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Brožová Hana: Relaxační techniky
Pro svou závěrečnou práci jsem si zvolila téma relaxační techniky z důvodů, že bych se chtěla
relaxacemi ještě více zabývat, jak v psychoterapii, tak více v životě.
Většina relaxačních technik vznikla až ve 20. století. Ve 20. století došlo k ohromnému rozvoji
vědy, medicíny a psychologie. Kromě toho přibylo velmi mnoho lidí, kteří sice své základní životní potřeby
uspokojili, ale kteří prostě jsou vystaveni nadměrnému stresu. Potřeba uvolnit se, je důležitá potřeba pro
organismus. Jsou ale různé způsoby, jak toho dosáhnout. Lidé žijí v různých podmínkách a jsou ovlivňováni
odlišným kulturním prostředím. To se pak projeví v jejich způsobu života i v tom, jaké relaxační techniky
používají. Máme velké množství relaxačních technik, které se úspěšně realizují v psychoterapii. Související
s ní a né místo ní. Při relaxacích je důležité naučit se uvědomovat si celé naše tělo – svalové napětí,
uvědomování si dechu, koncentrace, autosugesce a řízení představ. Meditace je nejlepší způsob relaxace na
duševní úrovni. Právě na této úrovni prožíváme stres a napětí tím nejosobnějším způsobem. Většina lidí
chápe meditaci špatně. Často ji spojují s obecnou definicí „hluboce přemýšlet, hloubat“. Ale meditace je
způsob ovládání myslí, nikoliv druh myšlení. U lidí, kteří pravidelně meditují, se dramaticky snižuje
množství symptomů stresu. Jejich krevní tlak a hladina stresových hormonů je nižší, jejich srdeční tep a dech
pomalejší. Ti, kdo pravidelně meditují, se také lépe přizpůsobují stresovým situacím, neboť na ně reagují
dynamičtěji a překonávají je rychleji. Vlastní zkušenost a výzkum také ukazuje, že meditace má pozitivní
vliv na psychologickou vyrovnanost, která vede k lepší seberealizaci, zvyšuje sebeúctu a snižuje úzkost a
deprese.
Prvním krokem v meditaci je koncentrace, při které se mysl soustřeďuje na jediný předmět, místo
aby přeskakovala z jedné věci na druhou. S prohloubením koncentrace se proud meditace ustálí a člověk se
oprošťuje od rušivých vlivů a získává hluboký pocit klidu. Klidné a pravidelné dýchání od bránice posílí
tělesnou relaxaci a připraví nás na meditaci. Podstatné je, aby naše tělo bylo uvolněné, relaxované a
oproštěné od veškerého napětí, které by nás vyrušovalo od meditace. Důležitá je také pozice, kterou si pro
meditaci zvolíme.
Prvním a v určitém smyslu nejobtížnějším postoji, který si musíme osvojit, je postoj neusilovat.
V moderní západní civilizaci jsme přijali předpoklad, že výsledky závisí na úsilí „čím více pracujeme, tím
lepších výsledků dosahujeme. Nicméně úsilí je řízeno myslí. Když se snažíme dosáhnout něčeho skrze
meditaci, nakonec rozvíříme více myšlenek, pocitů a tělesných reakcí.
Cílem meditace je uklidnění vědomí mysli. Když uklidníme mysl, dosáhneme mnoho věcí.
Nervová soustava se vyrovná a všechny tělesné systémy odpočívají a obnovují se. Klid meditace nám
umožňuje proniknout do hlubších sfér mysli. V případě meditace přináší menší úsilí ve skutečnosti větší
výsledky. Místo abychom se snažili zvládnout své myšlenky, je třeba pěstovat trpělivost. Cokoli se stane
během meditace, je v pořádku. Není žádná dobrá nebo špatná meditace.
Když si osvojíme postoj neusilování, začínáme prožívat důležitou dimenzi meditačního procesu,
kterou nazýváme nestranným pozorováním. To znamená pozorovat své myšlenky, aniž bychom na ně
reagovali. A právě tato schopnost být nezaujatým svědkem duševní činnosti nás pomalu vede do stavu klidu
a vyrovnanosti. Pokud se vynoří nějaká myšlenka nebo pocit, můžeme ji vzít na vědomí a pomalu ji necháme
odejit. Pokud nějaká myšlenka nebo pocit nechce odejít, neodháníme je , ani neanalyzujeme. Bereme je na
vědomí. Jsme-li toho schopni, naše mysl se uklidní.
Všechny zmíněné postoje zlepší naši koncentraci a umožní nám dosáhnout nepřerušovaného
proudu meditace.
Čím déle budeme meditaci praktikovat, tím více se prohlubuje její vliv na naše tělesné a
emocionální zdraví. Z tohoto hlediska se meditace může stát důsledným chováním, neboť je příjemným,
relaxujícím zážitkem, jenž zároveň snižuje bolestivé a škodlivé napětí. K provozování meditace je třeba
určité odhodlanosti a sebekázně. Je jasné, že v dnešním hektickém světě je potřeba relaxovat a pečovat o
svou mysl. Také pro posílení meditace je důležitá určitá inspirace.
Relaxační techniky – základní cíle
- uvolnění svalové, nervové, emoční /příjemné emoce/
- uvědomění si sama sebe /mám tělo, mysl, cítím/
- přiblížení se k sobě samotnému /pojmenování zákl. Emocí, které se objevují během relax.
technik/
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- naděje, že se situace a postoje ke mně dají změnit /proměna emocí během relax./
- důvěra, posílení koheze ve skupině / stejné nebo podobné prožitky během relax./
- přijetí autoritou – terapeutem, odbourání obran / terapeut přijímá obě stránky mé osobnosti,
nekárá, ale vede mne ke změně. Např. Při negativních emocích, které mohou vyplout při imaginacích
nebo dynamických meditacích, jako terapeut přijímám negativní emoce, neodsuzuji./
Průběh relaxačních technik
Na počátku si terapeut s klienty upřesní dobu, kterou spolu stráví.
Pak klienty seznámí s programem. Po té má klient možnost dotazů k technice, která je jim
vysvětlena. Dbá se na to, aby klienti pochopili a věděli, jak techniku provádět.
Terapeut se vyhýbá odborným termínům a cizím slovům. V klientech to může vyvolat úzkost a
odpor. Pak probíhá samotná technika. Po technice klienti hovoří o svém prožívání během

techniky. Na závěr se upřesňuje termín dalšího setkání.
Role terapeuta během technik
-

vytvořit bezpečné prostředí
- zaručit intimitu
- zaručit bezpečí / ochrana před úrazem, pokud je klientovi nevolno atd. /
- slovní podpora, povzbuzení
- intonace hlasu

Účinky relaxačních technik jednotlivě
1. Autogenní trénink – je metoda krátkých, ale pravidelných a důsledně pokračujících
systematických cvičení. Autogenní trénink má široce použitelný nižší stupeň /standardní cvičení/
s navazujícími individuálními formulkami a poněkud složitější vyšší stupeň, který je formou řízené
imaginace.
I. fáze - uvolnění tělesné i emoční /navození pocitu tepla, tíhy, lehkosti, klidu/
II. fáze - řízená imaginace, která vede člověka k větší otevřenosti pro prožívání a jednání.
Obrazy na které se soustředí buď spontánně , nebo zásahem terapeuta se člověk
přibližuje k emocím, které vedou k jednání. V průběhu imaginativní práce se
mění sebecítění, kdy může zažít, že život začíná probíhat ve smyslu proměny
osobnosti.
2. Mantry – je slovo nebo skupina slov, či věta, která má určitý význam.
Mantra působí jako rozpouštěč tenze, člověk se stává pozorovatelem svého těla a emocí.
Tak získává náhled na dění v sobě. Dává tak volný průchod emocím a to v podobě pláče
Smíchu, které uvolňují vibraci vytvořené zpěvem, nebo pobrukováním v těle. Vrací se
Vzpomínky, uvolňují naše sny, přání.
3.
Jacobsonova progresivní meditace - základním rysem této techniky je napínání svalů
s nádechem a výdechem, které přináší uvolnění tělesné i emoční. Soustředění se na napínání
dovoluje oprostit se od
stresu, který momentálně působí.
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4. Dynamická meditace, Kundalíni meditace
Člověk prožije díky tělesné řízené aktivitě katarzi, kdy se mohou uvolnit potlačené
negativní emoce. Obě meditace jsou rozfázované tak, aby se umožnilo vést prožitky
člověka přirozenou cestou až do stavu uvolnění a pocitu vnitřní čistoty.
Fáze dynamické meditace:
- chaotické dýchání – 10 min.
- katarze – 10 min.
- hučka – 10 min.
- stopka – 15 min.
- oslavný tanec – 15 min.
Fáze kundalíni meditace
- natřásání se – 15 min.
- tanec – 15 min.
- klidová část v sedě – 15 min.
- klidová část v leže - 15 min.
Tyto meditace posilují vůli a zlepšují celkovou tělesnou kondici.
5. Práce s dechem – kdy si klienti možná poprvé vědomě dýchají.
Učí se využívat dechových cvičení k uvolňování spasmů v jednotlivých částech těla a
připravovat se na jednotlivou relaxační techniku. Probíhá koncentrace na dech s
myšlenkou /dech je zcela klidný/, aniž by docházelo k manipulaci s dechem. Klient
se má spíše dechu poddat.
6.

Relaxační masáže – klienti pracují ve dvojicích, kdy si sami vyberou s kým chtějí ve
dvojici pracovat. Při práci s tělem se učí pečovat a také dopřát si péči, která se jim v té
chvíli dostává.
7. Kineziologický test – klienti pracují s tělem, kdy získávají zpětnou vazbu o svém
přítomném fyzickém a duševním stavu. Klienti se testují ve dvojicích před relaxační
technikou a po ní. Rozdíl, který klienti zjistí je motivuje k příští spolupráci.
8. Arteterapie – klienti po imaginaci, mantrách malují na stěny relaxační místnosti. Malba
se stává součástí terapie a celého prostoru, kde probíhá tzv. , že se mohou svobodně
vyjádřit a sdělit všem, jak se cítí. / Pokud má klient potřebu malovat tématiku drog a sexu
je mu to umožněno na zvláštní výkres, který zanechá v terapeutické místnosti.
9. Buddhistická meditace – klienti pracují na uvědomění si dechu a svých tělesných i
duševních pocitů. Technika /Samatá/ dech v klidu, meditace v klidu bez tělesného
pohybu. Také s tělesným pohybem a koncentrací – vnější a vnitřní předmět.

10. Jógova relaxace – klienti pracují s širokým spektrem technik zahrnujících svalové
uvolnění, uvědomění si dechu, využívání představ a autosugesce.
Karma jóga
Mantra jóga
Hata jóga
11. Biofeedback relaxace – biologická zpětná vazba
Nejčastěji svalové uvolnění. Změny každého galvanického odporu a změny povrchové
teploty a to vše za pomocí přístrojů.
12. Progresivní relaxace – jde pouze o svalové uvolnění, které se však cvičí důkladně a
Postupně v jednotlivých částech těla. Nácvikový postup se rozděluje do šesti lekcí:
klient se nejdříve naučí rozlišovat pocit tenze a pocit relaxace ve svalu
klient cvičí relaxaci svalů na hlavě / svaly obličeje, úst, krčí čelo, nos, skousne zuby a
tím napne masetery a temporální svaly/
klient cvičí se svaly jazyka
klient se zabývá svaly ramene
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-

klient se věnuje relaxaci svalů zádových, hrudních a břišních
naposledy klient nacvičuje relaxaci prstů na rukou a nohou

13. Relaxačně aktivní metoda – klient pracuje na uvolňování svalstva, kde se snaží o
vyprázdnění vědomí. V aktivační fázi zůstává klient svalově relaxován, ale současně
záměrně mění stav duševního uvolnění v pocit napětí a kladného citového vzrušení.
V tomto aktivizovaném stavu se také cvičení ukončuje.
Sebezkušenost v relaxacích a meditacích
Autogenní trénink, Jacobsonova progresivní meditace, Práce s dechem,Progresivní relaxace,
Ze začátku mi nešlo se soustředit. Hlavou mi stále plynuli myšlenky. Nedokázala jsem se od nich
odpoutat. Dělala jsem chybu v tom, že jsem je násilím odháněla. Postupem času jsem je nechala plynout a
soustředila se na hlas a pokyny. Docílila jsem zrelaxování celého těla a uklidnění mysli.
Relaxační masáže
První relaxační masáž jsem si vyzkoušela v prostředí, kde jsem nikoho neznala. Proto jsem neměla
možnost si vybrat partnera nebo partnerku. Relaxace jsem si neužila, dotyky cizí osoby mi byly nepříjemné.
Byla jsem v napětí.
Do další relaxační masáže jsem vstoupila až jsem k sobě měla někoho známého. Prožití relaxace
bylo pak příjemné. Ale nedokázala jsem si dopřát péči druhého, která se mi dostávala.
Další relaxaci jsem si dopřála se vším všudy. Příjemný pocit a uvolnění bylo pak spojeno
s příjemným dnem.
Dynamická meditace
Meditace je provázena speciálně sestavenou hudbou, která je rozfázovaná podle jednotlivých fázi
techniky. Při meditaci jsou oči zavázané šátkem.
I.fáze – chaotické dýchání – 10 min. se dýchá libovolně nosem, přitom se koncentruje na výdech, o
nádech se postará tělo. Pokrčené ruce se drží podél těla, střídavým stlačováním napomáhají při výdechu.
Nastává chaotické dýchání a také chaos v metabolismu i v celém myšlení. Přestávala jsem se hlídat, jen
jsem chaoticky dýchala. Chvílemi jsem měla pocit, že již nemůžu, ale důležité je vydržet a překonat ten
pocit, že to už nejde.
II.fáze – katarze - 10 min. mohla jsem si dovolit projevit své emoce – křik, dupot, smích, tanec, pláč
atd.. Tato fáze je ventilem emocí.
III.fáze – hučka - 10 min.pokyn zvednout ruce nahoru a skákat s výkřikem při výskoku „ Hu ! Hu ! „.
Dopadat na chodidla a nechávat zvuk doznít hluboko v sexuálním centru. V této fázi jsem opravdu
překonávala své síly.
IV.fáze – stopka - 15 min. pokyn zůstat s rukama zdviženýma v jakékoliv poloze, tam kde zůstanou
po doskoku po hučce. Jinak se s tělem nehýbe. V této fázi se zvyšuje hranice vůle a objevují se emoce např.
nevolnost, lítost, bezmoc atd.. Tělo se léčí. Prožívala jsem smíšené pocity. Hlavou mi plynuly různé
myšlenky a nápady.
V.fáze – oslavný tanec – 15 min. „ oslavuje se tancem“ – že jsem to vydržela a zvítězila nad sebou.
Nastalo uvolnění a příjemný pocit.
Celá dynamika je hodně náročná. Během ní vznikají střídavé emoce. Ale stojí za to si ji prožít.
Spoustu věcí se člověku objeví před očima. Pokaždé se technika prožije jinak a s jinými emocemi.

Co se děje v relaxaci a meditaci s klientem ?
- posilování vůle, zvyšování hranice toho co vydrží
- odbourání obran prostřednictvím tělesné zátěže a myšlenkovému chaosu
- zlepšení tělesné kondice
- sebeléčení, kdy toxické látky díky zrychlenému metabolismu jdou ven z těla, ventiluje se
agrese, pocity úzkosti, bezmoci a beznaděje
- uvědomí si, že tělo je celek – mysl, pocity a tělo jsou spojeny ovlivňují se navzájem –
„převzetí zodpovědnosti za svůj život – život je v mých rukou“
- vzniká naděje, že věci a problémy se dají změnit
- probuzení sexuální aktivity „ jsem žena jsem muž“ – navození příjemných pocitů
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Co se děje se skupinou
-

klienti jsou více otevření, upřímní
zlepšení komunikace
posílení koheze skupiny
přijetí autoritou /prohloubení důvěry/
učí se naslouchat sobě i ostatním
v dynamické a kundalini meditaci – společný zážitek sbližuje skupinu

Relaxace nebo meditace jsou týmové nebo individuální práce na sobě. Každý člověk si může
zvolit svou vlastní relaxaci při které se naprosto uvolní. Třeba že si jen poslechne svou relaxační hudbu, kdy
se tělo unáší způsobem, který je neobyčejně smyslný, extatický a relaxující.
Literatura : Larry, Blumenfeld – Velká kniha relaxace
Konzultace : Jarka Kovařiková

Čadra Vítězslav: T-groups a psychoterapie
Cílem mé práce je představit poměrně málo známé hnutí tréningových skupin, označovaných jako Tgroups, které se časem, ne však po celou dobu své působnosti, staly synonymem pro výcvik manažerů
v sebepoznání a efektivním vedení. Ve své práci chci přiblížit dobové souvislosti počátků tréningových
skupin, jejich ideové zázemí a techniky jejich práce. Zamýšlím tím vytvořit čtenáři prostor, v jehož rámci si
může nacházet paralely v různých oblastech, ve kterých je klíčovým pojmem skupina, skupinová dynamika
nebo komunita. Hodlám se pokusit touto prací dokázat, že fenomén tréningových skupin měl významný vliv
nejen na techniky a přístupy používané na poli managementu, ale zasáhl oblast daleko širší. V závěru se pak
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pokusím prezentovat některé své postřehy a paralely s děním v oblasti psychoterapie. Ve svém textu
vycházím ze stěžejního článku Scotta Highhouse: A History of the T-Group and Its Early Applications in
Management Development1.
Po druhé světové válce bylo příznivé období pro vědy o lidském chování. Velký zájem byl věnován
vlivu sociálních skupin na člověka, do popředí se dostával akční výzkum slibující řešení společenských
problémů. V čele tohoto proudu stál Kurt Lewin. Sám pevně věřil v potřebu vyučovat demokratické hodnoty
a už jako student měl zkušenosti s technikami „hraní rolí“ a poskytování zpětné vazby. Tyto techniky podle
něj efektivně poskytovaly konstruktivní kritiku.
Lewin byl následně najat do čela centra skupinové dynamiky pod MIT (Massachusetts Institute of
Technology). Toto centrum bylo kontaktováno v souvislosti s úkolem trénovat manažery a vedoucí
pracovníky v nakládání se skupinovou tenzí na jejich pracovištích. Výsledkem společného úsilí byl roku
1946 workshop v New Britain, státu Connecticut.
Cílem tohoto workshopu bylo zpřístupnit vedoucím pracovníkům a učitelům poznatky o efektivním
zacházení s vnitroskupinovou tenzí. Většina účastníků workshopu však pracovala v oblasti sociální práce a
vzdělávání. Tématem bylo najít metody, které jsou schopny ovlivňovat lidské mínění a součastně dát lidem
možnost hlubšího náhledu do vlastního systému hodnot a přesvědčení. Lewin byl přesvědčen, že výcvik pro
vedoucí pracovníky může být účinný pouze tehdy, mají-li tito účastníci možnost spatřit, jak jejich chování
ovlivňuje ostatní. Mezi hlavní metody použité na těchto workshopech patřilo „hraní rolí“ a skupinová
diskuse. Výzkumníci přitom nahrávali skupinovou interakci a Lewin potom zaznamenával proces
vyhodnocování těchto dat výzkumníky.
Jednou byl Lewin požádán studenty, kteří byli účastni workshopu, zda by se mohli účastnit jeho
vyhodnocování za přítomnosti vedoucích. Přes obavy vedoucích Lewin svolil a následně došel k velmi
zajímavému poznatku – vnímání účastníků workshopu ohledně zpětně posuzovaného dění bylo odlišné, než
vnímání vedoucích, kteří workshop vedli. Bylo ovlivněno tím, ve které skupině se zúčastnili workshopu.
Lektoři tak často dostali zpětnou vazbu snižující domnělou účinnost používaných metod.
Výsledkem byl zájem lektorů na uspořádání dalšího workshopu, který mněl pomáhat efektivně
pracovat se skupinami. Mezi účastníky byli vybíráni lidé z vlády, průmyslu a občanského sektoru. Pozornost
byla tentokrát zaměřena více na fenomén skupiny jako takové, než na zkoumání vztahů mezi skupinami.
Tyto první workshopy bývají obvykle považovány za první tréningové skupiny. Ve skutečnosti
můžeme nalézt několik podobných experimentů se skupinovými procesy, které je předcházely. Například
Lippitt a Bradford uspořádali dříve konfrontační setkání mezi sestrami a lékaři při Freedmenově nemocnici
ve Washingtonu. Mnohem dřív německý psycholog Jacob Moreno pořádal setkání, při nichž hrálo hlavní
roli odbourávání společenských zábran a součastně čestné a otevřené jednání s ostatními.
Také Morenova technika psychodramatu sehrála roli předchůdkyně hraní rolí, používané Lewinem a
dalšími při vedení tréningových skupin. Nelze se proto divit, že Moreno silně kritizoval národní tréningovou
laboratoř, zejména Lippitta a Bradforda za krádež a napodobování jeho idejí a technik, které se týkaly práce
se skupinami. V roce 1936 představil Sherif koncept „sociálních norem“. Tyto normy bylo možno vytvořit
experimentálně tím, že se shromáždila skupina lidí a byla uvedena do nestrukturované situace. Sherif tím
poukázal na tendenci individuálních zkušeností a zážitků ke sbližování se skupinovými normativními zážitky
a zkušenostmi. Navíc Newcombovy terénní výzkumy ukazovaly, jak komunita odměňuje studenty za přijetí
kolektivně schválených postojů.
Obě tyto studie posléze ovlivnily Lewinův koncept procesu individuální směny ve skupině,
zahrnující destabilizaci situace, změnu postojů a následně stabilizaci nového chování. Tento základní rámec
„destabilizace – změna – stabilizace“ byl jádrem procesu, který spoluutvářel vývoj tréningových skupin a
následně i teorií procesu změny v organizaci. Bezprostřednější vliv na průkopníky tréningových skupin měl
program pro práci s válečnou neurózou, který začal na Tavistockově klinice po první světové válce a svůj
vliv získal hlavně po druhé světové válce. Významnými osobnostmi v rámci tohoto programu byli Eric Trist
a R. W. Bion, kteří měli bohaté zkušenosti se skupinovou psychoterapií. Zejména Bion teoretizoval o agresi i
ústupu, které často skupinové sezení provázely a vyvinul sadu nedirektivních technik. Hodně se při těchto
technikách pracovalo s přítomností („tady a teď“).

1

Highhouse, Scott (2002) „A History of the T-Group and Its Early Applications in Management Development“
in „Group Dynamics: Theory, Research, and Practice“ číslo 6(4), prosinec 2002, s.277-290. (vyhledáno
fultextovou databází OVID) Článek byl použit pouze pro studijní účely, autorské práva článku vlastní The American
Psychological Association, Inc.
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Na vývoj tréningových skupin a jejich metod měla vliv i Lewinova a Lippittova účast na programu
pro výběr špionů. Pod jejich přímým vedením byly vyvíjeny techniky na výběr špionů a sabotérů, kteří měli
operovat na nepřátelském území a provádět zde záškodnickou a výzvědnou činnost, současně také rozkládat
morálku nepřátelského vojska. Kandidáti byli odvezeni na izolovanou farmu, zbaveni osobních věcí, museli
se převléct do uniforem a byli instruováni vytvořit si falešnou identitu do tří dní. Participovali na hodnocení
společných aktivit a trávili spolu volný čas. Poznatky získané na základě těchto aktivit měly pravděpodobně
vliv na utváření tréningových skupin jako ostrůvků izolovaných na nějaký čas od okolního světa.
První národní tréningová laboratoř pro vývoj skupin byla otevřena v Bethelu v roce 1947.
Workshopy národní tréningové laboratoře (NTL) byly popisovány jako místo kde se vyučovaly dovednosti
iniciovat změny a koncepty zprostředkující porozumění a pomoc při růstu a vývoji skupin.Cílem bylo vybrat
vrcholové řídící pracovníky, ale běžnými účastníky workshopu byli hlavně manažeři střední úrovně z vlády a
průmyslu. Workshop se soustředil na poskytnutí základních dovedností pro vedení skupiny, kladl důraz na
procvičování dovedností prostřednictvím hraní rolí, intenzivních diskusí a zpětné vazby. Skupiny byly často
experimentální. Například Leland Bradford použil neřízenou skupinovou diskusní metodu kde studenti
rozhodovali o památníku válečným obětem. Proces se Bradfordovi vymkl z rukou a hádal se s členy skupiny
nad ideovými důsledky jednoho návrhu. Jedním z problémů bylo to, že první workshopy měly skutečně
ambiciózní plány. Trenéři měli posilovat schopnosti a znalosti vedoucí k porozumění chování malých
skupin, vyučovat diagnostiku a dovednosti způsobovat proces změny a vštěpovat základní demokratické
hodnoty. Toto všechno mělo být jen tak mimochodem doplněno pomocí lidem internalizovat si více efektivní
proces řešení lidských problémů prostřednictvím pozorování a analyzování interakcí ve skupině. Výsledkem
těchto rozporů a vysokých ambicí bylo, že se později skupiny zaměřovaly více na to, co bylo členy
výcvikových skupin vnímáno jako zajímavější a důležitější – totiž sdílení prožitků a zlepšení porozumění
sobě a ostatním.
Členové NTL viděli, že sociální a klinické přístupy k vedení skupin se ve svém konečném důsledku
spojují a soustředili se na získávání klinicky zaměřených terapeutů. Téměř vzápětí však vznikl konflikt mezi
novými terapeuty zastávajícími freudovskou a rogeriánskou školu a mezi staršími Lewinovými žáky. Noví
terapeuti však ostatní převyšovali počtem a tak byli roku 1949 Bradford, Benne a Lippitt sesazeni
z vedoucích postů NTL. Jazyk interpretací na tréningových skupinách, kterým se začínalo říkat T-groups se
stal více psychoanalytický a méně sociologický. To však neznamenalo, že by původní Lewinovi zastánci byli
vyhozeni, pouze se stali uvnitř NTL méně aktivní složkou, Bradford například zastával vysokou řídící pozici
v NTL do roku 1970. Lewinovi žáci tedy akceptovali příklon vedení T-groups směrem
k psychoterapeutickým sezením. Konflikt se ovšem rozrůstal na druhé frontě. Klienti přicházeli s přáním
dozvědět se více o vedení skupin a získat zkušenosti s mezilidskými vztahy ve skupině raději, než aby se jen
účastnili psychoterapie. Kvůli těmto skutečnostem se změnila koncepce. Klienti ráno procházeli tréningovou
skupinou a odpoledne akční skupinou. Akční skupina byla vedena významnými sociology a sociálními
psychology. Byla zaměřena na větší sociální systém.
Problém byl, že akční skupiny často sklouzávaly k náplni, která byla charakteristická pro tréningové
skupiny. V roce 1956 byla vedena první skupina jen pro manažery. Do té doby byli účastníci nejčastěji z řad
sociálních pracovníků, knězů a učitelů. Trenéři se totiž trochu obávali sestavit stejnorodou skupinu, aby se
z ní nestal debatní klub místo toho, aby se probíraly zážitky a interakce „tady a teď“. NTL se postupně
dostávala do finanční tísně a tak se začala více orientovat na výcvik manažerů. Spojila se s MIT, fakultou
managementu a také proto se stala jednou z míst, kde se poprvé prakticky rozebírala McGregorova teorie X a
Y2. Douglas McGregor byl dlouhou dobou poradce NTL a za tu dobu během svého působení ve významné
těžební firmě poslal do T-groups část svého managementu. Vzhledem k tomu, že se T-groups začaly
přizpůsobovat potřebám manažerů, byla délka celého workshopu zkrácena ze tří na dva týdny.
McGregor (1960) užíval termín „emoční učení“, když popisoval metody používané v rámci Tgroups. Ačkoliv to byl vágní termín, byl používán, jelikož bylo obtížné popsat styl práce v rámci T-groups.
Často se totiž participanti výcviků vraceli zpátky do běžného života s tím, že vlastně neuměli popsat, co
v jeho rámci zažili. Marow (1964) popisuje, že manažeři, kteří se vrátili z výcviku, se při dotazu na zážitky a
zkušenosti jen zamysleli a zjistili, že je nemožné sdělit tu podstatnou esenci zážitků, které prožili, tak, aby
jim tazatel rozuměl. Tím vznikal zájem médií po tom, co mystického se vlastně na T-groups odehrává. I
když každý trenér T-groups aplikoval své techniky jinak, publikované rozpětí dějů v rámci tréningových
skupin bylo mnohokrát větší.

2

Ve zkratce pojednává o dvou přístupech k řízení lidí. Axiomem jednoho je přesvědčení, že lidé jsou líní, neschopní, je
potřeba je hlídat. Druhý přístup se zakládá na přesvědčení opačném.
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Ve skutečnosti se tréningové skupiny soustředily na to, aby manažerům odhalila jejich vystupování,
držení těla a celkové působení na ostatní. Toho trenéři docilovali nejasnou strukturou při vedení T-groups.
Tím vystavovali účastníky tlaku a často obtížnému rozhodování. Trenér například zahájil skupinu krátkým
sdělením, že nějaký člen skupiny potřebuje získat lepší vhled do sebe a tím zefektivnit své vystupování. Pak
sdělil skupině, že veškerá práce je na nich a on že dál do skupiny nebude zasahovat jako skupinový vedoucí.
To vedlo k tíživému tichu, které občas protagonista doplňoval poznámkami, kterými si zpravidla
kompenzoval vzniklou tenzi.
Blíže nám to může demonstrovat úryvek ze skupiny vedené Lelandem Bradfordem3: „Naše idea je
jednoduše taková, že budeme pozorovat naše chování tady a teď.“ Potom mlčel a mlčení trvalo více než
minutu. Následně promluvil malý hnědovlasý muž jménem Hank, že neví jak ostatní, ale on je nervózní.
„Cítíš se jako červnová nevěsta4. Víš, co bude následovat, ale nevíš, co od toho čekat.“, odpověděl Bradford.
Členové skupiny často snižovali tenzi z nedostatku strukturovanosti tím, že se jeden po druhém
představovali. Když ovšem představování skončilo, tenze a snaha zaplnit prázdnou strukturu se vrátily.
Terapeuti zde často vložili poznámku, zda nebylo lepší čas ztracený představováním využít k něčemu
lepšímu, například sestavit seznam toho, co na sobě chtějí účastníci zlepšit. Takové poznámky potom vedly
k eskalaci tenze a účastníci často reagovali podrážděně a agresivně. Jeden účastník se rozhořčoval, že na
semináři marní svůj čas samými nesmysly a že chce odejít. Skupina však na to reagovala otázkami jako co
myslí těmi nesmysly, kterými marní čas, nebo jestli čekal uklizený stůl, na který mohl pokládat všechny své
problémy tak, aby na ně ostatní viděli. Zmíněný účastník se pak cítil ještě ve větší nepohodě. Postupně však
začal zjišťovat, že větší část skupiny s ním nesouhlasí a začal se zajímat proč. Takovýmito způsoby lektoři
realizovali první část procesu změny, tedy destabilizaci, při které účastníci poznají své staré vzorce chování a
mnohé z nich shledají jako neefektivní nebo špatné. Potom následovala fáze změny, završená fixací nových
vzorců chování.
Terapeuti také do těchto procesů vtahovali ostatní členy skupiny. Třeba poznamenali, že zatímco tu
jeden sděluje své emoce a prožitky, ostatní jen sedí a čumí. Tím i ti pasivní byli vtahováni do dění. Účastníci
byli nuceni shazovat své masky a byli vedeni k uvědomování si toho, jak je vnímají ostatní. Idea, která se
vlastně za T-groups skrývala, byla nechat lidi zkusit nové vzorce myšlení a chování s tím, že pozitivní zpětná
vazba prostřednictvím skupiny tyto změny pomůže posílit. Jeden z účastníků skupiny reflektoval jednotlivé
fáze výcviku takto: „Bože, jaká to byla krásná zkušenost spadnout do hluboké jámy a pak z ní zase společně
vylézt. A to je skutečný zážitek změny.“
Celé šedesáté léta byly pro NTL a T-groups ve znamení hojnosti. Veřejně je podporovaly takové
osobnosti jako Abraham Maslow a Carl Rogers. Mnoho manažerů doslova tlouklo na dveře NTL ve snaze
zúčastnit se tréningových skupin. V roce 1966 se workshopů pořádaných NTL chtělo zúčastnit více než 20
000 mužů a žen z řad manažerů. Také se jim ale nevyhýbala kritika. Tu jako jeden z prvních otevřel William
Whyte (1956), když napsal, že odbourávání zábran prostřednictvím navozované tenze spíše připomíná
praktiky připravující individuum na vymývání mozků. Ironií bylo, že trenéři NTL měli naprosto rozdílnou
ideu – tedy prostřednictvím boření sociálních tabu a nastolováním otevřeného prostředí posilovat odolnost
jedincům proti manipulaci. Také Bradford zaznamenal silnou vlnu nepřátelství z akademických kruhů
psychiatrů, sociálních pracovníků a psychologů. Reakcí byl větší důraz NTL na spolupráci a akademickou
obcí s cílem vydobýt si pro své metody větší vážnost.
Největší ránu ovšem NTL zasadil její nejsilnější kritik George Odiorne při debatě s Chrisem
Argyrisem, opatrným zastáncem T-groups, který byl však zjevně nepřipravený na tak ostrou kritiku od svého
oponenta i z řad diváků. Odiorne argumentoval, že ohledně účinnosti metod, používaných v rámci T-groups
nebyla sepsána žádná přesvědčivá studie nebo výzkum a také že výsledky, o kterých si terapeuti T-groups
myslí, že je dosahují – nejsou podepřeny ničím jiným, než jejich přesvědčením. Také zpochybnil skrytý
předpoklad, na kterém terapeuti T-groups do jisté míry stavěli – tedy že autokratické vedení je špatné.
Konstatoval, že toto přesvědčení je v rozporu s běžnými zkušenostmi z reálného světa managementu. Sám
byl přitom zastáncem situačního přístupu, kdy manažer míru direktivity uplatňuje rozdílně podle aktuální
situace. Nejvíce však kritizoval T-groups za to, že poškozují frekventanty. Že je vystavují nepřiměřenému
tlaku a občas se trenérům situace vymkne z rukou. Argumentoval, že po jedné skupině, které se sám
zúčastnil jako frekventant, se jedna žena začala chovat jako šílená a potřebovala psychiatrickou pomoc, aby
se dala do pořádku a byla doma schopna normálního života. Obvinil trenéry, že si hrají na boha a zachází se
silnými psychologickými technikami, aniž by na to byli vybaveni. Ačkoliv se Argyris bránil a uváděl na
3

In Klaw 1961
červnová nevěsta (June bride) doslova přeložená fráze, velmi blízká slangovému Cherry. Zpravidla označuje
ostýchavou dívku, která ještě neměla pohlavní styk před samotným aktem.
4
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pravou míru některé pokřivené fakty, z debaty zůstalo zřejmé, že v rámci tréningových skupin k poškození
může docházet a pravděpodobně dochází. V tomto duchu se pak vedlo mnoho akademických debat
v průběhu šedesátých a sedmdesátých let.
V té době také trenéři NTL dostávali spoustu lukrativních nabídek, které nemohli ignorovat. Prvním
odpadlým byl Robert Blake, který přestoupil k významné petrolejářské firmě a pro ni vytvořil variaci Tgroups. Nazval ji pomocná skupina.Také získal důvěru s termínem „organizační rozvoj“, který popisoval
techniky používané v jeho pomocných skupinách. V následujících letech měl hodně následovníků a společně
začali razit novou cestu. Své skupiny skládali často z jednoho pracoviště, kde jednotliví manažeři
spolupracovali a navzájem se znali. Vznikl termín „rodinné skupiny“. Podle některých kritiků však tyto
„rodinné skupiny“ byly mnohem destruktivnější než konvenční T-groups, protože účastníci se po skončení
workshopu museli dále setkávat v práci a prožívat tak mnohdy napjaté vztahy. Občas se stávalo, že účastníci
byli ve stejné skupině, jako jejich šéf. Také v rozporu s původní ideou T-groups kladli důraz na direktivnost
a objektivitu při řešení organizačních problémů.
Aby se toto nové křídlo zbavilo zaměření pouze na manažery, začalo pořádat podobná setkání pro
širokou veřejnost a nejrůznější skupiny. A tak se množily případy, kdy techniky byly v rámci workshopů
zneužívány, což neušlo pozornosti sdělovacích prostředků. Často se stávalo, že takové skupiny byly plné
vzteku nebo slz a tyto odreagovávané zážitky spíše patřily na psychoterapeutickou skupinu. Každopádně ale
bránily původním cílům setkání, tedy zdokonalování se ve svých projevech atd.
Mnoho autorů potom kritizovalo T-groups, které házeli do jednoho pytle a vyčítali organizátorům, že
dosažené změny u participantů často zasahují do jejich zaměstnání a že těchto změn se mohlo docílit
mnohem méně invazivnějšími prostředky. Debatovalo se o tom, zda psychoterapii zatahovat na setkání
manažerů, zda to není jako hrát si holýma rukama s dynamitem. T-groups si časem získaly reputaci, že
poškozují frekventanty a rozbíjí pracovní vztahy. Výsledkem těchto okolností následoval prudký pokles
popularity NTL na konci sedmdesátých let a roku 1975 vyhlásilo NTL bankrot.
I přes tento rychlý pád nemůžeme ignorovat fakt, že hnutí T-groups se nesmazatelně vepsalo do
mnoha technik na poli managementu, zážitkové pedagogiky i psychoterapie. Například „Team-building“,
nebo „outdoor leadership training“ jsou techniky běžně používané v oblasti managementu a málokdo si dnes
uvědomí, že v samotných základech vyrůstaly právě ze zkušeností získaných z pořádání T-groups a „family
groups“. Outdoorové techniky používané v rámci zážitkové pedagogiky i psychoterapie také svým způsobem
vycházejí z idey bezprostředního setkání na místě izolovaném od okolního světa, jako tomu bylo u prvních
T-groups. Techniky pracující s tenzí, nácvik dovedností pro vedení skupiny, supervizi jako poskytování
zpětné vazby a hraní rolí – to vše je dnes samozřejmou součástí mnoha sebezkušenostních výcviků. Všechny
tyto techniky byly také součástí T-groups. Stejně tak, jako kritika, která se snesla na hlavy tréningových
skupin bude aktuální i pro dnes fungující výcviková zařízení a komunity. Pokud se chceme z těchto téměř
zapomenutých zkušeností poučit, můžeme se ptát: Kolik času věnují dnešní psychoterapeutické výcviky
edukaci a nácviku dovedností a kolik času věnují psychoterapii? Nejsou používány příliš tvrdé techniky na
zvládnutí změn, které by přinesly i méně invazivní techniky? Jak se liší Lewinův, více než půl století starý
koncept: „destabilizace – změna- fixace“ od dnes používaných technik k dosažení změny? Jak je ošetřena
etická otázka poškozování frekventantů výcviků a workshopů pracujících s psychoterapeutickými
technikami. Jsou lidé pracující s těmito technikami na to dostatečně způsobilí? Závěrem bych chtěl říci, že i
v psychoterapii platí známá pravda – chceme li poznat budoucnost, musíme znát minulost.
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Čechová Gabriela: Využití psychoterapie v supervizi pomáhajících
profesí
Tématem této teoretické práce je využití prvků psychoterapie při supervizi pracovníků pomáhajících
profesí. Věnuje se potřebám pracovníků pomáhajících profesí, a to jak profesionálů, tak dobrovolníků a
definuje supervizi jako jeden z prostředků saturace těchto potřeb. V závěru pak poskytuje příklad supervize
dobrovolníků projektu Pět P (Big Brother Big Sister).
Pomáhající profese, jejich specifika a potřeby
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Pomáhající profese lze charakterizovat jako sociální povolání, ať už jde o psychoterapii, somatickou
medicínu, sociální práci, pedagogiku nebo například duchovenskou službu. Jedná se tedy o profese, které
pracují s lidmi, a to v přímém vztahu s nimi. Proto pro výkon svého povolání využívají pracovníci
pomáhajících profesí vedle informací, kterými disponují také vlastní autoritu, akceptaci, empatii, autenticitu.
Pracovním nástrojem v pomáhajících profesích, je tedy do značné míry vlastní osobnost pomáhajícího.
Cílem intervence těchto profesí je pomoc při řešení problémů klientů - jedinců nebo skupin, kteří objektivně
nebo subjektivně pomoc potřebují a změna nebo prevence nežádoucích situací a stavů.
Nicméně, v této práci se nebudu věnovat pomoci klientům pomáhajících profesí, nýbrž pomoci a
podpoře pracovníků samotných. Zvláště u profesí, které působí a ovlivňují jiné lidi, je potřeba, aby
vykonávaly pouze činnosti, na které jsou připraveni a schopni zvládnout a které jim přináleží, což je do
značné míry oblastí etiky pomáhajících profesí. Pomáhající pracovníci pracují se vztahy a ve vztahu
s druhými lidmi, což vyžaduje jejich velkou zodpovědnost, profesionalitu, a psychickou odolnost. Jak už
jsem uvedla, je pracovním nástrojem pomáhajících profesionálů jejich vlastní osobnost. Stejně jako je
u jiných činností potřeba vybrat vhodný a připravený nástroj, používat ho na činnosti, na které je určen,
udržovat ho a opravovat, je také pro pomáhající profesionály nutné zajistit obdobný servis. K tomu slouží
především vzdělávání a odborná příprava, péče o osobnostní růst a dodržování psychohygieny. Jedním z
takto využívaných prostředků je také supervize.
Vedle profesionálů však v oblasti pomáhajících povolání působí stále častěji v různých rolích také
dobrovolníci, tj. lidé, kteří svou práci vykonávají bez nároku na finanční odměnu ve svém volném čase. Míra
jejich profesionální přípravy může být různá, dle činností, které vykonávají. O to více však potřebují také
přípravu, vhodnou pomoc a podporu pro výkon konkrétních činností pomáhajících potřebným lidem.
Supervize
Asi nejsnáze je možné charakterizovat supervizi jako odbornou pomoc poskytnutou zkušenějším
kolegou (Vymětal: 2003, s.104). Supervize byla využívaná nejčastěji u psychoterapeutů, v poslední době je
však stále častěji poskytována také ostatním pomáhajícím profesím. Zmíněný autor charakterizuje supervizi
v psychoterapii jako: „kolegiální pomoc a zároveň i způsob zajišťování kvality léčby, kterou si poskytují
psychoterapeuti mezi sebou. Vlastně jde o konzultace týkající se zejména vedení obtížnějších pacientů, při
které snadno interferuje subjektivita terapeuta do psychoterapeutického procesu“ (s. 128). Velice
zjednodušeně můžeme definovat supervizi jako proces systematického poskytování a přijímání zpětných
vazeb umožňujících supervidovanému sebereflexi, profesionální i osobnostní růst.
Předmětem supervize je vlastní způsob a proces intervence pracovníka, kazuistiky, jeho prožívání,
obavy a nejistoty, vztahy ke klientům či pacientům a jiné faktory ovlivňující výkon profese
supervidovaného. Supervize může být také týmová, ve které jsou supervidovány především vztahy a procesy
v týmu. V našem případě, kdy se věnujeme supervizi pracovníků v pomáhajících profesích obecně, může být
suprvizorem školitel pracovníka (zvláště u začínajících pracovníků), může být externí, z jiného pracoviště
nebo týmu, případně interní, který je členem, nejčastěji vedoucím týmu, v tom případě mluvíme spíše
o intervizi, případně se může supervidovat skupina pracovníků navzájem. Nejčastěji se setkáváme se
supervizí začínajících pracovníků. Nicméně dlouhodobá supervize i již zkušených pracovníků nebo
pracovních týmů zvyšuje profesionalitu jejich práce a je důležitou součásti psychohygieny.
V odborné literatuře můžeme nalézt různé typy supervize. Psychologický slovník rozeznává
supervizi a) individuální nebo školitelskou, b) párovou, c) tandem, d) přívěsek, e) supervizní skupinu, f) peer
skupinu, g) týmovou supervizi (Hartl, Hartlová: 2000, s. 567). Dále je supervize možné rozlišovat například
dle pozice supervizora, zda je interní, externí, koho, jak a jak často superviduje (viz. například stať Antonína
Šimka: Supervize ve výcvikových komunitách - dosavadní praxe a trendy). Pro jednoduchost se však v této
práci omezíme pouze na rozlišení supervize individuální (účastní se jí supervizor a supervidovaný) a
skupinové využívající skupinové dynamiky a větší variety zpětných vazeb (supervizor a supervidovaná
skupina, případně vzájemná supervize).
Seznámili jsme se s různými typy supervize. Dle typu supervize se liší také její průběh. Supervize
mohou být tématické, situační, využívající momentální situace ve skupině a její dynamiky, reagující na
konkrétní potřeby supervidovaného pracovníka případně týmu, nebo se systematicky zabývat řešenými
kazuistikami. Je možné standardizovat formu a průběh supervize nebo je měnit dle potřeb supervidovaných a
zkušeností a schopností supervizora. Nicméně obvykle mívá tři fáze 1) explorace případně volba předmětu
supervize, 2) vlastní supervize (problému, kazuistiky, vztahu a podobně), kdy je supervidovaná okolnost
dostatečně popsána, identifikovány kruciální momenty a případné problémy, hledají se možná vysvětlení,
příčiny a alternativní postupy a ve finále by mělo následovat 3) shrnutí a hodnocení.
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Využití psychoterapie v supervizi
Psychoterapie je zvláštní psychická péče poskytovaná potřebným lidem. Psychoterapeuti se starají o
záležitosti člověku nejvlastnější, tedy o život, jeho smysl a naplnění, o pravdu a vůbec o vztahy, do kterých
člověk vstupuje. Napomáhají jedinci vyrovnat se se svízelí života a nalézt sebe na základě pravdivějšího
sebepoznání (Vymětal: 2003). Jedná se tedy o péči o osobnost člověka, která, jak jsme zmínili, je těžištěm
práce pomáhajících profesionálů.
Různé psychoterapeutické směry akcentují různé metody a postupy. Nejdůležitějším prostředkem
terapie je terapeutický rozhovor; Vymětal dále uvádí psychodrama, psychogymnastiku, relaxační metody,
práci se sny, katatymní prožívání obrazů, zaostřování (focusing). V supervizi využíváme často
psychoterapeutického rozhovoru, můžeme však vhodně použít také psychodrama (spíše přehrávání, případně
nácvik rolí) a dle potřeby také jiné metody, například práci se sny. Vedle psychoterapetických postupů se
však v supervizi objevují například také prvky mediace a poradenství nebo běžný přátelský rozhovor, dle
typu a potřeb supervize. Supervizorem může být a často bývá v našich případech již zmíněný
psychoterapeut, psycholog, ale například také zkušenější kolega, mediátor, konzultant nebo personalista,
případně vedoucí pracovník (což je vhodné spíše jen u provozních supervizí a intervizí).
Příklad využití supervize v pomáhajících profesích
Supervize dobrovolníků
Závěrem se budu věnovat možnosti využití supervize u dobrovolníků působících konkrétně v
projektu Pět P. Jedná se o preventivní sociální programem zaměřený na pomoc, podporu, prevenci, péči a
přátelství dětem, kterým může pomoci hodnotný vztah s dospělou osobou. Cíle projektu je doplnit stávající
nabídku forem práce s mládeží o netradiční individuální přístup, využívající individuální pomoci
dobrovolníka, tedy v podstatě vhodně připraveného laika.
V rámci projektu se schází vyškolený supervidovaný dobrovolník s jedním dítětem – klientem ve
věku 6 –15 let se souhlasem rodiče nebo jiného zákonného zástupce dítěte. Klienti programu se rekrutují
z řad dětí, které mají komunikační problémy, jsou introvertní, bojácné, obtížně navazují vztahy, jsou bez
zájmů, pasivní, chybí jim motivace, nebo jsou hyperaktivní, obtížně zvladatelné, mají problém s vrstevníky,
ve škole nebo v rodině. Někteří klienti programu pocházejí ze sociálně slabých, obtížně přizpůsobivých nebo
jinak disfunkčních rodin.
Dobrovolník s klientem tráví 2 – 3 hodiny týdně po dobu jednoho roku. Schůzky tráví způsobem,
který je pro oba příjemný a pro dítě přínosný. Mohou společně sportovat, tvořit, připravovat se do školy nebo
si „jen“ povídat. Projekt je založen na formativním účinku, který má na dítě vztah s přirozenou neformální
autoritou staršího kamaráda – dobrovolníka. Nejde tedy o psychoterapii nebo jinou profesionální pomoc.
Dobrovolníci se rekrutují především z řad studentů vysokých nebo vyšších středních škol,
povětšinou humanitního zaměření, stále častěji jsou to také lidé zaměstnaní s ukončeným vzděláním.
Minimální věkovou hranicí je 18 let, horní hranice není limitována. Nicméně, jak vyplývá z původního
anglického názvu Big Brother and Big Sister, mělo by se jednat o člověka věkově dítěti nepříliš vzdáleného.
Dobrovolníci před přijetím do programu absolvují pohovor s koordinátorem programu a musí
absolvovat minimálně dvoudenní, obvykle víkendové školení, kterého se účastní také koordinátor a
supervizor (psychoterapeut nebo psycholog), případně další lektoři. Na základě školení jsou dobrovolníci
vybíráni do programu.
Vedle počátečního školení se musí dobrovolníci účastnit pravidelných skupinových supervizí. Jejich
cílem je jednak kontrola vztahu dobrovolníka a dítěte, ale především podpora dobrovolníka, poradenství
v obtížných nebo nových situacích, odbourávání bariér, a součást psychohygieny (dobrovolníci mohou mít
tendenci navazovat s dítětem příliš osobní vztahy, přebírat zodpovědnost za jeho situaci, mohou být
manipolováni dítětem nebo rodiči, případně pociťují pocity viny). Supervize probíhají vždy jednou měsíčně
opět za přítomnosti koordinátora, supervidovaných dobrovolníků a supervizora. Supervizní skupina se schází
v maximálním počtu 12 – 15 členů (obvykle však méně). V případě potřeby mohou dobrovolníci využít také
individuálních supervizí.
Pro potřebný pocit bezpečí na supervizi hraje nezbytnou roli právě počáteční školení, které je vedle
přípravy na dobrovolnickou činnost zaměřeno hodně na posílení skupinové dynamiky, důvěry a podpory
spolupráce dobrovolníků. Zde se dobrovolníci také seznámí s koordinátorem a supervizorem projektu.
Supervize je vedena supervizorem, koordinátor má na starosti spíše administrativní a provozní zajištění
supervize a případně může doplňuje informace o dítěti, jeho problému a rodině. Supervidovaní jsou postupně
všichni dobrovolníci, kteří pracují s klientem (supervize se mohou účastnit také ti, kteří ještě na klienta
čekají, ukončily vztah apod.).
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Supervize trvají obvykle jednu a půl až dvě hodiny dle počtu dobrovolníků. Supervizor
s koordinátorem se snaží vytvořit neformální prostředí a přátelskou atmosféru. Po zahájení požádá
dobrovolníky, aby postupně krátce představili svého klienta, popsali společný vztah, průběh schůzek, vlastní
prožívání, pocity, názory, případně jiné okolnosti ovlivňující jeho vztah s klientem, pochybnosti, obavy a
problémy. Supervizor společně se skupinou se doptávají, dávají zpětné vazby, informace, poskytují
alternativy řešení, snaží se ho motivovat a podpořit. Supervizor může navrhnout také přehrávání rolí nebo
zařadit jinou techniku. Závěrem supervizor každému dobrovolníkovi stručně shrne nebo jinak okomentuje
obsah supervize.
Takto jsou supervidováni všichni přítomní dobrovolníci, kteří tvoří dvojici s klientem. Dále mohou
být supervidováni také dobrovolníci, kteří se do projektu zapojili, jsou vyškoleni, účastní se například
společných akcí, ale z nějakého důvodu nemají klienta (z důvodu vlastního časového omezení, obavy nebo
proto, že jej chce supervizor více poznat, než se rozhodne pro jeho zapojení do projektu). Na základě
takovéto supervize může být některému dobrovolníkovi nabídnuta nebo doporučena supervize individuální.
V ojedinělých případech může být dobrovolníkovi doporučena také vlastní terapie.
Když proběhne supervize všech dobrovolníků, může supervizor shrnout supervizi, případně vybrat
některé společné rysy, ocenit někoho, případně upozornit na něco, co nebylo předmětem supervize. Někdy se
může stát, že má supervizor také roli lektora a seznámí dobrovolníky s určitým tématem nebo problémem,
který se váže k jejich práci nebo problémům klienta. Poté co supervizi uzavře, následují obvykle provozní a
administrativní otázky, smluví se termín další supervize, případně se připravují společné akce dobrovolníků a
klientů.
Supervize může však probíhat také jinak. Příležitostně je zařazována také supervize tématická, kdy
se všichni dobrovolníci zaměřují na společné téma, které je jim obvykle předem avizováno. Před takovouto
supervizí může být také krátké seznámení s tématem supervizorem. I při těchto supervizích však mají
dobrovolníci možnost řešit problémy, které ve vztahu s dítětem cítí jako ohrožující pro sebe nebo klienta.
Individuální supervize jsou pouze ojedinělé, a to v případech, kdy dobrovolník vnímá situaci ve
vztahu s klientem jako obzvlášť naléhavou, nechce ji řešit ve skupině. Individuální supervize je
doporučována také u dobrovolníků, kteří se opakovaně nemohou odůvodněně dostavit na supervizi v řádném
termínu. Individuální supervize pak probíhá na pracovišti supervizora, má podobu konzultace, případně
terapeutického pohovoru.
Supervize dobrovolníků programu Pět P je vyžadována metodologií projektu a dobrovolník se k ní
zavazuje ve smlouvě, kterou sepisuje na počátku vztahu s klientem. Je nedílnou součástí programu a
umožňuje efektivní fungování dobrovolníka v projektu, chrání klienta, ale také dobrovolníka. Posiluje
sebevědomí a jistotu dobrovolníka, přispívá k jeho psychohygieně. Podporuje jeho sebereflexi a motivaci,
ale také osobnostní růst, což je nesporným ziskem dobrovolníka projektu.
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Výroční zpráva občanského sdružení Ratolest Brno za rok 2001.

