomáhá získat kontakty s různými zařízeními
či zdroji pomoci (např. situační diagnostik a koordinátor)
„cvičitel“ – napomáhá klientům modifikovat jejich chování tak, aby mohli účinněji
řešit své problémy
„poradce nebo terapeut“ – pomáhá získat klientům náhled na jejich postoje,
pocity a způsoby jednání, se záměrem napomoci jejich osobnímu růstu nebo
adaptabilnějšímu jednání (tj. psychosociální diagnostika, socioterapie, výzkum
v praxi)
„případový manažer“ – role prosazovaná teprve v posledním desetiletí v rámci
tzv. case managementu – usiluje o zajišťování koordinace, vhodných výběrů a
souvislého poskytování služeb, hlavně u klientů s větším množstvím potřeb (patří
sem případová diagnostika, plánování, navazování funkčních vazeb a hájení
zájmů klientů)
„manažer pracovní náplně“ – existuje především ve větších zařízeních
s rozsáhlou klientelou a jeho úkolem je sledovat kvalitu poskytovaných služeb a
průběžně zpracovávat informace (operativní rozhodování a zasahování)
„personální manažer“ – zajišťuje výcvik a výuku, supervizi, konzultace a řízení
pracovníků
„administrátor“ – tj. vedoucí pracovník nebo ředitel zařízení, který plánuje,
rozvíjí a zavádí způsoby práce, služby a programy (manažer, koordinátor,
plánovač, odborný hodnotitel programů)
„činitel změn“ – angažující se při řešení širších společenských problémů ve
správních a legislativních orgánech a v politické oblasti, což je protikladem
k přímému řešení individuálních problémů klientů (analytik, mobilizátor, advokát a
povzbuzovatel)

Jiné rozdělení nabízí např. M.S.Knowles (1972, in Havrdová, 1999), který
popisuje tři modely profesionality jako role :


„praktik“
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znalosti odvozené z jednání, praktických poznatků, pokusu a omylu,
pragmatické řešení problémů, nedůvěra k teorii
- hodnoty odvozené od kultury organizace a prostředí, v němž pracuje
- blízké vztahy ke klientům
- profesionální vývoj : učení se konáním, konkrétní dovednosti
„teoretik“
- poznatky odvozené z určitých teorií, založených na výzkumech, praxe je
založena na aplikaci technik
- hodnotový základ je racionální, objektivní, odtažitý – založený spíš na
problémech než na osobách
- podceňuje se proces, interpersonální vztahy a emoce
- profesionální vývoj : akademické poznatky a studium, didaktický přístup
vzdálený praxi
„reflektující odborník“
- hledá optimální řešení problémů v nejistém světě – facilitátor (neexistuje
jediná správná odpověď)
- požívá všech zdrojů poznání – teoretických i praktických + schopnost kriticky
myslet
- na klienta zaměřený přístup
- profesionální vývoj : posun nastává díky dialogu se vzdělavatelem a reflexi
v čase, prostoru a procesu

Pro dobrý a uvědomělý výběr metod, stylu a rolí při pomáhání ovšem také velmi
důležité, naučit se realisticky hodnotit a reflektovat určité hranice a omezení.
Hawkins (in Havrdová, 1999) například rozlišuje 3 druhy hranic :
 vlastní hranice (co dokáži, co vydržím, co na sebe mohu vzít, aniž bych bral
soběstačnost a odpovědnost klientovi či jeho rodině)
 hranice klienta (co může unést, co dokáže změnit, co se může v daném čase a
situaci naučit, jak dlouho se dokáže ovládat a jakou podporu k tomu potřebuje,...)
 hranice celého systému (kdo za co zodpovídá, jaké jsou reálné možnosti pomoci,
podpory, změny apod.)

3)

Motivace k výběru pomáhající profese.

Pomáhající profese mají svou velkou přitažlivost. Patří k těm povoláním, pro které
se člověk může nadchnout, které vykonává se zápalem a pro uspokojení obsažené
už v činnosti samé, s menším důrazem na finanční odměnu či jiné vnější výhody.
Proto se často stává, že pomáhající zůstává v této sféře i při nižším příjmu, než jaký
se mu nabízí jinde.
Přesto si myslím, že motivace k výběru práce v pomáhajících profesích je
bezesporu vždy ovlivněna nějakou, více či méně přiznanou nebo skrytou, touhou po
odměně a zisku. Formy a způsob dosahování této odměny se liší podle osobnosti
pomáhajícího a podle toho, jaká motivace jej k tomu vede. U každého pomáhajícího
je ve hře většinou směs velmi různých, spíše osobních motivů : od touhy po uznání,
úspěchu, přijetí, po empatickém splynutí či dodání vlastní hodnoty na základě moci
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nebo smyslu, které tyto aktivity přinášejí - až po (většinou neuvědomovanou) snahu
léčit si vlastní psychická traumata.
Pomáhání znamená pro mnoho lidí nepochybně smysluplnou činnost a mnohdy
i jednu z možností, jak se vyhnout „rozštěpení života na dvě části, kdy jedna
část – práce – je pouze nezbytnou obětí pro umožnění skutečného života,
začínajícího až po pracovní době“. (Kopřiva, 2000)
Pomáhající se často zabývá důležitými životními problémy konkrétních lidí, takže
se může cítit významný a potřebný a pokud se mu jeho práce daří, zažívá si jistě
velmi uspokojivý pocit vlastní úspěšnosti či dokonce nepostradatelnosti. Některé
motivy ale mohou být zároveň potenciálním zdrojem problémů.
Velký rozdíl je např. mezi tím, když někdo „rád pomáhá lidem“ a když někdo „cítí
potřebu být lidem potřebný“ (Kopřiva, 2000) Potom je totiž motivem k pomáhání
překonání vlastního pocitu samoty a zbytečnosti a vnitřní nejistoty pomocí kontaktu
s klienty (což sice nabízejí i jiná povolání, ale zde to více vadí při vlastní práci
pomáhajícího).
Velmi důležité je, zda pomáhající o svém motivu ví a uvědomuje si své vnitřní
pohnutky a pocity. Vlastní emoce (ani negativní nebo neadekvátní) totiž nejsou
„chybou“, ale něčím zcela přirozeným - jen je zapotřebí si je uvědomovat a díky tomu
s nimi počítat. Nevědomě působící motiv vyvolává napětí, kterému pomáhající ani
klient nerozumí a vzniká tak zbytečný zmatek a nejistota.
Může se pak docela dobře stát, že zisk, ke kterému pomáhající na základě své
nevědomé motivace směřuje, může být naopak úskalím, které mu stěžuje efektivně a
dobře pomáhající profesi vykonávat a naopak úskalí, která považuje pomáhající za
něco nepříjemného, může přinést jeho větší profesionalizaci a osobní rozvoj.

4)

Úskalí a zisky práce v pomáhajících profesích.

Základní pracovní polohou pomáhajícího by měla být schopnost :
„…být v empatickém kontaktu s klientem a zároveň neztratit zakotvení v sobě
samém – být připraven pomáhat tak, jak to vyžaduje situace a ne, jak to vyžadují
naše emoční potřeby“. (Kopřiva, 2000)
Někdy bývá přijetí klienta pro pomáhajícího snadné, někdy těžké. Nikdo nemůže
účinně pracovat s kýmkoliv a každý pomáhající potkává například i klienty, kteří
v něm budí záporný vztah. Občas lze tuto situaci vyřešit předáním případu kolegovi,
který díky své osobnosti, životní historii apod. je schopen jej akceptovat, ale když to
možné není, je třeba se se situací vypořádat tak dobře, jak to jen jde. Kopřiva (2000)
k tomu uvádí, že : „Pokud dojde k tomu, že některé formy jednání klienta
v pomáhajícím vyvolávají mravní odsouzení (často i se silným citovým nábojem nebo
prožitkem odporu), může mu pomoci pouze v některých praktických věcech, ale
nemůže mu být opravdovou vztahovou oporou“.
Přičemž hodně záleží na životní filozofii pomáhajícího – „…někdo vidí smysl
života v práci pro společnost a pro mladou nastupující generaci, jiný naopak vnímá
osamělost ve stáří jako důležitý životní zápas, při kterém chce pomáhat raději než při
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zvládání problémů s pitím mladého a bohatého otce rodiny. Teprve když některé
z těchto omezení vstoupí do jejich života, začnou se emočně vyrovnávat se
situacemi, o nichž rozumově věděli už dávno“(Kopřiva, 2000).
Projevem tohoto nepřijetí klienta pak mohou být výrazné osobní preference
pomáhajícího vůči určitému klientovi, což většinou nebývá ku prospěchu procesu
pomáhání. Tato preference se může projevit již při výběru klienta a pomáhající často,
dle Kopřivy (2000) upřednostňuje :
- spíše lidi sobě podobné - snadněji se s nimi domluví
- tzv. „lepší“ klienty - potřebují vidět nějaké obecně viditelné úspěchy svého
pomáhání
- lidi úspěšné a výše postavené – cítí se tím sami povýšeni
- přitažlivé – s nimiž by se jinak nemohli dostat do blízkého kontaktu
- spíše mladé a zdravé – větší naděje na změnu a vlastní úspěch + strach ze
stáří, samoty a tělesného či mentálního postižení
Další tendencí při pomáhání může být nerespektování hranic autonomie mezi
pomáhajícím a klientem, která se, podle Kopřivy (2000), projevuje dvěma způsoby,
a to :




nadbytečnou kontrolou nad klienty - většinou v časové tísni nebo v dobré víře, že
jde o zájem klientů. Částečně to vychází z hierarchického principu pomáhajících
profesí, opírajícího se o princip moci a dominance nadřízených nad podřízenými
(učitel x ředitel, lékař x sestra, pracovníci města x krajům...), částečně z určitých
povahových rysů a vnitřních obran – pomáhající pak zachází i s dospělými jako
s dětmi namísto toho, aby právě i v dítěti dovedl vidět a respektovat autonomního
jedince
obětováním se pro klienty - kdy si pomáhající počíná tak, jako kdyby klient závisel
na jeho péči a potřeboval, aby za něj téměř dýchal. Obětuje se pro klienty sice
rád, ale zároveň je to pro něj něco, co mu ztrpčuje a ztěžuje život. Nadměrná
péče paradoxně klienta spíše oslabuje, než aby mu prospívala. Někdy se
pomáhající obětuje i za své spolupracovníky. Po čase takový člověk, většinou
úplně vyčerpaný, odchází z profese.

Já si však dovolím k těmto dvěma způsobům nerespektování hranic přiřadit ještě
třetí, o kterém se zmiňuje Schmidbauer (2000), a tím je :


splynutí pomáhajícího a klienta – projevující se tím, že pomáhající bere záležitosti
klienta příliš za svoje vlastní a udržuje tak klienta ve stavu bezmoci, pasivity
a závislosti, aby mohl udržovat svou fasádu - klient jej naopak potřebuje, aby
nemusel vzít zodpovědnost sám za sebe a trpí tím nejen pomáhající, ale i celý
proces pomáhání (opakem této situace může být ochrana netečností) – často
dochází ke splynutí v případě, že obě strany mají nějaký podobný, nezvládnutý
konflikt, který může být ale projeven i různým (nebo dokonce i zdánlivě
protichůdným) způsobem.
Ten, kdo pomáhá, má také vždy odpovídající míru moci. Ta může být vymezena
zákonnými pravomocemi nebo může vznikat uvnitř jednotlivého vztahu mezi
pomáhajícím a klientem (ať už z iniciativy pomáhajícího nebo klienta). Naprosto
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souhlasím s tím, že : „… klient je do jisté míry bezmocný už tím, že něco potřebuje a
pomáhající je do jisté míry mocný už tím, že pomáhá (nebo alespoň pomoc slibuje)“
(Kopřiva, 2000). A také s tím, že mocenská pozice silně ovlivňuje možnosti a způsob
poskytování pomoci.
Projevy moci mohou být různé od nevlídných a neomalených až po laskavé
a podle toho pak mohou vypadat některé reakce klientů – např. „stáhnou
se z kontaktu, zaujmou postoj uctivé pasivity, sevřou se zlostí a křivdou nebo se
naučí žadonit o mezilidský kontakt“ (Kopřiva, 2000). A troufám si říct, že zde platí
přímá úměra : čím větší pravomoc pomáhající má, tím větší je tendence klienta
k odstupu a nedůvěře a může pak docházet ze strany klienta k účelovému
zkreslování faktů a k jiným formám manipulace.
Není lehké se rozhodnout, kdy má pomáhající klienta vést a řídit a kdy ho naopak
podporovat, aby řešení svých problémů našel sám. Někdy je rozhodnutí
pomáhajícího, na základě mocenského postavení, nezbytné (např.hrozí-li nebezpečí
z prodlení, klient je v kritickém duševním stavu…). Mocenskou autoritou může být
pomáhající pochopitelně také tam, kde má podat vyjádření na základě svého
odborného vzdělání a zkušenosti. Často také dochází k tomu, že klienti vedení nejen
očekávají, ale i vyžadují a pomáhající se nechá do tohoto postavení vmanipulovat.
V dalších případech si však pomáhající může tuto moc aktivně brát a může ji
dokonce vyžadovat jako podmínku své pomoci.
Podle Kopřivy (2000) by bylo dobré, „…aby ten, kdo je důvěrníkem klienta, nebyl
současně i vykonavatelem úředně svěřené pravomoci. A pokud to možné není, aby
se alespoň dbalo na to, aby každá situace výkonu pravomoci byla pro klienta
zřetelně odlišena od situace pomáhání“.
Existují různé typy intervence – rada, komentář, otázka …, z nichž každá má
různý potenciál. Volbou typu intervence přispívá pak pomáhající k určení míry moci,
kterou přebírá v pomáhajícím vztahu. Ostatně např.v systemickém přístupu se
objevuje názor, že veškeré jednání pomáhajícího, které není klientem výslovně
vyžádáno, není pomocí, ale kontrolou.
Je třeba, aby si pomáhající projevy svého mocenského postavení uvědomoval.
Rozpoznat jej lze například tím, když si uvědomí, že by se ve stejné situaci choval
jinak vůči lidem, kteří mu svěřeni nejsou.
Vzhledem k tomu, že pomáhající profese většinou nebývají dobře ohodnoceny
finančně, může jednání pomáhajícího ovlivňovat touha po úspěchu, ocenění a
ohodnocení – pomáhající si tedy „vydělává“ kromě jiného i „kvalitou své lásky
k bližnímu“ (Kopřiva, 2000). Obecně platí, že v pomáhajících profesích by měl
pomáhající zakotvit skrze ty hodnoty, které nám může nejspíše nabídnout a mezi ně
samozřejmě úspěch a ohodnocení patří. Nezvyklá potřeba ocenění (buď přímo
projevenou chválou a vděčností nebo nepřímo tím, že se pod vlivem pomáhajícího
klient viditelně změní k lepšímu) je ale vysvětlitelná tím, že se díky ní pomáhající
snaží zbavit vlastní nejistoty se svou profesionální kompetencí.
Špatné také je, když si pomáhající odreagovává svou nespokojenost
s ohodnocením (ať již finančním, či jiným) ve svém vztahu ke klientům – může se pak
projevovat manipulativně, vtíravě nebo například i agresivně.
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Podle Schmidbauera (2000) platí prý dokonce pravidlo, že : „Všichni pomáhající
mají sklon připisovat příznivé změny u klienta svému vlivu, zatímco změny nepříznivé
se odvozují z jiných vlivů (např.rodinných příslušníků, podniku, společnosti,
dědičných vloh,…).“
Čím méně je pomáhající angažován v práci s klienty a čím větší k ní má nechuť,
tím spíše bude náchylný k tomu, aby potíž klientů viděl jen jako následky
nedostačivosti, za niž jsou oni sami osobně odpovědní. A naopak – může se tento
způsob myšlení objevit i v případě, že se pomáhající až příliš angažuje ve prospěch
klienta (a mnohdy i v případech, kdy to klient sám nevyžaduje nebo nepotřebuje).
Častým případem tzv. nepřímé agrese, která se v pomáhajících profesích
objevuje je to, že pomáhající pohlíží na kienta jako na „sebedestruktivního“, „příliš
primitivního“ nebo „psychopatického“ (Schmidbauer, 2000).
Klient tak bývá nakonec potrestán za ctižádostivé ideální představy pomáhajícího
a někdy pak ještě pomáhající trestá i sám sebe za své selhání a s dvojnásobnou
horlivostí se pokouší porážku napravit nebo alespoň popřít. A ani případný úspěch
klienta nemusí někdy vyvrátit domněnku pomáhajícího, že klienty je třeba neustále
podepírat. Projevem skryté agrese v těchto případech je např. situace, kdy
pomáhající přijímá zprávy o zlepšení stavu či situace klienta s výhradami nebo
skepsí a vysvětluje to „potřebou kontaktu s realitou“ nebo „podchycením zklamání
z opětného zhoršení“ (Schmidbauer, 2000).
Navíc úspěšný klient může také v rovině nevědomí probouzet v pomáhajícím
pocity závisti a rivality a důsledkem toho může být i neuvědomované jednání, které
může směřovat i proti zájmům klienta.
Dalo by se říci, že všechna tato úskalí se mohou vyskytovat buďto jednotlivě, jako
projevy individuálních citlivých míst některých pomáhajících – přičemž hlavní roli zde
hraje životní historie, která zanechává nesmazatelné stopy a současná osobní
situace pomáhajícího – nebo jako celý soubor jednání člověka, který si vybere za
smysl života právě pomáhání. A pro tento soubor pomáhajícího jednání na základě
určitého osobnostního vybavení se ustálil název - syndrom pomáhajícího.
Nejkomplexněji o něm nejspíše pojednává Schmidbauer (2000), který tvrdí,
že : „…k tendenci se obětovat přispívá především zážitek nepřijetí vlastními rodiči
v dětství“. Dokonce přímo používá pro toto rané narcistické poškození termín
„odmítnuté dítě“. Syndrom pomáhajícího pak Schmidbauer vysvětluje jako „nutkavé
pomáhání“ na základě osobnostních předpokladů pomáhajícícho, jako je např. vnitřní
nejistota a slabost, zakomplexovanost, neurotické chování, aj. A varuje před tím, aby
se toto jednání nezvrtlo v obsesi, jejímž prostřednictvím by pomáhající řešil hlavně
své vnitřní problémy (své rané trauma odmítnutého dítěte, svůj hlad po uznání, po
emfatickém porozumění a po vzájemnosti) a ne obtíže klienta. Nutkavé pomáhání je
pro pomáhajícího cestou k pozitivnímu pohledu na sebe samého, který se pokouší
najít „venku“.
V některých případech dokonce pomáhající profese (pokud jsou vykonávány bez
průpravy a supervize) mohou tuto poruchu u pomáhajícího udržovat a dokonce
prohlubovat, protože navenek se projevuje jako spolehlivý, neúnavný a cílevědomý a
jeho jednání je vždy v souladu se všeobecně uznávanými altruistickými
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společenskými normami, jako je nezištnost a sebeoběť. Dost možná by ani
pomáhající profese nemohly bez těchto lidí existovat.
Signály syndromu pomáhajícího mohou být podle Schmidbauera (2000)
např. „neschopnost cítit se při chvále a uznání skutečně dobře, vyhýbání se jasným
dohodám o výkonu a protislužbě při interakcích pomáhajícího, nediferencované
nabídky pomoci, popírání beznadějnosti některých opatření, časté pocity zklamání ve
směru vlastních očekávání vděku klientů nebo jejich uzdravení, strach a zdráhání se
požadovat od klientů protislužby (např. přesný příchod, dodržování dohod či placení
účtů)“. Pomáhající se syndromem pomáhajícího prožívají také otevřené vyjádření
svých citů jako vtíravé předvádění, které každého obtěžuje a důsledkem toho
vytvářejí „…nejasné a nevyjasnitelné mezilidské situace, jež charakterizuje
ambivalentní komunikace – něco jiného vyjadřují na verbální a něco jiného na
neverbální úrovni“ (Schmidbauer, 2000).
U těžších forem může mít tato porucha dokonce podobu až k sebepoškozování
vystupňované činnosti, za kterou stojí nenasytná potřeba uznání a zároveň veliká
závislost na vnějších projevech tohoto uznání. Podle Schmidbauera tito pomáhající
nevědomě stále věří, že lásku získají jen díky tomu, co dělají a ne díky tomu, jací
jsou a při dlouhodobém vystupňování pak u nich často dochází :
- ke skryté agresi – jsou přesvědčeni, že lidé jsou nevděční a lze se od nich nadít jen
zklamání
- k těžkému psychosomatickému utrpení – např.žaludeční vřed nebo srdeční infarkt
- k nervovému zhroucení nebo dokonce náhlému výbuchu sadistického nebo naopak
masochistického chování u osob, jež byly dosud nápadné svými ohledy, nezištností
a ochotou pomáhat
- k suicidálním pokusům, závislosti nebo např. psychosomatickým symptomům
Některé z těchto projevů se ale mohou objevovat i u dalšího syndromu, o kterém
se chci zmínit a tím je, dnes velmi frekventovaný termín, syndrom vyhoření.
Jde o „stav emočního a tělesného vyčerpání doprovázený ztrátou zájmu o práci,
nedůvěrou k druhým, depersonalizací klientů, ztrátou pečujícího postoje, cynismem
vůči klientům a hlubokým pocitem vlastního selhání, nízké morálky a sebesnižování“
(Maslach in Hawkins, 1994). Zdrojem těchto pocitů bývají nejčastěji nerealistická
očekávání toho, čeho lze v pomoci klientům a v jejich změně dosáhnout, které vedou
později ke ztrátě iluzí a k apatii.
Dalším úskalím pomáhajících profesí je také malý zřetel na obnovu energetického
potenciálu. Pomáhající pracovníci se setkávají s velmi těžkými osudy klientů a často
se cítí silně vyčerpaní z každodenního kontaktu s těmito situacemi. Práce
v pomáhající profesi může sice na jedné straně energii dodávat, na druhé straně ji
ale může velmi intenzivně odčerpávat, proto je zde více než v jiných profesích
zapotřebí dbát o dobré hospodaření s energií.
Kopřiva (2000) podrobněji popisuje příčiny vzniku syndromu vyhoření jako :


„ztrátu ideálů“ –na počátku je nadšení a velkolepé cíle – postupně se díky
potížím cíle oddalují a mnohé se ukáží jako nedosažitelné – ztráta důvěry ve
vlastní schopnosti + ztráta smysluplnosti práce samé („kdo hoří, může vyhořet“)
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„workaholismus“ – závislost na práci – nutkavá vnitřní potřeba hodně pracovat,
neklid + charakteristické rysy pro jakoukoliv jinou závislost



„teror příležitostí“ – aktivní lidé někdy nedokáží odolat příležitosti vzít si další
závazky – nedostatek řádu v životě a horší kontakt s realitou (chybný odhad) a
někdy také neschopnost odmítnout

5)

Možnosti práce na odstranění osobních omezení provázející
pracující v pomáhajících profesích (výcvik, supervize)

Pro pomáhajícího je velmi těžké akceptovat pro sebe pomoc. K jeho obranné
struktuře patří pomáhat druhým na účet vlastních přání a odmítání vlastní
potřebnosti. Pomoc pak přijímá nanejvýš ve formě „dalšího vzdělávání“, aby ještě
zdokonalil svou schopnost výkonu pomoci.
Musí se proto učit více myslet na sebe a více se akceptovat, a pak se také dokáže
mnohem lépe skutečně věnovat svým klientům a přizpůsobit se jim. Ale to může
fungovat jen tehdy, jestliže jeho jednání není určováno nezpracovanými a
nepřiznanými konflikty. Přičemž nevědomost těchto konfliktů je pravděpodobně
důležitější než stupeň jejich závažnosti.
Hlavním východiskem tedy je, přiznat si, že každý člověk si v sobě nese četná
bolestivá místa, která jsou pozůstatky po nezhojených citových úrazech utrpěných
během naší osobní historie. To, aby se pomáhající naučil tato místa vnímat a citlivě
k nim přistupovat u sebe samého, je přinejmenším stejně důležité jako respektovat
obdobná bolestivá místa u klienta.
Pokud se pomáhající vyhýbá uvědomění si bolestivých míst, může dojít k tomu, že
se citový úraz nezhojí, ale přežívá opouzdřen pod prahem jeho vědomí a ovlivňuje
dál jeho rozhodování a omezuje jeho vnitřní svobodu. Zahájení procesu hojení je
založeno na plném přijetí a prožití bolestivého místa a na jeho výstižném
pojmenování.
Pomáhající by si měl uvědomovat, že nepříjemné prožitky (studu, viny, agrese,
křivdy, strachu,...), které v něm některý klient vyvolává, nejspíše jitří některé z jeho
vlastních bolestivých míst. Měl by se snažit tyto prožitky neodmítat, ale pokusit se je
uvědomovat a přijímat.
Úměrně s tím, jak poroste jeho schopnost vlídně vnímat své vlastní obtížné
pocity, zvyšuje se i jeho připravenost akceptovat druhé lidi, které nyní vnímá jako
obtížné. Uvědomění motivu může (ale nemusí) někdy stačit k tomu, aby motiv ztratil
svou sílu. Jde vlastně o proces, na kterém je založena psychoterapie.
Lidé si často myslí, že zážitky, které v nich druzí vyvolávají, zapříčinili především
oni, ale opak je pravdou – vytváří si je každý sám, i když někdy i proti své vůli.
A každý sám je za ně také odpovědný.
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Pomáhající by si měl uvědomit, že v kontaktu s lidmi mu důležité informace
podává přímo jeho tělo – tam totiž poznává, jak na něj druhý člověk působí. Měl by
se tedy naučit se svými emocemi pracovat jako se signály, které jej upozorňují na
jeho vlastní limity. Rozvoj tělového vnímání je důležitý hlavně ze dvou důvodů :
protože tělo je důležitým nástrojem poznání a protože tělo je zdrojem energie.
Pomoci by tedy v prvé řadě mohla např. jóga, relaxace, změna životního stylu ve
smyslu větší péče o sebe, dobré zázemí ve svém osobním životě, přijetí sebe
samého, realistický pohled na svět a lepší organizace času.
Co konkrétně tedy může pomáhající udělat, když si uvědomuje, že ve vztahu ke
klientům si nezřídka odžívá své vlastní emoce, že má tendenci je nadbytečně řídit, že
prožívá svou práci jako oběť, že klientům neumí naslouchat, že nedovede uchránit
svou autonomii proti jejich agresi, že mu jeho práce bere energii a netěší ho ?
Mezi dvě základní cesty, jak může pomáhající pracovat na svém vztahu k sobě,
ke světu a ke klientům, patří výcvik a supervize.
Schopnost vlastní reflexe pomáhajících je možno rozvinout absolvováním
sebezkušenostní skupiny, která dává důležitý základ pro celoživotní práci na sobě.
Hlavním smyslem je - uvědomit si svá citlivá místa, dostat se do kontaktu
s nejdůležitějšími vlastními emočními traumaty a najít pro ně pojmenování, aby se
tak zmenšila možnost, že si bude své vnitřní problémy odreagovávat na klientech. To
ovšem předpokládá aktivní přístup účastníka, který by si měl být vědom svého cíle,
tzn., že : „jde o to, aby sám sobě porozuměl, a nikoliv aby někdo porozuměl jemu“.
Vedle toho existují výcviky jednotlivých dovedností – kde se pomáhající může učit
např. hájit svou autonomii, klást požadavky, pozorně naslouchat, řešit mezilidské
konflikty,vzbuzovat naději, projevovat uznání, aj. – tzn. konkrétní interpersonální
dovednosti, které potřebuje v každodenním styku s klienty. Z takového nácviku však
těží jen ten, kdo je pro novou zkušenost natolik připraven, že se s ní při nácviku
propojí (nestačí jen nacvičit, ale také procítit).
V praxi bývají často tyto dvě možnosti zkombinované a tvoří tak ucelený program,
který by měl odpovídat na všechny hlavní problémy, jež pomáhajícího ve vztahu
k jeho klientům potkávají.
Další metoda reflexe vlastního profesionálního jednání v pomáhajících profesích
je supervize – což je živá práce na konkrétních praktických problémech. Tato
metoda bývá přímou součástí profesionálního vzdělávání a je vhodnou metodou
učení dospělých. Týká se emočních a vztahových aspektů práce s klientem, tzn., že
nemá nic společného s řízením a kontrolou pomáhajícího (jedinou pravomocí
supervizita je rozhodnutí o tom, zda je supervidovaný způsobilý prakticky pracovat
s klientem).
Schmidbauer (2000) však upozorňuje na to, že někdy může u pomáhajících se
syndromem pomáhání výcvik naopak tento syndrom vystupňovat (místo, aby došlo
k jeho analyzování a oslabení), a to zejména proto, že se v cvičné terapii za daných
poměrů jen těžko daří navodit situaci, kdy by se pomáhající stal opravdovým
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příjemcem pomoci – je tedy nebezpečně posilován pocit, že „je přece ve výcviku kvůli
někomu jinému než kvůli sobě“.
Důležitým hlediskem, podle něj, je to, jestli převzetím role pomáhajícího na nové
úrovni ustupuje vývoj vyjadřování emocí a opět získává převahu kontrolovatelné
chování orientované na výkon. V takovém případě by se nejednalo o skutečný vývoj
započatého procesu osvobození, ale o zdokonalení dosavadních forem obrany. A
v takovém případě se terapeutický postup stává svou vlastní překážkou.
Proces proměny pomáhajícího, díky střetnutí se s vlastními pocity, kdy začne
konečně jednou myslet na sebe, tak může být šancí a zároveň nebezpečím. „Šance
spočívá v tom, že získá o něco více z uskutečnění svých nejvlastnějších potřeb a
díky tomu i příležitost ke zpochybnění svého automatického fungování v nějaké
pomáhající instituceinebo ve zpevněné roli v povolání a nebezpečí pak v ústupu
z reality („teď již myslím jen na sebe“)“ (Schmidbauer, 2000).

6)

Závěr

„Pomáhání druhým je, pro někoho krásná, pro někoho nebezpečná, ale
především náročná profese (z hlediska mezilidských vztahů a psychické zátěže by se
dala dokonce zařadit do „rizikových povolání“), která pomáhajícího formuje, ale
někdy také deformuje.“ (Šiklová, in Kopřiva, 2000)
Z předchozího textu bych chtěla vyzdvihnout ponaučení, že ne všechna „úskalí“
pomáhajících profesí mohou být pomáhajícím na překážku a naopak, ne všechny
„zisky“ jim mohou být k užitku.
V duchu obecně používaných rčení - jako např. „Nikdo nemůže druhému pomoci
vyřešit problém, který ještě sám nezvládl“ nebo ještě jinak „Nikdo nepřivede pacienta
dál, než je on sám“ – by dokonce slabosti a nedostatky (vlastní i cizí) mohly být právě
dobrým předpokladem účinné pomoci. Pokud si je pomáhající dokáže připustit a
podaří se mu vlastní situaci zvládnout, pak se jeho vlastní zkušenosti stanou
v pomáhající profesi výhodou.
Pokud ale pomáhající není schopen a ochoten si své pocity a slabosti připustit,
ztrácí tím profesionální přístup a objektivnost pro posouzení situace klienta. Někdy
může dojít i k tomu, že se vzdá a začne dokonce sebe a svou činnost ostouzet,
případně vykonávat jako pouhé zaměstnání to, co dříve idealizoval jako službu
bližnímu.
Řešením v tomto případě je tedy směřování k vědomějšímu zacházení se
situacemi, v nichž se pomáhající ocitá a k rozlišování mezi pomáháním jako obranou
a pomáháním jako aktivitou řízenou vlastní vůlí a chutí. Tzn. na jedné straně se cítit
připraven ke každé vstřícnosti, jež posiluje cíle klienta a povzbuzuje jej, na straně
druhé ale být vnitřně svobodný k odmítnutí každé pomoci (bez výčitek a bez
trestajících spodních tónů v neverbální komunikaci).
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A k tzv. „vědomému a uvědomělému pomáhání“, podle mého mínění, může
přispět, když si každý, kdo se rozhoduje pro práci v pomáhajících profesích, zkusí
zodpovědět na některé základní otázky, jako např.:
Co vás osobně přitahuje k pomáhajícím profesím a co vám na nich naopak
připadá jako problematické? Jaké máte představy o sobě ? Které své osobní vlohy
nebo vlastnosti pokládáte za důležité pro práci pomáhajícího a které naopak vidíte
jako překážky ? Jaký je váš skutečný postoj ke klientům ? S jakým druhem klientů
byste chtěli/ mohli nebo nechtěli / nemohli pracovat ? Jaké je vaše stanovisko vůči
hodnotám v pomáhajících profesích ? Jaké metody práce a směry upřednostňujete ?
jakou roli nebo pozici byste chtěli zastávat ?

7)
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Metodika vzdělávání jako součást terapeutického procesu
v komunitě pro drogově závislé
Eva Svačinková

Úvod
Motivem zvoleného tématu byl fakt, že osmým rokem pracuji v terapeutické komunitě
s klienty drogově závislými. Jako jeden z členů terapeutického teamu se podílím na pomoci
úspěšně absolvovat náš program, který má napomáhat klientům dlouhodobě abstinovat i po
ukončení komunitní terapie.
Při mých úvahách co je tím co léčí, co pomáhá našim klientům, je dle mého názoru, důraz,
který klademe na program vzdělávání v průběhu celé jejich léčby. Myslím si, že by se tato
aktivita dala zahrnout do jedné ze specifik terapie v naší komunitě. Přispívá k tomu i složení
našeho terapeutického teamu, které je profesně a zájmově velmi pestré, čítající širokou škálu
profesí od lékaře, pedagoga, inženýra ekonomie, psychologa, zdravotní sestry, editorky,
geologa, sociální pracovnice. Již v prvních fázích provozu jsme do terapeutického programu
zařadili vzdělávací aktivity, které pomáhaly nastartovat a rozvíjet proces učení a prohlubování
„vzdělávacích návyků“. Vnímám, že zpočátku tato aktivita vznikala spontánně, jaksi
intuitivně, ale v průběhu času jsme si stále více uvědomovali, jak důležité a nezbytné je u
klientů tyto procesy provokovat a upevňovat. Pravděpodobně také moje aktuální osobní
zkušenosti z procesu pětiletého terapeutického výcviku SUR mě více zviditelnila potřebu se
tomuto tématu věnovat formou této závěrečné teoretické práce.

1. Učení jako terapeutický proces
Učení je aktivní a tvořivý proces, rozšiřuje vrozený genetický program a možnosti jedince,
jeho smyslem je přizpůsobování se novým situacím. Znamená činorodost intelektu, jako
nejúčinnějšího prostředku rozvíjejícího osobnost v dětství a zpomalujícího stárnutí
v pozdějším věku. Znamená zvídavý životní styl, / tolik citace /.
Dovolím si asociovat co mě napadá k pojmu učení, ( - být otevřen změně, - touha dozvědět se
něco nového, - má v sobě socializační prvek, - učením se obracíme k sobě, společnosti,
- když se učíme jsme in, - když ne jsme out, - život v přítomnosti, - propojujeme se
s budoucností, - nezůstáváme myšlenkami v minulém, - máme motiv, cíl, - učíme se něco
kvůli něčemu).
Klient v terapeutické komunitě vchází do nového prostředí, zapojuje adaptační mechanismy,
navrací a obnovuje zapomenuté či nerozvíjené složky osobnosti, např. empatie, zjišťuje vnější
a vnitřní hranice, učí se rolím, zodpovědnosti, zrcadlení a zpětné vazby. Okolní zpětná vazba
urychluje proces vnitřních změn . Opět se učí, dostává se k rolím žáka, učitele, což v průběhu
celého terapeutického procesu zažívá např. formou předávání zkušeností v pracovních
funkcích. Tím dochází k přirozenému procesu učení formou nápodoby, učí se předávat
nabyté vědomosti, musí hledat formy, které jsou nejvhodnější, tak aby došli k tomu, komu
jsou určeny.
Kultivace a druhy učení
V léčbě drogově závislých je nutné znovu nastartovat proces učení. Různé teorie učení nabízí
různé postoje a přístupy. Zmínila bych tři základní procesy teorie učení. Klasické
podmiňování, operantní podmiňování, učení nápodobou. Operantní teorie vede k názoru, že
klienti mohou sami zpevňovat chování, které je v rozporu s užíváním návykových látek.

334
Literatura uvádí, že vhodnější je důraz na zpevňování požadovaného chování než trestání
nežádoucího chování, viz.Miller Munoz. Učení nápodobou u klientů s drogovou závislostí se
zdá nejefektivnější. Dokáže nejrychleji vytvářet nově naučené chování. Obsahuje pozorování
chování druhého a následně provádění tohoto chování za přítomnosti vhodných zpevňujících
souvislostí, viz. základy teorie sociálního učení, představitel Albert Bandury.
Tato teorie zahrnuje dva dílčí procesy učení pozorování a výkon. Vycházejí z toho, že pokud
se smyslové, emocionální, kognitivní i motorické způsoby zapojí do kódování nově
napodobovaného chování bude toto chování. uloženo a znovu vyhledáváno s nejvyšší
efektivitou. Výskyt chování je závislý na vlastnostech vzoru (např. na stupni úcty či vážnosti,
kterou pozorovatel ke vzoru cítí ), na tom, zda vzor za toto chování je odměněn či trestán, zda
je pozorovatel motivován k realizaci napodobovaného chování, a zda pozorovatel očekává, že
bude jeho chování zpevněno stejně jako vzor. Učení nápodobou se projevuje při vzniku
závislostí u adolescentů. Když se dospívající přátelí s vrstevníky, kteří berou drogy, přitom je
považuje za atraktivní a oblíbené. Učí se závislému chování poměrně rychle.Taktéž učení
nápodobou ovlivňuje udržování závislého chování tak, že lidé se často chovají, jak je vlastní
členům skupin, aby si zajistili, že budou nadále přijímáni. Závislý lidé často postrádají
behaviorální dovednosti např. asertivita účinně odmítat. Mohou se učit novým dovednostem
a myšlenkovým postupům prostřednictvím pozorování jedinců, kteří těmito schopnostmi
disponují. Teorie nápodobou poskytuje teoretickou základnu pro metody psychologických
dovedností jako jsou např. relaxace, sebevědomý přístup, zacházení se zlostí.
Terapeutický proces
Proces je definován jako postupná řada po sobě následujících, k sobě se vztahujících a
vzájemně souvisejících událostí či změn. Terapeutický proces jak ho vnímám u klientů našeho
komunitního programu je přijmutí řádu, schopnost v něm fungovat, naslouchat názorům a
radám starších. To nastartuje proces změny, nerozumím ale věřím, proces důvěry v okolí
propojí se s procesem důvěry k sobě samému, „zvládnu abstinovat, zvládnu žít jinak než
doposud“.

2. Růst v kontextu úspěšné léčby drogově závislých
C. Rogers v knize Svoboda učit předkládá
teorii smysluplného učení zaměřeného
k osobnostnímu růstu a vývoji. Do takového učení jsou zapojeny jak citové, tak poznávací
složky člověka, vlastní iniciativa, vše pronikající vliv na chování, postoje i osobnosti učícího
se. Vize učící se společnosti jsou založeny na víře v existenci přirozeného sklonu lidí učit se a
tím se stává nedílnou součástí moderní společnosti, lidskou přirozeností. Humanistická teorie
pracuje s pojmem růstu osobnosti v kontextu učení se jako faktem „třetí síly“. Představitelé
A. Maslow a C. Rogers, vysvětlují, že lidé mají neohraničené možnosti vlastního růstu a
rozvoje.
Vývoj osobnosti by měl být kultivován, zvl. v oblasti terapie drogově závislých to vidím jako
nutnost. Drogová závislost je zákeřná nejen svojí psychickou a fyzickou závislostí, ale i
problematikou poškození až devastací sociálního, rodinného a vztahového prostředí klienta. U
kl. drog. závislých je problém s nezvládnutým procesem růstu, zvl. se uvádí citlivé období
puberty, které je vnímáno jako krizové pro vznik závislosti. V tomto období jsou na
dospívajícího kladeny velké nároky např. separace od rodiny, vytváření profesního zaměření,
začátek prvních sexuálních zkušeností, vytváření vlastního vztahového zázemí mimo primární
rodinu. V TK proces učení se a vzdělávání je prostředkem k navrácení se klienta do období,
kdy proces svého růstu pozastavil díky závislostní kariéře. Učení se kl. napomáhá nejen k
získání základních dovedností, jak úspěšně abstinovat, udržet nabyté vědomosti, uplatnit je,
ale i napomáhá dále rozvíjet a pracovat na vlastním „self managmentu“. Učit se
prostřednictvím životních zkušeností, z překonaných krizí, kterému jsou v průběhu celého,
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zhruba ročního pobytu v terapeutického programu, intenzivně vystavováni. Jako cíl mého
terapeutického působení v komunitě sleduji „klientův self managment“. Směřovat růst tam
kam chci a mít prostředky k tom, jak toho dosáhnout.

3. Metodika programu všeobecně vzdělávacích aktivit v TK Magdaléna
Všeobecné vzdělávání klientů v rámci celého terapeutického procesu v komunitě napomáhá
k zvýšení klientových dovedností a tím mu umožňuje vyšší šance obstát a plynule se zařadit
do sociální sítě. Napomáhá mu k tomu pravidelné a systematické učení, které je v rámci
terapeutického programu zařazeno do opakujících se bloků, které přirozeně navodí a posílí
návyk celoživotního vzdělávání a profesionalizace v budoucím zaměstnání což ve výsledném
efektu přináší osobní i společenský zisk. Nabízí klientům novou formu realizace a naplnění
života bez drog.
Vstupní stav klienta do programu všeobecného vzdělávání











žádné či nedostatečně vypěstované učební návyky
nedokončené vzdělání či vzdělání bez dostatečné praxe a s tím snížená
schopnost orientace ve světě
nezaměstnaní, bez kvalifikace
konflikty se zákonem či aktuálně po výkonu trestu odnětí svobody
nízká motivace k všeobecnému vzdělávání
neochota a strach přijímat nové impulsy a informace, které by mohli navodit
změnu ve vnímání a přístupu k sobě samému
neschopnost soustředění zvl. v počátcích léčby
snížená sebedůvěra a vytrvalost
úbytek intelektových schopností ovlivněných jejich drogovou kariérou
problematický vztah k autoritě „učitele“ (zvl. Negativní zkušenost v prvních
fázích vzdělávání na ZŠ)

Popis stávajících činností
Všeobecné vzdělávání klienta probíhá kontinuálně od jeho nástupu do programu až po jeho
oficiální ukončení formou povinných a fakultativních programů s minimálním počtem 3h
týdně. Největší důraz na vzdělávání je kladen v I. a II.fázi léčby, III.fáze spíše slouží
k upevňování a praktické realizaci nabytých vědomostí. Mezi povinné programy patří
tématické skupiny (ze strany teamu tak i ze strany klientů), edukativní programy zaměřené na
životní filosofie, hodnotový žebříček a keramiku, která rozvíjí manuelní a tvůrčí činnost. Mezi
fakultativní programy patří (keramika, fotokomora, dekorační vazba květin, ruční práce, PC
vzdělávání + práce s internetem, pastorace, vydávání komunitního časopisu, učení cizím
jazykům v rámci dobrovolnické práce s německými dobrovolníky, možnost hudebního
vyžití… ) V rámci „zátěžových programů, nepřímo souvisejících se vzděláváním, klienti
nabývají všeobecný přehled a kulturní povědomí o místech, které v rámci programu navštívili,
což je realizováno formou vědomostních kvízů. Tento program přináší širší povědomí o
hlubších souvislostech historických, kulturních, zeměpisných, napomáhá k zakořenění,
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navozuje vlastenecký postoj, zvyšuje pocit zodpovědnosti a ochrany životního prostředí.
V rámci programu klientům zprostředkováváme přehled o státních + křesťanských svátcích,
snažíme se dodržovat rituály a tím pomáháme prohlubovat znalost a povědomí v historicko
politickém kontextu, vnášíme aktuální dění ve světě, které také nepřímo zprostředkováváme
každodenním dodáváním novin. Součástí všeobecného vzdělávání se kl. taktéž učí
„Plánovat“. V rámci svých individuálních plánů, na kterých pracuje s garantem /členem
teamu, se učí např. finančnímu plánování, kde získává zkušenosti v aritmetice, abstraktním
myšlení.
Povinné programy
Tématické skupiny: Klienti se učí analýze a syntéze konkrétních témat a problémů, učí se
rétorice, prezentace, jazykové stylistice, vyhledávají a sbírají informace k danému tématu,
zlepšují koncentraci a zacílení na daný úkol.
Edukativní programy: Klienti slyší informace z různých společenských oborů (divadla,
literatury, politiky, malířství, architektury, sociologie, zdravotnictví, práv..atd.) v širších
kontextech což jim rozšiřuje všeobecný přehled a umožňuje lepší orientaci ve společenském
dění, učí se diskuse a zároveň tolerance jiného názoru.
Keramika: Klient se zde učí manuelní zručnosti, spojuje abstraktní informace s praktickým
zážitkem tvorby. V rámci této aktivity má možnost konkrétně spojit teorii s praxí, díky
možnosti zrealizovat konečný výrobek své činnosti relativně rychle a bezprostředně, učí se
zde trpělivosti, (nejde mi vytočit na kruhu okamžitě tvar jaký chci ) důslednosti ( když něco
ošidím projeví se to na nefunkčnosti, např. hrníček teče ).
Fakultativní programy








Pastorace (spolupráce s místní farou na kulturně náboženském dění města, zapojují se
pravidelně do programů pořádaných farou jako jsou např. dětský den, pomoc při
organizaci a tvorbě akcí během roku, organizace programu pro děti z farní obce)
PC vzdělávání + práce s internetem ( obecně tento program odbourává izolaci
klientů od okolí, umožňuje zvl. Ve III.f. léčby snadnější vyhledávání práce, rychlý
kontakt s potenciální zaměstnavatelem)
Fotokomora ( teoretické a praktické dovednosti s vyvolávání fotomateriálu, d
okumentace, rozvíjení uměleckého cítění, možnost prezentace i mimo
komunitu)
Vydávání Časopisu + web stránky ( rozšiřuje vědomosti českého jazyka, učí se
gramatice, stylistice, kolektivní spolupráce, dodržení termínu odevzdané práce,
syntézy hlavní myšlenky sdělení, kreativitě )
Dekorační vazba květin ( rozvíjení přírodopisných vědomostí, rozvíjení estetického
cítění)
Ruční práce ( zvyšován manuelní zručnosti, práce s materiálem, rozvíjení
abstraktního myšlení )
Výuka cizích jazyků ( konverzace s rodinným mluvčím v rámci dobrovolnické
aktivity v TK, ztráta ostychu, překonávání bariér)
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Žádoucí efekt:












prevence relapsu
doplnění mezer ve všeobecném vzdělání
vedení klientů k dokončení profesního zaměření
podpora jejich duchovního růstu
podpora celoživotního vzdělávání
kolektivní spolupráce
aktivní trávení volného času
výchova k občanské zodpovědnosti a aktivnímu postoji
posílení sebevědomí při kontaktu s okolím
získání zdravého vztahu k autoritě učitele
schopnost orientace ve světě

Vzdělávání klientů v rámci získávání základních sociálně profesních a společenských
dovedností (pracovní terapie)

Pracovní terapie je organizovaná pracovní činnost klientů, je jedním z pilířů resocializace. Je
to činnost ve prospěch komunity, jejímž cílem je za prvé pro klienty získání základních
pracovních návyků a dovedností a za druhé pro komunitu udržení jejího chodu a zajištění
hospodářské produktivity zařízení. Vzhledem k dřívějšímu asociálnímu způsobu života našich
klientů je pro většinu z nich setkání se smysluplnou prací novým zážitkem, který jim pomáhá
v uvědomování si své hodnoty pro společenství i ve zvyšování důvěry ve vlastní schopnosti.
Zároveň klientům pomáhá v integraci do komunity a identifikaci s filozofií zařízení.
Klienti procházejí během pobytu v komunitě postupně náročnějšími funkcemi na jednotlivých
pracovištích. Přebírají tak stále větší míru odpovědnosti za vykonanou práci – pracovní
terapie je tak zároveň formou tréninku odpovědnosti.
Organizace práce
Každodenní pracovní činnosti související s udržením chodu komunity (např. úklid, kuchyň,
farma, zahrada, kotelna) rozděluje klient vyšší fáze ve funkci šéfa domu na páteční samořídící
skupině a operativně během týdne.
Na ranní poradě terapeutického a hospodářského týmu o.p.s. za přítomnosti šéfa domu jsou
tyto činnosti koordinovány a jsou přidělovány příležitostné a sezonní práce klientům. Dále je
zde určována pracovní náplň sankcí.
Vedení a kontrolu nad kvalitou práce provádí denně šéf domu a pracovní terapeuti. Za výběr a
náplň pracovních činností jsou odpovědni pracovní terapeuti.
Pracoviště
 Úklid – klienti pod vedením šéfa úklidu provádějí úklid společných prostor domu
a bezprostředního okolí.
 Kuchyně – klienti pod vedením šéfa kuchyně mají na starosti přípravu jídel,
kulturu stolování, mytí nádobí, úklid jídelny a kuchyně při dodržování
hygienických norem
 Kotelna – určený klient se stará o topení a údržbu kotelny
 Údržba – určený klient se pod vedením údržbáře stará o běžnou údržbu domu a
event. dalších budov či provozů v areálu.
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Farma – klienti pod vedením šéfa zvířat pečují o prosperitu zvířat, přípravu
krmiva, krmení, úklid stájí a dojení.
Zahrada – práce v zahradnictví provádějí klienti pod vedením pracovního
terapeuta. Klienti III.fáze a chráněného bydlení zde mohou pracovat v rámci
„podporovaného zaměstnání“.
Truhlárna – práce v truhlárně provádějí klienti pod vedením pracovního
terapeuta. Klienti III.fáze a chráněného bydlení zde mohou pracovat v rámci
„podporovaného zaměstnání“.
Pěstírna hub – klienti III.fáze a chráněného bydlení zde mohou pracovat v rámci
„podporovaného zaměstnání“.

Mimořádné a sezónní práce
Těmto pracím se přizpůsobuje pracovní i terapeutický režim komunity dle jejich důležitosti,
mohou být nadřazeny rutinním. Sjednává je zpravidla pracovní terapeut. Jedná se např. o
sklizeň a sušení sena, zabijačky apod. Součástí těchto prací mohou být i výpomocné brigády
pro místní občany nebo instituce (obec, farnost, pomoc při povodních, atp.).
Tyto práce jsou významné pro rozvíjení kontaktů a dobré vztahy s místními obyvateli.

5. Pracovní rehabilitace sociálně ohrožených osob – drogově závislých
klientů, vytvoření plánu profesního vzdělávání
Vzdělávání a zaměstnávání klientů v podporovaném zaměstnání vede k získání pracovních
návyků, je proto za klíčový profesně-vzdělávací program pro osoby ohrožené sociálním
vyloučením. Umožňuje získání nových dovedností pro uplatnění na trhu práce a zapojení do
běžného způsobu života příslušné městské či venkovské komunity.
Vstupní stav klienta do programu pracovní rehabilitace
 nedostatečně vypěstované pracovní návyky a pracovní kultura
 problematický vztah k autoritě (k bezprostřednímu nadřízenému)
 nízká motivace k práci jako k běžnému způsobu obživy
 nereálná představa o hodnotě vykonané práce a s tím související finanční odměně
 nezkušenost s hospodárnými postupy a plánováním činností
 neschopnost vydržet rovnoměrné pracovní tempo a hospodařit se silami
 absence zkušenosti z uspokojení po dobře vykonané práci.
Pracovní rehabilitace probíhá v posledním měsíci II. fáze léčby a po přechodu do fáze III.
Specifický program zkušebního zaměstnávání v chráněných dílnách (truhlárna, zahradnictví)
po dobu jednoho měsíce (poslední měsíc před přestupem do III. fáze) s pracovní dobou 6
hod. denně. Cílem je posílit motivaci klienta k získání dočasného zaměstnání v Magdaléně,
o.p.s. Zároveň slouží k poznání a informování výrobního mistra v dílně, jaký klient se o
zaměstnání uchází, jedná se o analogii „zkušební doby“. Po vzájemné dohodě terapeut - mistr
– klient dojde k ukončení pracovní neschopnosti klienta a k uzavření řádné pracovní smlouvy
mezi Magdalénou, o.p.s. a klientem. Délka pracovní smlouvy je individuální, přizpůsobená
potřebě sociální integrace klienta, obvykle se pohybuje mezi 2 – 6 měsíci. Doprovodný
terapeutický program je zaměřen na psychologickou pomoc při řešení problémů podporující
integraci do společnosti a na trh práce.
Žádoucí efekt
 Získání běžných pracovních návyků
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Osvojení bezpečnostních a hygienických norem práce
Získání základní kvalifikace pro práci v zahradnictví a v truhlárně (včetně obsluhy
projektovacího programu na PC)
Zařazení se do pracovně právních vztahů získáním pracovní smlouvy a
zápočtového listu
Posílení sebevědomí při pracovních činnostech, které přinášejí užitek a radost
z provedeného díla
Satisfakce při činnostech v kolektivu spolupracovníků
Zvýšení kvality života akceptací práce jako smysluplného způsobu obživy
Motivace pro mladší klienty (vstupující do léčby), kteří žijí pod společnou
střechou s klienty programu pracovní rehabilitace.
Získání zdravého vztahu k autoritě zaměstnavatele
Orientace v právech a povinnostech podložené Zákoníkem práce s možností
korekce chování v terapeutickém rámci
Získání vztahu k archetypálním lidským činnostem, vztahu k půdě, vlastním
produktům, u pěstitelství pocit menší závislosti na nákupu plodin Přeměna
spotřebitele a producenta odpadu v hospodárně uvažujícího samozásobitele
event. samovýrobce s citlivějším přístupem k životnímu prostředí

Závěr
V závěru bych si dovolila uzavřít téma otázkou, „Není smyslem naší existence proces
neustálého učení a vzdělávání se, častokrát s nepříliš jasným cílem, provokován mnohdy
vnějším tlakem, ale zároveň i vnitřní potřebou?“.
V této souvislosti se mi nabízí příměr procesu učení jako cesty životem, kterou stručně
vystihuje citát „ Náš život je cesta. Má začátek i konec, obojí k cestě patří. Když máme
hodně sil a svižně kráčíme životem umíme být stateční a veselí. Budujeme vztahy,
dokážeme překonávat překážky i rozdávat radost“.
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Příloha škály hodnocení
Jméno klienta:
vyplnil:

datum:

17.1.1
Základy práce s PC

1.

17.1.4 Základní obsluha
PC
17.1.8 Word

2.
Excel

17.1.16

E-mail

17.1.20

Web

17.1.24

Vypalování

17.1.25 Umí používat program
k vypalování dat na CD.

17.1.28

Grafika

17.1.29

5.

6.
7.

Umí vytvořit soubor a
adresář, zkopírovat,
smazat, nahrát na disketu
apod.
17.1.9 Dokáže zpracovat text
(např. životopis) vč.
základních úprav textu –
typy písmen, tabulka.
17.1.13 Umí vytvořit
jednoduchou tabulku,
ovládá nejzákladnější fce
výpočtů.
17.1.17 Má e-mailovou schránku,
umí jí používat, odeslat
vč. vložené přílohy.
17.1.21 Umí používat web
k zábavě a hledání
informací – ví jak se na
internetu hledá
(minimum: zprávy,
počasí, jízdní řády).

17.1.12
3.
4.

17.1.5

17.1.32 17.1.33

17.1.2 Bod za
každý
splněný
17.1.6 Ano =1b
ne =0

17
17

17.1.10
Ano 17
=1b ne =0
17.1.14
Ano 17
=1b ne =0
17.1.18
Ano 17
=1b ne =0
17.1.22
Ano 17
=1b ne =0

17.1.26
Ano 17
=1b ne =0
Dokáže upravit fotku
17.1.30
Ano 17
(otočení, výřez, kontrast)
=1b ne =0
a vložit do textu.
17.1.34
Základy
17
práce s PC –
bodů celkem:

17.1.36
17.1 Aktivita ve zpracování informací
17.1 čte noviny,

17.1.41 Minimálně 1x týdně (ne
Blesk)

17.1 čte odborné či zájmové

17.1.45 Časopisy o PC hrách
neplatí

časopisy,

17.1.38

17.1.3

17.1.42
Ano 17.1.4
=1b ne =0
17.1.46
Ano 17.1.4
=1b ne =0
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17.1 je schopen předávat

17.1.57 Např: jazyk, práci s PC,
něco ze svých zájmů

17.1 dokáže hledat potřebné

17.1.61 Pomocí vyhledávacích
serverů (Seznam, Gogole
apod.)

17.1.50
Ano
=1b ne =0
17.1.54
Ano
=1b ne =0
17.1.58
Ano
=1b ne =0
17.1.62
Ano
=1b ne =0

17.1.65 Jde o inovace systémového
charakteru

17.1.66
Ano 17.1.6
=1b ne =0

17.1.69 Komplet organizační
zajištění vč. zjištění
dopravy, průvodcování atd.

17.1.70
Ano 17.1.7
=1b ne =0

17.1 sleduje Tv zprávy,

17.1.49 Min. 2 x týdně

17.1 čte beletrii či poesii,

17.1.53

informace - učí ostatní

informace na internetu
inovuje a tvoří –
17.1 opakovaně přichází
s kvalitními nápady na
zlepšení chodu komunity
vytvoří a zrealizuje
17.1 konkrétní projekt pro
ostatní (výlet, výstavu či
podobnou akci)

17.1 17.1.73

17.1.74
Aktivita ve zpracování
informací – bodů celkem:

17. Postoj ke stávajícím profesním znalostem a
dovednostem

17.1.77

Škála

17.1.80 Stačí mu to, jsem dost
dobrý..

17.1.81

0b

17. Verbálně projevuje zájem

17.1.84 Ale jen o tom mluví že
začne

17.1.85

1b

17. nesystematicky se

17.1.88

vzdělává
17. systematicky udržuje své
vzdělání

17.1.89

2b

17.1.92 Procvičuje to co již umí /
uměl

17.1.93

3b

17.1.96 Rozšiřuje či prohlubuje
profesní znalosti n.
dovednosti

17.1.97

4b

17. Cizí jazyk

17.1.101

17.1.102

Škála

17. Nezájem

17.1.105

17.1.106

0b

17. Samostudium

17.1.109

17.1.110

1b

17. Svépomocí

17.1.113 Učí se s někým
z komunity či
dobrovolníkem

17.1.114

2b

17. Kurz

17.1.117

17.1.118

3b

17. rozvíjí své znalosti či
dovednosti

17.1.5
17.1.5
17.1.6

17.1.7

17. nemá zájem se vzdělávat

projevuje zájem a

17.1.5

17.1.7
17.1.8
17.1.8
17.1.9
17.1.9
17.1.9

17.1.99
17.1.1
17.1.1
17.1.1
17.1.1
17.1.1
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17. četba v jazyce a překlad