Dolejš Marek: Psychoterapie traumatu z dětství
Motto:
Svoji minulost nemůžeme ani v nejmenším změnit, škody, které jsme utrpěli
v dětství, nemůžeme vymazat. Můžeme však změnit sebe, můžeme se „vyspravit“, získat zpět ztracenou
integritu. Můžeme to udělat tak, že se rozhodneme povšimnout si poznatků o minulém dění, jež jsou uloženy
v našem těle, a dostat je do vědomí. Tato cesta je určitě nepohodlná, avšak pouze ona nám dává možnost
opustit konečně to neviditelné, a přesto tak kruté vězení dětství a změnit se z nevědoucí oběti minulosti
v zodpovědného člověka, jenž zná svůj příběh a umí s ním žít. Alice Millerová (1; s. 5)
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Pracoval jsem asi 4 roky ve SVP Locus v Liberci, kde jsem se osobně setkal s osudy mnoha
dospívajících klientů, procházejících postupně tímto zařízením. V průběhu času jsem dospěl i já k závěru, že
základy mnoha problémů, s nimiž k nám klienti přicházeli, pramení z dětství a původní rodiny. V této práci
se chci blíže zabývat traumaty z dětství, které však neplynou z fyzického nebo sexuálního zneužívání, ale
spíše z nenaplnění a neuspokojení citových potřeb dítěte.
Lze se někdy zcela osvobodit od iluzí a ideálů? Ideál krásy, čistoty, iluze dokonalosti, lásky,
krásného dětství, milujících rodičů, iluze spravedlnosti… Každý život je jich plný. Jaké jsou důvody, že
některým iluzím se člověk brání a nechce nebo nemůže je do svého života přijmout, nebo naopak, že jim
mnozí podléhají a nechají se jimi velmi ovlivňovat ? Zřejmě proto, že pravda se často jeví jako nesnesitelná.
A přece je pro nás tak nezbytná, neboť jinak za její ztrátu platíme („jsme ochotni platit“) různými poruchami
až těžkými chorobami. Zkušenost nás poučuje, že v boji s některými duševními chorobami máme natrvalo
k dispozici pouze jediný prostředek: emocionálně se dobrat jedinečné a neopakovatelné pravdy historie
svého dětství. Většina lidí však dělá pravý opak. Bojí se reality a věří tomu, čemu věřit chtějí O svém
příběhu nechtějí nic slyšet a proto také nevědí, že na ně v základě stále působí určujícím vlivem jejich
vytěsněné, a tudíž nevyřešené dětské situace. Nevědí, že se obávají a snaží se vyhnout nebezpečí, jež jim
kdysi skutečně hrozilo, ale dávno už jim nemůže ublížit. Jsou hnání nevědomými vzpomínkami stejně jako
potlačenými pocity a potřebami, jež často určují zkresleným způsobem veškeré jejich aktivity tak dlouho,
dokud zůstávají nevědomé a nevyjasněné. (1; s.5)
Dnes a denně jsou všichni lidé větší či menší měrou ovlivňováni svými emocemi. Nakolik jsou tyto
emoce čerstvé a aktuální, nebo starší, hlouběji zasunuté nebo dokonce vytěsněné z paměti, si často lidé ani
neuvědomují. Všechny emoce (2; str. 18) jsou ve své podstatě popudy k jednání, které jsou nabity energií.
Dělí se na afekty, nálady a vyšší city. Sám kořen slova pochází z latinského slovesa „motere“, což znamená
pohybovat se. Již z významu slova je tedy patrné, že tendence k nějakému pohybu = úkonu, jednání, je
obsažena v každé emoci. Že emoce vedou k spontánním činům, lze nejjasněji spatřit pozorováním zvířat
nebo dětí. Např. malé dítě hrající si venku „bez rozmyslu“ vběhne do vozovky pod auto za svým míčem,
vedeno jen radostí ze hry nebo obavou svou hračku neztratit. Onu ohromnou anomálii ve světě živočichů –
totiž že emoce, prvotní popud k činu, ztrácejí vztah k viditelné reakci – nacházíme jenom mezi
„civilizovanými“ dospělými.
Jak získáváme emoční základy?
Dvouměsíční dítě se ve tři hodiny ráno probudí a začne plakat. Jeho matka vstane a následující
půlhodinu dítě kojí. Dítě spokojně pije a matka jej láskyplně sleduje. Dává mu tím najevo, že ho ráda vidí i
teď, uprostřed noci. Dítě, uspokojeno matčinou láskou, za chvilku usne. Nyní si ve stejné situaci představme
jiné dvouměsíční dítě. Přistoupí však k němu podrážděná a nervózní matka, která usnula teprve před
hodinou, po hádce s manželem. Dítě zneklidní už v okamžiku, kdy jej matka prudce zvedne a řekne mu:
„Buď zticha, už toho mám dost i bez tebe. Tak pojď, ať to máme za sebou.“ A jak dítě pije, matka
nepřítomně zírá před sebe, nedívá se na svého potomka.Vzpomíná na hádku s jeho otcem a znovu se v ní
začíná ozývat zloba. Dítě vycítí její napětí, přikrčí se, ztuhne a přestane pít.. „Chceš opravdu jen tak málo?“,
řekne matka. „Tak nejez, když nechceš.“ A se stejnou příkrostí odloží dítě zpět do kolébky, odejde z pokoje
a nechá ho plakat tak dlouho, dokud vyčerpáním opět neusne.
Tyto dvě drobné příhody jsou jako příklady chování, které, pokud je znovu a znovu opakováno,
vtiskne do psychiky batolete velmi odlišný citový vztah k sobě a ke svým nejbližším. První dítě pozvolna
nabude přesvědčení, že se může spolehnout na pozornost a lásku lidí kolem, a když bude něco potřebovat, že
mu ostatní pomohou. Druhé dítě zjišťuje, že mu na něm opravdu nikomu nezáleží; že lidem nemůže
důvěřovat a že jeho pokusy nalézt u nich útěchu nebo ochranu se setkají pravděpodobně s neúspěchem.
Většina dětí alespoň někdy zakusí oba druhy chování. Každá, i když sotva postřehnutelná komunikace mezi
rodičem a dítětem citové zabarvení a neustálé opakování těchto sdělení vytváří v průběhu let v dítěti základy
emočních postojů a schopností Avšak do jaké míry se dítě cítí ve světě bezpečně, jak moc bude věřit sobě a
ostatním lidem, to záleží spíše na druhu rodičovského přístupu, který nakonec převládá.
Dítě potřebuje k přežití neustálou péči, lásku a pozornost rodičů. Další jeho nezbytně nutnou
potřebou je, aby bylo od prvopočátku chápáno, přijímáno, respektováno a milováno tak, čím je: bezvýhradně
se všemi svými emocemi, pocity, včetně jejich projevu vyjádření, ať už pro rodiče příjemnými nebo
nepříjemnými!! Pokud se dítěti lásky nebo akceptace prožitků dostává v nedostatečné míře anebo vůbec,
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naučí se velice brzy chovat aspoň tak, aby si pozornost rodiče, a to zejména matky, na níž je od počátku
životně nejvíce závislé, nějakým způsobem zasloužilo.
Do 3- 4 let věku vnímá dítě svět kolem sebe hlavně prostřednictvím svých pocitů a přirozené
intuice. Zároveň jeho mozek dorůstá zhruba do 2/3 jeho objemu v dospělosti, což mj. znamená, že v tomto
období se dítě učí mnohem pohotověji a snadněji, než kdykoli později v životě. Jestliže opakovaně kojenec
pláče a matka neutěší a nezmírní jeho prožitek bolesti nebo pocitu náhlé samoty, dítě se časem přizpůsobí. Je
to jeho přirozená schopnost. Vycítí, že když pláče nebo projevuje nespokojenost, matka se k němu chová
s neláskou. V jazyce a cítění dítěte projev matčiny nelásky znamená jasné odmítnutí jeho života, tedy smrt.
Protože dítě si chce instinktivně uchovat přízeň a lásku = život, naučí se méně často projevovat své emoce
navenek, tzn. že uvnitř v sobě potlačí nebo popře nějaký nelibý pocit proto, aby se vně chovalo „klidněji a
způsobněji“ jak to vyhovuje matce. Obdobně to může být i s projevy radosti, kdy dítě má přirozenou potřebu
objevovat samo sebe, okolní svět a zkoušet nové věci. Pokud např. na jeho autoerotické hrátky s vlastním
tělem rodiče reagují zákazy a gesty, že „tohle přeci nesmíš dělat, to je fuj“ nebo nevěnují pozornost jeho
vstřícným a pozitivním projevům života, dítě neocení, v teplé náruči nepochovají, nepochválí, naučí se malé
dítko potlačovat a odmítat i některé své pozitivní emoce. Vyvine se jakési „umění nepřipouštět si pocity“,
popírat je, neboť pocity může dítě prožívat jen tehdy, má-li nějakou osobu, která jej přijímá i s těmito pocity,
chápe je a doprovází. Pokud toto chybí a dítě riskuje, že ztratí lásku matky nebo náhradní osoby, tak není
schopno prožívat a uchovávat ani ty nejpřirozenější citové reakce samo pro sebe a v sobě - je to prostě nad
jeho možnosti a proto je musí z vědomí vytěsnit. Jestliže určité vlastní emoce, např. žárlivost, závist, hněv,
pocit opuštěnosti, nebo blízkosti a bezpečí, nesmějí být prožity ani v raném dětství, těžko pak mohou být
prožity v dospívání a dospělosti.
(2;, str. 25) Rád bych se více zmínil mj. o tzv. „emočním mozku“ a některých jeho funkcích. Každý
mozek současného člověka Homo sapiens se, řečeno velmi zjednodušeně, skládá ze tří částí: 1) mozkový
kmen, 2) limbický systém, tedy „emoční mozek“ a 3) neokortex - šedá kůra mozková, tedy „myslící
mozek“.
Rozdíl mezi myslet a cítit
Jak silný je vliv emocí na racionální myšlení a proč se rozum a cit dostávají tak často do konfliktu?
To všechno pochopíme lépe, když se blíže podíváme na vývoj mozku. Po miliony let evoluce se mozek
pomalu vyvíjel odzdola nahoru. Nejprimitivnější částí mozku je mozkový kmen, jenž obklopuje horní konec
míchy. Tato prapůvodní struktura ovládá a koordinuje základní životní funkce, jako je dýchání, srdeční
frekvence a metabolismus prakticky všech tělesných orgánů, také řídí některé stereotypní reakce a pohyby. O
této nejstarší části mozku nelze říci, že myslí nebo že se učí, spíše udržuje tělo v takových činnostech a
reakcích, které zajišťují přežití.
Z mozkového kmene se postupně vydělila emoční centra pocitů a vjemů., tedy emoční mozek, (který
díky svému kruhovitému tvaru, latinsky „limbus“, dostal název limbický systém). (2; s.22). V průběhu
vývoje došlo v limbickém systému k diferenciaci dvou důležitých funkcí: učení a paměti. Ty umožňovaly
zvířatům (i našim dávným předchůdcům) jednat daleko inteligentněji a vyladit jemněji svoje reakce na
měnící se požadavky svého okolí.
amygdala (2; s. 25 ..) a hippocampus (2; s. 30) - Při dolní části limbického okruhu blízko
mozkového kmene jsou umístěna dvě tělíska mandlovitého tvaru – amygdala a hippocampus. Do dnešního
dne tato důležitá párová centra odpovídají za podstatnou část učení a procesu zapamatování. Amygdala je
centrem především emoční paměti, nějakého prožitku (strach, bolest, láska, radost) a tedy i samotného
smyslu pro citový význam událostí. – hlídač citů, emoční prožitková paměť. Naproti tomu hippocampus si
pamatuje prostá fakta (místo, časoprostorové podmínky, tvary, předměty, zvuky, situace, tváře) - stává se
tedy tvořitelem a nositelem paměťové stopy, která je základem naší schopnosti pro rozlišení pocitového
významu události – emoční kontextová paměť. Např. hippocampus je potřeba k tomu, aby člověk rozeznal,
že tvář, kterou má před sebou, patří jeho strýci, ale pak je to amygada, která mu připomene, že ho nemá rád.
O další miliony let později se z těchto emočních center vyvinul „myslící mozek“, šedá kůra
mozková, neboli neokortex. Tato velká, zvrásněná hmota tkáně vytváří horní vrstvy mozku. Neokortex je
sídlem myšlení a logiky; tedy procesů rozhodování a jeho centra také skládají a chápou smyslové vjemy. K
emocím připojuje šedá kůra myšlenky a obrazy, a také naopak – a tím my jsme pak např. schopni zakoušet
pocity vyvolané idejemi, uměním, symboly či představami.
Neustálý vývoj limbického systému i neokortexu umožňoval vědomé přizpůsobování (2; s.23
) se proměnlivým životním nárokům, což nepochybně zvyšovalo schopnost jedince přežít a
adaptovat se na nepříznivé změny v prostředí. Jisté je, že tato schopnost nám byla zachována i nyní - při
rostoucí komplikovanosti současného společensko-ekonomického uspořádání se stává tato pružnost téměř
nepostradatelnou reakcí. Jako kořen, z něhož vyrazily vývojově mladší struktury, jsou emoční centra
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spojena prostřednictvím nesčetných nervových vláken prakticky se všemi oblastmi šedé mozkové kůry. To
jim dává obrovskou moc ovlivňovat funkce ostatních částí mozku, centra racionálního myšlení nevyjímaje.
Je to právě hippocampus, který registruje rozdíl mezi zuřivým psem za vysokým plotem a velkým psem
pobíhajícím volně na ulici. Tyto informace jsou předány dál amygdale, která na základě předchozích
zkušeností přiřadí dané situaci pocit strachu z možného ohrožení, avšak teprve neokortex po logickém
vyhodnocení a výběru z možných řešení rozhodne, zda jít klidněji dál anebo vyhledat úkryt.
To znamená, že mozek jako celek má dva nezávislé, zato velmi úzce propojené paměťové systémy
- jeden pro obyčejná fakta, druhý pro události s citovým obsahem, a dále centrum rozhodování. Veškeré
pocity, zážitky a události od početí až do smrti jsou v drtivé části nevědomé, zůstávajíc uloženy někde v těle
jako informace, které se neztrácejí. Jen vskutku nepatrnou část z toho si však pamatujeme vědomě. Čím
silnější je emoční podráždění (zážitek) nebo reakce na situaci ohrožující život, tím hlouběji se tyto okamžiky
do paměti vryjí, a to s neobyčejnou jasností. Zážitky, které nás nejvíce děsí nebo vzrušují, pak patří k našim
nesmazatelným vnitřním vzpomínkám …
Je zajímavé vědět, jak paměť a mysl reagují na možné akutní ohrožení; totiž asociativně. Tzn., že
stačí jeden klíčový prvek přítomnosti, který buď fakticky, anebo, což je zrádnější, i v nepřímém náznaku,
připomíná někdejší traumatickou či vypjatou situaci, a v těle je okamžitě spuštěna obranná reakce, která
může být nepřiměřená aktuální situaci, protože skutečné nebezpečí reálně nehrozí. Např. dítě, které bylo
účastníkem vážnější autonehody, ještě i po dlouhé době (i letech) s hrůzou ve tváři ztichne ve školní lavici
nebo venku na hřišti, jakmile uslyší zvuk sanitní houkačky a pak v napětí čeká, zda auto zastaví blízko nebo
jenom projede kolem. Stejně tak ustrne, když vidí opilého člověka, který se kymácí podobně jako jeho rodič
v šoku po nehodě.
To znamená, že citové vzpomínky jsou daleko rychlejší než rozumové myšlení. Rychlost však
s sebou přináší i velkou nepřesnost; není totiž čas vybavit si v paměti všechny faktory, protože emoční
reakce je výsledkem zlomečků vteřiny a vjemu jen 1-2 nejvýraznějších prvků celé situace. Myšlenkové a
logické okruhy neokortexu zafungují o něco později, až když se emoce trochu „zklidní“. V okamžicích krize
nebo silného emočního vzruchu, se tělo chová zkratkovitě, ne rozumově, ale spíše instinktivně, jak mu velí
emoce. Často pak o takové situaci slýcháme, že „člověk prostě ztratil hlavu“ nebo kontrolu sám nad sebou.
Dnes už není žádných pochyb o tom, že emoce a emoční vzpomínky se svou asociativní
charakteristikou velmi ovlivňují naše každodenní jednání a chování po celou dobu žití.
Katastrofické vzpomínky se naštěstí v životech většiny z nás vyskytují velmi zřídka. Avšak stejná
mozková centra, která si nesmazatelně vrývají do paměti okamžiky těžkého traumatu, se aktivují i v méně
vypjatých situacích. Běžně se vyskytující problémy v dětství (např. neustálá nevšímavost a nedostatek
něžnosti a lásky ze strany rodičů, opuštění, požadavek výkonu, ztráta milovaného člověka, odmítání ve
společnosti, ponižování nebo zneužívání), nemusí hned dosáhnout intenzity hlubokého traumatu. Přesto
jejich častým opakováním může dojít k natolik pevnému zafixování negativního vzorce v paměťovém
repertoáru, že tento se později v životě stává skrytou příčinou různých poruch a nemocí, převážně v citových
a intimních vztazích .(2; s. 204)
V celém pozdějším životě mohou (a také budou) tyto vzorce kdykoli ožívat jako připomínka nějaké
dávné skutečnosti, avšak původní význam a souvislost zůstávají nesrozumitelné. To proto, že je
nezvědomělé, nezpracované vědomím. Rozluštit jejich smysl lze teprve tehdy, podaří–li se vědomě spojit
původní situaci s intenzivními pocity zažívanými v současnosti. (1; s. 10).
Vezměme jako příklad dětského traumatu pocit osamělosti a opuštěnosti.
„Byla jsem perlou v koruně své matky. Matka říkávala: na Maju je spolehnutí, ta vždycky všechno
zvládne. A také jsem vždycky všechno zvládla. Vychovávala jsem její malé děti, aby se ona mohla věnovat
profesionální kariéře. Byla stále slavnější, ale šťastněji nevypadala. Jak často jsem toužila během těch mnoha
večerů, aby byla se mnou doma; sourozenci plakali, konejšila jsem je, ale já jsem neplakala nikdy. Kdo by
také potřeboval nějaké ubrečené dítě?! Matčinu lásku jsem si zasloužila jen tehdy, když jsem byla pilná,
chápavá a ovládala jsem se, když jsem nezpochybňovala její jednání a nedávala jí najevo, jak moc mi schází
– to všechno by omezovalo její svobodu, kterou tolik potřebovala, - jinak by se to obrátilo proti mně.
Nikomu tehdy ani nepřišlo na mysl, že ta pracovitá, klidná a hodná Maja je tak osamělá a tolik trpí. Co mi
zbývalo, než být hrdá na svou matku a pomáhat jí?“ (1; s. 35)
Hodná Maja v sobě potlačovala všechny reakce na pocity opuštěnosti a samoty a místo toho se
soustředila jen na výkon, sílu a odpovědnost za druhé. Neexistoval prostor pro přijetí jejích citových potřeb.
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Nejen že nemohla své bolesti ventilovat, ještě jí byly nakládány další povinnosti starat se o mladší
sourozence.
Jestliže potlačujeme nějaké vlastní impulsy, nebo se spontánní projevení (uvolnění) citových reakcí
záporných i kladných jeví z nějakého důvodu jako „nežádoucí“, potlačená energie těchto impulsů se v těle
hromadí. Probíhá-li toto v masivnějším měřítku, dochází ke stresům, depresivní rozladěnosti nebo při
dlouhodobých stavech až k depresím. S depresemi se nesetkáváme tam, kde pocit vlastní hodnoty vychází
z opravdového uspokojení našeho vnitřního Já - a nikoli jen z vlastnictví určitých vnějších, obdivovaných a
také využívaných / zneužívaných kvalit. Maja si musela nasadit falešnou „masku“ síly, spolehlivosti a
předčasné dospělosti, aby si zasloužila lásku a pozornost své matky! Matka tuto závislost na lásce a zároveň
přizpůsobivost své dcery zneužila, nevědomě nebo vědomě, ke svým cílům. A to je - manipulace dítěte!
Maja byla sice nejstarším, nejvyspělejším, ale stále pořád ještě dítětem !!
Kam je směrován člověk v dospělosti, mající stejné či podobné zážitky a citové vzpomínky z dětství? Co
je následkem pocitů opuštěnosti malého dítěte? Například:
- velká úzkost ze ztráty lásky; a proto také velká přizpůsobivost
- nedůvěra, zda mě má vůbec někdo rád – vedoucí k nefunkčnosti intimních vztahů
- nedůvěra, zda sám mohu někoho mít rád
- křehkost sebeúcty, která nekoření v jistotě vlastního cítění a chtění, ale ve falešné masce,
kterou vydává sám za sebe
- neklid, citová labilita, stres, deprese
- nízká sebedůvěra, sebehodnocení, sebeprosazení
- náchylnost k pocitům hanby a viny
- náchylnost k přecitlivění a dotčenosti
- nízké hodnocení vlastních potřeb
na druhé straně člověk může i něco pozitivního získat, např.:
- houževnatost
- smysl pro odpovědnost
- samostatnost
- vnímání potřeb druhých
Děti mají přirozený sklon k idealizaci a navíc k tomu disponují obrovskou fantazií. Každičký
člověk lpěl zcela intuitivně jako dítě na představě, že byl skutečně milován svou matkou. Že rodiče pro něj
chtěli udělat a poskytnout mu to nejlepší, co bylo za daných okolností k dispozici a že mu nechtěli vědomě
nijak ublížit.
Dítě nedokáže prohlédnout vlastní sebepopření a nemá už vůbec žádnou šanci odhalit manipulaci
rodičů, o to méně, je-li nevědomá. Do jisté míry jsme všichni oběťmi obětí. Neboť ani při nejlepší vůli se
nemůžeme osvobodit od vzorců, kterým jsme se útlém věku naučili od svých rodičů, protože patrně i oni si
v něčem podobném prožili zase své dětství.
Abychom se vyhnuli nevědomému znásilňování a diskriminaci svých dětí, musíme si být těchto
skutků nejprve sami vědomi. Takových schémat se lze zbavit jen tehdy, když si dovolíme procítit a plně
vnímat to, co jsme pod tlaky destruktivních emočních návyků sami vytrpěli. Nabízejí se různé cesty, např.
pozorovat situace s cizími dětmi a pokusit se do nich vcítit, ale především projevit empatii s vlastním
osudem. Je to možné až snad v dospělosti, kdy jsme si daleko více vědomí svého jednání, myšlení a jsme
ochotní, většinou za pomoci psychoterapie, nad ním uvažovat a přehodnocovat jej.
Jak může v případě takovýchto a podobných traumat z dětství pomoci psychoterapie?
Jde především snahu navázání vztahu důvěry a otevřenosti mezi pacientem a terapeutem a pokusit se
v pacientovi postupně a velmi citlivě uvolnit to, co ho trápí a co sám před sebou skrývá, co v minulosti prožil
a vytěsnil.
Oživování a uvědomování dětských pocitů nezabíjí, nýbrž osvobozuje. Co však nezřídka skutečně
zabíjí nebo zamořuje náš život, je odmítání pocitů, jejichž vědomý prožitek by nám mohl odhalit pravdu.
Řečeno slovy neznámého autora: „Pravda nás osvobodí, ale nejprve je nám z toho pěkně zle“. Lidé se bolesti
přirozeně bojí, protože pravda je někdy bolestná , neboť se při ní mohou vyjevit skutečnosti, které nechceme
vidět a vědět ... Nelze dosáhnout otevřenosti a svobody, pokud její kořeny byly v dětství odříznuty.
Pacient se ke svému poznání pravdy může dostat jen přes bolest a schopnost nad touto bolestí plně
a nefalšovaně truchlit - tzn. projevit navenek svůj velký a potlačovaný smutek nad tím, co bylo ztraceno
v rozhodující a nenávratné době a hluboce si ho prožít. Prožitím smutku a potlačovaných emocí se uvolní
v myšlenkách prostor, kam budou moci vstoupit a být uloženy jiné, nové myšlenky a emoce. Prožitek silných
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emocí je osvobozující nejen proto, že tělo, od dětství plné napětí, se může konečně „vybít“, nýbrž především
proto, že tento zážitek otevírá oči pro skutečnost a osvobozuje nás od iluzí vlastního „šťastného“ dětství,
vrací nám vytěsněné vzpomínky a často vede k vymizení symptomů. Zážitek také podporuje a posiluje náš
růst. Když si hněv konečně prožijeme a pochopíme ho jako oprávněný, zmizí. Přihlásí se pak právem až
tehdy, objeví-li se k němu důvody nové.
Traumata dětství nelze léčit dalšími iluzemi. K bodu obratu dospívá terapie tehdy, když se pacient
dobere vlastního emocinálního poznání, že všechna rodičovská „láska“ , jež získal za cenu takového úsilí a
sebeobětování, nepatřila jeho pravému Já, ale pouze tomu hodnému, slušnému, snaživému a spolehlivému
dítěti -malému dospělému- , kterého jen hrál. Je nesmírně těžké pro pacienta si přiznat, že ho rodiče
dostatečně nemilovali a že toto jeho vroucí přání bylo jen „iluzí“. Přístup k pravému Já získáme teprve tehdy,
když už se nemusíme bát citového světa svého dětství. Jestliže si jej pacient v terapii znova prožije a
uvědomí, přestává se ho postupně obávat, není mu cizí, rozumí mu víc a už ho tedy v takové míře
neohrožuje. Ví co, kdo a jak jeho trauma způsobilo a právě toto vědomí ho osvobozuje. A nakonec ho
osvobodí od starých i nových bolestí. Dospělí iluzi k přežití tolik nepotřebují, mohou daleko lépe odložit
svou zaslepenost a závislost na druhých.
Lidé, kteří jako děti museli skrývat své pravé Já před druhými i sami před sebou, pociťují náhle
velmi silné nutkání zbořit dřívější přehrady, i když tento krok i v dospělosti je spojen s velkým strachem. (1;
s. 59) Neonemocníme tím, co dokážeme sami prohlédnout a rozumově pochopit – může to v nás vyvolat
pouze rozhořčení, hněv, smutek nebo pocity bezmoci. Onemocnět však můžeme tím, co nám není dovoleno
prohlédnout. Je potřeba proniknout bolavým příběhem, který se pacientovi stále vnucuje v nutkavém
opakování, který je obsazen nejranějšími emocionálními zážitky dítěte s rodiči (1; s. 72) Pokud však pacient
příslušný pocit ublížení a s tím i odpovídající bolesti na své kůži a takříkajíc natvrdo neprožije, nýbrž se
z něho jenom racionálně „vymluví“, k odkrytí jádra problému nedojde a jeho utrpení může pokračovat.
Velmi povzbudivé je, že i po desetiletích mlčení se může pravé Já díky nově získané schopnosti
cítit, znovu probudit k životu! Pacient smí zjistit a prožívat, že nemá vůči nikomu povinnost být veselý,
šťastný nebo smutný jak by si někdo přál, může mít starosti a nemusí své pocity potlačovat podle potřeb
druhých!, aniž by z toho někoho rozbolela hlava nebo tím někoho ztratil. Jakmile dospělý začne brát své
momentální pocity vážně, uvědomí si, jak s pocity a potřebami zacházel dříve a že to byla jeho jediná šance
na přežití. Pociťuje úlevu, když si u sebe uvědomí věci, jež byl dosud zvyklý u sebe nemilosrdně likvidovat a
že nyní už to dělat nemusí. Když už jednou přirozený proces terapie začal, pokračuje nyní dále. Pacient
začíná pomalu vyjadřovat sám sebe a přestává se podřizovat, přesto na základě svých letitých zkušeností
nemůže uvěřit plně tomu, že je něco takového opravdu možné. Očekává odmítnutí či trest pokaždé, když se
zasadí za svá práva, aby nakonec většinou zažil úlevný pocit, že nejen riziko podstoupil, ale přežil a dokázal
si stát na svém ! Najednou smí svobodně prožívat sám sebe tak, jak by mu nikdy nepřišlo na mysl a také se
ukazuje, že pravé pocity jsou silnější a oprávněnější než předpisy dobré výchovy. (1; s. 15)
Bylo by dobré přivést pokud možno pacienta k tomu, aby zase mohl svobodně a v co největší míře
projevovat spontánně širokou škálu svých pocitů: od smutku, bolesti, strachu z opuštění, závisti, zklamání,
žárlivosti, zoufalství, přes nespokojenost, rozčilení se až po bezpečí, radost z nových věcí nebo vztahů,
upřímný smích, štěstí, touhu, uznání; a to vším, čím člověk je – slovy, gesty, pohyby, chováním. Neboť
normální a běžný život není jenom veselý a dobrý nebo jenom smutný a zlý, nabízí mnohem víc poloh a
pohledů.
Rozdělení mysli na citovou a racionální stránku můžeme vidět i v lidovém rozlišování mezi „vědět
srdcem“ a „vědět hlavou“. Vědět, že něco je správné vaším srdcem – to je jiný, a často hlubší druh
přesvědčení, než si totéž jen racionálně myslet. Poměr citového a racionálního myšlení je velmi proměnlivý
– se zvyšující se intenzitou emoce narůstá i dominance emocionálního myšlení a současně klesá vliv
racionálního uvažování. Oba typy myšlení, citové a racionální (2, str. 20) spolu po většinu času harmonicky
spolupracují a kombinují svoje diametrálně odlišné způsoby vědění tak, aby se mohly v životě orientovat co
nejlépe. Emoce dávají racionálnímu myšlení energii a informace, zatímco naše racionální uvažování tříbí a
někdy vetuje emoční signály. Naše city a rozum spolu většinou ruku v ruce spolupracují – myšlenka je
provázena citem a cit myšlenkou.
Abychom si vedli v našich životech úspěšně, bylo by dobré nejprve hlouběji pochopit, co to
vlastně znamená používat emoce inteligentně.
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Doubrava Pavel: Strach a jeho zvládání
Strach je vrozená emoce, která má důležitou biologickou funkci (například vyhnutí se nebezpečí). Je
vždy obavou z něčeho konkrétního, má svůj objekt. Tím se liší od podobného jevu – nejistoty, úzkosti,
pocitu hrozby, který nemá konkrétní zdroj a také jeho funkce je odlišná. Nejistota nebo úzkost jsou stavy
destruktivní, které nedokáží člověka vyburcovat k pozitivní změně, ale naopak: kradou mu veškerou energii,
všechny konstruktivní nápady se najednou zdají být nesmyslné nebo, v lepším případě, nerealizovatelné.
Nejhorší formou nejistoty je beznaděj spojená s hysterií. Ta během okamžiku dokáže zničit vše dobré,
zvláště v mezilidských vztazích, co člověk po dlouhou dobu s vynaložením obrovského úsilí budoval.
Beznaděj je tedy nepřirozená a nepatří tedy do života žádného živočicha, natož člověka. Proč ji tedy my,
lidé, tak často prožíváme? Máme snad, proti jiným tvorům, touhu po sebedestrukci? (Poznámka: příklady
sebedestrukce jsou sice známy i z říše zvířat (například pavouk), ale zde se výhradně jedná o oběť s cílem
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umožnit reprodukci vlastního druhu (pavouk mnohdy musí obětovat vlastní tělo, aby se jeho samička po
páření dostatečně nakrmila a mohla naklást oplodněná vajíčka)) Myslím, že ne. Podle mého názoru je to
dané naší schopností duchovně žít a prožívat tak pocity štěstí a naděje, které stojí k úzkosti v protikladu a
dokáží ji zahnat dříve, než vystrčí drápky.
Nyní se již vrátím k hlavnímu tématu své práce. Biologický význam strachu vyplývá z jeho spojení
s aktivací organismu, s mobilizací energie, která bude vynaložena na konkrétní řešení případu, kde hlavní
roli hraje strach. Strach totiž zvedá hladinu kortizolu a adrenalinu – hormonů nadledvin. Adrenalin
způsobuje zvýšení rychlosti a síly srdečních stahů, rozšiřuje dýchací cesty pro zlepšení dýchání a zužuje
krevní cévy v kůži a ve vnitřnostech, aby se co nejvíce krve dostalo ke svalům (pro zvládnutí fyzické
námahy) a k mozku (pro řešení intelektuálních problémů). Největší dávka adrenalinu vzhledem
k hmotnosti organismu se vylučuje v těle dítěte při porodu. Touto hladinou je stanovena maximální mez,
která je pro každého člověka limitní. Tím se dá vysvětlit, že každý zvládne řešit zátěžové situace jiného
rozměru.
Strach je reakcí na hrozbu. Jeho formou je pocit hrůzy nebo zděšení, který je vyvolán vědomím
bezbrannosti, bezmoci. Strach je reakcí na nebezpečí či hrozbu, a proto je životně významný. Člověk (ale
i zvíře) se v těchto situacích chová tak, aby přežil. Buď se dá na útěk, či se dokáže stát „mrtvým“ tak, aby
oklamal nepřítele, nebo zaútočí (mechanismus „uteč nebo útoč“). Behaviorálními komponentami jsou
tedy různé formy řešení situace – únik z nebezpečné situace, vyhledání úkrytu. U některých druhů zvířat
se během vývoje vytvořily mimikry, což je biologickou obdobou řešení situace strachu. Strach je ve
většině případů chápán jako kladná vlastnost, která motivuje organismus k přežití. Jeho pud sebezáchovy
má dvě hlavní formy – obrannou a útočnou. Mobilizuje energii a vyvolává motivaci ke konkrétnímu
řešení situace. Jestliže člověk lokalizuje nebezpečí a přiměřeně jedná, zbavuje se intenzivního prožívání
stresu. Zbavování se strachu prožívá jako silnou úlevu a uklidnění.
Zde mohu z vlastní zkušenosti podotknout, že jsem se zbavoval strachu postupným znovuprožíváním
situací, v kterých jsem předtím selhával. Toto znovuprožívání doprovázelo vždy jasné pojmenovávání
pocitů, okolností, důvodů atd. Důležitá pro mne byla i zpětná vazba okolí, kde jsem si dokazoval, že
v některých situacích, v kterých jsem opět cítil strach z neúspěchu, jsem podle jejich vnímání děje jednal
zcela v normě. To mi pomohlo si více věřit a částečně se osvobodit od sebepodceňování. V mém případě se
jednalo o ochotnické divadlo, kde svým sebevystavováním jsem postupně překonával trému a strach.
Strach je tedy vyvoláván silnými, náhlými a neočekávanými podněty. Má mnoho stupňů prožívání
od velmi nepříjemných pocitů, ale na druhé straně i příjemné „bání se“. Mnozí lidé vyhledávají situace, kde
se „příjemně bojí“. Je to sledování detektivek, hororů, ve středověku poprav či ve starověku přihlížení
zápasů na život a na smrt (římské arény). Příjemný pocit je podmíněn distancí, protože člověk ví, že jemu
samotnému nebezpečí nehrozí. Je tedy pozorovatelem, ale do akce sám nevstupuje. Jiným případem je
kombinace tohoto prožívání s rizikem (například ruská ruleta).
Člověk prožívá strach z něčeho neznámého, ze situací, kdy si domýšlí působení nadpřirozených věcí,
přízraků či temných sil. Jakmile si situaci dokáže vysvětlit, strach pomíjí, často zůstává příjemná (či
nepříjemná) vzpomínka na dobu, kdy situaci strachu nezvládal.
Často si člověk nedokáže pocity strachu vysvětlit, odůvodnit. Sem patří strach ze tmy či zvířat. Jsou
to atomistické jevy z dob, kdy prapředkové člověka reagovali na ztrátu ohně, tmu, ohrožení zvířaty či
nadpřirozenými silami.
Strach je často podmiňován symbolickými podněty (ztráta prestiže, dobré pověsti, tváře). V dnešní
době nastupuje strach z neúspěchu. Americký model úspěšného, zdravého, šťastně se usmívajícího, stále
mladého člověka, začíná být noční můrou mnoha lidí i v naší společnosti. Se strachem souvisí pocit úzkosti,
nejistoty, který na rozdíl od strachu nemá žádný konkrétní zdroj či podnět. Vyvolává však u lidí osamělost,
odcizení. Na rozdíl od strachu se zde člověk často chová pasivně, neřeší danou situaci, poddává se emoci.
Zde si myslím, že mnohým takto zakomplexovaným může velice vhodně pomoci vyhledávání skupin
lidí, kteří mají podobné problémy, nesoustředí se však na ně, ale snaží se vyvíjet různé aktivity. Např. zájmy
nebo oblasti, v kterých si člověk myslí, že je dobrý.
Kde vzniká strach? Vědci nám dokazují, že strach vzniká brzy po početí. Domnívají se, že
v prenatálním období, kdy plod je chráněn v téměř ideálním životním prostředí dělohy, která mu poskytuje
teplo, měkkost a bezhlučnost, se ještě strach nevyskytuje. Přesto burcující film o potratu „Výkřik“ jasně
ukazuje, jakou hrůzu prožívá embryo, které se brání smrtícím nástrojům, snaží se uniknout. Podobně ještě
nenarozené děti reagují na to, jsou-li chtěné či nechtěné, prožívají emoce s matkou, prožívají tedy strach.
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V prvních měsících života je strach vyvoláván hlavně matčinou nepřítomností a naopak zbavování se
strachu vzniká v jistotě matčiny náruče. Dostane-li se dítěti této jistoty, je schopno v životě pocity strachu
zvládat přiměřeně a adekvátně situaci.
V době předškolního věku je potřeba vzniku „správného strachu“. Rodiče učí dítě „bát se“ výšek, při
přecházení ulice, zacházení s elektrickými spotřebiči. Dítě se učí těmto strachům, aby se nezranilo či
dokonce si nepřivodilo smrt. Vedle toho existuje strach z neznámých věcí, lidí, tmy a podobně. Ten,
podpořený velkou dětskou fantazií umocněnou prožíváním pohádek, vytváří děsivé stavy. Rozumní rodiče
pomáhají zvládnout dětem tento strach hlavně svou blízkostí a zbytečně děti nevystavují tomuto strachu
(Mikuláš s čerty, spaní samotného v jiné místnosti atd.).
Mám dodnes ošklivé vzpomínky na to, jak jsem silně emočně prožíval pohádku „O Červené
Karkulce“. Nyní se mi vybavuje jen to, že jsem si všechny ty odporné výjevy (vlk sežral babičku, ošálil
Karkulku a schramstnul ji jako malinu, myslivec rozpáral vlkovi břicho a nasypal mu tam kamení, vlk se
sebral a odešel se utopit do nejbližšího potoka) velice naturalisticky představoval a nechápal jsem, jak je
něco tak strašného možné. Dále si pamatuji, že mi ji četli stále dokola. Již si však nevzpomínám, že jsem její
předčítání tvrdě vyžadoval. Když mi to matka vyprávěla, nechtěl jsem věřit, že jsem se nechával dobrovolně
trápit. Jenže já jsem si asi myslel, že to jednou pochopím. Možná jem i tajně doufal, že to bude jinak (i když
jakožto dítě bych to jistě nepřipustil), zkrátka, nedokázal jsem to „strávit“ a tak jsem tuto situaci stále
vyhledával do chvíle, než se mi podařilo se s ní nějakým způsobem vypořádat. Jedno je jisté: svým dětem o
Červené Karkulce nepovím ani slovo.
Školní věk je typický ztrátou strachu z nadpřirozených jevů, ale vzniká tzv. sociální strach. Umístění
dětí ve školním kolektivu, šikana, strach ze špatného prospěchu, neúspěchu z neuspokojování nároků
ambiciózních rodičů. V období puberty tento strach bývá často nahrazen (u některých, slabších jedinců jen
zahalen) vzdorem, konfliktem s autoritami a podobně. Při zkoušení jsou někteří žáci a studenti motivováni
přísným profesorem k neobyčejnému výkonu, jiní pod tlakem strachu podlehnou panice a i přes svědomitou
přípravu nedokáží obstát. Když pak dostanou polední šanci tou nejjednodušší otázkou, jsou již natolik
vzdáleni realitě, že nedokáží odpovědět ani to, co by jim jindy připadalo banální, ba i směšné. Takový žák je
blízko pláči, což dává zbraň jeho kolegům, kteří většinou neváhají a jakmile mají příležitost, dají najevo svou
převahu. Děti v tomto ohledu nemají srovnání (pokud sami neprošli podobnou traumatizující situaci) a tak
tlučou do slabšího jedince a ten se kroutí, deformuje a vznikají mu rány na celý život. Prohlubuje se u něj
vnímání negativního strachu, často podléhá fóbiím, ztrácí právo na vlastní názor a, pokud se mu nepodaří
z tohoto kruhu vymotat, roste z něj snadno manipulovatelný člověk, který mnoho ze strachu slíbí, mnohdy
však málo dokáže.
Děti, jejich prožívání strachu a účinná pomoc.
Prvními a základními „terapeuty“ při setkání se strachem v dětském věku jsou rodiče. Pro dítě je
životně nutné, aby prožíval bezpečí. Do 6. roku věku je tato potřeba stejně důležitá jako jídlo, pití, teplo.
Když jeden z těchto atributů v životě dítěte trvale nebo opakovaně ve velké míře chybí, poznamenává jej to
obvykle na celý život. Člověk, který v raném dětství citelně strádal, se může dále vyvíjet v silně asociální,
sebestřednou nebo naopak křečovitě charakterní, nezrale ambiciózní osobnost. Rodiče by tedy měli dětem
poskytovat základní ochranu. Když se dítě bojí schovat se k rodiči, utéct se do jeho náruče ve chvílích, kdy
se cítí osamoceno, když má strach z reakce rodiče na nějakou svou neplechu, lumpárnu nebo dokonce
nehodu, ukazuje to, že vztah rodiče k dítěti je silně nezdravý. Na druhou stranu je pro účinnou pomoc rodiče
dítěti nutná určitá moudrost a nadhled. Některé děti totiž velice záhy zjistí, že své rodiče mohou „vodit za
nos“, a když si u sebe vyprovokují příznaky prožívání strachu, že rodiče okamžitě začnou jednat podle toho,
co jejich „miláček“ zrovna chce. S úmyslem ochránit a pomoci dítěti jej však mnohdy zbavují i drobné
zodpovědnosti, která je od určitého věku (3 roky) a proto nezbytná pro rozvoj osobnosti a vyzrávání. Takto
úzkostně vychovávané děti pak mají tendenci se svým okolím manipulovat i v dospělosti. (Například moje
matka, když chce něčeho dosáhnout a ví, že jde o problematickou záležitost, začne obvykle fňukat a velice
nápadně často používá slov jako: „já se jen bojím, že…“ …co by se asi stalo, kdybych se nepřizpůsobil…)
U některých se tento zvyk ovlivňovat své okolí předstíraným strachem může zpětně transformovat ve
skutečné prožívání strachu, umělé spouštění hysterických záchvatů, které nějaký čas u některých osob
„fungovalo“, může přerůst ve skutečnou hysterii. K překonání těchto zlozvyků je nutné vrátit se ve vlastním
vývoji zpět tam, kde započalo pokrucování vnímání sebe sama, tam, kde se dítě začalo stávat tím, kdo rodině
a okolí udával směr a cíl: uspokojení svých „potřeb“ na prvním místě.Terapeut by se měl na nějaký čas
postupně postavit do role každého z rodičů a dalších ovlivňovaných osob v minulosti i současnosti. Měl by
naučit pacienta správně vnímat autoritu, přijímat samostatnost a zodpovědnost. Pak teprve se bude moci
pacient sám stát jemu svěřeným (např. dětem nebo i sám sobě) zodpovědnou autoritou. Již nebude mít
potřebu druhými manipulovat.
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Nyní se chci vrátit k tématu samotného prožívání strachu v dětském věku. Bezbranné dítě vidí vše
kolem sebe zvětšené. To, z čeho jde strach, vnímá jako obludu, která se po něm sápe. Pokud chybí
všeobjímající rodičovská láska, která jediná dokáže obludu přemoci, propadá dítě beznaději, depresi.
Ani dospělý člověk není ušetřen strachu. Strach z existenčních, profesních, zdravotních a jiných
důvodů bývá často skrytým důvodem vážných onemocnění. Strach ze smrti bývá mnohokráte její příčinou.
Blažený je ten, kdo má před smrtí respekt, ale nebojí se umřít. Je vyrovnán se svou minulostí a dosáhl štěstí a
naplnění v životě. Takoví lidé umírají s klidnou tváří, často dokonce s úsměvem na rtech bez ohledu na
utrpení, které mohli i po dlouhé měsíce prožívat zmítáni krutou nemocí.
Nejhůře zvladatelnou formou strachu je obava z toho, že nejsme milováni, že nejsme nikým přijati
takoví, jací skutečně jsme. Tento strach v sobě nosí snad každý z nás a každý se také, většinou podvědomě
(ale zato velice silně), brání. Většina lidí neví, jak tento problém řešit, tak jej raději překrývají a nechtějí
řešit. Nejčastější obranou je zakrývání sebe sama, svých pohnutek, myšlenek, slabostí. Neustále se hlídáme,
aby to, co je v nás špatné a překroucené, co je zdrojem obav, že by nás s těmito fenomény nikdo nemohl
přijmout nebo dokonce mít rád, aby zůstalo řádně skryto, nejlépe i před námi samotnými. Když se pak, ve
výjimečných situacích, zapomeneme a část z toho, co je v nás skryto odhalíme sobě nebo dokonce světu
okolo, první přirozenou a automatickou reakcí bývá tendence zamaskovat tento úlet, udělat si ze sebe legraci
nebo tvrdit, že něco takového je nám naprosto cizí, že nevíme, z kterého filmu jsme takovou reakci
podvědomě a nechtěně přejali. Pravdu o sobě tak necháváme schovanou. Strach ze sebe sama však zůstává.
Jeho léčba je možná pouze za předpokladu prožitku čisté, nezištné lásky od někoho, kdo nás dokáže přijmout
v plnosti poznání o nás. V této fázi je velice důležité, jestli má jedinec dobré rodinné zázemí, jestli partner,
kterého si vybral, je schopen a ochoten mu takovou lásku zprostředkovat.
V terapii se tato fáze řeší velice těžce, při osobních vzájemných sympatiích terapeuta a pacienta je
nebezpečí přenosu a vzájemného sdílení osudů. Aby se pacient cítil být přijímán terapeutem, dochází někdy
k tomu, že terapeut sděluje své osobní problémy a slabosti pacientovi, zatahuje jej do svého osudu ve snaze
co nejlépe mu pomoci. Sklízí sice brzy rané, sladké ovoce, které se však velice brzy kazí. Jakmile totiž dojde
ke vzájemnému hlubšímu vztahu, terapeut si na sebe pacienta navazuje, začne cítit, že i on pacienta
potřebuje, protože ten mu podvědomě začíná zdánlivě řešit jeho vlastní problémy.
Pro řešení otázek sebepřijetí a strachu ze všeobecné nelásky (nebo při pocitech absence lásky)
k vlastní osobě, které jsou spojeny hlubokou depresí, by pacient měl vyhledat toho nejlepšího odborníka,
který by mu mohl pomoci vidět sebe i druhé nezkresleně. Terapeut by měl pomoci, aby se stávající vztahy,
ve kterých se pacient nachází mohly co nejvíce zkvalitnit, měl by pracovat, pokud je to možné, i s těmi, kdo
jsou v blízkém poměru s pacientem. Hlavně by mu měl poskytnout zázemí pro možnost prožívání sebe sama
v co nejčistší podobě, měl by mu zprostředkovat, že alespoň on jej chápe a stojí při něm. Přitom však musí
zachovat jednostrannost vztahu, nesmí se angažovat tím, že by pacientovi sděloval sebe a to, co v současné
době prožívá. To jej ovšem neomezuje při sdělování vlastních zkušeností z dřívější doby, musí se však jednat
o záležitosti již dostatečně dlouhou dobu vyřešené, které terapeuta ani neuvádí do rozpaků, ani si na něj již
nedělají žádný citový nárok.
Strach z absence lásky jako základní forma strachu, který se týká každé osobnosti, je možné rozdělit
do čtyř různých druhů, podle čtyř základních typů osobností, jak je dělí např. F. Riemann:
schizoidní: závislost na svém já, oddělení od ostatních (strach ze vztahů)
depresivní: závislost na druhých lidech, sebeodevzdání (strach ze samoty)
obsedantní (nutkavý): usiluje o stálost (strach ze změny)
hysterický: potřebuje proměnlivost (strach z ustrnutí).
Strach má velký vliv na fyziologii člověka. Zvýšený tlukot srdce, třes, studený pot, nevolnost,
pomočení a pokálení se, často i křik, chroptění, vytřeštěné oči a další doprovází reakce na strach. Strach má
důležitou biologickou funkci. Člověk se vyhýbá skutečnému nebezpečí. To je „pozitivní“ strach. Vedle něho
existují další druhy, které si velmi často člověk vytváří zbytečně.
Zvláštním druhem strachu jsou fóbie, k nejčastějším patří strach z výšek, pavouků a hadů,
klaustrofobie a tak dále. Zde může pomoci pouze psychiatr. Tento neodůvodnitelný strach postihuje široké
spektrum obětí bez rozdílu IQ. V poslední době, v době kultu krásného, štíhlého, mladého člověka, narůstá
strach z obezity, který u mladých dívek vyvolává těžký druh onemocnění – anorexii, která může končit – a
bohužel často končí – smrtí.
U jiných je strach z obezity, doprovázený srovnáváním vlastní postavy s „ideálem doby“,
doprovázen jevem naprosto protichůdným. Takový člověk se chvíli prohlíží, pak začne přemýšlet o tom, jak
by měl začít cvičit a zdravě jíst, dostane se do stresu, „vymete“ ledničku, sedne si a je mu smutno nad sebou
samým. Lituje, ale nemá sílu vstát a dát si chvilku tělocviku. Deprese sílí, prohlubuje se, je potřeba hledat
řešení. Nejjednodušší, za daných okolností však nejhorší, ale také nejčastější řešení je tabulka čokolády.
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Člověk se tak velmi rychle dostane do kolotoče, ze kterého jej může vysvobodit jen změna celého životního
stylu, myšlení, přehodnocení žebříčku hodnot a velmi pevná vůle, před kterou smekám, širák nemaje.
Naše společnost nastoupila od roku 1989 novou etapu svého vývoje. Kdysi „pseudo“ materiální a
profesní jistoty vzaly za své a mnozí, zvláště starší lidé jsou nesamostatní a vytváří si sociální a profesní
strach, který dosud neznali. Naproti tomu hitem mladého člověka je žít „beze strachu“, být v pohodě. Kdo je
v pohodě, je „in“. Kdo má problémy, buď o nich nemluví nebo si z nich dělá legraci. Je toto druh vzpoury
proti úzkostlivým rodičům? Snad, ale spíše bych řekl, že bezděčný.
Strach je především pozitivní zkušenost. Bez něho by člověk nepřežil. Je důležité vytvářet si správné
návyky, ale se škodlivým strachem se pokusit vyrovnat. S mnohými druhy nekonstruktivního strachu
jsme se však již natolik sžili, že je pro nás téměř nemyslitelné žít bez nich, žít ve svobodě.
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Fadrhonc Jiří: Suchá recidiva
Drogy jsou sázka s rozumem .
Jim Morrison
Molekula alkoholu, přesněji etylalkoholu, je malá, tvoří ji dva atomy uhlíku šest atomů vodíku, dva
atomy kyslíku. Provází lidstvo a putuje dějinami celá staletí, pomocí lidí, kterési zabrala ovlivnila dějiny
lidstva, jak žádná jiná molekula. Lidstvo malou molekulu pije rado a hojně.
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Malá molekula vyhrávala a prohrávala bitvy, stála u kormidla lodí i u kniplu letadel za volanty aut,
národy množila i hubila, léčila i usmrcovala, proplížila se mezi kněze i mezi katy. Povznášela a nechávala
padnout, psala básně, romány, sochařila, malovala, brala a dávala křídla. Malá molekula platila i
korumpovala, zatemňovala i vyjasňovala mysl, hubila a rodila . Pili jí králové i císaři, biskupové i papeži,
prezidenti, ministři maršálové i vojíni, muži ženy ba i děti. Pili generální štáby a ústřední výbory, pila města
vesnice i samoty, věznice i paláce, pijí ji ti, kdo ji vyrábějí i ti, kdo z ní vybírají daně. Pijí ji smutní, protože
jsou smutní i veselí, protože jsou veselí, chytří, protože si myslí, že je zbavuje bolesti ducha, hloupí, neboť
jim vdechne pocit, že hloupí nejsou. Pijí lidé osamělí, aby měli přítele, lidé přátelští, aby měli přátel víc a
nejhorší je, že někteří ji pijí a už ani nevědí proč. Co s námi malá molekula dělá? Oslovuje náš systém
odměny. Ten vývojově velmi starý, odhaduje se čtyři sta až čtyři sta padesát milionů let mají ho v mozku
savci a odhaduje se, že i plazy. Tento systém rozlišuje příjemné od nepříjemného a patrně si to je i schopen
zapamatovat. Systém odměny se nachází v mozkovém kmeni a táhne se vzhůru mezimozkem a komunikuje
zejména s kůrou čelních laloků pomocí nervových přenašečů například dopamin, serotonin, noradrealin
včetně endorfinů.
Jak tento systém pracuje? Vykonáváme li pohyb, svalovou činnost, potřebujeme dodat energii.
Svaly tento nedostatek oznámí mozku a v něm vznikne nepříjemný pocit–hlad. Opatříme si potravu,
nasytíme se a jsme odměněni pocitem blaha, to samé platí i pro uhašení žízně, pro ukojení pohlavní
touhy, pro získání vyšší ho místa v sociálním žebříčku, při vítězství nad soupeřem.
Mít systém odměny je evoluční výhoda, protože geny, které ho dokáží postavit daleko snadněji
přežijí a rozmnoží se, než geny , které ho postavit nedokáží. Má to, ale háček tento systém a vlastně celý
mozek je chemickou laboratoří a proto se dá ošidit. Pracuje se všemi signály, které se k němu dostanou,
nerozlišuje jsou li vlastní nebo cizí, z vnějšku a působí na systém odměny vlastně náhodou, přitom může
být vliv tak silný, že přehluší všechny vlastní signály, toto dokáže nejenom alkohol, ale i nikotin, kokain,
heroin a další. Tyto látky se na systém odměny zachytí (zaháčkují), některé pomaleji, některé rychleji,
heroin například po několika dávkách a vznikne závislost.
Jak malá molekula dokáže, co dokáže. Štěpením etanolu enzymy vzniká acetaldehyd, dalším
štěpením kysličník uhličitý a voda. Etanol je mohutným energetickým zdrojem, jeden gram obnáší 7,1
kilokalorii (29,7 kJ ), tvoří polovinu denního energetického příjmu. Kalorie přijaté z etanolu nazýváme
„prázdné „, protože nic jiného neobsahují, proto bývají alkoholici, ač obézní, špatně živeni a trpí
avitaminózou.
V játrech malá molekula způsobuje řadu změn, ztučněni, alkoholický zánět až po jaterní cirhózu,
která může přejít přes rakovinu, po smrt. Ve slinivce břišní dokáže způsobit zánět, který sám osobě může být
smrtelný, ale minimálně je bolestivý a způsobuje poruchy výživy. U srdce působí na systém, který hlídá
srdeční rytmus, způsobuje arytmii srdce. Neuniknou ji ani kosti, kde způsobuje řidnutí kostí a poškození
krvetvorby. Malá molekula je i příčinou vzniku žaludečních a dvanácterníkových vředů, má vliv na
vaječníky a varlata. Lidé holdující etanolu snáze podléhají infekcím.
A co mozek, jak ten ovlivňuje malá molekula. Zmenšuje počet nervových buněk hlavně v čelních
lalocích, v systémech, které jsou důležité pro tvořivé myšlení. Takto postižený člověk je schopen vykonávat
opakované úkony, setká li se s novým problémem, vyžadující si nové řešení, neví si rady, zvětšuje mozkové
dutiny, zmenšuje objem mozkové kůry. Způsobuje Korsakovovu psychózu, to znamená, že poškozuje
dlouhodobou paměť.
Při léčbě závislostí se užívají různá názvy a termíny jedním z těchto názvů je bažení (craving).
Craving bychom dále mohli přeložit, jako dychtění, velmi silnou touhu. Definice bažení je touha pociťovat
účinky psycho aktivní látky, s níž měla osoba dříve zkušenost.V mezinárodní klasifikaci nemocí je bažení –
craving popsáno, jako „ silná touha nebo pocit puzení užívat látku nebo látky“. Rozlišujeme bažení tělesné
a psychické. Bažení tělesné vzniká při odeznívání účinku návykové látky, nebo krátce po něm, vědci popsali
útlum aktivity řady mozkových center po jejich předchozí nadměrné aktivaci. Psychické bažení může být
obranou proti nepříjemným duševním pocitům, které vznikají při abstinenci např. při kontaktu s alkoholem,
nebo když se pohybují v, pro ně nebezpečném prostředí. Mozková aktivita se objevuje v poměrně
omezených oblastech mozku, které mají blízko k emocím a paměti. Bažení je nejsilnější když je látka po
které touží dostupná, je silnější v počátcích abstinence, bažení zvyšují negativní duševní stavy (úzkost ,
deprese ). Bažení je jednou z příčin vzniku relapsu, recidivy podle známého schéma – riziková zevní situace
(návštěva restaurace ‚ setkání s lidmi s kterými jsme pili , užívali drogu ) - aktivace názorů a očekávání
související s návykovou látkou – automatické myšlení-bažení – zesílení očekávání související s návykovou
látkou – strategie , jak si látku opatřit – recidiva.
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Dalším prvkem znepříjemňujícím abstinenci je suchá recidiva, tento termín se v léčbě závislostí
užívá desítky let, ale nikde jsem nenašel jeho definici, o kterou se následně pokusím. Termín suchá recidiva
jsem asi poprvé slyšel během své léčby, přiznávám , že kdybych měl pře několika měsíci sdělit definici
suché recidivy zněla by stejně ,jako bažení – craving , takže téma suché recidivy se mi zdálo jasné. Pro
hledání odpovědí na zvolené téma jsem, jako jedny z prvních kontaktoval Anonymní alkoholiky, někteří
moji definici suché recidivy někteří nepopírali, ale někteří ji tvrdě zamítali a nabízeli jinou verzi. Obrátil
jsem se s dotazem na odborníky , kontaktoval jsem prof. J. Hellera, Mudr. K.Hampla, Mudr.J. Profouse,
Mudr. M. Bukovjana (Opava), MuDr. A. Černá (AT Mělník) a dále ty, kterých se to také týká, abstinující
alkoholiky, těch bylo dvacet dva . Odpovědi byli různorodé, ne úplně jednotné, ale na verzi, kterou
předkládám se shodla většina.
Z těchto odpovědí jsem vytvořil definici :
Suchá recidiva je silná touha, nebo puzení po alkoholu, nebo droze, odehrávající se ve snu.
Pokusím se vysvětlit a objasnit, proč jsem dospěl k této formě definice. Různé možnosti například –
obnovení touhy po alkoholu, droze, bez napití, užití, se podle mého názoru blíží a je totožné s definicí bažení
–craving. Dále jsem odmítl do této definice vložit další termín který mi byl nabídnut a to snění. Snění jsem
nepoužil, protože je ovlivňováno vědomím, ve fázích snění je vědomí stejně intenzivní, jako v běžném stavu,
předpokládá se, že mozek nedělá rozdíl mezi bděním a sněním, že je blokován jen přenos signálů do
hybných svalů těla. Další zamítnutý tip, pití nealko piva, pita.
Toto je jeden z nabídnutých názorných příkladů :
Abstinující alkoholik vstoupí do restaurace, objedná si nealkoholické pití a sní o tom, jaké by to
bylo se napít ( suchá recidiva).
Abstinující alkoholik konzumuje v restauraci nealkoholický nápoj a vzrůstá v něm chuť se napít
alkoholu (bažení , craving).
Abstinující alkoholik jde do restaurace za svými přáteli, ti konzumují alkohol, nabízejí mu jej má
chuť se napít (rituál , opakované chování).
Suchá recidiva vzniká potlačováním bažení, chutě se napít, užít drogu a vytěsněním tohoto problému
do podvědomí a následně dochází ke konfliktu mezi vědomím a nevědomím. Projevem tohoto je konfliktní
sen –suchá recidiva.
Doba trvání touhy po alkoholu je nejintenzivnější první týdny a měsíce po léčbě, délkou abstinence
se snižuje, jedním ze zlomů je změna ze stavu „ Já nemůžu „ ve stav „Já nechci“.
Při dotazování mezi abstinujícími alkoholiky jsem se setkal s těmi, kteří nepoznali suchou recidivu
pouze bažení- craving, druzí, kteří si odžívali, jak bažení- craving tak suchou recidivu a další, kteří tvrdili, že
neznají bažení –craving, ale pouze suchou recidivu. Nesetkal jsem se s nikým, kdo by řekl, že si suchou
recidivu užívá, že není pro něho zatěžující. Kontaktoval jsem však pouze abstinující alkoholiky, kteří mají
náhled a směřují k úspěšné abstinenci. Většinou uváděli pocity, zdrcení, otřesení, psychicky na dně, výčitky
svědomí, výčitky, že se napili i když ve snu, v nejlepším případě se probudí a jsou šťastni, že je to sen. Já
sám osobně jsem poznal oba dva stavy, kdyby se mě někdo zeptal, který je lepší, dal bych přednost bažení –
craving, trvá sice déle a zvětší intenzitou, ale když se naučíš rozeznávat pak i zvládat, je díky tomu, že se
odehrává v realitě, vědomém světě příjemnější.
Podle mého názoru, díky rozvoji léčby závislostí v posledních letech rozvojem drogové závislosti,
vstupem nových léčebných metod, došlo i ke změně názvů pojmů. Tak, jako recidiva byla správně zaměněna
pojmem relaps, tak pojem suchá recidiva změnil původní význam.
Hledal jsem v literatuře pomoc, pro určení způsobu léčby, terapie pro suchou recidivu. Díky tomu
jsem se seznámil s velkým množstvím informací o snech,druhů a typů terapii. Například mě zaujala Gestald
terapie, díky svému způsobu práce se sny, nechává snícího znovu prožívat snové postavy, jak ve smyslu
snového já a dalších snových postav, tak dalších objektů, které byli součástí snu. Žádná mě dostupná
literatura mi nedala úplný návod, jak v případě suché recidivy postupovat.
Navrhovaný způsob, jak postupovat v případě suché recidivy – řešením je nechat mluvit klienta o
potlačované chuti se napít a zároveň mít připravený scénář zdravého způsobu života, doporučit se suchou
recidivou nebojovat, nezahánět ji, ale naopak přijmout ji, o co dříve bude přijata o to dříve ustoupí.Tuto část
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považuji za základní, další postupy bych volil podle délky terapie, délky abstinence, počtu relapsů, atd. Při
větší četnosti, bych společně s klientem hledal zda není něco co tyto sny spouští (únava, stres, konflikt,
kontakt s určitým prostředím) v předchozím období i několika dnů. Klienta, který chce mluvit, vyjádřit
emoce, nálady, pocity, bych nechal tyto odžít.
Zde je několik ukázek, které pro mě nasbírala Jiřina Kopecká v Klubu abstinujících alkoholiků :
Starší pán ve snu popíjel se svým synem. Ráno byl tak přesvědčený o noční pijatice a tak rozzuřený
na syna , že mu naléval, že popadl sekeru a syna napadl. Po tomto zážitku nastoupil do léčebny na doléčení.
Žena , po třech letech abstinence si začala zahrávat s myšlenkou, že se ji nic nemůže stát. Ve snu pila
na oslavu šampaňské. Ráno měla pocit kocoviny. Pochopila, že si s takovými myšlenkami není radno hrát.
Léčený gembler se ve snu posilňoval alkoholem a pak se zmítal ve víru barev a chaosu. Ráno se
vzbudil uštvaný , zpocený , jako by celou noc lámal kámen .
Dívka s přesvědčením, že se nikdy nesmí napít, ve snech vždy vylévala alkohol. Po určité době se
alkoholu napila. Ráno se cítila tak otřesena, že musela vyhledat lékaře.
Beze snů bychom snad ani nebyli lidmi. Sny provázejí celý náš život i dějiny lidstva. Jsou záhadou
pro vědce, inspirací pro básníky únikem z reality pro trpící. Každá civilizace se vypořádává se sny po svém.
Skrze sny promlouvala božstva, věštila se budoucnost, podle výkladů snů se dělala státnická rozhodnutí.
Například divoši afrických kmenů jsou přesvědčen, že ve spánku se oddělí jejich duše od těla a ta putuje po
vzdálených krajích, proto se brání, aby je kdokoliv pozoroval ve spánku.
Sen a snění jsou prožitkovou reakcí na nějaký vnitřní, nebo vnější podnět. Jsou to v zvláštní obsahy
vědomí, které obsahují pocitové, představové i snahové skladby duševního dění.
Je známo, že každý normální člověk má za noc osm až deset různých snů i když někteří lidé tvrdí, že sny
nemívají, ve skutečnosti své sny neuvědomují.Trvání snů dosahuje 10 až 30 a více minut ba dokonce tak
dlouho, jako děj odehrávající se v něm. Neví se nakolik je sen ovlivněn vnějšími podněty ( hluk ulice
,tělesné potřeby atd. ). Nepotvrdilo se, že se člověk snící ve spánku pohybuje , je klidný, pouze nastávají
rychlé pohyby očí. Snové fáze zvané podle rychlých pohybů očí REM- fáze se vyskytuje už i u
novorozenců ( jiný zdroj uvádí i nenarozené děti ) v trvání 50% spánku , u dospělých zaujímá 20-25%.
Soudí se, že má důležitou úlohu v detoxikaci produktů látkové výměny mozku. Uznává se, že sen slouží
k udržení spánku a neutralizuje stresogenní působení negativních zážitků. Sen je vyvolán nějakým
minulým zážitkem, nebo podněty vycházející z těla.
Zdrojem snů bývají zážitky, které představují naše nevyřešené záležitosti, to co jsme nedokázali
vyřešit, co nás tíží, v co doufáme. Sen za nás dělá pořádek , „řeší“ problémy. Sny nám mohou naznačovat
skryté informace o našem já, o našich problémech, konfliktech, mohou signalizovat zdravotní problémy,
interpersonální konflikty, zdroje strachu, nejistot atd.
Opakující se sny, jsou výpovědí o tom, že určitý problém je ještě nezvládnutý, nevyřešený. Sny jsou jako
teploměr , který měří, monitoruje to, co se děje v hlavě, v našem podvědomí, aniž bychom si toho byli
vědomi, to je hlavní přínosem snů.