17.1.122
Bonus 17.1.1
+1b
17.1.125
Cizí jazyk 17.1.1
celkem bodů

17.1.121 Míněna kniha či časopisy
– nikoli úkoly v učebnici

17.
17.1 Zájmy a volný čas

17.1.128

Škála

17.1.1

17.1 Nemá

17.1.131

17.1.132

0b

17.1 Má minimální

17.1.135 Jde na vyzvání – někdo
ho musí přesvědčit či
úkolovat plánem.

17.1.136

1b

17.1 Standardní a pravidelné

17.1.139 Funguje víceméně sám.

17.1.140

2b

17.1 Nadstandardní

17.1.143 Aktivně zapojuje ostatní

17.1.144

3b

17.1 Dále rozvíjí zájmy i mimo

17.1.147 Chodí do klubu, na
tréninky apod.

17.1.148

4b

17.1 + dále rozvíjí studiem

17.1.151 Studuje jak správně
trénovat či fotografovat

17.1.152
+1b

Bonus 17.1.1

17.1.155 Musí být jiného
charakteru (např.
posilovna a běhání
bonus nedostává)

17.1.156
+2b

Bonus 17.1.1

TK

Má další kvalitní

17.1 volnočasovou aktivitu
odlišného charakteru

17.1

17.1.159
Zájmy a volný čas –
bodů celkem:

17.1.1
17.1.1
17.1.1
17.1.1
17.1.1

17.1.1
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Přenos traumatu mezi generacemi
se zaměřením na rodiny přeživších holocaust
Michaela Svejkovská
1. Úvod
Tuto závěrečnou teoretickou práci práci píšu kromě jejího primárního účelu též jako
materiál pro lidi pracující v pomáhajících profesích, kteří přicházejí denně do styku s lidmi a
jejich často komplikovanými osudy. Mým záměrem je nastínit alespoň minimální vhled do
transgenerační problematiky, se kterou se často setkáváme a která se někdy zdá být tak lehko
uchopitelná, s jasnými souvislostmi. Zároveň ji píšu jako konkrétní pohled na problematiku
traumatu.
Snažím se uchopit velmi širokou problematiku, která navíc není dosud důkladně a
systematicky zpracována, o které však všichni něco málo víme. Výsledkem by tedy měl být
souhrn dosažitelných a relevantních informací. Konkrétně se pokouším objasnit obecnější
principy přenosu traumatu na základě konkrétních výzkumů přenosu traumatu u rodin
přeživších holocaust.
2. Trauma
Pokud se chceme zabývat traumatem, nejdříve bychom se měli pokusit o jeho definici,
či o co nejpřesnější popis. Termín traumatu úzce souvisí s termínem stresu a jeho zvládáním
(termín coping with). Trauma může vzniknout na základě jednoho silně stresujícího zážitku,
či na podkladě dlouhotrvající stresující situace. Přičemž tyto situace dle Vizinové a Preisse
(cit. z Psychické trauma a jeho terapie) vykazují následující charakteristiky:
8. příčina je pro jedince vnější
9. je pro něj extrémně děsivá
10. znamená bezprostřední ohrožení života nebo tělesné integrity
11. vytváří v jedinci pocit bezmoci
Konkrétně se jedná např. o následky nehody, požáru, živelné katastrofy, znásilnění,
sexuálního zneužívání, týrání, přepadení, smrti blízké osoby, náhlého vážného onemocnění.
Důležité je, že se nemusí vždy jednat o oběť, ale i o svědka takových událostí. Z pohledu
praxe se může jednat i o lidi poznamenané válečným konfliktem (přeživší druhé světové
války, holocaustu, vojáci mírových sil, novináři, dokumentaristé), perzekvované za
komunistického režimu, ale třeba i uprchlíky a politické vězně.
Podstatou traumatu je narušení psychických a biologických adaptačních mechanismů
jedince, který už není schopen vyrovnávat působení vnějších činitelů ohrožení vnitřními
zdroji a tak se ocitá v bezvýchodné situaci - není možný ani boj, ani útěk a zbývá jen úplná
bezmoc, zmatení a nepochopitelnost okamžiku. Takto prožívaná situace nemůže být zařazena
do životního schématu jedince a tak „zůstává obvykle neasimilována a později je nutkavě
znovuprožívána“ (cit. z Vizinové, Preisse: Psychické trauma a jeho terapie). Může dojít k
disociaci - oddělení různých duševních procesů, kdy emoce není spjata se vzpomínkou (tj.
člověk si jasně pamatuje co a jak se dělo, ale nevybavuje si odpovídající emoce), či naopak
emoce jsou přítomny v prožívání člověka, ale nejsou doprovázeny odpovídající vzpomínkou.
Ačkoli se takový člověk může zdát dobře přizpůsobený, za určitých podmínek mu hrozí
nekontrolovatelná afektivní reakce. Při traumatu také dochází k narušení mezilidských vztahů
- od těch nejintimnějších, až po ty abstraktní, jako např. náboženství nebo systém hodnot.
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Může být narušena bazální důvěra, důvěra v sebe, v systém, ve smysl celkově. Časté jsou
pocity viny.
Vliv na rozvoj traumatu má mnoho faktorů - úroveň vyspělosti člověka, jeho
osobnostní předpoklady, sociální a kulturní zázemí. Také je důležité, v jaké formě je přítomen
traumatizaci, zda je přímým cílem agrese, zda je jí přítomen jako svědek či je mu nějakým
způsobem blízká tato skupina, jako např. terapeutovi nebo členu perzekvované skupiny.
Příznaky traumatu:
1) Nadměrné vzrušení
je obranou organismu, který očekává nebezpečí a může na něj rychle zareagovat. Toto
vzrušení svým dlouhodobým působením generuje problémy, jako jsou např. přílišná
lekavost, podrážděnost, nespavost a další. Člověk neumí měnit své reakce na základě
zkušenosti, ale reaguje stále stejně neadekvátně a to i na opakované a třeba i minimální
podněty. Fyziologické změny dlouhodobého působení pak zpětně negativně ovlivňují
možnosti adaptace takto postiženého člověka.
2) Intruzivní příznaky
jsou neodbytné, vtíravé a opakující se pocity spojené s prožíváním traumatické události.
Samovolně se vynořují vzpomínky, flashbacky (obrazové i pocitové zážitky), děsivé
sny a noční můry. Tyto vzpomínky se mohou objevit na základě nevýznamných
podnětů, ale i bez konkrétního spouštěče ve formě např. úzkosti, strachu, studu či viny.
U těchto vzpomínek je velmi těžké až nemožné je verbalizovat, jsou stále stejné, jakoby
ustrnulé v čase a nemusí se vázat ke kontextu. Někdy si je postižený nedokáže
konkrétně ani vybavit - např. u nočních můr.
3) Příznaky stažení, sevření
jsou reakcí na nezvladatelnou situaci, ve které člověk nemohl kromě oddělení svého
vědomí od traumatizující situace udělat v podstatě nic. Kromě strachu se paradoxně
může objevit i pocit naprostého klidu, kdy vědomí registruje události, ale ty nemají své
konkrétní ukotvení. Může se objevit deformace vjemu - jiný průběh času, zaměření na
konkrétní zvuk a ztráta všeho dění okolo, může dojít ke znecitlivění apod. Tento jev se
také nazývá traumatický trans a chrání mysl člověka, nicméně při přetrvání zapřičiňuje
fyziologické změny v regulaci endogenních opiátů a tím zabraňuje ve zpracování
zkušenosti, která je otupená či "zapomenutá".
Tyto symptomy postihují kromě vědomí, myšlení a paměti také aktivitu a iniciativu
jedince. Člověk se snaží vyhýbat určitým situacím, které mohou vyvolat vzpomínku na
trauma. Jeho budoucnost je ochromena očekáváním strašných událostí, případně ztrátou
smyslu pokračování života a světa vůbec.
Návaznost stavů stažení a naopak zvýšené aktivity až zahlcení neposkytuje člověku
prostor pro nalezení potřebné rovnováhy a tím dále prohlubuje pocity bezmoci a
nepředvídatelnosti nejen své, ale všeho okolo.
3. PTSD
PTSD (The Posttraumatic Stress Disorder) je zkratkou pro posttraumatický stresový
syndrom, který se může objevit jako následek nezpracovaného traumatu - jednak
bezprostředně po traumatizující události, ale též s odstupem měsíců či let.
Kritérii pro jeho diagnozu jsou tyto situace:
a) jedinec prožil traumatickou událost a tento prožitek v sobě zahrnoval intenzivní
strach, beznaděj nebo hrůzu.
b) traumatická událost je neodbytně znovuprožívána
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c) existuje vyhýbavé chování ve vztahu k podnětům spojeným s traumatem a ochromení
všeobecné vnímavosti, které nebylo přítomno před traumatem.
d) přetrvávají příznaky zvýšené dráždivosti, které nebyly přítomny před traumatem
e) příznaky trvají déle než jeden měsíc
f) porucha způsobuje významné zhoršení sociálních, pracovních nebo jiných aktivit.
Tato porucha může být také sledována na základě biologických parametrů a to u
hladin hormonů kortizolu a katecholaminů, které jsou zvýšené.
Na základě neléčené PTSD může dojít k trvalým změnám osobnosti, které mohou být i
diagnostikovány jako Přetrvávající změna osobnosti.
Termíny trauma a PTSD jako diagnostické jednotky vznikaly s rozvojem psychiatrie a
psychologie. Mechanismy jejich působení na druhou a další generaci ale stále ještě
prozkoumány nejsou. Chybí systematické výzkumy, ze kterých by vzešla konzistentní teorie
(možná i několik těchto teorií), popisující způsob, jakým je trauma přenášeno.
První seriózní zmínky o dopadu rodičovské neurózy na děti jsou z konce 19. století a
souvisí s výzkumy psychoanalýzy. Ta se společně s pozdějšími psychologickými směry
zaměřila spíše na neurotické symptomy a možnosti jejich léčby. Konkrétní a souvislejší
literatura o mezigeneračním přenosu traumatu pochází až z poválečného období a přímo se
dotýká holocaustu. To, že přenos traumatu je zkoumán hlavně na obětech holocaustu, souvisí
s tím, že se jednalo o relativně velkou skupinu, kterou tvořili jak muži, tak ženy a to různého
věku. Holocaust v celém svém rozsahu je dobře zdokumentován, jeho účastníci stále ještě žijí
a jsou ochotni vypovídat. Dopady holocaustu byly a jsou nepřehlédnutelné a souvislost s
problémy následujících generací je nasnadě.
Na druhou stranu s sebou holocaust nese i množství jedinečných a v mnohém
nepřenositelných specifik. Výzkum přenosu traumatu na další generace se o výsledky
poholocaustových výzkumů může v mnohém opřít, ale definitivní zobecnění možné není. To
je fakt, na který bych ráda důsledně poukázala.
4. Poholocaustové a příbuzné výzkumy a teorie
V 50. letech 20. století byly chronická progresivní astenie, předčasné stárnutí
organismu a řada dalších somatických poruch uznány jako přímý následek válečného věznění.
Mechanismy vzniku popsány nejsou, existuje ale zmínka o pravděpodobném vlivu vyčerpání
funkce nadledvin a získané encefalopatie. Popisované příznaky odpovídají zhruba dnešním u
PTSD a přetrvávajícím poruchám osobnosti.
V roce 1961 popsal Niederland tzv. Syndrom holocaustu, na ten navazuje referát
Rakoffa (1966) o přenosu následků syndromu holacaustu na druhou generaci.
V 70. letech probíhala v Americe setkání veteránů z války ve Vietnamu ve
svépomocných skupinách. Jejich potřeba psychiatrické pomoci vedla k dalším výzkumům, na
jejichž základě byla popsána PTSD jako následek válečných zážitků. Nakonec tato zkušenost,
spolu se zkušeností lidí, kteří přežili koncentrační tábory byla označena jako "syndrom
přežití".
Zároveň s touto problematikou byla zkoumána problematika znásilnění, zneužívání
žen a dětí a násilí v rodinách vůbec. Typický obraz reakce byl velmi blízký problematice
veteránů a nazýval se "traumatický syndrom po znásilnění".
Roku 1981 Danieli identifikoval čtyři typy rodin přeživších holocaust:
rodiny obětí (victim families), znecitlivělé rodiny (numb families), rodiny bojovníků (fighter
families), rodiny, které to zvládly (families of "those who made it").
V roce 1888 Solomon a kol. sledovali izraelské vojáky u kterých se projevil
posttraumatický stresový syndrom během Libanonské války a zjistil, že u těch vojáků, kteří
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byli dětmi přeživších holocaust je průběh PTSD daleko komplikovanější. Poukázal tak na
existenci faktorů zranitelnosti u jinak zdravých dětí rodičů přeživších holocaust.
Nader v roce 1998 referoval o podobných nálezech u dětí rodičů, kteří prožili významné
životní trauma. Tyto děti byly náchylnější k projevům symptomů PTSD, jestliže byly
přítomny nějakému násilnému činu.
Opakované nebo dlouhodobé vystavení traumatu může změnit odpovědi na ose
hypotalamus-hypofýza-kůra nadledvin a to dokonce před objevením se PTSD. Yehuda a kol.
v roce 1998 zjistili u zdravých dětí přeživších, že jsou náchylnější k objevení PTSD po
traumatických prožitcích a je u nich větší počet příznaků. Stejně tak Novac a Huber-Schneider
v r. 1998 dali vědět o zvýšené komorbiditě u dříve zdravých dětí přeživších holocaustu, které
byly hospitalizovány na psychitrické klinice kvůli úzkosti a depresivním potížím.
Jsou studovány vztahy emočních a hormonálních změn u těhotných žen, které
ovlivňují vývoj hormonálních a centrálně regulačních funkcí u jejich dětí. Např. u dětí 2.
generace s aktuální PTSD je zvýšená hladina kortizolu. Stejně tak byla zjištěna u dětí matek,
jež byly přítomny útoku v New Yorku 11.9.2001.
5. Trauma holocaustu
5a) Názvosloví
holocaust - neboli šoa je označení pro systematické, státem provozované
pronásledování a hromadné vyvražďování etnických, náboženských či politických
skupin v době druhé světové války, prováděné nacistickým Německem a jeho spojenci.
přeživší holacustu - v podstatě každý Žid (nebo pro židovský původ stíhaný), žijící na
území Německa nebo jím okupovaných území od roku 1933 do konce války. Počítá se
také ten, kdo emigroval z Německa a okupovaných zemí po roce 1933.
Podle typu a intenzity perzekuce se tito dále rozdělují na emigranty, aktivní bojovníky,
vězně koncentračních táborů a tzv. ukrývané děti.
1. generace - viz přeživší holocaustu a ukrývané děti, nyní senioři 80-ti letí a starší.
ukrývané děti - tzv. mezigenerace, v době holocaustu jim bylo méně než 18 let, tzn. nyní
se jedná o osoby starší 70 let. Byly ukrývány např. v klášterech, cizích rodinách, někdy
byly (zpravidla s matkou) ukrývány nebo na stálém útěku.
2. generace - potomci přeživších holocaust, velmi často narozeni hned po válce, kdy
jejich rodiče zakládali rodiny.
3. generace - vnuci přeživších holocaust, potomci rodičů ze 2. generace.
sekundární traumatizace - velmi často se jí stávaly okolnosti návratu po válce nenalezení původního domova, ztráta jistot, rodiny, blízkých, nemoc a např. nemožnost
vykonávat svou původní práci, nedůvěra okolí, nemožnost sdělit své prožitky. U
ukrývaných dětí např. setkání s původní rodinou atd.
5b) Specifika židovské válečné zkušenosti
Jedním z archetypálních vzorců spojených s identitou židovstva je fenomén vlastní
výlučnosti. Druhým archetypem je úloha oběti.
Jako skrytý psychologický motiv pro rozpoutání 2. světové války a genocidy
Německem se uvádí "kolektivní msta" za ponížení Němců po prohrané 1. světové válce,
viníkem byl označen tzv. židovský kapitál vládnoucí světu. Na otevřenou agresi
Německa reaguje židovstvo postojem, jenž se dá nazvat "fenomén nezaviněného,
pasivně přijímaného utrpení z titulu své prosté existence prohlášené někým jiným za
špatnou samu o sobě a je zcela v intencích kolektivního archetypu židovského národa"
cit. viz Šamánková. A dále jak uvádí p. Šamánková ve své seminární práci - "Židé ve 2.
světové válce neumírali za svou vlast či přesvědčení, k jejich jednoznačnému určení na
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smrt stačilo pouze být. Úmyslně nepíši být Židem, neboť přesnější je být prohlášen za
Žida."

6. Přenos traumatu
Mezi možné cesty přenosu traumatu na druhou a další generaci prokazatelně patří
verbální i neverbální sdílení zkušeností. Přenos informací je důležitý pro utváření identity a
uložené sdělení se projevuje na individuální i skupinové úrovni.
6a) Trauma individuální
6a1) Vznik traumatu u první generace a ukrývaných dětí
Velmi důležitý je věk, ve kterém na člověka působí stres a trauma, dalším důležitým
momentem je přítomnost či nepřítomnost blízkých, očekávání od sebe a svého okolí
apod. Podle toho a dalších faktorů zmíněných již dříve trauma vzniká v různých
podobách. Např. patnáctiletá dívka, která prožila několik let v koncentračním táboře,
díky svému nízkému věku pod cizí identitou, pak zůstala v dalším životě zvýšeně
ostražitá, nedokázala udržovat dlouhodobé vztahy, raději se stáhla do ústraní. Jiná
jedenadvacetiletá žena, která také prožila delší dobu v koncentračním táboře pod cizí
identitou, má také problémy s udržovaním dlouhodobých vztahů, ale je aktivní, dokáže
být otevřená, dokáže sdělit své emoce, nemá problémy se sebedůvěrou. Obě ženy se léčí
od středních let pro deprese a úzkostné stavy. Možná se jedná o temperamentové
rozdíly, ale určitě také o rozdílné vnímání podobné zkušenosti - první, která ještě není
pevně ukotvena v sobě a okolním světě ze střetu s traumatem vychází oslabená,
nedůvěřivá a uchovává si naučenou strategii skrývání, druhá již ukotvená a schopna
širšího spektra reakcí na základě svých zkušeností, je skrýváním naopak posílena, může
strategii skrývání odložit nebo ji naopak využít, když je třeba.
Přímým popisem konkrétních traumat se zde nechci zabývat, lze najít mnoho
informačních zdrojů, jež popisují osobní prožitky pisatelů - pro přehled např. Deník
Anny Frankové, Deník Otty Wolfa, knihy logoterapeuta a lékaře Viktora Frankla apod.
Obecně se jednalo o souhrn duševních a fyzických stresů, díky kterým došlo k blokaci
emocí. V těch je obsažena agrese (vůči světu, blízkým), pocity viny z vlastního přežití a
opouštění ostatních, kteří nepřežili, hrůza, smutek, obvykle také stud z vlastního
ponížení a bezmoci, může zde být přítomna i identifikace s agresorem, která umožní
tyto pocity omluvit. Toto vše je uzavřeno a vytěsněno, což umocňuje politická a
společenská situace poválečného období, kdy nebyl prostor pro sdílení a zařazení těchto
prožitků. V našich podmínkách ještě velmi často k traumatu poválečné doby patří
komunistické čistky, které poznamenaly množství lidí prošlých koncentračními tábory a
ghetty. Ti totiž znechuceni ztrátou svých majetků, živností a opakovaným
vyvlastňováním, také nechutí kamkoli se zapisovat, nebyli povětšinou členy KSČ a
mnohdy tím pádem přišli o svá zaměstnání a těžce vybudované jistoty.
Přeživší se snaží adaptovat a mlčí o svých prožitcích a také často o svém původu,
mnoho Židů si po válce změnilo jména. Hyperinvestují do své budoucnosti a zakládají
rodiny, které jim mají mnohé vynahradit. Tímto vynahrazováním si jsou samozřejmě
zatíženy především jejich děti. Příkladem může být matka, která svému dítěti odepřela
mazlení, protože chtěla, aby bylo připraveno na těžké časy a nestalo se choulostivým.
6a2) Problémy druhé generace
Potomci přeživších jsou pro své rodiče rodinou a blízkými, které ztratili (schází
několikagenearční perspektiva vztahů). Velmi často dostávají jména po zemřelých
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příbuzných a to dokonce multiplicitně. Kromě jmen však dostávají do vínku také
očekávání, která jsou z mrtvých přenesena na dítě. Dítě má naplnit plány, jež byly
zmařeny a tak jsou očekávání vskutku velká. Jak píše Šamánková "musí být nejlepší,
studovat, dosáhnout společenského postavení, nikdy nezklamat své rodiče, kteří by se v
takovém případě ptali: Kvůli komu jsem přežil holocaust?"
Děti jsou také velmi často díky rodičovským obavám ze ztráty nadměrně chráněny a
rodiče je od sebe nechtějí pustit. Vytvářejí symbiotické vztahy, které nicméně nejsou
naplněny intimitou, protože rodiče jsou emocionálně nedostupní, dítě žije ve stínu
rodiče a ztrácí svou identitu, není schopno se vztahovat ke světu. Neumí dávat najevo
city, mluvit o nich. Typickým znakem pro tuto skupinu je také neexistence otevřeného
generačního protestu.
Druhá generace vyrůstala bez pocitu bezpečí a jistoty, zavázaná povinností vynahradit
rodičům jejich strádání. Snažila se uchopit rodičem uzavřenou a vytěsněnou část,
identifikovala se s ní a napravovala ji v rámci svých možností.
Příkladem pro ilustraci může být dvaašedesátiletá rozvedená žena, která stále žije se
svou matkou. Vykonává pro ni veškeré domácí práce a angažuje se aktivně v lékařské
péči o ni - kontroluje kdy má být jaká prohlídka, volá pro výsledky, vyhledává
alternativní možnosti léčení. Sama je již několik let v invalidním důchodu, své
zdravotní problémy před okolím upozaďuje. Je aktivní v několik spolcích, stará se o
pohodlí dcery, která studuje vysokou školu a je dosti nemocná.
6a3) Třetí generace
Tato generace v zápasu svých rodičů pokračuje snad s ještě větší razancí. Řeší
problémy za sebe i za své rodiče - zejména generační protest, hledání vlastní identity.
Proto je u této generace častý sklon k jejich diverzifikaci, případně radikalizaci.
Příkladem může být vnuk, který se o svém židovství dozvěděl zcela náhodou v téměř
dospělém věku. Konvertoval k židovství a připravuje se na život v Palestině, kam se
bude stěhovat.
Opačným příkladem je vnučka, jejíž rodina je aktivní v židovské komunitě, ona sama
je ale naprosto neangažovaná, má problémy s drogami, nedokončila střední školu, žila
sama na chatě se svými psy a nyní je již rok a půl v cizině za nejasných okolností.
6a4) Adaptační vzorce druhé a třetí generace
Nejčastější adaptační vzorce jsou:
4. Depresivně - identifikující se postoj
Děti přeživších a další generac se s problémy a trápeními svých rodičů ztotožňují
do té míry, že samy směřují k depresi, žijí ve stínu událostí, které samy nezažily
5. Ochranitelsko - bojovný postoj
Životním cílem těchto dětí je bránit a bojovat za své rodiče, bojovat proti
antisemitismu, nacismu a dalším -ismům. Někdy se stává, že jejich boj je cílem
namísto prostředkem
6. Ochranitelsko - emigrantský postoj
V tomto případě děti nejčastěji mají dobrý vztah se svými rodiči a snaží se jim
pomáhat, ale obvykle žijí mimo město, republiku nebo mají velmi časově náročnou
práci
6b) Trauma skupinové
Důležité je též uvést informace o traumatech, která jsou součástí kulturních nebo
etnických identit. Dle Volkana se nepředávají pouze vzpomínky a příběhy o
ponižujících katastrofách, je předáváno i mnoho neverbálních sdělení a přenosy
traumatizovaných podob osobnosti do dalších generací. V průběhu předávání se obsahy
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mění. Některé generace mohou "zapomenout", vzpomínky vymazat, ale ty pak leží
desetiletí i staletí nedotčeny a mohou být vyvolány nějakým charismatickým vůdcem.
Tato traumata se zpravidla projevují v případě potřeby vymezení se vůči jiným
skupinám a mohu mít následující podoby:
6b1) Kolektivní smutek
V. Volkan ve své knize Bloodlines uvádí příklad kolektivního smutku u indiánů
kmene Navaho, kterým v roce 1864 byl zničen majetek, mnoho jich bylo zabito a
přeživší následně byli americkými vojáky donuceni jít 300 mil do pevnosti Summer, ve
které byli poté uvězněni. Tento pochod smrti, na kterém zemřelo několik tisíc osob,
předci indiánů pojmenovali jako "Dlouhý pochod". Předávali zkušenosti a pocity z
tohoto pochodu a další generace tento smutek nesly dále i po 125-ti letech tak, jako by
se jednalo o jejich vlastní prožitek.
V případě Židů se jedná jak na lokální tak globální úrovni o nespočet pogromů,
kterými prošli, aktuálně především o holocaust. Ztělesněním projevu jejich smutku je
určitě Zeď nářků.
6b2) Kolektivní msta
O tomto traumatu jsem se zmiňovala již výše, kdy kolektivní msta Němců uvedla do
chodu 2. světovou válku a genocidu. Velmi podobným příkladem je dle Volkana trauma
Srbů z roku 1389, kdy byli poraženi na Kosově poli a kdy byl popraven jejich princ.
Zrodilo se trauma "nedotknutelného žalu" a potřeba tuto bitvu znovu vybojovat. Datum,
kdy se to stalo, se v dějinách Srbů stále opakuje, což souvisí také s níže popsaným
syndromem výročí.
6b3) Syndrom výročí
Syndrom výročí souvisí nejen s národem a rasou, ale i s rodinou a jedincem. Mnoho
dětí rodičů přeživších holocaust se o tom zmiňuje. Např. v den deportace rodičů či
příbuzných měly děti noční můry, trpěly neklidem a úzkostí a to v mnoha případech o
tomto konkrétním výročí ani nevěděly.
6b4) Syndrom viny
Tento syndrom je spolu s fenoménem popření pevně vklíněn do současné generace
Němců. Mnoho pachatelů nacistických zvěrstev se s těmito nemohlo vyrovnat a projevit
tak pocity lítosti a viny. Proto došlo částečně k popření vlastní odpovědnosti, částečně
pak k popření činů samých, což ve svém důsledku může vést k bagatelizaci minulosti.
Na druhou stranu mnoho mladých Němců je zatíženo vinou za skutky svých rodičů a
prarodičů. Německo dodnes vyplácí obětem holocaustu finanční odškodnění a
podporuje péči o první generaci.
7. Závěr
Co tedy z toho všeho vyplývá? Především nesporný fakt, že trauma se mezi
generacemi přenáší. Hledat proto trauma v rodinné anamnéze je cenné a může to pomoci
nejen v terapii, ale i v prevenci. Je jasné, jak důležitá jsou kulturní a etnická specifika, což je
výzva pro dnešní globalizující se společnost a znamená to zvýšené nároky na terapeuta. Jak
pomáhat už se také ví. Co přesně se však z generaci na generaci přenáší, to je dosud neznámá.
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Na závěr použiji sdělení dětí druhé a třetí generace - není důležité, zda je téma
traumatu v rodině široce ventilované či naopak vůbec ne.... Tíživost obojího je nesnesitelná.
Takže zůstává otázka, jak s traumatem prostě být?
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Specifika psychoterapie delikventů
Sýkorová Dana
Úvod
Následující práce se stručně věnuje velmi specifické skupině klientů. V terminologii
klasifikace poruch osobnosti by bylo možné tuto skupinu nazvat „hraniční poruchou
osobnosti“ ale této problematice v jejím rozsahu a komplexnosti se práce věnovat v úmyslu
nemá. Soustředí se na ty aspekty, které nejčastěji a nejvýrazněji do terapeutické práce vstupují
a jsou pro tuto skupinu charakteristické. Jde o skupinu osob, které se během života dostaly
nějakým způsobem do konfliktu se společenskými normami či přímo s normami zákonnými.
Práce se pak věnuje psychologickému pozadí, charakteru osobnosti, který často nese osoba,
označená jako delikvent a projevují se výrazně v terapeutickém vztahu mezi terapeutem a
tímto klientem. Pro terapeutickou praxi to znamená skupinu osob, které již v raném dětství
zažívali těžké zkušenosti nedostatku a ztrát, což významně ovlivnilo jejich osobnost. Projevují
se poruchovými sociálními vztahy, velkým množstvím agresivity, narušeným vztahem
k realitě a narušeným svědomím. Typická je také vážná porucha sebehodnocení, kdy jsou na
jedné straně zažívány pocity nedostatečnosti a bezmoci a na druhé straně grandiózní
představy a chování. To vše se odráží ve výrazných sociálních těžkostech, které jsou
charakteristické pro vývoj a aktuální situaci delikventních klientů a jako téma velmi
významně vstupují do terapeutického vztahu.
Typické rysy osobnosti delikventních klientů
Osoby, které se později staly delikventy ve svém raném dětství a stejně tak v pozdějším
věku zažívaly těžké nedostatky a ztráty, které jejich osobnost silně poškozovaly. Tyto
traumatizující zážitky vyplývaly především ze sociální nestability tehdejší rodiny s četnými
ekonomickými problémy, napjatými vztahy uvnitř rodiny a z četných ztrát a přerušení vztahů,
kterým bylo dítě vystaveno. Zážitky nedostatků a ztrát tyto děti prožívaly jako existenční
ohrožení a jako psychická zranění zanechaly hluboké stopy v jejich osobnosti, především
v podobě silné nedůvěry a nejistoty. Prožitky nedostatku v průběhu času nahromadily
obrovské množství přání a nároků, osobnost těchto lidí je plná touhy po náklonnosti a
potvrzení své identity. Zároveň mají silnou obavu z intenzivní mezilidské blízkosti a tak se
snaží vyhnout právě tomu, po čem vlastně nejvíce touží. Snadno pak unikají k náhradním
prostředkům (alkoholu, drogám) a snaží se tak vyplnit svojí vnitřní prázdnotu. Vztahy, které
uzavírají bývají plné nerealistických očekávání a druzí lidé jsou pro ně často jen „prostředkem
k dosažení cíle“. Nepoznali ani nic jiného než takový styl vztahů a nemají tak žádnou jinou
zkušenost jiné vztahy vytvářet. Podmínky vývoje v raném dětství u nich vedly ke
specifickým poruchám ve vnímání a ovládání citů. Postiženy jsou zvláště „funkce testování
reality“ a schopnost vytvářet realistické výhledy do budoucnosti a bránit se zaplavení
vnitřními a vnějšími vzruchy. Jako tzv.obranné mechanismy u nich převládají štěpení (člověk
nedokáže současně vnímat „dobré“ a „zlé“ dílčí vlastnosti druhého člověka nebo i vlastní a
prožívá je jako neslučitelné protiklady) a mechanismus projekce (své vlastní u sebe
nepřijatelné emoce a impulsy člověk vidí u jiného a proti nim bojuje). Tyto nutné
sebezáchovné mechanismy, které původně ochraňovaly osobnost před zaplavením neúnosnou
úzkostí a agresivitou při dalším vývoji osobnosti negativně ovlivňují její zrání a brání
k vytváření adekvátního vztahu k realitě a tak přispějí k tomu, že mnoho zkušeností
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důležitých pro rozvoj kladných sociálních zkušeností a sociální integraci tito lidé nezískají
nebo pouze v omezené míře.
Dalším typickým rysem jsou specifické poruchy svědomí, tedy tzv.superega. Není pravdou,
že těmto lidem svědomí chybí, naopak, jejich superego se skládá z krutých, znehodnocujících
hlasů, které pocházejí z traumatických vztahových zkušeností. Proti tomuto znehodnocování
se snaží bránit především projekcí sebetrestajících impulsů na lidi ve vnějším světě a proti
nim pak vedou boj v naději, že tak umlčí odsuzující hlasy ve svém vlastním nitru. Vedle toho
jejich ideál vlastního já je někdy tak neúměrně vysoký a přepjatý, že v realitě nikdy nemůže
být dosažen. Často pak kolísají mezi stavy pocitu vlastní nicotnosti a nerealistickými
velikášskými představami.
V průběhu života dochází u delikventů na základě podmínek vývoje v raném dětství
k hlubokým narcistickým poruchám, tedy poruchám v prožívání vlastní hodnoty. Pocity
bezmocnosti a bezmocnosti jsou střídány grandiózními a nereálnými představami o vlastních
možnostech. Vztahy jsou pak silně poznamenány touto poruchou, partneři ale také pečovatelé
a terapeuti mají pro ně význam především proto, že jim nabízejí možnost uspokojování jejich
přání po uznání a významu. Výrazem poruchy sebehodnocení je i jejich zvýšená zranitelnost
a nízká frustrační tolerance. To vše dále ovlivňuje již tak narušený vztah k realitě a vede
k vyhýbání se jakékoliv konfrontaci s nepříjemnou a zatěžující situací. Vzhledem k tomu, že
jim chybí adekvátní kompenzační mechanismy a vzhledem k nedostatečným sociálním
kompetencím jsou vystaveni trvalému zraňování a mnohostrannému sociálnímu omezení.
Každodenní sociální realita klientů jako předmět terapeutických rozhovorů
Při práci s delikventními klienty hraje významnou roli jejich sociální realita, roli
mnohem významnější, než u klientů ostatních. Tyto osoby si přináší velké množství
různě závažných problémů a úkolů, na kterých je třeba pracovat (problémy finanční,
problémy s bydlením, zaměstnáním, krizové rodinné situace, konflikty s příbuznými
apod.) a zahlcení spoustou problémů pak může vyvolávat dojem, že se ani
nedostaneme k „vlastnímu terapeutickému rozhovoru“.Ale rozhovory o
každodenních sociálních problémech klientů mají stejný význam jako rozhovory o
jejich psychickém stavu. Je často nutné se nejprve intenzivně věnovat každodenní
realitě těchto klientů, dříve, než se začneme věnovat jejich psychickým problémům.
Na terapeuta se může snadno přenést pocit zahlcení, pocit bezmoci či prožitek
rezignace a zoufalství, které takové množství problémů přináší. To vše ale může
představovat možnost jak využít osobních pocitů a reakcí jako cenného nástroje pro
další práci s delikventním klientem. Tyto pocity v podstatě odráží a zprostředkovávají
obraz o vnitřní situaci klientů.
Na první pohled banální, nedůležité či povrchní záležitosti mohou vyjadřovat něco
důležitého ze světa klienta a mohou se stát terapeutickými tématy, proto je potřeba
učit se rozumět „jazyku“ klientů a nezatarasit si k nim cestu vlastními předsudky. I ty
nejbanálnější situace nabízejí mnoho materiálu, který zprostředkovává přístup ke
klientům a tak slouží k „terapeutickým cílům“, je proto třeba dát jim prostor. Na
jednom příkladu problému prezentovaném klientem je možné probrat a odhalit
spoustu dalších témat a spolu s klientem se pokoušet nalézt řešení. Jedna intenzívně
propracovaná otázka pak často příznivě ovlivňuje další problémy. Nabízí se tak
důležitá možnost jak společně s klientem pracovat na jeho poruchách vnímání reality.
Úkolem terapeuta je zprostředkovat a zastupovat klientovy realitu a postupně jej vést
k náhledu na jeho vlastní zkreslené vnímání.
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Odmítání a znevažování práce terapeuta
V postoji delikventních klientů vůči terapii a terapeutovi se velmi často nachází
výrazná ambivalence. Přestože jde o klienty, kteří po péči a zabezpečení hluboce
touží a mají mnoho nároků ohledně problematických míst v jejich životě, je pro ně
typické, že snahy terapeuta nakonec bojkotují a odmítají. Neustále volají o pomoc,
ale cokoliv terapeut udělá je to v jejich očích „špatně“. Při bližším pohledu na vnitřní
dynamiku těchto osob je tento způsob chování snadno pochopitelný, nicméně stále
zůstává velmi náročnou a zatěžující stránkou práce s delikventy. Z hlediska klienta
jde vlastně o sebepoškozující chování. Úkolem terapeuta pak je na základě vlastní
sebereflexe pocitů, které v něm takové chování vyvolává si udělat jasno v příčinách
chování klienta a nenechat se strhnout k oplácení. V pozadí takového chování
delikventních klientů stojí velká narcistická zranitelnost. Oni se skutečně od svého
dětství střetávají s utiskující, nepříznivou a neutěšenou sociální realitou. Jde zároveň
o osoby s malou sebejistotou a proti prožívání pocitů nedostatečnosti se chrání
grandiózními představami o sobě, mají vypěstované vysoké ambice. Konfrontace se
sociální realitou (objektivní i subjektivní) je pak pro ně velmi snadno ponižující a
zraňující. Odmítání nabídek, pomoci a jiných pečovatelských snah pak představuje
určitou obranu proti tomuto neustálému ponižování. Dává těmto osobám pocit vlastní
hodnoty, aktivity a nezávislosti, falešný pocit, že není závislý na rozhodování druhých
a naopak oni svým vztekem či odmítáním kontrolují situaci.
Dalším charakteristickým prvkem v chování delikventních klientů je dimenze
agrese. V jejich životě hraje na základě jejich dosavadní životní zkušenosti
podstatnou roli. A právě bojkotování a znevažování terapeutických snah je jedním
z jejich možných projevů. Pro osobnost delikventního klienta jsou typické silné vnitřní
sebeznehodnocující hlasy a projekce těchto negativních pocitů a postojů do vnější
reality plní roli důležitého obranného mechanismu. Vlastní negativní a odsuzující
postoje vůči sobě samému promítají do vnější reality, sami sebe prožívají jako oběť
do vnějšího světa přemístěné agresivity a mají tak možnost ospravedlnění pro
vlastní protiagresi. Vedou tak zoufalou bitvu proti nepřátelům z vnějšího světa, která
je ve své podstatě touhou umlčet znehodnocující hlasy ve svém nitru. V jejich
postojích vůči druhým se pak jako typická objevuje stálá nedůvěra, negativní
očekávání, pocit, že dostal „nálepku zločince“ (kterou si v podstatě přidělil sám)
apod. Pomocným prostředkem pro terapeuta v těchto náročných situacích mohou
opět být jeho vlastní pocity neboť v zastoupení vnímá to, co se odehrává v klientovi
ale on sám této reflexe není schopen. Velmi důležité je nebrat agresi namířenou
proti terapeutovi osobně. Terapeut představuje osobu, na které klient zpracovává své
vnitřní konflikty, pocházející z jeho osobní životní historie a která mu nastavuje
zrcadlo, ve kterém klient spatřuje v plné síle celou mizerii svého vývoje v dětství.
Terapeuta zaměňuje za vztahovou osobu svého dětství. Zde ale spočívá velká šance
pro klienta. Klient může nalézt nový postoj k sobě samému a svému okolí právě tím,
že mu terapeut nabídne možnost učinit odlišnou zkušenost v zacházení, možnost
nalézat jiné formy setkávání s druhými a věnuje se intenzívně pocitům, které se při
tom vynořují. Je to těžký učební proces, ale právě pro něj má být terapeut při práci
s delikventy k dispozici.
Vedle popisované dynamiky agrese hraje ve vztazích delikventů významnou roli
ještě jeden aspekt, a to rozpolcené pocity týkající se samostatnosti. Delikventní
osoby často zoufale bojují za vlastní nezávislost a reagují negativně a prudce na
situace, které v nich vyvolávají dojem omezení vlastní autonomie a na druhou stranu
situace, kdy mohou uplatnit svojí samostatnost, samostatně se rozhodovat, být
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nezávislý v nich vyvolávají silnou úzkost. Samostatnost je pak vlastně prožívána jako
osamělost a plné odkázání sám na sebe. To je vede k tomu, že se v panice pověsí
právě na ty osoby, od kterých se chtěli osvobodit a osamostatnit.
Téma prožívání soucitu s klientem
Intenzivní kontakt s delikventními osobami, kdy se terapeut často setkává s tím, co opravdu
špatného a nespravedlivého prožily během svého vývoje, přirozeně a pochopitelně vede ke
spoluprožívání a citové účasti. Zde se ale skrývá několik nebezpečí. Za prvé je to představa
nerovnováhy – on je ubohá oběť, přijímající, „chudý“, terapeut je ten „bohatý“ a dávající.
To ale může klientovi, zvýšeně citlivému na kritiku, znít jako znevažování a nabídka
terapeuta, byť sebelépe míněná, nebude akceptována, protože klient bude v postoji terapeuta
vnímat to, že není přijímán jako plnohodnotný partner. Odmítání slouží jako obrana a je o to
silnější, čím více empatický
k němu terapeut je. Pro delikventní klienty je také
charakteristické, že prostě nedokážou a nemohou s vděkem něco přijmout, či se někomu
s důvěrou odevzdat a přestože hluboce touží po citové náklonnosti mají velký strach
z jakékoliv emocionální blízkosti. Jsou naučeni, že nesmí nikomu ukazovat své city a nejlepší
způsobem jak toho dosáhnout je to, že oni sami je raději vůbec nevnímají. Tyto osoby si jako
své jádro stability osobnosti upevnily negativní pohled sama na sebe. Negativní identita jim
dává možnost orientace sama v sobě a proto v nich nové pozitivní zkušenosti ve vztahu
mohou vyvolávat paniku a vést k celkovému vykolejení a dezorientaci. Proto se pozitivním
citům ve vztazích vlastně podvědomě brání.
Při nereflektovaném příliš soucitném postoji vůči osudu klienta může vzniknout dojem, že
veškerou vinu za smutný osud nesou jeho rodiče (především matka) a klient je jejich obětí.
Realita je ale mnohem komplexnější a takový pohled skutečnost značně zjednodušuje. Na
formování osobnosti dítěte se nepodílí pouze rodina jako uzavřený systém, ale
prostřednictvím rodičů i celé širší sociální prostředí, ve kterém rodiče žijí. Terapeut musí být
schopný poznat a udržet si míru, do jaké může převzít odpovědnost sám na sebe. Nesmí se
nechat svést tendencí příliš se ztotožnit s rolí rodiče klienta a snažit se zástupně za jeho rodiče
dohonit a odčinit zmeškané, všechny nedostatky zažité v dětství. Tím, že terapeut bude
jednostranně rodiče spolu s klientem odsuzovat a vidět je jako viníky neposkytne klientovi
dobrou službu. Klient je tímto pohledem v podstatě dále jen zraňován. V průběhu vývoje se
rodiče stávají součástí vlastní osobnosti a negativní pohled na rodiče tak míří nechtěně i proti
velké části osobnosti klienta. Odsouzení rodičů znamená tak paradoxně i odmítání samotného
klienta. Na jednu stranu chce terapeut klientovi pomoci a poskytnout mu zvláštní přijetí ale
právě tím klienta v nejpodstatnější části osobnosti odmítá a zraňuje. Rodiče se nesmí stát
nepřáteli snažení terapeuta.
Status „oběti“ vnějších nepříznivých podmínek dává klientovi oprávnění aby odmítal
jakoukoliv vlastní odpovědnost, což by nakonec vedlo k tomu, že se zablokuje cesta k možné
změně. Disociální vývoj delikventního klienta by tak byl v podstatě ještě více upevněn,
podpořila by se jeho nenávist ke světu, který ho „zničil“ a další negativní pocity. Původně
jako pomoc myšlený postoj by klienta ještě více zablokovat. Delikventním klientům je třeba
napomoci aby realistickým způsobem poznali, že okolí jim v mnoha ohledech neposkytlo to,
co jim náleželo, ale jako dospělí musí vzít svůj osud do vlastních rukou. Přestože toto poznání
je velmi bolestné, klienti si musí uvědomit, že jsou v dnešní době odpovědní sami za sebe a
nemohou se odvolávat na starou vinu rodičů. Základní předpoklad pro další konstruktivní
vývoj je to aby klient uznal, že obviňování rodičů nic nepřináší, dětství nelze „reklamovat“ a
teprve ochota vzdát se nároků a obviňování a potřeby po odčinění mu umožní další růst
osobnosti.
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Dilema mezi náklonností a agresí a potlačování agresivity
Pro osobnost delikventů je charakteristické, že jsou plní chaotické a zúskostňující agrese,
která se v nich nahromadila na základě rané dětské zkušenosti. Projevuje se v jejich deliktech
a má často destruktivní vliv na jejich vztahy. Proto se tito lidé vyhýbají intenzivním vztahům,
mají strach, že mezilidská blízkost povede k vybití tohoto vzteku a zničí je i partnera. Mají
pak často tendenci ze vztahů pečlivě odstraňovat všechno agresivní a agresi potlačovat.
V terapeutickém vztahu mohou nastat ideální, klidné a zdánlivě harmonické fáze, nicméně
právě v těchto fázích je nutné být velmi citlivý na potlačované agresivní pocity klienta, neboť
je pro terapii velmi zhoubné, když je terapeut nevnímá a nezpracovává.
Čím silněji je pacient vytěsňuje ze vztahu i z vlastního prožívání, tím více se v průběhu času
„v podzemí“ nahromadí. Klient se zároveň stále více mučí pocity viny a úzkosti, že ho
terapeut odmítne, nepřijme takového jaký je, když ukáže svou pravou tvář. Vytváří se tak
bludný kruh, pro klienta se stává vnitřním východiskem opakovaná idealizace terapeuta , tím
ale znovu posiluje nahromaděné agresivní impulzy a jedinou subjektivní záchranou se mu
stane přerušení terapie. Proto je pro terapeuta tolik důležité na jednu stranu akceptovat
příjemné fáze terapie ale nenechat se svést ke společnému zastírání agresivní stránky vztahu.
Jeho úkolem je předejít odštěpování těchto impulzů a dále vzniku pocitů viny, tím, že je
pojmenuje a dá najevo, že o nich ví.
Kdo je viník – sociální realita nebo delikvent, otázka identifikace s pohledem klienta
Delikventní klienti se velmi často dostávají do konfliktu se svým současným sociálním
prostředím a terapeuta se pak snaží vmanipulovat do toho, aby zaujal stejné stanovisko proti
„zlému světu“ a stáli jednoznačně na jejich straně. Tyto osoby jsou často velmi obratné v tom,
jak působit na druhé v jejich citlivých místech a získat je pro vlastní záměry a ve svůj
prospěch. Umí tak vlastně velmi dobře využívat nepříznivé sociální reality, aby získali blízké
osoby pro vlastní záměry a ve svůj prospěch a jsou v těchto strategiích velmi obratní, ví, jak
na druhé zapůsobit v jejich citlivých místech Stížnosti na své sociální okolí zní často velmi
přesvědčivě a terapeut může také často skutečně dávat za pravdu klientovi. Ale každá taková
konfliktní situace má dvě složky, které na sebe navzájem působí, je to sociální realita a
specifické způsoby prožívání a chování delikventů. Došlo by k potvrzení a upevnění
narušeného vnímání reality a eskalaci impulsivního jednání. „Hrozní ostatní“ by se při tomto
černobílém pohledu jevili ještě hroznější.
Ze strany terapeuta je prospěšné před klientem jasně formulovat vlastní postoje a nezastírat
své zjevné citové reakce, které stížnosti klienta a jím popisované situace mohou skutečně
vyvolávat, ale na druhou stranu se terapeut nesmí s klientem spojit proti „zlému světu“ a
nenechat se vmanévrovat do nekritického, černobílého pohledu klienta. Je nutné proto na
jedné straně vidět vnější realitu, ale také na druhé straně vidět individuální podíl klienta na
těchto konfliktech. Terapeut má být pro klienta vzorem jak nejednat impulzivně, jak zvažovat
své chování. Má klienta učit, že je naprosto přirozené aby lidé měli na určitý problém různé
názory a přesto mohli komunikovat a docházet ke kompromisům. Úkolem terapeuta je
citlivým způsobem zdůraznit, že se svět neskládá pouze ze samých ohleduplných lidí, kteří
jsou připraveni plnit klientovi jeho přání a sdílet jeho odhodlání. Pouze tak pomáhá klientovi
v lepší sociální integraci a nalezení přístupu k vlastnímu prožívání. Delikventní klienti často
iluzorně předpokládají, že se jim okolí musí přizpůsobit, empaticky vnímat jejich naděje,
obavy a očekávání a zacházet s nimi ohleduplně jako zadostiučinění za všechna příkoří, která
utrpěli v dětství. Pokud tedy terapeut nekriticky přijímá stanovisko klienta, potvrzuje tak
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v podstatě jeho narušený vývoj. Na druhou stranu zůstává stále velkým problémem dobře
odlišit co je sociální realita a co intrapsychický problém klienta. Klient je často schopen sebe
i lidi ve svém okolí nastavit tak, aby se chovali přesně jak očekává a v podstatě neustále
nevědomě vyhledává potvrzování svého negativního obrazu světa, neboť mu to dává jistotu.

Strach z klienta
U delikventních klientů hraje významnou roli agrese a je reálné možné ohrožení z jejich
strany. Terapeut by neměl tento aspekt podceňovat a zaujmout k němu reálný postoj,
zakrývání této stránky neslouží ani terapeutovi ani klientovi. Hrozby mohou být nástrojem
manipulace, klient chce terapeuta zastrašit a přimět k určitému jednání. V situacích
bouřlivého projevu agresivních pocitů je důležité umět vyvést klienta z emoční bouře a tak
vytvořit možnost konstruktivního střetu s dotyčným zážitkem. Terapeut musí umět vyjádřit
pochopení ale zároveň dát najevo, že subjektivní význam, který klient situaci, která u něj
vyvolala agresivní reakci připisuje, neodpovídá sociální realitě. Jak řešit krizové situace, kdy
klient manifestně vyhrožuje a ovládá jej vztek a agrese? Je dobré, když je předem stanovena
určitá osnova. Za prvé, nenechat se tlakem donutit k nereflektovanému jednání a co nejdříve
si udělat jasno v tom, jaké jsou motivy klienta. Dále se má terapeut pokusit zabránit všemu,
co by mohlo klienta ještě více dráždit a zraňovat. Pokud přistoupí na přání klienta, musí mu
dát jasně najevo, že tak činí z vlastního rozhodnutí a to klientovi dobře zdůvodnit. Pokud
přání odmítne musí klientovi jasně a srozumitelně vysvětlit proč toto přání nesplní a
zdůraznit, že odmítnutí přání neznamená odmítnutí pocitů a motivů klienta.
Prožitek strachu hraje v terapii delikventních klientů ještě jednu významnou roli. Excesivní
chování slouží většinou k obraně citů. Prožitkem strachu při práci s delikventním klientem
může terapeut zástupně registrovat pocit, který náleží klientovi, ale on sám jej nijak
neprojevuje a většinou ani nevnímá. Představuje to tedy šanci jak uchopit dimenzi prožívání,
která klientovi samotnému není přístupná a uniká mu. Pro delikventní populaci je typické, že
vzhledem k velké zranitelnosti je strach pocit, který prostě nesmějí mít a vůbec city samy o
sobě prožívají jako „slabost“, kterou nemohou u sebe akceptovat. Strach u nich signalizuje
hluboké existenciální ohrožení, strach ze zničení. Snaží se proto před takovým pocitem
všechny prostředky bránit a jedním z nich je pocit strachu zcela potlačit. Klient také většinou
není vůbec schopen zpracovat konflikty a pocity, které stojí jako příčiny za pocitem strachu,
proto se sebereflexi brání.
Jak zacházet s vlastním strachem při práci s delikventy
Je dobré, když si terapeut stanoví předem možné strategie a hlavní linie vlastního jednání a
zaujme určitý postoj k možným konfliktním situacím jako je situace agresivního výbuchu.
Musí se snažit být pozorný k vlastním pocitům a stále si objasňovat jejich význam, může jít o
zástupné vnímání pocitů klienta. Zkoumat jejich zdroje a to, jaký je v nich podíl reality, kolik
sdělují o klientovi a kolik o nás. Je velkým uměním terapeuta v takových situacích brát ohled
na toleranci klienta ke strachu a napětí a najít míru, do jaké jej může vystavit realitě a určité
frustraci. Stejně tak ale musí terapeut umět brát ohled také na své vlastní hranice tolerance.
Pokud si uvědomuje neúnosný strach, který přetrvává navzdory snaze zpracovat vlastní pocity
je lepší a smysluplnější terapii přerušit. Terapeut, který se cítí neustále zatěžován a musí
investovat všechnu svojí energii do obrany před vlastními obavami svému klientovi nijak
neprospívá. Klient může navíc velmi brzy vycítit, že svého terapeuta výhružkami donutí
prakticky ke všemu.
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Při terapii delikventních klientů je více než u ostatních klientů naprosto nezbytná pravidelná
účast na kasuistických či bálintovských skupinách a individuální supervize.
Rozporuplné a negativní pocity vůči klientovi a jejich role v psychoterapii delikventů
Terapeutickou práci s delikventní populací často provází protikladné pocity, vnitřní zmatek
či přímo pocitový chaos. Pro delikventní klienty je typické, že nenechají nikoho „chladným“,
nutí lidi, kteří se jimi zabývají a vztahují aby vůči nim zaujali postoj buďto „pro“ nebo „proti“
nim a vtahují své pečovatele pod silný vliv svých emocí. Terapeut musí umět si tyto nároky a
pocity připouštět a do určité míry přání klienta plnit ale na druhou stranu také udržet strukturu
a odstup od těchto chaotických sociálních a intrapsychických obtíží klienta. Prožitek vnitřního
zmatku představuje v podstatě věrné zobrazení vnitřní duševní situace klienta, terapeut nutně
přebírá něco z dezorientace a citového chaosu klienta a může i on sám prožívat bezmocnost a
zmatenost, kterou trpí klient. Při práci s delikventy trápí terapeuta často pocit, že na svůj
úkol nestačí či nejistota, zda jednal správě, má pochybnosti o své profesionální kompetenci,
obavy z kritiky třetích osob, dojem, že bylo dosaženo hranice únosné tolerance apod.
Terapeut musí vycházet ze sebereflexe toho, s jakým očekáváním ke klientům přistupuje.
Pokud od sebe očekává, že bude k těmto lidem přistupovat s příklonem a nezaujatě a vidět
nouzi a potřebnost klienta, za jeho odpudivě provokujícím chováním, pak prožívá zklamání
a zmatek, když má vůči klientovi vysloveně negativní pocity. Je proto důležité připustit
svobodné prožívání vlastních pocitů a být si vědom jejich motivů - necenzurované prožívání
vlastních pocitů. Stálý boj proti silným vlastním negativním pocitům znamená velké
přetěžování pro terapeuta. Nedbat na tyto pocity a nutit se do péče o takové klienty je
kontraproduktivní a nesmyslné jak pro klienta, tak pro terapeuta.
Rezignace a beznaděj, pochybnosti o smyslu terapeutické práce s delikventy
Má terapeutická práce s delikventy vůbec nějaký smysl? Otázka, která tuto práci neustále
doprovází. Není sklon klienta ke kriminálnímu jednání již tak vyhraněn, že se na něm nic
nezmění? Pochybnosti jsou navíc často posilovány znehodnocujícím postojem ze strany
klientů vůči snahám terapeuta a skeptickým postojem veřejnosti vůči takovým terapiím. Jde o
pocity, které naplňují často i samotné delikventy a mohou udusit veškerou jejich vlastní
iniciativu. To, co klienti zažili (nedostatek v dětství, duševní zranění apod.) se nedá jednoduše
odčinit, v nejlepším případě zajizvit, ale uzdravit se většinou již nemohou. A stejně tak
sociální problémy a deficity v mnoha sociálních dovednostech se v průběhu let tak
nahromadily a prohloubily, že řešení se zdá sotva možné. Terapeut se musí umět spokojit
s malými krůčky a minimálními úspěchy a neslibovat si od své snahy velké změny. Pokud
toho terapeut není schopen je stále zklamáván a bude to dávat klientům časem najevo. Přesto
si musí umět najít nebo spíše vycítit slabé“ světlo naděje v temnotě“. Nesmí ale jít o
nerealistické očekávání, vsugerovanou naději, ke které se terapeut upíná. Musí mít schopnost
vidět za všemi problémy a omezeními klientů jejich skutečné existující vývojové možnosti.
Terapie stojí a padá s tím, zda se terapeutovi podaří být zástupcem naděje, které se jeho
klienti často sami již dávno vzdali. Přestože si musí uchovat realistický pohled musí zároveň
klientovi zprostředkovat důvěru, že se pro něj někde otevře možná cesta a společně
s terapeutem objeví či vytuší vývojové možnosti, o kterých klient sám většinou nic neví.
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METODY A CÍLE PSYCHOTERAPIE
V DĚTSKÉ ONKOLOGII
Kateřina Štulíková

Psychoterapie (PT) nemocných dětí nabývá během posledních let na významu spolu se
změnou vnímání nemoci v širším biopsychosociálním pojetí. Lékaři dnes již plně uznávají, že
na vzniku nemoci, průběhu a výsledku léčby se podílí kromě somatických příčin též
psychické a sociální aspekty jedince. Specifikem psychologické práce s nemocnými dětmi je
skutečnost, že léčba somatické nemoci je pro děti i rodiče na prvním místě. Primární je pro ně
sdělení lékaře a ten má také největší „moc“ ovlivnit, ať už pozitivně či negativně, jejich
názory a prožívání. Psycholog a psychoterapeut je také členem zdravotnického týmu, který se
významným způsobem podílí na komplexní péči o nemocné.
Obecně lze říci, že psycholog je jakýmsi průvodcem onkologicky nemocných dětí a jejich
rodin léčbou. Sdílí a zpracovává s nimi prožitky nemoci, léčby, hospitalizace, kontaktu se
zdravotnickým personálem, pomáhá zvládat mimořádné zátěže, případně vznikající konflikty.
Každé dítě zvládá náročnou léčbu vzhledem ke svému věku, osobnosti, diagnóze a sociálnímu
zázemí jinak. Přesto lze formulovat některé obecné principy, jak pomoci dítěti, aby nemoc a
léčbu zvládalo co možná nejpřijatelněji.
1. Obecné cíle psychoterapie nemocných dětí:
-

aktivizace dítěte v léčbě – nemocné děti (jistě i dospělí) zvládají těžkou nemoc lépe
mohou-li se na její léčbě aktivně podílet a ne být jen pasivní loutkou v rukou lékařů.
Rodiče, mnohdy v dobré víře uchránit dítě od negativních informací, se snaží zatajit
chystající se zákroky a operace, výsledky vyšetření a občas i diagnózu jako takovou.
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-

dítě by mělo o své nemoci získat dostatek informací, aby rozumělo tomu, co se s ním
děje, kdy a proč se bude dělat určité vyšetření. Mělo by mít základní přehled o lécích,
které užívá a je vhodné, když přijme alespoň část odpovědnosti za jejich pravidelné
užívání. Užitečné je posilovat sebevědomí dítěte, aby se nebálo samo hovořit s
lékařem či sestrou (vše přiměřeně věku dítěte). S tímto prvním dílčím cílem PT
souvisí i další –

-

samostatnost a sebedůvěra – je důležité omezit dlouhodobou a nepřiměřenou
závislost dítěte na pečujících osobách, případně věkovou regresi (v počátku léčby však
běžné, dítě si nadbytek ochrany a péče zaslouží). Na dětské onkologii se lze setkat s
adolescenty či dokonce již dospělými pacienty, za které vše vyřizují a rozhodují
rodiče. Nechají se obsluhovat, i když by spoustu úkonů zvládli sami, se zdravotníky
sami téměř nemluví (lékaři však často tuto závislost nevědomě podporují, neboť při
práci na dětském oddělení jsou zvyklí hovořit o nemoci a léčbě především s rodiči
pacienta a mnohdy si neuvědomí, že pacient je již plnoletý). Také rodiče závislost dětí
na sobě podporují, hlavně ze strachu potomka příliš hlídají, omezují v činnostech a
nadměrně mu posluhují.

-

je nutné dítěti pomoci žít co nejnormálnější život, podporovat ho v činnostech, které
zvládne či může zvládnout samo (sebeobsluha, příprava do školy, motorické
dovednosti)

-

vyrovnání se s nemocí a náročnou léčbou – úkolem psychoterapeutické péče je
pomoci dítěti přijmout fakt nemoci, projít s ním a jeho rodinou fáze, které přijetí
předcházejí (fáze dle Kübler-Ross: šok, popření, agrese, smlouvání, deprese, přijetí a
vyrovnání se s nemocí a změnou). Vyrovnání se s faktem nemoci je proces, který má
úzkou souvislost s vývojem a zráním osobnosti o němž se zmiňuji ve druhé části
práce.

-

osvědčuje se naslouchat dítěti, jeho pocitům, vytvořit bezpečné prostředí pro možnost
emoční abreakce, vyjádření jeho obav a nejistot. Pevně, ale citlivě usměrňovat
případné názory, postoje nebo chování, které ohrožují plynulost léčby. Přínosná je
podpora rodičů, je třeba vysvětlit jim důvod změněného chování dítěte (příčinou
mohou být i vedlejší účinky některých léků).