Chtěl bych tímto poděkovat za pomoc a odpovědi, které mi poskytli zejména sdružení
Anonymních Alkoholiků, kteří ochotně zodpovídali mé otázky a byli inspirací, pro tuto práci a
zároveň nabízím AA, jako typ pro ty kdo by hledali námět pro práci v oblasti závislostí.
Děkuji dále Mudr. Janu Flídrovi za pomoc při výběru námětů a za odpovědi, které mi poskytli prof.
Jiří Heller, MuDr. Karel Hampl, MuDr.Jiří Profous, Mudr. Miroslav Bukovjan, MuDr Alena Černá.
Použitá literatura :
František Koukolík O nemocech a lidech
Prim. MuDr.Karel Nešpor CSc. PhDr.Ladislav Csémy Bažení(craving)
Vladimír Smékal Spánek a sen (Psychologie Dnes 6/2002)
Mgr. Jeroným Klimeš Sny- brána do přítomnosti (paralelní varianta článku časopisu Elle)
Zážitkové aktivity v léčbě závislých mladých lidí

28
Model používaný v terapeutické komunitě White Light I.

Gregorová Renata: Skupinová psychoterapie sexuálních deviantů.
I. Úvod
II. Cíl a možnosti skupinové psychoterapie sexuálních deviantů
III. Metody psychoterapie
I. Úvod
Sexualita představuje specifickou formu komunikace, je zdrojem hlubokých emocí a je
neodmyslitelně spjata s lidským životem jako faktor organizující lidské chování a prožívání. Ovlivňuje
osobnost jedince a jeho mezilidské vztahy.
Sexuální deviace představují souhrn poruch zdraví obsahujících odchylky či úchylky, které přesahují
hranice normality sexuálního chování. ( Často dochází k zaměňování sexuální deviace jako poruchy zdraví
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se sexuální delikvencí jako s porušením sociálních a právních norem sexuálního chování.). Zvěřina (1995)
považuje sexuální deviace – parafílie za kvalitativní odchylku struktury sexuálního motivačního systému.
V dnešní době se stává oblast sexuálních deviací předmětem zájmu senzacechtivých médií a
v důsledku toho se pak můžeme setkat s předsudky a restriktivními pohledy nejen u veřejnosti, ale i u
zdravotníků, lékařů a psychologů.
Základním sporem v praktickém přístupu terapeutů k pacientům trpícím sexuální deviací je
teoretický spor o etiologii sexuální deviace. Zastánci klasického organopatického pojetí považují za
smysluplné pouze dočasné (chemické) nebo trvalé (chirurgické) tlumení pacienta. Podle zastánců
psychodynamických teorií neexistuje mozkové centrum pro sadismus a pedofílii, rozvoj deviantního chování
však obsahuje mnoho psychologických faktorů vysvětlitelných analýzou osudu pacienta. Zastánce tohoto
druhého směru Wiederholt (1980) například tvrdí, že neznáme způsob, jak léčit organicky podmíněnou
sexuální deviaci, ale existuje široké spektrum metod pro léčbu psychogenně vyvolaných faktorů týkajících se
deviantního chování. Podle Wiederholta je setrvání na teorii pouze organicky determinované deviace jen
alibi pro trestání, diskriminaci a separaci sexuálních deviantů.
II. Cíle a možnosti skupinové psychoterapie sexuálních deviantů
Psychoterapeutické působení v nejširším slova smyslu může představovat celé spektrum
možných aktivit socioterapeutického charakteru, poradenství, individuální a skupinovou psychoterapii,
sexuální nácvik, práci s rodinnou.
Cílem skupinové psychoterapie je dosáhnout změn založených na získaném náhledu a
sebepoznání, zvyšování osobní odpovědnosti a kompetentnosti pacienta, změna jeho sexuálně
nekonformního chování. Jako prostředek k dosažení těchto cílů se využívá především skupinová dynamika.
Podle Zimanové a spol. (1986) by měly být skupiny dle možností vedeny mužským a
ženským terapeutem. Tento model slouží především k tomu, aby pacienti měli možnost identifikace
s mužskou rolí a současně i možnost korekce svého vztahu a chování k opačnému pohlaví, dále
k přehodnocení postojů vůči ženám a k interiorizaci koncepce sexuality jako součásti emocionálně
podmíněného svazku dvou rovnoprávných zralých jedinců. Mužský terapeut by se měl snažit zaujímat
racionální a jednoznačné postoje, zatímco žena by měla poskytovat emoční podporu a zaujímat spíše
ochranitelské postoje. Toto rozdělení rolí se jeví podle autorů jako důležité pro korekci rodičovského modelu
deviantních pacientů, který je často výrazně narušen negativními zkušenostmi z dětství (alkoholismus a
agresivita otce, odmítající či hyperprotektivní matka apod.)
Skupinová psychoterapie usnadňuje seznámení lidí s podobnými osudy a v podobné životní
situaci. Skupina ruší dosavadní menšinovou izolaci parafilních jedinců a umožňuje prožít pocit
sounáležitosti. Nabízí možnost učení nápodobou a pochopení vlastní problematiky v případech a osudech
souřadně postavených spolupacientů. Dovoluje verbalizovat prožitky, zlepšuje způsobilost k rozhovoru o
sexuální problematice. Nespornou výhodou skupiny oproti individuální terapii je její schopnost rozbít
obranné mechanismy pacienta a současně mu poskytnout i pocit emoční podpory a akceptace, pomáhá i
odhalovat jeho dysfunkční racionalizaci.
Weiss a Zimanová (1995b) upozorňují na další výhodu skupinové psychoterapie. Tou je možnost
zařazení prvků manželské a partnerské terapie do komplexního léčebného programu, a to především účastí
partnerek na skupinových sezeních. Skupina může manželkám poskytnout možnost hlubšího poznání
sexuální problematiky jejich partnerů a v konfrontaci s osudy ostatních pacientů nacházet i účinnější
možnosti prevence recidivy.
I když první reakce na pozvání partnerky jsou často odmítavé, a to jak ze strany pacienta, tak i ze
strany manželky, zkušenosti s tímto postupem jsou dle autorů jednoznačně pozitivní. Skupinové sezení
podporuje především vzájemnou otevřenost partnerů v oblasti komunikace o sexuálních problémech,
umožňuje adekvátnější zařazení a přehodnocení těchto problémů v kontextu osobnosti a interpersonálních
vztahů pacientů a jejich partnerek a zvyšuje úroveň celkového vzájemného porozumění a pochopení.
III. Metody psychoterapie sexuálních deviantů
V psychoterapii sexuálních deviantů se u nás i ve světě aplikuje většina existujících
terapeutických metod. Používání konkrétních přístupů se řídí v zásadě dvěma hledisky:
1. teoretické zázemí terapeuta (jeho vzdělání, druh psychoterapeutického výcviku) nebo
příslušného pracoviště
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2. zájem pacienta ( u některých deviantů bude přínosnější relativně krátkodobá
behaviorální terapeutická intervence, léčba jiných bude vyžadovat hlubší osobnostní analýzu a
mnohaleté či celoživotní terapeutické vedení)
Za základní terapeutické postupy jsou považovány metody behaviorální, kognitivně
behaviorální a dynamické, zvláště psychoanalyticky orientované.
A) Behaviorální metody
Většina behaviorálně orientovaných terapeutů se soustřeďuje především na ovlivnění
deviantního sexuálního chování či vzrušení. Zaměřují svoji pozornost více na otevřené projevy chování než
na to, co dynamicky orientovaní psychoterapeuti označují takovými termíny, jako jsou například motivy,
symbolizmus, psychosexuální vývoj, trauma, regrese, fixace či kastrační úzkost.
Podle Reeveho (1978) je základem behaviorálního přístupu předpoklad, že i sexuálně deviantní
chování je naučený fenomén, který představuje habituální reakci na stres. Behaviorální léčebné metody se
proto zaměřují na změnu vzorců sexuálního chování. I když podle některých odborníků jsou schopny
dokonce vést k reorientaci devianta na sexuální preferenci normálních sexuálních objektů a aktivit, většinou
je jejich účinek zpochybňován.
Nejčastěji užívanými behaviorálními metodami ( z nichž některé byly vyvinuty speciálně pro
léčbu sexuálních delikventů) jsou:
1) systematická desenzibilace
2) averzivní terapie
3) skrytá senzitizace
4) terapie studem
5) zástupná senzitizace
6) podmiňování obsahu fantazií při masturbaci
7) metoda přesycení
8) vytvoření nesexuální dominanty
ad 1)
Systematická desenzibilace je zaměřena na léčbu interpersonálních fobií a na posílení
sebevědomí. Zahrnuje tři etapy: nácvik svalové relaxace, sestavení hierarchie strachových podnětů a situací,
spojování těchto situací s relaxací. U sexuálních deviantů se může této metody užít pro nácvik sbližování
s normálním sexuálním objektem. Je totiž známo, že mnozí z nich trpí v kontaktu s dospělou ženou úzkostí a
neobratností, které jim mohou ztěžovat adaptaci na nedeviantní sexuální aktivity.
ad 2)
Averzivní terapie spočívá ve spojení nežádoucí aktivity (např. sexuální vzrušení na deviantní
podnět) s nepříjemným podnětem (se zvracením, s elektrickou ranou apod.). Má dvě varianty – pacient se
může vyhnout elektrošoku, jestliže prezentované deviantní podněty včas odmítne, zruší je a nahradí
neutrálními nebo žádoucími, nebo pacient může aplikaci šoku ukončit přepnutím na scénu s jiným obsahem.
Místo elektrošoků se v dnešní léčbě aplikují spíše nepříjemné čichové nebo chuťové podněty. Averzivní
terapie se někdy užívá i ve spojení s falometrickým monitorováním sexuálního vzrušení. Když se toto
vzrušení objeví na určitý deviantní podnět, automaticky vyvolá aktivaci averzivního podnětu ( Maletzky,
1991).
ad 3)
Skrytá senzitizace je přenesením averzivní terapie do roviny myšlenkových představ a dle
předpokladu vede u pacienta ke zvýšení sebekontroly a k převzetí zodpovědnosti za své chování. Pacient se
při této metodě učí nejdříve relaxaci, která mu má umožnit žádoucí vizualizaci deviantních situací. Po jejich
představě je instruován k představě nežádoucích následků těchto situací, a jako třetí krok i k představě
možností, jak se deviantním aktivitám vyhnout. Skrytá senzitizace je součástí většiny kognitivně
behaviorálních léčebných programů (Knopp a spol., 1992), nicméně výsledky jejího působení jsou spíše
skromné: někteří pacienti při ní dosahují snížení deviantního vzrušení, avšak bez pozorovatelného vlivu na
reálné chování (Maletzky, 1997).
ad 4)
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Na rozdíl od averzivní terapie je zde bolest nahrazena plánovaným zraňováním sebeúcty.
Z tohoto důvodu je některými odborníky považována z etického hlediska za problematickou. Byla použita
například u exhibicionistů, kteří měli exhibovat před sestrami a lékaři z nemocničního oddělení, v méně
vyhraněných formách sami před zrcadlem (s magnetofonovým záznamem svého pozorování), nebo byli
instruováni natočit svou vlastní exhibici na videozáznam a poté ho v soukromí sledovat. Předpokládá se
přitom, že si pacient, konfrontovaný s realitou vlastního chování, vytvoří dostatečné zábrany.
ad 5)
Zástupná senzitizace obsahuje elementy kognitivní restruktualizace, tréninku empatie a averzivního
podmiňování. Při této relativně nové metodě (Maletzky, 1997) sleduje deviant několik videozáznamů o
negativních následcích sexuálního deliktu, předváděných většinou herci a herečkami ( např. popis pocitů a
psychických následků u obětí zneužití a znásilnění, scénu chycení a mučení pachatele rozhořčeným davem,
záběry kastrace apod.).
(Maletzky uvádí, že terapeutické výsledky metody mohou být umocněné tím, že tyto videoprojekce
sleduje pachatel spíše sám, než ve skupině. Často jsou popisovány dramatické vegetativní následky.).
ad 6)
Tato metoda vychází z předpokladu, že požitek při masturbaci a orgasmu je důležitým
činitelem při posilování sexuálního chování. Předpokládá se, že opakované spojení deviantních fantazií
s orgasmem je pak rozhodujícím faktorem při vzniku deviantního sexuálního vzrušení. Weiss (2002) namítá,
že deviantní fantazie jsou spíše následkem a symptomem než příčinou deviace.
ad 7)
Zde se úmyslně vyvolává nežádoucí reakce tak dlouho, až dojde k únavě mozkových center
(např. fetišista dostane velké množství dámského prádla s instrukcí co nejčastěji s ním masturbovat, a to i bez
přítomnosti potřeby sexuálního vybití).
ad 8)
Tato metoda spočívá v předpokladu, že umístění určité překážky v řetězci chování vedoucího
k deviantnímu aktu může zabránit realizaci sexuálního deliktu. Překážkou může být např. bolestivý podnět.
B) Kognitivní a kognitivně behaviorální postupy.
Kognitivní psychoterapie vychází z předpokladu primárního významu vnitřních poznávacích
procesů (především myšlení) pro chování jedince. Metody založené na kognitivní teorii kladou důraz
především na vědomou činnost a zaměřují se na využívání racionální logické argumentace. V psychoterapii
deviantů se využívají především tyto metody:
1) náprava kognitivní distorze
2) metoda prevence recidivy ( relaps prevention)
3) metoda tréninku empatie
4) metoda tréninku intimity
5) metoda zvyšování sebevědomí
6) překonávání odporu
ad 1)
Většina deviantů si vytváří mnoho falešných předpokladů a racionalizací pro své sexuální chování.
Baumaister (1991) tvrdí, že lidé se vyhýbají negativním následkům svých činů tzv. kognitivním
dekonstrukcionismem, „dekonstruují“ smysl svého chování z úrovně, kde si musí nutně uvědomovat
implikace toho, co dělají, na konkrétnější úroveň interpretace, na které se mohou vyhnout jakémukoliv
hodnocení. Tak se pak mohou vyhnout negativním emocím a uvažování o následcích svých činů.
Maletzky (1997) např. u exhibicionistů kategorizuje tyto mechanismy jako: a) přenesení viny („tím,
jak byla oblečená, si o to přímo říkala“), b) popírání sexuálního motivu („ pouze jsem hledal místo
k močení“), c) zpochybňování svědka („ona si vždy vymýšlela“), d) minimalizace následků („ona se usmála,
tak se jí to jistě líbilo“), e) odmítnutí kritiky („to není stejné jako někoho znásilnit“), f) omlouvání příčin („
kdyby mi má partnerka vyhověla, nemusel bych exhibovat“).
ad 2)
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Metoda relapsu byla převzata z léčby závislostí, kde ji Marlatt a Gordon (1980) vyvinuli jako pomoc
osobám, které absolvovaly protialkoholní nebo protitoxikomanickou léčbu a chtěly se vyhnout recidivě.
Pro terapii sexuálních delikventů aplikovali tuto metodu jako první Pithers a spol. (1983). Podle
těchto autorů má řetěz událostí vedoucích k sexuálnímu deliktu čtyři stupně:
V prvním stupni - každý klient má určitý způsob života, určité osobnostní charakteristiky a určité
prostředí, které tvoří pozadí deliktu.
Druhý stupeň - klient se stává dysforickým v důsledku deprivace, ztráty nebo v důsledku konfliktů
či stresů. Výsledkem poruch nálad je to, že klient vyhledává rizikové situace spojené s přítomností
potencionálního objektu.
Ve třetím stupni vyvíjí vzorce chování, které zvyšují pravděpodobnost deliktu ( např. pedofil si
začne ve fantaziích představovat děti). Ve čtvrtém stadiu se pak dopouští sexuálního deliktu.
Pacient při této léčbě dostane nejdříve za úkol sestavit záznam o svých selháních, včetně
událostí, které k nim vedly, a zároveň seznam možných pojistek, které by mohly sloužit jako brzdy dalších
navazujících aktů. Současně je vyzván k identifikaci situací, které pro něj představují konkrétní nebezpečí
recidivy. Dalším krokem je pak vytvoření mechanismů kontroly (např. např. exhibicionista, který opakovaně
exhiboval při venčení psa, požádá o doprovod partnerku, frotér, který se dopouští deviantního chování
výlučně v tramvaji cestou do zaměstnání, začne jezdit do práce autem apod.).
ad 3)
Tato metoda byla vyvinuta na základě poznání, že velká část sexuálních delikventů není schopna vžít
se do pocitu oběti a není ani schopna adekvátně odhadnout možné následky činu pro jejich další život.
Scullyová (1988) ve svém klasickém výzkumu zjistila, že ze zkoumaných 47 sexuálních agresorů jen 58%
adekvátně popsalo pocity svých obětí. Zbytek se nebyl schopen vůbec vyjádřit – nejčastější odpověď na
dotaz, co asi cítila jejich oběť při znásilnění, byla, že necítila vůbec nic. I ti pachatelé, kteří byli schopni
popsat pocity svých obětí, necítili žádný soucit, a jimi způsobené utrpení v nich nevyvolávalo žádné emoce.
Maletzky (1997) uvádí, že trénink empatie může být rozdělěn do pěti jednotlivých fází:
1) identifikace oběti
2) identifikace viktimizačního aktu
3) identifikace poškození
4) obrácení rolí
5) rozvoj empatie
V rámci prvního kroku by měl terapeut poskytnout pacientovi možnost konfrontace s pocity oběti (
buď formou videozáznamů svědectví obětí, čtením těchto svědectví, nebo i konfrontací obětí a pachatelů
v rámci skupinových sezení). Ve druhé fázi by mělo dojít (na základě aktivit první fáze) k přesné
diskriminaci těch aspektů chování pacienta, které představují vlastní deviantní akt. Ve třetí fázi by měl být
pacient informován o duševních a fyzických následcích svých obětí a měl by sám dojít k závěru, že
popisovaná traumata jsou přímými následky jeho deviantního chování. Následné obrácení rolí (čtvrtá fáze)
se může realizovat například formou psychodramatu. Pacient může být tázán na pocity oběti během deliktu i
po něm, a to jak v obecné rovině, tak i v situacích pro něj specifických.
Všechny tyto aktivity by pak měly v poslední fázi vést k rozvoji schopnosti pacienta vcítit se do
pocitů oběti, k poznání, že jeho chování ubližuje jiným lidem. Schopnost empatie s obětí by se tak měla stát
jedním z předpokladů reálné změny chování pacienta a jednou ze zábran recidivy.
ad 4)
Marshall (1997a) předpokládá, že sexuální delikventi mají deficity také v oblasti intimity, tedy ve
schopnosti prožívat blízké vztahy s jinými lidmi. Důsledkem těchto deficitů je i jejich pocit osamělosti,
omezení sociálních kontaktů a absence vztahů. Podle názoru autora mají tito pacienti dysfunkční způsoby
navazování citových kontaktů, např. úzkostné, ambivalentní či odmítavé. Tato dysfunkčnost může být
způsobena například strachem z odmítnutí. Rovněž podle Warda a spol.(1997) jsou sexuální delikventi
většinou nejistí v interpersonálních vztazích, a to zvláště ve vztazích k dospělým ženám. Autoři proto
doporučují zaměřovat se v rámci jejich léčby i na trénink sociálních dovedností.
ad 5)
Podle Marshalla a spol. (1996) se při léčbě pacientů s různými poruchami prokázalo, že posilování
sebevědomí ovlivňuje sílu a trvalost léčebných účinků více, než pouhé zaměření na problémové chování.
Autoři se domnívají, že sexuální delikventi trpí negativním sebepojetím, které může pramenit z různých
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zdrojů, a které patří k etiologickým faktorům sexuálních deliktů. Negativní sebepojetí může být překážkou
efektivní léčby a navíc, dle autorů, nízké sebevědomí u těchto jedinců podmiňuje i neempatické postoje
k obětem, sociálně nepřiměřené způsoby chování, a zejména pak nedostatek dovedností potřebných
k intimním vztahům. Nízké sebevědomí může podle Marshalla a spol. u sexuálních delikventů korelovat i se
sociální úzkostí, agresivitou a neasertivitou, a dokonce i s deviantními sexuálními preferencemi. U
sexuálních delikventů hraje úzkost a obtíže ve vyrovnávání se s problémovými situacemi roli významných
prekursorů kriminálního chování.
Autoři doporučují nejdříve rozebrat ve skupině zdroje nízkého sebevědomí ( vztah k rodičům
v dětství, zkušenosti v průběhu adolescence a v dospělosti, atd.). Dalším krokem je odlišení pacientova
chování od něj jako od osoby. Terapeut má zdůraznit, že spácháním útoku se člověk nestává útočnou osobou.
Většina pacientů vůči sobě zaujímá negativní postoj sociálního okolí, terapeut upozorňuje, že tento pohled je
neproduktivní a znemožňuje převzít odpovědnost za své jednání a změnit svoje chování.
ad 6)
Většina pacientů s problematikou z okruhu sexuálních deviací je léčena nedobrovolně, na soudní
příkaz (u nás i v zahraničí), a proto je výskyt odporu téměř pravidelným jevem. Pokud odpor přetrvává,
znemožňuje pacientovi profitovat z psychoterapie. Pro jeho překonání doporučují van Beek a Boerwinkel
(1995) několik kognitivně behaviorálních postupů:
psychoedukace (např. diskuse o agresi – méně závažné téma než sexualita – pokus o
změnu postojů v této oblasti)
posuzování následků
pozitivní přenálepkování ( protože moralizování v těchto případech nemá žádný efekt,
je problémové chování pacientů označeno za způsob přežití a uchování duševního zdraví
v podmínkách, v nichž se nacházeli)
použití metafor a analogií – vychází z poznání, že je důležité terapeutická poselství
interpretovat ve formě, která je pacientovi přístupná
paradoxní intervence ( pacient je povzbuzován v pokračování chování, za které byl
odsouzen; autoři předpkládají, že tento paradoxní přístup pomůže překonat odpor a získat náhled na
deviantní problém.
C) Psychodynamické a psychoanalytické postupy
Podle Weisse (1992) naprostá většina deviantů není dostatečně motivována pro psychoterapii a často
jeví známky závažné osobnostní i sociální maladaptace.
Psychoterapie sice není schopna změnit deviantní sexuální motivaci pacienta, avšak existuje
množství psychologicky vysvětlitelných faktorů v kriminogenezi sexuálního deliktu, které mohou být
zhodnoceny, vysvětleny a ovlivněny za účelem změny sociálně nekonformního sexuálního chování.
Ovlivňování postojů a zčásti i chování parafilních sexuálních delikventů je proto nemyslitelné bez využití
dynamického psychoterapeutického přístupu. Především dynamicky orientovaná psychoterapie je schopna
poskytnout pacientovi náhled vzhledem k jeho celoživotním problémům a umožní mu pochopit zvláštnosti
vlastní deviantní sexuální motivace. Kromě korektivní zpětné vazby poskytuje pacientovi pevná etická
kritéria, naučí ho rozpoznat potenciálně nebezpečné situace. Součástí psychoterapeutického působení je také
vypracování konkrétních návodů, jak se má v budoucnu vyhýbat problematickým situacím, a nebo je řešit
sociálně akceptovatelným způsobem.
Dle názoru většiny autorů může dynamicky orientovaná terapie představovat důležitou součást
komplexního léčebného přístupu zahrnujícího kromě dynamického rozboru i poradenství, specializovanou
sexuologickou diagnostiku a farmakoterapii.
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Grigoriadisová Karin: Psychoterapie závislých – odložených v dětství
Rodina
poskytuje
dítěti
pocit
jistoty
a
bezpečí
a
je
základem pro vývoj vztahů v životě jedince.Jak to ale všechno prožíval a prožívá alkoholově
závislý jedinec,který začíná svůj životopis větou : …“vychovávala mě babička“.
Sebeuzdravení prochází dvěma fázemi,které přicházejí spontánně, podle formy
programu,pomocí různých technik. Jedna fáze je za dítě, návratem do dětství,druhá fáze je za
dospělého jedince.
Co se týče dětství potřebují si odžít a následně pak zpracovat návrat od prarodičů zpět
do původní rodiny,což se stalo většinou po narození sourozence.Všichni hovoří o tom,že
nechápali proč musí tam kde nejsou doma,proč mají poslouchat někoho jiného než dědu ,nebo
babičku.Tito už nemají žádné slovo v tom pomoci jim,neboť další kontakty s prarodiči byly
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většinou omezeny,nebo dokonce zakazovány. Rodiče si vymáhali poslušnost všemi možnými
způsoby
- tělesné tresty,zákazy,vydírání.
Tělesné tresty byly pro většinu z nich „novinkou“,neboť u prarodičů bývali láskyplně
hýčkaní.
Zákazy znali pouze ve smyslu jejich bezpečí a vždy jim bylo vše vysvětleno a většinou
je respektovali.Tyto „nové“ zákazy byly pro ně těžko pochopitelné, protože jim bylo většinou
zakazováno to,co se do té doby učili,co je bavilo a co jim bylo prezentováno jako dobrá věc.
Vydírání se týkalo toho,že byli nevděčníci,kteří nechápali,že vše co se stalo a děje bylo
a je pro jejich dobro
Nenáviděli
své
sourozence,protože
důvod
proč
se
tohle
všechno děje viděli v nich.Později se k tomu ještě přidalo to,že museli být jako starší rozumnější
a vždy až na druhém místě pokud něco chtěli.
V této fázi je v psychoterapii velmi důležitá psychická ventilace,většinou spojená
s abreakcí.
Aby vůbec mohlo k psychické ventilaci dojít je důležitý vyvolávající podnět,který se
„ozve“buď v pracovní terapii,při relaxaci a neverbálních technikách.
Pracovní terapie – klient vyrábí výrobky,které v něm vyvolávají vzpomínky na dědu a
babičku, kteří je to naučili.
Relaxační techniky – při uvolnění často pláčou a touží po doteku a blízkém člověku a
vybavují se jim vzpomínky na bezpečnou náruč prarodičů.
Neverbální techniky – malováním nebo tancem se vracejí do dětství.
Při abreakcích potřebují klienti ujistit v tom,že jsou přijímáni se vším co teď projevují a
jejich potřeby jsou vyslechnuty a respektovány.Toto je důležité pro překonávání studu a získání
důvěry ve spoluklienty a terapeuty.Klient pak už nemá potřebu využívat své osvědčené obrany
v podobě nezájmu a opovrhování a začíná být schopen slyšet a přijímat zpětné vazby pomocí
kterých dochází k náhledu na tehdejší situace a odpuštění, ať už rodičům či sourozencům.
Pomíjí také strach z pocitů vyvolaných vzpomínkami,protože si s nimi dokážou poradit tak, jak
se to v léčbě naučili. Dochází tak k důležité události, k sebepřijetí.
Za dospělého jedince si potřebují ošetřit vztahy v rodině,v původní i v současné a se sourozenci.
Většina z nich ihned po ukončení základní školní docházky odešla na internát a domů téměř
nejezdila.Požadavky na rodinu omezili na minimum,protože jim chtěli ukázat,že si umí poradit
sami. Z rodičů mají strach a před sourozenci si připadají méněcenní,protože tím,že se
„dopracovali“ až do léčby se utvrdili v roli „černé ovce“,kterou získali již v dětství.Ve svých
současných rodinách chtěli připravit svým partnerům a dětem jiný život než zažili oni. Na
rodině velmi lpěli a veškeré investice směřovaly tam. Někteří mívali více zaměstnání,aby byla
rodina ekonomicky zdatná a mohli si hodně dovolit. Jsou posedlí touhou být nejlepší ,aby
všichni viděli.Od partnera vyžadují maximální pozornost,veškerý čas,berou ho jako
vlastnictví.Pokud partner „nespolupracuje“ tak jak oni chtějí, nedostává se jim ocenění tak
propadají těžkým pocitům křivdy, jsou velmi citově zraněni a berou partnera jako nepřítele.
Začnou fungovat obrany – arogance, ignorace, výsměch a agrese. Posilněni alkoholem pak
dělají v rodině pořádek . Začíná stav „kdo z koho“.
Velmi často se stává,že nechtějí více jak jedno dítě a pokud si druhé dítě partner prosadí
neumějí ho přijmout tak jako první a vznikají koalice,kdy má každý partner to „své“
dítě.Kritickým okamžikem bývá smrt prarodičů a poté pocit osamění, neboť většina z nich toto
zažívala spíše jako dospívající ještě bez vlastního zázemí. V této fázi léčby je potřeba klienta
podporovat v sebeuvědomování a sebepřijímání a učit sebeprosazovat.Pak dokáže konkretizovat
a pojmenovat své potřeby,říkat je nahlas,nestydět se za ně a užívat je v praxi.
K tomu všemu dochází při relaxacích, v pracovní terapii, při sportovních aktivitách, při
nácviku asertivního jednání a na terapeutických komunitách a skupinách.
Relaxace – při relaxačních masážích a dynamických relaxacích se učí dotýkat a přijímat
dotyky, tak, aby jim to bylo příjemné.Uvědomují si tak kde jsou hranice toho co potřebují a toho
co mohou a chtějí dát.
Pracovní terapie – na pracovní komunitě kde dochází k prezentaci výrobku každého
klienta se učí hodnotit svou práci, pochválit se a přijmout kritiku nebo ocenění od ostatních.
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Sportovní aktivity – posílení fyzické aktivity velmi přispívá k psychické pohodě a ke
zvýšení sebevědomí. Navíc se vracejí k aktivitám, které provozovali před alkoholovou kariérou
a které jim mohou při abstinenci příjemně vyplnit čas.
Nácvik asertivity – konkrétní postup a návod klienta zklidňuje a dodává mu odvahu
řešit zátěžové komunikační problémy. Uspokojení nachází v jasném a slušném vystupování.
Komunita – promluvit o sobě, kladně či záporně reagovat na druhé prosazovat si svůj
názor podporuje zvýšení sebevědomí zjištěním,že v tom nejsem sám, že mi ostatní rozumí a
neodkopnou mě pro mé nedostatky.
Při absolvování komunitních rolí získává jistotu v čem vyniká a v čem potřebuje posílit
zpětnými vazbami ostatních. Ujasní si také co mu vyhovuje a co ne.
Skupina – v počátku se klienti utvrzují v tom, že opravdu v „tom“nejsou sami, hledají
podobnosti, vidí jak se ostatní svěřují s intimnostmi a získávají absolutní důvěru a chuť po
sebeodhalení.
Velmi důležitá je koedukovanost skupiny, protože si v psychodramatech mohou vyřešit
důležité postoje k otci, matce, sourozenci, partnerovi, nacvičit rozhovory a uzavřít určité životní
etapy. Při těchto technikách dochází také k dotykům, přibližování členů skupiny a odstranění
ostychu svěřit se skupině s intimnostmi a s tím za co se stydí.
Otec – ujasňují si vztah k němu, pokud se vyplaví něco co potřebují sdělit a neví jak tak
si to nacvičí.Většinou si zpracovávají strach z otce, křivdu z nepřijetí otcem a nacvičují si
rozhovor s otcem , ve kterém mu sdělí co chtějí a nechtějí.
Matka – potřebují utvrdit v tom,že není špatně,že se na matku zlobí,že je opustila.
Potřebují se podělit o vztek,který v nich vyvolává matka,která je si vědoma toho,že je
opustila,že má na jejich alkohol.závislosti podíl a ponižuje se a sebespytuje.Nacvičují si
rozhovor ve kterém matce potřebují sdělit,že je pro ně důležitá a že ji mají rádi.
Sourozenci – většinou se chystají kontaktovat sourozence,nacvičují si telefonické nebo
osobní rozhovory se sdělením toho,že jim chyběli. Jde pouze o to dát o sobě zatím jen vědět.
Partneři – ujasňují si pozici ve vztahu, jestli mají zájem ve vztahu setrvat či nikoliv.
Pokud chtějí setrvat a partner také tak si konkretizují své potřeby ve vztahu a svou investici.
Většinou mají oba zájem o vztahovou terapii,která se pak po naplánování uskuteční.Pokud ve
vztahu nechce setrvat tak se chystá na možná úskalí rozchodu.Pokud neví tak se tak se volí
nejpřijatelnější způsob komunikace.
Pro uzavření některých životních etap si je potřebují oplakat, sdělit nevyřčené,rozloučit
se s těmi, kteří už zemřeli. V těchto situacích je důležité dopřát jim naprostou intimitu
skupiny,podporu a dostatek času.
Vztahová terapie – klient si pozývá blízkého člověka,který je důležitý v jeho životě a
potřebuje si s ním vyřešit problémy.
U klientů,kterým se věnuji v této práci to bývají většinou životní partneři. Klient sám ví
jaké nemoci jejich vztah má a co potřebuje změnit.Většinou to bývá ujasňování pozic a rolí a
vyřčení potřeb.
Partneři si sdělí co jim chybí,co nechtějí a co jsou ochotni a schopni pro sebe udělat.
Vyzkouší si spolu mluvit otevřeně, jasně a konkrétně.Partneři,kteří přijíždějí na vztahovou
terapii jsou příjemně překvapeni přístupností partnera. Pro klienty v léčbě je velmi přínosné pro
důvěru ve vztahu investice partnera a zájem o ně. Neméně důležité pro klienta je zjištění,že po
sebeodhalení před partnerem neztrácí cenu a důležitost. Vzhledem k tomu, že partner klienta je
diskriminován neúčastí v celé léčbě je nutný velmi citlivý přístup terapeuta.
Krizový pobyt – po léčbě se občas vyskytnou situace,kdy klient potřebuje pomoc při
řešení životní zátěže. Pobyt trvá dva týdny.
V těchto případech to nejčastěji bývají problémy s plnohodnotným zařazením klienta do
rodiny,kdy on si uplatňuje nárok na své role a pozice a rodina to nepřijímá a dochází
k rozchodu. Toto bývá u rodin,které v léčbě nespolupracovaly a podmínkou pro další
komunikaci byla dokončená léčba. I v této fázi je možná vztahová terapie.
Broňa – odložen k prarodičům v prvním roce života,v deseti letech, po narození bratra
po narození bratra přijat zpět do rodiny. Je agresivní vůči ženám,nedokáže projevit náklonnost.
Pil po odchodu na internát s partou, tam měl hodnotu. Vůbec nekontaktoval rodiče.Nadměrné
pití po smrti prarodičů.S bratrem se začal stýkat až v dospělosti kdy si rozumově zpracoval,že
on za to nemohl. Ženatý, jedna dcera .
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Jirka – odložen před prvním rokem života ,s rodiči neměl do svých čtrnácti let žádný
kontakt,protože byli v zahraničí.Po narození bratra návrat rodičů a jeho přemístění do k nim.
Nenávist k bratrovi zpracovávaná až v léčbě. Nadměrné pití ihned po odchodu z domu
v šestnácti letech. Prožil spoustu vztahů,jako příliš obětavý partner stále
opouštěný.Rozvedený,jeden syn.
Jana – odložená v roce života, po narození sourozenců návrat k rodičům a odstěhování
.Ve vztazích vždy vše obětovala,pak zneužívaná její dobrota,podváděná,přesto vztah nikdy
neukončila sama,ze strachu ze samoty.Zapíjela agresi z ponižování od sedmnácti let.
Svobodná,bezdětná.
Dáša – odložená k babičce v půl roce života, návrat k rodičům v deseti letech.¨V
manželství tahoun,všechno zvládá při posilování alkoholem,neoceněná manželem,chybí ji
projevy lásky,pije víc ,aby zapomněla. Navíc ve vztahu koalice-manžel - dcera,Dáša – syn.
Neschopnost domluvit se.