-

vytvoření reálných plánů do budoucna – nemocný léčbu lépe přijímá, když má proč
žít, na co se těšit. Dlouhodobé plány by měly být přiměřené možnostem dítěte
s ohledem na jeho možné handicapy po léčbě (amputace, smyslové postižení). Týkají
se především školy, zaměstnání, sportu, koníčků, mezilidských vztahů. Tyto aktivity
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však mnohdy připadají dětem příliš vzdálené, protože onkologická léčba trvá měsíce
až roky. Z tohoto důvodu je nezbytné s dětmi tvořit a těšit se na plány krátkodobé,
kterými může být například propuštění domů, výlet, návštěva kamarádů, vlastní
výrobek ve výtvarné dílně, ale i jen dobré jídlo či pěkný film. Uvedené dvojnásob platí
u dětí umírajících, u nichž jsou dlouhodobé plány jen falešnou nadějí, kterou děti brzy
odhalí a následkem může být ztráta důvěry ve své nejbližší v nejtěžší životní chvíli.
-

zvládnutí potíží při somatické léčbě – onkologická léčba s sebou přináší řadu
nepříjemných prožitků počínaje odběrem krve přes nevolnosti, zvracení, nechutenství
a únavu při chemo a radioterapii, drobné operační výkony až po rozsáhlé nezřídka
devastační chirurgické zákroky (amputace, operace mozku, enukleace, apod.). K tomu
se u starších dětí a dospívajících připojuje vědomí mnohaměsíční délky léčby,
opakované hospitalizace, narkózy, nepříjemné bloky chemoterapie. Tyto faktory mají
za následek pocity beznaděje, deprese či vzpoury proti léčbě a zejména v počátku i její
odmítání. Největším

psychickým šokem bývá pro většinu pacientů (zejména

dospívající dívky) ztráta vlasů. Tento vedlejší účinek chemoterapie je z pohledu
medicíny naprosto zanedbatelný a řada zdravotníků i rodičů nad pláčem a smutkem
dětí mávne rukou. Snaha utěšit je slovy „to je na léčbě to nejmenší“ má spíše opačný
efekt, protože v představách dítěte v té chvíli nic horšího neexistuje.
Běžně se také stává, že než se dítě dostane na onkologii nemá třeba žádné nebo jen
mírné zdravotní problémy, ale nijak dramatické. Po stanovení diagnózy a zahájení
léčby se jeho stav prudce změní, neboť protinádorové léky mají řadu vedlejších účinků
na organismus. Dítě potom označuje rodiče a zdravotníky za původce problémů, za ty,
kdo mu nemoc vyrobili. Většinou je to jen přechodná reakce, než se dítě v náročné
životní situaci zadaptuje.
Dětská medicína uvádí za jednu ze svých priorit předcházení bolesti, avšak na
onkologickém pracovišti není možné ji vyloučit stoprocentně. Vnímání bolesti je
vysoce subjektivní a vždy by se měly považovat za určující pocity pacienta, ve
srovnání s tím co si o intenzitě jeho bolesti myslí lékaři. Ti mají často tendenci, když
vyčerpají možnosti farmakologické léčby, bolest bagatelizovat či dítě psychiatrizovat.
-

mezi obecné zásady předcházení či zmírnění bolesti a jiných potíží patří vhodná
úprava prostředí (nemocniční pokoj co nejvíce zútulnit, vymalovat teplými barvami,
vybavit nábytkem, obrázky, nechat dítě, aby si přineslo svoje oblíbené hračky, stolní
hry); předem citlivě připravit rodiče i děti na to, co se bude dít; vyjádřit dítěti
pochopení a účast s jeho problémy, nebagatelizovat; důležitá je přítomnost
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doprovázející osoby, která se bude snažit dítě co nejvíce zaměstnat hrou, zábavou,
oblíbenými činnostmi, aby se nenudilo a nemělo prostor soustředit se výhradně na své
obtíže. V mírnění somatických obtíží se velmi dobře osvědčují různé relaxační
techniky, sugesce, hypnóza.
-

podpora rodiny, upravení vzájemných vztahů – onkologická diagnóza u dítěte je
velkým zásahem do fungování rodiny a lze ji dokonce považovat za jakousi prověrku
kvality partnerského svazku rodičů. Všichni členové rodiny prochází silným
psychickým otřesem, se kterým se každý po svém a různě dlouho vyrovnává. Dochází
k rozbourání zažitého stereotypu rodiny, role jejích členů jsou přerozděleny (ve
většině případů dítě po dobu hospitalizací doprovází matka, otec se stará o
ekonomický chod rodiny a spolu s prarodiči pečuje o další děti v rodině a domácnost).
Matky často trpí neurotickými obtížemi (nespavost, nechuť k jídlu, úzkost, bolesti
hlavy) při každodenní péči o nemocné dítě. Mají potřebu o svých pocitech mluvit a
často vyhledávají pomoc psychologa. V nemocnici také občas spontánně vznikají
jakési svépomocné skupiny maminek, a z nich i hluboká a mnohaletá přátelství.
Otcové nemocných dětí mají naopak většinou tendence se uzavírat do sebe, obtížně
prožívají svoji bezmocnost nad osudem syna nebo dcery. Svoji situaci často řeší
zvýšeným až extrémním pracovním nasazením ve snaze rodinu v těžké situaci
zabezpečit, a také zapomenout na tíživou situaci doma. Tyto rozdílné reakce a
prožívání nemoci dítěte bývá nezřídka příčinou rozpadu rodiny.

-

soudržná a dobře fungující rodina je důležitou podporou nemocnému dítěti. Osvědčuje
se, je-li více členů rodiny ochotno participovat na péči o dítě a doprovázet ho během
hospitalizace. Rodiče (někdy prarodiče či starší sourozenci dítěte) se takto daleko více
seznámí s léčebným plánem dítěte, s každodenními úkony a získají tak sebevědomí ve
své ošetřovatelské roli. Druhý rodič má mezitím prostor si vydechnout, zařídit
neodkladné záležitosti, načerpat nové síly. Také pro hospitalizované dítě je výměna
doprovodu osvěžující změnou. Mnohdy dítě až neuvěřitelně pookřeje, začne být
aktivní a zlepší se i jeho tělesný stav.

-

kontakt se světem – terapeut by měl u dítěte podporovat udržení původních a
navázání nových sociálních kontaktů, podněcovat zájem o jeho koníčky, za přispění
nemocničního pedagoga pomoci rodině a dítěti vyřešit otázku školní docházky (větší
část dětí školu během období léčby přeruší a ročník opakují, některé děti zvládají
individuální učební plán). Pacienti mívají po stanovení diagnózy přechodně tendenci
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se stáhnout, uzavřít do sebe, za svou nemoc se před svými vrstevníky stydí. Toto
období je třeba překlenout co nejrychleji, aby nedošlo ke zpřetrhání kontaktů.
-

pacienti by měli mít v nemocnici přístup na internet, většina z nich ho využívá právě
pro dopisování se svými kamarády. Doba návštěv na oddělení by měla být neomezená.
Děti často navazují přátelské vztahy se svými nemocnými vrstevníky s nimiž se při
léčbě opakovaně setkávají, a to jak na oddělení, tak při různých aktivitách, které jsou
pro děti připravovány (výtvarná dílna, hippoterapie, ozdravné víkendy, letní a zimní
tábory, apod.). Umožňují-li to provozní podmínky, jsou pacienti na přání
hospitalizováni na stejném pokoji. Stejně jako maminky i děti zde navazují
dlouhodobé vztahy, snadno hledají vazbu k někomu, kdo má podobné zážitky jako on
sám, kdo chápe jeho obavy, bolesti, omezení. Tomu také přispívá fakt, že děti během
onkologické léčby rychleji psychicky dozrávají, utváří si nový žebříček hodnot a se
svými zdravými vrstevníky si mnohdy úplně nerozumí .

Výše uvedený výčet cílů psychoterapie dětí s onkologickým onemocněním není jistě úplný,
jedná se hlavně o cíle obecné týkající se většiny pacientů. S přihlédnutím k rozumových
schopnostem, osobnosti konkrétního jedince a průběhu nemoci je samozřejmě nezbytné
psychoterapeutické záměry doplňovat. Je důležité se věnovat například intrapsychickým
konfliktům, které dítě mělo možná již před propuknutím nemoci, a které jsou nyní v zátěžové
situaci aktivovány, nejrůznějším psychosomatickým problémům nastartovaným onkologickou
léčbou, ale přetrvávajícím i po skončení vyvolávajícího činitele (zvracení, nechutenství,
bolesti), nejistotám o dalším průběhu nemoci, obavám z neplodnosti, strachu ze smrti, apod.
2. Psychoterapeutické metody a cíle v různých věkových období
Z vývojového hlediska i z hlediska dalšího přístupu je důležité věkové období, ve
kterém bylo dítě nemocí zastiženo. V jednotlivých fázích vývoje je z pohledu dalšího
optimálního zrání důležité maximální uspokojování specifických vývojových potřeb.
Nemoc, léčba a veškerá omezení s nimi spojená mohou být v tomto harmonickému vývoji
překážkou. Cílem terapeuta je proto snaha dětem umožnit v těchto nepříznivých
podmínkách vývoj co možná nejpřirozenější. Nezbytnou samozřejmostí je kromě práce
s dětmi zejména spolupráce s jejich rodiči. Jednou z nejvýznamnějších a nejucelenějších
vývojově psychologických koncepcí je Ericksonova teorie, která vedle biologických
faktorů zrání bere v potaz i faktory kulturní a společenské. Erickson rozdělil lidský život
do 8 etap, z nichž v každé má jedinec vyřešit určitý psychosociální konflikt. Nepodaří-li
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se mu to, dochází k narušení jeho dalšího vývoje. Dále se proto pokusím provázat
jednotlivé vývojové fáze člověka s faktem onkologického onemocnění a nastínit možné
metody psychoterapeutické práce.
1. Kojenecké období (do 1 roku) – úkolem tohoto období je vytvoření pevného vztahu
k matce jehož prostřednictvím dítě pak získává základní důvěru v život a okolní svět.
Největší hrozbou pro dítě v tomto věku je tudíž násilná separace od matky. Ta může
vyústit až k rozvoji tzv. anaklitické deprese, kdy dítě po přechodné fázi pláče a volání
matky upadá do apatie a ztrácí zájem o okolí.
V přístupu k vážně nemocnému hospitalizovanému kojenci je nejdůležitější práce
s rodiči. Dítěti je třeba zajistit pokud možno trvalou přítomnost matky (případně jiné
osoby, ke které má dítě vytvořen pevný citový vztah) a zároveň umožnit mu dostatek
pohybu a senzorických podnětů. Dítě je totiž na smyslovou a pohybovou deprivaci
velmi citlivé a záhy by mohlo dojít ke zpomalení či regresi vývoje.
2.

Batolecí období (do 3 let) – pro toto období je typická velká pohybová aktivita dětí,
snaha o autonomii. Má-li dítě dostatek prostoru pro vlastní činnosti, cítí-li pevné
rodičovské vedení a je-li mu umožněno podle vlastní vůle se vzdalovat a navracet
k matce, vytváří se pocit vlastní sebedůvěry. Jestliže je dítě naopak omezováno a
kritizováno buduje se základ pro pochybnosti o vlastních schopnostech a prožitky
studu.
U nemocného dítěte je důležité podporovat jeho spontaneitu a během
hospitalizace umožnit dítěti co možná největší svobodu pohybu. Rodiče se většinou
chovají k dítěti hyperprotektivně, mají o něho strach, nadměrně ho ochraňují a
neuvědomují si jak významně ho svým přístupem omezují ve vývoji. V tomto období
u dětí nadále trvá úzkost ze separace od matky a strach z cizích lidí. Je to také již věk,
kdy snadno vznikají nejrůznější fobie přetrvávající mnohdy po celý život. Nemocniční
prostředí je v tomto směru velmi „podnětné“, u dětí se objevuje strach z lidí v bílém
oblečení, strach z injekcí a nejrůznějších i naprosto nebolestivých zákroků (měření
teploty, měření tlaku krve, apod.).
Práce terapeuta je i v tomto období zaměřena převážně na rodiče, častým úkolem je
zkorigování extrémně hyperprotektivního přístupu k dítěti.
Matka je s dítětem velmi emočně provázána, dítě je ve svém prožívání a chování
jejím zrcadlem. Je přínosné pomoci matce tuto vzájemnou provázanost pochopit a
naučit ji s ní pracovat. Na odbourání vnitřní tenze a pro uvolnění se u maminek
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osvědčují relaxační techniky, individuální pohovory s možností emoční abreakce,
podpora rodiny.
3. Předškolní věk (do 6 – 7 let) - předškolní dítě je aktivní, iniciativní, rádo se vrhá do
úkolů, plánuje a chce své snažení dovést úspěšně do cíle. Nebezpečím tohoto
věkového období jsou pocity viny, které se objevují je-li iniciativa dítěte okolím
potlačována nebo trestána. V myšlení dětí hraje velkou roli fantazie a magické prvky,
proto je v případě nemoci dítěte namístě důkladné vysvětlení a informování o všem co
se děje. Často tím předejdeme tomu, že dítě svou nemoc a léčbu chápe jako trest za
své chování.
Během hospitalizace je pro dítě intenzívní kontakt s rodinou stále velmi
důležitý, je však už možná terapeutická práce přímo s ním. Kontakt by měl být
nenásilný, především formou hry (dítě je takto možno připravit na lékařské zákroky,
samo si vyzkouší úkon např. na medvídkovi, hra má v sobě potenciál k odreagování
napětí, dítě má možnost spontánně hrou vyjádřit své obavy, starosti). Předškolní děti
mají velmi v oblibě výtvarné techniky. Ty lze využít diagnosticky i terapeuticky.
4. Školní věk (6 – 12 let) – po vstupu do školy pro dítě velmi narůstá význam
vrstevnické skupiny. Dítě má potřebu obstát před ostatními, usiluje o dobrý výkon ve
škole i mimo ni. Snaží se uspět, dosáhnout uznání před kamarády, rodiči i učiteli. Děti
dlouhodobě nemocné a handicapované mají šanci obstát ztíženou (vliv léků, absence
ve škole, únava, atd.) a opakované zážitky neúspěchu u nich mohou vyústit až v trvalé
pocity méněcennosti. Děti ve školním věku se obtížně vyrovnávají s nutností přerušit
školní docházku a ročník opakovat.
Se školákem je nebytné o nemoci a léčbě již podrobně hovořit. Rozdíly ve
vyspělosti dětí jsou však někdy dost podstatné. Zatímco jeden zná o své nemoci vše,
vyptává se lékařů na výsledky vyšetření a má nastudované veškeré léky, druhý jen
matně tuší proč je v nemocnici a spoléhá na rodiče. Obecně je však možné říci, že děti
ve školním věku dobře spolupracují a snaží se dospělým vyhovět. Lékaři a sestry jsou
pro ně velkou autoritou a často i vzorem, který by chtěly v dospělosti následovat.
Z hlediska psychoterapie jsou v tomto věku vhodné veškeré tvůrčí metody
(arteterapie, muzikoterapie, pohybové techniky), hra a později cílená činnost ve
skupince vrstevníků, relaxační metody, imaginace, ve starším školním věku již začíná
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nabírat na významu i psychoterapeutický rozhovor. V případě problematických vztahů
mezi blízkými příbuznými je vhodná též rodinná psychoterapie.
5.

Dospívání (zhruba do 20 let) - toto období je vzhledem k značné šíři členěno na
období pubescence (11-15let), charakteristické převážně změnami na úrovni tělesné, a
období adolescence (15 - 20/22let), kdy nastupují změny v rovině psychosociální. Po
psychické stránce se tato životní etapa vyznačuje řadou protikladů, které ztěžují
adaptaci dospívajícího ve společnosti vůbec a za náročných podmínek způsobených
nemocí, úrazem či dlouhodobou hospitalizací zvláště. Dospívání je obdobím hledání
vlastní identity, mladí lidé si významně zakládají na svém vzhledu, svých
schopnostech a touží vyniknout mezi ostatními. Jakékoliv omezení a handicapy, které
onkologická diagnóza přináší, jsou v tomto období obzvlášť těžce přijímány. Velmi
častou reakcí jsou pak úzkostné poruchy či deprese s rizikem suicidia. Oproti
předchozímu období, kde bývá spolupráce dítěte bezproblémová, je tomu v pubertě a
adolescenci naopak. Objevuje se ambivalentní postoj, někdy až odpor k autoritám.
Předpokladem navázání vztahu je plné respektování názorů a pocitů dospívajícího. Je
třeba se mu věnovat také individuálně bez přítomnosti rodičů, poskytnout dostatek
prostoru pro otázky týkající se nemoci a umožnit mu spolurozhodovat o dalším
postupu léčby. Odpovědnost za léčbu a dodržování režimu by se v tomto období měla
přesouvat z rodičů na pacienta.
Vhodnými terapeutickými metodami v tomto věku jsou individuální psychoterapie,
skupinová psychoterapie ve skupině vrstevníků, relaxační a imaginační techniky.
Tvůrčí techniky – výtvarné, pohybové, dramatické nebývají v tomto věku příliš
oblíbené, dospívající se stydí za své projevy, neradi se emočně odhalují.
Obecně lze v psychoterapii uplatnit řadu metod, které vycházejí z jednotlivých
psychoterapeutických směrů. V dětské onkologii patří mezi nejpoužívanější a osvědčené
všechny

racionálně-terapeutické

psychoterapie,

empatická

přístupy,

sugestivní,

psychoterapie, nácvikové

relaxační

metody.

a

imaginační

Vedle

individuální

psychoterapie se v hojné míře uplatňuje též skupinová psychoterapie dětí i rodičů, rodinná
terapie a spontánně vznikají také svépomocné rodičovské skupiny.
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Krizová intervence v psychiatrické ambulanci.
Petra Valenčíková

Definice krize.
S klientem v „krizi“ se setká ve své klinické praxi téměř každý lékař.
Krize není z medicínského hlediska nozologická jednotka ani symptom nebo syndrom ale
vyjadřuje těžce zvládnutelný, až život ohrožující proces.
Definice krize zdůrazňují, že není jen něčím záporným.
Krizi můžeme chápat v širších souvislostech jako bod obratu k lepšímu nebo horšímu,
rozhodující moment, kritický čas, období onemocnění, kdy se stav nemocného definitivně
zlepšuje nebo zhoršuje.
V čínštině užívají pro označení krize složeninu znaků pro „nebezpečí“ a „dobrou příležitost“.
Řecké „krinó“ znamená oddělit, volit, vybrat, „krisis“ pak rozhodnutí, rozsouzení, soud.
Zde se však chci věnovat především krizi duševní.
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Lze ji chápat jako střet s překážkou, kterou není člověk schopen vlastními silami,
v přijatelném čase a navyklým způsobem zvládnout.
Je také příležitostí vyzkoušet sebe, prověřit své možnosti a meze, neboli zkouškou naší
odolnosti a tvůrčích schopností.
Jiná teorie hovoří o duševní krizi jako o subjektivně ohrožující situaci, s velkým dynamickým
nábojem a potenciálem změny. Bez ní by nebylo možné dosáhnout životního posunu, změny.
Krize nás očišťuje, utrpením a bolestí nás převádí na vyšší stupeň sebeorientace a
sebevýchovy, na vyšší stupeň mravní, je důležitým činitelem změn a zrání.
Ani duševní krize není synonymem duševní poruchy či nemoci, i když k nim může přispět
nebo vést.
V krizovém stavu se může ocitnout každý člověk, tzn.zdravý, bez vážnější poruchy duševní
nebo tělesné.
Určité krize chápeme jako součást normálního života jedince.

Vymezení cílů krizové intervence.
Krizová intervence má skromnější cíle než psychoterapie.
Obvykle se omezuje na 3-6 setkání, zpočátku jsou intervaly mezi návštěvami kratší, vhodná je
flexibilita termínů setkání dle potřeb klienta.
Krizová intervence: - zpřehledňuje a strukturuje prožívání
- zastavuje ohrožující nebo kontraprodukt. tendence v chování
- podporuje kompetenci klienta, jeho vlastní síly a schopnosti..
- pracuje pouze s akutním a nejpotřebnějším
- trvá jen po dobu krizového stavu
- končí, když se klient cítí být schopen situaci konstruktivně řešit
- vrací klienta k předkrizové, někdy i labilní rovnováze.
Ideální pro krizovou intervenci je klient
- bez psychiatrické anamnézy a bez symptomů
dlouhodobé psychické poruchy
- bez vysokého rizika suicidálního jednání
- bez známek závislosti na psychoakt.látkách.
Po ukončení krizové intervence může následovat léčba psychoterapií ale je nutná změna
rámce. Například rekapitulací co se odehrálo, jaké jsou zisky a další potřeby klienta, je nutné
formulovat novou zakázku, smluvit nový kontrakt.
Psychoterapie může mít pak formu - krátkodobé th, do cca 20 sezení, pracuje se jen
s ohraničenou symptomatologií event.problémem
- nebo středně až dlouhodobé th, do a nad 50 sezení, zde
se pak pracuje na globálnější změně osobnosti.
Psychoterapie (na rozdíl od krizové intervence) je odborná psychologická metoda, vhodná
v určitých životních obdobích klienta, zvýšeně vnímavého k otázkám kvality vlastního života,
a odhodlaného hledat cestu vnitřní změny. Umožňuje dosáhnout vyššího stupně náhledu,
zralejších forem chování a prožívání. Systematicky mění určité parametry klientovy
osobnosti. Často je při ní potřeba zvýšit napětí (opět na rozdíl od krizové intervence), aby se
klient mohl dostat do kontaktu se starými nedořešenými pocity a potřebami.
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Typy krizových stavů.
V literatuře nacházíme více klasifikačních systémů krizí.
Např. rozdělení na - situační krize
- ze ztráty objektu (smrt, rozchod, zrada, ..)
- ze změny (zdravotního stavu, v rodině, práci,..)
- při volbě (partnera, zaměstnání, ..)
- krize očekávaných životních změn - vývojové
- krize z náhlého traumatizujícího stresoru – např. přírodní katastrofy
- krize při psychopatologii kde platí, že lidé s dispozicí k duševnímu
onemocnění jsou obecně zranitelnější (poruchy osobnosti, závažné
neurotické potíže, závislosti na psychoakt.látkách, těžké poruchy
nálady, psychózy apod.).
Jiná klasifikace dělí krize na - krize vázané na generační období (jsou nevyhnutelné)
porod, vývoj osobnosti, osamostatňování, pubertální krize,
konflikty v dospívání, krize středního věku, krize seniorů
- krize mezilidských vztahů – např.citová krize
- pracovní a tvůrčí krize
- krize smyslu života.

Průběh krize.
Každá krize probíhá v určitých fázích.
1. fáze, kdy vnímáme ohrožení a stupňuje se úzkost a aktivizují vyrovnávací
mechanismy
2. fáze vzniká při neúčinnosti vyrovnávacích mechanismů, dochází ke zmatku, pocitu
zranitelnosti a nedostatku kontroly nad situací
3. fáze představuje pokus o předefinování krize, obvykle jsme schopni připustit si pocity
a dělat rozhodnutí, a můžeme se vrátit na předkrizovou úroveň fungování, v této fázi
jsme také nejpřístupnější pomoci
4. fáze, objevují se závažné kognitivní a emocionální změny, síla vnitřního utrpení
zkresluje optiku na úzký výsek vjemů, to brání uvědomění si souvislostí a hledání
řešení v této fázi se jeví krizová intervence jako nezbytná.
Krizi lze vnímat jako období - šoku, kdy energie je investována více do kontroly úzkosti než
do řešení problémů
- reakce, kdy dochází k mobilizaci obranných mechanismů
- zpracování, kdy se klient přeorientovává na nové aktivity,
znovunalézá rovnováhu a vytváří si reálnější sebeobraz.
Jiné dělení průběhu krize sleduje akutní a chronickou fázi.
- Akutní fáze - se rozvíjí velmi rychle
- je popisována jako srážka s nepředvídatelnými nebo nezvládnutelnými
okolnostmi
- dochází k reaktivaci klientova „citlivého místa“
- dostavuje se stres, který má i prospěšnou funkci, tím že mobilizuje
energetické rezervy, zvyšuje aktivitu a zlepšuje sociální učení (čím je
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klientovi subjekt hůře, tím je sugestibilnější)
- objevují se pocity tělesného napětí (popisované klienty jako duševní bolest),
vlnovitě se vracející, klient cítívá stísněnost v hrdle, pocity nedostatku
vzduchu, dušení, prázdnoty kolem žaludku, tělesnou slabost
dále pocit odcizení, emoční distance od ostatních, ztráty srdečnosti,
dráždivosti, hněvu, pocity viny, ztráty jistoty a bezpečí, bezradnosti aj..
- vždy je nutné myslet na možnost suicidálního jednání
toto nebezpečí hrozí akutně jestliže - jsou přítomny nutkavé suic.myšlenky
- je přítomno katathymně zkreslené
myšlení (výčitky, bilancování)
- klient plánuje způsoby suicidia
- je suic.jednání v anamnéze
- je klient akutně intox. nebo vyčerpaný
- jde o psychicky nemocného klienta.
- Chronická fáze
- vybírá daň za všechny chyby, kterých jsme se dopustili ve fázi akutní
- může přechodně zakutnět
- často se proměňuje na symptomy duševního nebo somatického
onemocnění
- nezřídka teprve chronická fáze uvědomuje o nutnosti přestavění
postojů a hodnotových systémů.

Obranné mechanismy v krizi.
Smyslem obran je kontrolovat a ovládat afekty, úzkost, strach, duševní bolest, pocity viny
apod. Obvykle se dělí na:
- psychotické (nejde však o psychózy)
- bludná projekce (vlastní nežádoucí impulsy jsou
přisuzovány jiným osobám)
- distorze (hrubé zkreslení reality pro nevědomé
potřeby)
- popření (mohou chybět vzpomínky apod.)
- nezralé, které příležitostně užívá téměř každý

- projekce
- únik do fantazie
- agování (přímý převod cítění do činu)
- pasivně agresivní chování („činění
dobra“)
- hypochondrie (přivolávání péče)
- neurotické (nejde o neurózy)
- intelektualizace (důraz na kognici, únik emocím)
- racionalizace (hledání přijatelných motivů apod.)
- afektualizace (přeemocionalizování)
- přemístění afektu (ze zdroje na jiný objekt)
- fobie (přesun úzkosti z původního obsahu na jiný)
- reaktivní formace (vytvoření opačného pocitu)
- zralé - suprese (odložení emoce bez jejího popření)
- anticipace (realistická očekávání)
- altruismus (pomoc druhým)
- sublimace (napětí ústí do kreativity)
- humor
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Metody krizové intervence.
1. rychlé navázání vztahu – terapeut aktivně naslouchá, nedělí pozornost, musí zvládat vlastní
úzkost
téma volí klient, mlčí – li, zajímá se terapeut co mu brání hovořit, klade důraz na prožitek,
který spolehlivě vede k důležitému
2. vytvoření přehledu okolností, které vedly ke krizi – umožňuje klientovi zrekonstruovat
vývoj, příčinné a časové souvislosti
terapeut klade upřesňující otázky
podrobný popis událostí má kognitivní ale zejména emoční význam
má-li klient situaci řešit, musí jí rozumět
3. porozumění falešným adaptačním reakcím, kterými se klient snažil krizi zvládat, například
- obranné mechanismy, z nichž jsou nežádoucí zejména psychotické a nezralé (viz výše)
- užívání psychoaktivních látek (alkohol a jiné drogy, svévolně užívaná psychofarmaka)
- regrese, která má však i pozitivní funkci, umožňující přijmout pomoc zvenčí
4. intenzivní koncentrace na krizi - na to, co je akutně naléhavé pro klienta a co odpovídá
spouštěči krize se stanovením krizového plánu, který je nutno jasně formulovat a dodržovat
5. učení se jiným, účinnějším adaptačním mechanismům – terapeut podporuje projevy smutku,
bolesti, viny, agrese, event.prožitek plného a konečného uvědomění si „dna“
dává najevo, že klientovy prožitky jsou normální a přijatelné, dává mu prostor (např „zde
můžete plakat“)
klient cítí bezprostřední úlevu, která přináší korektivní zkušenost, že pomoc je dosažitelná a
změna možná
podpora emočního prožívání představuje východisko pro změnu emočního nastavení a změnu
chování
terapeut dodává naději, podporuje konfrontaci s realitou a zabraňuje jejímu popírání,
zkreslování nebo překrucování (neboť popírá-li klient nějaký svůj nedobrý pocit, nezabrání
tomu, aby se tento nepodílel na jeho rozhodování a jednání a nečinil je tak nepřehledným)
úspěchem je, dojde-li v rámci intervence k náhradě nezralých obran neurotickými nebo
zralými
6. zábrana formování příznaků – většina klientů „nabízí“ psychické nebo tělesné symptomy a
jejich popisem nahrazuje práci s problémem
terapeut musí neustále zvažovat etiologickou souvislost problému a symptomu
7. pozitivní přenosové pocity vůči terapeutovi usnadňují učení pomocí zkušenosti (nápodoba,
identifikace, korektivní zkušenost) – díky zvýšené sugestibilitě v počátečním období krize je
tvorba pozitivního přenosu podporována
8. zprostředkování možností, jimiž disponuje klient pro zvládání krizí
terapeut podporuje co největší míru samostatnosti a iniciativy klienta
posuzuje klientovu situaci v kontextu celého jeho sociálního zázemí
je žádoucí, aby byly mobilizovány klientovy blízké osoby, a to samotným klientem
aktivita klienta vede k pocitu úspěchu, který posiluje jistotu, kompetenci a pozitivní sebeobraz
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9. krizová intervence se ukončuje, jestliže je klient schopen rozpoznat, co ke krizi vedlo a jak
ji měl překonat (pochopení, náhled)
Během krize může lékař dle potřeby využít psychofarmakologickou léčbu, vystavit
pracovní neschopnost event.doporučit krátkodobou hospitalizaci.
Specifický přístup v určitých typech krizí:
- generační - čím méně se jim bráníme a zasahujeme do jejich průběhu, tím snáze jimi
projdeme
- krize z mezilidských vztahů – zde platí několikanásobně více, že je nutno celou tu „hrůzu“
prožít s vědomím všech negativních emocí
- rodinné krize – odsouváním je jen chronifikujeme a bráníme vývoji rodinných vztahů
- krize ze změn zdravotního stavu – většinou předpokládají přebudování hodnotového
systému a nalezení smyslu v daných podmínkách
- pracovní krize – zde neplatí zásada prožití a zaměření se na vztahy ale je nutné soustředit se
na pracovní problém
- krize hodnot se dotýká oblasti filosofické, etické event.religiózní.
V případě hrozícího suicidálního jednání uzavírá terapeut s klientem tzv.“antisuicidální
kontrakt“. Je to dohoda o tom, že klient sebevraždu „odloží“ do doby, než nalezne lepší
řešení.Vzhledem k tomu, že krize je spojena se zvýšenou sugestibilitou, bývají tyto dohody
pozoruhodně stabilní.
Terapeut u klienta v krizi podporuje tzv.vědomé vyrovnávací strategie. Jsou to např.:
- schopnost kontaktu s pocity, schopnost ulevit si pláčem, hněvem, zorientovat se
v ambivalentních pocitech, respektovat emoce u druhých
- schopnost sdílet a sdělovat, tzn.schopnost dát nahlédnout do svého nitra a autenticky
reagovat
- dobrý kontakt s tělem, neboť ve stresu míváme tendenci nevnímat vlastní tělesné prožitky a
potřeby
- kontakt s vlastními potřebami, zejména tam, kde si klient není jist, že to co prožívá je
správné
osvojení si asertivního chování (schopnost vyjadřovat vlastní pocity přiměřenou formou,
schopnost požádat o to, co potřebuji, neříkat „ano“ chci-li říci „ne“, přijmou odmítnutí bez
pocitu urážky, umět vyjádřit kritiku i pochvalu)
- vědomí vlastních hranic
- orientace v situaci, např.uspořádání informací nebo zastavení a zorientování panikařících
- schopnost využít vlastní starší zkušenosti, po překonání prvotního šoku a ochromení
- schopnost využít existence a zkušeností blízkých lidí, přirozené komunity
- schopnost využít vzorců kolektivního chování, kam patří různé společenské rituály
umožňující průchod emocí a usnadňující přechody mezi životními etapami (křtiny, svatby,
pohřby)
- inspirace literárními příběhy
- neobvyklá tvořivá řešení, fantazie, která přináší novou zkušenost, mnohdy i moudrost
- víra a naděje (ve zlepšení, v budoucnost, ve spravedlnost apod.)
- smysl utrpení, kdy můžeme dočasně vnímat utrpení jako zákonitou cestu vedoucí k vyšší
kvalitě bytí.
Chyby, jimž by se měl terapeut vyhnout:
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- poskytování rad, které klientovi znemožňuje najít vlastní řešení odpovídající jeho životní
zkušenosti
- řízení k cílům, tzn.že lékař ví nejlépe, co má klient dělat a cítit, zpochybňuje tím klientovu
kompetenci a může u něj vyvolat regresivní podřízení a hněv
- přezírání, odmítavý postoj k emocím nepřesvědčivým povzbuzováním a bagatelizací,
apelování na vůli a citové vydírání (např.zájmy dětí), srovnávání klientových a
vlastních řešení, úvahy „o člověku vůbec“
- negativně působí i nedostatek vážnosti a zájmu, nezávazný vztahový styl, tematicky bezcílně
vedený hovor, nedostatek přesnosti v interpretacích, neschopnost zformulovat problém,
nedostatečná podpora samostatnosti klienta, úzkost z klienta apod..