Grunt Petr: Zážitkové aktivity v léčbě závislých mladých lidí. Model
používaný v terapeutické komunitě White Light I.
Výchozím modelem pro léčbu a resocializaci osob závislých na drogách v terapeutické komunitě White Light
I. je biopsychosociální model závislosti (např. F.Rotgers, Léčba drogových závislostí). Vychází ze skutečnosti, že
problematiku užívání drog ovlivňují různé součásti lidského života, počínaje fyzickým a duševním zdravím, přes
žebříček životních hodnot, koncept osobnosti až po rodinné a sociální vztahy. Jedná se o řadu různorodých faktorů
ovlivňujících vznik a rozvoj závislosti na drogách.
V biopsychosociálním pojetí drogové závislosti není očekávaným výsledkem léčby a resocializace „pouze“ abstinence
nebo snížení fyzických, psychických či sociálních rizik a poškození vyplývajících z užívání drog v krátkodobém
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horizontu. Jde především o to, aby uživatel drog - klient - dosahoval, v rámci svých možností, změn ve svém
dosavadním způsobu chování ve vztahu k drogám a aby mu bylo umožněno udržet si dosaženou změnu bez návratu k
rizikovější formě užívání drog či života.
Léčba drogově závislých mladých lidí má svá specifika a úskalí. Jedním ze společných
jmenovatelů této skupiny je minimum vlastních tzv. „zdravých„ zážitků. Pod pojmem „zdravý zážitek“
rozumím hlavně zážitky získané při sportu, pobytu v přírodě, ale také zážitky emoční jako například
radost z úspěchu, z dosažení cíle vlastním úsilím atp. Nedostatek takovýchto podnětů v životě často vede
k hledání zážitku jinde např. ve skupině, partě, vrstevníků. Často je to právě droga, která jim umožní
prožít cosi zajímavého, nevšedního a příjemného. Toto tvrzení vychází ze samotné definice drogy: má
tzv. psychotropní účinek, tj. ovlivňuje nějakým způsobem naše prožívání okolní reality, mění naše
„vnitřní“ naladění – prostě působí na psychiku (J.Presl, Drogová závislost).
Jednou ze součástí léčby a resocializace v terapeutické komunitě je tzv. nácvik sociálních
dovedností.Ve standardním modelu nácviku sociálních dovedností se pacienti učí zvládat: negativní
emoční stavy, nutkání vzít si drogu, fyzickou nepohodu, touhy zesilovat pozitivní emoční stavy, sociální
tlak, interpersonální konflikty a touhy zesílit pozitivní emoční interakce (F.Rotgers, Léčba drogových
závislostí).
Zážitkové a zátěžové akce, užívané v modelu terapeutické komunity, napomáhají urychlit či
zintenzivnit procesy spojené s nácvikem sociálních dovedností. Tyto akce jsou nabízeny za účelem
získávání nových zážitků, zkušeností a poznatků. Dávají možnost poznat klientům i jiná řešení volného
času a rozvíjejí jejich obzor po stránce kulturní a společenské (návštěvy biografů, divadla, činohry a
galerie).Extrémní sporty jako skálolezectví, vysokohorská turistika, vodáctví mají poskytnout přirozený
adrenalin a umožňují jim vyzkoušet své fyzické možnosti. V těchto aktivitách se učí klienti zvládat
nejrůznější stresové situace a v jejich rámci získávají motivaci pro život bez drog.
Jednotlivé typy zážitkových aktivit, jejich cíle a rizika
Zážitek je základním zdrojem poznání.
Sport
Nedílnou součástí programu terapeutické komunity jsou sportovní aktivity. V programu jsou
zařazeny pravidelně, několikrát týdně. Sport přispívá k rozvoji fyzické kondice, ale také umožňuje klientům
vytvořit si ze sportu nového koníčka a využít jej i v budoucnu jako náplň volného času. Kolektivní sporty
pomáhají rozvíjet zdravou soutěživost, týmovou spolupráci, ale také mohou přispívat ke zlepšení nálady ve
skupině. Individuální sporty, jako například posilování, běh či aerobik, pomáhají klientům právě s náplní
volného času. Pohybové aktivity si klienti často zařazují i do individuálního léčebného plánu. Do společného
programu jsou zařazovány všechny typy kolektivních sportů, míčové i jiné pohybové hry.
Výjezdy
Jednou z nejoblíbenějších aktivit klienty TK White LightI. jsou tzv. výjezdy. Jedná se o víkendové
či vícedenní akce, kdy se vyjíždí do přírody. Přespává se pod stany či častěji „pod širákem“. Klienti si
samozřejmě nesou vše, co budou potřebovat, na svých zádech. Během těchto akcí mají klienti možnost
poznat jednak zajímavá kulturně-historická místa (hrady, zámky, muzea), krásy naší přírody, ale i naučit se
něco o pobytu v přírodě. Struktura těchto akcí umožňuje klientům „odpočinout si“ od stereotypu běžných dní
v terapeutické komunitě. V programu komunity je zpravidla zařazen jeden týdenní výjezd v létě a čtyři až pět
víkendových akcí za rok.
Na samotné přípravě a plánování výjezdů se podílejí sami klienti – převážně ve výších fázích pobytu
v terapeutické komunitě. Připravují potřebné vybavení, zajišťují soupis potřebných potravin na celou dobu
pobytu, připravují společný program. Zainteresování klientů do příprav akce přispívá ke zvýšení pocitu
zodpovědnosti za sebe, ale také za celou skupinu. Zapomenutý spacák nebo boty mohou způsobit velkou
neplechu. Ztráta odpovědnosti je jedním ze sekundárních důsledků drogové závislosti a její opětovné získání
napomáhá zůstat v abstinenci i po skončení léčby.
Cílem výjezdů je jednak posílení fyzické kondice klientů, ale slouží také pro rozhýbání skupinové
dynamiky,například v období dlouhodobých či skrytých konfliktů ve skupině. Tento typ akcí nazýváme
„zátěžové“. Průběh celé akce je koncipován tak, aby klienti byli vystaveni velké zátěži, kterou mohou
zvládnout pouze jako celek. Většinou jde o mnohakilometrové pochody se zátěží, s náročnými podmínkami
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pro přenocování, pro přípravu jídla atp. Pro „přežití“ skupiny je bezpodmínečně nutná vzájemná spolupráce.
Z počátku dochází mezi členy skupiny k eskalaci napětí. Tenze je užitečná jako hybná síla, která podněcuje
úsilí o změnu, jako faktor, který podporuje orientaci diskuze na verbalizaci negativních pocitů prožitků, jako
faktor, který podporuje projevení maladaptivních stereotypů chování (S.Kratochvíl, Skupinová psychoterapie
v praxi). Tento tlak většinou vede k otevřenému konfliktu. Dále se s tímto konfliktem pracuje přímo na místě
formou interakčního skupinového sezení. Interakční sezení je více zaměřeno na proces než na obsah.
Orientuje se přímo na skupinovou dynamiku, na to, co se mezi členy skupiny děje, jaké jsou vztahy a
vzájemné reakce, jejich změny a vývoj. Primární důraz je položen na aktuální prožívání dynamiky, na
pocitovou složku interakčně zaměřených komunikací. Sekundárně jde o pojmové zpracování interakčních
prožitků (S.Kratochvíl, Skupinová psychoterapie v praxi). Častým výsledkem těchto sezení je uvolnění
napětí ve skupině. Skryté konflikty se otevřeli, skupina si mezi sebou vyříkala ožehavá témata, dochází ke
katarzi. Skupina začíná více spolupracovat, pomáhat si. Tato skutečnost má velký význam pro vytvoření
nebo posílení skupinové koheze. Skupinová koheze v terapeutickém procesu má značný význam. Členové
kohezní skupiny se více akceptují a vytvářejí si k sobě hlubší vztahy. Jsou ochotni brát se navzájem vážně a
pokračovat v komunikaci, i když se vytvoří konfliktotvorný materiál. Skupina a její členové musí mít pro
jedince dostatečný význam, aby byl ochoten snést nepohodlí, spojené s řešením konfliktů.(S.Kratochvíl,
Skupinová psychoterapie v praxi).
Součástí zátěžových akcí jsou mimo interakčních i tématická skupinová sezení a ranní komunity
s reflexí programu a prožitků z uplynulého dne. Výhodou pro tato sezení je změna obvyklého prostředí, která
přispívá k uvolněnější atmosféře i k větší otevřenosti klientů. Například večerní skupinové sezení u
táborového ohně mívá svou zvláštní, až mystickou atmosféru, které lze využít i pro práci s intimními tématy
klienta.
Tyto výjezdy kladou velké nároky nejen na klienty, ale také na terapeuta(-y), kteří se ho účastní.
Velká fyzická (mnohakilometrové pochody) a psychická (odpovědnost za zdraví klientů) zátěž jsou velkým
stresovým faktorem. Pro zvládání fyzické zátěže je pro terapeuta důležitý trénink a pro zvládání stresových
situací snad jen psychoterapeutický výcvik. Pro plánování výjezdů je dobré vybírat lokality, které terapeut
sám dobře zná – známé prostředí pomáhá snížit stresovou zátěž.
(Skálo)lezení
Bývá převážně součástí výjezdů. V TK White Light I. je možné nacvičovat lezení i během
odpoledních sportovních aktivit díky blízkosti cvičných lezeckých skal.
Skálolezectví je jedním z takzvaných adrenalinových sportů, což znamená, že při jejich provozování
se do těla uvolňuje velké množství adrenalinu. Tímto lze závislým mladým lidem ukázat, že silných zážitků
se dá dosáhnout i jinou cestou než je užití drogy. Stojí to ovšem nemalé úsilí.
Při lezení po skalách má člověk nejen libé pocity při samotném výstupu a dosažení vrcholu skály, ale
zažívá také strach a stres. Zvládání stresu je rovněž populární strategií v léčbě drogových závislostí.
Důvodem pro její zařazení do systému léčby je to, že stres hraje významnou roli jako prekurzor drogových
závislostí a relapsů. Pacienti si často přejí dosáhnout dočasné úlevy od stresujících faktorů ve svém životě.
Látky jako alkohol, barbituráty, opiáty a marihuana jsou často používány k úniku od napětí, stresu a úzkosti
(F.Rotgers, Léčba drogových závislostí).
Mezi horolezci se toho mnoho napovídalo i napsalo o „přátelství na laně“ a to je jeden z pojmů, který
je pro tento sport typický. Tento fakt je samozřejmě využitelný i v terapeutickém procesu. Důvěra mezi
lezcem a tím co ho jistí musí být velká, jinak nelze překonat strach a postupovat vzhůru. Toto aplikováno do
prostředí terapeutické skupiny znamená jednoduchou rovnici: zvyšování důvěry = zvyšování koheze.
Významnou měrou lezení působí na sebedůvěru. A to oběma směry, tedy nahoru i dolu. Při
úspěšném zdolání vrcholu je každý na sebe pyšný, je hrdý na to co dokázal, ale neúspěch často znamená
zklamání ze sebe samého. Obou těchto množností můžeme využít. Pro jedince neprůbojného, s nízkou
sebedůvěrou lze zvolit výstup méně náročný, tak aby ho zvládl. A pro tzv. „frajírky“, kteří ostatním členům
skupiny dávají najevo jak jsou dobří, vybrat výstup natolik obtížný, že na něm poznají, že i oni mají své
limity.
Lezení po skalách má ovšem i jednu stinnou stránku a to nebezpečnost tohoto sportu. Neopatrný
pohyb po skále ve velké výšce může mít fatální následek. Z toho plyne veliká náročnost a zodpovědnost
terapeuta, event. instruktora. Je proto nezbytné, aby sám terapeut byl zdatným lezcem a byl i proškolen
v oblasti výcviku lezeckých dovednosti. Zde snad nejvíce platí poučka, že klienta nemohu dovést dál, než
jsem sám schopen dojít.
Vodáctví
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O všech výhodách a nevýhodách výletů s klienty za sportem a zážitkem jsem toho již napsal dost,
tak jen malá poznámka k vodáckému sportu. O bezpečnosti, tedy plovací vesty, proškolený terapeut atp. se
zmiňovat nebudu, ale jeden důležitý faktor zmíním. Jde o blízkost alkoholu a často i marihuany ve
vodáckých kempech podél všech českých řek. Je to ovšem možnost jak s klienty pracovat při prevenci
relapsů. Jestliže má být dosaženo stabilní abstinence, léčba musí pacientovi pomoci uvědomit si vysoce
rizikové situace, za kterých je nejpravděpodobnější, že bude znovu užívat drogy, a pomoci mu vytvořit si
jiné, účinnější způsoby, jak se s nimi vyrovnat. (F.Rotgers, Léčba drogových závislostí). Je zde šance jak
ukázat závislým lidem, že je možné se bavit i bez drog a alkoholu a že naopak „čistá hlava“ může tyto
zážitky umocnit.
Výjezdy za kulturou
Užívání drog má za následek i velké zploštění zájmů, ty se orientují pouze na sehnání drogy a občas
na nalezení místa, kde se dá přespat. Chodit do divadla, kina, či na koncerty znamená pro většinu závislých
jen způsob jak utratit peníze, které jsou určeny na drogu. Z tohoto důvodu jsme do programu terapeutické
komunity zařadili tento prvek, který umožňuje mladým lidem poznat něco nového nebo objevit dříve
ztracené zážitky z filmových či divadelních představení, z koncertů, výstav.
Toto je jen částečný výčet zážitkových aktivit, které lze v prostředí terapeutické komunity
praktikovat. Nezmínil jsem například běžkařské výlety, cykloturistiku, vysokohorskou turistiku, ale tyto
aktivity jsou v českém prostředí financování neziskových organizací pouhým snem. Samozřejmě, že třeba
lezení po skalách nebo třeba návštěva koncertu vážné hudby nejsou zážitky, které osloví každého. Myslím,
ale že čím větší je nabídka zájmových aktivit pro závislé mladé lidi, tím mají větší šanci si v nich vybrat, tu
která jim něco přináší a může jim pomoci v dalším životě bez drog. A i kdyby nebyla žádná z těchto
nabízených aktivit pro klienta zajímavá, tak samotný proces skupinové dynamiky mu může poskytnout
vodítka pro abstinenci.
… a na závěr perličky z praxe
Nepříjemný, ale poučný byl zážitek z jedné lezecké výpravy. Hned první den, po příchodu do kempu
jsme s klienty vyrazili do skal lézt. Během nácviku lezení asi padesát metrů od naší skupiny spadl ze skály
německý lezec a vážně si poranil nohu. On byl při vědomí a spolu se svým spolulezcem byli oba v šoku.
Klienti neváhali a dle mých rad jsme mu poskytli první pomoc, zavolali záchranou službu a jim pak pomohli
raněného odnést k vrtulníku. Pro všechny, včetně mě to byl velmi silný zážitek, při kterém jsme si mohli
vyzkoušet jak je těžké, ale zároveň důležité umět a moci poskytnout pomoc člověku v nouzi. Neméně
důležitá byla pro klienty i možnost naučit se základům poskytování první pomoci a dokonce si je vyzkoušet
iv praxi.
Noční pochod na Bukovou horu jsem s klienty absolvoval v situaci, kdy skupina byla velmi
rozhádaná, panovala nekonstruktivní nálada, na skupinách se probírali pouze vzájemné konflikty, skupině
hrozil absolutní rozpad. Po večerní skupině, která byla již několikátá v řadě bez výsledku jsem všechny
svolal, na dlouhý provaz navázal oka pro každého jedno a vyrazili jsme na cca patnácti kilometrovou tůru,
všichni na jednom provaze. Instrukce byla jasná, za žádnou cenu se provazu nepustit. Z počátku rostlo
napětí, ale v poměrně rychlém tempu neměl nikdo náladu mluvit. Nutnost najít společné tempo, přizpůsobit
se jeden druhému a fyzická námaha pomohli skupině nalézt tzv.“společnou notu“ a to doslova, protože při
cestě zpět jsme si i společně zazpívali. Ve skupině tento zážitek pomohl odbourat vzájemnou nevraživost a
pro další dny přinesl více vzájemné tolerance.
Voda byla jedním z mých neúspěchů. Bylo to v začátcích mé práce v komunitě. Zanedbal jsem jednu
z podstatných součástí práce se skupinou a to řešení interpersonálních vztahů jejích členů. Během týdenního
výjezdu jsem klientům nedal dostatek prostoru pro skupinové řešení konfliktů a po pravdě řečeno jsem jim
ani nevěnoval pozornost. Vzniklo několik podskupin, které vzájemně soupeřily. Skupina jako celek ke konci
výjezdu již vůbec nepracovala. Trvalo poměrně dlouhou dobu po návratu, než se skupina znovu
konsolidovala a situace se uklidnila. Pro mě byl tento výjezd velkým ponaučením : uvědomil jsem si, že
vzájemné vztahy členů skupiny jsou základním pilířem pro skupinovou práci.
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ÚVOD
Barva pleti je jednou z nejviditelnějších odlišností. Na to doplatily v dlouhé historii lidstva celé
generace příslušníků národů a ras. Co je jiné, vyvolává strach. Strach vybuzuje obranné mechanismy a my se
přece musíme bránit. Člověku však byl dán dar myšlení. A s ním i odpovědnost za skutky provedené
z nerozvážnosti či zlého úmyslu. Chci se proto obrátit na svědomí každého z nás. Nic nás to nebude stát.
Nejdřív zkusme poznávat a pak teprve suďme.
Myslím, že nikde na světě nenajdete přesnou kopii člověka. Vizuálně možná hodně podobného, ale
opravdu stejný nebude zřejmě nikdo. Lišíme se tolika věcmi. Charakterem, způsobem prožívání, mírou
intelektu, temperamentu, stavbou těla, barvou očí, vlasů, pleti a spoustou dalších věcí. Přesto je vždy skupina
lidí, kterou něco spojuje. Tradice, víra, původ, rasa, přesvědčení, atd. atd.. Tyto věci by měly být předmětem
našeho zájmu, ne opovržení či nenávisti. Romové jsou jiní než my. Uvědomujeme si to. Jsou jiní uvnitř i na
první pohled.
Poprvé jsem se s Romy setkala v podstatě až v Ústí nad Labem, když jsem nastoupila na vysokou
školu. U nás, v malé vesničce v jižních Čechách, nikdy žádný Rom nebyl. V celém širokém okolí pak byly
asi dvě rodiny, které se svým prostředím splynuli natolik, že jsem jejich odlišnost jako malé dítě prostě
nevnímala.
Až ve chvíli, kdy jsem nastoupila do Kontaktního centra pro drogově závislé, jsem začala tušit určité
rozdíly mezi majoritními klienty a klienty romského původu. Zdálo se mi, že se chovají odlišně. Řeší jiné
problémy, jinak prožívají své radosti a smutky. Chtěla jsem poznat, proč tomu tak je. A tady někde je asi
začátek této práce.
ROMOVÉ A DROGY
Na počátku bych se chtěla zmínit o tom, že Romové, podle mého názoru, využívají účinky drog
zejména jako prostředku k úniku z neutěšené reality neustálého tlaku ze strany majority5. Nároky, které na ně
většinové obyvatelstvo klade, jsou pro ně příliš velkým stresorem6. Z těchto pro ně úzkých mantinelů se
v současné době, kdy nefungují tradiční společenské mechanismy, jen těžko dostávají. Droga je cestou
rychlou a bohužel na nějakou dobu poměrně účinnou.
Pervitin
Amfetaminy mají vzhledem k rodině otcovskou funkci. Jsou dynamizující, o objevování, porušování
hranic, o osobním rozpínání. Uživatelé touží po extroverzi7, omnipotenci8, často trpí sebepodceňováním.
Tyto drogy proto upřednostňují lidé s výrazně separačními tendencemi ve vztahu k rodině.9
Z tohoto důvodu předpokládám, že obliba této drogy, vzhledem k výrazné fixaci na rodinu, která je u
Romů více než evidentní, není příliš vysoká, neboť by to narušovalo jejich chápání tradičního sociálního
uspořádání. Z vlastní praxe usuzuji, že ji užívají více integrovaní Romové.
ECSTASY (EXTÁZE)
Mezi Rómy, není tento druh drogy příliš rozšířen. Snad je to tím, že Romové mají velkou schopnost
empatie vrozenou a nemají tedy potřebu si ji zvyšovat pomocí této drogy. Užívají ji spíše experimentálně.
HEROIN
Tato droga je mezi Rómy velice populární. Dá se říci, že mezi závislými se leckdy nacházejí celé
rodiny. Heroin doslova decimuje příslušníky romského etnika bez rozdílu pohlaví, věku a sociálního
postavení. Domnívám se, že velká obliba této drogy mezi Romy spočívá v její schopnosti navodit pocit
bezpečí a klidu, což pro ně může být žádoucí ve smyslu tlaku ze strany majoritního obyvatelstva, které
obvykle vyžaduje klidný způsob komunikace a standartní projevy emočních pohnutek (romská povaha je
mnohem temperamentnější než majoritní). O této droze se někdy říká, že se po ní uživatel cítí jako ”u
maminky v bříšku”.
Heroin a opiáty symbolizují mateřskou funkci, potřebu mateřské lásky. Jsou zde výrazné
symbiotické10 tendence. Touha uživatelů po klidu, rovnováze, jistotě a bezpečí11. To podle mého názoru
přímo souvisí s chápáním úzkého vztahu k matce a rodině vůbec jak to známe u Romů.
5

Majorita- většina, kolektiv, Slovník cizích slov, Praha, Encyklopedický dům, 1996
Stresor- příčina stresu, Slovník cizích slov, Praha, Encyklopedický dům, 1996
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Extroverze – přístupnost vnějším podnětům, snazší přizpůsobivost, otevřenost vůči ostatním, kolektiv : Slovník cizích
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Z referátu Střediska pro mládež a rodinnou terapii, AT konference 2000
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HALUCINOGENY
Z vlastní zkušenosti vím, že tato kategorie zneužívaných látek není mezi Romy příliš oblíbená, snad
pouze v experimentálním smyslu užívání. Napadá mě, že by to mohlo souviset s jejich přirozenou intenzivní
schopností prožívat bohatý vnitřní život a vnímat i mimosmyslově.
TĚKAVÉ LÁTKY
U Rómů je tento způsob narkomanie rozšířen a to především v mladším věku, pro snadnou
dostupnost látek.
3. ROMOVÉ V LÉČEBNÉ PÉČI
1) Detoxifikační jednotka
Romové využívají detoxifikačních jednotek většinou jako rychlého způsobu zbavení těla
abstinenčních příznaků, výjimečně však nastupují následnou léčbu, kterou je například pobyt v terapeutické
komunitě.
2) Terapeutické komunity
Komunita připomíná svou strukturou tradiční romské soužití, jde zde ale o náhodné soužití lidí bez
rodinných vazeb. Právě proto Romové nejsou schopni se stoprocentně včlenit do takto náhodné struktury.
Funguje zde sice přímá komunikace a trest bezprostředně po provinění, jak je tomu u tradičních romských
komunit, ale je porušeno základní pravidlo o vynášení vlastních problémů mimo rodinu. 12
3) Psychiatrické léčebny
Romové upřednostňují formu ústavní léčby v psychiatrické léčebně před komunitním způsobem
léčby v terapeutické komunitě a to hned z několika důvodů.

Sterilní prostředí nemocnice je pro ně známější, již se s ním setkali. Zároveň je pro ně
přijatelnější kratší doba léčby v léčebně než dlouhodobý způsob léčby v terapeutické komunitě.
Vyhovuje jim také více způsob péče o pacienty, který se spíše zabývá symptomatologií nemoci a
neklade takový důraz na osobnostní rozvoj pacienta (psychoterapie).
4) Doléčovací zařízení
Romové doléčovacích programů téměř nevyužívají. Úzký kontakt s rodinou jim umožňuje přímý
návrat do rodiny ihned po léčbě a ta pak splní následně resocializační13 funkci sama.
4. ZPUSOB KONTROLY NORMATIVNÍHO CHOVÁNÍ V TRADIČNÍ ROMSKÉ RODINĚ
”Bibacht te manuš čoro, mek goreder bibacht, te hino korkoro.”
”Je neštěstí, je-li člověk chudý, ale horší je, je-li sám.”
Základní jednotkou romské společnosti je rodina – fameľija. Tradiční rodina se od moderní rodiny
západního typu liší především soužitím několika generací. Příslušnost k rodině má pro Roma zásadní
význam. S rodinou se identifikuje, řeší s ní všechny své problémy (nemyslitelné je tzv. ”praní špinavého
prádla” před lidmi vně komunity a to v tomto i přeneseném významu – duševní nepohody, problémy..14),
stává se součástí její složité struktury, přijímá její přísná pravidla, kulturní a etické normy.
Porušení těchto norem, nedodržení příkazů a přestoupení zákazů bylo v minulosti u Romů věcí
povinného veřejného přetřesu. Ten byl jedním z důležitých regulátorů normativního chování.15
Úzké spojení mezi jednotlivými rodinami umožňovalo dokonalý přehled o dění v celé komunitě a
každý tak byl vlastně vystaven neustálému dohledu. Ten se uplatňoval především v minulosti, kdy spolu žily
v osadách širší příbuzensky propojené skupiny Romů, což ovšem v současné době vzhledem k městskému
způsobu bydlení a postupnému rozpadu tradičních forem sociálních vztahů pozbývá na funkčnosti a je
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Symbióza – výhodné soužití, plodná spolupráce, kolektiv: Slovník cizích slov, Praha, Encyklopedický dům, 1996
Z referátu Střediska pro mládež a rodinnou terapii, AT konference 2000
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jedním z nejdůležitějších faktorů, jež ovlivnil velký nárůst sociálně patologických jevů (tedy i toxikomanie)
u romské populace.
Tento způsob sociokulturní kontroly je typický pro všechny komunity, kde se lidé osobně znají, a
kde anonymita dosud nezastřela osobní vztahy. Problémy se zde řeší přímo a nikoli zprostředkovaně přes
instituce. Trest následoval bezprostředně po provinění. Domnívám se, že z tohoto důvodu dnes pozbývají
jednání s institucemi efektu. Chybí totiž rychlá reakce na přestupek. Ve zveřejnění uvnitř komunity a
zveřejnění před sankční institucí je velký rozdíl. Mezi Romy byla citelným trestem ostuda. Ještě horší byla
obecná ostrakizace16. S proviněným nesměl nikdo promluvit, lidé se mu vyhýbali. K takovému trestu
nedocházelo často, protože to vzhledem k identifikaci Romů s rodinou znamenalo v podstatě sociální smrt.
Odpuštěno bylo proviněnému ve chvíli, kdy komunita intiuitivně vycítila jeho pokání a snahu o změnu a ne
po uplynutí doby trestu, jak je tomu v současném systému trestního postihu u nás.17
Romská strukturace času je nejspíše odlišná od pojetí majoritního . Budoucnost pro ně není
samozřejmým pojmem. Žijí zejména přítomností a minulost jim připomínají příběhy a vzpomínky, z nichž
dodnes čerpají svá mravní ponaučení.
PROBLÉMY V LÉČEBNÉM PUSOBENÍ
Ze zkušeností pracovníků z různých typů zařízení vyplývá, že stávající systém péče nepočítá
s odlišnostmi etnické menšiny. Přitom je zřejmé, že problémy o kterých se odborníci z daných oblastí
zmiňují, právě z těchto odlišností vycházejí.
Léčba ve středně a dlouhodobých zařízeních, počítá s aktivní účastí klienta na skupinové terapii.
Terapeuti však často udávají, že Romové nechápou smysl této terapie. Není divu. V předchozí části se
zmiňuji o vnímání času u Romů. Zcela u nich schází vnímání budoucnosti. To co bylo, z toho se učíme, to co
je, to žijeme, ale to co bude, to prostě pro Romy bude. Jak potom přijatelně vysvětlit intenzivní a bolavou
práci na své osobnosti, když se má projevit až v době, kterou pro sebe Rom v tu danou chvíli nepokládá za
důležitou?
Dalším problémem je verbalizace a strukturování vnitřního světa Roma. Pokud na mě rodiče doma
budou hovořit romsky, případně velice špatnou češtinou obohacenou o vulgarismy a gramatické nepřesnosti,
budu zřejmě jen ztěží schopna popisovat tak složité procesy, jako je vnímání a prožívání. Navíc nepočítáme
s daleko vyšším temperamentem. Nemusím zařazovat a popisovat své smutky a radosti, když je mohu např.
vyzpívat, vytancovat apod. Zvláště, bylo-li to zvykem ve skupině lidí, u kterých jsem vyrůstala a jejichž
vzorce chování jsem přejímala.
Odborníci si často ztěžují na značný vliv rodiny na romského klienta. V tom bych bych však
neviděla jen nevýhody. Pokud bychom totiž dokázali odbourat nejistotu ze strany romských rodičů a
dokázali je přesvědčit ke spolupráci, měli bychom velice silného spojence, který by pomáhal abstinujícímu
čerpat sílu k pokračování v léčbě. Myslím si, že dokážeme přesvědčit trpělivým a mírným přístupem tyto
rodiče, že stojíme především na jejich straně. Jistě bude to chtít čas, ale vydržela-li stávající situace tak
dlouho, na nápravu nám jistě také ještě něco zbývá.
Tito klienti se také cítí v léčbě osamoceni. Mají naučeno z rodiny, že nemohou vynášet ”špinavé
prádlo” na veřejnost (mimo romskou rodinu) a tady se to po nich přímo vyžaduje. Tento vnitřní rozpor pak
mají snahu dohánět identifikací se skupinou, nebo některými jejími členy. To je však pro terapii nežádoucí.
Chceme rozvíjet morálně volní vlastnosti daného klienta a on utíká k někomu jinému, nebo se schovává za
zájem skupiny.
O finanční stránce léčby nemá zřejmě smysl se nějak více rozepisovat. Tak jako mezi majoritními
rodiči se vyskytují lidé, kteří si mohou pro své děti tento typ léčby dovolit, tak jsou pochopitelně i mezi
Romy. Ovšem jestli jich je stejné procento, nebo jsou-li na tom často nezaměstnaní romští rodiče hůře, to už
nejsem schopna posoudit.
Sociální pracovnice uvádějí, že se Romové neorientují v sociální politice. Je to totiž naše sociální
politika. Můžeme si vše přečíst v zákoně, zeptat se na jednotlivých úřadech. Jak by nám to asi šlo,
kdybychom neuměli pořádně jazyk, byli bychom částečně negramotní apod.?
Snad se mi podařilo vysvětlit nejčastější problémy, se kterými se Romové v léčbě své závislosti musí
potýkat.
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Z výše uvedeného komentáře vyplývá, že Romové přistupují k léčbě díky svým kulturním
odlišnostem a zvyklostem jinak, a zdá se , že to hraje důležitou roli v úspěšnosti jejich léčby.
6. KRITÉRIA VÝBĚRU SLUŽEB
Romové využívají nejčastěji služby, které nejsou v rozporu s jejich rodinnými tradicemi. Dále
využívají služby, které akutně potřebují vzhledem ke stávajícímu způsobu života který vedou, přesto že jsou
jim nabízeny služby další. Myslím, že se z tohoto způsobu chování dá vyčíst ze strany Romů jistá nedůvěra
k dané léčebné instituci a neschopnost se orientovat v širším systému nabídky organizací poskytujících péči
o závislé.
Z tohoto důvodu se pak dále domnívám, že tito klienti vyhledávají léčbu v zařízeních, kde se
setkávají s prostředím, které už znají, bez ohledu na efektivnost léčby. V těchto zařízeních bývají pak v léčbě
často neúspěšní, protože daná instituce nerespektuje a nepracuje se zvláštnostmi tohoto etnika.
Po zkušenostech, které získali z předchozí léčby se proto ve většině případů rozhodují o další možné
léčbě v rodinném prostředí, které dobře znají, ve kterém mají podporu a které respektuje způsoby jejich
vyjadřování a prožívání.
7.Závěr
Co říci závěrem? Romové tu s námi byli a budou. Problém drogové závislosti ve skupině Romů, je
také naším problémem, stejně jako drogová závislost příslušníků majority.
Snažila jsem se touto prací poukázat na nevyhovující systém léčby drogově závislých Romů. Jistě
není pozdě začít s těmito informacemi pracovat.
Aby byli příslušníci romského etnika při léčbě své závislosti úspěšnější, je třeba udělat ve stávajícím
systému jejich léčby změny.
Vzhledem k tomu, že se u těchto závislých projevuje dezorientace a nedůvěra k léčebným institucím,
je třeba zintensivnit způsoby osvěty a primární prevence na školách s vyšším procentem romských dětí tak,
aby již od dětství chápali nebezpečí spojená s užíváním drog a všechny možné způsoby léčby drogové
závislosti pro případ, že by narkomanii přesto propadli.
Dále je třeba pokusit se navázat kontakt s romskými rodiči, kteří mají na své děti veliký vliv.
Domnívám se, že pokud bychom spolupracovali s rodiči závislých Romů, mohli bychom z velké části
ovlivnit úspěch léčby jejich dítěte. Závislý se totiž z léčby většinou vrací zpět právě do rodiny. Je tedy třeba
připravit podmínky jeho návratu tak, aby nedošlo k opětovnému propadnutí životu v závislosti. Rodiče by
měli být schopni pomoci závislému začlenit se zpět do zdravé populace etnika.
V léčbě je pak zřejmě potřeba pro práci s tímto druhem klientely pracovat formou alternativních
způsobů vyjadřování. To znamená zvýšit důraz na neverbální techniky projevu emocí a prožívání pomocí
arteterapie a muzikoterapie.
Zřejmě bude také nezbytné vytvořit zvláštní terapeutické skupiny s vyšším procentem etnických
Romů, aby byla zajištěna možnost vyjadřovat se před příslušníky své národnostní skupiny, což by mělo
odbourat současné obtíže romských abstinentů s projevem v cizím (neromském) prostředí. V těchto
skupinách by se měli objevovat proškolení romští asistenti a terapeuti, kteří by byli schopni správně
interpretovat momentální duševní pochody klientů. Zabránilo by se tak dezinformacím a následným
vyloučením z léčby z důvodů špatně pochopeného chování Roma, který právě podstupuje léčbu. Možností je
systém léčby založený na soužití Romů v komunitě, která je vedena romskými vychovateli. Odborní
psychologové a psychoterapeuti, by do komunity docházeli několikrát týdně v přesně daných intervalech.
Výsledky své práce formou arte a muzikoterapeutických technik by pak konzultovali s romskými pracovníky
komunity spolu s doporučeným postupem práce s jednotlivými klienty. Tito vychovatelé by potom, jako
příslušníci stejného etnika měli větší šanci při práci s abstinujícími v léčbě. Předešli bychom pocitům
nedůvěry a dali tak šanci lidem, kteří se rozhodli pro život bez drogy a přitom nechtějí či nedokáží zapřít své
kořeny.

46

Haspeklová Radka:
Práce s „ tady a teď „ v psychoterapeutické skupině
Úvod:
K práci na tomto tématu jsem se rozhodla,když jsem na přelomu druhého a třetího ročníku
sebezkušennostního výcviku v psychoterapii zjistila, jak je pro mne důležitá práce s TADY A TEĎ ve
skupině.

Zpočátku jsem žila hodně ve svých minulých příbězích a vztazích, což vedlo k tomu, že
jsem nebyla plně přítomná při aktuální práci ve skupině.Zaměřit se jen na příjemnou budoucnost
bez procesu cesty k ní mi také nevyhovovalo a myslím si, že pro mě byla právě má cesta se skupinou
nejcenější a nejvíce mi pomohla vyrovnat se s minulostí prožít součastnost a těšit se na budoucnost.
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Obecně o práci s TADY A TEĎ v psychoterapeutické skupině :
Pohyb člověka v životním poli souvisí také se sociální situací ve které se nachází, nacházel či bude
nacházet. Každý člověk je členem mnoha skupin, které pro něj mají různý význam a ve kterých je rozličným
způsobem zařazen. Podstatnou úlohu mají malé skupiny, v nichž je členem, nebo na toto členství aspiruje.
Skupina prochází různými fázemi, vyvíjí se, má svá pravidla i cíle.Jednou z mnoha možností práce
v psychoterapeutické skupině je také využití toho, co se aktuálně - TADY A TEĎ - ve skupině děje,
umožnit klientovi si to prožít a hovořit o tom.
Jedním z cílů psychoterapii je poznání a odhalení těch stránek osobnosti, z nichž vzniká úzkost,
pocit viny nebo naopak studu. Podívat se na svůj minulý život bez zkrášlování, uvědomit si důležité, ale
dosud potlačované věci, objevit nevědomé příčiny konfliktů, které vedou k vývoji příznaků a v neposlední
řadě i zabývání se aktuálními vztahy ve skupině, i tím, co je nevyřčené , uvědomování si vzájemných rolí a
pozic ve skupině, postojem k skupině jako takové , dynamikou vzájemných přenosových vztahů a projekcí.
Pro pacienta je skupina často jediným místem, kde je uznáván a přijímán a kde se může ukázat
takový, jaký doopravdy je. Není náhradou jiných společenských vztahů, ale může zde získat odvahu
k vstupování, tvoření a udržování vztahů jiných.
Skupina podporuje vzájemné porozumění, toleranci, trpělivost, učení se naslouchat druhému,
navazovat na něj, smysluplně komunikovat, respektovat své i cizí zájmy, nechat se korigovat, ale zachovat si
svou individualitu a svobodu.Klade důraz na bezprostřední vnitřní zážitek , nácvik projevování se toho, co
pacient cítí zde a nyní vůči sobě i vůči ostatním , naučit se přijímat a prožívat to, co lidé cítí vůči němu. Dále
pak i poznání, jak se na problémových , konfliktních a frustrujících vztazích sám podílí svými reakcemi.
Dobře fungující skupina má tendenci zachovat svou strukturu(diferenciaci rolí, pozic a statusů
jednotlivých členů ), upevnit své normy a rozvinout komunikaci.
Skupinová činnost závisí na soudržnosti skupiny , vytvoření pocitu bezpečí, otevřené atmosféry,
kdy skupina naslouchá všem svým členům, kteří se zároveň neobávají nepochopení, zesměšnění, nesouhlasu
a snaží se příčiny „ neshod“ řešit . Kritika je přitom klidná, s malým množstvím osobních útoků, není to boj
o moc ( to možná jen zpočátku ),není hlavní , kdo řídí , ale jak pracovat s problémem, hledají se způsoby
„jak by to šlo „ a méně již důvody„ proč to nejde „.
Je ale nutno si uvědomit , že ve skupině nejsou a nemohou být jen pozitivní vazby a pracovat s tím.
Kdyby neexistovaly tyto negativní vazby, nemohli bychom potom prožít ani ty pozitivní. Zároveň by ze
skupiny zmizela dynamika, napětí a výkon by byl mizivý.
Lze tedy říci, že ve fungujících skupinách převládá spolupráce, která pomáhá vyrovnat se s
nepříjemnými situacemi a tenzemi, které skupina aktuálně prožívá. Hovořit o tom co se ve skupině zrovna
TEĎ děje, než použít agresi, únik, mlčení, apatií, únavu, somatizaci, zobecňování, zlehčování, povrchnost,
uzavírání se , odklánění se od tématu, stálé bloudění v minulosti či snění o budoucnosti. Tím se jen zvětší
psychická zátěž, ztíží se komunikace, vznikají podskupiny a podobně. To vše odvádí klienta od sebe
sama.Všech těchto procesů lze zároveň užít k aktuální práci se skupinou.
Dění ve skupině je barevné , různé situace jako smích, pláč, radost, smutek naštvanost, únavu atd. lze
na skupině prožít v přítomnosti na pocitové úrovni a s pomocí skupiny to i zpracovat a naučit se tak reagovat
na situace v běžném životě.
Podobně lze s TADY A TEĎ pracovat při tichu ve skupině – zda ticho „ patří k této situaci“ , o čem
vlastně je , jak ho kdo prožívá, co v něm vyvolává, lze ventilovat naštvání na terapeuta, na druhé, může
souviset s tajemstvím ve skupině, s podskupinami, tíhou, napětím, může to být i dozvuk předcházejícího
programu či parakomunikace.
Nabízí se možnost pracovat s tím , kdo , jakým způsobem a proč uvolňuje napětí. Je třeba o tom
mluvit.
Materiál k práci na to, co se děje mezi pacienty TADY A TEĎ lze také čerpat z režimu
stacionárních a ústavních skupin. Na příkladu rozcvičky lze vidět jak je možno se součastnou situací
pracovat.
Je možno pochválit za přípravu, provedení, snahu o uvolnění a pobavení skupiny, mluvit ale i o
tom,zda to dělá pro druhé, pro ocenění, za druhé a jak se to vztahuje zrovna v tuto chvíli k jeho životu, zda i
jindy nedělá něco podobně a co mu to přináší konkrétně v tuto chvíli i obecně.
Další z možností rozcvičky je také uvolňování napětí různými technikami, stmelení skupiny
společnou aktivitou, doteky, zvuky atd., pak lze opět probrat co bylo příjemné , co ne, jaké se uvolnily
pocity, jaká je možnost si je prožít a sdělit je.
Tato práce je samozřejmě jen dílčí součástí celého psychoterapeutického procesu a ani ji nelze
používat stále, protože věci musí v klientovi nejprve uzrát, aby je byl schopen později procítit a možná i
sdělit druhým.
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Skupina může využít k práci informace od pacienta o lidech a různých situacích z jeho života a
pomoci mu takzvaným“ nastavením zrcadla „připomenout a prožít si TADY A TEĎ , v této skupině a v tuto
dobu situaci či člověka v jeho životě. Ale rozdíl je v tom, že si pacient může „cvičně„ zkusit říkat druhým ,
co v něm vyvolávají za pocity a společně na tom pracovat.
Skupina i terapeut si přitom všímá, co dělá když…, jak reaguje když… , jestli to sám o sobě ví, zda
to vnímá, jestli se v tom někam posouvá , vyvíjí a zda diferencuje své cítění, myšlení a chování v těchto
situacích.
Minulost i budoucnost se může stát zkreslenou, zamlženou, nečitelnou, nezřetelnou, vybledlou ,
nejasnou, zastřenou atd. ale to co prožíváme teď je skutečné.
Minulost nelze změnit, ale to co si z ní klient nese lze s využitím pocitu bezpečí ve skupině
pochopit. Nevyjasněné vyjasnit, nakreslit zkreslené, odmlžit zamlžené, přečíst nečitelné, zviditelnit zastřené.
To platí i o budoucnosti.
Při práci s TADY A TEĎ v terapeutické skupině je možné uvědomění si něčeho podobného
z minulosti. Interpretace ve skupině by měly být otevřené, pacienti si mohou věci vyříkat , ale vedoucí nemá
se svou interpretací hned „ skočit na klienta“, to má dělat skupina, protože tak dává pacientovi již zmíněnou
zpětnou vazbu.

Je třeba vzít v úvahu i to, že ve skupinách jsou rozdíly , zjistit aktuální stav skupiny, počítat
i s tím, že i její členové jsou na různém stupni „ skupinového vývoje“, někdo je již dál, někdo se
stále nemůže nakopnout a rozjet, na tomto místě lze podobu TADY A TEĎ zpracovat v otázkách,
co je možné s tímto stavem dělat, jak se do toho komu chce, nechce , opět lze mluvit o skupinových
i individuálních cílech atd.
Úkolem je dovědět se prostřednictvím vlastních zážitků ve skupině více o sobě samém i o
tom, jak se ve skupinách chovají druzí, jak toto vlastní i cizí chování ovlivňuje skupinovou
dynamiku. Uvědomění si vlastního chování a zacházení s ním.
Dalším cílem skupiny je dosáhnout hlubšího sebepochopení i větší uvol-něnosti ve vztazích ,
získávání poznatků o druhých lidech, rozvoj dovedností při řešení konfliktů jinak než mocí a manipulací.
Skupina není vždy strukturovaná, nemá svého protagonistu, převažuje v ní ale často práce
s materiálem, který vzniká ZDE A NYNÍ . Je třeba vytvářet atmosféru důvěry, která umožní
sebeprojevování a sebeotevření.
Čím víc v tomto ohledu člověk ve skupině dá, tím víc od ní dostane.
Psychoterapeutická skupina nemůže člověka naučit něco, co se zcela zásadně příčí jeho přirozenosti..
Nemůže vytvořit něco ideálního – osobu, vztahy, zručit život bez konfliktů, naučit vždy jednat bez emocí.
Může ale rozvíjet dané dispozice .
Změna bez práce na sobě, bez investování vlastní energie a jisté míry otevřenosti není možná.
Při zpracování této práce jsem vycházela převážně ze zkušeností, které jsem získala za svého
působení v léčebně závislostí v Apolináři, v léčebně neuróz v Lobči, v denním stacionáři pro neurotické
pacienty ESET v Praze , ale asi hlavně v sebezkušenostním výcviku v psychoterapii ve Skálově institutu.

Závěrem si dovolím citovat slova knihy Marca Aldingera Moudrost a příběhy
zenu :

Skutečnost, jak vypovídá zkušenost mistrů, se dá uchopit jen tehdy, když rozum se vzdá
nároku na ni. Zen radí : Nepokoušej se porozumět skutečnosti, zkus ji bezprostředně „ žít“! , tj.
vědomě „ být“ „ , zde a nyní být pozorně a zcela „tady“ . Zen tedy učí umění prožívat
bezprostředně, bděle a přítomně opravdovou skutečnost.
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1.Úvod
Má práce pojednává o možnostech využití sportu a sportovních aktivit při léčbě
závislostí.Vím, že zaměření na toto téma není žádnou novinkou, a že tedy v podstatě podtrhuji to, co
přede mnou mnozí již dělali, či dělají. Nelze nezmínit například Doc. Jaroslava Skálu, který je nejen u
nás, ale i ve světě, v této oblasti jedním z nejuznávanějších. Jeho práce s klienty Apolináře je pro mne
nevyčerpatelnou studnicí moudrosti, tvořivosti a profesionality. Stejně jako on, jsem i já přesvědčen,
že by sportovní aktivita měla být pevně zařazena v komplexním terapeutickém programu. Myslím si
také, že pokud bude nabídka pomoci co nejpestřejší , bude i úspěšnost našich klientů v životě větší.
O základní terapii sportem jsem se snažil v Psychiatrické léčebně v Opavě, na stanici 8, kde
jsem působil jako ošetřovatel. Na této stanici se léčí převážně mládí lidé, zneužívající především
nealkoholové drogy. Mojí snahou bylo rozšířit základní nabídku, kterou jim léčebné zařízení poskytuje
a dát jim díky sportu jednu z nepřeberných možností, jak přistupovat k sobě samým, a jak si umět
pomoci v různých životních situacích. Cíleně jsem se snažil s vybranou skupinou klientů pracovat na
fyzické kondici, a tím i zlepšovat jejich psychický stav. Jednou za čtrnáct dní jsem testoval jejich
fyzickou kondici a pozoroval jejich zlepšení, jak po fyzické, tak i po psychické stránce. (viz bod 3)
Výsledky a ohlasy na vlastní zlepšení byly u většiny více než příznivé.
2. Sportovní aktivita a duševní hygiena
Duševní hygiena je systém propracovaných pravidel a rad, sloužících k udržení, prohloubení
nebo znovuzískání duševního zdraví a duševní rovnováhy. Duševní zdraví v nejširším slova smyslu je
míra schopností osobnosti utvářet své prostředí a přizpůsobit se životu s velkým stupněm spokojenosti,
úspěchu, výkonnosti a štěstí.
V aktivním životním stylu by měla hrát důležitou úlohu sportovní činnost a systematická
tělocvičná aktivita, která slouží ke kultivaci fyzických i psychických sil člověka. Kladný vliv
pravidelného cvičení, sportování a pohybu v přírodě, na tělesné a duševní zdraví, je znám již z
minulosti. V antice, ve starověkém Řecku a Římě, dosáhl ideál harmonického rozvoje osobnosti ve
smyslu tělesném i duševním značné dokonalosti. Již v té době byli lidé přesvědčeni o důležitosti
sportu, jak pro rozvoj těla, tak i duše a ducha. Důležitým požadavkem v životě člověka je aktivní
adaptace na životní podmínky. Tělesná výchova a sport představují poměrně účinnou specifickou
skupinu prostředků, které tuto adaptaci urychlují a zkvalitňují. Sportovní aktivita zde působí zhruba
dvojí cestou. Na jedné straně jako soubor různých fyzických a psychických, většinou však
kombinovaných zátěží. Zvyšuje celkovou odolnost jedince vůči dalším různým zátěžím pracovního a
soukromého života. Na druhé straně působí sportovní aktivita jako zdroj účinných prostředků, které
pomáhají ve smyslu reprodukce fyzických i psychických sil člověka odstraňovat únavu, vyvolanou
působením různých předcházejících životních situací. Adaptační a reprodukční účinky přitom spolu
úzce souvisejí a většinou se vzájemně prolínají a doplňují.
Tělesná aktivita se tak stává především určitou protiváhou běžným denním starostem
pracovního zatížení. Představuje v životě člověka „nevážnou“ oblast, která z psychologického
hlediska působí stejně jako hra v nejobecnějším smyslu. Je zdrojem libých prožitků, přiměřeného
citového napětí, meziosobních interakcí, sebeuspokojení. Celkově se dá mluvit o „funkční slasti“,
která má pozitivní účinky.
Tělesná cvičení, sport a turistika se uplatňují v širokém rámci duševní hygieny komplexně.
Přesto můžeme z hlediska účinků rozlišit několik vlivů, několik aspektů duševní hygieny. Prvotní je
vliv prostřednictvím tělesného zdraví, které je biologickým základem zdraví duševního. To dobře
vystihuje ono často citované heslo: “Ve zdravém těle, zdravý duch“. Dalším mechanismem je
uvolňování psychického napětí v průběhu radostných a hravých sportovních aktivit nebo při ventilaci
agresivity usměrněné pravidly. Tak se obnovuje duševní rovnováha a likvidují se stavy vnitřního
napětí, únavy, pesimismu, vzteku a pod. Třetím účinkem jsou účinky výchovné. Sport může
spoluvytvářet, tříbit a upevňovat žádoucí vztahy k sobě samému, ke členům sportovního kolektivu,
k přírodě atd. Vzájemné jsou vlivy, které formulují osobnost člověka. V provozování sportu je
zastoupena také řada momentů ukázňovacích, které vyúsťují do rysů disciplinovanosti, sebeovládání a
rozvahy. Na druhé straně obsahuje i momenty aktivizující, které vedou k iniciativě, samostatnosti,
rozhodnosti i sebedůvěře. Takové osobní rysy jsou potom zárukou odolnosti jedince vůči nepříznivým
fyzickým i psychickým rušivým vlivům, stresům.

51
Cílem mého dále uvedeného návrhu je nalezení vhodné alternativy využití volného času pro
abstinující klienty formou individuálního a skupinového sportu a sportovních skupinových her v
rekreačním režimu.
3. Jeden z příkladů týdenní cílené sportovní aktivity
Klienti byli rozděleni do dvou výkonnostních skupin, podle uvážení lékařů a podle fyzických
možností každého klienta.
Týdenní harmonogram:
Po celý týden vždy ráno rozcvička 20 minut.
Pondělí:
15 minutové rozcvičení a zahřátí organismu
15 - 20 minut souvislého běhu
15 minutové uvolnění a protažení (strečink)
Úterý:
15 minutové rozcvičení a zahřátí organismu
1 - 1,5 hod. sportovní kolektivní hry (nohejbal, volejbal, basketbal, zpestřující hry)
15 minutové protažení, uvolnění
Středa:
15 minut rozcvičení a zahřátí organismu
25 - 35 minut posilování (klienti se slabší fyzickou kondicí posilovali vlastní vahou, klienti
s lepší kondicí absolvovali i základní instruktáž posilování na strojích)
15 minut uvolnění, doplněné dechovou relaxací
Čtvrtek:
45 minut plavání, výuka základních čtyř plaveckých stylů, plavání pod vodou, vodní hry,
štafety, plavání na čas
Pátek:
Jeden z pacientů připravil hru pro ostatní. Mohlo se jednat o bojovou, sportovní nebo
společenskou hru. Důležité bylo, že se pacienti sami podíleli na programu
Sobota a neděle:
Volnější program, alespoň v jednom dni rekreační pochod nebo jednodenní výlet do
přírodních lokalit.
Podle zájmu skupiny účastníků by mohla být zorganizována i relaxační vycházka v průběhu
pracovního týdne, vždy tak, aby byla úměrná fyzické a psychické kondici účastníků.
Jednou za 14 dní probíhaly čtyři základní fyzické testy u všech pacientů:
a/ shyby - co nejvyšší počet
b/ sed - leh - co nejvyšší počet za 1 min. a 30 sekund
c/ kliky - co nejvyšší počet
d/ dřepy - co nejvyšší počet za 1 min a 30 sekund.
Pacienti měli přehled, jak se jejich kondice zlepšuje. Mohli si tak ověřit, že se uzdravují
nejen psychicky, ale také fyzicky.
Většina těchto aktivit neprobíhala zcela soustavně. Myslím si, že stejně jako je pravidelná
například skupinová psychoterapie a pracovní terapie, zasloužila by si i sportovní aktivita svůj prostor
a pravidelnost.
4. Hodnocení prověrek tělesné zdatnosti klientů léčebny
Všichni hodnocení klienti absolvovali nepravidelné sportovní aktivity v rámci mé osobní
iniciativy od počátku nástupu do léčebny. Tělesná zdatnost byla testována u 24 klientů léčebny, ve
dvou až tří týdenních intervalech. Věk klientů byl od 15 do 34 let, nejvíce klientů (13) bylo ve věkové
skupině 19 až 22 let, pod 18 let byli čtyři klienti, ve věku 23 až 29 let čtyři, nad 30 let tři klienti. Pět
klientů absolvovalo pět až šest prověrek, tři až čtyři 15 klientů a jen dvě prověrky 4 klienti. Každá
prověrka sestávala ze čtyř disciplin. Byl měřen celkový počet shybů (S) resp. kliků (K) v jedné sadě
(bez ohledu na čas) a počet cviků sed-leh (L) resp. dřepů (D) za 90s. Celkem proběhlo šest turnusů
prověrek, což je 87 jednotlivých prověrek. V jednom turnusu se prověrky zúčastnilo 8 až 18 klientů,

52
zahrnutých do tohoto hodnocení. Přepočtený výkon (PV) je bodové hodnocení za všechny čtyři
discipliny, které bylo vypočteno pomocí koeficientů. Tyto koeficienty vznikly z průměrných výkonů
zjištěných při všech prověrkách zde hodnocených klientů, kdy koeficient pro dřepy byl položen jedné.
PV = (9,08 . S + 1,65 . K + 1,32 . L + D ) : 4
Přepočtený výkon je tedy průměrný ekvivalentní počet dřepů. Ve srovnání s dřepy byl počet
shybů v průměru 9,08 krát menší, počet kliků byl v průměru 1,65 krát menší a počet cviků sed-leh
byl 1,32 krát menší.
Za slabý výkon lze pro věkovou kategorii, ve které byli testovaní klienti (do 35 let), podle
mého názoru, pokládat jestliže PV  40, za velmi dobrý výkon, když PV  80. Přepočtený výkon byl
vynesen pro každého klienta v závislosti na době od počátku léčby (příloha č.1 - tab. I., obr. 1 - křivky
jsou označeny číslem klienta). Z výsledků jednoznačně plyne, že sportovní výkon klienta ve většině
případů vzrůstá. Pokud byl ojediněle zaznamenán mírný pokles, je v mezích chyby, spíše se jedná o
stagnaci výkonu.
K určení časové závislosti průměrného sportovního výkonu klientů
jsem hodnotil
přepočtený výkon skupiny klientů v intervalu dvou týdnů (od počátku léčby) tak, abych dostal soubor
alespoň 10 klientů pro daný časový interval. Tyto výsledky pro skupiny 10 až 14 klientů ( příloha č. 2
- tab. II a obr. 2). Průměrný přepočtený výkon klientů vzrostl za 11 až 12 týdnů od počátku léčby
v průměru z hodnoty 48,3 na 71,8 bodu, což je o 48,7 % původního výkonu. Výkon neroste s časem
lineárně, dobrý výkon se hůře zlepšuje. Doby delší než 12 týdnů od počátku léčby nemohly být do
hodnocení zahrnuty, neboť výkony v příslušných dvoutýdenních intervalech by se týkaly jen souboru
2 až 6 klientů.
Výsledky jednoznačně potvrzují pozitivní vliv pobytu v léčebně na výkon klienta. Výkon
klientů mohl být poněkud ovlivněn jejich motivací být lepší, než při minulé prověrce. Pouhý pobyt v
léčebně se na vzrůstu výkonu klienta projevuje i bez sportovní terapie. Přesnější odlišení vlivu doby
pobytu a doby sportovní terapie by vyžadovalo vytvoření kontrolní skupiny (náhodně vybrané), která
by se účastnila od počátku léčby prověrek, ale neúčastnila se sportovní terapie. Doba pozorování,
organizace léčby ani počty klientů takové srovnání neumožnily. Přestože nebyl hodnocený soubor
klientů velký, jsou výsledky z hlediska příznivého vlivu doby pobytu v léčebně jednoznačné a
ukazují, že vzrůst sportovní výkonnosti je i při ne zcela soustavné sportovní terapii velmi rychlý.
Dosahuje průměrně 50 % původního výkonu po běžné tříměsíční délce pobytu v léčebně.
Testovaní jedinci se ale díky sportovní aktivitě nelepšili pouze fyzicky, jak je patrné
z výsledků testů, ale pozorováním jednotlivých klientů a z vlastní zkušenosti vím, že s tímto
zlepšením jde ruku v ruce i posílení a zlepšení kondice psychické.
Jako příklad bych chtěl uvést ve zkratce „sportovní“ kasuistiku jednoho z testovaných.
Klient Radim K., narozen 13.2.1970, přišel 15.3.1998 na svou druhou odvykací léčbu do PL
Opava, na stanici 8. Zde byl léčen již v květnu roku 1995. Nyní přišel bez doporučení, po telefonické
domluvě. Uváděl pětiletou závislost na pervitinu. Po skončení prvního pobytu vydržel abstinovat
zhruba dva měsíce.
Radek si poslední dávku drogy aplikoval ve vlaku z Prahy do Opavy, a tak ho první dny
čekala detoxifikace. Strávil ji převážně v posteli na jednotce zvýšené péče.
Po 10 dnech byl zařazen do režimu a programu na oddělení. Začal se zúčastňovat skupinové
psychoterapie „nezařazených“ a pracovní terapie. V těchto dnech začal také přemýšlet nad tím, jestli
má zůstat a snažit se, nebo jestli by nebylo lepší odejít. Prožíval svůj vnitřní boj, protože v této
léčebně už jednu léčbu absolvoval a nevěřil, že se tento pobyt bude v něčem lišit od prvního.
Zhruba po měsíci léčby za mnou Radek přišel a mluvili jsme spolu o jeho minulosti a jeho
obavách z dalšího selhání. Cítil prázdnotu a nevěřil, že si dokáže najít v životě cestu bez drog. Na
oddělení patřil do té doby spíše mezi ty pasivní a programu se účastnil převážně jen z povinnosti. Z
jeho vyprávění jsem zjistil, že měl dříve velmi kladný vztah ke sportu. Hrál závodně házenou a bavil
ho orientační běh.V době dospívání se bohužel těchto aktivit vzdal a dal se na cestu drog. Rozhodl
jsem se a nabídl mu pomocnou ruku ve formě možnosti nadstandardního sportování se mnou, v jeho
osobním volnu. Radek mou nabídku přijal a zároveň se rozhodl absolvovat aktivně celý terapeutický
program.
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Zhruba po třech týdnech našeho společného úsilí se dostavily první pozitivní výsledky jak po
stránce fyzické, tak psychické. Nejenže Radek dokázal uběhnout bez zastávky celých pět kilometrů a
aktivně přebíral vedení rozcviček, ale také začal cítit určité změny v prožívání a vnímání sebe sama.
Podle Radkových slov mu sport přinášel v prvních týdnech možnost, jak vyplnit volný čas,
pocity emočního uvolnění, uklidnění a možnost přeladění myšlenek na něco jiného než drogy. Díky
sportu prožíval pocity radosti a dobré nálady z toho, že něco dokázal. Přicházel postupně na to, že
slast, kterou mu přinášela droga, nemusí být jediným hnacím motorem, a že při sportu zažije při
odplavování endorfinu, také pocity uspokojení a štěstí, které jsou navíc zdravé a dlouhodobé.
V době, kdy jsem začal s fyzickým testováním klientů, měl Radek za sebou již necelé čtyři
měsíce léčby a byl jedním z těch, kteří mne v mém nápadu s radostí podpořili. V té době si Radek ze
sportování neodnášel už „jen“ přeladění myšlenek, zvládání cravingu a relaxační efekt, ale objevil
ve sportu změnu životního stylu, probudil v sobě chuť soutěžit, zájem o vlastní sebepéči a
v kolektivním sportu i překonávání osobnostních bariér. S Radkem jsme testovali jeho fyzickou
kondici celkem 5x a zlepšil si svůj výkon z PV=70,6 na PV= 97,7. Podobný posun zaznamenal, podle
mého názoru, i v léčbě jako celku. Z pasivního a nejistého klienta „vyrostl“ za necelých šest měsíců
člověk aktivní jak na psychoterapeutických skupinách, tak v pracovní terapii a stal se jedním z vůdčích
osobností mezi klienty na oddělení.
A v čem se lišil tento pobyt od toho prvního? Podle Radkových slov měla ten hlavní podíl na
úspěšném absolvování pobytu právě sportovní aktivita, která se pro něho nakonec stala jedním z pilířů
abstinence a zdravého způsobu život
5. Názory klientů na sportovní terapii
Zde jsou uvedeny písemné výpovědi, které byly dobrovolně získány v červenci 1998 od pěti, z
celkově osmi testovaných klientů. Názory uvádím všechny a doslovně.
Lukáš S. (klient ozn.č.11, 21 let, zlepšil za 16 týdnů v léčebně svůj výkon o 88%):
„Jsem si zcela jist, že sportovní terapie je nedílnou součástí řešení tohoto problému, nebo-li
závislosti. Zde v Opavě je na sportovní terapii dáván velký důraz a proto jsem zde také velice spokojen. Já
jsem závislý především na heroinu. Často na sobě pozoruji vysoký nárůst energie, která přerůstá v silnou
nervozitu. Tento problém se dá celkem dobře řešit právě sportem. Já osobně jsem se zaměřil na běh. Nejlépe
mi dělá běh na delší trasu, který občas provozuji s ošetřovatelem L.H. Myslím, že se dá mluvit i o jisté
úrovni. Ošetřovatel L.H. je dost zdatný, proto mám i větší tendenci ke zdokonalování, protože věřím, že budu
jednou lepší než on. Pozoruji na sobě i jistou ctižádost, kterou jsem snad nikdy předtím na sobě
neregistroval. Dále vidím i pozitivní změnu na svém image. Tyto věci považuji za celkem důležité faktory ke
změně svého dosavadního života.“
Filip (klient ozn.č. 21, 21 let, zlepšil za 6 týdnů v léčebně svůj výkon o 40%):
„Sportovní terapie mi přináší uspokojení z toho, že pro sebe něco dělám. Přináší mi uklidnění,
jelikož když jsem naštván nebo se začínám dostávat do depresí, tak mě cvičení pomůže myslet na něco jiného.
Přináší mi pocit síly. Přináší mi pocit, že za něco stojím. U fyzických testů si můžu ověřit, jestli se zlepšuju
nebo zhoršuju. Dodává mi to dobrou náladu. V době nedávno minulé jsem na sportovce nadával a byli mi
nesympatičtí, jelikož jsem jim záviděl, že zvládnou víc než já, a teď se ze mne pomalu, ale jistě, stává
sportovec. Sportovní terapie mi také napomáhá v tom, že se mi lépe dýchá a taky jsem zhubl, což jsem vždy
chtěl. Vím teď jak mohu svůj volný čas vyplnit a svůj neklid obrátit ve svůj klid, že jsem pro sebe něco málo
udělal. Ještě bych se chtěl zmínit o tom, že sport mi pomohl se zády. Když jsem nastoupil léčbu měl jsem
problémy se zády a teď, po třech měsících mne záda již tolik nebolí. Nejtěžší bylo ze začátku dokopat se
k tomu, abych byl schopen vůbec udělat aspoň deset kliků. Sportovní terapie mi zde opravdu pomáhá!“
David (klient ozn.č. 22, 22 let, zlepšil za 6 týdnů svůj velmi dobrý počáteční výkon o 11%):
„Co mi přináší sport? Záleží na tom, který sport. Jsou sporty uklidňující, které přináší odpočinek a
uvolnění, jako je například pink-ponk, házení diskem, nohejbal a mnoho dalších. Není potřeba vysoké fyzické
kondice a člověk se dobře pobaví. Pak jsou sporty naopak náročné na fyzičku. K ním patří fotbal, hokej,
tenis. Vydá se při nich mnoho energie, uvolňuje se endorfin a nastává pocit uspokojení. Další sporty jsou
spojené s rizikem, např. motokros. Nebezpečí na mne působí velice dobře. Asi při všech sportech zapomínám
na své problémy a myslím, že se tím moje hlava příjemně uvolní a odpočine. Je pravda, že mě někdy štve že
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prohrávám, ale to ke sportu patří. Sportuji rád. Dá se sledovat pokrok a ten dodává další motivaci ke sportu.
Při sportu se dá zapomenout snad úplně na všechno a tak se dají rozehnat špatné myšlenky. Stav uspokojení
a radosti trvá i určitou dobu po dokončení. Určitě se toto zlepšení nálady odráží i v chování. Může se stát i
opak. Jestli mi na výsledku hodně záleží a odejdu s prohrou, radost nemám, ale to netrvá dlouho, je to jenom
hra. Takže sport mi dává uklidnění, odpočinek, uvolnění, příjemný pocit vyčerpání, dobrou náladu, pocit
uspokojení, pocit že mi něco jde, když mi to jde. Tím si zvedám sebevědomí.“
Radek (klient ozn.č. 19, 22 let, zlepšil za 7 týdnů v léčebně svůj výkon o 33%):
„Se sportem jsem začal už v 6ti letech. Od 6 let do 15 let jsem hrál házenou a od 15 do 17 let jsem
hrál fotbal. Sportovat mě vždycky bavilo, i když jsme měli tréninky 3 krát do týdne. Sport pro mne byl
vlastně vším. Jak zábavou, tak nějakým cílem. Tak jsem mu věnoval většinu času. Jako každý mladý
sportovec jsem měl hlavním cílem dotáhnout to někam daleko. Ale jak roky přibývaly, tak jsem měl stále
méně času, až jsem nakonec přestal sportovat úplně. To pro mne bylo taky hlavní příčinou, proč jsem vlastně
začal užívat drogy. Protože do doby než jsem začal brát drogy, tak jsem vlastně všechen čas věnoval sportu.
A najednou, když sport nebyl , tak jsem po těch 11 letech nevěděl jak bych se měl bavit. Začal jsem brát
drogy a moje kondička šla rapidně dolů. Po několika letech jsem se začal léčit a to neúspěšně. Neúspěch
vidím v sobě a v tom, že se tam nesportovalo. Protože když jsem se dostal do Opavy, začalo to tu úplně jinak
fungovat. Každý den máme sportovní aktivity. Ze začátku se mi vůbec nechtělo. Protože mne furt něco
bolelo. Ale s tím, že jsem začal pomalu pracovat sám na sobě. Největším podílem na mém úspěchu měl určitě
ošetřovatel L.H., který mne neustále do něčeho nutil a hecoval. Vždycky věděl jak na mne a když jsem
podával nějaké výkony, tak mne za to ocenil a nebo hecoval ještě více. A hned po několika měsících
abstinence jsem pozoroval sám na sobě, že se mi kondice lepší, že v bazénu uplavu daleko více aniž bych se
dusil nebo topil, při fotbale běhal déle, po několika měsících udělal 30 kliků v jednom tahu, aniž bych se
nějak moc vyčerpal. No prostě sport bych nařídil každému feťákovi, protože jsou hrozně líní, nedisciplovaní.
Neuvědomujeme si, jak je sport důležitý pro naši abstinenci. Protože když jdu do jakéhokoliv sportu
pořádně, tak mi to stojí síly a uvolnění. Sportem se můžu pořádně odreagovat, nabrat novou sílu. Po
několika týdnech jsem zjistil, jak to pomáhá mému tělu, nedostávám tolik křeče do nohou, nemám časté
bolesti kloubů. Sportem se hlavně taky odreagovávám a vybíjím zlost“.
Robert (klient ozn.č. 13, 20 let, zlepšil za 15 týdnů v léčebně svůj výkon o 54%):
„Je mi 20 let. Od svých 6 let jsem aktivně sportoval. Hrál jsem 10 let hokej. Pak jsem začal brát
drogy. Bral jsem tvrdé drogy /pervitin, heroin/ a za 4 roky jsem se téměř zničil. Jak po fyzické stránce tak i
po psychické stránce. Léčbu jsem nastoupil před necelými 5 měsíci. Sportovní terapie má pro mne obrovský
význam. Chápu ji jako důležitou součást léčby. Mně osobně hrozně moc pomáhá. Jednak jsem se spravil
fyzicky a našel jsem ve sportu způsob vybytí. Rád sportu věnuji většinu volného času. Pomáhá mi při špatné
náladě či v úzkostných stavech. Spolu se skupinami, kde řešíme svoje osobní problémy, i s paní doktorkou
Niklovou a režimem, který jsem se naučil dodržovat, je pro mne sport nejdůležitější součást léčby. Učím se
při něm soustředit se. Je to nejlepší lék na lenost a lhostejnost. Od té doby co sportuji cvičím si i vůli makat.
Jsem tady velmi rád, že tady na stanici 8 funguje zcela běžně sportovní terapie, a že jsme v ní podporováni
se strany personálu, hlavně pak od pana ošetřovatele L.H. Posilovna, bazén, fyzické testy, kde si sám na
sobě ověřuji jak se lepším a získám tak motivaci do dalších testů. Nohejbal, fotbal atd. Sportovní terapie je
jistě velmi potřebná pro léčící se narkomany. Je to v podstatě něco jako droga, ale je zdravá a užitečná. Léčí
tělo i ducha a čistí mysl. Sport je navíc dobrý návod na to jak žít bez drog. Na to, čím vyplním volný čas, až
budu venku. Navíc uceluje kolektiv a nutí nás něco dělat. Myslím si tedy, že sportovní terapie je nutná pro
léčbu narkomana, alespoň v mém případě ano. Nedokážu si léčbu tady na stanici 8 bez sportu vůbec
představit.“
6. Využití sportu v psychoterapeutickém procesu
Osoba závislá, která přišla řešit svůj problém závislosti do léčebného zařízení, má většinou pocit, že
„už neví jak dál“. Má často dojem, že s drogou již žít nelze, ale na druhou stranu si neumí představit život
bez ní. Droga je to, co ho zabíjí, ale na druhou stranu je to často jediná jistota, která mu zůstala. Každý, kdo
se chce dostat ze závislosti, má před sebou velmi náročnou cestu, která ho často přinutí vyhledat odbornou
pomoc a vstoupit tak do terapeutického procesu. Nabízí se tedy otázka, čím by mohla být prospěšná a
využitelná sportovní aktivita právě pro tento proces. Jsem přesvědčen, že by neměla být „pouze“ jeho
přínosem, ale že by naopak měla být jeho nedílnou součástí. Domnívám se, že v poslední době byl význam
těchto aktivit posunut někam na periferii zájmu, a to i u velmi zkušených terapeutů. Jako příklad mohu uvést
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naši 5. výcvikovou komunitu, kde upadal zájem o rozcvičky a pohybové aktivity u většiny frekventantů
velmi zřetelně. Když se podívám na četná zařízení, která pomáhají našim klientům, musím bohužel
kostatovat, že myšlenky jednoho ze zakladatelů komplexní péče o závislé, Doc. Skály, upadají postupně do
zapomnění a v praxi se s nimi setkáme pouze okrajově. Pokud klient nastoupí do léčebného procesu, je podle
mého názoru důležité, vytvářet a průběžně posilovat jeho motivaci ke změně a pomoci mu hledat i nové
„cesty“, které by mu jeho nelehkou situaci pomáhaly řešit. Klienti, kteří se zbavují své závislosti, mají často
zpřetrhané veškeré vazby a jejich ambivalentní vztah k droze samotné komplikuje, jak motivaci, tak i naději,
že „to“ zvládnou. Mnozí z nich si nevědí rady s tím, jak naložit se svým volným časem. Otázka toho, jak
zažít pocit štěstí a uspokojení bez drogy, je pro mnohé základním tématem a cílená sportovní aktivita je
podle mého názoru jednou z možných odpovědí.
Na začátku se většinou nechce nikomu. Klienti mi většinou říkají, že zátěž v rozsahu, která jim je
předkládána, je příliš velká. Že nejsou zvyklí cvičit a běhat. Na toto sdělení mám ale jednoduchou odpověď
: “Chcete se dostat z drog? Je to cesta těžká a složitá! Ve srovnání s tím není tento sportovní výkon tak
nepřekonatelný a kdo má odvahu jít do věcí, které ho budou bolet, má i větší šanci překonat sám sebe a tím i
svou závislost“. A právě už po prvním zážitku mohou klienti poznat pocity, se kterými lze dále pracovat. V
začátcích mohou cvičením získat pro ně tolik potřebný pocit uvolnění, uklidnění a zábavy, který po vysazení
drog jejich tělo doslova vyžaduje, a tím získat návod jak tohoto „přeladění“ dosáhnout i v abstinenci. Při
sportu, kde klient vydá dostatek energie k vyplavení endorfinu do těla, může zažívat pravou a dlouhodobou
euforii, a tím i uspokojení ze svého výkonu a nikoli jako dříve euforii uměle navozenou nějakou látkou. V
této fázi zažívají leckteří opětovně pocit naděje, že to dokáží a udržování tohoto pocitu, je podle mého
názoru, jedním ze stěžejních úkolů každé terapie. Naděje je nejenom potřebná pro udržení klienta v léčbě,
tedy jako podmínka účinnosti ostatních léčebných faktorů, ale i víra ve způsob léčení a pomoci může být
sama terapeuticky velmi efektivní.
Pocit, že zvládají něco, co před tím ne, je také velmi důležitý. Někteří mluví o získání odvahy jít i do
ostatních aktivit naplno a o chuti do léčby jako celku. Skrze cílenou sportovní aktivitu a pocity při ní, si také
někteří uvědomí, že problém s drogou je jen jedna ze skutečností, které se jich týkají, a že velká část jejich
osobnosti je zdravá, schopná rozvoje, obrany a sebezdokonalování. Ti, kteří již v mládí sportovali, si vybaví
příjemné zážitky, na které mohou navázat a ti, kteří nikdy nesportovali, si mohou prožít úplně něco nového, a
tím si ověřit, že možnosti tu jsou, jen mít chuť a sílu je hledat. Jako jeden z léčebných faktorů se také uvádí
„napodobivé chování“. I když si myslím, že je jeho význam pouze okrajový, může mít v oblasti terapie
sportem určitou váhu a při „rozmrazování“ klienta může sehrát svou specifickou úlohu.
Souvisí tedy terapie sportem s psychoterapií? Kognitivně-behaviorální terapie si je, podle mého
názoru, v lecčems s cílenou sportovní aktivitou velmi podobná, protože i při sportu se klade důraz na změnu
chování, cítění a myšlení.
Myslím si, že tento druh terapie by nejenom mohl mít své klienty, ale z vlastní zkušenosti vím, že
pro některé je dokonce alfou a omegou jejich úspěchu.
Sport nám dává nejen možnost přeladění cravingu na pocity uklidnění a uvolnění – tedy relaxační
efekt. Můžeme skrze něj prožívat také pocity síly, vzrušení, soutěživosti a rizika. A v konečném důsledku
může naše klienty přivést například ke zvědomění si pocitů vlastního těla. Mohou si osvojit motivační a
volní trénink, získat dovednost seberegulace a nakonec v sobě najít chuť ke změně vlastní image,
přehodnocení svých dosavadních životních cílů a překonat osobnostní bariéry, které si během života
vytvořili – to vše jim dává jednu ze záruk odolnosti, kterou při léčbě závislostí tak potřebují.
7. Závěr
Ve své práci jsem se převážně věnoval terapii sportem a jejímu využití v terapeutickém procesu.
Pokusil jsem se alespoň částečně zmapovat její vliv na léčící se klienty. Každý klient, který se chce dostat
z drog, má před sebou velmi náročnou cestu. Po drogách zbude v člověku „prázdná díra“, kterou je nutno
něčím vyplnit. Jestliže se člověk zbaví drog pouze po fyzické stránce a nenajde něco, čím si vyplní volný
čas, má pramalou šanci abstinovat a zvládnout svoji závislost. Myslím si, že jedním z možných řešení je
právě sportovní aktivita. Proto jsem na stanici „8“, kde jsem byl zaměstnán jako ošetřovatel, začal v rámci
možností co nejvíce s pacienty cíleně sportovat. Z rozhovorů a zpětných vazeb jsem nabyl přesvědčení, že
sportovní aktivita je pro mnohé zajímavým vyplněním volného času, a tak by si, přinejmenším jako nabídka
lepší alternativy, zasloužila svůj pevný prostor a pravidelnost.V rámci možností jsem se snažil klientům
předložit také informace o zdravém životním stylu a jeho výhodách při cestě za abstinencí. Mým cílem bylo
přivést klienty k opětovnému aktivnímu zájmu o vlastní zdraví, o své tělo a v konečném důsledku o změnu
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vlastního chování, vedoucího k posílení zdraví. Klienti, kteří se vydali touto cestou, si podle mého názoru
nenechávali tolik otevřená, pomyslná „zadní vrátka“, ve vztahu k alkoholu a marihuaně. Někteří z nich se
vypořádali, díky této změně, dokonce i se svou závislostí na nikotinu.
Názory klientů na terapii sportem mě utvrzují v tom, že díky této aktivitě si někteří z nich našli cestu
k abstinenci a novému způsobu života. Je mi jasné, že sportování není aktivita určená pro naprostou většinu.
Jsou lidé, které sportovat nebaví a žádné uspokojení jim tato činnost nedává. Ale na druhou stranu si myslím,
že převážné většině závislých by mohla cílená sportovní aktivita, jako součást terapeutického procesu,
vyhovovat. Je důležité, aby si takový člověk mohl vybrat mezi různými druhy pomoci a druhy přístupu
k němu, aby měl možnost výběru léčby, se zaměřením, které mu vyhovuje.
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Joanidisová Ludmila: Význam volnočasových aktivit ve fázi
doléčování
Na začátek považuji za nezbytné zmínit, že doléčování je standardní a nezbytnou součástí péče o
závislé a zároveň posledním kamínkem v mozaice celého systému.
Pro nastínění obrázku klientely doléčovacích zařízení zmínka o možné situaci, v které se klient před
vstupem do doléčovacího programu může nacházet. Hlavně před ním stojí velký úkol, prověřit v „praxi“ vše,
co se naučili. A zároveň to vše, co si odnáší z léčby aplikovat do každodenního života, do podmínek tzv.
„normálního světa“, vybudovat si svůj vlastní svobodný život bez drog a nést za něj odpovědnost. Je to úkol
nesnadný a ne každý setkání s realitou dovede zvládnout. Tento přechod bývá nejkritičtějším momentem
léčby a jeho zvládnutí má jednoznačný vliv na snížení možností relapsu, recidivy. Klienti přicházejí s
velikým odhodláním, očekáváním, představou o svém novém životě, ale zároveň se zabývají myšlenkami:

60
“Jak se s tím vším poperu, nemám zázemí, kamarády, přítele/kyni, rodina je daleko, nemůžu se na ně obrátit,
jak seženu práci, když nemám ani výuční list, nikdy jsem moc nepracoval/a,...“. ale zároveň věří, že to
tentokrát zvládnou. Snaží se odpovědět si na otázku: “Kdo teď vlastně jsem, už nejsem „feťák“, ale jsem tzv.
normální člověk?!“
Doléčování, následná péče, ambulantní následná péče, doléčování s chráněným bydlením, s
chráněnou prací, svépomocné skupiny, ... jistě by jsme našli další příklady a možnosti, jak nazvat práci s
klienty/pacienty, kteří jsou již na cestě k úzdravě a jak už ze samotného názvu vyplývá po léčbě. Přestože jde
klienty tzv. po léčbě, často se terapie v našem a podobných zařízeních věnuje tématům, která se v léčbě
odkrýt nepodařilo nebo nestihlo. V mnoha ohledech tedy jde o pokračování léčebného procesu. Uvědomění
si tohoto faktu je důležité jak pro klienty tak pro pracovníky veškerých léčebných zařízení. Přijmout ho
stejně samozřejmě jako rehabilitaci po léčbě zlomeniny, kterou chápeme jako součást léčby, může klientům
na jejich těžké cestě pomoci. A tak vytvořit jednoduchou definici není snadné. Obecně je však možné pojetí
doléčování definovat jako pokračování léčebného procesu a služby, které doléčovací centra nabízejí,
podporují klienta/pacienta v jeho odhodlání abstinovat, které započal již v léčebném programu (ambulantní
léčba, psychiatrická léčebna, terapeutická komunita, atd). A nabídnout mu pomoc při znovu-začleňování do
reality života bez návykových látek a návykového chování po návratu z chráněného prostředí léčebných
zařízení.
Volno-časové aktivity (dále jen VA) hrají důležitou roli v léčbě závislého klienta a jsou vedle
individuální a skupinové psychoterapie nabízeny klientům po řádném přijetí do programu. Co si pod tímto
pojmem představit? VA jsou v podstatě veškeré aktivity, které provádíme ve volném čase a jakými volný čas
trávíme. A vzhledem k tomu, že právě volný čas bývá často kamenem úrazu našich klientů - důvodem k
relapsu, je cílem VA naučit se volný čas plánovat a efektivně prožívat , pokusit se zprostředkovat positivní
prožitek, jinými slovy „užívat si bez drog“. Je to vlastně nabídka různých alternativ, jak volný čas trávit,
mít zájem měnit svůj životní styl a aktivně se na změně podílet. Patří sem např. kulturní a sportovní akce,
kluby, víkendové pobyty, ... Důležité je, aby většina těchto aktivit nebyla pouze pasivně konzumována, ale
aktivně vycházela přímo od klientů. Dostávají zde jedinečnou možnost získat autentické zážitky a zkušenosti
díky tomu, že situace nejsem dopředu připravené a je nutné řešit vzniknuvší problémy řešit tzv tady a teď.
Doléčovací programy a nabídka jejich služeb a neméně pak nabídka VA klientům toto setkání s
realitou mohou usnadnit, a zmenšit tak riziko návratu k životu s drogou . Často se setkáváme s tím, že
klienti ve snaze zamezit relapsu, zaplňují svůj denní program velikým množstvím aktivit a je to pak jejich
strach, který jim nenechá čas a síly na odpočinek a tak není výjimkou, že to co z počátku fungovalo jako
ochrana se stává příčinou relapsu. Je tu i druhá možnost, že klienti ulpí pouze na jedné aktivitě, která jim
vyplní celý den a v momentě, kdy nemohou pokračovat vše vnímají jako své selhání a hroutí se jim celý svět.
V rámci VA mají možnost se svůj čas naučit rozdělovat a plánovat každodenní povinnosti i zábavu. Víme, že
léčba závislostí je běh na dlouhou trať a po nějaké době docházejí síly a nikdo z nás nedokáže nekonečně
dlouho pracovat bez odpočinku a odměny za své úsilí. Právě proto je důležité najít pro sebe ty pravé formy
odpočinku a ocenění, které mají vliv na regeneraci našich sil jak fyzických tak psychických.
Nabídka VA našeho programu - návštěvy kulturních památek a zajímavostí, divadlo, kino,
videoprojekce spojená s besedou, sport, poznávání okolí, turistika, cyklo-turistika, víkendové výjezdy při
nichž se sport prolíná s kulturou, výtvarný klub, práce s tělem, ... jsme otevřeni všem návrhům, které přijdou
ze strany klientů.
Jednotlivé programy jsou dobrovolné a jsou nabízeny všem klientům, kteří jsou řádně do programu
přijati a zároveň klientům, kteří úspěšně program ukončili. Jako každá skupinová práce má svá pravidla, tak
je to i s volno-časovými aktivitami. Pravidlo, které bych chtěla podtrhnout, je zákaz konzumace jakýchkoli
návykových látek s výjimkou kávy a cigaret a vztahuje se jak na klienty tak terapeuty. V případě, že se VA
účastní partneři nebo rodinní příslušníci, platí pravidlo i pro ně a navíc klienti za svého hosta ručí. Pravidlo
souvisí s hlavním významem VA - učit se „užívat si bez drog“.
možnost setkat se s lidmi, kteří „to“ zvládli - motivace - pozitivní vzor pro klienty současné „Jde to! Dokážu to, zvládnu to i já!“
zprostředkování kontaktu s realitou v bezpečném okruhu lidí
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klienti se aktivně podílejí na plánování programu volno-časových aktivit - mají možnost se
projevit a prosadit
klienti mají možnost zařadit se do skupiny - najít si v ní své místo
možnost jednotlivé členy skupiny včetně terapeutů poznat i jinak - navázání vztahů, získání
nebo prohloubení důvěry v sama v sebe, druhé členy, terapeuty
možnost více poznat a porozumět sám/sama sobě - zpětné vazby ostatních
Víkendové výjezdy spojené se sportem, poznáváním nových míst, kulturními zážitky se skupinou
lidí, kteří jsou spojeni podobným osudem umožňuje zprostředkovat zážitek „užít si bez drog“ v bezpečném
prostředí. Zážitkové techniky jsou doplněny technikami sebepoznávacími, relaxačními,… které probíhají
formou večerních klubů. Setkání spojené s noclehem mimo domov přináší nové možnosti poznat jednotlivé
členy skupiny, možnost zažít psychickou a fyzickou zátěž, které jsou velice důležité pro rozvoj osobnosti a
upevňování nových postojů a zdravého životního stylu. Mimo výše zmíněných terapeutických prvků je
součástí VA socioterapie - nácvik sociálních dovedností pro praktický život.
změna prostředí, získání nových psychických sil
odpočinek, relaxace, odreagování každodenního stereotypu
vyzkoušení a posílení vlastní tělesné kondice - hledání a utváření nových hranic
problém se může stát výzvou - ve skupině mohou najít podporu
učí se zvládat konflikty, stresové situace - soupeření mezi členy skupiny, zmatek v sobě z
nezvládnutí neznámé situace, problematické vztahy mezi klienty, které neměly možnost se dosud v
časovém omezení skupin a jiných setkávání objevit a tak nyní mohou tyto potřebné problémy, krize a
konflikty vznikat a dát tak klientům šanci učit se je řešit
získání inspirace pro další trávení volného času se svými blízkými - způsob plánování, místo,
náplň, ...
nácvik dovedností a samostatného jednání - zakoupení jízdenek, zjištění informací o
možnostech a cenách dopravy, otevírací doby, orientace v jízdních řádech,...
možnost pro zvýšení sebedůvěry a sebehodnocení - ocenění, pochvala, radost ze zvládnutí
úkolu, situace, ...
to vše spolu s pozitivním prožitkem vede k posílení motivace k abstinenci
Terapeutická složka VA - KBT (kognitivně - behaviorální terapie) využívá modelu - znalost x postoj
x chování - VA je forma skupinové práce obsahující předávání a konfrontaci dosavadních informací,
zkušeností, dovedností, zpětná vazba, rozvoj, nabídka nových možností, sdílení, ...
možnost ověřit si své dosavadní znalosti a zkušenosti a zároveň získat nové
možnost učit se přijímat kritiku, pochvaly, ocenění
možnost učit se dělat vlastní rozhodnutí a nést za ně zodpovědnost
možnost učit se dovolit si dělat chyby a přijímat za ně zodpovědnost
možnost zvyšovat si své sebehodnocení - jsem schopný/á dělat něco pro druhé, jsem přijímán/a
takový/á jaký/á jsem, můžu být pro někoho pozitivním vzorem
možnost učit se přiznat si své síly, říct si o pomoc
možnost učit se tolerovat své okolí, nevidět svět černobíle
možnost učit se svobodně si plánovat svůj volný čas
Role terapeutů při VA:
Jako hlavní význam vnímáme ukázku vzorce možného chování, jednání. Vzhledem k tomu, že se
VA účastní 2-3 terapeuti, mají klienti možnost vidět řešení situací druhými lidmi. Pozitivně může působit
fakt, že děláme chyby, nemáme jednotné názory, nemáme vždy dobrou náladu ani kondici, … ale jsme v
situaci, kdy musíme k závěru dojít, tolerovat druhého, podpořit ho, najít kompromis, … jednoduše spolu
mluvit, být. V rámci týmu si můžeme předávat zpětné vazby na naše jednání s klienty, vystupování, vedení
skupin, technik, … zpětnou vazbu od terapeutů dostávají i klienti a to v jiném prostředí, než je terapeutická
místnost a zároveň v jiné mnohdy zátěžové situaci.
Pokud klienti využijí nabídku služeb našeho programu v plném rozsahu, „odchází do světa“
vybaveni důležitou baterií plnou informací, vlastních zkušeností, zážitků, dovedností a inspirací do svého
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dalšího žití, na kterých lze stavět. My jim na určitém úseku jejich cesty životem můžeme být průvodci, kteří
s nimi směr cesty pomáhají udržet nebo hledat.
V této práci jsem vycházela hlavně ze zkušeností našeho zařízení - Ambulantního program následné
péče v Plzni. Jsem si vědoma, že je celá řada dalších možností a že existují zařízení, která pracují s
abstinujícími klienty a jejich zkušenosti by mohly naše možnosti ještě rozšířit. Naše zkušenosti navíc nejsou
tak dlouhodobé, abych mohla tvrdit, co se osvědčilo více a co méně. Každopádně si uvědomuji, jak jsou
volno-časové aktivity důležité pro zdravý život každého z nás. Naším cílem je nabídnout klientům pestrou
paletu možností pro trávení volného času a chvíle odpočinku, regeneraci sil fyzických i duševních, přičemž
konečná volba je pouze jejich rozhodnutím.
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1. Úvod - Úvaha o fotografii
Forma či charakter
Pouhou formu se snažím zachytit jen tehdy, když dělám fotografie modelů pro sochaře nebo malíře.
Vložit do portrétu charakter – totiž jejich pochopení charakteru dotyčné osoby – je jejich věcí.
Jinak se vždy namáhám zhmotnit to, co je v obličeji a v postavě nehmotného – charakter.
František Drtikol; 20.léta ve 20.století
Vše kolem nás nějak působí, nějakým způsobem si toho všeho všímáme či nevšímáme, vidíme to a
vnímáme či naopak přehlížíme jako něco, co pro nás „mlčí“. Pokud se naučíme kolem sebe rozhlížet a
vnímat své okolí každým „kouskem svého těla“, pak se nám najednou začne stávat, že ze všeho, co je kolem
nás, se najednou vytváří obrazy, a kamkoliv a na cokoliv se podíváme, tak najednou slyšíme, jak daný objekt
vypráví….
Mou snahou je ukázat klientům tento „schovaný“ svět, naučit je vnímat ho a naslouchat mu, a to
nejenom hledáčkem fotoaparátu. Obohatit jejich vnitřní svět o další dimenzi prožívání.
2. Stručná charakteristika zařízení a jeho klientů
Oddělení s výchovně léčebným režimem pro mládež ohroženou drogovou závislostí je uzavřeným
pracovištěm s kapacitou dvanácti lůžek a poskytuje sociální, výchovně-vzdělávací, poradenskou a
terapeutickou spolupráci chlapcům a dívkám ve věku střední školy, tj. v rozmezí šestnácti až dvaceti let,
přičemž velký důraz klade na spolupráci se sociálním kontextem klienta, především rodinou.
Pobytová spolupráce je osmi týdenní a v jejím průběhu není možný samostatný pohyb klienta mimo
zařízení, návštěvy a užší kontakt s vnějším sociálním prostředím je omezen pouze na rodinné příslušníky.
Tato, i jiná restriktivní opatření, jsou směrována k tomu, aby nedocházelo k průniku drog a alkoholu na
oddělení, protože jednou ze základních podmínek pobytové spolupráce je vytvoření bezpečného
nedrogového prostředí pro klienty.
Klienti jsou na oddělení umisťováni na základě písemné dohody s rodiči nebo jejich zákonnými
zástupci, většinou na jejich žádost, případně s doporučením jiných institucí, především zdravotnických.
Během pobytu je provedeno komplexní zhodnocení aktuální situace klienta s návrhem dalšího
postupu a doporučením následné péče. V tak omezené době působení a vzhledem k ke specifikám klientely
(vývojové období dospívání) není cílem „vyléčení ze závislosti“, ale, kromě jiného, lepší orientace klienta v
jeho situaci, včetně možností i rizik jejího řešení, sebepoznání a změna postoje k užívání drog a souvisejícího
životního stylu.
Léčebně-terapeutický program, který klienti absolvují, je závazný a nabízí prostřednictvím
nejrůznějších přístupů, forem a metod práce skupinovou psychoterapii, rodinné poradenství, individuální
poradenství a psychoterapii, sociální služby a pomoc v profesionální orientaci, zážitkovou pedagogiku,
arteterapii v širším slova smyslu:
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expresivní vyjadřování klientů, ať už individuální nebo ve skupině, se snaží upozorňovat na skryté,
tvořivé možnosti každého klienta a případně jich využívat k lepší orientaci ve vlastní situaci, porozumění
sobě samotnému i druhým lidem, a také hledání a nacházení alternativních cest a východisek z
individuálních problémů. Různé formy práce s texty, včetně jejich dramatizace, kresby, malby, koláže a
práce s keramikou, mohou klientům umožnit ventilaci nejrůznějších pocitů a s nimi spojené tenze,
mechanizmus projektivní identifikace potom nabízí klientům nacházet v jejich artefaktech důležité významy
v různých úhlech pohledu, které jim mohou pomovi lépe porozumět přítomnosti, reflektovat minulost a v
rámci skupinového rozhovoru reálněji konstruovat budoucnost. Nedílnou součástí takto chápané arteterapie
je i cílené využívání procesu vytváření fotografie.
3. Tvůrčí proces jako takový a jeho využití v terapeutické práci
Způsob vztahování se k procesu vytváření fotografie a možnostem je ho využití při práci s
problémovými uživateli návykových látek vychází z předpokladu, že existují – s vědomím velkého
zjednodušení – dva základní přístupy ke klientovi a tomu odpovídající způsoby práce, včetně aspirací na cíle
a volby prostředků k jejich dosažení ze strany pomáhajícího.
Expertský, direktivní a zasahující přístup souvisí s přesvědčením, že existuje a priori norma bytí,
která je vědecky poznatelná, lze ji stanovit a objektivně popsat podle jasných kritérií. Lze-li stanovit a
objektivně popsat normu bytí, lze, samozřejmě, popsat a změřit odchylku od této normy, tzn. patologii.
V kontextu uvažování o možnostech využití procesu tvorby fotografie a její reflexe při práci s
klientem by tento přístup znamenal, že objektivně existuje „pravý“ význam symbolu obrazu, metafory nebo
příběhu. Tento „pravý“ význam není závislý na pozorovateli – klientovi, zpravidla zůstává pro porozumění
klienta nedostupný a je tedy v kompetenci experta – pomáhajícího, který z projektivního materiálu klienta
může „uvidět a přečíst“ odchylku od normy a v souvislosti s tím zvolit efektivní strategie (ve smyslu
kauzálního zvažování příčina – následek) s cílem ovlivnit, příp. zrušit patologickou odchylku a vrátit tak
klientovo bytí zpět do normy. Pomáhající tedy zná cíl i prostředky, v rámci svých intervencí zasahuje,
předpisuje, omezuje a vede, přičemž se tak děje zpravidla bez účasti a opravdu chtěné spolupráce klienta.
Toto racionální a kauzální uchopení je hodnotící, souvisí s verbalitou, odpovídá věcnému poznávání
skutečnosti a je charakteristické pro digitální režim logického myšlení.
Problematičnost racionálního a z kauzality vycházejícího způsobu uvažování o obrazech, symbolech
a příbězích spočívá v tom, že se na základě logických operací pokouší obrazům přiřazovat znaky a
významově vyhodnocovat fenomény, které svojí podstatou jsou symbolické, nadčasové a holistické, zcela
závislé na pozorovateli a jeho rozumění.
Druhý způsob uchopování světa je paralingvistický, nehodnotící a je přístupný spíše než racionální
logice tvořivosti a intuici, spíše než vědeckému poznávání jazyku poezie. Význam zde přisuzuje pozorovatel,
a to na základě celostního vnímání atmosféry obrazu (fotografie), kterou příběh a obraz vyzařuje. A to je
individuální a zcela závislé na jedinci.
Pomáhající a klient v partnerském dialogu společně hledají porozumění pro individuální významy,
které obrazu přisuzují a vytvářejí v atmosféře bezpečí, důvěry a vzájemné akceptace prostor pro hledání
významů alternativních úhlů pohledů a cest, po kterých a ze kterých je možné v dané chvíli zaměřené téma
mapovat a prozkoumávat. Pomáhající se zde podobá spíše průvodci, který může, ale také nemusí znát cíl.
Průvodce neinterpretuje, nehodnotí, cíle i cestu k nim objevuje v dialogu s klientem, přičemž kompetentní ke
změně a volbě je klient.
V rámci psycho a socioterapeutického procesu využívá každý člen týmu způsoby práce vycházející z
psychologického rozumění osobnosti, které je danému profesionálovi osobnostně blízké a má v tomto
přístupu také potřebné teoretické i experiencální předpoklady. Tak se vedle systémově i systemicky
orientovaného rozhovoru s klienty a jejich rodinami objevují v individuální i skupinové práci prvky Gestaltu,
kognitivně behaviorální i na klienta orientovaného poradenství a terapie. V souvislosti s některými hlubinně
a dynamicky orientovanými směry pracují někteří členové týmu s pojmy, které jsou těmto přístupům vlastní,
např. s nevědomím, archetypy, projektivní identifikací, paradoxem, přenosem, odporem atd. Zacházejí s nimi
pracovně, tzn., že se těmito teoriemi osobnosti spíše inspirují než by jim přiznávali objektivní a pro klienta
determinující platnost.
Skupinová práce vytváří pro jednotlivé účastníky i skupinu jako celek vedle složitě strukturované
vztahové sítě i prostor pro nejrůznější nabídky významů, rozumění a úhly pohledů na právě zaměřený
artefakt, přičemž vedoucí-pomáhající dění facilituje, aniž by do něj vstupoval svými interpretacemi z pozice
experta. Pokud nabízí svá vlastní rozumění, verbalizuje je formou a způsoby, které se snaží sdělované
významy ostatním nepodsouvat ani je objektivizovat.
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4. Fotografie a její možnosti
Cílem tohoto sdělení nemá být precizní formulace metodických postupů, a proto záměrně volím
způsob vyjadřování, který běžně užívám při práci s klienty.
Při své profesionální práci s fotografií jsem se mimo jiné pohybovala i v prostředí problémových
uživatelů drog. Přivedlo mě to k hlubšímu zájmu o svět těchto mladých lidí a začala jsem přemýšlet, zda
bych mohla tuto svoji zkušenost využít ve prospěch těch, kteří by rádi současný životní styl změnili, ale
nevědí jak.
Moje aktuální tvorba a zájem o tuto část reality mě shodou okolností přivedly do zařízení, které
takovou pomoc určitým způsobem nabízí a zároveň je otevřené přístupům, které konvenují s mým viděním
světa a názorem, jak je možné lidem pomáhat, totiž prostřednictvím tvorby a její reflexe.
Díky získávaným zkušenostem je možné opřít se o následující: „focení“ jako takové, práce s
fotoaparátem jsou pro klienty ve věku dospívání přitažlivé, a i když se většinou jedná o jejich první
„cvaknutí spouště“, dosahují pěkných a zajímavých výsledků. Tento viditelný výsledek je motivuje k další
tvorbě s určitým vnitřním překvapením „ejhle, ono to jde a vypadá to pěkně“; pýcha nad tím, jak jsem
vlastně dobrý.
Vlastní práce s fotografií probíhá ve třech úrovních, jednak ve vlastní aktivní činnosti a samostatné
tvorbě, dále pak ve zpracovávání zadaných témat a ve skupinovém dění.
Jaké si můžeme klást cíle, jaké jsou možnosti v oblasti fotografie, v procesu vytváření fotografie jako
takové? Shrnuji do následujícího:
I.
A: pracovní proces – individ: trénink trpělivosti, pečlivosti a čistoty při
práci, vůle a systematického přístupu,
samostatnosti atd.;
B: pracovní proces – v soc.kontextu: vztahy, komunikace s lidmi,
spolupráce atd.;
II.
A. jiný úhel pohledu na realitu
B. rozvoj fantazie a tvořivosti
III.
Reflexe, náhled, souvislosti, odstup získávaný v individuálním i skupinovém procesu.
Proces vytváření, zpracovávání a reflektování fotografických artefaktů je v rámci specifických
možností (viz.) a dalších přístupů strukturován podle času, témat a formy (na individuální a skupinovou).
Dále viz Přílohy.
5. Závěr a stručný souhrn
Na základě dosavadních zkušeností lze vyslovit předpoklad, že teze formulované v úvodní teoretické
části, se naplňují i v praxi. Ne jenom proto, že já to chci takto vidět, ale sami klienti je vlastními slovy
formulují během tvorby a její průběžné reflexe. Transakční analytik by mohl např. říci „Tvořivé dítě v nás,
zdroj energie k růstu, se rozvíjí na úkor dítěte příliš adaptovaného či naopak vzdorovitého. Dospělý získává
kontrolu a zároveň kompetenci brát na sebe odpovědnost za volbu i důsledky našeho chování a přitom
kultivuje rodiče v nás, a to v jeho příliš ochranitelských i trestajících polohách.“
Sdělení vychází z praktické aplikace fotografické tvorby a její reflexe při práci s problémovými
uživateli drog na oddělení CESTA SM Klíčov v Řevnicích.
Ve spektru aktivit a nabídky oddělení klientům je v rámci arteterapeutických přístupů využívána i
fotografie, kterou zde pojímám jako proces vytváření.Cílené, tématicky a časově orientované strukturování
tohoto procesu vytváří pro klienty relativně bezpečný a inspiracemi bohatý prostor, ve kterém mohou
reflektovat svoji dosavadní minulou zkušenost, lépe se orientovat v přítomnosti a šťastněji konstruovat svoji
budoucnost.
Fotografování vytváří jakýsi pomyslný most ze světa představivosti a prožívání do světa reality,
plánování a chování. Tento most je kromě jiného vystavěn z potenciálních možností klientů, přičemž
zároveň platí, že konstruování reality a pohyb v ní jsou vázány určitými pravidly.
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Přílohy
Součástí spolupráce s klientem je i jeho písemný souhlas k použití fotografií.
K této práci jako příloha náleží i kopie fotografií, které tvořili klienti a jsou tudíž různé
technické úrovně. Jsou sice tématicky uspořádány, nelze však říci, že by veškeré zde použité snímky
korespondovaly s textem uváděným pod PŘÍLOHOU, neboť cílem této práce není kazuistické zpracování
témat, nýbrž pouze ukázka využití fotografie.
Fotografie jsou vybrány průřezově z vícero účastněných skupin.
Jako dokumentaci v PŘÍLOZE uvádím i některé své fotografie zhotovené během práce s
klienty v zařízení, a to u témat:

fotokoláž

příprava na autoportrét.
Fotografie v příloze úmyslně nekomentuji, je na každém z nás, co v nich vidíme, jak je
vnímáme.
PŘÍLOHA I
„PRVNÍ FOCENÍ“; ZADANÉ TÉMA I VOLNÁ TVORBA
Do tří dnů po nástupu na oddělení čeká na klienty první focení. Zvolila jsem dvě témata s tím, že je
potřeba exponovat minimálně 4 negativy od každého z témat.
Prvním tématem je vybraný strom, který je ve volném prostoru, uprostřed louky, a je zlomený (viz
Příloha). Klienti mají možnost vyfotit tento objekt, který je pro všechny společný, libovolně. Tak, jak ho
vidí, jak ho vnímají, co jim připomíná, tedy v jakémkoliv úhlu, případně s kýmkoliv, s čímkoliv…
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Druhým tématem je volná tvorba. Tou se klienti představují. Je na jejich volbě, co budou fotit, na co
zaměří svou pozornost, co je vlastně v této chvíli napadá.Prostřednictvím fotografie to říkají sobě, ostatním
ve skupině a vlastně i nám. Slova moc nepotřebují. V této fázi se slova jaksi špatně hledají, ještě zde není
vytvořena důvěra k novému prostředí, klienti mají tendenci se slovy stylizovat. Způsob vyjadřování pomocí
fotografie je na začátku provázen rozpaky. Často je možné slyšet větu: „A co mám vlastně fotit?“….
Příklad rozhovorů z fotografování:
Klient: „Můžeme fotit cokoliv?“
Terapeut: „Máte čtyři snímky jako volné téma.“
Klient: „Můžeme vyfotit tenhle strom?“
Terapeut: „Vypadá to, že tě zaujal. Mě také, proto jsem ho vybrala. Je to vaše zadané téma“
Klient: „Je takový zvláštní, sám.“
2.klient: „Mrtvej.“
3.klient: „Zlomenej.“
4.klient: „Není mrtvej, dokonce má i jablíčka!“
Někteří fotografují sebe navzájem, jiní si „zalezou a fotí“ různá zákoutí. Fascinují je tvary a struktury
dřeva, ploty, branky. Někteří vymýšlejí „krkolomnosti“….
Cestou zpět na oddělení se rozvíjí diskuse, neboť leckterým klientům se „foťák“ v ruce a práce s ním
zalíbila, nějakým způsobem je zaujala a zkoušejí se ptát, zda-li to není moc těžké a co to obnáší „dělat
fotku“, kdy půjdeme znovu „fotit“, budou-li sami ty „fotky“ dělat, kdy budeme pracovat ve fotokomoře,
může-li se „fotit“ i mimo vymezený program. Padají i takové otázky, kolik stojí jaký přístroj, materiál,
vybavení fotokomory, bude-li možné pracovat ve fotokomoře samostatně….atp.
Samozřejmě, že jsou i tací klienti, kterým dělá velkou potíž ve volné tvorbě „nafotit“ aspoň jeden,
dva snímky, nic je nenapadá, hlavou jsou jinde, obtěžuje je nad čímkoliv se jenom trochu zamyslet, upřít
pozornost, soustředit se. I to má však svoji výpovědní hodnotu.
Též se stalo, že i zadané téma bylo „nafoceno“ způsobem – čtyřikrát zmáčknout spoušť a tečka. Bez
jakékoliv snahy udělat aspoň krok doprava či doleva, podívat se na strom i odjinud Je to však první setkání a
ne vždy to znamená, že klient spolupracovat nebude, ale též to může znamenat, že se příště s klientem již
nesetkám, neboť oddělení předčasně opustí…

PŘÍLOHA II
PRÁCE VE FOTOKOMOŘE
SAMOSTATNÁ PRÁCE A VYUŽITÍ OSOBNÍHO VOLNA KLIENTA
Druhým seznámením se s fotografií je práce ve fotokomoře. Je to temná „díra“, do které klienti
většinou vstupují poprvé a tma, která je za dveřmi této místnosti čeká, je pro ně značným překvapením.
Většinou slyším reakce „a to se tu opravdu nesmí svítit?“ – „vždyť je rozsvíceno“ – „ale to je nějak málo,
skoro není vidět; a proč červená žárovka?“.
Ve fotokomoře je možné pracovat s jedním, max. dvěma klienty zároveň. Ve tmě a nad jejich
prvními vznikajícími fotografiemi začínají vyprávět. O sobě, o rodině, o svých zážitcích a zkušenostech s
drogami. Vzniká atmosféra, která dává prostor k důvěrnějšímu kontaktu klienta s terapeutem a vytváří se
bezpečí, které je nutné pro další vzájemnou spolupráci.
Občas se setkám s klienty, kteří mají ze stísněných prostor a tmy fotokomory strach. Nestává se to
často, ale pokud se takový klient objeví, nenutím ho. Příkladem může být chlapec, jehož otčím sám doma
vyvolával fotografie a kluk mu úmyslně smíchával chemikálie tak, aby mu co nejvíce znepříjemnil pobyt u
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nich doma. Po třech týdnech u nás mu vyvolávání fotografií nečinilo větších obtíží. Možná proto, že ve
fotokomoře pracovali i ostatní…
Ve druhém případě se jednalo o děvče, které šlo do fotokomory pracovat bez námitek, ale bylo na ní
během pobytu v této místnosti vidět, že jí je čím dál hůř, nesoustředí se a působí tak, jako by měla každou
chvíli omdlít. Sdělila jsem své obavy a ona odpověděla, že jí v místnosti není dobře, je tu tma, chybí okna,
světlo a místnost je malá. Práci však dokončit chtěla a předsevzala si, že to překoná. Domluvili jsme se, že v
momentě, kdy to již zvládat nebude, může odejít.
Ne každému se daří práci ve fotokomoře rychle pochopit, ale vždy se najde klient, který je schopen
již od prvních setkání pracovat samostatně, bez mé asistence. Přínosem je, že se učí samostatné práci, učí se
ptát na to, čemu nerozumí, jak co má udělat, pokud výsledek neodpovídá jeho představám (v hlavě už má své
představy). Dalším přínosem je fakt, že tito aktivnější, rychleji chápající proces zhotovování fotografie,
mohou pomáhat těm, kteří nemají tu schopnost takto rychle v samostatné práci pokračovat. Nejsou tudíž již
tak závislí na mé přítomnosti, učí se spolupracovat, předávat si své zkušenosti, diskutovat…
Tímto aktivním, samostatnějším přístupem a společnou verbalizací se klientům začínají i rozšiřovat
možnosti v oblasti volné tvorby. Jsou vnímavější a díky radosti a uspokojení z výsledků ve fotokomoře
začínají přemýšlet i o dalších tématech, která chtějí oni sami zpracovat, o své vlastní volné tvorbě.
PŘÍLOHA III
JEDNOTLIVÁ TÉMATA A JEJICH „ZPRACOVÁNÍ“
Ve chvíli, kdy jsme s fotografiemi hotovi, můžeme si všichni společně sednout a popovídat
si:
Pája: „focení mě baví, práce ve fotokomoře ne; nemám trpělivost dělat
všechny ty zkoušky,
jestli fotka bude dobrá nebo ne, a nemám ráda samotu“
Katka: „z focení si toho moc nepamatuji, ve fotokomoře mi není dobře,
ale to překonám; fotky
jako takové se mi teď, když je vidím, líbí“
Pepa: „dostává mě to, focení mi jde pod kůži a ve fotokomoře mám klid, je to jako droga“
Klára: „zajímá mě to, líbí se mi detaily“
Danča: „focení je pro mne zážitek, nikdy jsem je nedělala“
Petra: „jo, líbí se mi to; nemám však trpělivost ve fotokomoře, je děsný
čekat, než něco vyleze“
Miloš: „více mě baví vyvolávání než focení jako takové; je mi jedno, čí
mám negativ, já si ho ve
fotokomoře zpracuji k obrazu svému“
Standa: „fotit, to je super, baví mě to“
Ve druhém týdnu po nástupu se již začíná objevovat, kdo bude s fotografií pracovat více a kdo bude
mít potíže zvládnout alespoň minimum z povinných témat. Většinou již všichni zvládají základní dovednosti
práce s fotoaparátem i ve fotokomoře. Je zajímavé sledovat, jakým způsobem si mezi sebou předávají
informace a sdělují své zkušenosti i dojmy. Umí již požádat o potřebný materiál, ale také o radu, jak
zpracovat nápad, se kterým si technicky neumí poradit. Orientují se v základních oblastech práce fotografa.
Někteří více, jiní méně.
Třetí až pátý týden pobytu je pro klienta s fotografickou prací velmi náročný. Obvykle se již zapojují
všichni a pro skupinu to znamená hodně práce ve fotokomoře i při reflexi. V té době mají za sebou také první
samostatný a zodpovědný úkol – třídenní výjezd s fotoaparátem (Praktica MTL 5), filmy a samostatnou
tvorbu. O všechno vybavení se starají sami. Počet fotoaparátů je limitován, a tak se prostě musí ve skupině
dohodnout, kdo, kdy, kde apod. No, a to je o komunikaci ve skupině a umění dohodnout se.
Společná setkání a „povídání“ o vytvořených fotografiích nazýváme fotoskupiny. Pracujeme s
fotografiemi klientů a také s mými vlastními, které jsou většinou na velkém formátu a vztahují se k jednomu
určitému tématu.
Ze zkušenosti vyplynulo, že pro klienty bývají významné fotoskupiny orientované na témata
související s užíváním návykových látek a metafora stromu. Aniž bych jim podsouvala své vidění, napadají
je často nejrůznější paralely s jejich vlastní situací.
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V šestém týdnu čeká na klienty klidnější reflexní práce s metaforami. Fotografie zde slouží jako
projektivní plocha jejich způsobu vidění světa a zároveň možností, jak lze věcem porozumět i jinak.
Skupinový způsob práce to již umožňuje, neboť je zde vytvořena vztahová síť, která poskytuje jednotlivým
členům i skupině jako celku potřebné bezpečí a podporu.
Zajímavým tématem pro klienty bývá fotografická práce s autoportrétem. Věnují mu relativně hodně
pozornosti a já je na tuto skutečnost někdy upozorňuji. Často je téma uchopováno hektickým tempem a
klienti se nemohou dočkat, někdy s verbalizovanými obavami, jak to nakonec dopadne.
Velmi obtížné téma je reportáž a zdaleka ne každému se podaří ji dotáhnout až do konce. Vyžaduje
totiž mimořádné soustředění, rozvržení a promyšlení jednotlivých kroků uvažovaného záměru, jak
prostřednictvím čtyř snímků vyjádřit příběh v jeho celistvosti a smyslu včetně vlastní interpretace autora.
Jako problematické se jeví i ostych autora při kontaktu s fotografovanými.
Celý proces přípravy a vytváření poskytuje prostor pro reflexe na úrovni prožívání a zpětné vazby,
které se týkají například rozdílů v individuálních přístupech k práci na úrovni pozorovatelného chování
(tempo, dodržování technologických postupů, důslednost apod.). Klientům to může posloužit jako důležitý
zdroj informací o sobě samých, což někteří využívají i k částečné korekci vlastního chování.
V posledním týdnu se věnujeme volné tvorbě a je to i poslední možnost, kdy si může skupina
zhotovit svoji vlastní skupinovou koláž, na kterou měla prostor a čas během pobytu (v souvislosti na čase
pro fotografii, volném čase klientů a jejich vzájemné domluvě). Není to téma povinné, ale ukázalo se, že
skupina nedovolí, aby to byla ona jediná ze všech těch skupin, která ji nedokázala vymyslet a zhotovit a to
odpoledne či večer si najde a téměř všichni společně vymýšlí a pracují (včetně textu).
V tomto týdnu již mají klienti potřebné znalosti i dovednosti a tak už většinou nepotřebují expertní
rady co a jak má být. Proces vytváření fotografie v metafoře kopíruje proces změny rolí terapeuta. Z experta
se stává průvodce a nakonec rovnocenný partner, který s klientem konzultuje jeho záměry. V této fázi záleží
především na představivosti a potřebě tvořit. Vznikající artefakty bývají mnohem ucelenější než na počátku a
lze již hovořit o obrazech.
V závěru pobytu se klienti věnují výběru negativů, ze kterých si zhotovují fotografie domů. I nad
těmi je možné se zastavit a popovídat si, čím jsou pro ně například důležité právě tyto…
Pobyt končíme společným sezením, kdy má každý z klientů za úkol vybrat ze své tvorby jednu práci
a tu mi věnovat se slovy…. (je na něm, jakými). Nakonec si ještě řekneme pár slov k vlastní fotografické
práci – na co během pobytu na oddělení při své fotografické práci nejvíce zaměřili pozornost, jaká témata se
jim „fotila“ nejlépe a naopak, která jim nedařila; co pro ně bylo největší překážkou při tvorbě a práci; čemu
je tato práce s fotografií naučila; jestli je zaujala tvorba někoho z nich více než tvorba těch ostatních a čím to
bylo; co všechno při fotografické tvorbě uplatní, jaké znalosti, schopnosti, dovednosti apod.?…
(„vnímání kolem nás, uvědomoval jsem si věci, které normálně nevidím; emoce, výsledky,
vychytávat momenty, rozlišovat, nefotit za každou cenu, trpělivost, pozorování, technika, kvalita práce,
hravost, fantazie, soustředěnost, důkladnost, kontrasty, zábava, tvořivost, poznání sebe“…)