Závěr.
Moderní doba se nechce „zdržovat“ s prožitky bolesti které jsou nepříjemné a nekomfortní,
brání se jim a odmítá je všemi prostředky.
V krizových situacích každý jedinec o něco přichází a něco získává.
Odpovídající reakcí na ztrátu je smutek. Jeho prožitek je úměrný hloubce ztraceného a je
v jistém smyslu poctivým přistoupením na zásadu, že za všechno je třeba zaplatit.
Je naprostým nepochopením zákonitostí, čekáme-li, že se můžeme bez smutku srovnat se
závažnou ztrátou. Smutek po ztrátě může trvat roky. Je nezbytné projít touto krizí. Odsouvání
a potlačování autentických pocitů se může projevit jako tělesné nebo duševní onemocnění
(často chronická deprese).
Nejúčinnějším „protijedem“ každé krize je kreativita a humor.
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Využití projektivní kresby AT 9 v rámci arteterapie závislých
Veronika Víchová

V této práci bych chtěla popsat mýtické a archetypální prvky ve spojení s alkoholem,
základní východiska teorie imaginace, popsat test AT9 a zaměřit se na jeho využití jako
kompoziční kresby AT9 v arteterapii závislých.
Mýtické a archetypální ve spojení s alkoholem
Bachlard (1942) uvádí dva kontrastní alkoholické komplexy, které váže k ohni a
vodě a označuje je jmény dvou nesmrtelných pijáků: E.T.A. Hoffmanna a E.A. Poa.
„Když plamen vyběhl nad alkohol, když oheň o sobě vydává svědectví a vyjevuje své
neklamné známky, když původní voda ohně obohacuje jasnými plameny, které hoří a spalují,
pijeme plamen.“10 Srovnání s Poem odhaluje jiný rys alkoholismu vázaný k materiální intuici
vody:“Poeův alkohol, který utápí a dává zapomenout, je smrt, má zcela kvalitativní, zcela
ženské rysy, rysy vody.“
Obtížně vysledovatelnou spojnici imaginačních témat alkoholismu najdeme např.
v sakralizaci vinobraní a kvašení.
Další mýtus popisuje svatbu krále Lapithů. Kentauři, pololidé a polozvířata,
symbolizují podřízenost rozumu animalitě těla. Když byli pozváni na svatbu, opili se,
pokoušeli se zneuctít ženy a vyprovokovali boj. Alkohol zde hraje roli aktivizátora pudu.
Destruuje sociální strukturu, kterou si lidé určili a která je stvrzována manželstvím.
Alkohol může být i prostředkem civilizovaného člověka k setkání se svou
přirozeností, prostředek k osvobozování z rámce kulturních omezení. Přirozená svoboda a
vitalita, která dala přežít praotcům- lovcům po tisíciletí, může být znovu vyjádřena. A právě
efekt alkoholu, který vrací dynamiku instinktu a tvořivou energii, dal vzniknout bohatým
rituálům kolem Dionýsa.
V „anamnéze“ Dionýsa nalézáme nemanželský původ, rizikové těhotenství, ztrátu
matky, výchovu mimo rodinu, žárlivou macechu, pěstouna jako notorického alkoholika.
Ztráta matky předpokládá její hledání. Díky alkoholu si pak člověk uvědomuje infantilní
touhu po matce.

10

Psychoanalýza ohně
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Ve starém zákoně se setkáváme s problematikou alkoholu v Legendě o Noemových
synech (degradace, kterou opilost navozuje a morální moment: odsuzujíce opilost, nesmíme
odsuzovat člověka) a v Příběhu Lotových dcer (díky alkoholu byl překročen zákaz incestu).
V novém zákoně pak dochází ke spiritualizaci alkoholu nejprve proměnou vody ve
víno a pak čin poslední je instituce eucharistie při poslední večeři.Voda – křtí tělo, očištěná
voda – víno proniká ve své spirituální podobě k duši. Alkohol je tak vyveden ze závislosti na
živočišné pudovosti k spirituální extázi.
Historie testu AT 9
Na základě teorie Gilberta Duranda o třech strukturách imaginace byl vypracován
psychologem

Yvesem Durandem (nar.1934, jedná se jen o jmenovce) projektivní

„Archetypální test devíti prvků“ (dále jen AT 9). Vychází z předpokladu, že imaginace není
konfúzní, ale organizovaná.
Popis testu AT9
Test AT 9 se skládá ze tří částí a úvodní strany.
Na úvodní straně jsou zaznamenány některé údaje o probandu a na její spodní straně
jsou umístěny instrukce k vyplnění testu.
V první – kresebné části, má proband před sebou prázdný papír, u jehož vrchního
okraje je napsáno devět symbolů. Má za úkol všechny tyto symboly nakreslit tak, aby vznikl
nějaký příběh.
Ve druhé – písemné části, má proband za úkol na samostatné stránce popsat slovy, co
se v jeho kresbě odehrává.
Třetí část tvoří rozhovor/dotazník, kde proband uvede některé další podrobnosti
ohledně své kresby a příběhu, např. jaké konkrétní významy pro něj dané symboly měly, které
se mu kreslily lépe a které hůře, co by dělal, kdyby se ocitl ve svém obrázku a kým by byl.
Cíl testu:
Záměrem Y. Duranda bylo zjistit, jestli je teorie G. Duranda platná (tedy existují tři
relativně oddělené struktury imaginace) a jestli se tento poznatek dá využít v psychologii.
Cílem testu je uvést probanda do problému úzkosti a zjistit, jakými prostředky ve své
imaginaci tuto úzkost zpracovává. Má nabídnuty dva symboly, které zastupují úzkost z času a
smrtelnosti – „pád“ a „netvor“. Další symboly tvoří tři možné symbolické odpovědi, které
korespondují se třemi strukturami imaginace. Je to „meč“ (Schizomorfní struktura), „úkryt“
(Mystická struktura) a „něco cyklického (co se otáčí, opakuje nebo vyvíjí)“ (Syntetická
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struktura). Dále jsou mu nabídnuty tři doplňkové symboly, které jsou mnohoznačnější a
mohou se volně vázat k jakékoliv struktuře, jsou to „oheň“, „voda“ a „zvíře“. Poslední
symbolem je „osoba“, která tvoří protagonistu příběhu a zároveň slouží k projektivní
identifikaci probanda.
Výběr symbolů:
1. Pád – poukazuje ke katamorfním symbolům, k symbolům úzkosti a smrti.
2. Netvor – Y. Durand zde navazuje na G. Duranda, podle kterého drak symbolizuje v kostce
všechny základní témata symbolů úzkosti, poukazuje hlavě k nyktomorfním a theriomorfním
symbolům. Y.Durand však nezvolil slovo „drak“, protože je příliš zatížené obvyklými
konotacemi např. z pohádek. Z toho důvodu zvolil termín „monstre dévorant“ (požírající,
krvelačné monstrum). „Netvor“ je navrhovaná překladatelská úprava (Mauer) - jednoslovný
název z toho důvodu, že původní, delší název byl podle vyjádření probandů příliš dominantní
a zastiňoval ostatní symboly.

Druhou překladatelskou variantou je krvelačný netvor

(Borecký).
3. Meč – je jedním z nejdůležitějších symbolů Schizomorfní struktury, avšak přesto odpovídá
nejvíce diaretickému gestu. Y. Durand se tu tedy vzdává spektakulárních symbolů a symbolů
výstupu ve prospěch meče, který je spojen s bojem jakožto existenciálním bojem za identitu a
přežití, je spojen se separací, destrukcí, purifikací a zejména je symbolikou moci. Je
symbolem boje a očištění.
4. Úkryt – spojuje symboly inverze a intimity, je spojen s odpočinkem, ochranou a intimitou,
není zatížen obvyklými významy jako např. dům nebo jeskyně.
5. Něco cyklického (co se otáčí, opakuje nebo vyvíjí) je vyjádřením Syntetické struktury. Y.
Durand volí tento obtížnější název z toho důvodu, že mnoho symbolů spojených s touto
strukturou se ke kresbě nehodí, např. strom a luna mají často v kresbách dekorativní
charakter, kříž obsahuje křesťanské konotace apod. Je spojen s ideou reprodukce, pokroku
nebo úpadku.
6. Oheň – doplňkový element, jeho schizomorfní aspekt je světlo a intelekt, mystický aspekt krb a vaření, vnitřní teplo, syntetický aspekt - sexuální, obnovující oheň.
7. Voda - doplňkový element, schizomorfní aspekt – voda očistná a svěží, mystický aspekt –
voda těžká, hluboká, syntetický aspekt - voda cyklická (vodní cyklus) a oplodňující
8. Zvíře – doplňkový element, schizomorfní aspekt – pták, mystický aspekt - ryba, syntetický
aspekt – had.
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9. Osoba – je objektem pro možné projekce a identifikace probanda. Y. Durand preferuje
jednu osobu, protože vede k tématu „člověk a svět“, tedy k symbolickému zpracování. Více
osob oproti tomu může směřovat děj ke každodenním situacím.
Administrace testu:
Na úvodní straně vyplní proband některé základní údaje a dostane čas na přečtení
následujících instrukcí:
V následujícím testu máte vytvořit a nakreslit příběh, a to za pomoci devíti prvků, které
vám budou nabídnuty na následující straně. Ke kresbě použijte všechny tyto prvky, můžete
však přidat i své vlastní. Na další stránce pak napište, co se na obrázku odehrává. Jedná se o
test imaginace, takže nevadí, pokud neumíte kreslit. V tomto testu neexistují špatné odpovědi.
Na provedení testu máte 30min.
Na tuto stránku se můžete kdykoliv vrátit a znovu si přečíst instrukce.
Nyní obraťte list a můžete začít pracovat!
Po přečtení instrukcí kreslí proband na další stránce svůj příběh (používá tužku
tvrdosti 2, nesmí používat gumu). Po nakreslení příběhu otočí na další stránku, kde je
instrukce: „Vysvětlete svoji kresbu:“ – zde proband popíše slovy, co se odehrává v kresbě.
Jako poslední vyplní dotazník.
Otázky typu, které elementy byly pro probanda snažší a které naopak těžké, které by
radši vynechal, mohou pomoci s identifikováním převládající struktury imaginace. Otázka,
kým by chtěl proband být ve svém obrázku směřuje k upřesnění jeho identifikace s Osobou
nebo jinými postavami. Na provedení testu je 30min, avšak čas by neměl být podle Y.
Duranda určen striktně, může se podle potřeby upravit podle tempa probanda.
Variace administrace kompoziční projektivní kresby AT 9
Lze administrovat individuálně nebo skupinově. Instrukce zní: „ Vytvořte kresbu, kde
by byl pád, meč, úkryt, krvelačný netvor, něco cyklického, osoba, voda, zvíře a oheň.“
Při skupinové administraci se osvědčilo říci zadání ústně a před klienty položit
kartičky, na ktrých jsou napsány jednotlivé prvky.
Také varianta kresby tužkou umožňuje zvláště alkoholikům vyhýbat se emocím nebo
je zvýšeně kontrolovat. Užití barev zintenzivňuje prožitek působení jednotlivých prvků a
volba barev pomáhá uvolnit potlačované emoce.
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Formát A4 lze zaměnit za náročnější formát A3.
V závislosti na čase je možné ponechat literární zpracování příběhu (povídka,
pohádka, báseň…) nebo přistoupit přímo ke skupinovému rozboru.
Pro skupinový rozbor se osvědčila následující pravidla:
1. Dát vybrat, kdo chce začít první.
2. Nejprve nechat obrázek okomentovat ostatními.
3. Komentář autora a doplňující dotazy.
4. Komentář, popř. interpretace terapeuta.
5. Podobnosti s ostatními (co mají společné).
Ve verbální části se zajímáme:
1. o ústřední myšlenku kresby,
2. eventuální inspirační zdroje,
3. podstatné prvky, na které se v kresbě soustředil,
4. prvky, které by raději vynechal apod.,
5. průběh tvorby a pocity během a po skončení.

Diagnostická hodnota AT 9
Domnívám se, že AT9 není jen projektivním testem, ale stejně jako například Rorschach
je kognitivně percepčním testem. Dává nahlédnout do stuktury osobnosti a záleží na naší
schopnosti rozumět. Základní principy interpretace testu ROR (zejména přístup k tab. X) by
byly inspirující i v testu AT9:
-

percepčně kognitivní uchopení: zaměření na celek nebo detail

-

schopnost vyrovnat se s náročných vyzývacím charakterem: Já a prostředí

-

determinanty

-

obsahy

-

originalita versus banalita

-

způsob a kvalita zpracování

-

schopnost adaptace….

Vzhledem k archetypální podstatě se mi podařilo např. otevřít téma násilí spojeného se
sexualitou a předat jednoho klienta do péče sexuologa.
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Hlavní diagnostickou hodnotu ale vidím ve schopnosti zvládnout úzkost, adaptačních
strukturách, které se projeví jednak ve schopnosti zakomponovat prvky do jednoho celku a
jednak ve výsledku obrázku (je osoba poražena nebo poráží někoho?).
Obecně se jedná o kvalitativní, kazuistické zpracování kreseb, nikoliv kvantitativní.
Domnívám se, že existuje souvislost mezi mírou zvládnutí AT 9 a schopností abstinovat.
Pro potvrzení této hypotézy však zatím nemám dostatek dat.
Interpretace výzkumu imaginace pomocí AT 9
Y. Durand dále došel k závěru, že AT 9 je schopný rozlišovat a do určité míry i
diagnostikovat nejen převládající strukturu imaginace u daného jedince, ale také jeho zdraví a
adaptabilitu. Z tohoto důvodu se užívání testu rozšířilo ve Francii také v oblasti
psychopatologie. Součástí zdraví je podle Y. Duranda schopnost jedince participovat na
symbolech sdílených kulturou (schopnost určité komunikace s kolektivním nevědomím), což
úzce souvisí s jeho schopností adaptace a psychické rovnováhy. Nerovnováhu lze v testu vidět
několika způsoby: defektní protokoly (destrukturované) vypovídají o mentální retardaci nebo
psychóze. K malé adaptabilitě patří selhání Osoby nebo imaginárního prostředí v protokolu.
Patří sem rovněž ustrnutí v jednom režimu (tj. hyperheroické nebo hypermystické formy).
Konečně sem patří neschopnost ztvárnit protokol symbolicky - symboly jsou brány doslova a
staticky, nebo jsou silně zatíženy autobiografíí probanda ( Y.Durand,1988).
Závěr:
Výhodou testu stejně jako arteterapeutického provední je projektivní charakter a dále
zaměření na symbolickou oblast sloužící jako indikátor psychické a sociální adaptace jedince.
Tato adaptace je zde chápána jako přímo úměrná schopnosti jedince participovat na
„kolektivním nevědomí“ ve smyslu podobně prožívaných symbolů v dané kultuře a také na
„kolektivním vědomí“ ve smyslu podobně užívaných či zobrazovaných symbolů v dané
kultuře.
Poznámka :
Tématem zůstává i problematika licence. Test nebyl zatím vydán v České republice, o
jeho standardizaci a vydání na českou populaci se pokoušel Mgr. Miloš Mauer.
Věřím, že volné arteterapeutické využití s odkazy k pramenům je přijatelnou formou
práce se zjištěnými poznatky o struktuře imaginace.
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Přílohy:
Ukázky arteterapeutické práce vybranných klientů příjmového odd. léčby závislostí PL
Bohnice (v letech 2003-2005).

1. obrázek (rotace vlevo) – demonstruje neschopnost zakomponovat prvky ve
smysluplný celek (muž, toxi, 36 let)
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2. obrázek (rotace vlevo) - pokus o zakomponování do celku, ale již chybí kapacita na
zvládnutí všech prvků, identifikace s netvorem( (muž, alkohol, 38 let)

3. obrázek (rotace vpravo) – výtvarně zajímavé, ale objektivně klient vybírá
z nabízených prvků nejsilnější motiv a ztvárňuje boj Sv. Jiří s drakem
(muž, alkohol, 37 let)
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4. a ) obrázek (rotace vpravo) – autor zakomponuje téměř všechny prvky a jako na
každém jeho obrázku jsou po okrajích 2 břízy (dostáváme sek tématu vztahu s otcem,
který mu vždy na obrázky maloval dvě břízy, není smířen s jeho smrtí a se vztahem,
který měli před smrtí..pokračujeme v tématu na skupině).
(muž, alkohol, 38 let)

4.b) obrázek - fragment obrázku (levá polovina formátuA3) ukazuje, že přesto, že se
struktura imaginace nezměnila, symbol zemřelého otce po zpracování tématu již nemaluje
(muž, Alkohol, 39 let)
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5. obrázek (rotace vlevo) - autor již je schopen zakomponovat všechny prvky, ale je
temnou stranou poražen v boji
(muž, alkohol, 33let)

6. obrázek (rotace vpravo) – autor je schopen zakomponovat prvky ve smysluplný
příběh, jde bojovat a zatím není jasný výsledek
(muž, alkohol, 50 let)
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7. obrázek – muž poráží nestvůru a i když balancuje na hraně, tak nakonec vítězí a netvor
padá do propasti, adaptační mechanismy jsou aktivovány
(muž, alkohol-gambling, 24 let)

8. obrázek – výtvarně i obsahově silné zpracování, při rozboru otvíráme téma sexuality a
násilí, autor připouští, že se snaží mít vše pod kontrolou, ale ve spojení s alkoholem
uvolňuje zábrany a vzhledem k velkému množství amnézií nemá přehled o tom, co se
stalo a co nestalo, souhlasí s konzultací se sexuologem a sexuologickým vyšetřením
(muž, alkohol, 37 let).
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Význam skupiny v doléčování alkoholiků
Dana Vítová
Ve své práci bych se chtěla zamyslet nad tím, jaký význam má skupinová terapie pro
doléčování alkoholiků, jestli je pro ně důležitá co jim může nabídnout.
Nechci se zde zabývat nutností a důležitostí doléčování, protože téměř všichni odborníci se
shodují na tom, že sama základní léčba alkoholismu, bez následného doléčování přináší jen
krátkodobý efekt.
Proč však skupina?
Mnozí alkoholici ztrácejí následkem abstinence svoje referenční skupiny ( pijácké
party ) a pociťují v tomto směru určitý deficit.Skupina tedy umožňuje alespoň
částečně tento deficit odstranit nebo zmírnit.( např. v prvních měsících po léčbě, kdy
se léčený alkoholik snaží znovu zapojit do života společnosti, hledá si v ní své nové
místo, nové skupiny, apod. )
Dalším aspektem je, že klient se během ústavní léčby změnil. Tři měsíce ( nebo i více )
intenzivně pracoval sám na sobě, na změně svých postojů, změnil svůj žebříček hodnot,
pracoval na rozvoji své osobnosti.A nyní, když se vrátil do původního prostředí, které se
nezměnilo, může mít dojem, že mu ostatní nerozumějí, nechápou jeho změnu.
Pro takového klienta může být skupina jediným místem kde je uznáván a přijímán,
kde se může ukázat takový, jaký doopravdy je. Skupina by neměla být náhradou
jiných společenských vztahů, ale může být místem, kde klient získává odvahu
k tvoření a udržování vztahů jiných.Některým klientům přináší neobyčejnou úlevu již
zjištění, že jiní lidé mají stejné problémy jako oni. Tato úleva posiluje ochotu hovořit
o osobních konfliktech. Díky porozumění skupiny se navíc dané symptomy lépe
snášejí.
To, že alkoholik potřebuje po svém boku někoho, kdo má podobné problémy, někoho
s kým by si mohl o svých problémech popovídat není nová myšlenka.
První organizací, která vlastně začala pracovat na principu byly skupiny Anonymních
alkoholiků. Obchodník Bill W. považovaný za nevyléčitelného alkoholika dostal na své cestě
do cizího města neodolatelnou touhu se napít. V této situlaci se rozhodl zatelefonovat příteli,
který měl stejné problémy. Namísto toho, aby přítele požádal o pomoc ( což by bylo také
rozumné ) mu sám pomoc nabídl. Překonal tak krizi. Společně s jiným alkoholikem, lékařem
Bobem pak založili v roce 1935 organizaci Anonymní alkoholici. Tito do té doby
nevyléčitelní alkoholici stojící na pokraji zoufalství, protože jim nikdo neuměl pomoci přišli
na to, že si mohou pomoci sami, a to častým setkáváním, vzájemnou podporou, vyprávěním o
svých problémech.
Dnes má tato organizace skoro 2 000 000 členů sdružených ve 90 000 skupinách 120 zení
celého světa. Způsob práce Anonymních alkoholiků je v různých zemích různý.
Každá z těchto skupin funguje víceméně autonomně s ohledem na místní potřeby.
Indiánské organizace včlenily do své činnosti tradiční rituály a tance, v některých evropských
městech jsou schůzky v různých čtvrtích organizovány tak, aby pokryly celý týden.
Člověk v krizi se tak může setkání zúčastnit kterýkoli den.
Od r. 1990 fungují skupiny Anonymních alkoholiků i u nás.
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Další formou skupinového setkávání alkoholiků jsou socioterapeutické kluby.Ze
zdravotnického hlediska je klub léčebným prostředkem zaměřeným na podporu a pomoc
v abstinenci a na další rozvoj osobnosti klienta.
V této oblasti se může naše republika pochlubit evropským prvenstvím. V roce 1948 založil
Doc.MUDr. Jaroslav Skála, Csc.první pacientský klub v protialkoholní léčebně u Apolináře.
KLUS ( klub lidí usilujících o střízlivost ) funguje v tomto zařízení nepřetržitě dodnes.
Od doby těchto začátků prošla skupinová psychoterapie velkým vývojem.
Skupinová činnost závisí mimo jiné na soudržnosti skupiny, vytvoření pocitu bezpečí,
otevřené atmosféry. Soudržnost skupiny souvisí s přitažlivostí skupiny pro její členy
.
Projevuje se pocitem vyjádřeným formulací „ my patříme k sobě.“
K soudržnosti skupiny přispívají:
1. skupinové cíle – které jsou v souladu s individuálními potřebami jedince, výhody,
které mu z členství plynou a očekávání, že mu členství přinese nějaký užitek. U
skupiny, která je zaměřená na doléčování alkoholiků je bezesporu skupinovým i
individuálním cílem každého člena trvalá abstinence. I zde je velmi důležitý pocit
skupinové soudržnosti, „ že v tom nejsem sám.“
2. vztahy sympatií mezi členy skupiny – je velmi důležité, aby se klient cítil ve skupině
dobře a těšil se na každé její setkání
3. motivace jedinců ke členství ve skupině – o tom zde již také byla řeč, motivací a
individuálním cílem každého klienta je trvalá abstinence
4. přátelská, akceptující atmosféra – skupina naslouchá všem svým členům, kteří se
neobávají nepochopení, zesměšnění. Neznamená to, že ve skupině neexistují i
negativní vztahy ( bez nich bychom si nemohli prožít ty pozitivní ), ze skupiny by
zmizela dynamika, ale znamená to, že se s těmito negativními vztahy musíme naučit
zacházet a příčiny neshod řešit.
5. prestiž skupiny- pro alkoholika, který se ve své pijácké kariéře dostal „ až na dno !,
na pokraj společnosti je velmi důležité, že nyní patří do skupiny, která má nějaký
společenský status.
6. vliv skupinových aktivit = zábavné a rekreační aktivity vedoucí ke společně
prožívaným pozitivním emocím a přinášející silné uspokojení. Pro klienty v prvních
měsících abstinence, kteří teprve hledají svoje nové zájmy a koníčky jsou společné
akce – např. výlety za poznáním, turistické výšlapy a různé společenské akce často i
návodem, jak efektivně využít volný čas, který dříve věnovali pití.
7. soutěžení s jinou skupinou – vyžaduje spolupráci, zvyšuje pocit skupinového
podvědomí. Ale nejen soutěžení, i spolupráce s jinou skupinou je důležitá. Z vlastní
zkušenosti mohu říci, že spolupráce terapeutické skupiny ve Svitavách a KLUSU
v Havlíčkově Brodě – společné akce a setkání mají velmi pozitivní vliv na práci obou
skupin.
Klienti vstupují do skupiny dobrovolně, s individuálními cíly a s nadějí, že jich dosáhnou. Již
sama účast ve skupině může působit léčebně a mlže vyvolávat změnu. U klientů izolovaných
od společenských vztahů může přijetí do skupiny a aktivita v ní znamenat korektivní zážitek.
Příznivá atmosféra ve skupině a vzájemné kladné vztahy působí podpůrně na zmírňování
napětí. Když klient vidí, že ostatní ve skupině mají stejné problémy jako on sám, cítí se být
„ mezi svými.“
Pro klienty, kteří postrádají důvěrný vztah představuje skupina často první příležitost pro
přiměřenou zpětnou vazbu.
Já osobně preferuji otevřenou skupinu, protože otevřenost skupiny umožňuje každému
jednotlivci konfrontaci nejen s těmi klienty, se kterými ve skupině začínal, ale i s jinými, kteří
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ho v jeho začátcích neviděli. Může si s novými členy vyzkoušet jiné formy chování a
otestovat, jak na ně bude působit. Noví členové přitom nejsou zatíženi starými zkušenostmi
s ním a mohou ho posuzovat jinak.
Abych zjistila, zda je o doléčování formou skupinové terapie mezi klienty zájem, nebo zda
spíše upřednostňuji formu individuální terapie, provedla jsem mezi abstinujícími alkoholiky
malý empirický výzkum.
Jako metodu výzkumu jsem si vybrala dotazník. Otázky byly ověřeny na malém počtu
respondentů ( 5 členů terapeutické skupiny) a potom byl dotazník rozdán 50 respondentům –
pacientům léčeným v protialkoholní léčebně v Želivu a členům terapeutické skupiny ve
Svitavách.