PŘÍLOHA IV/a
SKUPINOVÁ PRÁCE
a) nad již hotovými fotografiemi
Skupinové setkání: „NAD FOTOGRAFIEMI Z DROG. TERÉNU“
Hanka: „Ne, tyhle fotky ne, to je hnusný!“
Ihned se rozeběhla diskuse, kdo koho a jestli zná. Hanka poznává děvče z Kampy. Roman má potíže
vybrat si, moc se mu do toho nechce.
„Na Národní, jó toho znám … Fetoval v budkách, předtím byl v TAZu.“
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Nejvíce vzpomíná Dan, úplně září. Hanka je další z těch, kteří si zaměnili „domeček“ na Buďánkách
za „domeček“ na Kampě. Irena se přetahuje s Petrem o fotografii, domlouvají se, že mají oba stejnou, o
kterou stojí. Lucie si vybrala jednu, sedí a pozoruje ostatní…
Hana: „nic moc, moc mi to připomnělo, je to všude“
Roman: „asi jde o to uvědomění si, kde jsme se pohybovali“
Dan:
„já se cítím dobře“
Niki:
„jsou to fotky z ulice“
Zuza: „všechny se mi líbí, zamyslela jsem se nad nima, mám blbý pocity; nic mi to nespustilo, ale
nevím, co mi to dělá“
Lucka: „vyloženě negativní pocity nemám, připomnělo mi to, že i takhle žijou lidi“
Roman: „neidentifikuju se s tím“
Dan: „vzpomněl jsem si na lidi, kteří jsou venku, asi bych se mezi nimi pohyboval, byl bych mezi
těma troskama, nelíbilo se mi to, ale cítil jsem se s nima dobře“
Lucka: „ta fotka ze squatu, ta špína, byla nejhorší“
Irča: „sem rozhozená a mám strach, nejen z fotek, špatně se mi dýchá, žaludek v krku“
Petr: „líbí se mi ty fotky, jejich zpracování; byl jsem na ulici půl roku a ty lidi jsem tam potkával“
K jednotlivým fotografiím dle vlastního výběru klienta
Niki: fotka domu – „líbí se mi, jak jsi to vychytala“
drdař,hulič – „líbí se mi ten typ lidí, byl jsem podobný, vybydlený
Buďanka“
Zuza: fotka domu – „často jsem kolem takových domů chodila“
zamřížované okno – „zeď a lidi – líbí se mi ta kombinace, jsou to asi nějaký mladý lidi se
psem“
„Za žádnou cenu bych si nevybrala pankáče s policií – je to humus,alkohol, svině; dále bych
si nevybrala fotografie se stříkačkama na zdech – depresívní prostředí; spící homeles, toxik a i korejku bych
si nevybrala, protože je
mimo…“
Hana: shluk lidí – „vybrala jsem si, protože tu holku znám, nic jinýho“
Spící homeles – „připomnělo mi to squat, kde jsem bydlela, škoda,že mu nevidím
doobličeje,vzpomínám na to, jak jsme tam spali,
jeden vedle druhýho, aby nám nebyla zima;
byly to sračky a měli jsme na to alergii, cítím ten smrad! Na tý fotce je – můžu říct, že to je FANY –
ale je to někdo blízkej. JE MI BLBĚ !
Lucka: holka s klukem-drdaři – „nevím, proč jsem si to vybrala, ale byla mi sympatická - rozostřená;
ta holka je hustá a kluka nestíhám, má
zatažený oči. Je hezká, ale jiná.“
Zuza: „Je hezká, ale má prázdný oči, smutný.“
Lucka: „Na první pohled je hezká, na druhý špatná.“
Zuza: „je mi jí líto“ (NEVYBRALA by si tu fotku Hany – je to konečná)
Roman: počmáraný zdi, Anděl smrti – „nějak jsem si nemohl vybrat a tyhle mi přišly do ruky; jsou
záporný; žil jsem v tom měsíc a sem rád, že tam nejsem; v hlavě mi běhá to, jak jsem žil a docela mě to
rozhazuje-návraty na místa; -„kolik tě dělí od drogy?– 3týdny?“– „pár kroků, záleží na tom, jak
budu
vycházet s matkou; JÁ BYCH SI DAL – ale – NESMÍM!“
Dan: Squat –„můžu tak dopadnout, mám strach, droga je silná, může TĚ(?) přeprat a zabít; budu
SÁM“
Korejka – „vypadají jako kamarádi, připomíná mi holku z Austrálie, ten chlap se mi zdá falešnej“
Čelam – „ neví, do čeho jde, je v pohodě a zhulená“
Zuza: „je naivní, ten chlap se jí směje za zádama, podceňuje to, co dělá“
Dan: „promítl jsem do toho své zkušenosti, na drogách je všechno v pohodě, která směřuje do
nepohody“
Irča: obrázek na zdi – „je to pěkná fotka, zaujala mě(sotva mluví, těžce dýchá)-zlý sluníčko-nechci
se tím zabývat, nevím, co s tím dělat“
Jim Morrison – „vzpomínky z Kampy, mám k tomu blízko, je to z toho lepšího období, je to prostě
JIM“
Anděl smrti – „nahání mi strach a vybrala jsem si ji proto, jakou mám náladu“
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Petr: Zlý sluníčko (nový název pro fotografii obrázku na zdi) – „ten panáček je divnej, v tom baráku
je humus; je škodolibej a směje se někomu, kdo tam leží; já jsem teď stále mluvil a smál se a představoval si,
že jsem na „péčku“
cca PO NECELÉ HODINĚ, PO KOUŘOVÉ PAUZE TÉMA VRÁCENO, KLIENTI „NESVÍ“
Zuza: Anděl smrti – „když jsem zachraňovala lidi z přešlehů, tak se mi to vybavilo. Bavili jsme se o
tom s Romanem, Luckou a Danem a taky o tom, kolik jsme si nechávali na ráno; Měli jsme se o tom bavit na
skupině“
Hana: „už se o tom nebavte!“
Zuza: „na skupinách by se to mělo říkat, ale kolikrát jdeme raději kouřit….“
PŘÍLOHA IV/b
SKUPINOVÁ PRÁCE
b) nad fotografiemi tvořenými klienty
Skupinové setkání: „NALOMENÝ STROM“
Dan: „je blízký životu člověka – uvnitř je zkažený a navrch vypadá dobře, má stejné vlastnosti
jako člověk-falešnost, zrada, lež, podlost, lhostejnost“
Niki: „připomíná mi to taky život – je tam uschlý list a i zelené listy jako mladí a staří lidé, život a
umírání; když se na to koukám
zblízka, připadá mi to jako jehla od buchny, na kterou jsou lidi
napojený a umíraj; já tam nejsem, jsem zelenej – mám svobodu visím ve vzduchu … “
Lucka: „napadlo mě, že by měl někam patřit, může se s ním stát moc věcí“
Niki: „strom je závislost a ty lístky jsou na něm – já uznávám GANJU!“
Zuza: „to jablíčko je tam samo, a i přesto, že je ten strom zlomenej, rodí a je zelenej; je sežranej od
červotoče, hodně zažil a je silnej a statečnej; je silnej, protože je na tom tak špatně“
Niki: „zase je to jako člověk; je zajímavé, že z každé strany vypadá jinak - má moc tváří“
Hana: „souhlasím se Zuzanou, ale tenhle strom na fotce má ty protiklady jiný; vypadá zničeně, ale
má na sobě Irču, která je plná života a tomu stromu dodává energii; myslím si, že mu pomůže“
Lucka: „ten strom je zlomenej, ale je i k užitku - Niki se natahuje pro jablko“
Dan: „dosahuje cíle“
Niki: „cíle mi dělaj problémy; napadlo mě, že i když má cíl na dosah, že to není tak definitivní …
může to dopadnout všelijak. To, jak to dopadne, je na Nikolovi….“
Irča: „mám jen tuhle fotku; připadá mi jako čistá příroda a Lucka si sním hraje; je zlomenej, ale
Lucka má jistotu, že nespadne“
Petr: „mám tam vidět hlavu; myslím si, že když jsem bral, byl jsem za tím stromem, ale teď
vylejzám“
Lucka: „(k Petrově fotografii)připadá mi, že nám furt ukazuje jenom kousek“
Petr: „(nejprve se brání a zapírá) je to pravda; já mám taky nápady k tomu, co říkají ostatní, ale
neřeknu to“
Skupinové setkání: „AUTOPORTRÉT“
Zadání tématu:
Jak se vidím. – Jak bych se chtěl vidět. - Jak se nechci vidět.
Klienti se vyjadřují ke svým autoportrétům i k autoportrétům ostatních.
Zuza: „já bych ji nevyřadila, kdyby mi neujíždělo oko“ (ke své fotografii)
Hana: „vyřadila bych všechny“ (své autoportréty)
Nikiho fotografie
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Niki: „prezentuje mě nej…; ta ukřižovaná, nevypadám ale jako Ježíš,
ostatní říkají, že jako
Ďábel. Myslím, že bezmoc.“
Lucie: „připadá mi, že to hraje, má takovej podlej výraz; bezmoc to není, je ukřižovanej, ale ne
mrtvej“
Dan: „A co teď?“
Hana: „koukaj mu trenky z kalhot“
Niki: „nechci ten přiblížený, zamračený detail, zoufale se ptám“
Zuza: „Cože? Přetvářka!“
Hana: „drzost a frajeřina“
Dan: „co si myslíš“
Roman: „aranžovaný nevinný pohled“
fotografie Ireny
Irena: „vyřadila jsem ji, nelíbí se mi, je umělá“
Niki: „bezstarostná“
Zuza: „mně se líbí“
Hana: „pohoda a dobrá nálada, prezentuje tě, velký detail obličeje“
Niki: „přijde mi jako milý obraz, nevinný“
Zuza: „hezká fotka, Irča tak, jak ji vidíme“
Lucie: „vypadá, jako když poslouchá“
Roman: „je to hodně přirozený, soustředí se“
Dan: „já neřeknu nic“
Petr: „je spokojená, že něco zvládla“
fotografie Petra
Všichni – to je prostě Péťa, líbí se nám, jak se směje
Petr: „vybral jsem si ten velký detail (drzost), nechci tu druhou velkou“
Hana: „je to prostě Peťa“
Lucie: „není to on a je to on, je tu moc suverénní“
Petr: (na můj dotaz – chtěl bys mít jiné fotky?) „ano, ale nevím, jaké“
Pozn.: během pobytu se k tomuto tématu ještě vrátil a vytvořil ještě jiný autoportrét (jak se chce
vidět)
Danova fotografie
Dan: „líbí se mi“ (polodetail před domem) „líbí se mi, protože tu není lepší,něco jí chybí k
dokonalosti“. „Vyřazuji tu s rukou v bok“.
Lucie: „vypadá, jako když se kouká do zrcadla a nelíbí se mu, co vidí“
Hana: „nic“
Zuza: „takhle Dana moc neznám, spíš rozesmátého.“
Niki: „sám sobě se nelíbí, těžko to přijímá.“
Dan: „mě se moc ty fotky nelíbí, já sem nechtěl vypadat jako frajer“
Niki: „naštvaný a pohrdavý výraz“
Zuza: „to je Danova křeč, dostává se do ní 2x denně“
Lucie: „čekala jsem, že tu pózu udělá, má jich hodně v albu, křečovitá agrese, vyvolává to ve mně
vztek a dostal by na hubu“
fotografie Romana (nabízí dvě prakticky stejné, jde
však o dva negativy)
Pro všechny – najděte 7 rozdílů … „ jiný vlasy, líp zaostřená, lepší jebák, límeček…“
Roman: „mně se líbí ta líp zaostřená“
Lucie: „FKÚ pátrá, takhle Romana vidím a vypadá mladší“
Zuza: „frajírek a ta druhá ta Roman, no…“
Niki: „potlačuje strach úsměvem a na tý druhý, jako že se mu to nevede“
Zuza: „nepovedená dvojčata“
Dan: „přemýšlí nad kravinou“
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fotografie Lucky (vybírá si tu, kde je opřená o bradu, tu s opřenou rukou
vyřazuje se slovy, že „zamyšlená Lucie je na všech fotkách“)
Hana: „připadá mi smutná“
Zuza: „Lucie, když se fotí, mi přijde nepřirozená, přijde mi na jiných fotkách inteligentnější“
Niki: „jako modelová poloha, hraná; není smutná, ale chtěla by být“
Dan: „ve skutečnosti je bojovník, japonskej“
Lucie: „Peťo, zkus to říct ze svý hlavy, furt to opakuješ, sereš mě.“
Dan: „je uvolněná, bez myšlenek, je spokojená“
Roman: „sedí v koutě a má depku (k první fotografii); ta druhá – sedí ve škole“
fotografie Hany
Hana: „nelíbí se mi (zuby atp.), ale líbí se mi a vybrala jsem ji; dvě se mi nelíbí, nechci být taková“
Roman: „stejný výraz, jako když hrála strach“
Niki: „koukněte se, já brečím…“(první foto)
„ty si blbej“(druhé foto)
Irena: „jseš prostě upřímná, nehranná“
„souhlasím s Nikolou, nepřirozený“ (druhá fotografie)
Roman: „volání o pomoc, co mám dělat“ (první fotografie)
Petr: „jsem úplně v prdeli, v píči“ (první foto)
„druhá mi nic nepřipadá“
Lucie: „myslím, že jí víc sedí, protože přijímá sebelítost“ (o první fotografii)
Hana: „Lucko, trefila ses!“
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BUDOUCÍ UČITELÉ A OSOBNOSTNÍ RŮST. PROČ VŮBEC?
Škola je po rodině bezesporu druhým nejvýznamnějším činitelem socializace jedince. Její význam
nastupuje spolu s dozráváním dítěte, kdy se dítě, v ideálním případě, poprvé emancipuje od rodičů a rodiny.
Emočně přitažlivá a imponující postava učitele či učitelky vychází v této době vstříc přirozené emancipační
potřebě dítěte. Všem notoricky známý je výrok dítěte, kterým je také zároveň možné celé toto období
výstižně popsat: „Ale paní učitelka povídala….“. (Ondrejkovič, Poliaková, 1999, s. 197)
Význam školy pro vývoj dítěte je tedy vskutku mimořádný. Krom již zmíněné emancipace od
rodinného prostředí poprvé vstupuje do velkého světa, kde je posuzováno podle své práce, svých výkonů a
schopností. Rovněž se dostává do konkurenčního prostředí vrstevníků. Odlišnost od rodinné socializace
spočívá především v tom, že zatímco rodina ovlivňuje vytváření základů osobnosti dítěte, škola ho pak
začleňuje do širšího sociálního rámce jako příslušníka celé společnosti. Škola je zároveň prostředí daleko
náročnější a více stresující nežli rodina, méně se zde přihlíží k individualitě každého jedince. Ve škole se dítě
učí přijímat autoritu.
Učitel tedy začíná hrát důležitou roli ve výchově dítěte a škola jako instituce se rovněž stává i jedním
z jeho nejdůležitějších prostředí. Není proto překvapující, když moderní společnost, přikládající v dnešní
době vzdělání tak mimořádný význam, sleduje stav na tomto „poli“ tak intenzivně jako nyní. Na učitelskou
profesi klade určité nároky a předpokládá, že výsledný „produkt“ bude v souladu s nimi. „Dodavatel“, jímž
jsou pedagogické fakulty, však předkládají produkt zcela odlišný od prvotní zakázky. V čem tkví ona
odlišnost?
Z různých (např. Klusák, Škaloudová, 2001 nebo Sak, 2000) výzkumných šetření jasně vyplývá, že
celá řada lidských traumat má souvislost právě se školním prostředím. Tato traumata tedy vznikají přímo
před zraky učitele (pokud ne rovnou jeho přispěním). Jistě se potom jeví jako naprosto adekvátní
požadavek, aby učitel uměl toto riziko eliminovat. Dokáže to ale dnešní učitel? Málokdo pochybuje o jeho
odborně předmětových a didaktických kvalitách, je ale výchova aplikací nějaké metody, nebo jde o setkání
živých lidí? Pokud však není oním výchovným prostředkem výuka, co učiteli zbývá, o co se může opřít? Je
to on sám, jeho osobnost. To by ovšem, vzhledem k uvedeným závěrům výzkumných zpráv, znamenalo, že
„osobnostní vzdělání“ – osobnostní růst dnešním učitelům chybí. Tento fakt by tedy měl být v jejich profesní
přípravě náležitě zohledněn. „Osobnost učitele by měla být dobrá. To ovšem neznamená, že cílem je
perfekcionismus, spíše jde o to, aby znal svá slabá místa a nedostatky, aby byl schopný náhledu, tolerance a
postupného zlepšování sebe sama“ (Havlík, 1998, s. 12). Problém zralosti či nezralosti osobnosti učitele
přesto byl a je, jak učiteli samotnými, tak i učiteli podílejícími se na jejich přípravě, často vytěsňován. Důraz
na osobnostní růst, na sebepoznání, však vyplývá ze samotné podstaty učitelovy práce. Učitel na své žáky
nepůsobí jen tím, co má na vědomé úrovni, ale celou šíří své osobnosti. Tedy i tím čeho si až tak plně vědom
není nebo čeho si není vědom vůbec, případně tím, co vytěsňuje do nevědomí naprosto záměrně. Příkladem
tohoto „neplánovaného“ chování může být třeba preference nebo odmítání některých typů žáků, agresivní
slovní výpady, výsměch a ironie jako „zbraně“ nebo „pouhé“ potlačování prosociálního chování žáků a
studentů (podpora donášení a žalování, potlačování kritického myšlení apod.). Uvědomění si nesouladu
mezi úmyslem a skutečným chováním není jistě pro nikoho snadná záležitost. Cestou k osobnostní
kompetenci by však mohlo být sebepoznání ve smyslu prohloubení vhledu do vlastních nevědomých
tendencí, impulsů, motivů a potřeb (Prokopová, 2000, s. 199-200). Že je situace na tomto poli opravdu
neuspokojivá dokazují i závěry výzkumu realizovaného v roce 1998 na Pedagogické fakultě v Ostravě.
Šetření mělo mj. poukázat na osobnostní připravenost (či spíše nepřipravenost) studentů učitelství v
posledních ročnících. Na otázku, jak chápou studenti rozvoj svého sebehodnocení, odpovědělo 19%, že o
sobě mají pouze mlhavou představu, 38% nevědělo. Prohloubení empatie během studia neprožilo 62%
respondentů, 31% ačkoli popisovalo pokrok, nedokázalo jej zdůvodnit. Posun v toleranci vůči okolí
pociťovalo pouhých 25% budoucích pedagogů. Potřebu určité sebezměny prožilo 50% účastníků výzkumu,
tato se ovšem týkala „pouze“ rozvoje empatie a dívání se na věci různými pohledy.
Na jakém podkladě tedy osobnostní příprava budoucích učitelů, pokud vůbec, probíhá?
SOUČASNÁ SITUACE NA POLI OSOBNOSTNÍ PŘÍPRAVY BUDOUCÍCH UČITELŮ
V odborné veřejnosti panuje dnes celkem shoda v tom, jakého souboru kompetencí by měl student
učitelství na konci svého pregraduálního vzdělání dosáhnout. Profesor Švec například popisuje kompetence
k vyučování a výchově, osobnostní kompetence a kompetence rozvíjející. Jakkoli je ale systém tohoto „mělo
by být“ teoreticky bohatě rozpracován, při pokusu nahlédnout na skutečnost „děje se“ zjistíme, že jeho
praktická realizace musí zákonitě narazit. V kurikulu bude totiž chybět předmět zaměřený právě na rozvoj

75
osobnostních kompetencí a rovněž praktická možnost rozvoje adaptivních (umět se vyrovnávat se stresem,
zátěží apod.), sebereflektivních a autoregulativních kompetencí, které jsou součástí kompetencí rozvíjejících.
Zde můžeme spatřovat souvislost s obecně definovanými slabými stránkami naší učitelské přípravy,
mezi něž patří:

příliš akademizované pojetí výuky

nízká propojenost předmětů kurikula

malý prostor na praktická cvičení x mnoho teorie a přednášek

absence pedagogicko – psychologické připravenosti samotných vzdělavatelů,
malá ochota k inovacím výuky (Walterová [ed.], 2001)
Jakkoli se tedy situace, vlivem sebezkušenostních skupin, sociálně psychologických výcviků a jinak
nazývaných předmětů zaměřených na prohloubení sebepoznání, za poslední desetiletí rapidně změnila
k lepšímu, stále se nedaří situaci „napravit“ na plošné úrovni. Tyto aktivity se totiž většinou týkají pouze
malé části „vyvolených“, většinou studentů učitelství pro 1. stupeň, studentů občanské a rodinné výchovy. A
co ti ostatní, ti se s dětmi „potkávat“ nebudou?! Další problém pak vězí v tom, že aktivity podporující
osobnostní růst probíhají buď nekoncepčně (na nic nenavazují, jsou vytržené z kontextu) nebo krátkodobě
(lze si vůbec představit splnění výše popsaných požadavků během jednoho či dvou semestrů?).
Možná řešení by bylo možné najít v některých zahraničních modelech přípravy pedagogů. V mnoha
zemích se tato pregraduální příprava realizuje na podkladě tzv. osobnostní koncepce preferující rozvoj
osobnosti budoucích učitelů před zvládnutím specifických pedagogických vědomostí a dovedností a ještě
častěji na základě koncepce z ní odvozené, koncepce konstruktivistické, která klade důraz na profesionální a
osobnostní růst studentů prostřednictvím teoretické reflexe vlastních zkušeností a sebereflexe. Osobnostní
růst se zde stává součástí kurikula, tvoří v něm onen propojovací prvek nejen mezi praktickými a
teoretickými předměty, ale např. i mezi teoretickými navzájem. Teoretická výuka je bezprostředně prakticky
aplikována v sebezkušenostních seminářích, kde cílem je vlastní prožitek studentů. Vedoucími kursů jsou
povinně pedagogové „osobnostně“ respektive psychoterapeuticky vzdělaní, svou kvalifikaci získávají jak
v bohatém systému dalšího vzdělávání pedagogů, tak i v systémech meziresortních (Walterová, tamtéž). To
tedy znamená, že psychoterapie má ve vzdělávání budoucích učitelů v zahraničí své místo. Měla by jej mít i
u nás? Jak si pak osobnostní přípravu budoucích pedagogů představit?
VYUŽITÍ PSYCHOTERAPIE V PŘÍPRAVĚ BUDOUCÍCH UČITELŮ
V ČR panují (alespoň jak je patrné z dostupné literatury), co se osobnostní přípravy učitelů týče, dvě
různé představy.
První vyžaduje komplexní reformu stávajícího vzdělávacího systému. Ve své podstatě se jedná o
několika stupňový systém, kdy student během prvních dvou až čtyř semestrů absolvuje praktickou
pedagogicko – psychologickou průpravu (tedy konkrétní návody jak učit apod.), po níž odchází na roční
asistentskou stáž do fakultní školy. Zde je pod přímou odbornou supervizí v kontaktu se žáky. Pobyt ale
zahrnuje rovněž různá supervizní setkání, kde mají studenti vykonávající stáž možnost reflektovat a řešit
různé komplikace spojené jak s výukou, tak i se sebou samým. Teprve po návratu ze stáže je student na
fakultě zkonfrontován s teoretickými východisky různých disciplín, které je běžné absolvovat již během
prvních dvou let. Cílem této představy je utvoření komplexního přehledu o učitelské profesi v celé její šíři a
získání potřebných kompetencí již během studia. Tato koncepce je blízká zejména pedagogické fakultě
v Praze. Kvůli požadované kapacitě fakultních škol si ale její plošné uplatnění lze jen těžko představit.
Mírnější variantu tohoto modelu reprezentuje například pedagogická fakulta v Liberci, která zavádí institut
tzv. klinického semestru. Zde si je však opět možné položit otázku, nakolik lze během této doby naplnit
požadavek osobnostního růstu studentů.
Představa druhá předpokládá, že by se do stávajícího kurikula vklínily aktivity, jejichž cílem by bylo
právě sebepoznání a případná osobnostní kultivace studentů učitelství. Behaviorálně orientovaný Řezáč
(Řezáč, Šmahel, 1996) například vytváří program strukturovaného bloku profesních praktik, kterých se
účastní uzavřené skupiny studentů v počtu 8 – 15 lidí, což odpovídá cca jednomu studijnímu kruhu. Tato
praktika se skládají ze dvou částí, psychologické a pedagogické. Blok psychologický obsahuje např. techniky
„icebreakers“, diagnostiku a autodiagnostiku (KUD, sebeposouzení IKPO apod.), sebeprezentaci (technika
„erb“), vzájemné posouzení (sociální rysy, sociometrický dotazník), situační etudy s videozpětnou vazbou,
individuální analýzu a hodnocení pocitů ze situačních metod, skupinovou zpětnou vazbu, individuální
analýzu videozáznamu před skupinou a další. Blok pedagogický je pak zaměřen na roli učitele jako
takového. Provádí se analýzy různých výchovných teorií ve skupině, iniciují se tématické skupiny. Klíčovou
je osobnostní výchova studentů, která zahrnuje různá cvičení k porozumění sebe sama, k sebeuvědomování,
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rozvoji kooperace, komunikace apod. Nacvičují se jednotlivé pedagogické dovednosti, vytvářejí mnohé
modelové situace, které se posléze analyzují pomocí videozáznamu, v centru pozornosti stojí rovněž
pedagogická interakce, pozorování, hodnocení apod.
Další možností by mohl být systém, jenž vytvořili na pedagogické fakultě v Plzni. Prvotním
impulsem zde byla snaha umožnit prožít budoucím učitelům psychologie, alespoň částečně to, o čem se učí
v teorii. K tomu byl zřízen předmět „Sociálně psychologický výcvik“. Postupně docházelo, vlivem potřeb
účastníků, k jeho optimalizaci – prosazení blokové výuky vždy v jeden den bez další návazné výuky, výuka
v příjemném (neškolském) prostředí, později rovněž mimorozvrhové víkendové aktivity. Změny se dotkly i
obsahového pojetí výuky. Z původního předmětu se vydělil Interakční výcvik a Výcvik komunikačních
dovedností a nově vznikl Sociálně osobnostní výcvik s metodikou. Interakční výcvik je zařazen do druhého
semestru. Skupinu 15 studentů zde vedou dva lektoři, kteří se ji, oproti klasickému sociálně osobnostnímu
výcviku, snaží strukturovat více behavioristicky. Cílem je stmelení studijní skupiny prostřednictvím
hlubšího poznání jednotlivých členů. Lektoři mají připraveny strukturované situace, ve kterých se cíleně
rozvíjejí interpersonální jevy, které pozitivně mění celkovou strukturu skupiny a podporují rozvoj skupinové
koheze. Následují techniky podporující uvědomění si svého místa a role ve skupině, zvýšení empatie,
tolerance apod. Velký důraz je kladen na zpětnou vazbu.
Výcvik komunikativních dovedností je zařazen do 4. semestru. Je realizován formou víkendového
výjezdu mimo školu. Prerekvizitou zde je absolvování zkoušky ze sociální psychologie a psychologie
osobnosti, což umožňuje adekvátní propojení získaných vědomostí. Základní tezí tohoto kursu je předpoklad,
že „kvalita mezilidských vztahů bezprostředně souvisí s efektivní komunikací“ (Holeček, Jiřincová,
Svoboda, 2001). Výcvik je jakousi kombinací nezbytné teorie s praktickými nácviky, které probíhají formou,
většinou skupinových (komunikace v kooperaci, přehrávání rolí apod.), her a technik, v nichž je
zakomponována verbální a neverbální komunikace. Opět se zde s velkým úspěchem používá videotréninku.
Cílem výcviku je rozšíření a prohloubení náhledu na možnosti a úskalí komunikace, zlepšení
komunikativních dovedností studentů, posílení sebedůvěry a sebevědomí, hlubší poznání druhých a zmírnění
stresu z mezilidských vztahů.
Sociálně psychologický výcvik s metodikou pak bezprostředně navazuje v dalším semestru. Cílem je
prohloubení sebepoznání jednotlivce na pozadí sociální skupiny a rovněž sledování skupinového dění z jiné
roviny – roviny vedoucího. Zatímco předchozí dva bloky jsou tedy zaměřeny především na sebepoznání a
zvyšování dovednostního potenciálu, v této části již probíhá nácvik vedení skupiny pod supervizí.
Tento koncept již nápadně připomíná zmíněnou situaci v zahraničí. Problémem ovšem opět zůstává
jeho ojedinělost a zaměřenost na vybranou skupinu uchazečů o učitelské povolání. Co tedy navrhuji?
Domnívám se, že situace vyžaduje plošné zavedení osobnostní průpravy do systému kurikula pro
přípravu budoucích učitelů a to bez ohledu na zvolenou aprobaci. Tato průprava by neměla být nárazová,
naopak, probíhala by dlouhodobě, napříč celým studiem. Inspirací by mohl být například model platný pro
přípravu budoucích psychoterapeutů, tedy pravidelné setkávání v uzavřených sebezkušenostních skupinách a to nejprve v roli „klienta“ a pak postupné přebírání role vedoucího ve formě nácviku vedení skupiny pod
přímou supervizí. Nezbytná je také změna vyučovacího schématu na 60, 90 či 120 minutové bloky namísto
obvyklých 45 minutových. Náplní předmětu by byl osobnostní růst strukturovaný dle předchozích schémat
se zaměřením na možnost propojení naučené teorie s praxí. To však klade určité nároky na osobnost a
dovednosti vedoucího. Rozdíl mezi profesí učitele a psychoterapeuta tkví totiž rovněž v tom, že zatímco
pedagog může mít výuku předem jednoznačně strukturovánu formou „příprav“, psychoterapeut, ačkoliv je
jistě též připraven, reaguje na situaci „teď a tady“. Ve školním prostředí by tedy mohl být určitým
východiskem již zmiňovaný pedagogický konstruktivismus, tedy (značně zúženě) „přijdu a reaguji na
aktuální situaci“. Bez „osobnostního“ vzdělání se ale vedoucí skupiny stejně neobejde. Nelze totiž souhlasit
s myšlenkou, že by iniciátorem osobnostního růstu byl někdo, kdo si ho neprožil sám na sobě. Je třeba si
uvědomit, že „partnerem jsou mu zde křehčí, relativně bezbranní jedinci“ (Štech, In Učitelské, 1998).
Pedagog by měl tedy mít za sebou absolvovaný sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik zaměřený na
práci se skupinou. Vzhledem k cílům navrhovaného výcviku (např. propojování teorie s praxí) by bylo
rovněž výhodné, aby bylo toto vzdělání co nejširší, nejuniversálnější. Jako optimální se tedy jeví různá
eklektická popř. integrovaná pojetí (tak, aby se pedagog orientoval ve více terapeutických přístupech)
„psychoterapeutického“ vzdělání (např. S.U.R., B.I.P., IPIPAPP). Jestli mu poté bude bližší
psychodynamická, humanistická či behaviorální koncepce, je pak již víceméně jedno. Adekvátní se také jeví
požadavek na „odškolštění“ výuky, práci na osobnostních kompetencích budoucích učitelů nelze rozhodně
považovat za pouhé naplňování akademických požadavků na vzdělání. Tomu by mělo odpovídat i hodnocení
předmětu např. na úrovni sdělování či soupisu reflexí.
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ZÁVĚR
Realizace některé z podob či variací tohoto systému zatím, přes snahu mnohých odborníků, stále
naráží jak na nedostatek financí, tak i na nepochopení (nikdy nic podobného neabsolvovali ani v roli
účastníka, ani v roli vedoucího) a alibismus (přece by pak rovněž museli zahájit další profesní přípravu) těch,
co mají důležité, ne-li rozhodující slovo. Rozhodnutí by tedy muselo přijít z úrovně získávání akreditací
jednotlivých studijních programů a oborů. Podporou by mohl být rovněž erudovaný výzkum efektivity těchto
programů. Ten se v současnosti právě provádí na katedře psychologie FPE ZČU v Plzni. Snad se tedy
dočkáme (?).
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Krejčová Magdalena: Somatická psychoterapie, bioenergetika
Když jste vaše tělo a jestliže vaše tělo jste vy,
pak tělo vyjadřuje, co jste.
Představuje váš vztah ke světu.
Psychosomatická jednota
Somatická psychoterapie vychází z holistického přístupu, tedy vnímá člověka jako celek.
Západní věda oddělila tělesné a duševní části člověka a dnes si někteří uvědomují, jaké problémy může
takové pojetí přinášet anebo nakolik naopak znemožňuje některé problémy řešit. Somatická psychoterapie
vychází z teze, že abychom mohli docílit opravdového terapeutického pokroku, psychologický i tělový
přístup musí tvořit jednotu. Proto propojuje postupy biofyzikální a psychoterapeutické.
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Historické pozadí a vývoj somatické psychoterapie
Všechny směry somatické psychoterapie vychází z práce velkého rakouského
psychoanalytika Wilhelma Reicha. Reich označoval svoji léčbu jako,,charakterově analytickou
vegetoterapii“. Charakterová analýzy pojímá charakter jako obranný mechanismus proti ohrožení primárních
potřeb člověka. Vegetoterapií nazývá mobilizaci emocí pomocí dechu a jiných tělesných funkcí, které
aktivují vegetativní centra –ganglia autonomního nervového systému a uvolňují ,,vegetativní energii“.
Charakterové obrany se v těle projevují formou komplexního systému napětí svalů, které Reich pojmenoval
,,pancéřování“. Vegetoterapie používala jako terapeutickou metodu přímý dotek a stejně tak i vyjadřování
pohybem, aby uvolnila potlačené podněty uzavřené do svalového pancíře. Z Reichovy tradice se vyvinulo
mnoho směrů a postupů. Mezi nejvýznamnější patří biodynamická psychologie Gerdy Boysen, která
používala různé formy masáže k uvolnění zablokované energie, bioenergetická analýza Alexandra Lowena a
Johna Peirrakose a biosyntéza, kterou rozvinul David Boadella.
Bioenergetika
Bioenergetika se pokouší porozumět lidské osobnosti na základě energetických procesů.
Vychází z teze, že energie produkuje pohyby, které probouzejí emoce a vedou k myšlenkám. Tato vztahová
řada ukazuje, že můžeme ovlivnit všechny psychické funkce změnou energetických procesů v těle. Jestliže
dodáváme člověku energii, působí to okamžitě na celou jeho osobnost: podporuje to jeho spontaneitu,
zvyšuje jeho citlivost a zostřuje myšlení. Zredukovaná hladina energie zpomaluje všechny funkce osobnosti.
Zvyšování hladiny energie je terapeutickým úkolem bioenergetiky. Má za cíl osvobodit člověka od
zafixovaných traumatických zážitků jeho minulého života, které se manifestují jako křečovitost a chronické
napětí v těle. Abychom tohoto cíle dosáhli, musí si člověk uvědomit a naučit se chápat, jak a proč vzniká.
Musí svůj současný stav cítit a svůj dřívější stav poznat. První lze získat bezprostřední prací s tělem: energie
se mobilizuje dýcháním, pohybem a vyjadřováním emocí. K tomuto účelu Lowen vyvinul řadu zvláštních
cvičení. Druhý úkol – navázání kontaktu se svojí minulostí- zahrnuje analýzu obranných mechanismů,
vztahů a chování člověka. Bioenergetika člověku pomáhá, aby se znovu setkal se svým tělem a aby co
možná nejvíce vychutnal život svého těla. Toto kladení důrazu na tělo se samozřejmě také vztahuje na
sexualitu, která představuje jednu za základních funkcí. Mimo to se vztahuje i na ještě základnější funkce,
jako je dech, pohyb, emoce a sebevyjádření.
Životní síla
Člověk, který nesoustředí na svého ducha na tělo, tedy staví se lhostejně ke svému tělu, bojí
se pociťovat emoce. Jsou-li tyto pocity ohrožující, bývají často potlačovány. To se děje tak, že se vytvoří
svalové napětí, které zabraňuje tomu, aby v dotyčných částech těla docházelo k proudění vzruchů anebo
spontánním pohybům. Potlačování citů oslabuje stav vzrušivosti těla a zmenšuje schopnost koncentrace
ducha. To je hlavní příčina ztráty duševní potence. Naše duše se většinou zabývá přednostně potřebou
udržení kontroly a to jde na účet živosti bytí a citů. Životní síla člověka je určována tím, jak je čilý, jak silně
vibruje, jaké má vnitřní napětí, kolik má energie. Životní síla je silou uvnitř organismu, která se manifestuje
v sebevyjádření dotyčného. Teprve ona dělá z člověka individuum a je-li silně vyhraněná, pak výjimečné
individuum. Životní síla organismu je často srovnávána s dechem. V mnoha orientálních filozofiích je
dýchání důležitá metoda pro komunikaci s vesmírem. V bioenergetice je dýchání velmi významné proto, že
když se člověk zhluboka a intenzivně prodýchává, může nasbírat energii pro duchovní a oduševnělý život.
Typy charakteru
Život má svoji primární orientaci: prchat před úzkostí a toužit po slasti. Tato orientace je biologické
podstaty, protože slast podporuje život a dobrý chod organismu. Otevíráme se a saháme spontánně po slasti a
uzavíráme se a stahujeme zpět, když se nacházíme v bolestivé situaci. Tato postupná řada – touha po slasti –
odtažení – zklamání nebo trest –úzkost a nakonec obranný mechanismus tvoří schéma, jímž můžeme
vysvětlit všechny osobnostní problémy. Téměř všichni lidé v naší společnosti vytvářejí obranné mechanismy
proti touze po slasti, protože ta byla v jejich dosavadním životě příčinnou těžké úzkosti. V bioenergetice jsou
vedeny různé typy obranných mechanismů pod pojmem ,,charakterové struktury“. Charakter člověka je
definován jako stálý vzorec chování, jako typický způsob, který si jedinec vytvořil pro dosahování slasti.

79
Charakter se strukturuje v těle jako chronické, většinou nevědomé svalové napětí, které blokuje nebo tlumí
navenek směřující podněty. Je také psychickým postojem, který je podporován systémem popírání,
racionalizace, projekce a zaměřuje se na ideální já. Funkční sladění psychického charakteru a tělesné stavby
je klíčem k porozumění osobnosti. Umožňuje nám přečíst charakter z těla a vysvětlit tělesný postoj s jeho
psychickou výpovědí.
Bioenergetika rozděluje různé charakterové struktury do pěti obecných typů. Každý typ představuje
v psychologické a svalové rovině specifický obranný vzorec. Nejedná se ale o třídění lidí, ale obranných
postojů. Jsou to: schizoidní, orální, psychopatický, masochistický a rigidní. Nyní se pokusím velmi stručně
jednotlivé charakterové struktury popsat.
Schizoidní charakterová struktura: název je odvozen od schizofrenie a označuje člověka, v němž
existuje sklon k schizofrennímu stavu. Může jít o rozštěpení jednotného fungování osobnosti (když například
rozděluje myšlení a cítění) nebo o stažení se do sebe, ztrátu kontaktu s vnějším světem. Schizoid má
omezené pociťování sebe samého, slabé já a silně redukovaný kontakt se svým tělem a jeho pocity.
Bioenergetický stav: energie je odčerpávána z vnějších částí těla, tj. partií, které umožňují kontakt
s vnějším světem. Tyto orgány mají nedostatečné bioenergetické spojení s jádrem (tj. srdcem), to znamená,
že vzruchy z jádra jsou blokovány chronickým svalovým napětím v ramenech, pánvi, kyčelních kloubech a
spodině lebeční. Vnitřní náboj se v oblasti jádra hromadí a ztuhne, v důsledku toho je podnět k impulzu
slabý.
Tělesné projevy: Tělo je ve většině případů úzké, působí staženě a ztuhle. Napětí v oblasti bránice
vypadá, jakoby hrozilo rozpůlení těla na dvě půlky, mezi oběma polovinami existuje často výrazný rozpor.
Obličej je jako maska, oči nepůsobí živě a neudrží žádný kontakt. Ruce jsou bezvládné, šlapky ztuhlé a
studené.
Psychologické průvodní znaky: Pociťování sebe je nedostatečné, protože jedinec se slabě identifikuje
se svým tělem. Necítí se spojený nebo integrovaný. Tendence k oddělení, která se projevuje v rovině tělesné,
vede k určitému rozštěpení osobnosti do dvou protichůdných tendencí. Setkáváme se s arogantním postojem,
který je doprovázen pocitem méněcennosti a ponížení. Schizoidní charakter je přecitlivělý, což se vztahuje
ke slabému vymezení já. Tato slabost zmenšuje sílu odporovat vnějšímu tlaku a nutí ho stáhnout se za
obranné valy. Schizoidní charakter má výraznou tendenci zabraňovat intimním citovým vztahům.
Orální charakterová struktura: Osobnost má orální charakterovou strukturu, jestliže vykazuje rysy,
které jsou typické pro orální fázi života (kojenecký věk). Jedná se o nedostatek samostatnosti, sklon být na
blízku druhým, zmenšenou agresivitu (autor používá pojem agresivita ve smyslu aktivita) a vnitřní pocit, že
musí být držen, podporován a chráněn.
Bioenergetický stav: Orální struktura je stadiem nedostatečného energetického nabití. Energie není
zadržována v jádru, plyne do periferie těla, ale jen slabě. Nedostatek síly a energie je nejpatrnější na spodní
partii těl. Kontaktní body se světem jsou nedostatečně nabité. Oči jsou slabé a tíhnou ke krátkozrakosti,
pohlavní orgány nejsou schopny plného vzrušení.
Tělesné znaky: Tělo je většinou dlouhé a hubené. Svalstvo je nedostatečně vyvinuté, nejvíce je to
patrné na nohou a rukou. Nohy budí dojem, že nemohou unést tělo. Často pozorujeme znaky nezralosti.
Člověk s orálním charakterem správně neprodýchává, což vysvětluje jeho nízkou hladinu energie.
Psychologické průvodní znaky: Orálnímu charakteru připadá těžké, doslova i v přeneseném
významu stát na vlastních nohou. Má sklon věšet se na jiné nebo se o ně opírat. Tato tendence je mnohdy
maskovaná přehnaným zvýrazňováním samostatnosti. Orální charakter trpí vnitřním pocitem prázdnoty a
neustále očekává od druhých, že ji vyplní.
Psychopatická charakterová struktura: Základním rysem psychopatického charakteru je popírání
citů. V psychopatické osobnosti se obrací já proti tělu a jeho pocitům, zvláště proti sexuálnímu citu. Dalším
aspektem této osobnosti je touha po moci a potřeba jiné lidi řídit či ovládat. Můžeme zde rozlišovat dva typy,
podle způsobu, jímž může jedinec nad druhými získávat moc. Jeden spočívá v zastrašování či tyranizování
lidí, druhý ve vetření se do přízně jiného člověka a jeho následné podvedení.
Bioenergetický stav: Člověk získává moc nad druhým tím, že se nad něho vyvyšuje. U tohoto typu
proudí mimořádně hodně energie k hlavě, čímž je spodní část nedostatečně nabita. V oblasti bránice a pasu
se obvykle projevuje křečovitá ztuhlost, která blokuje tok energie a citů směrem dolů. Oči jsou zvláště bdělé
a nedůvěřivé, nemají ani záblesk oboustranné vzájemnosti.
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Tělesné projevy: Tělo tyranizujícího typuje v horní polovině těla nepoměrně silně vyvinuté. Vypadá
nafouknutě, což odpovídá nafouklé představě dotyčného o sobě. Hlava je zvýrazněna. Tělo druhého typu je
lépe vyvinuto, záda jsou obvykle velmi ohebná.
Psychologické průvodní znaky: Psychopatická osobnost potřebuje někoho, koho může řídit a
současně je na dotyčném závislá. Touha získat nadvládu a mít úspěch je tak veliká, že dotyčný dělá všechno
proto, aby zamezil neúspěchu.
Masochistická charakterová struktura: Převládající masochistickou tendencí je podřizování se.
Člověk trpí, stěžuje si, ale podřizuje se. Svým vnějším chováním vyjadřuje sice podřízený postoj, ale vnitřně
je naladěn zcela opačně. Na hlubší emocionální rovině má výrazné pocity nenávisti, negativismu,
nepřátelství a nadřazenosti. Tyto pocity jsou ale blokovány strachem, že by mohly vyústit v násilnické
chování. S tímto nebezpečím bojuje pomocí tlumící svalové struktury.
Bioenergetický stav: Masochistická struktura je silně nabitá, ale toto nabití je všemi prostředky
zadržováno a tlumeno. Omezení je tak silné, že vede ke stlačení a kolapsu organismu.
Tělesné projevy: Typické je krátké, tlustší, svalnatější tělo, krátký a tlustý krk. Důležitým znakem je
předsunutá pánev.
Psychologické průvodní jevy: Pro silné tlumení je agresivita podstatně menší. Místo sebeprosazování
se objevují nářky a hořekování. Typické pro masochistické chování je podřizující se postoj se snahou zalíbit
se.
Rigidní charakterová struktura: Pojem rigidity a ztuhlosti se vztahuje na tendenci těchto lidí držet se
ztuha – z pýchy nebo nepřístupnosti. Rigidní charakter se bojí vzdávání se, protože každé vzdání se spojuje
s podřizováním se nebo s prohrou. Rigidní charakter je stále ve střehu z obavy, aby ho někdo nevyužil,
nemanipuloval neb o nepodvedl. Schopnost tlumit se zakládá z velké míry na silném zdůraznění já v kontrole
chování.
Bioenergetický stav: U lidí s rigidním charakterem jsou vnější kontaktní plochy těla s okolím
poměrně silně nabity. Tlumení se děje na periferii těla. Cit tedy může proudit, ale je vyjadřován jen
v omezené míře.
Tělesné projevy: Tělo rigidního charakteru má dobré proporce, jednotlivé části těla jsou harmonicky
sladěny. Tělo působí integrovaně a souvisle, stejně tak je i pociťováno. Důležitým znakem je živost těla,
zářící oči, temperamentní pohyby a gesta.
Psychologické průvodní rysy: Lidé s rigidní charakterovou strukturou jsou obecně zaměřeni na svět,
jsou ctižádostiví, bojovní a agresivní. Pasivita je vnímána jako zranitelnost.
Každá charakterová struktura trpí v ní obsaženým konfliktem, jelikož má každá osobnost
potřebu intimity, blízkosti a sebevyjádření, ale současně se bojím že by se mohla tato přání vzájemně
vylučovat. Charakterová struktura představuje nejlepší možný kompromis, kterého může dotyčný dosáhnout
vzhledem ke svým podmínkách v dětství.

Krekáňová Věra: Teorie týmových a skupinových rolí v kontextu
skupinové psychoterapie versus managementu týmu
Úvod
Tématu týmových rolí se věnuji v souvislosti se svou profesí více než dva roky. Převážně však z
pohledu managementu neziskové organizace a vedení týmu. Vzhledem k tomu, že považuji teorie týmových
rolí a jejich využívání za přínosný nástroj k efektivní práci s týmem - skupinou, rozhodla jsem se v
souvislosti s ukončováním psychoterapeutického výcviku srovnat přístupy k týmovým resp. skupinovým
rolím a jejich praktické využití z pohledu skupinové psychoterapie a managementu týmu.
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Základní otázka tedy zní, jak chápe týmové/skupinové role psychoterapie a jak management; kde se toto
chápání liší a kde shoduje a zda je možné recipročně použít některá východiska v odlišném kontextu.
Vzhledem k požadovanému rozsahu práce se budu věnovat pouze srovnání základních teorií z obou
oblastí.
A. Východiska
V souvislosti se skupinovými/týmovými rolemi se vždycky setkáváme s dvěma důležitými okruhy
otázek. První se týká definování rolí, jejich přínosů resp. možných vlivů na dynamiku ve skupině/týmu apod.
A druhý se dotýká principů kolem sestavování skupin/týmů, výběru vhodných kandidátů apod.
A1. Chápání skupinových rolí z hlediska skupinové psychoterapie
Ve skupinové terapii je velice dobře známé téma rolí ve skupině. Existují zde různé teorie
skupinových rolí.
Nejznámější je Morenovo základní rozdělení, které definuje (pouze) 3 skupinové role - dvě role jsou
vůdcovské, přičemž jedna oceňuje schopnosti a druhá oblíbenost nositele, třetí role je černá ovce, která je
polaritou k oběma předešlým a její nositel je nejméně populární.
Další teorii předkládá R.Schindler, který popisuje 4 pravidelně se vyskytující skupinové role: Alfa,
Beta, Gama a Omega. Alfa představuje vůdce, který skupinu stimuluje a je jí plně respektován. Beta je role
experta se speciálními schopnostmi, které skupina oceňuje a potřebuje. Oproti Alfě je více racionální a méně
angažovaný. Gama představuje převážně pasivní a přizpůsobivou část skupiny a Omega stojí na okraji
skupiny, za kterou zaostává pro svou odlišnost, strach nebo neschopnost.
Kratochvíl zmiňuje další role, které se vyskytují v literatuře i v praxi při popisu skupiny, jako např.:
trpitel vyžadující a zároveň odmítající pomoc, monopolista strhávající na sebe pozornost, moralista, který má
vždy pravdu, kvaziterapeut přebírající iniciativu, miláček budící něžné zacházení a ochranitelství, obětní
beránek vůči němuž se obrací agrese, šašek bavící skupinu na svůj účet a mnoho dalších jako např.: agresor,
provokatér, ochránce, kverulant, samotář, časoměřič, děcko, svůdce atd.
A2. Otázka vhodnosti skupinové psychoterapie, výběr kandidátů
Účinnost skupinové terapie je dostatečně zhodnocována každodenní praxí. Je bezesporu
rovnocennou psychoterapeutickou metodou. Není však vhodná pro všechny typy klientů - kromě
kontraindikací plynoucích z primárního pacientova problému (diagnózy) má smysl pouze za předpokladu,
že: klient je ochotný a schopný spolupracovat nejen s terapeutem, ale hlavně s ostatními členy skupiny, a
existuje pro něj reálný cíl - který pokud ne plně, tak alespoň částečně uznává.
Další omezeni základní odborná literatura v podstatě nepopisuje, nicméně se často zmiňuje nutnost
promyslet výběr klientů do skupiny tak, aby nebylo ohroženo poslání skupiny , účel atp. Kratochvíl kromě
klientovy ochoty spolupracovat považuje za důležité stanovit stupeň pravděpodobnosti, že klient vytrvá a
terapii dokončí a to z toho důvodu, aby časté odchody klientů ze skupiny nezmenšovaly motivaci a snažení
ostatních. Yalom zase uvádí, že nevhodně složená skupina může zapříčinit, že se vůbec neotevřou důležitá
témata a tím bude omezena výtěžnost skupiny pro její členy. Zároveň pokládá za důležitou terapeutovu
schopnost odhadnout, jak se bude klient ve skupině chovat.
A3. Chápání skupinových rolí z hlediska managementu týmu
Každá sociální skupina (jak zmiňuje např. Knobloch, Knoblochová) má svoje pravidla a vytváří
prostor pro diferencované chování jejích jedinců – tedy pro skupinové role. Toto je základním východiskem i
pro uvažování o rolích v pracovních týmech.
Plamínek, který se zabývá týmovým managementem, rozděluje skupinové/týmové role po stránce
procesní (pracovní pozice), po stránce věcné (odbornost) a po stránce osobní. Ty vyplývají z lidské roviny a
dotýkají se osobnosti, nejsou tak proměnné jako role v prvních dvou rovinách a více určují právě dynamiku a
celkové fungování týmu. Některé z nich mohou být pro dobré fungování týmu žádoucí, jiné klíčové.
Obecně lze týmové role rozdělit do tří okruhů – Hybatel, Pečovatel, Myslitel. Hybatel se orientuje na
proces, vidí cíl a uvádí věci v pohyb. Myslitel se soustřeďuje na vize, cíle a poslání týmu. Generuje nápady a
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ač často skrytě, určuje směr. Pečovatel se zabývá vztahy mezi jednotlivými členy a současně celkovou
náladou v týmu, má schopnost přispívat k dobrému vyřešení problému. Plamínek uvádí, že každý z nás má
ve skupinové interakci své místo v tomto trojúhelníku.
Ačkoli se otázkami týmových rolí zabývalo mnoho vědců, nejznámější a nejužívanější je
devítisložkový resp. osmisložkový (jedna z rolí nazvaná specialista nebývá často sledována vzhledem k
jejímu omezenému přínosu pro tým) model Mereditha Belbina.
Popis Belbinova modelu týmových rolí:
Realizátor - je systematický a umí efektivně realizovat plány, je praktický a vytrvalý, umí věci a
postupy správně zorganizovat. Koordinátor - je klidný, disciplinovaný a povzbuzující člen týmu, je často
silně dominantní a oddaný cílům skupiny, v jejichž prospěch dokáže organizovat skupinové zdroje i operace
a zároveň maximalizovat potenciál každého. Formovač - je více ambiciózní, podnikavější a oportunističtější
typ, uvádí věci do pohybu a formuje týmové úsilí určováním cílů a priorit. Dokáže vyzývat a motivovat.
Tvůrce - je introvertní, inteligentní a inovační člen týmu, prezentuje nové myšlenky a strategie, zajímá se o
širší souvislosti. Odhalovač zdrojů - je extrovertní typ, všímavý k různým zdrojům. Zkoumá a informuje o
nových myšlenkách, zdrojích a trendech, obvykle ví, kdo může vyřešit jaké problémy. Pozorovatelhodnotitel - je zaměřen na analyzování problémů a hodnocení myšlenek, většinou se nedá strhnout
entuziasmem a chrání tým před impulzivním a riskantním chováním. Týmový pracovník - jeho role je
orientována na vztahy a podporu týmu, je velmi populární a společenský, má malou potřebu dominantnosti,
zlepšuje komunikaci mezi ostatními a minimalizuje konflikty mezi členy týmu. Dokončovač (finišér) zajímá se o pokračování a dokončování procesu, je dobrý plánovač, realizátor a dosahovatel týmových
úkolů.
A4. Principy sestavování úspěšných týmů, výběr kandidátů
Belbin definoval svoji teorii na zakladě dlouhodobých pozorování úspěšných a neúspěšných týmů a
jeho výsledky potvrdily, že stejnorodé týmy nebývají úspěšné. V úspěšných týmech naopak bývají
zastoupeny všechny role. Podle Belbina každá z jim definovaných rolí přináší do týmu své pozitivní
vlastnosti i vlastní slabé stránky. Nicméně pokud jsou dobře složené dohromady, nepříznivé rysy ustupují do
pozadí a převládají příznivé pozitivní rysy.
Belbinova teorie týmových rolí je v praxi mimo jiné oblíbená proto, že pro určování rolí existuje
relativně jednoduchý a objektivní test, na jehož základě lze vytvořit osobní i týmový profil, s nímž může
manager s týmem efektivněji pracovat.
Moderní personalistika bere v úvahu tuto teorii a razí cestu promyšleného skládání týmu – využívá
tedy znalosti o kompatibilitě jednotlivých rolí. Nicméně neomezuje se pouze na toto. Z pohledu
managementu je úspěšné fungování týmu závislé nejen na vyváženosti jednotlivých rolí, ale i na sdílených
vizích, týmových cílech a motivaci.
B. Srovnání
V práci se skupinou z pohledu psychoterapie i z pohledu managementu se tedy setkáváme
s některými stejnými tématy - role, otázky kolem výběru vhodných kandidátů, a celkové fungováni skupiny
ve smyslu naplňování stanovených cílů.
B1. Chápání rolí v odlišných kontextech
Ve skupinové terapii se nejčastěji setkáváme s takovými přístupy ke skupinovým rolím, kdy se jejich
prostřednictvím popisuje abnormalita, nežádoucí stav či alespoň nežádoucí nebo riskantní tendence jedince
chovat se jistým způsobem ve skupině. Dokresluje se tak diagnóza a celkový obraz o klientovi. Cílem terapie
pak kromě zvládnutí basálního problému často bývá i korekce těchto stereotypů v chování ve skupině včetně
hledání a odstraňování příčin. Role jsou tedy více předmětem diagnostiky a následné léčby a v první řadě se
vztahují k jedinci, nicméně terapeut je může (a měl by) využívat jako nástroj k porozumění skupinové
dynamiky a interakcí ve skupině.
V týmovém managementu jsou role od počátku vymezovány z hlediska potencionálního pozitivního
využití na výsledek skupinové práce. A i když je popisována role jednotlivce, je zde důležitější právě
souhra (nebo nesouhra) rolí všech a výsledné uvažování (třeba ve smyslu co posilovat a co ubrat) se vztahuje
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prioritně ke skupině jako celku a důležitost jedince je až na druhém místě.
B2. Sestavování skupin/týmů v odlišných kontextech
Oba přístupy řeší také otázku fungování skupiny/týmu jako celku a z tohoto důvodu zvažují výběr
vhodných členů do skupiny/týmu a možná rizika či naopak přínosy vztahující se k efektivnosti
skupinové/týmové práce.
Psychoterapie vychází primárně z posouzení potřeb jednotlivce a jeho schopnosti zvládat skupinový
proces a mít z něj osobní přínos. V podstatě má velmi omezená kritéria pro nepřijetí do skupiny (viz výše) a
jak říká Yalom, "pacienti se nevybírají, ale vylučují".
Management při výběru jedince postupuje podle daleko jednodušších pravidel, má přesnou představu
o efektivním fungování týmu a podle ní volí vhodné kandidáty. Ve srovnání s filozofií pomáhající profese se
tento styl může zdát tvrdý a až moc kapitalistický, protože nemá na zřeteli prospěch jednotlivce ale profit
z efektivní týmové práce, resp. prospěch jednotlivce je důležitý pouze do té míry, pokud zvyšuje efektivitu
týmu.
B3. Podpora efektivity skupinových/týmových procesů v odlišných kontextech
Oba přístupy mají dostatek zpracovaných zkušeností z oblasti efektivní podpory
skupinového/týmového procesu, oba vidí nutnost investovat s pozice vedení skupiny/týmu do rozvíjení
žádoucích podmínek pro úspěšné fungování skupiny/týmu. V podstatě zde existuje velká shoda v tom, co
rozvíjí efektivní skupinovou/týmovou spolupráci.
Je to:

Sdílení - tzn. podpora ochoty a zájmu členů skupiny blíže se poznat a moci si
navzájem porozumět.

Důvěra a otevřenost - vytváření podmínek pro budování vzájemné důvěry a
pochopení pro druhého.

Společné zážitky - resp. podpora kontinuity procesu a vytváření prostoru pro
společnou historii.

Pravidla a struktura - stanovování pravidel a budování struktur (formálních i
neformálních) za účelem vytvoření bezpečného, stabilního a zároveň otevřeného prostoru.

Konkrétní cíle - tzn. vytváření nebo hledání směrů a strategií, podpora jejich
nacházení, naplňování a dosahování.
Tyto podpůrné mechanizmy užívané pro efektivní fungování skupin/týmů jsou o něco důležitější,
resp. nutné v psychoterapii, což logicky souvisí s problematikou a tudíž i větší potřebou chránit, resp.
podporovat účastníky psychoterapeutických skupin.
Management bere tyto prostředky jako žádoucí, nicméně ne esenciální.
C. Možnosti recipročního využití rozdílných přístupů
Ačkoli se oba srovnávané přístupy mohou opřít o stabilní teorii podpořenou dlouhodobou praxí
s řadou uznávaných výzkumů, myslím si, že je možné k nim stále přistupovat s novými nápady a pokoušet se
z nich vyjímat nebo naopak k nim přidávat komponenty vycházející z jiných kontextů.
C1. Co si může vzít týmový management z přístupu skupinové psychoterapie
V práci s profesionálním realizačním týmem se často setkávám s víceméně neosobním přístupem
členů týmu, resp. s moderním profesionalizmem, jenž razí cestu striktního oddělování osobního a pracovního
života. Tento způsob má samozřejmě svá pozitiva, nicméně přináší i řadu zbytečných stresů pro členy týmu.
Není dobré, ať už pro jednotlivce nebo pro celý tým, když se problémy násilně potlačují nebo neřeší. Ačkoli
týmový management uznává takové podpůrné mechanizmy týmové práce jako sdílení, důvěru a otevřenost,
v praxi se to velice zjednodušuje na neosobní (americké) „Jak se máš? Mám se fajn!“. Myslím si tedy, že
v managementu týmu by se mělo více objevovat něco z psychoterapeutického chápání smysluplné
otevřenosti mezi jednotlivci, důvěry a konstruktivního sdílení. A opřít to o reálnou potřebu jednotlivců, ne o
přání lídra, právě tak, jak to umí skupinová psychoterapie.
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C2. Co si může vzít skupinová psychoterapie z přístupu týmového managementu
Pozitivum týmového managementu v práci s rolemi vidím zejména ve schopnosti vymezovat
všechny týmové role pozitivně a přemýšlet o nich z hlediska možného přínosu pro tým, resp. zvýšení
efektivity týmové práce. A v závislosti na tomto aktivizovat jednotlivce právě v oblasti jejich silných stánek.
Myslím si, že tohle je jedna z možných nabídek pro skupinovou terapii – dát rolím kladné vymezení,
nechápat je jako předmět změny, tedy terapie, ale jako prostředek. Více využívat silné, vybalancované a
nosné stránky jednotlivců k prospěchu ostatních ve skupině. Použít legitimní mechanizmus přispívání ke
skupinovým cílům jako cestu k dosahování vlastních, individuálních cílů. Tímto způsobem může přinést
skupinová psychoterapie členům skupiny nejen změnu či korekci v problematických oblastech, ale i větší
potvrzení a dalších rozvoj pozitivních schopností (v ještě větší míře než se běžně děje).
Závěr
Vzhledem k tomu, že jsem v podstatě v situaci, kdy řeším intenzivně obě popisovaná témata, jak
skupinovou psychoterapii (v souvislosti s ukončováním výcviku), tak týmový management (v souvislosti
s vlastní prací), je dost možné, že vidím více souvislostí, či možností, jak o tom dál přemýšlet, než je vůbec
reálné. Nicméně mám chuť o tom dále přemýšlet, protože už tato práce mě přesvědčila, že obě teorie se
dotýkají stejného základu, a to skupinové práce, vlivu jednotlivců na skupinový proces a efektivity
skupinové práce v závislosti na složení skupiny. A že takto vymezený společný jmenovatel lze posuzovat
bez ohledu na konkrétní specifika psychoterapeutické skupiny (zahrnující „nezdravé“ jedince) a
profesionálního realizačního týmu („zdraví“ jedinci).
Literatura:
Belbin, R. M. : Managment Teams: Why They Suceed or Fail, Butterworth – Helnememann, 1981
Plamínek, J. : Synergický managment, Argo, 2000
Yalom, I. D. : Skupinová psychoterapie, teorie a praxe, Konfrontace, 1999
Kratochvíl, S. : Skupinová psychoterapie v praxi, Galén, 1995
Knobloch, F. , Knoblochová, J. : Integrovaná psychoterapie, Avicenum, 1993
Konzultanti:
PeadDr. Petr Klíma
PhDr. Milan Kinkor

Lachmanová Zdenka : Psychoterapie úzkostných pacientů
Úzkost
Úzkost je citová reakce, která signalizuje nebezpečí a připravuje na něj organismus jak tělesně, tak i
duševně takovým způsobem, aby se s tímto nebezpečím včas vypořádal. Přiměřená úzkost nám pomáhá čelit
světu, který je nevyhnutelně nejistý. Úzkost se stává problémem pouze tehdy, objevuje-li se příliš často, je
příliš silná, trvá příliš dlouho anebo se objevuje v nevhodné situaci.
Úzkost zaujímá zvláštní postavení mezi ostatními city tím, že na ně v některých situacích reagujeme,
což lze příležitostně pozorovat i v běžném životě, když se náhle zalekneme vlastních citových reakcí,
impulsů či tajných přání. To hraje významnou roli při vzniku neuróz a některých psychosomatických poruch,
kdy dojde na základě úzkosti k potlačení či vytěsnění těchto hnutí, či dokonce k vytěsnění úzkosti, na jejímž
místě vzniknou symptomy (tyto důležité životní potřeby nelze zcela potlačit, vracejí se neustále v jiných
podobách, psychosomatických příznaků a pacient takto zprostředkovaným způsobem očekává přece jen
jejich naplnění).
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Mezi úzkostnými klienty se nacházejí ve značné míře lidi, kteří skutečné „já“ nepoužívají, skoro je
zapomněli a žijí víceméně v náhradním, povrchním, falešném „já“, prostě se jen přizpůsobují společenským
poměrům, lidem okolo nich, módě, tomu co se dělá a nosí. Tito lidé pociťují úzkost, která se projevuje
v situacích, kdy toto přizpůsobení nestačí, kdy lidé či okolnosti vyžadují vlastní osobní postoj, odvahu či
odpovědnost. Nemají možnost vlastního sebeocenění, hrdosti, jsou závislí na hodnocení okolí, potřebují
neustále být pozitivně potvrzovány, či hledají neustále vzruchy z okolí, prožitky a teprve když nepřicházejí,
hlásí se úzkost z prázdnoty, a tím více ze smrti. U mnohých klientů úzkost často předchází a doprovází
depresi.
Terapeutický vztah
Podmínkou účinné psychoterapie úzkostných klientů je navázání spolehlivého a převážně
pozitivního terapeutického a pracovního vztahu. Je nutné klienta pokud možno na počátku terapie
informovat o všem týkající se té které psychoterapie, počínaje dochvilností, odhadem délky léčby a honoráři
(třeba i za vynechané termíny). Opožděné informace tohoto druhu chápe klient v průběhu léčby jako reakci
na jeho problémy či chování vůči terapeutovi, což může léčbu narušit. Též je třeba klienta informovat o
způsobu léčby, jejím cíli i úskalích o roli terapeuta a o tom, jak může klient v terapii konstruktivně
spolupracovat. V terapii je třeba u neurotických či takových psychosomatických klientů, u kterých je
vztahovost ve svých základech uchována a kteří netrpí hlubokou poruchou své osobnosti, aby byl terapeut
svým vzděláním a výcvikem citlivý na vnímání tzv. přenosového (neurotického) vztahu, který má své kořeny
v traumatizujících zážitcích v minulosti. Terapeut se snaží této dnes již neadekvátní vztahovosti porozumět,
toto porozumění pacientovi zprostředkovat a umožnit mu korektivní interpersonální zkušenost, abreakci
apod. Bazální vztah na rozdíl od přenosového, neurotického vztahu, je třeba mít na paměti zvláště tam, kdy
jej např. nedůvěřivý pacient stále znovu testuje, jiný se jej pokouší rozbít, aby jej vzápětí opět znovu navázal
apod..
Psychoterapie
Různé psychoterapie „pracují“ s různými místy lidské psychiky. Při léčbě úzkostných klientů se
velmi často používá účinných faktorů z terapie hlubinně psychologické, behaviorální a kognitivní. Švýcarský
badatel v oblasti psychoterapie, Grawe, rozlišuje na základě studia, kde se zabývá převážně hlubinně
psychologickou a behaviorální léčbou čtyři účinné faktory při léčbě neurotických pacientů. (1. interpretace,
2. aktualizace problémů do situace „zde a nyní“, 3. aktivace možností a schopností klienta, 4. posílení).
Úzkost je všeobecně jedna z největších překážek psychoterapie. Psychoterapie má za cíl změnu
představ o sobě samém i o lidech, které bývají chladné pod vlivem minulých, často časně dětských
zkušeností. Klient přesto, že je již dospělý, se chová emočně jako dítě, které se bojí odmítnutí, resp. poté
nezvládnutí takovéto frustrující situace. I v dospělém věku dochází k odmítnutí, a to především proto, že
dosud potlačované citové potřeby mají často ještě onu dětskou primitivní a intenzivní formu, což činí pro
ostatní téměř nemožným tato očekávání uspokojit. To je třeba si v terapii uvědomit – tam nabízíme místo
uspokojení, porozumění a možnost dospělého řešení, neboť by mohlo dojít k retraumatizaci, nezvládnutí této
situace a k panické úzkosti. Ta je charakteristická pro úzkostnou neurózu, kdy klient nereaguje včas na
situace vyvolávající úzkost, která jej pak zcela pohltí. U některých klientů je možno při silné úzkosti
podpořit léčbu psychofarmaky, které předepisuje zpravidla psychiatr. Léky pomáhají hlavně tím, že snižují
hladinu napětí.
Důležitým úkolem hlubinně psychologické terapie je očistění vztahů od dětských přenosů,
projekcí atd., což znamená otevření prostoru pro bezprostřední vnímání. Jen tak je možno zažít novou
mezilidskou zkušenost. Účinným faktorem je interpretace nevědomého prožívání i chování klienta, resp.
objasnění dosud nevědomých vztahů mezi různými, vzl. interpersonálními prožitky, a dále mezi dosavadním
životem pacienta a vznikem, popřípadě trváním jeho symptomů. Interpretace se aplikujeme na dvou
úrovních: na úrovni biografické a aktuálně vztahové. Na biografické úrovni lze interpretacemi dosáhnout
toho, že klient rekonstruuje znovu a pravdivěji svou minulost. Ta bývá často ovlivněna pojetím rodičů, kteří
například tvrdí, že se pro své dítě obětovali a že tudíž syn nebo dcera jim musí být vděčni a nemají hledat
v jejich výchově příčiny nynějších symptomů. Biografická interpretace umožní též abreakci dosud
nepřipuštěných afektů, zároveň klient již nemusí vynakládat energii na potlačování skutečného vnímání své
bývalé – ale často i nynější – rodinné situace, což vede ke snížení tenze. Porozuměl dosavadnímu způsobu
svého života, což přispívá i ke změně postoje k sobě samotnému. K uzavření takového „gestaltu“ pak patří i
projev smutku a lítosti nad nežitým životem, nad tím, co mu scházelo, či co je dokonce neodvratně pryč.
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Důležitější a účinnější je interpretace tzv. aktuálního nevědomí. Terapeut na základě svého odlišného
vnímání chování klienta k němu samotnému zrcadlí klientovi ty aspekty jeho osobnosti, které mají vztah
k jeho problémům, či symptomům a jež si klient neuvědomuje, resp. se jim brání. Vyvolávají totiž pocity
úzkosti, studu či viny, jindy klienta značně znejišťují. Cílem je, aby klient získal k aspektům sebe sama
znovu kontakt, přijal je do svého vlastního sebeobrazu, sebeporozumění. Někdy jde dokonce i o to, dosud
nevědomé pojmenovat, verbalizovat. Již to může vést ke zmírnění napětí. Zároveň již není vydán dosud
nevědomým, neznámým impulsům napospas, zbaví se pocitů bezmoci a bezradnosti, neboť již ví, co jím
hýbe.
Jakmile se totiž vlastní sebeobraz sebeporozumění začne hroutit (jak to vídáme během terapeutické
léčby, kdy terapeut či skupina získává na klienta odlišný názor, než jak on se prezentuje), reaguje klient
úzkostí, která spouští alarmovou reakci obrany či protiútoku, nebo se naopak stáhne do sebe, reaguje útěkem.
Toto chování se nazývá v terapii odporem a vyskytuje se i běžném životě při vzájemné výměně názorů na
sebe. Ve skupinové terapii je vidění klienta s viděním druhých zvláště důležité. Často se stane, že člen
skupiny upraví svůj zkreslený pohled, když zjistí, jak se na určitou významnou událost dívají ostatní. Klienti,
kteří vstupují do skupinové psychoterapie, většinou nevyžadují otevřeně pomoc se svými mezilidskými
vztahy. Na základě přijímání sebe samého se terapeutický cíl mění a původní cíl zmírnit úzkost a utrpení
bývá nahrazeno novými cíli svoji povahou obvykle interpersonální. Přání zmírnit úzkost a depresi se
proměňuje v touhu naučit se komunikovat, milovat apod. Tato změna je podstatným krokem v dynamickém
terapeutickém procesu.
Významně se zde na změně klientova chování podílejí techniky behaviorální terapie. Techniky
napodobování, nácviky chování jsou doporučovány pro léčbu většiny úzkostných poruch spojených
s interpersonálními interakcemi. Zásadní význam jim lze připisovat u těch příznaků, které jsou naučeným
chováním, jež je možno vyložit jako zafixovaný podmíněný reflex, stereotyp či vzorec chování. Pomocí
hraní rolí např. v asertivních situací se úzkost snižuje a klienti začnou více věřit své schopnosti vyrovnat se
s reálnými situacemi. Terapeut při nácviku musí spustit proces modelování – učení se nápodobou. Pomocí
pozorování si mohou klienti osvojit nové chování a nahradit jím nevhodné, které vyvolávalo u klienta úzkost,
či přijmout své chování, které u klientů vyvolávalo úzkost, pozorováním tohoto chování u ostatních např.
terapeuta. S behaviorální terapií se velmi často kombinují prvky kognitivní terapie, které zvyšují dynamiku
terapeutické vztahu.Terapeut s klientem diskutuje o iracionálních názorech na určitý podnět, které si na
patřičnou podnětovou událost udělal. Klient se učí pomocí technik rozlišovat mezi zralým myšlením a
pošetilostí. Nejčastěji se terapeut zaměřuje na nepodložené závěry z událostí, zkreslený výběr faktů,
nepřiměřené zevšeobecňování, přehánění, vztahovačnost, pohled černými brýlemi apod. Terapeut neříká,
které pacientovi názory jsou správné nebo nesprávné, ale klade otázky týkající se smyslu užitečnosti a
důsledků jeho názorů a poukazuje na souvislost mezi současnými stížnostmi s názory. Při léčbě úzkostí může
terapeut použít i humor a odhalit vlastní slabosti, což klientovi pomáhá zabránit v názoru, že každý včetně
terapeuta může být dokonalý.
Klient začíná žít více v pravdě, otevřel oči a vidí něco co si zastíral a za co nyní musí nést
odpovědnost. Jednoduchý příklad: depresivní pacienti, kteří tvrdí, že se pro jiné obětují, si mohou uvědomit,
že to spíše dělají z nedostatku odvahy se prosadit, že se sebelitují a čekají, že jejich obětující se chování bude
opětováno.
Terapeutické interpretace mají tudíž za cíl prozkoumat, do jaké míry člověk žije se sebou i s druhými
v pravdě, zda skutečně žije své pravé „já“ – čímž se zvýší kvalita a intenzita prožívání – či zda žijí ve falešné
sebepředstavě. Zbavování se nepravého, nevlastního „já“ jde ruku v ruce s objevováním vlastního,
původního „já“, neboť nelze svou dosavadní sebepředstavu zavrhnout, aniž by byla k dispozici alternativa,
která, pokud možno, dává dostatek narcistického uspokojení a sebejistoty. Terapeut přispívá k pozitivnímu
obsazení nového sebepojetí tím, že pacientovu sebekritickou práci na sobě honoruje, povzbuzuje jej a
vzbuzuje jeho zvědavost i motivaci pro další sebeexploraci. Pacient se s tímto terapeutickým postojem a
pohledem terapeuta na něj zkusmo identifikuje. U těžších patologií s hrozbou fragmentace osobnosti je třeba
interpretacemi podporovat identitu. Psychoterapie pomáhá obecně tím, že poskytuje určitý rámec,
porozumění svému místu ve světě, smyslu.
Hlavní změna v této chvíli nezáleží na tom, že se osobnost pacienta mění, nýbrž v tom, že se stále
více stává sebou samým. Teprve poté vejde do kontaktu nejen se sebou samým v celé své šíři, nýbrž i
s ostatními, s možností autentických a nových interpersonálních zkušeností. Teprve ty vedou k vývoji a růstu
osobnosti, zvl. v těch oblastech, kde byl pacient v kontaktu se sebou i ostatními pouze prostřednictvím svého
povrchního „já“. Zde klade pacient často odpor, zvl. jedná-li se o to, být sám sebou nejen ve styku
s terapeutem, nýbrž i se spoluklienty, či se takto chovat v privátním životě.
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Pomalá změna je fyziologická, zdravá a přirozená, naopak příliš velký nápor na změnu, či borcení
vede k uvolnění masivní úzkosti. To by si měli uvědomit psychoterapeuti, kteří se snaží dosáhnout rychlé
změny masivními zásahy nejen do psychické, ale i do mozkové regulace, jako je např. holotropní dýchání
apod. Taková terapie mívá větší úspěch u zdravých jedinců s dostatečně silným „já“, u osobností
s dostatečně stabilní sebekoncepcí, která může být těmito technikami posílena, doplněna o dosud nevědomé
aspekty osobnosti.
Nejpozději v této chvíli – u některých pacientů již od samého počátku – se vynoří problém úzkosti ze
svobody. Jde o to najít živým experimentováním a zkoušením nové, tolerantnější hranice, kam až je možno
jít, kdy již je omezován či zraňován ten druhý, kdy je třeba riskovat konflikt, kdy je nutno i někoho zranit či
napadnout ve službě dobré věci či ideálu. Jde i o samotné a individuální hledání způsobu a smyslu vlastního
života, a vytváření kritérií, co je důležité a co ne, ale i o akceptování jisté relativity a nejistoty.
Tento cíl, nalezení vlastního „já“ a jeho rozšíření, úzce souvisí i s cílem posílení „já“, jež by se mělo
stát flexibilnější, tolerantnější, schopné snášet frustraci a nejistotu, a být realističtější. Zároveň s rozlišováním
„já“ i do hloubky se vynořují zcela nové, nyní již ne neurotické , nýbrž existenciální konflikty, lidské
existenci vlastní, např. konflikt mezi egoismem a altruismem, mezi lidskou závislostí na druhých a
nezávislostí a svobodou, mezi přáními a vlastními omezenými možnostmi, mezi odvahou a nutností dělat
kompromisy. V jejich konkrétní podobě vyzývají některé k řešení, jiné zůstávají otevřené, jindy je možno
uvažovat o svém dosavadním postoji, jehož změna může vést k tomu, že dosavadní problém přestal
problémem být.
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Letý Pavel: Křesťanští pacienti v psychoterapii
Úvod
Po celém světě a ve všech dobách se můžeme setkat s množstvím různých religiozit. Milióny lidí se vydali ve
svých životech některou z duchovních cest, které jejich bytí dávají vyšší smysl, ovlivňují jejich vztah k sobě i
druhým, formují jejich myšlení i mravní hodnoty.
Minulé století je v západním světě charakterizováno výrazným odklonem lidí od náboženství, avšak jejich
spirituální potřeba tím nevymizela. Pouze se projevuje v jiné, někdy nezkultivované podobě. Lze ji rozeznat např.
v totalitních systémech fašismu a komunismu, kde byli diktátoři uctíváni jako spasitelé či velcí otcové a různé
rituály a shromáždění při jejich proslovech připomínaly náboženské obřady. Další formou je tzv. „civil religion“ –
občanské náboženství, kdy je v jakési pseudonáboženské podobě vyjádřena národní či státní identita. Například
Američané tak vidí sebe jako vyvolený národ - Nový Izrael, který vyšel z Evropy za svobodou do zaslíbené země
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za Atlantik, náboženství připomíná jejich úcta k ústavě, vlajce, státním institucím jako je Kongres a Nejvyšší soud,
prožívání rituálu inaugurace prezidenta atp.
V ČR se objevilo během 90. let kromě nových křesťanských denominací a importovaných orientálních
náboženství mnoho pseudonáboženských kultů a sekt. Spirituální složku lze rozeznat také v komerčních
organizacích typu AmWay. Institucionalizované křesťanství je sociologicky nepochybně v krizi, stále ubývá
věřících tradičního typu, ale zároveň také ubývá ateistů. Zdá se tedy, že spirituální složka k člověku bytostně patří,
projevuje se pouze v rozličných podobách, které mají na jeho psychiku a život různý vliv.
Náboženský život je pro mnoho lidí velkou životní vzpruhou. Podle statistik se zjistilo, že věřící lidé jsou méně
náchylní k depresím, úzkostem, sebevraždám a alkoholismu. Jejich život nepostrádá řád a smysl. C.G.Jung
dokonce v r. 1935 hovořil k anglickým lékařům: „ Není to hra se slovy, nazývám-li náboženství
psychoterapeutickým systémem. Je to nejpropracovanější systém a je za ním velká praktická pravda. Mám
rozsáhlou klientelu a tam, kde žiji, jsme prakticky obklopeni katolíky, ale během posledních třiceti let jsem neměl
mezi svými pacienty více než asi šest praktikujících katolíků…Katolická církev, zejména se svým přísným
systémem zpovědi a svým usměrňováním svědomí, je terapeutická instituce…“
Na druhou stranu může být náboženská orientace spojena s různými patologiemi, způsobenými např. extrémně
či chybně pojímanými křesťanskými zásadami, které pak mají na lidský život, vztahy a výchovu dětí negativní vliv.
V takových situacích psychické nepohody se člověk zpravidla snaží najít pomoc nejprve ve svém nejbližším okolí a
pokud se mu to nedaří, tak pomoc odborníka – psychoterapeuta.
Každá skupina lidí se potýká s určitými specifickými problémy, v jejichž etiologii lze nalézt v rámci skupiny
společné rysy. Tomu pak odpovídá terapeutický postup. Stejně je tomu v psychoterapii křesťanských pacientů.
V následujících řádcích se pokusím popsat specifické problémy, s kterými přicházejí do léčby římskokatoličtí
křesťané a odpovídající terapeutickou intervenci. Většinu specifik lze jistě rozšířit i na jiné křesťanské denominace.
Vstup do terapie
Pokud je vyhledání psychologické pomoci ve společnosti spojeno se značnou stigmatizací, v křesťanském
prostředí to platí dvojnásob. Mezi některými věřícími se totiž daří různým mýtům a jedním z nich je „jít do terapie
není křesťanské“. Klient pak při vstupu do léčby musí překonat nejen strach z nepřijetí svým okolím, ale také svou
obavu, zda jít do terapie je vůbec v souladu s jeho duchovní cestou. Tato obava pramení z napětí, které vládne mezi
terapeuty a kněžími. Věřící někdy mají strach přijít, protože terapeut není kněz a bojí se manipulace se svým nitrem
bez Boží autority (ačkoli u kněží dochází často naopak k manipulaci s Boží autoritou). Mají nedůvěru
k psychologii, jelikož ta při řešení problémů nepočítá s Bohem. V důsledku toho přicházejí do léčby zpravidla
později než nevěřící populace a vedle toho, zda jim terapie pomáhá, sledují i to, zda není v rozporu s jejich
pohledem na svět. Snaží najít terapeuta, který je sám křesťan, protože chtějí aby se orientoval v reáliích katolické
církve, v nichž má původ mnoho jejich problémů.
Pro terapeuta je užitečné s těmito obavami v léčbě počítat. U organických poruch, kdy má pacient halucinace,
byť religiózní, se postupuje stejně jako u jiných pacientů. U těch se také psychóza neléčí podle obsahu. Ovšem u
problémů vztahových či postojových je možné, aby terapeut takovému klientovi vyšel vstříc a používal v léčbě
metody, které budou blízké klientově vnímání světa a nebudou mít pro něj jaksi „sterilně“ psychologickou podobu.
Takovými přístupy jsou např. hagioterapie či bibliodrama.
Vnímání viny
Křesťané bývají více schopni mluvit o své vině. Vnímají ji jako jev, který k lidskému životu neoddělitelně patří.
To je při řešení problémů nepochybně velká výhoda. V tomto ohledu mají dobrou sebereflexi, která vychází
z jejich náboženské a zpovědní praxe. Mají větší šanci být lidštější.
U mnoha z nich však dochází k jakémusi ztotožnění myšlení a jednání. Jejich život jim znepříjemňuje
přesvědčení, že nejsou vinni jen za své skutky, ale už za myšlenky a představy. Jedná se o její patologické vnímání,
v jehož důsledku se jí cítí být ochromeni. Terapeut se má tedy zaměřit na její snižování (u nevěřící populace se
zpravidla jedná o opačný postup, kdy lidé nejsou ochotni přijmout svou vinu, a být tedy ve svém jednání
odpovědní).
V rámci skupinové psychoterapie zde lze s úspěchem použít techniky hagioterapie. Tento způsob bude věřícímu
člověku, který má k psychologii spíše nedůvěru, jistě blízký a je větší pravděpodobnost, že výsledky terapie přijme.
Jedná se o skupinovou rozpravu nad biblickými příběhy, přičemž je kladen důraz na prožívání klientů a nejedná se
o teologický rozbor textu.
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Použít se dá např. příběh Herodes a Jan Křtitel (Mk 5,14-29): Klienti si příběh několikrát přečtou a snaží se vžít
do jeho jednotlivých postav. Každý z nich si jednu z nich vybere a pak o nich společně diskutují. Nakonec
dostávají za úkol, aby v procentech určili jak velkou vinu na smrti Jana Křtitele tyto postavy mají. V podskupinách
se pak mají dohodnout na společném závěru, určují svého zástupce a ten pak vede obdobnou diskusi se zástupci
dalších podskupin. Úkolem je dohodnout se na společném výsledku, přičemž klienti mají možnost sledovat, jak se
skupinou přisouzená vina liší od hodnot, které určili oni sami: Tam, kde postavě přisoudili větší podíl než je průměr
skupiny, mají tendenci vidět vinu kde není. Naopak tam, kde určili hodnoty nižší, mají tendenci nevidět vinu tam,
kde je. Je vhodné, aby ve skupině byli věřící i nevěřící klienti (pokud nemají averzi na náboženství).
Pro práci s vinou je třeba si uvědomit, že křesťané v tomto vycházejí z jiných premis, než nevěřící populace:
Etické hodnoty pro ně nejsou dány jen konsensem společnosti, nevytváříme si je pouze my, ale jsou dány Bohem.
Uznávají objektivní vinu, přičemž svědomí je pouze jejím indikátorem, nikoli zdrojem.
S vinou je také silně spojena oblast sexuality.
P.Říčan k tomu píše: „ Škodlivost řady nesexuálních prohřešků, například násilí a krádeže, pozná (člověk)
velmi brzy z vlastní zkušenosti, jsou mu proto srozumitelné. Se sexualitou je tomu jinak: dítě se dozvídá,
že to a ono se nesmí, důvod mu však zůstává nejasný… zákazy v sexuální oblasti mívají charakter tabu,
strohého „ nesmíš “, opřeného pouze o zakazující autoritu, zprvu rodičovskou, později celospolečenskou,
případně Boží… pocity viny za sex jsou jen slabě racionálně strukturovány a jsou málo přístupné
racionální kontrole. Tento stav věcí se možná odráží i ve skutečnosti, že se v českém jazyce (mimo sféru
náboženství) iracionálně laděné slovo „hřích“ udrželo prakticky jen v souvislosti se sexualitou…Vůči
svému „sexuálnímu svědomí“ býváme, vzhledem k uvedeným okolnostem, do značné míry bezbranní.
Autorita, například kazatelská, která toto svědomí aktivuje, snadno vzbudí silné pocity viny. To může hrát
velkou roli zejména v současné době, jejíž duchovní nemocí je všeobecná tupost vůči vině. Chce li tedy
kazatel své posluchače usvědčit z hříchu, sáhne často, patrně spíše bezděčně než záměrně, právě po
sexuální tématice. Zde je moderní člověk, přes proběhlou radikální „sexuální revoluci“ poměrně snadno
přístupný moralistovu obvinění.“
Sexualita
Křesťané bývají ve svém svědomí často soustředěni na sexuální oblast. Jejich svědomí je obvykle v této oblasti
přetížené, což bývá následkem prudérní výchovy. Velký podíl má na tom také morální učení církve, které může
mnoha z nich činit problémy:
- Masturbace je považována za hřích, za něco škodlivého. Především dospívající tak mohou mít problém najít
kladný vztah ke svému tělu a jeho reakcím. Za masturbaci již v útlém věku často sklidí nesouhlas rodičů či dokonce
trest. I mnoho kněží je přesvědčeno, že lze poměrně snadno žít bez sexuálního uvolnění a nevěnují pozornost
přirozenosti uspokojení této jedné z primárních lidských potřeb.
- Homosexualita je považována za velkou mravní spoušť a homosexuálové jsou vyzýváni k tomu, aby žili
v celibátu. Tito lidé bývají mezi věřícími vystaveni možná ještě většímu tlaku k popření své orientace, než je tomu
v sekulární společnosti. Její příčiny bývají v křesťanském prostředí připisovány vlivu výchovy a sociálního okolí.
- Používání antikoncepce považuje katolická morálka za projev egoismu (v důsledku bránění početí) a za
prostředek narušující vztah manželů. Povoleno je pouze sledování plodných a neplodných dní partnerky. Křesťané
tak mohou mít při respektování těchto pravidel problémy v sexuálním životě, který bývá zatížen strachem
z nechtěného početí a jeho rekreační (pro radost a uvolnění) a komunikační (pro utužování vztahu) úlohy jsou tak
omezeny.
Pokud tedy klient vnímá některou z těchto oblastí pro sebe jako problematickou, vhodnou terapeutickou strategií
se zde jeví především poskytování informací.
Při poskytování poznatků medicíny či psychologie musí terapeut počítat s tím, že názory klientů v této oblasti
jsou plné předsudků a omylů. Nesmí se tím nechat zaskočit a měl by být stále trpělivý, v klidu a podrobně
vysvětlovat. Pokud klienti před terapeutem toto téma otevřou, projevují mu tím značnou důvěru, jejíž zklamání
může mít fatální důsledky. Sexualita je totiž i dnes v církevních kruzích poměrně tabuizované téma.
Užitečné je rovněž osvětlování historických či teologických souvislostí. Jedná se zde především o rozšiřování
obzoru, kdy klient vidí historický vývoj i to, že ani teologové nejsou ve zmíněných otázkách zajedno:
Vztah židovsko-křesťanské tradice k tělesnosti a sexualitě je naplněn rozpory. Pokud se v bibli hovoří o
pohlavním styku, používá se opisů jako „přijít k ženě“, „odhalit nahotu ženy“, „poznat“. Je to projev
odporu židů vůči kultům plodnosti a rituálům chrámové prostituce okolních národů. I křesťanská církev
pak bděla nad oblastí sexuality. Po zlegalizování křesťanství v Římské říši již církev nebyla posilována
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mučednictvím, a tak se rozšířil ideál pohlavní zdrženlivosti. Historik Karl Baus uvádí, že mnichův život
byl vnímán jako duchovní mučednictví, které bylo kladeno naroveň mučednictví skutečnému.
Homosexualní orientaci podle teoložky M.Ryškové bible nezná. Nikde se v ní neodsuzuje pohlavní styk
osob stejného pohlaví kvůli nemožnosti plození, ale kvůli nerespektování Božího řádu. To předpokládá,
že takové respektování je možné. Bible odsuzuje homosexuální chování a praktiky lidí, které považuje za
heterosexuální a to pro spojení s modloslužbou (např. homosexuální kultovní prostituce v Kanaanu).
Smyslem regulace sexuálního chování v bibli je ochrana rodiny, společenského řádu, odmítnutí
zneužívání sexuality a přehnaného kultu těla. K problematice homosexuality jako nezměnitelné sexuální
orientaci člověka v bibli žádné konkrétní výpovědi nenajdeme.
Co se týče antikoncepce, takto vyhraněný postoj k antikoncepci má z tradičních církví pouze církev
římskokatolická. Avšak ani tam není na její užívání názor jednotný. Během II. vatikánského koncilu
papež Pavel VI. ustanovil komisi, která na téma antikoncepce měla vypracovat zprávu. Ta doporučila
změnit morální učení církve a za určitých okolností ji povolit. Papež však toto stanovisko nepřijal.
V pravoslaví jsou dovoleny všechny antikoncepční metody kromě abortivních a klér považuje, pokud se
mají muž a žena opravdu rádi, za nemístné vměšovat se do jejich intimností (patriarcha Athenagoras
I).Podobný přístup zaujímá protestantismus, který neabortivní antikoncepci považuje za jeden ze
základních předpokladů pro odpovědné rodičovství (Protestanská federace Francie, 1979). Jistě zde má
vliv, že kněží těchto církví nejsou povinni žít, a zpravidla také nežijí, v celibátu.
Získání těchto informací znamená pro klienta v jeho situaci jistě úlevu. Zároveň je však možné, že si začne klást
otázku, zda je dobrým křesťanem, když bude jednat jinak než mu morální učení církve velí. Může mít strach, že
tím, jak opouští své původní problematické postoje, opouští i Boha. Na rozdíl od nevěřící populace je totiž zvyklý
při reflexi svého chování brát v úvahu nejen co na něj říkají ostatní lidé, ale také co na něj asi říká Bůh. To pro něj
může být v této situaci značnou zátěží.
Tyto obavy je samozřejmě nutné terapeuticky ošetřit. Pokud k nim dojde, dostává se terapeut na hranici
psychoterapie a pastoračního poradenství. Hranice mezi nimi zatím není jednoznačně určena, jako nejvhodnější
postup se zde jeví spolupráce s knězem či pastorem, k němuž má terapeut důvěru. Rozhodně by se s klientem
neměl pouštět do teologických diskusí či dokonce zpochybňovat náboženské normy. Tím by přesahoval své
kompetence i etický kodex profese.
Stádia duchovního růstu
Klientovu náboženskou orientaci je nutné stále respektovat a úkolem terapeuta je pouze podávání informací a
vedení klienta ke zralosti. Praktické může být využití stádií duchovního růstu. Existují jejich různé typy, přičemž
zde je vhodné využít rozdělení podle S.Pecka.
Ten rozlišuje čtyři takováto stadia. První nazývá stádiem chaoticko-antisociálním, lidi v něm jsou schopni
předstírat laskavost, ale ve skutečnosti jsou všechny jejich vztahy prospěchářské a manipulativní. Žijí ve
vnitřním chaosu, někdy však dokáží vykazovat silnou sebekázeň kvůli svým ambicím a mohou tak
dosáhnout nějakého významného postavení. Ve snaze se z tohoto chaosu osvobodit, se pak mohou
podrobit nějaké instituci a tím vstupují do druhého stádia, formálně-institucionálního. V tomto stádiu
jsou závislí na dané instituci, kterou může být např. armáda, vězení, obchodní společnost (např. AmWay
apod.) ale i církev. V těchto institucích dobře fungují, ale pokud ji ztratí, jejich život se znovu ocitne
v chaosu. Třetí stádium se nazývá skepticko-individuální. Lidé v tomto stádiu začnou pochybovat a
nejsou zbožní v běžném smyslu tohoto slova. Jsou neustálými hledači pravdy, přičemž se jim nakonec
z různých pohledů podaří možná poskládat mozaiku, v níž najdou obraz podobný tomu, který mají lidé ve
2. stádiu a tím přecházejí do 4. stádia mysticko-komunitního. Pod povrchem věcí vidí jakousi soudržnost,
vzájemná propojení. Přicházejí na kloub mystériím. Přesto, že jak jedno odhalují, objevuje se spousta
dalších, cítí se v tomto světě pohodlně, zatímco lidé ve 2.stádiu cítí nepohodlí, pokud jim vše nezapadá do
jejich šablony. Náboženství oslovuje lidi z 2. i 4. stádia, přičemž poskytuje prostor lidem v obou z nich,
jakoby mělo dvě rozdílné tváře.
Pokud klientovy problémy pramení z toho, že se ve stávajícím stádiu necítí dobře, měl by ho terapeut vést ke
stádiu následujícímu. Tím, že člověk přestupuje do stádia vyššího, nepopírá platnost hodnot stádia předcházejícího,
nýbrž je přesahuje – při přestupu např. z 2. do 3. stadia stále platí že krást se nemá, ale přibývá dovětek, že někdy to
je nutné (např. z důvodu hladu). Terapeut nezpochybňuje platnost norem, pouze zmírňuje jejich patologickou
intenzitu.
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Klient tak pomalu poznává, že to, jak přebírá odpovědnost za svůj život není zrazením Boha, ale ve skutečnosti
jeho přirozeným duchovním a osobnostním růstem. Úkolem terapeuta je pracovat na jeho sebedůvěře, stabilizaci
jeho nových postojů a dovednosti odmítnout tlak skupiny.
Křesťanské manželské mýty
P. Goldmann uvádí čtyři manželské mýty, s kterými křesťané do terapie přicházejí:
- Křesťanské manželství má mít nejméně tři děti
- Matčino poslání je starat se o děti a ne kariéra
- Nevěra a rozvod musí mít hluboké kořeny
- Skutečně křesťanské manželství je bez konfliktů
U prvních dvou mýtů je terapeutický postup stejný jako v oblasti sexuality, tedy především dodávání informací
při respektování klientovy orientace:
Požadavek mít hodně dětí není ani tak křesťanský, ale jde spíš o setrvačnost z doby, kdy byla dětská
úmrtnost velmi vysoká a rodinný klan by brzo vymřel.Sociální zabezpečení jak jej známe dnes je
produktem až 20. století, ještě před sto lety jej zajišťovala téměř výhradně rodina a komunita. Staří a
nemocní byli přímo odkázáni na pomoc svých příbuzných a především potomků. Např. až donedávna byl
starobní důchod na našem území jen pro vybrané profese a skupiny obyvatel. Změna nastala v roce 1948
přijetím zákona o národním pojištění, který umožnil poskytnutí důchodu asi půl milionu občanů, kteří by
byli jinak odkázáni jen na chudinskou péči nebo na příbuzné.
Stejně je tomu také při stanovení role ženy výhradně jen jako matky. Bible rozděluje role muže a ženy
proto, že to mělo význam pro stabilizovanou společnost ve své době. Dnes se svět proměňuje, lidé spolu
mají především komunikovat a vše záleží na jejich vzájemné dohodě. Teolog J.Konzal uvádí, že bible
podporuje vedoucí úlohu muže v manželství se stejnou samozřejmostí, jako vedoucí roli pána nad otroky.
Argumentovat domnělou morální závazností modelů společnosti bez zřetele na faktický stupeň rozvoje
etiky dokáže jen fundamentalismus.
Domnívám se, že zbývající dva mýty mají svůj původ v tom, že křesťané své emoce mnohdy racionalizují.
Emoce
V důsledku vyzdvihování křesťanských ctností jako jsou mírnost, láska a vlídnost a značnému sociálnímu tlaku
na jejich dodržování (i ze strany nevěřící populace) křesťané mnohdy potlačují pocity jako jsou hněv, zlost či
nenávist. Připadali by si jako špatní křesťané, z čehož by měli pocity viny. Často se tak raději drží role ideálu a
mají obtížnější přístup k vlastním autentickým prožitkům.
Terapeutickým postupem zde je zaměřit se na jejich uvědomování a verbalizaci. Terapeut tak může při vedení
skupiny klienty za jejich projevování oceňovat, dávat najevo že právě to jsou sdělení která jej zajímají, opakovat
klientovy výroky o pocitech, ale také mluvit o pocitech svých. Tím vším vede klienty k jejich otevřenému
projevování. Je nutné, aby ve skupině byla vytvořena důvěrná atmosféra a bezpečné prostředí pro jejich
projevování.
Vhodné je také použít encounterových technik. Terapeut líčí sugestivně, dramaticky a detailně zážitky, do
kterých se členové skupiny mají vžívat a které pak mají pohybově vyjádřit pomocí pantomimy a beze slov. Po
přehrání tématu pak sdělují své pocity zpravidla nejprve přihlížející a poté samotní aktéři.
Křeťanům bude jistě blízké využití bibliodramatu. Jedná se o podobnou techniku jakou je psychodrama (které
lze také použít), přičemž se místo příběhu klienta přehrává některý z příběhů biblických. Klienti se vžívají do
jednotlivých postav, přičemž si zpravidla vybírají tu, s kterou se nějakým způsobem identifikují. Tak může být pro
ně snadnější své pocity vyjádřit, než by tomu bylo při použití psychodramatu.
Konflikty
Výše zmíněné potlačování negativních pocitů v důsledku vyzdvihování křesťanských ctností vede také
k vyhýbání se střetům a konfliktům. Mnoho křesťanů se tak nechává svým okolím využívat a nedokáže si uchránit
své hranice. To je případ žen „ svatých trpitelek“, které snášejí své týrání despotickým manželem. Tito viktimizéři
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k ospravedlnění svého chování navíc používají manipulaci pomocí bible, kdy se dovolávají (historicky
podmíněných) pasáží, kde je zdůrazňována poslušnost (nikoli týrání) ženy muži.
Konflikty jsou mezi věřícími více skryté, což je způsobeno vnímáním agrese jako něčeho výlučně negativního.
K překonání tohoto vnímání agrese, v jehož důsledku se křesťanští pacienti vyhýbají konfliktům a tedy i jejich
řešení, může velice pomoci objasnění původu tohoto slova a příklady z bible, kdy sám Ježíš jednal agresivně:
Slovo „agrese“ pochází z latinského „aggredi“. Znamená kráčet k někomu, přibližovat se, přistoupit,
obrátit se na někoho. Význam tohoto slova je tedy původně hodnotově neutrální. Nepojmenovává účinek
tohoto kráčení, nevíme zda toto přibližování k druhému člověku bude setkáním pozitivním, nebo se stane
útokem.
Samotný Ježíš projevoval vztek, zlost a reagoval agresivně ve střetu s farizeji a zákoníky (např. L 11,3752). Dalším příkladem je vyhnání kupců z chrámu (Mk 11,15-17). Totéž platí pro jeho styk s učedníky,
kdy např. říká Petrovi: „Jdi mi z cesty, satane“ (Mk 8,33).
V rámci skupinové psychoterapie je třeba takového klienta vést k poznání, že konflikt nemusí být jen
destruktivní, ale že naopak může vést ke kvalitnějšímu vztahu. Je třeba jej nácvikem sociálních dovedností naučit
otevřenému projevování svých pocitů, názorů a dovednosti ubránit si své hranice. Vhodný je zde trénink asertivity.
Fanatičtí klienti
Především u klientů, kteří ke křesťanství konvertovali, se někdy můžeme setkat s různou mírou fanatismu.
Pokud se tento stav u nich projevuje řádově měsíce po konverzi, jedná se o normální vývoj náboženského života.
Jde vlastně o stav prvotní zamilovanosti, který k Bohu probíhá stejně jako k sex. partnerovi. Tento stav je
budoucímu náboženskému životu dokonce prospěšný a během několika měsíců by měl odeznít. Největší pomocí je
zde trpělivost a čas, podobně jak je tomu u adolescentní krize.
Větším problémem ve vztazích je, pokud klient v tomto fanatickém stádiu ustrnul. K tomu dochází především u
frustrovaných jedinců, kteří pak neustále hovoří o Bohu, vzdalují se lidem a odmítají sekulární svět. Unikají do
světa fantazie a myslí si, že teď již budou jenom šťastní. Tím se zhoršují jejich sociální vztahy a tak se s nimi
nakonec můžeme setkat v rodinné terapii.
Terapeutickým postupem zde je neustále vracet klienta do reality, pracovat na odstranění jeho frustrace a
konfrontovat jej s důsledky jeho jednání. Je to velice dlouhodobá práce. Aby takovéto vracení do reality snáze
přijal a z terapie neodešel, je dobré ho pro spolupráci získat tím, že se zde jedná o jeho duchovní růst. K tomu nám
může pomoci i náboženská symbolika:
Svislé rameno kříže symbolizuje vztah k Bohu a vodorovné vztah k lidem. Klient tak poznává, že odmítáním
sekulárního světa a vztahů v něm se lepším křesťanem nestává.
Představy o Bohu
Přesvědčení, že svět řídí moudrá, milující bytost, která dává smysl i bolestným životním skutečnostem a že smrtí
vše nekončí, je jistě pro život velkou oporou. Věřící lidé lépe snášejí utrpení, neboť vědí, že k životu neoddělitelně
patří. Díky příběhu Ježíše Krista, který zemřel opuštěn ve svých 33 letech, mají také smysl pro paradox – snadněji
vidí i kladné stránky tam, kde je těžké je nalézt. To je v psychoterapii velkou výhodou.
Život mnoha křesťanů je však ve skutečnosti plný úzkosti z jejich představ o Bohu. K.Frielingsdorf uvádí čtyři
nejčastější falešné představy, které se navzájem doplňují a prolínají. Mnoho zúčastněných v jeho výzkumu udávalo
i dvě nebo tři tyto představy zároveň, přičemž jejich kořeny lze nalézt nejčastěji ve vlastní rodině, kdy na základě
svých zážitků z dětství člověk nevědomě projikuje do Boha své rodiče.
Trestající a odplácející Bůh soudce - nejčastější představa, z které vycházejí i představy ostatní. Na
základě tradiční výchovy je tento Bůh prožíván jako neúprosný soudce, který nemilosrdně trestá každý
poklesek, aniž by pátral po motivech a pozadí. Mnoho lidí se snaží tohoto Boha milostivě naladit
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sebepotrestáním a tím ujít odsouzení. Svůj vztek tak namíří proti sobě a různě se týrají a sebepoškozují.
Tito lidé se snaží být dokonalí, ale toho nikdy nemohou dosáhnout a tak hnáni pocity viny se pak
ospravedlňují sebepotrestáním.
Démonický Bůh smrti - tuto představu mívají především lidé, kteří se narodili jako
nechtěné děti. Kontury v představách tento Bůh nabírá především díky životu nepřátelským
poselstvím matky, např.: „ Ty jsi neměl žít “, „ Bylo by lepší kdybys nežil “. Životní postoj
těchto lidí se většinou jeví jako beznadějný a zoufalý, mají pocit, že nemá smysl žít. Často
propadají perfekcionismu, aby se před tímto Bohem smrti stali nenapadnutelnými - vlastní
život, slabosti a touhy nejsou dovoleny.
Bůh účetní a Bůh zákona - bývá vnímán jako bezcitný démon bez srdce, jako robot,
který automaticky registruje a zapisuje každou chybu a každé provinění člověka proti zákonu
kvůli velkému a konečnému zúčtování na posledním soudu. Často bývá těmito lidmi negativně
prožíván Boží zrak, protože jejich rodiče jej ve své výchově zneužívali: „Bůh to všechno vidí
a slyší a zná i ty nejtajnější myšlenky“. Na takovém výchovném pozadí se křesťanství jeví
jako otročina v nepřehledném zmatku zákazů a příkazů, které nikdy nemohou být splněny.
Přetěžující Bůh výkonu - tuto představu mívají lidé, jejichž rodiče podmiňovali svou lásku jejich
výkonem. Často jim svým jednáním předváděli model života postavený na práci, výkonu či úspěchu a
své děti tak paradoxně zanedbávali. Tohoto Boha lidé znázorňují jako trůnící postavu, která člověka tak
dlouho přehlíží, dokud mu k nohám nepředloží odpovídající výkon. Připadají si bezcenní či méněcenní.
V dospělosti se pak často stávají workoholiky, kteří v tomto případě neúnavně pracují pro druhé
v různých pomáhajících profesích, jsou vyčerpaní a navzdory všem vztahům se cítí osaměle. Zatímco by
měli milovat svého bližního jako sebe sama, milují svého bližního místo sebe sama.
Takové představy člověka ochromují a je třeba se s nimi vyrovnat. K jejich zvědomění lze použít arteterapii,
kdy klient dostane za úkol Boha namalovat, přičemž ve skupině následuje nad obrázkem diskuse, klient zde slyší i
od ostatních co vidí a snadněji si svoji představu zvědomí.
Jinou možností je využití neverbálních technik, kdy si ze skupiny vybere klienta, který Boha bude zastupovat a
pantomimicky k němu ztvární svůj postoj. Také zde pak popisuje své pocity a ostatní mu říkají co vidí. Pro
zvědomění souvislostí mezi představou Boha a svými rodiči je možné klienta požádat, aby pantomimicky ztvárnil i
vztah k nim. Většinou se tyto postoje shodují.
Po zvědomění si takovéto představy Boha je třeba ze sebe dostat nahromaděné pocity vzteku a nenávisti.
S vyjádřením takovýchto pocitů vůči Bohu může mít řada křesťanů značné problémy, jelikož se ho bojí. Pomocí
zde mohou pro ně být příklady z bible, např. kniha Jób, Jakobův zápas s Bohem (Gn 32,24-31), příběh rozčílené
Marty (J 11,21), nebo podobenství o marnotratném synu (L 15,11-32).
Máme-li možnost vést skupinu v přírodě, vhodnou technikou zde může být vyzvat klienta, aby si nasbíral
kameny, házel je do jezera (symbolicky na Boha) a při tom vykřičel svou zlost. Současně může pozorovat, jak Bůh
jako jezero zachází s jeho kameny zlosti a nenávisti, jak je přijímá. K. Frielingsdorf k tomu uvádí takovéto
zkušenosti klientů s mořem: „Voda vystříkne, dělají se kola, která se rozbíhají, až je moře zase klidné, kameny
klesnou do hloubky, dopadnou na dno…“ Jedná se o velmi silné a pozitivní zážitky.
Vybral-li si aktér ve skupině jiného klienta jako Boha a pantomimicky k němu ztvárnil svůj vztah, může
technika pokračovat. Terapeut dá klientovi ztvárňujícímu Boha za úkol, aby se vmyslel a vcítil do Ježíšovy osoby a
podle svého cítění znázornil jejich vzájemné setkání. K tomu je nezbytný dostatek času a meditativní, důvěřivá
atmosféra ve skupině. Tu lze zvýraznit vhodnou hudbou a osvětlením. Pro klienty má především význam Ježíšův
láskyplný pohled. Může tak dojít k potřebné emočně korektivní zkušenosti. Role klientů je možné také prohodit,
pak aktér ztvárňuje osobu Ježíše a může si tak lépe uvědomit jeho emoce.
Pro odstranění strachu z trestajícího Boha soudce je také klientovi vhodné sdělit, co je vlastně v katolicismu
považováno za hřích:
Objektivně je hříchem vědomé a dobrovolné porušení Božího zákona. Subjektivně je k tomu potřeba, aby
člověk dobrovolně jednal v rozporu se svým svědomím. Křesťan by měl především naslouchat,
přemýšlet, ověřovat a vždy jednat v souladu se svým svědomím - i když by se to neslučovalo s katolickou
naukou, je to naprosto v pořádku a o žádný hřích se nejedná (T.Halík – ústní sdělení). Samozřejmě při
respektování pravidla, že mé jednání neomezuje práva a svobodu druhých.
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Zároveň je však třeba si uvědomit, že pracovník zde jasně opouští půdu psychoterapie a dostává se
k pastoračnímu poradenství. Toto sdělení patří již do kompetence kněze. Pokud se takovou spolupráci podaří
navázat, věřím, že to bude ku prospěchu nejen oběma profesím, ale především samotným klientům.
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Maříková Zuzana: Kognitivně – behaviorální terapie úzkostných
poruch
KBT úzkostných poruch
Úzkostné poruchy jsou dle mezinárodní klasifikace nemocí
ICD 10 řazeny mezi poruchy neurotické. Patří sem zejména různé druhy fobií (např. agorafobie,
sociální fobie), panická porucha, generalizovaná úzkostná porucha, smíšená úzkostně - depresivní porucha.
Anxiózní syndrom se objevuje téměř u všech psychických poruch, častý je zejména u neurotických a
reaktivních depresí, případně v kombinaci s depresivním syndromem.
KBT vychází z předpokladu, že emoce, chování a myšlení tvoří propojený a vzájemně se ovlivňující
systém. Jejím cílem je změnit emoce prostřednictvím změny v chování a myšlení.
Úzkostné emoce
Strach na rozdíl od úzkosti, má svůj konkrétní objekt, např. dopravní prostředky, sociální situace,
uzavřené prostory.Úzkost je jen prožitkem strachu, který objekt nemá.Panika je abnormální vystupňování
strachu nebo úzkosti s výraznými vegetativními projevy a panickým chováním. Zlost se objevuje jako
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součást jiných úzkostných pocitů, může být namířena k okolí nebo k sobě. Úzkostné emoce jsou
doprovázeny řadou vegetativních příznaků, které původně sloužily úniku z nebezpečí.V současné době se
objevují spíše jako naše reakce na naše představy nebezpečných situací. Kaskády automatických myšlenek
vedou pak ke zvýšení napětí,vyčerpanosti, nesoustředěnosti a zkratovým reakcím.
Úzkostné myšlenky, otázky, představy
nám běží hlavou ve chvíli, kdy zažíváme úzkostné emoce.
Typické myšlenky: To nezvládnu, jsem k ničemu, mám infarkt.
Typické otázky: Co když zešílím, zhroutím se, zemřu, ztratím kontrolu?
Typické představy: Ležím na zemi, zoufale běžím, rozhazuju rukama.
Úzkostné tělesné projevy
Mezi nejčastější patří zrychlené dýchání od hrotů plic, pocit dušení, mravenčení prstů, rtů, třes
rukou, stažení a třes hlasivek, průjem, napětí až křeče svalstva, zejména šíjového a krčního,stahování ramen
dopředu, napětí v nohách.
Úzkostné chování
Typické projevy: Popocházení, přešlapování, držení se židle, zrychlené mluvení vyšším hlasem,
trhavé pohyby, ztuhlost, vnitřní třes, únik ze situace. K prvnímu záchvatu často dochází v době oslabení
organismu tělesnou nemocí, těhotenstvím, po emočním šoku. Jde o reakci na dlouhodobé vysoké psychické
napětí. Někdy jde o chování vrozené či naučené od rodičů. Chování má obvykle tendenci vyskytovat se stále
častěji.
Bludný kruh úzkosti
Určitá míra úzkosti je zcela normální, díky ní se vyhýbáme životu nebezpečným situacím. Jistý
stupeň napětí je třeba k podání dobrého výkonu. Problémem se úzkost stává tehdy, když se objevuje příliš
často a v nevhodné situaci, je příliš silná a trvá příliš dlouho.Člověk výrazně přeceňuje hrozbu určitých
podnětů, reaguje neadekvátně, obává se, že se přestane ovládat, že se zblázní nebo někomu ublíží. Začne se
vyhýbat zúskostňujícím situacím a tím se jeho strach z nich prohlubuje. Vzniká bludný kruh úzkosti, reakce
se stávají přecitlivělými a úzkost přichází i v běžných nenáročných situacích. Rozšiřuje se okruh situací, jimž
se člověk vyhýbá.
Mechanismy udržování úzkosti
Úzkostné emoce jsou udržovány zejména dvěma mechanismy:
1) Vyhýbáním se
2) Nepřiměřenými obavami, myšlenkami a představami
Pokaždé, když se vyhneme obávané situaci, krátkodobě snížíme svoji úzkost - krátkodobý pozitivní
důsledek vyhýbavého chování, a zvýšíme pravděpodobnost opakování úniku z podobné situace v budoucnu dlouhodobý negativní důsledek. Většina lidí má strach, že by úzkost dále rostla a nakonec by se stalo něco
strašného. Zkušenosti z léčby ukazují, že se úzkost udržuje nějakou dobu na stejné, poměrně vysoké hladině,
pak začne sama od sebe klesat.Po určitém počtu expozic úzkost postupně téměř vymizí, a to tím rychleji, čím
častěji se člověk obávané situaci vystaví. Expozice je proto hlavní metodou v boji proti strachu a úzkosti.
Pacienta je však předem třeba seznámit s jejími úskalími.
Druhým mechanismem úzkosti jsou úzkostné myšlenky v určité situaci nebo při její představě.
Spouštěčem bývají mezilidské situace, kdy se člověk cítí odmítnut, nepochopen, pokořen, neúspěšný, nebo
různé tělesné prožitky, které si vysvětluje pomocí automatických myšlenek. Úzkostné myšlenky se objevují
automaticky a bezděčně a často se řetězí do řad:
Úzkostné otázky: Co když teď omdlím? Nikdo mě tu nenajde, dostanu infarkt?
Myšlenky na únik: To bude úleva, až vystoupím. Nejlíp mi bude doma.
Obavné myšlenky: To je hrozné, to nevydržím, úplně se znemožním, určitě omdlím, zešílím.
Myšlenky předvídající úzkost (malování čerta na zeď): Měl bych jet metrem, to je strašné. Doufám,
že se mi tam zas neudělá špatně.
Obavné představy: zrakové – omdlívám a padám na zem, metro je v tunelu a lidé panikaří.
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Strategie boje s úzkostí
Prvním krokem v boji s úzkostí je pochopit, jak u konkrétního pacienta úzkost probíhá, které
myšlenky, chování a fyziologické projevy se objevují, jak vzniká bludný kruh úzkosti. Důležité je vědět, že
fyziologické projevy neznamenají ohrožující tělesnou nemoc. Poté je potřeba jednoduše pojmenovat problém
a stanovit cíl, kterého chce pacient dosáhnout při řešení problematického chování. Př: Chci se naučit
spokojeně cestovat. Vhodná je pozitivní a co nejspecifičtější formulace. Problémem by mělo být často se
opakující nevhodné chování, které mu v životě výrazně vadí.
Dalším krokem je konkretizace problému. Pro detailní popis problému je potřeba aspoň týden
sledovat v čase:
Myšlenky – co mi v situaci běží hlavou, jak hodnotím situaci, své chování a emoce, jaké otázky
si kladu, jaké mám představy.
a) Chování – co by mohl vidět pozorovatel, kdyby se na to zaměřil
( pobíhám, unikám, napjatě se usmívám)
b) Emoční reakce – co cítím a do jaké míry, nálada, pocity, vlastní měřítko napětí
c) Okolnosti – kdy chování vzniklo, kdy se objevuje, kde a ským ano a ne, jaké okolnosti ho
přeruší nebo posílí
d) Fyziologické projevy: co cítím v těle (napětí, pocení, bolesti)
e) Důsledky – v chování, myšlení, emotivitě
krátkodobé pozitivní, dlouhodobé negativní
Při zvládání úzkosti se používají 4 základní strategie:
Vystavení se obávaným situacím (expozice)
Nácvik dýchání
Relaxace
Práce s úzkostnými myšlenkami
Strategie vystavení se obávané situaci má 4 kroky:
1)vypracování hierarchického seznamu situací, kterých se obávám
2) postupné vystavení se situacím
3) popsání průběhu expozic
4)odměna
Vlastní expozici začínáme se situací nejjednodušší a snažíme snížit maximálně riziko útěku. Pokud k
němu přesto dojde, je třeba se do situace co nejdříve vrátit. Úzkost na počátku stoupne, kulminuje a udržuje
nějaký čas stejnou hladinu. Po 20 – 40 minutách začne klesat, avšak s možnými výkyvy, na což je třeba
klienta upozornit. Přímo v situaci nebo těsně po ní je vhodné zaznamenávat čas, stupeň napětí, chování,
fyziologické pocity a myšlenky. Expozice by se měla opakovat, dokud pacient nedosáhne průměrného napětí
3 – 4 stupně svého vnitřního měřiče. Pak je možno vystavit jej hierarchicky náročnější situaci.Před vlastní
expozicí je možné využít k přípravě imaginaci.Na závěr je vhodná odměna za vynaložené úsilí a odvahu.
Nácvik dýchání
Ve stresu začínáme dýchat rychleji, než tělo potřebuje. Vydechujeme víc CO2, čímž mozek dostává
signál, že má zúžit dýchací cesty, a to od plic postupně až po krk a pusu. Tělo se tak může dostat až do křečí,
které nejsou životu nebezpečné, jen bojujeme proti vlastnímu tělu. Je proto potřebné naučit se kontrolovaně
dýchat, a to nejprve v klidu, později v zátěži. Snažíme se prohloubit dech s tím, že nadechujeme do břicha a
prodlužujeme výdech, při kterém se uvolňuje svalstvo a klesá napětí. Můžeme si v duchu počítat: Nádech do
břicha 1 – 5, pauza 1 – 3, výdech 1 – 6, pauza 1 – 3.
Příprava na úzkostný stav
Na kartičku si pacient popíše jednotlivé kroky, které v návalu úzkosti učiní:
Př: Zůstaň kde jsi
Zpomal dech
Popiš stupeň napětí, za 20 minut začne klesat, vydrž.
Popiš podrobně, co vidíš kolem.
Relaxace
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Je důležité, naučit se rychle relaxovat přímo v situacích úzkosti. Spíše než o úplnou relaxaci jde o to,
snížit napětí na únosnou míru a zabránit tak dalšímu nárůstu příznaků. Pravidelná relaxace přináší řadu
výhod v oblasti:
tělesné (uvolnění napětí svalů, zvyšování odolnosti k zátěži),
duševní (zlepšení koncentrace, paměti, intuice, tvořivosti),
citové (klid, uvolněnost, vyrovnanost, zvýšení sebedůvěry).
Tato dovednost vyžaduje dlouhodobější postupný nácvik nejprve v klidných podmínkách. Z řady
relaxačních metod lze využít např. Jacobsonovu progresivní relaxaci, jogínskou relaxaci, Bensonovu metodu
apod.
Práce s úzkostnými myšlenkami
Úzkostný člověk si hledá a potvrzuje jen informace, které svědčí proti němu a prohlubují
úzkost. Tyto myšlenky lze zastavit pomocí techniky STOP (takhle myslet nechci, zvyšuje to moji úzkost).
Jinou možností je připravit si předem na kartičky odpovědi na úzkostné otázky: Co když se znemožním? Tak
se toho zas tak moc nestane.
Poraženecké, obavné a katastrofické myšlenky úzkost zesilují, zatímco pochvala a sebeposilování ji
snižují. Platnost některých automatických myšlenek lze zkoumat pomocí otázek:
Jaké důkazy mám pro tuto myšlenku?
Co by si v takovéto situaci myslel někdo jiný?
Opírám svůj úsudek o to, jak se cítím, nebo o to, co dělám?
Nestanovuji si nereálné a nedosažitelné cíle?
Nezapomínám na některá důležitá fakta nebo naopak nezveličuji fakta nepodstatná?
Neuvažuji v pojmech všechno nebo nic?
Nepřebírám na sebe moc velkou odpovědnost za to, jak věci dopadnou?
Nekladu si otázky, na které nejde odpovědět?
Nepřeceňuji míru pravděponosti výskytu určité události?
Nepodceňuji své možnosti, jak čelit problémové situaci?
Po skončení celého programu je potřeba sledovat problémové chování ještě 1 – 2 týdny. Pokud se
úzkost neobjevuje, je možno program ukončit a nazapomenout na předem stanovenou velkou odměnu.
Důležitou součástí léčby úzkostných poruch by měl být pravidelný odpočinek, zařazování
příjemných aktivit do denního programu a každodenní aerobní pohyb, při němž se (po 20 minutách
zadýchání) uvolňují v mozku endorfiny – látky vyvolávající radostný pocit. Produkce těchto látek začíná již
v nejrannějším dětství, působení radosti a příjemných pocitů např. hlazením, kojením, houpáním je základem
pro zdravé fungování organismu v dospělosti.
Co se děje v mozku při depresi?
Úzkostné poruchy často doprovázejí depresi. Někdy se rozvíjejí již před depresivní náladou, jindy
paralelně s ní.
Mozek funguje jako elektrický systém. Vlákna nervových buněk vzájemně komunikují
prostřednictvím nervových zakončení - synapsí. Mezi nimi vzniká synaptická štěrbina, přes níž je elektrická
aktivita přenášena chemickými látkami – neurotransmitery. Při jejich nedostatku dochází k poruše
komunikace mezi buňkami a následně hormonální regulace. Nedostatek zejména serotoninu, noradrenalinu a
dopaminu, zjištěný při depresích, dlouhodobě udržuje stav poklesu energie, apatie, nebo vede k plýtvání
energie formou výrazné úzkosti.Dochází k poruchám denních rytmů vylučování hormonů, poruchám spánku
a denní únavě. Tato biochemická porucha může vzniknout bez větší zevní příčiny (geneticky podmíněná),
nebo může navazovat na dřívější stresové události v životě.
Farmakoterapie není u úzkostných poruch vždy nutná, umožňuje však zvládat nejhorší stavy a
získávat tím větší užitek z psychoterapie. Pacienta je potřeba informovat o jejích možnostech, výhodách a
nevýhodách.
V léčbě je možné využít široké množství preparátů ( Tricyklická antidepresiva, antidepresiva II.a III.
generace, Inhibitory monoaminooxidázy IMAO, různá anxiolytika, která však ohrožují organismus rychlým
vznikem závislosti). Antidepresiva nenahrazují chemické působky v mozku, jen umožňují jejich lepší
regulaci. Nevedou k sebeodcizení, spíš naopak k přirozenějšímu chování. Jsou mnohem méně škodlivá než
deprese sama, předepisovaná množství látky jsou hluboko pod hladinou toxického vlivu na organismus.
Nevedou k lékové závislosti, vedlejší účinky bývají minimální. Objevují se častěji na počátku léčby, při
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úpravě dávky nebo změně léku většinou úplně vymizí. Nebezpečná jsou při předávkování, proto se při
sebevražedných tendencích pacienta předepisuje najednou jen menší množství.