DOTAZNÍK
1. pohlaví

muž
žena

2. délka abstinence
3. forma doléčování

individuální
skupinová
žádná

4. co mi v doléčování nejvíce pomáhá
5. co mi v doléčování chybí
Pro vyhodnocení údajů jsem použila aritmetický průměr, některé hodnoty jsou vyjádřeny v %,
přičemž za 100% jsou považovány všechny zpracované dotazníky.
1. pohlaví
muži
ženy

počet
30
20

%
60
40

Otázku pohlaví jsem použila víceméně informativně, abych si udělala úsudek,jaké by
potencionální skupina měla složení. Zda by byla spíše mužská, spíše ženská nebo smíšená.
2. délka abstinence
nejmenší
nejvyšší

½ roku
20 let
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Průměrná délka abstinence všech dotázaných byla 5,051 let. Délka abstinence je pro složení
skupiny důležitá. Déle abstinující klienti mohou být pro začínající vzorem, kterému se chtějí
vyrovnat.
3. forma doléčování
individuální
skupinová
žádná

počet
5
44
1

%
10
88
2

Z toho vyplývá, že většina respondentů – 88% preferuje skupinovou formu doléčování
4. Co mi v doléčování nejvíce pomáhá
Na tuto otázku odpověděla většina dotázaných že právě setkávání s ostatními klienty, kteří
mají stejné problémy, možnost si těchto problémech otevřeně popovídat, slyšet, jak je řeší
ostatní, možnost vzájemného setkávání a blízkosti.
5. Co mi v doléčování nejvíce chybí
Na tuto poslední otázku většina dotázaných odpověděla že nic, že jsou s formou doléčování,
kterou si zvolili spokojeni. Pouze dva respondenti odpověděli, že jim chybí skupina nebo AT
poradna blíže jejich bydliště. Na nejbližší fungující KLUS musí dojíždět 50 km, což je velmi
náročné jak z hlediska časového, tak ( při dnešních cenách benzínu) i z hlediska
ekonomického.
Ale skupina, aby její činnost měla smysl by měla mít alespoň 5 členů a je otázka, jestli by se
v místě jejich bydliště těch 5 lidí ochotných k setkávání ve skupině našlo.
Z uskutečněného výzkumu tedy jednoznačně vyplývá, že o skupinovou terapii, jako o formu
doléčování je mezi abstinujícími alkoholiky velký zájem. Je to forma, která jim nabízí
uskutečnění jejich individuálních cílů a další rozvoj jejich osobnosti.

Co tedy skupinová práce léčeným alkoholikům přináší?
1. Příslušnost ke skupině lidí, kteří mají podobný problém ( klient si nepřipadá
výlučný a osamělý)
2. Možnost pomáhat druhým ( klient si připadá užitečný, zvyšuje to jeho sebevědomí )
3. Možnost zpracovat konstruktivně minulé zážitky ( vyrovnat se svou alkoholickou
minulostí, přijmout ji jako fakt a nevyčítat si sám sobě )
4. Možnost aktivně se učit novým druhům chování
5. Příležitost k vytváření nové naděje
Jak často by se taková skupina měla scházet?
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Otázka četnosti setkávání je velmi problematická.Klienti v prvních měsících
abstinence mají potřebu častějšího setkávání ( z léčby jsou zvyklí na pravidelnou
práci ve skupině, která jim po propuštění chybí ), postupem času, jak se znovu
zapojují do života, do pracovního procesu, do chodu rodiny se potřeba intenzity
setkávání snižuje.
U nás ve skupině, která pracuje při AT poradně ve Svitavách jsme zvolili setkávání jednou za
měsíc – pravidelně vždy každé první pondělí v měsíci . Setkání trvá cca dvě hodiny.
Naše skupina je skupina otevřená. Schází se kolem 15 členů. Nově příchozí klienti se
představí a vypráví svůj příběh, pravidelní členové si předávají své zkušenosti. Máme asi 10
stálých členů s různou dobou abstinence – od ½ roku do 14 let.
Kromě těchto klientů je naše skupina otevřená i pro pacienty, kteří jsou hospitalizováni na
psychiatrickém oddělení nemocnice a teprve o léčbě uvažují.Pro tyto pacienty je velkým
přínosem, že slyší, jak to v PAL chodí nejen od lékařů, ale i od „ normálních lidí „ , kteří
léčbou prošli. Mají potom z léčby menší strach, nejdou do neznáma, lépe se jim rozhoduje.
Jsou v situlaci, kdy jsou na dně a nevidí východisko. A najednou slyší, že tito lidé, kteří žijí
„normální život“ na tom byli třeba ještě hůře než oni.
Největší odměnou pro nás je, když pacient, který se na základě návštěvy naší skupiny, na
základě zkušeností ostatních abstinujících rozhodl pro ústavní léčbu, se k nám po léčbě vrací a
pokračuje v doléčování v naší skupině.
Kromě těchto pravidelných setkávání organizujeme nejméně 4 x do roka víkendové akce.
Buď jednodenní – turistické pochody a výlety za krásami krajiny, nebo kulturními
památkami, nebo akce na celý víkend. Stalo se už téměř tradicí naše květnové setkávání
v chatovém táboře v Budislavi u Litomyšle, na které zveme i členy ostatních terapeutických
klubů – např. z Havlíčkova Brodu nebo Hradce Králové. Na tomto setkání podnikáme
společné výlety do pískovcových skal, sportovní soutěže mezi jednotlivými kluby, posezení u
táboráku, ale je provázeno i terapeutickým programem.
Těchto víkendových akcí se zúčastňují i rodinní příslušníci členů skupiny. Je velmi důležité
pracovat i rodinnými příslušníky, protože ti se pak dokážou v problematice závislosti lépe
orientovat. Když se setkají i s jinými lidmi, kteří prošli závislostí na alkoholu, dokáží svému
partnerovi lépe porozumět, lépe ho pochopit a ocenit jeho snahu abstinovat.
Je tedy zřejmé, že práce ve skupině je důležitá jak pro klienta, který abstinuje delší dobu, pro
jeho rodinné příslušníky, i pro klienty, kteří se pro léčbu teprve rozhodují.
Naším úkolem do budoucna je více prezentovat naši skupinu na veřejnosti, aby klienti, kteří
potřebují naši pomoc a podporu věděli, kdo jsme, kde nás najdou a jak nás mohou
kontaktovat. U nás na menším městě stále ještě převládá názor, že přiznat si závislost na
alkoholu a bojovat s ní ve vlastně „ostuda“ a také se tak na léčené alkoholiky pohlíží. Chceme
tedy činností naší skupiny, různými akcemi dokázat, že člověk, který se rozhodl se závislostí
bojovat zasluhuje spíše obdiv a úctu.
Použitá literatura:
Stanislav Kratochvíl. Skupinová psychoterapie v praxi
Knobloch Ferdinand, Knoblochová Jiřina. Integrovaná psychoterapie
Matoušek Oldřich. Potřebujete psychoterapii?
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LOGO-TEST V LOGOTERAPII
Valér Vlčko
Jak prožívat svůj život smysluplně a zažívat co nejméně prázdnoty v životních situacích,
jak se rozvíjet a zlepšovat duševní a duchovní kvality svého života, to vše je předmětem
logoterapie. Základní informace, jak pevně jsme zakotveni ve svém životě a ve kterých jeho
oblastech, nám pomáhá zjistit jeden ze základních logoterapeutických diagnostických kamenů
Logo-test. Jemu a svým skrovným zkušenostem s ním se věnuji na následujících řádcích.
LOGOTERAPIE
Logoterapie je psychoterapeutický směr, který se zaměřuje především na lidské stránky
existence člověka. Ústřední motiv logoterapie vidí ve „vůli“ člověka nalézat smysl svojí
existence v konkrétních životních situacích a jeho uskutečňování svými činy. Smyslem se
nemyslí onen jediný smysl života, který je člověku dán. Smysl je v logoterapii chápán jako
způsob utváření situace. Smysl života spočívá v angažovanosti, v bezprostředním zapojení se do
dění kolem nás, ať už se to týká situací, lidí, či prožívání. Existují tři základní způsoby, jak
objevit smysl života: vykonáním činu, prožitím hodnoty a prožitím utrpení.
Vykonáním činu se myslí veškerá naše aktivní činnost: zaměstnání, trávení volného času
apod. Frankl vidí každou takovouto činnost jako nositelem skrytého smyslu, každý člověk jej
totiž vidí v něčem jiném, to hlavně tehdy, když z něj mají užitek i druzí lidé. Důležité je při
vykonávání činnosti přesáhnout své já, nebýt sobecký, konat práci, která se potom stává
smysluplnou.
Prožitím hodnoty se míní každý povznášející zážitek, který člověka obohatí. Myslí se tím
například pocit z úspěchu či vítězství, nebo estetický pocit krásna z uměleckého díla apod.
Nejvyšším lidským zážitkem pak logoterapie označuje lásku, která nám pomáhá vnímat plnost
hodnot, která nás učí nahlédnout do nitra druhého člověka. V lásce je obsažena i oddanost nějaké
odborné činnosti, povolání. Dle Frankla by měl každý člověk cítit ve svém životě úkol, poslání,
které je jedinečné.
Utrpení je součástí hledání smyslu, protože člověka doprovází více či méně po celý jeho
život a nelze se mu zcela bránit. V logoterapii se hovoří o tzv. tragické triádě: utrpení, vina, smrt.
Jde o naplnění nejhlubšího smyslu, člověk, který trpí, se musí vyrovnat se svým utrpením, tím,
že jej vezme jako svou výzvu a objeví tak svůj konečný smysl.
Logoterapie otevřela psychoterapii nové dveře k léčbě pacienta. Umožnila zavést novvé
možnosti diagnostiky a léčby a rozšířit tak výzbroj psychoterapie.
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Zakladatelem tohoto přístupu je vídeňský neurolog a psychiatr Viktor Eman Frankl
(1905-1997). Narodil se ve Vídni, ale kořeny má v ČR. Jeho rodiče pocházejí z Pohořelic u Brna,
odkud se do Vídně přestěhovali.
Název „logoterapie“ je odvozen od řeckého slova „logos“, které znamená slovo nebo
význam. Tento psychoterapeutický směr je někdy nazýván „třetí vídeňskou školou
psychoterapie“, po Freudově a Adlerově škole. Ve své teorii se postavil proti názorům
Nietzscheho, který nesouhlasil s myšlenkou, že by život měl nějaký smysl. Svojí „vůlí ke
smyslu“ se postavil i proti názorům Freuda a jeho pojetí „vůle ke slasti“ i proti Adlerovu pojetí
„vůle k moci“, přestože cítil, že oba názory obsahují platné náhledy. Podle Frankla však byly
příliš jednostranné.
„Zatímco psychoanalýza vidí neurotika jednostranně jako ovládaného principem slasti,
tedy vůlí ke slasti, a individuální psychologie jako určeného snahou po uplatnění, tedy vůlí
k moci, vidí nová psychoterapie také vůli ke smyslu.“ (Frankl, V. E.: Vůle ke smyslu. Cesta
Brno, 1997, str. 85)
Během okupace Rakouska německými vojsky , přestože Franklovi byla nabídnuta pomoc
k opuštění země před okupanty, zůstal se svými starými rodiči. Po krátké době jej německé
úřady poslaly do koncentračního tábora Osvětim. Krom Osvětimi byl také určitou dobu
v koncentračních táborech Terezín a Dachau.
Pobyt v koncentračních táborech silně ovlivnil jeho pohled na svět a tím i následně jeho
učení logoterapie. O životě v koncentračním táboře napsal několik článků, prácí a knihu (Člověk
hledá smysl), ve které se zabýval všedním dnem v koncentračním táboře a jak působil na duševní
život průměrného člověka, jaké strasti, nejistoty každý den zažíval.
Z nejbližších příbuzných přežili válečné běsnění pouze on a jeho sestra. Všichni ostatní
(manželka, bratr a rodiče) zahynuli během pobytu v koncentračních táborech.
Po válce v roce 1948 byla vydána jeho kniha o psychologii koncentračního tábora.
V USA je s nákladem 9 miliónů výtisků druhou nejprodávanější knihou po Bibli.
LOGO-TEST
Logo-test je dotazník, který patří mezi hojně užívané diagnostické prostředky v logoterapii.
Logo-test vznikl poté, co V. Frankl a jeho žáci v logoterapii ukázali význam prožívané
smysluplnosti vlastního života a především pak jejího nedostatku (existenciální frustrace – ztráta
smyslu života) pro lidské zdraví.
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Logo-test vypracovala Elizabeth Lukasová jako svou diplomovou práci. Byl vytvořen

pro

věkově netříděná pásma rakouské populace. Aby mohl být užíván v České republice pro
diagnostické a terapeutické účely, byly Karlem Balcarem vytvořeny obdobné normy platné pro
českou populaci na vzorku 353 studentů českých vysokých škol.
Dotazník je vypracován ve dvou verzích pro muže a pro ženy, pro ilustraci a lepší
porozumění jej uvádím (se souhlasem Karla Balcara ) v příloze č.2. Má tři části:
Část I. obsahuje výčet devíti oblastí, které zahrnují obvyklé zdroje hodnotového zakotvení
člověka v životě. Respondent vyznačí stupeň, ve kterém každou z devíti oblastí prožívá jako
zdroj hodnot pro svůj život a cíle a to tak, že vyjádří souhlas, či nesouhlas s jednotlivými
tvrzeními, které tento význam příslušným oblastem přisuzují. Úhrn takto vyznačených a
kvantitativně kvalifikovaných životních hodnot, které jsou pro osobu zdrojem hodnotového
"zakotvení" a naplnění v jejím životě, pak přispívá k celkovému skóru "prožívané smysluplnosti- existenciální frustrace".
V části II. je sedm položek, které vyjadřují nejčastěji nacházené prožitkové příznaky stavu
existenciální frustrace. Respondent podobným způsobem vyjádří výskyt jednotlivých příznaků a
jak často se u něj vyskytují. Součet výsledků druhé části s odpovídající kvantifikací se potom
započítá do celkového ohodnocení jedince.
V části III. zkoumaná osoba oceňuje předložené životní příběhy z hlediska uspokojivosti a
dále pak sama stručně vylíčí svůj vlastní "životní příběh". To vše je se opět ohodnotí dle daných
měřítek . V případě vlastního „životního příběhu“ se jedná o naplnění smyslu. Příběh terapeut
dle norem pro vyhodnocení ohodnotí. Nehodnotí se zde úspěch, neúspěch ani radosti a strasti,
hodnotí se „naplnění smyslu“, „postoj ke strádání“ a „postoj k úspěchu“. Součet přisouzených
skórů opět přispívá k výslednému hodnocení stupně prožívané existenciální frustrace či
smysluplnosti ve vlastním životě. (dle Karla Balcara, Standardizace dotazníku Logo-test)
Vyhodnocení se provádí na základě věku probanda a získaného celkového skóru, který je
mírou, ve kterých oblastech svého života prožívá člověk naplnění smyslu. Výsledné pásmo je
rozděleno na tzv. kvartily (Q1, Q2+Q3, Q4).
Kvartil Q1 zahrnuje lidi, kteří v porovnání s ostatními lidmi mají nejlepší hodnotové
zakotvení v životě, což znamená, že v případě, že se dostanou do nějaké těžší životní situace, si
toto zakotvení uchovají.
Lidé, u kterých se výsledek pohybuje v pásmu kvartilu Q2+Q3 , jsou také dobře zakotveni ve
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svém životě, avšak jejich zakotvení je méně stabilní a v kritických životních situacích je u nich
prognóza do budoucna nejistá.
V pásmu kvartilu Q4 se nacházejí lidé, kteří jsou v ohrožení, popřípadě již strádají
existenciální frustrací. Tento kvartil se člení ještě na tři části, které se od sebe liší mírou intenzity
existenciální frustrace. U všech osob, kterýchž výsledek logotestu se vyskytuje již v tomto
kvartilu, je indikována logoterapeutická péče.
„Logo-test neobsahuje žádnou "stupnici lži" (položky, které by zjišťovaly sklon testovaného
odpovídat nepravdivě). Je zde však možnost odhadnout případné sklony ke zkreslování odpovědí
tím, že se porovnají odpovědi na otázky po věcech dávajících smysl životu v části I s volnou vý
povědí v části III3; případná rozpornost v obsahu výpovědí poukazuje na omezení platnosti
výpovědí.“ ( K. Balcar: Standardizace dotazníku Logo-test, 1994).
V takovém případě je dotazník označen jako nespolehlivý.
OSOBNÍ ZKUŠENOSTI S LOGO-TESTEM
S logoterapii a existenciální analýzou jsem se poprvé setkal na Pražské psychoterapeutické
fakultě, kde jsem absolvoval nejprve několik logoterapeutických přednášek Karla Balcara , a
protože mne logoterapie zaujala z plejády psychoterapeutických směrů nejvíce, tak jsem posléze
absolvoval u Karla Balcara i několik víkendových seminářů, zabývajících se logoterapeutickou
tematikou. Z praktického hlediska mne nejvíce oslovil logodiagnostický seminář, na kterém jsme
se seznámili a prakticky si ukázali, jak se používá Logo-test Elizabeth Lucasové (který přeložil
do českého jazyka K. Balcar) a Existenciální škála Alfreda Längleho a jak se získané výsledky
dají interpretovat.
V té době jsem pracoval jako laický terapeut v terapeutické komunitě v Zařízení následné
péče pro závislé ženy na Kladně a mohl tak využít poznatků z těchto seminářů v praxi.
Při práci s klientkami jsem několikrát užil Logo-testu a snažil se zjistit nakolik prožívají svůj
život smysluplně a popřípadě, ve kterých oblastech jsou v životě pevně zakotveny, či nejsou.
V průběhu dvou let mého působení v komunitě jsem Logo-test předložil k vyplnění
klientkám několikrát. Jako příklad užití logo-testu zde uvedu situaci, kdy logo-test vyplnilo
všech třináct klientek, které se v té době (únor 2004) v komunitě nacházelo. Věková hranice byla
od sedmnácti do padesáti šesti let. Jednalo se o klientky, které již prošly základní léčbou v jiných
zařízeních pro léčbu závislostí, současně i o klientky, které základní léčbu ještě neabsolvovaly a
nastoupily do ZNP rovnou z detoxikačního oddělení.

393
Výsledky Logo-testu:
Z třinácti klientek u tří vyšlo při posuzování spolehlivosti, že dotazník je nespolehlivý a u
dvou byl dotazník na hranici spolehlivosti, ale v takových případech se bere jako platný.
Jedna klientka se umístnila v kvartilu Q1. Jednalo se o šestadvacetiletou ženu závislou na
opioidech, které se chýlil resocializační pobyt k závěru. Byly na ní viditelné změny v chování a
vystupování. Měla vytvořený náhled na svou závislost, intenzivně se připravovala na život mimo
komunitu, měla již zajištěno ambulantní doléčování v místě bydliště, její rodiče se účastnili
rodinné terapie.
Devět klientek se umístilo ve kvartilu Q2+Q3 . U tří byl dotazník při posuzování platnosti
vyhodnocen jako nespolehlivý.
Tři klientky se nacházely v pásmu kvartilu Q4. Jedna byla teprve týden v komunitě po
absolvování detoxikačního pobytu u Apolináře, druhá klientka měla za sebou tři měsíce pobytu
v tomto zařízení a třetí šest týdnů.
Pro názorné zobrazení rozložení komunity třinácti žen v jednotlivých kvartilech dle
dosažených celkových skórů jsem v příloze vytvořil dva grafy. První zahrnuje výsledky všech
klientek v komunitě (tedy i tři klientek, jejichž dotazník byl označen za nespolehlivý) a druhý
znázorňuje, jak by rozložení vypadalo bez těchto klientek.
Pokud jde o první část logo-testu, překvapilo mě, že 10 ze 13 dotazovaných klientek
odpovědělo záporně na poslední výrok této části testu: „Věřím, že mám v životě nějaký svůj úkol
(ať v oblasti mravní, společenské, ve službě pokroku apod.) a snažím se jej plnit“. Domnívám se,
že to souvisí s častým nízkým sebehodnocením klientek, s jejich nejasnou představou o životě, či
o smyslu svého bytí vůbec. Většina dotazovaných rovněž v první části testu uvedla, že se necítí
dobře doma v kruhu rodiny. Nespokojenost se vztahy v rodině byla také u klientek, s nimiž jsem
pracoval, častá. Dále bych pro zajímavost uvedl, že pouze 3 klientky odpověděly kladně na bod 5
první části testu – „Mám k jednomu člověku nebo k více lidem závazky či vztahy, jejichž
naplňování mi působí radost“.
Pokud jde o druhou část logo-testu, v této části se odpovědi klientek natolik různily, že
nebylo možné z nich vyvodit jakékoliv obecné závěry. K tomuto pouze uvedu, že většina
klientek (9 ze 13) označila, že mají velmi často pocit, že se snaží před sebou samými nebo před
jinými lidmi ukazovat svůj život lepší či plnější, než doopravdy je.
Ve třetí části logo-testu klientky samy vylíčily několika větami svůj vlastní „případ“, kdy
vzájemně srovnávaly, co v životě chtěly, oč se snažily, co z toho docílily, nebo co ještě chtějí
uskutečnit a jak toto všechno nyní pro sebe hodnotí. Zde se vyjádření klientek velmi lišilo podle
jejich věku, podle jejich životních zkušeností. Bylo však zajímavé sledovat, nakolik se různí
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představy klientek o tom, co chtějí v budoucnu uskutečnit, čeho chtějí dosáhnout. Například
jedna z klientek uvedla jako svůj životní cíl touhu naučit se jezdit na snowboardu a vše směřovat
ke splnění tohoto cíle. Tato zdánlivě „chabá“ představa o životním cíli však plně odpovídala
situaci klientky i jejímu věku (jednalo se o osmnáctiletou klientku s minimálními životními
zkušenostmi, s poměrně nadstandardním rodinným zázemím, která nově nastoupila do léčby).
Tatáž klientka po pěti měsících při opětovném vyplňování logo-testu jako svůj životní cíl již
uvedla, že chce dokončit studium na střední škole a najít si vhodného partnera pro život.
V některých případech jsem si nebyl jistý, zda jsem logo-test vyhodnotil adekvátně a
konzultoval jsem výsledky s K. Balcarem. U dvou klientek jsem provedl i následný podrobnější
rozhovor nad jednotlivými pasážemi logo-testu, zejména týkajících se I. části a ukázalo se, že
jsou schopny uvést minimum konkrétních věcí, týkajících se jednotlivých položek hodnotového
zakotvení v životě a že spíš vyjádřily v logo-testu svá přání než skutečný stav.
Často jsem si všimnul, že se klientky po nástupu do léčby brání před realitou v životě
obranou útěkem do přání, že se dívají na svůj další život skrz „růžové brýle“, že si nepřipouštějí
žádné problémy, které si svou závislostí způsobily, popřípadě je minimalizují. V průběhu léčby
se stávají realističtějšími, odkládají své obrany, začínají se dívat na svět realističtějším pohledem,
jsou schopné pravdivěji posoudit své možnosti a životní situace.
Na základě doporučení K. Balcara jsem u dvou klientek, které jsem měl možnost sledovat po
celou dobu jejich pobytu v ZNP, tzn. od nástupu do léčby, přes první, druhou a třetí fázi až do
úspěšného ukončení pobytu tzv. rituálem, provedl měření logo-testem třikrát: při nástupu, po
dvou měsících a před ukončením pobytu. U druhého měření logo-testem vyšel nižší celkový
skór. Před ukončením jejich léčby jsme logo-test opakovali znovu a v něm se ukázalo, že mají
pevnější zakotvení v životě a prožívají v současné době svůj život smysluplněji než při nástupu
do léčby.
Provedené logo-testy poukazují na zřejmou souvislost mezi lepším zakotvením v životě u
klientek, které jsou již delší dobu v terapeutické komunitě a dokázaly si již vytvořit určitý náhled
na své chování a svoji závislost, a tím pádem dosáhly i lepších výsledků logo-testu. Potvrdily se
tak závěry, ke kterým se již dospělo realizací hlubšího výzkumu v této oblasti a provedeném na
větším počtu klientů a o kterém jsem byl informován K. Balcarem.
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PŘÍLOHA 1
GRAF 1
Procentuální zastoupení klientek v
jednotlivých kvartilech
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GRAF 2
Procentuální zastoupení klientek v
jednotlivých kvartilech (vyjm a tří klientek u
nichž byl dotazník nespolehlivý)
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PŘÍLOHA 2: LOGO – TEST pro ženy

(Elisabeth S. Lukasová / K.B.)
Jméno:…………………………………………..Věk:……………………….…..
Povolání:………………………………………Vzdělání:………………………..
I) Přečtěte si následující výroky. Jsou-li mezi nimi takové, které se k Vám
osobně tak hodí, jako by pocházely přímo od Vás, připište k nim
„ANO“. Jsou-li mezi nimi takové, které zcela odporují Vašemu názoru,
prosím, napište k nim „NE“. Pokud bude rozhodnutí mezi „ANO“ a
„NE“ pro Vás obtížné, můžete nechat okénko prázdné.
1) Příjemný a klidný život bez velkých nesnází a s dostatečným hmotným
zabezpečením pokládám za velice dobrou věc.

2) Mám své představy, jaký bych chtěla dosáhnout, a tyto představy se podle
možností snažím uskutečňovat.

3) Cítím se velmi dobře doma v kruhu rodiny a ráda bych přispěla
k vytvoření takového domova i dětem.

4) V povolání, které nyní vykonávám nebo pro které se připravuji, vidím své
pravé uplatnění.

5) Mám k jednomu člověku nebo k více lidem závazky či vztahy, jejichž
naplňování mi působí radost.
6) Mimo své zaměstnání nebo studium mám ještě nějaký další zájem (třeba
odborný nebo oddechový), kterému se věnuji nebo budu věnovat, jakmile
na to budu mít čas.

7) Některé zážitky (třeba poznávání něčeho nového, prožívání umění,
vnímání přírody apod.) mi přinášejí radost a nerad bych je postrádal.
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8) Věřím, že mám v životě nějaký svůj úkol (ať v oblasti mravní,
společenské, ve službě pokroku apod.) a snažím se jej plnit.

9) Mám život zkalený nouzí, nemocí nebo jinou vážnou starostí a všemožně
usiluji o to, abych tyto těžkosti překonal a dosáhl zlepšení.

II) Prosím, udělejte křížek do okénka k té odpovědi, která nejlépe vystihuje,
jak často jste dosud prožívala následující zážitky. Snažte se být úpřimná.
1) Bezmocný vztek, že všechno, co jsem dosud vykonala, bylo nadarmo.
velmi často □
občas □
nikdy □
2) Přání být ještě jednou dítětem a moci začít život od začátku.
velmi často □
občas □
nikdy □
3) Poznání, že se snažím před sebou samou nebo před jinými lidmi ukazovat
svůj život lepší či plnější, než doopravdy je.
velmi často □
občas □
nikdy □
4) Nechuť zatěžovat se hlubším a možná nepříjemným přemýšlením o tom,
co činím a co tím způsobuji.
velmi často □
občas □
nikdy □
5) Naději, že i když mě třeba potká nezdar nebo neštěstí, tak z toho přesto
mohu nakonec učinit prospěšnou věc, když pro to nasadím všechny své
síly.
velmi často □

občas □

nikdy □

6) Takový neklid, který mě zbavuje rozumného pohledu na věci a trápí mě
tak, že ztrácím zájem o to, co se děje.
velmi často □
občas □
nikdy □
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7) Myšlenku, že bych si jednou před smrtí musela říct:“Nestálo za to žít.“
velmi často □
občas □
nikdy □
III)
1) Popíši Vám tři případy:
a) Jedna žena se nemohla ve svém životě věnovat tomu, co si vždy přála
uskutečnit. Místo toho si však během doby vytvořila dobrou příležitost
k jiné prospěšné činnosti a plně se jí věnovala s takovým zaujetím, že v ní
dosáhla mnoha úspěchů a velmi dobrých vyhlídek do budoucna.
b) Jedna žena se ve svém životě stále a pilně věnovala pouze tomu, co si
vytkla za svůj životní cíl. Vůbec se jí to nedaří, avšak neustále se snaží
svůj záměr uskutečnit, i když se kvůli tomu musela mnohého v životě
vzdát a nic dobrého tím nedosáhla.
c) Jedna žena se nemohla ve svém životě věnovat tomu, co si vždy přála
uskutečnit. Učinila proto kompromis mezi vlastními cíli a okolnostmi,
které ji zabránili jich dosáhnout. Povinnosti, které na ni připadly, plní
ukázkově, i když se bez zvláštní radosti. Mezitím však, když to zrovna je
možné, věnuje se svým osobním zájmům.

2) Prosím, odpovězte k popsaným případům (vepište do okénka písmeno):

Která z těchto žen je nejšťastnější?

□

Která z těchto žen nejvíce trpí?

□

3) Prosím, vyličte nyní několika větami svůj vlastní „případ“ tak, že
vzájemně porovnáte, co jste v životě chtěla a oč jste se snažila, co z toho
jste docílila nebo co ještě chcete uskutečnit a jak to všechno nyní pro sebe
hodnotíte.
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I.

TEORETICKÝ ÚVOD

1. Závislost na alkoholu jako nemoc a systém její léčby
Málokterá jiná nemoc je provázena tolika mýty a předsudky, jako závislost
na alkoholu. Přestože je závislost na psychoaktivních látkách nemocí starou jako
lidstvo samo, z pohledu medicínské nomenklatury představuje diagnózu
s relativně krátkou historií.
Ještě v polovině 19. století byly poznatky o účincích alkoholu na lidský
organismus velmi neucelené. Švédský učenec Magnus Huss je jako první shrnul,
systémově uspořádal a označil jako chronický alkoholismus. Po celé jedno
století se tato koncepce alkoholismu zdála být vyhovující, ačkoli obsahovala
mnoho nejasností, kterými se lékaři začali zabývat až zhruba kolem roku 1950.1
Termín alkoholismus, poprvé použitý Magnussem Hussem v roce 1849, přijala
Světová zdravotnická organizace jakožto oficiální označení medicínského
problému v roce 1951.2 Autorem novodobé definice alkoholismu je americký
lékař E. M. Jellinek. Ve svém stěžejním díle publikovaném v roce 1960 definuje
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alkoholismus jako jakýkoli způsob požívání alkoholických nápojů, který
poškozuje jedince nebo společnost, nebo jedince i společnost.3
Obdobně váhavý byl také rozvoj léčby alkoholismu. Od počátku 19.
století sice vznikaly v některých zemích (Spojené státy, Francie) specializované
ústavy pro alkoholiky, jednalo se ovšem o zařízení detenčního charakteru, o
léčbě v pravém slova smyslu tedy nelze hovořit. První skutečně léčebná zařízení
pro závislé na alkoholu vznikala až zhruba od poloviny 20. století. Do stejné
doby se datuje také vznik samostatné vědní disciplíny alkohologie, souhrnně se
zabývající poznatky o alkoholu jakožto výrobku člověkem požívaném, od
zahájení výrobního procesu až po následky způsobené jeho vstřebáváním, a to
jak jedincem, tak i určitou skupinou.4
V Čechách je toto období neoddělitelně spjato s postavou MUDr. Jaroslava
Skály, který vybudoval zdejší systém léčby závislých na alkoholu. V tomto ohledu
tehdejší Československo předběhlo většinu ostatních zemí, v roce 1948 vzniklo
v Apolináři první samostatné oddělení léčby závislostí, které na stejném místě a
v duchu stejné tradice funguje dodnes.

Připomeňme, že v té době neměla medicína v ruce mnoho nástrojů, jak
nemocným alkoholismem pomáhat. Neurobiologický mechanismus vzniku
závislosti nebyl znám, k dispozici nebyl žádný lék, který by zasahoval příčinu
choroby a systém léčby byl budován především na podkladě empirických
zkušeností. Léčba alkoholových závislostí od počátku sestávala z četných prvků.
Jmenujme alespoň některé z nich, jako je fyzická aktivita, režim, podpůrná
farmakoterapie (podávání vitamínů, averzívní léčba, léčba senzitizací na alkohol
– podávání Antabusu), pracovní terapie, arteterapie, skupinová psychoterapie,
manželská či rodinná terapie a racionální psychoterapie.
Díky technologickému pokroku v posledním desetiletí je teprve nyní
k dispozici přesnější popis fyziologických a molekulárních změn, které
definitivně potvrzují závislost jako medicínský problém. Pozoruhodné přitom je,
že na základě nejnovějších poznatků lze celou řadu prvků léčebného řádu
dodatečně vědecky podložit a zdůvodnit.
2. Některá specifická úskalí v léčbě závislých
Léčba závislostí je velmi obtížná, a to z mnoha důvodů. Můžeme mít na
zřeteli její časovou náročnost, absenci možnosti kauzálního farmakologického
ovlivnění choroby či nízkou motivaci a špatnou spolupráci velké části pacientů.
Zde se budu zabývat především těmi úskalími, jejichž kořeny spočívají
v postojích veřejnosti vůči léčbě alkoholismu.
Přestože závislost je dnes problémem, který zachvacuje bez výjimek celý
svět, systém její léčby musí i nadále čelit odmítavému postoji veřejnosti a
překonávat doslova tmářské předsudky. 9,4% populace starší 12 let se ve
Spojených Státech podle oficiálních odhadů pro rok 2004 ve svém životě
potýkalo (či dosud potýká) s látkovým abúzem nebo závislostí. Přitom očima
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veřejnosti je závislost stále vnímána jako porucha sebeovládání, nikoli jako
nemoc.5
Situace v naší zemi je obdobná. Léčba alkoholismu je veřejností vnímána jako finální cejch, definitivní zpečetění osudu ztroskotance. V
obavě z takovéto stigmatizace je léčba postiženými odkládána a odsouvána až na nejzazší mez. Tím často dochází k zbytečnému
prodlužování problematického stádia abúzu, a tím pádem i k prohlubování negativních dopadů pití, ať už ve sféře zdravotní, pracovní či
sociální. Odmítavý postoj veřejnosti se promítá i do tlaku na popírání choroby a utajení léčby.

Situace se bohužel nijak radikálně nezměnila od stavu, který už v roce 1960
popisoval ve své knize MUDr. Skála: „Dnes už není léčení alkoholismu žádnou
novinkou, ale bohužel veřejnost není o něm zdaleka tak informována, jak by bylo
zapotřebí. … Navíc vytváří propaganda ostouzející protialkoholní léčbu také
názor, že kdo jenom pije a neléčí se, ten na tom není nejhůř, ale kdo pil a pak se
léčil, to je ten alkoholik největší, ze všech nejhorší. V protialkoholních
institucích se spatřuje pak poslední, ba nejposlednější stanice, kam až možno
klesnout. …“6 V Čechách je stále často jako nejhorší stádium alkoholika užíván
termín „léčený alkoholik“, („on je to alkoholik, dokonce snad léčený
alkoholik!“) jako by byl alkoholik, který se zarputile léčbě vyhýbá, mírnější
variantou této nemoci. „Ideálem“ alkoholika, médii a pseudouměleckými
paskvily hojně prezentovaným, je potom ten, kdo se ze závislosti dostane
vlastními silami, nejlépe na první jemné upozornění. S takovýmto pseudoideálem se závislý v počátečních pokusech o svou abstinenci k neprospěchu
svému srovnává a poměřuje, přičemž výsledkem je jen další ztráta víry ve
vlastní schopnosti. Dalším nebezpečným bludem, ad absurdum rozšiřujícím
tento obraz „ideálního alkoholika“, je potom „polepšený alkoholik“, který
přestal „chlastat“ a už zas pije s mírou (viz pokleslé seriály typu Nemocnice na
kraji města, kde si „polepšený“ Sova mladší po dvaceti letech dává ukázněně
svoje jedno pivo). Obdobné informace o problematice závislosti jen zvyšují
marný apel na vůli závislého, což vede nutně pouze k opakovanému selhávání a
zklamání.
3. Racionální psychoterapie v léčbě závislých – ostrov v moři iracionality závislostí
Žena závislá na alkoholu, která se rozhoduje podstoupit odvykací léčbu, není
v nikterak lehké situaci. Postoje veřejnosti vůči alkoholismu mohou představovat
problém také pro ni. Sama se nejspíš setkávala s předsudky ve svém okolí, ve
společnosti, v rodině a v neposlední řadě (ba naopak především) i ve zvnitřněné
podobě ve vlastních názorech a uvnitř vlastní psychiky. Nerozumí příliš tomu, co se
to s ní děje. Musela pravděpodobně čelit vnějším i vnitřním výčitkám (jak jsi
mohla/jak jsem mohla?), dotazům (proč nám to děláš/proč se tak chovám?),
zklamání (to jsme nečekali, to jsme si nezasloužili/proč si nedokážu poručit?) a
studu. Člověk v naší společnosti, operující myšlenkovým schématem, ve kterém se
předpokládá schopnost závislého svou chorobu ovládat, potom pochopitelně těžko
může chápat, proč tomu tak není. A už vůbec nemůže rozumět tomu, co se to se
závislým stalo a děje. Veškeré reakce závislého jsou natolik nepochopitelné, že se
všichni zúčastnění topí v moři iracionality. Závislost je stav, který odporuje všem
ostatním dosavadním zkušenostem a vymyká se rozumovému uchopení. („Ve všem

403
mám velmi pevnou vůli, tak proč najednou nefunguje? Vždycky jsem dokázala to, co
jsem si předsevzala, tak proč mi to nejde u pití?“)
Pacientka se příchodem do léčebny sice setkává s empatií a porozuměním tomu,
co prožila, nicméně na druhé straně naráží na systém léčebného režimu. Ten
v prvním přiblížení vykazuje četné znaky absurdity, nesrozumitelnosti a
neuchopitelnosti. Život pod nadvládou iracionality zdánlivě nekončí. Těžko může
v tomto okamžiku rozumem obsáhnout fakt, že zatímco jí se venku následkem pití
zhroutil rodinný a pracovní život, ona se má například v 6.45 věnovat kolektivnímu
zpěvu, vytírat takřka čisté chodby nebo se polévat studenou vodou. Pravděpodobně
nemá žádné informace o tom, že uvolňování endorfinů, ke kterému dochází při
zmíněných činnostech, se využívá jako tělu přirozený lék. A to dokonce nejen v léčbě
závislostí, ale dnes například i jako podpůrná terapie pro nemocné s ICHS.
Odborné informace o závislosti mohou pomoci přijmout alkoholismus jako nemoc.
Pacientky, často opět v duchu veřejného mínění, odmítají uvěřit tomu, že se jedná o
skutečnou nemoc, zdá se jim, že by se na nemoc zase jenom vymlouvaly. Postoj
„léčbou se trestám za své selhání“ je pro ně přijatelnější, není ovšem příliš výhodný
pro úspěšnou léčbu.
Alkoholismus má navíc řadu specifik chronické, doživotní nemoci, jejíž přijetí
provázejí různé fáze (popření a odmítnutí, hledání viníka, fáze ublíženosti a
sebelítosti). Pacientka se brání doživotnímu omezení, vnímá ho jako těžký handicap.
(„Přece nebudu žít jako invalida!“) I v těchto fázích může odborná rovina pomoci
emočně zvládnout vyrovnání se s doživotní definitivou. Z odborné roviny může vidět
samu sebe očima nezaujatého pozorovatele, nikoli v roli ublíženého subjektu, ale
v citově neutrální pozici objektu, jako zajímavý předmět hodný odborného zájmu.
Informace o chorobě, které se zdaří přetlumočit rodinným příslušníkům, jsou
pomocí při vysvětlení toho, co se s pacientkou před léčbou dělo, proč tomu tak bylo a
proč to nemohlo být jinak. V neposlední řadě jsou potom možným východiskem
debaty o tom, co bude dál, co bude pacientka potřebovat po skončení ústavní léčby.
Racionální psychoterapie je velmi blízká výukovým metodám. Oslovuje rozum,
logické myšlení, soudnost a kritičnost pacienta. Mezi formy racionální psychoterapie
patří explikace a klarifikace (výklad a objasnění), persuaze (přesvědčování),
reorientace (přesměrování) a psychagogika (komplexní výchovné působení).7
V léčbě alkoholových závislostí se uplatňuje celá řada prvků racionální
psychoterapie, a to jak v individuální, tak v kolektivní podobě. Při konstrukci náhledu
má své místo především v první části léčby, později se uplatňuje v rámci léčebného
programu a režimu při ovlivnění kognitivní regulace chování.8 Od úvodního
anamnestického pohovoru, přes dění ve skupině po informace sdělované v rámci
přednášek je pacient postupně seznamován se zákonitostmi choroby i její léčby.
Samotné vědomosti o zhoubných následcích abúzu alkoholu, ať už jsou
prezentovány v rovině teoretické nebo jako sdílení osobních zkušeností jednotlivých
členů terapeutické komunity, mohou výrazně přispět k rozhodnutí pacienta pro
abstinenci.
Pacientky, které se léčí v Apolináři, mají v léčebném programu jednou týdně
zařazenu odbornou přednášku. V ní získávají informace o nemoci, stádiích jejího
vývoje, dopadech na duševní i tělesné zdraví, o léčbě, doléčování a o řadě
souvisejících témat. Vědomosti z přednášky jsou následně prověřeny formou testu,
který je bodován a body z něj jsou započítány do celkového týdenního hodnocení
pacientek. Posluchačky jsou tak nuceny pozorně sledovat i témata, která v daném
okamžiku nepovažují pro sebe za zajímavá. Poznámky z přednášky jsou potom
podkladem pro povinný záznam do deníku (elaborát). Systém přísného školského
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typu je do značné míry zárukou toho, že alespoň část informací dolehne ke sluchu
všech. Informace z přednášek, ruku v ruce s mnoha dalšími informacemi, posléze
prosakují do všech dalších programů (mohou např. posunout pochopení souvislostí
vlastního příběhu a následně otevřít nová témata ve skupině apod.)
Přednášku vede nejčastěji lékařka oddělení, u některých témat se na programu
podílejí také další členové terapeutického týmu. Jedenkrát v měsíci navštěvují
pacientky přednášku v rámci tzv. Apolinářské univerzity, kterýžto cyklus přednášek
pro širší fórum je otevřen rovněž veřejnosti. V roli přednášejících se zde střídají jak
odborníci z řad oddělení, tak i zvaní hosté.

II. HODNOCENÍ PROGRAMŮ - ANKETA
1. Metodika a technické obtíže
S cílem zjistit názory léčených pacientek na přednášky jakožto
koncentrovanou formu racionální psychoterapie, oslovila jsem ženy léčené
v listopadu 2005 v Apolináři a získala od nich odpovědi na několik otázek
týkajících se hodnocení přednášek v kontextu ostatních prvků léčebného
programu. Stručný dotazník, který jsem použila, je uveden v příloze. Na otázky
odpovědělo 28 pacientek. Odpovědi jsem vyhodnocovala zvlášť pro skupinu
pacientek, které jsou v komunitě jeden až dva týdny. Protože se výsledky této
skupiny lišily jen mírně od odpovědí déle léčených pacientek, uvádím zde
výsledky obou skupin sloučené dohromady. Pacientky, které byly v komunitě
v době dotazování méně než jeden týden, jsem musela z dotazování
z pochopitelných důvodů zcela vynechat.
Získané odpovědi jsou pro mě zajímavé, přestože jsem si vědoma toho, že
mají pouze orientační hodnotu. Pro jakékoli seriózní závěry bych musela
nasbírat podstatně větší množství materiálu. Veškeré výsledky i další diskusi
nad nimi uvádím při plném vědomí nedostatečnosti zkoumaného vzorku. Budeli se mi dostávat sil a energie, ráda bych dotazování na toto téma v budoucnosti
zopakovala.
Pokud jde o volná vyjádření pacientek k tématům přednášek, objevuje se
v nich nutně ještě jiné zkreslení. Přednášky, které dotazování těsně předcházely,
slyšel větší počet respondentek, také jejich témata byla ještě živější a aktuálnější
v jejich paměti. Pokud by měla být data alespoň částečně objektivizována, bylo
by nutné dotazování po několika měsících opět zopakovat.
2. Hodnocení významu přednášek v léčebné komunitě žen závislých
převážně na alkoholu (Apolinář, listopad 2005) – výsledky ankety

Otázka č.1 – význam přednášek z pohledu pacientek
Dotázané pacientky ohodnotily význam, který pro ně mají přednášky, pomocí
desetistupňové škály (10 = maximální význam) průměrnou hodnotou 8,54.
Většina dotázaných tedy hodnotila pro sebe přednášky jakožto dosti významné.
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Otázky č.2 a 3 – oblíbenost a přínos přednášek v kontextu ostatních
programů
Z pohledu oblíbenosti se přednáška v hodnocení objevuje na 3. místě v pořadí za
skupinovou terapií a „Lorkou“ (relaxační a kreativní techniky). Při hodnocení
z pohledu přínosnosti programu se pak objevuje na 4. místě, kdy se na 3. místo
za skupinovou terapii a „Lorku“ dostává ještě komunitní terapie. Přitom celkový
počet bodů v tomto hodnocení přednášky je vyšší, nežli v hodnocení podle
oblíbenosti.
Programy byly hodnoceny spontánním vyjmenováním pěti v pořadí
nejoblíbenějších resp. pěti nejpřínosnějších programů, přičemž pro výpočet jsem
přiřadila programu jmenovanému na prvním místě bodovou hodnotu 5, druhému
jmenovanému programu bodovou hodnotu 4, atd.
Výsledky jsou shrnuty v tabulkách č.1 a 2 a v grafu č.1 (v příloze)
Tabulka č.1:
OBLÍBENOST
Skupina
Lorka
Přednáška
Sport
Pracovní terapie
Komunita
Volná tribuna
Relaxace
Apolenka
Kulturní vycházka
Rozcvička
kvíz
Samostudium
Kultura
Elaborát
Skupina PPP
Individuál
Biblioterapie
Ranní sprcha
Úklid
Zpětné vazby

Tabulka č.2:
PŘÍNOS
Body Kolikrát bylo jmenováno
103
24
88
24
46
14
37
13
22
10
20
13
16
9
12
4
10
5
10
3
5
1
5
1
4
1
4
3
3
1
3
1
2
1
2
1
0
0
0
0
0
0

Body
Skupina
Lorka
Komunita
Přednáška
Volná tribuna
Pracovní terapie
Sport
Individuál
Apolenka
Relaxace
Zpětné vazby
kvíz
Rozcvička
Skupina PPP
Ranní sprcha
Úklid
Elaborát
Samostudium
Kulturní vycházka
Biblioterapie
Kultura

125
66
58
57
22
22
14
13
10
6
6
5
4
4
3
3
2
1
0
0
0

Kolikrát bylo jmenováno
27
22
22
15
10
10
10
4
4
3
2
1
2
1
2
2
1
1
0
0
0

Otázka č.4 - přínos pro pacientky
V této otázce jsem zjišťovala, čím byly pacientky z obsahu vyslechnutých
přednášek výrazněji osloveny. Ze získaných volných odpovědí nejmarkantněji
vystupuje téma genetiky závislostí. Tento výsledek je do značné míry zkreslený
časovým uspořádáním – přednáška relativně krátce předcházela dotazování.
Kromě toho jsem toto téma sama přednášela, takže jsem je svou osobou
pacientkám připomněla a nemohu vyloučit ani to, že mi chtěly udělat radost jeho
uvedením. Z ostatních jmenovaných témat jsou jako významná uváděna témata
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zákonitosti vývoje závislostí a působení alkoholu v CNS. Kromě témat
pacientky upoutali také jednotliví přednášející (Dr. Pecinovská, doc. Vinař).
Otázka č.5 - přínos pro rodinné příslušníky závislých pacientek
Tato otázka opět formou volných vyjádření zjišťovala témata, která se
pacientkám podařilo tlumočit ve svém okolí doma. Částečně se překrývají
s tématy jmenovanými v otázce č.4 (genetika závislostí, vývoj závislosti). Často
se zde objevují základní informace o závislosti (alkoholismus je nemoc, projevy
závislosti), víckrát byla také jmenována problematika poruch příjmu potravy a
význam doléčovacích programů.
Otázka č.6 – žádaná témata
Na otázku „Co byste se rády v přednáškách dozvěděly z toho, co ještě
nezaznělo?“ se objevila rovněž řada témat, častější je poptávka po problematice
sexuality (před, během abúzu, po léčbě…) a tématika stravování, zejména
s ohledem na potenciální nebezpečí skrývající se v potravinách či potravinových
doplňcích z pohledu abstinujícího závislého. Dále se objevuje celý soubor témat
týkajících se mezilidských vztahů – rodina závislého, komunikace, vztahy
s okolím, návrat z léčby…
Kompletní výpis volných odpovědí z otázek 4-6 je součástí přílohy.
3. Diskuse výsledků
Protože data získaná v rámci mého dotazníkového průzkumu podléhají
veškerým omezením uvedeným v bodu II.1., chtěla bych v diskusi zmínit jen
některé drobné zajímavosti.
V hodnocení přednášek mírně převažuje jejich přínosnost nad oblíbeností.
Toto zjištění pro mne bylo překvapivé, protože jsem čekala obrácený výsledek.
Přednáška je program, který pacientce dovoluje vzdálit se od osobního problému
na rovinu obecnou, a tím jí může přinášet určitou úlevu. Zároveň by přitom
mohla být pacientkou shledávána programem odtažitým a málo smysluplným.
Diskutabilním zůstává fakt, do jaké míry může oblibu přednášek snižovat
značně direktivní prověrka ze získaných vědomostí. Důvody oblíbenosti či
neoblíbenosti jednotlivých programů jsem ovšem ve svém miniprůzkumu nijak
nezjišťovala, mohu o nich proto pouze spekulovat.
Celkově patří přednášky k relativně pozitivně vnímaným programům
v rámci léčebného režimu, v „hitparádě“ programů zabraly 3. místo podle
oblíbenosti a 4. místo podle přínosnosti.
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Zajímavé pro mě byly volné odpovědi ohledně témat, která pacientky
oslovila a zejména pak těch, která tlumočily svým blízkým doma. Z mého
pohledu se mezi doma tlumočenými tématy objevují dvě výrazné skupiny. Do
první skupiny patří zásadní informace, které pacientka může využít ku
prospěchu svému – nutnost doživotních režimových opatření, důležitost
doléčovacích programů atp. Do druhé skupiny potom informace namířené spíše
do řad okolí, jako např. „Upozornila jsem syna na to, jak je nebezpečné kouřit
marihuanu.“ či „Zjistila jsem, jak ostatní lidé podceňují svoje pití, myslí si, že
pijí normálně, a přitom už jejich pití vykazuje jasné známky závislosti.“ nebo
„Poradila jsem mamince, jak má přestat s kouřením.“ V této druhé skupině cítím
kromě snahy pomoci ostatním také nezanedbatelný prvek kompenzační, snahu
odvrátit pozornost od vlastního problému k problémům druhých.

III. TÉMATA MÝCH PŘEDNÁŠEK
Během podzimu 2005 jsem pro pacientky léčené v Apolináři měla
možnost připravit a prezentovat dvě přednášky. V nich jsem se pokusila
představit některé z novějších poznatků molekulární neurobiologie a genetiky
v oblasti závislostí. Tato vědní oblast je nesmírně komplikovaná a jen málo
nových objevů má jasně tlumočitelnou podobu, spíše jde o nezměrné množství
dílčích a velmi obtížně interpretovatelných výsledků. Sdělovat alespoň některé
z nich převážně laickému publiku s velmi různorodou úrovní základních
biologických znalostí je pro mě velkou výzvou. Podotýkám, že pacientky jsou
vděčným a pozorným publikem a díky osobnímu zaujetí kladou řadu
překvapivých a poměrně těžkých dotazů.
Ve svých přednáškách jsem se snažila spojit výhodu svého odborného
biologického vzdělání se znalostí problematiky závislosti a akcentovat témata,
která propojují zdánlivě tak vzdálené oblasti, jakými jsou odosobněná biochemie
v podobě dat ze zkumavek a psychické pochody jednotlivce. Vyhledávala jsem
procesy, které objasňují některé nepochopitelné imperativy životosprávy
závislého (Proč nesmí alkoholička užívat prášky, když na nich není závislá? –
riziko zkřížené závislosti lze ilustrovat na základě konvergence opioidního,
kannabinoidního a dopaminergního systému, či na principu heterologní regulace
na receptorové úrovni…) Dále jsem se snažila poukazovat na ty spojitosti, které
ozřejmují účinek některých prvků léčby, z laického pohledu jinak
nesrozumitelných a absurdních (např: aktivizace endogenního opioidního
systému při sprchování studenou vodou, fyzické aktivitě či muzikoterapii.
Význam negativní zpětné vazby jakožto základního a nepostradatelného
regulačního mechanismu pro udržení homeostázy v buňce.)
Příprava přednášek proto pro mě byla potěšením a zajímavou hrou, kdy
jsem mohla vymýšlet analogie a přirovnání (buňka jako továrna či rodina či stát,
buněčná membrána jako hranice státu, receptor jako celnice, down-regulace
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receptoru jako zavírání hraničních přechodů, negativní zpětná vazba jako
zastavení výroby v továrně pro nadbytek neprodaných výrobků atp.)
Kromě zmíněných přednášek se pochopitelně snažím o sdělování
některých odborných informací i v rámci skupin všude tam, kde by to mohlo být
pacientkám ku pomoci.

IV. BUDOUCNOST A LÉČBA ZÁVISLOSTÍ - léčba
veřejného mínění nebo léčba veřejným míněním?
Mnozí z řad závislých si jistě právem kladou otázku, proč navzdory všem
pokrokům v medicíně doposud neznáme nějaký univerzální lék na závislost.
Navzdory veškeré rozmanitosti akutního účinku se totiž mechanismus působení
různých návykových látek setkává v limbickém systému. Při znalosti společných
molekulárních účinků drog by se zdálo nasnadě, že bychom měli v dohledné
době získat i účinný lék, který by tento mechanismus blokoval nebo obcházel.
Léčiva ovlivňující mozkový dopaminergní, glutamátergní, CRF, opioidní či
kannabinoidní systém by měla vykazovat paliativní efekt společný pro široké
spektrum drog. Bohužel vše nasvědčuje tomu, že bezpečnost a efektivita
takovýchto hypotetických léčiv bude přinejmenším sporná. Takováto léčba by
vzhledem k shodnému mechanismu působení exogenních drog a endogenního
systému odměny velmi pravděpodobně zasáhla do přirozeného systému
odpovědi na odměnu a tudíž znemožnila normální fungování jedince.9
Lze proto předpokládat, že přinejmenším v dohledné době zůstane jedinou
šancí pro závislé léčba v té podobě, v jaké existuje dnes. V podobě, která je od
dob Jaroslava Skály s drobnými úpravami neměnná a která čelí stále stejnému
despektu v očích veřejnosti.
Když porovnáme systém péče o závislé s léčbou tradičních medicínských
chorob, zjistíme, že léčba závislých je v mnoha ohledech v nevýhodném postavení.
„Politika opírající se o pejorativní postoj vůči závislým vytvořila limitovanou
dostupnost, nedostatečnou kapacitu a nedostatek erudovaných poskytovatelů péče o
ně. Také délka léčby je drasticky omezená politikou zdravotního pojištění, ačkoli jde
v případě závislosti o chronickou nemoc, která vyžaduje soustavnou následnou péči.
Limitovaná délka léčby by jistě byla nepředstavitelná v případě takových nemocí,
jakými jsou diabetes, chronické srdeční selhání nebo hypertenze. Pacienti jsou
stigmatizováni a vnímáni nikoli jako svou nemocí postižení, ale jako viníci své
nemoci. Specializovaná léčba je potom nazírána jako nadbytečná či posuzována
jako neúčinná. Přitom záruka léčebného výsledku není u žádného jiného oboru
nutným předpokladem dostupnosti léčby - bylo by jistě nemyslitelné takový diktát
uplatňovat při léčbě rakoviny, infarktu nebo srdečního selhání“, tak je popisován
současný stav věcí ve Spojených státech.5
Tato situace je tolerována, protože ve veřejnosti přetrvává pohled na závislost
jakožto na sociální problém. Přitom důkazy podporující koncept závislosti jako
nemoci jsou založeny na nervových mechanismech, děditelnosti, odpovědi na léčbu
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a na charakteristickém progresívním klinickém průběhu. Pokud by se povedlo
některé pokroky ve výzkumu závislosti naočkovat do veřejnosti, mohlo by to
napomoci zvratu veřejného mínění, vymýtit chybné závěry, bludy a předsudky, a tím
ulehčit změny vedoucí k zlepšení dostupnosti péče o nemocné. Vyléčením veřejného
mínění by se usnadnila léčba závislých, kteří by na svou nemoc mohli konečně začít
pohlížet jako na jakékoli jiné somatické onemocnění.

Dvacáté první století bývá někdy označováno jako století informatiky.
Přejme si, aby se nestalo stoletím fám, informačních šumů a dezinformací, ale
aby naopak vneslo osvětu a dostatek erudovaných informací také do oblasti
závislostí.
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ICHS – ischemická choroba srdeční
PPP – poruchy příjmu potravy
CNS – centrální nervový systém
CRF – kortikoliberin (corticotropin releasing factor)
OTC – volně prodejná léčiva (over the counter)
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Příloha č. 1: Použitý dotazník
1.

Jak byste ohodnotila význam, který mají pro Vás v léčbě přednášky?
Své hodnocení vyjádřete pomocí bodů od 0 (=nemají vůbec žádný význam)
do 10 (=jsou pro mě velmi důležité)

2.

Vyjmenujte 5 druhů programů v léčbě, které jsou Vašimi nejoblíbenějšími.
1.nejoblíbenější program:
2.nejoblíbenější program:
3.nejoblíbenější program:
4.nejoblíbenější program:
5.nejoblíbenější program:

3.

Vyjmenujte 5 druhů programů v léčbě, o kterých si myslíte,
že jsou pro Vás nejpřínosnější.
1.nejpřínosnější program:
2.nejpřínosnější program:
3.nejpřínosnější program:
4.nejpřínosnější program:
5.nejpřínosnější program:

4.

Ano/Ne
Zaznělo v rámci přednášek něco, co Vás osobně silně zaujalo či oslovilo?
Pokud ano, co to bylo? Prosím, zapište (např. téma přednášky, konkrétní myšlenka…)
zde:

5.

Získala jste z přednášek nějakou informaci, kterou jste sdělila někomu
ze svých blízkých doma?
Pokud ano, která to byla? Prosím, zapište zde:

Ano/Ne

6.

Napadá Vás nějaké téma, které by se podle Vás mělo v přednáškách
objevit a ještě nezaznělo?
Pokud ano, které téma by to mělo být? Prosím, zapište zde:

Ano/Ne
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Příloha č. 2: Výpis volných odpovědí z dotazníků
Ot.4: Co vás v rámci přednášek silně zaujalo?
Témata:
ženy a alkohol
dědičnost závislostí ********
vliv prostředí na rozvoj závislosti
poškození mozku alkoholem
mezilidské vztahy, komunikace
vývojová stádia alkoholismu, rozvoj závislosti ***
kouření
drogy
„že pro nás alkoholiky neexistuje již nikdy pití s mírou!“
doléčování a jeho formy
receptorové systémy v CNS*
působení alkoholu v CNS
nervové dráhy
zkřížená závislost
nealkoholové závislosti, závislost na lécích
účinky alkoholu
craving
alkoholismus je nemoc
závislý mozek
závislost
PPP a alkoholismus
následky kouření
odpovědi na konkrétní dotazy pacientek
Přednášející, forma:
Dr. Pecinovská
Doc. Vinař
Apolinářská universita
Ot. 5: Co z přednášek jste tlumočily rodině nebo jiným blízkým?
alkoholismus je doživotní nemoc, psychiatrická diagnóza*****
PPP a spojitost s alkoholismem**
nebezpečí kouření marihuany
podle čeho poznat závislost
vývojová stádia, rozvoj závislosti*
trvalé poškození mozku
alkohol a receptory
alkoholismus a dědičnost*****
kouření a jak s ním přestat
nutnost trvalé a úplné abstinence
co je to závislost, jaké má projevy***
mozek alkoholika a jeho fungování
ostatní lidé podceňují svoje pití
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program doléčování a jeho důležitost*
neurotransmitterové systémy
recidivy
z každé přednášky něco*
Ot. 6: Co byste v přednáškách chtěly slyšet?
čeho se vyvarovat po léčbě, rizikové situace
opětovné zapojení se do normálního života, problémy se znovunabytím důvěry ostatních
práce na rozvoji osobnosti, práce na vztazích s okolím
zdravé a správné stravování, škodlivé látky v potravinách
rodinná terapie a její přínos pro členy rodiny
jak se Apolinář a Lojovice proměnily za dobu své existence
sex – před, v době závislosti a po léčbě*
rodinné příběhy
závislost partnerská
poškození dlouholetým abúzem z pohledu internisty, neurologa…
kapitoly z psychologie o mezilidské komunikaci
rizikové potraviny, potravinové doplňky, léky - nevhodné pro závislé**
vztah dvou závislých
závislost rodičů očima dětí
doléčovací programy
léková závislost – nové OTC léčiva a jejich rizika
reakce okolí na závislost
* - jmenováno vícekrát
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Příloha č. 3: Graf č.1
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