Matoušek Petr: Psychoterapie v terénní sociální
práci ?
V této práci bych se chtěl zamyslet, zda je možné při aplikování psychoterapeutických technik a
postupů v terénní sociální práci hovořit ještě o psychoterapii. Jaké jsou limity, možnosti a způsoby, takovéto
aplikace. Většina prací, které jsem o terénní sociální práci četl, nepochybuje o tom, že psychoterapie je
možná, že se provádí, a také se psychoterapie v různých institucích vykazuje. Ve své práci nechci zpochybnit
činnost či práci těchto zařízeních, zůstávám v rovině teorie. Chci zpochybnit způsob jak jsou
psychoterapeutické techniky jednoduše a bez výčitek přebrány do jiného oboru, do jiného prostředí, bez
otázky zda je to takto možné. Jestli psychoterapeutické techniky dosazené a probíhající v jiném oboru ještě
splňují definici psychoterapie, nebo jde o nástroje a prostředky sociální práce, které je nutno specificky
upravit a redefinovat. Otázka by v praktické rovině zněla: je možné v instituci provádějící terénní sociální
práci zaměstnat psychoterapeuta, tak jak je tato činnost definována v jiných zařízení?

99
Nejprve je tedy nutné definovat oba obory – terénní sociální práci a psychoterapii. Zjistit jejich
společné a rozdílné, průniky a odlišnosti.
Definic psychoterapie je mnoho. Pro potřeby této práce není zapotřebí specifická definice, ani by to
nebylo dobré – vymezovat pro terénní sociální práci malý manévrovací prostor. Je zapotřebí definice co
nejširší, v které je dostatek prostoru pro zkoumaný obor a zároveň definice, která je ještě odborná.
Prochaska, J.O. Norcross J.C. (1999) definují psychoterapii takto: „Psychoterapie je odborná a záměrná
aplikace klinických metod a interpersonálních postojů vycházejících z uznávaných psychologických principů
se záměrem pomoci lidem změnit jejich chování, myšlení, emoce a/nebo osobní charakteristiky směrem,
který obě strany považují za žádoucí.“
Psychoterapeutickou technikou rozumím aplikaci některé z metod a postupů psychoterapie ve vztahu
klient pracovník.
Terénní sociální prací rozumím práci v místech a prostorách, které jsou veřejné, popřípadě
soukromé, ale nepatřící instituci, která terénní sociální práci provádí. Terénní sociální práce vychází ze
sociální práce a příbuzných oborů. Jejím úkolem je kontaktovat osoby mimo kamenné instituce a pomoci jim
prostředky materiálními a nemateriálními začlenit se do těchto institucí.
Z těchto definicí jsem si vybral hlavní determinanty se kterými je nutné při aplikaci
psychoterapeutických technik do terénní sociální práce počítat a zacházet. Jedná se o prostor, ve kterém
k práci dochází, dále o čas, nejen ve smyslu délky jednotlivého kontaktu, ale především ve smyslu
kontinuity. Posledním faktorem, kterým se budu zabývat, je vztah mezi klientem a pracovníkem.
1. Prostor
Terénní sociální práce se provádí mimo kancelář, zdi budovy, provádí se na ulici. Co to
znamená? Prostor ulice, na rozdíl od prostoru kanceláře, je prostorem veřejným. To znamená, že kdokoli
může přistoupit, kdokoli může projít, cokoli se může stát – bez ohledu na pracovníka, který s klientem
pracuje. Pracovník tedy v probíhajícím kontaktu nemůže prostor kontrolovat, ovlivňovat.
Oproti tomu psychoterapie probíhá v prostoru, který je plně pod kontrolou pracovníka. Je jasně a
zřetelně vymezen, označen. Pracovník určuje své místo, má možnost modelovat zařízení místnosti.
Pracovník tedy tento prostor zná. Může se s ním seznámit před rozhovorem, může si ho projít, uzpůsobit.
To, že psychoterapie probíhá v prostoru, který je pracovníkův (instituční), přináší několik závažných
rozdílů oproti terénní sociální práci.
Prostor pro psychoterapeuta skýtá mnoho možností jak bude kontakt vypadat. Například je možné
klienty uvést, usadit, uvítat nebo je možné přijít až jako poslední, ale v každém z těchto případů je
psychoterapeut tím, kdo skupinové nebo individuální sezení začíná. Je také tím, který sezení končí.
Oproti tomu v terénní sociální práci ten, který oslovuje, kontaktuje, není pracovník, ale klient. Děje
se tak z důvodu anonymity klienta, kdy není jasné, jestli náhodou není v prostoru ulice např. s někým
z rodiny, s učitelkou, s tím, který neví a nemá vědět o jeho užívání drog, či jiných důvodech setkávání
s terénním sociálním pracovníkem. Ze stejných důvodů také klient končí kontakt. Ať již tím, že nechce být
déle viděn s terénním sociálním pracovníkem nebo z důvodů spěchu, nechtění mluvit, akutního stavu.
Prostor tedy není jen ohraničené pole, ale spoluurčuje i časový průběh kontaktu. K faktoru času se dostanu
v následujícím oddíle.
Dalším činitelem, který prostor spoluutváří je vzdálenost mezi klientem a pracovníkem.
V psychoterapii je v mnoha případech předem připravena – uspořádáním sezení, růzností židlí, možností
výhledu… V terénní sociální práci nelze přesně stanovit vzdálenost mezi klientem a pracovníkem. Jedním
z důvodů je například při práci na rušné silnici hluk. Pokud klient má vadu sluchu, je nutné hranice
vzdálenosti překročit. Časté je při práci s drogově závislými, že klienti vzdálenost neudrží nebo ji mají jinak
nastavenou – závislou. V tomto případě je plně na pracovníkovi, aby tuto vzdálenost během kontaktu prací
s tělem a se situací upravoval. Vzdálenost tedy není něčím daným, neměnícím se v průběhu kontaktu, v práci
s klienty. Je pracovníkem hlídána a upravována neustále.
Prostor v psychoterapii zasahuje i do předrozhovorové fáze kontaktu. Jak jsem již uvedl,
v psychoterapii umožňuje přípravu a to přípravu v kanceláři, za využití dokumentace. V terénní sociální
práci je tato fáze omezena tím, že nevím koho potkám. A tak příprava je vlastně obecná, spíše zaměřená na
hlavní body působení s tím kterým klientem.
Prostor, ale také zasahuje do porozhovorové fáze kontaktu. V psychoterapii mohu v prostoru k tomu
určeném nerušeně psát dokumentaci, zapisovat průběh předchozího setkání. Oproti tomu v terénní sociální
práci po skončení rozhovoru mohu zapsat pouze hrubé poznámky, nemohu se po každém kontaktu vracet
zpět do instituce.

100
V obou případech je rozdíl v možnostech zřetelný při využití záznamové techniky. V psychoterapii
se pracuje s videem, s diktafonem, s notebookem. A to nejen po a před kontaktem, ale i v jeho průběhu.
Oproti tomu v terénní sociální práci jsem nezaznamenal žádnou práci se záznamovou technikou. Určitým
způsobem je s ní pracováno v kategorii experimentu v mojí mateřské organizaci (Ulice – Agentura terénní
sociální práce), kde je využíván diktafon. Poté, kdy je rozhovor s klientem ukončen je přemluven
pracovníkem na diktafon a poté přepsán.
Psychoterapie je definována z pohledu prostoru na ambulantní a v instituci – léčbu při hospitalizaci.
V terénní sociální práci žádné takové odstupňování není možné. Nelze tedy regulovat intenzitu kontaktů.
Prostor nedefinuje jen kontakt v přítomnosti. Tím, že terénní sociální pracovník neví koho potká,
nemá přehled o klientech v prostoru, determinuje prostor i kontinuitu práce s klientem. Mnohem více než
v kamenné instituci je fakt setkání s klientem dílem náhodného setkávání. Zvláště patrné je to na menších
městech, kde terénní sociální programy působí. Tam nelze z důvodů anonymity vytvořit stálé místo, kde se
bude terénní pracovník pohybovat. Jde často jen o přibližnou lokalitu. Pokud použiji metaforu o tom, že ulice
je prostorem klienta, prostorem ,kde se cítí „doma“ a pracovník je na „návštěvě“, potom nevím, jestli ten
konkrétní člověk dnes doma bude. Jestli neodjel, nepřestěhoval se, jestli mu do toho něco nepřišlo – důsledné
dodržení této metafory by šlo rozvinout i jestli se nezdržel v práci – při získávání prostředků na koupi drogy
nebo na živobytí vůbec.
Je tedy rozdíl v prostoru definovaném v psychoterapii a v prostoru definovaném v terénní sociální
práci. Hlavní rozdíl je podle mého soudu v tom, že prostor v psychoterapii je plně na straně pracovníka, který
jej může využít a pracovat s ním. To také znamená, že prostor je mnohem více definován i v rámci práce
s psychoterapeutickými technikami. Oproti tomu prostor v terénní sociální práci spíše působí v prospěch a na
straně klienta. Determinuje nejen jednotlivý kontakt, ale také kontinuitu a četnost setkání. V neposlední řadě
ovlivňuje také možnost použít některou z psychoterapeutických technik. Dalo by se tak říci, že tím ovlivňuje
i hloubku probíraných témat.
2. Čas
V předchozím oddíle věnovaném prostoru jsem se již dotkl toho, že prostor a čas nejsou až tolik
odděleny. Ovlivňují jeden druhého. A to dokonce tak, že pokud je jeden vymezen pevně, je i druhý takto
definován. Proto je v tomto oddíle mnohem více pracuji s oběma kategoriemi dohromady. Přesto se snažím
nechat důraz na kategorii času.
Pokud se potkají dva terapeuti, rozhovor může vypadat takto: „Kam jdeš?“ „Ale, od dvou mám toho
XY.“ Terapeut tím, že ovládá prostor, zároveň do něho může zvát určitého člověka na určitý čas. To
znamená, že prostorem je spoludefinováno i to, kdo a kdy přijde. Psychoterapeut si do svého prostoru klienty
zve. To znamená, že se může připravit nejen „prostorově“, ale i časovým rozvrhem dne, týdne... a může se
připravit i ve vztahu s kým bude rozhovor probíhat.
Pokud se potkají dva terénní sociální pracovníci vypadá rozhovor asi takto: „Kam jdeš?“ „Do
terénu.“ Co to znamená terén? Může to být nějaký souhrn míst, která má za úkol pracovník navštívit během
své pochůzky. Ale nikdy nejde o předem definovaná místa (a pokud ano, potom stejně nejde přesně říci kdo
přijde), jen o rámcový okruh. Prostor je tedy vymezen velmi povšechně, sporadicky. Tím je také vymezen
čas – jsem v terénu od do znamená totéž jako terapeutovo pracuji od do. Terapeut může specifikovat dále
s kolika lidmi bude pracovat, jak dlouhá bude přestávka... Terénní sociální pracovník už žádnou specifikaci
nedokáže. Neumí. Stejně tak jako nemůže vlastnit a pracovat s prostorem, nemůže ovlivnit s kým a jak
dlouho bude pracovat. Nemůže určovat čas jednotlivých kontaktů.
Pracovat s časem může psychoterapeut i tím, že je to on, kdo stanovuje četnost kontaktů. Pracuje
tedy s délkou psychoterapie. To umožňuje zároveň i jasně a strukturovaně pracovat s jednotlivými fázemi, ve
kterých se z hlediska času proces psychoterapie nachází. Oproti tomu v terénní sociální práci, pokud klient je
tím, kdo určuje kontakt, proces není určen. Je plně náhodný a nikoli záměrný. Je veden ze strany pracovníka
s tímto vědomím a tak čas ohraničuje i témata rozhovoru v terénní sociální práci.
Shrnutí tohoto odstavce je v mnohém podobné jak tomu bylo v odstavci předchozím. Psychoterapeut
může s časem pracovat, může jej využívat. Čas je na jeho straně, může jej velmi přesně definovat. Oproti
tomu v terénní sociální práci čas je vymezen pracovníkem velmi nepřesně. Není tedy plně pod jeho
kontrolou, nemůže sním tedy pracovat v takové míře, jak je tomu v psychoterapii.
3. Terénní sociální pracovník a psychoterapeut
V tomto oddíle jsem se chtěl věnovat definicím kdo může psychoterapii a terénní sociální práci
provádět. Nenalezl jsem jednotnou normu, definující kvalifikační požadavky. Nejlépe je definována
psychoterapie ve zdravotnických zařízeních a v provozování soukromé praxe. To lze vysvětlit tím, že to není
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obor – psychoterapie, která takto definuje podmínky provádění, ale jsou to instituce, které tuto službu
financují (zdravotní pojišťovny). Pokud překročím toto vymezení nalézám v psychoterapii různé služby –
např.: Ing. Smutná – změna osobnosti, vývoj, psychoterapie (z reklamního letáku v Plzni), které nepodléhají
žádným normám. Ale existují zde zastřešující organizace, které tuto definici tvoří.
Oproti tomu terénní sociální práce podléhá vymezení kvalifikace, jen pokud je organizace členem
nějaké zastřešující organizace – např.: Asociace nestátních organizací, kde je osoba terénního pracovníka
definována jako člověk s minimálně středoškolským vzděláním, věk 21 let. A to je vše. Pro organizace mimo
zastřešující organizace není žádná norma. Chybí zákon o sociální pomoci a standardy sociální péče a práce
jsou jen doporučujícím dokumentem MPSV.
Nelze tedy prozatím jednoznačně definovat kvalifikační požadavky v těchto oborech. Oba procházejí
svým vývojem ustanovování, svým vývojem definování. Zdá se z tohoto neúplného výčtu, že psychoterapie
je o krůček vpředu.
4. Cílové skupiny/ konkrétní člověk
Cílové skupiny jsou termínem veskrze sociální práce. Psychoterapie pracuje s pojmem indikace pro
psychoterapii. Jaký je v tom rozdíl? Zatímco pro psychoterapii je takto určený klient od počátku předmětem
zájmu a vztahu - jakési šití terapie na míru (Vymětal a kol. 1997), terénní sociální práce nepracuje
s jednotlivým klientem, ale se skupinou.
Čím je tento rozdíl dán? Psychoterapie začíná setkáním psychoterapeuta a klienta. Zatímco do
psychoterapie je klient doporučen nebo přijde sám nebo je psychoterapie podpůrným prostředkem další
léčby, pracuje se tedy s člověkem jako jednotlivcem a to i pokud hovoříme o skupinové psychoterapii. Cílem
je změna jedince. Kde začíná terénní sociální práce? Podle mého začíná a končí každoročně projektem na
tuto činnost. To znamená, že terénní sociální práce se mnohem více věnuje popisu a práci se skupinou –
většinou je tato skupina definována jak skupina se sociální patologií – drogově závislí, prostitutky,
bezdomovci… Také je mnohem větší důraz než na shromažďování kvalitativní dokumentace, práce
s jednotlivým klientem, kladen na vykazování kvantifikačních ukazatelů – počet kontaktů, počet výměn
injekčních setů, počet klientů…
Popisem a komentováním tohoto rozdílu by tato práce nabrala o trochu jiný směr – ne už tolik
teoretický jako spíše konstruování jednotlivého oboru, popisem a rozborem legislativy a projektové činnosti.
Je ale dobré jej zde připomenout a zvýraznit.
V následujících odstavcích se proto budu zabývat jen vztahem psychoterapeuta nebo terénního
sociálního pracovníka a klienta.
Vztah mezi psychoterapeutem a klientem je zpočátku asymetrický. To je způsobeno různým
statusem obou rolí. Zatímco psychoterapeut je zaštítěn titulem, institucí, pověstí, osobností, je klient na
počátku člověk s problémem. Člověk, který hledá pomoc. Popřípadě mu je ona pomoc nakázána. Po určité
době se tento vztah postupně narovnává až k možné symetrii.
Psychoterapeutický vztah je od úvodní fáze ukotven kontraktem mezi psychoterapeutem a klientem.
Tím rozumím dohodu o psychoterapeutickém procesu, jeho náležitostech, podmínkách. Většinou obsahuje
volbu postupu, formu psychoterapie, frekvenci kontaktů, délku psychoterapie, formu a výši úhrady. Od
uskutečnění takovéto dohody lze mluvit o rovnovážném vztahu, neboť dohoda je podepsána dobrovolně, je
vypověditelná, je rámcem.
Terénní sociální práce začíná v mnoha případech metodou pokus omyl. Terénní sociální pracovník
kontaktuje potencionálního klienta na základě vlastního úsudku. Během prvního kontaktu musí představit
sebe, instituci, kterou reprezentuje, obsah služeb. Většinou také odpovídá na otázku: „A proč to říkáš zrovna
mě?“ Ohrazení se proti nálepce cílové skupiny je v této otázce zřejmé. To ale ještě není vztah. Je to
seznámení, oznámení, představení sebe, služby a instituce.
Kdy začíná v terénní sociální práci vztah? V momentě, kdy klient ví, o jakou službu se jedná, o jakou
instituci a jakého pracovníka. Jaký je to ale vztah? Na čem je založen? Je založen na ústním představení. To
ale neznamená vztah. Pokud jdu nakupovat do obchodu, nemusím mít k prodavači žádný vztah. Definice
vztahu vstoupila do terénní sociální práce zvenku, ne z oboru. Definici vztahu připravil až zákon o nakládání
a shromažďování osobních údajů. Pokud shromažďuje terénní sociální pracovník osobní údaje je nutný
souhlas osoby, které tyto údaje jsou. Tento podpis legitimuje a ohraničuje vztah. Vypočítává co, jaké údaje a
jak může instituce terénní sociální práce shromažďovat. Pokud ovšem terénní sociální pracovník nesbírá
žádné osobní údaje, vztah legitimován není. Je ještě důležité připomenout, že je sice definován vztah, ale
nikoli ve smyslu dohodnutého směru a změny, ale ve smyslu shromažďování a nakládání s osobními údaji.
Tento druh smlouvy nemůže být tedy považován za dohodnutý kontrakt s psychoterapeutickými cíly. Jde
pouze o archivaci a její rozsah.
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Závěr se v mnohém podobá předchozím. Vztah psychoterapeut a klient je definován kontraktem,
který stvrzují obě strany svými podpisy. Tato smlouva nebo kontrakt činí vztah transparentním,
srozumitelným a čitelným pro obě strany. Oproti tomu vztah v terénní sociální práci není definován vůbec.
To znamená, že se v mnohém jedná o vztah nevyjasněný, vztah kladoucí na pracovníka i klienta mnohem
větší nároky, aby mu porozuměli, orientovali se v tomto vztahu.
Závěr
Psychoterapie je ve výše uvedených aspektech, determinantech, faktorech mnohem lépe a
jednoznačněji definována. To znamená, že je mnohem lépe definována role pracovníka, klienta i vztahu.
Oproti tomu terénní sociální práce tuto definici tak podrobně neumožňuje zejména bereme-li v potaz výše
uvedené skutečnosti. Terénní sociální práce tak klade mnohem větší nároky na orientaci pracovníka, na
orientaci klienta a na vztahy mezi nimi. Tento do značné míry „neviditelný vztah“ mezi klientem a
pracovníkem je mnohem náročnější pro pracovníka, neboť na něj jsou kladeny pravidla organizace, pravidla
legislativní. Klient těmto normám nepodléhá. Tato náročnost vlastně definuje požadavky na terénního
sociálního pracovníka, na jeho vzdělání a práci pod supervizí. Vzděláním nerozumím v souladu
s mezioborovostí terénní sociální práce jen vzdělání profesní, ale i sebezkušenostní - terapeutický výcvik.
Dalším závěrem je tvrzení, že ne všechny techniky a způsoby psychoterapie je možné aplikovat
v terénní sociální práci. To jaké techniky ano a jaké techniky už ne, je zapotřebí definovat právě s ohledem
na tyto determinanty, které v daném oboru působí. Není možné tvrdit že psychoterapie je možná, nebo není.
Je nutné zjemnit objektivy těchto pohledů a hlavně, pokud bude psychoterapie aplikována v terénní sociální
práci, je nutné redefinovat kontrakt mezi pracovníkem a klientem. To znamená udělat jej viditelným pro obě
strany a hlavně jej zpřesnit. V opačném případě se pracovník vystavuje mnoha problémům – jak
profesionálním tak i etickým.
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Matýs Jaroslav: Závislost – sekundární versus duální diagnosa
Problematika návykových nemocí je aktuální v historii společnosti s proměnlivou
naléhavostí, dnes bychom řekli s různou mírou publicity, s různým důrazem dle společenského
zřízení, s různou mírou celospolečenského interesu.
Tuto práci jsem zaměřil na pokus zamyslet se nad jednou z částí problematiky návykových nemocí.
Kam centrovat naše terapeutické snažení v léčbě osob závislých na psychoaktivních látkách. Závislost je
primární problém, nebo
je „přirozeným důsledkem vývoje jedince?
Léčíme závislost, nebo
psychoterapeuticky učíme ty dovednosti, které se daný jedinec nenaučil z různých důvodů? Učíme klienta
prostou techniku abstinence a zvládat tak závislost, nebo ho učíme emočním dovednostem, rozvíjíme
„emoční inteligenci“?
Čerpal z vlastních zkušeností z práce s osobami závislými na alkoholu, z práce s mladými
narkomany jak v ambulanci, tak přímo v terapeutické komunitě. Od nich jsem dostal skutečný a nezkreslený
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pohled z „druhé strany“. Na mém pohledu se podepsala významným způsobem observace abstinujících
mladých osobností – narkomanů v průběhu resocializace přímo v terapeutické komunitě. Snažil jsem se
vycházet z některých posledních poznatků o vývoji mozku, neurotransmiterech, z obecně přijímaného
vývojového konceptu vzniku duševních poruch, z teoretických poznatků o afektivních poruchách a
závislostech na buněčné a receptorové úrovni. Vycházel jsem z podstaty většiny psychoterapeutických
technik a programů.
Viděl jsem a žil jsem s lidmi, kteří měli v anamnéze jednoznačné markéry deprivací s různě
hlubokými následky. Někteří z nich měli jasné symptomy poruchy pozornosti a aktivity-ADHD s
agresivitou i bez agresivity, s anxietou i bez ní. Často jsem viděl množství úzkostných stavů, ať už
krátkodobých, dlouhodobých nebo rekurentních. Vše museli zvládat, a mnozí to nezvládli, bez jakékoliv
medikace, v podstatě s psychoterapií režimovou, pracovní a skupinovou. Viděl jsem je opakovaně zvládat s
menšími či většími úspěchy duševní krize, dysforie, depresivní epizody, úzkostné stavy, mohutné cravingy,
beznaděj ale i impulzivitu, nezdrženlivost, agresivitu, hyperkinetiku. Možná nejvíc ze všeho jsem z mého
pohledu pozoroval právě úzkostné, či depresivní stavy a jak je zvládají nebo, lépe, nezvládají. Časté byly
stavy srovnatelné s dříve popisovanou „depresí z vykořenění“ u starších lidí. Viděl jsem, že nevěděli kam
patří, necítili své zázemí, svoji rodinu, byli vysoce emočně frustrováni a deprivováni. Napadaly mne tam
otázky a myšlenky, které jakoby narušovaly tradiční medicínské, ale i psychoterapeutické postupy. Dalo by
se říct, že právě tato, jistým způsobem „sebezkušenostní“ perioda mé práce, byla podnětem k možná jinému,
někdy i kontroverznímu pohledu. Cílem práce není na tomto místě zodpovědět pro mne kontroverzní a
možná i systémové otázky. Spíš je to pokus sdělit své úvahy a rozpaky při hledání cesty z jistého nihilismu
a frustrace v léčbě závislostí. Je to pokus sdělit možná jiný pohled na to, jaká by mohla být jedna z cest
řešení problému vzniku návykových Jsem si plně vědom širšího kontextu, nestírám tím aspekty sociálněekonomické, rodinné a výchovné. Celá problematika se dá řešit jenom v celospolečenských intencích, bez
vytržení ze souvislostí. Tato stránka není předmětem práce.
Duševní porucha, poruchy chování, poruchy osobnosti - komplexní problém
V současnosti moderní věda díky novým technologiím již objasňuje i biologické koreláty
duševních poruch, povahových rysů osobnosti, psychologických jednání a konání člověka. Donedávna
vysoce abstraktní termíny psychopatologie a psychologie jako kupříkladu agresivita, impulzivita, obsese,
anxieta, deprese, euforie, pocity libosti, slast a odměna dostávají díky špičkové technice i konkrétní vizuální
a biologický charakter. Psychologie, psychoterapie i částečně speciální pedagogika v prvním kontaktu již
registrují a respektují biologické koreláty psychologických jevů. Ve své praxi už zohledňují biologické
determinanty, které limitují chování a jednání člověka. Výsledkem je vytváření individuálních postupů a
přístupů.
Dnes se s jistotou ví, že jednoznačnou a primární příčinu vzniku duševních poruch je obtížné, ne - li
nemožné určit. Víme ale, že duševní porucha jako multifaktoriální a komplexní postižení centrálního
nervového systému, je různým dílem zapříčiněna jednotlivými faktory. Obecně je přijímána koncepce
predispozice k duševní poruše a jistý vývojový princip při vzniku duševní poruchy.
Přehled vývoje mozku a základních neurotransmiterových systémů - základ duševních pochodů.
Na začátku stojí genetická informace s různou mírou “normality“, vulnerability a s různou mírou
exprese genů vlivem působení prostředí. Pokračuje evoluční prvek vývoje CNS a „plasticita“ jako
specifická vlastnost. Mozek je schopen dlouhodobých změn reaktivity neuronálních systémů. Genetický
program určuje základní neuronální okruhy včetně jejich funkcí. Schopnost mozku přizpůsobovat se novým
požadavkům se označuje jako plasticita. „Plasticita evoluční“ vysvětluje všechny změny v průběhu vývoje.
„Plasticita reaktivní“ je zodpovědná za změny v průběhu krátkodobého působení podnětů a „plasticita
adaptační“ zase za změny mozkové tkáně při dlouhodobé nebo opakované stimulaci. Změny při funkční a
morfologické obnově poškozených neuronálních okruhů jsou již projevem „plasticity reparační“.
Důležitá v procesu učení, a tedy i psychoterapie, je „reaktivní synaptogeneze- plasticita“. Vytváření
nových synaptických spojů umožňuje upravit fungování v souladu se změněnými podmínkami. V
psychoterapii jsou to tedy režimová opatření, psychoterapeutické intervence. Zvýšení signálu zanechává v
určitých okruzích paměťové stopy. To vede ke zmnožení dendritických trnů v těchto okruzích a mění se tak
nejenom funkce, ale i morfologie. Rozvoj neuroplastických mechanismů je podmíněn druhem impulzu,
délkou stimulace, jistě i jeho intenzitou a vnitřní schopností aktivity neurostromatu (vnitřní rezervou). To
vysvětluje i nutnost a opodstatněnost dlouhodobost a opakování psychoterapeutické intervence. Vše může
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způsobit i změnu celého dendritického stromu, a tím i reorganizaci aferentních vstupů. Zákonitě tím dojde k
modulaci eferentních impulzů. Změny, vyvolané kupříkladu deprivací pak pravděpodobně je možné
eliminovat, nebo redukovat adekvátní zvýšenou stimulací. Reaktivace přirozených mechanismů obnovy a to
i prostřednictvím
psychoterapie a resocializace, nebo přímá farmakologická aktivace vnitřních
neuroplastických dějů by mohly vést k funkční i morfologické opravě porušených neuronálních okruhů.(37)
Tento mechanismus by mohl vysvětlit postupnou „kompenzaci a harmonizaci“ deprivovaného jedince v
adekvátních podmínkách.
Při vývoji mozku prenatálně probíhá neurogeneze, migrace neuronů a synaptogeneze. Prenatálně
programově vzniká nadbytek neuronů. Apoptózou část nadbytečných neuronů fyziologicky zaniká, jakoby se
optimalizovala neuronální síť. Celý proces je geneticky naprogramován a modifikován vnějšími podněty
jak biologickými, tak psychologickými. Myelinizace se dokončuje v 5. roce života, do kdy je i zřetelný
maximální růst mozkové tkáně. To je hranice, kdy z psychologického hlediska je vytvořeno jádro
osobnosti. Je to období, kdy se rozhoduje o našich osobnostních kvalitách. K synaptické redukci a k
„pruningu“ – průklestu, dochází ve středním dětství a adolescenci.(06) Potkávají se tu genetické, zevní a
neurobiologické mechanismy. Vzájemnou interakcí modulují klinické projevy v kontinuu od zdraví až po
jasnou poruchu(20), od narození do dospělosti, v závislosti na hloubce a rozsahu poškození. Ještě před
narozením a samozřejmě i po něm dochází ke konfrontaci rizikových a protektivních faktorů.
.
Psychologické koreláty neurotransmiterů
Výzkumem se prokázala souvislost jednotlivých neurotransmiterů
s psychologickými a
psychopatologickými symptomy.
Dominantní chování, agresivita, promptní reakce, spontaneita, iniciativa, pocit libosti při odměně,
„sensation seeking behavior“- touha po napětí, dobrodružství, desinhibice, snížena tolerance nudy, to vše je
spojováno s dopaminem.(38) K noradrenalinu se váže regulace psychomotoriky, společně s dopaminem se
účastní dosažení „biologické odměny“. Při jeho nedostatku se objevuje deprese, generalizována úzkostná
porucha ve spojení s dysfunkcí GABA - ergního systému. Nadhraniční, ať už relativní či absolutní,
nedostatek GABA je spojován s generalizovanou úzkostí. Serotonin zase je spojován s epizodickou úzkostí
a obsesemi na podkladě dysfunkce kolem periaqueduktální šedé hmoty (6,7) a má pravděpodobně společný
receptor s alkoholem(6).Dysfunkce v serotonin-ergním systému je spojována tedy s anxietou, impulzivitou,
afektivitou, s regulací diurnálního rytmu, s obsesemi a kompulzemi, agresivitou, antisociálním chováním, s
cefaleou, poruchami příjmu potravy. Zdá se, že serotonin je dominantním neuromodulátorem v organismu,
který slabé signály zesiluje nebo silné zeslabuje.(30)
Acetylcholin je zodpovědný za procesy učení a kognitivní funkce. GABA jako hlavní inhibiční
neurotransmiter „relaxuje“ organizmus. Podílí se na mechanismu biologické odměny přes „pleasure
center“(mesencefalus).
Predispoziční faktory pro návykové nemoci
Množství prací a autorů popisuje výše uvedené poruchy jako predispoziční ke zneužívání
psychotropních látek. To vše vidíme ve zvýrazněné, nebo lépe, v málo korigované formě u dětí a více u
adolescentů. V psychice člověka jsou stavy hraničící s patologií jak ve smyslu bezprostředních akutních
reakcí, dlouhodobějších poruch nálad, pozornosti, aktivity, poruch chování, až po téměř trvalé rysy
osobnosti.
Přirozenou odpovědí organismu, či už vědomou nebo nevědomou, na dyskomfort, je snaha
kompenzovat a korigovat tuto poruchu. Dosáhnout tak svým způsobem odměnu, požitek, stabilitu. Člověk to
může dosáhnout sociabilním způsobem. Děti se přitulí k rodičům, mluví s nimi, hrají si s nimi i se
souvěkovci. U dětí je to přirozená potřeba jistoty a emoční saturace. Dospělí zase kompenzují nepohodu
kupříkladu návštěvou faráře, kostela, psychoterapeuta, lékaře, či provozováním aktivit spojených s pocity
libosti jako extrémní sporty, bojová umění, poslech hudby, výtvarné umění. Jinak řečeno v této variantě se
může jednat o jistou formu „sociálně přijatelného samoléčitelství“. Jinou formou naplňování emoční
deprivace, snahou po ocenění a úspěchu jsou rvačky, agresivita, impulzivita, misuzus nebo abusus
psychotropních látek (léky, drogy, cigarety - nikotin, alkohol). Tuto formu emoční saturace bychom mohli
vidět jako formu „sociálně nepřijatelného samoléčitelství“. V dětském věku najdeme paralelu v krádežích
sladkostí, pamlsků, poruchy chování se záškoláctvím, neplnění si školních povinností, oddávání se pobytu v
partě, zneužívání alkoholu, kouření, oddávání se hedonistickým aktivitám. Primárně ve všech případech
naplňují své emoční potřeby
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Cílem takového jednání je pravděpodobně v konečném důsledku mechanismus odměny v širším
slova smyslu. Odměnou může být už samotný fakt relaxace, snížení tenze, stresu, což samo o sobě je jistě
významným ziskem. Odměna v užším slova smyslu znamená jednoznačný pocit libosti, elevace nálady až
euforie. Tady bych ale viděl dva mechanizmy. Ten první, znamená dosáhnout cíl -„odměnu“ přes dopamin a
noradrenalin v „pleasure center“ zkrácenou, tzv. podvodnou cestou, bez námahy, okamžitě. Ten druhý je
primárně spíš zaměřen na ovlivněním tenze, anxiety, deprese přes opoidní, GABA-ergní, serotoninové a
noradrenergní systémy. Samozřejmě i v této cestě je v určité fázi důležitý a významný mechanismus
„odměny“ v užším slova smyslu. Právě zisk tzv. zkrácenou - podvodnou cestou je typický pro dětský věk,
pro chování narkomana. Na základě výše uvedeného předpokládáme určitou poruchu v maturaci mozku,
určitou dysbalanci – dysfunkci neurotransmiterových okruhů s přivzetím charakteristik dětí a adolescentů a
jisté, většinou potencující sociální vlivy. K nástupu na tuto „podvodnou“ cestu za okamžitou odměnu pak
stačí jenom minimální krůček. Disociální z tohoto pohledu je jenom způsob, jakým to narkoman dosahuje.
Při selhávání nebo nadměrnosti těchto „kompenzačních“ aktivit buď dochází k devastaci organismu
jako celku, nebo se porucha akcentuje a rozvíjí se další, již zřetelná psychopatologie jako kupříkladu
deprese, anxieta, ztráta vitality, brutalita, emoční plochost, sociální izolace, hypoaktivita až pasivita nebo jiné
projevy duševní poruchy. Chronická intoxikace drogami může jako nadhraniční podnět demaskovat, z
pohledu návykové nemoci, premorbidně subklinickou nebo diskrétní poruchu na vulnerabilním terénu.
Může být i příčinou prohloubení poruchy již klinicky zjevné.
Na tomto místě se ale nabízí otázka, zda je a může být skutečně primární misuzus a abusus
návykových látek. Nejsou zatím poznatky o tom, že by člověk byl počat jako narkoman. Narkomanem se
člověk stává, bohužel dnes už i před narozením, ale až vlivem exogenně dodané psychotropní látky.
Předpokládá se ale predispoziční terén. Určitě primárnější je anxieta, jako možná první emoce, se kterou se
člověk-novorozenec potká při tak stresujícím zážitku pro plod jakou je porod. Primárnější než abusus a
závislost jsou poruchy afektivity, porucha pozornosti, agresivita, nezdrženlivost, impulzivita, mentální
subnorma.
Z úhlu vývojového kontinua maturace mozku, psychiky člověka a rozvoje osobnosti a z posledních
pohledů na vývoj duševních poruch jako kontinuálního procesu se zdá, že návykové nemoci spíš nasedají
na dysbalanci v některé ze složek vývoje. Samotná závislost se formuje a fixuje jako výsledek jistého, i
když patologického, stereotypu chování a učení.
Učení v širším smyslu slova u člověka probíhá převážně v určitém společenství, v určité societě,
která ho pozitivně nebo negativně ovlivňuje. Užší societu – rodinu, si jedinec většinou nevybírá sám. Širší
okolí – přátele, partu už ano. Dělá to na základě svých osobnostních charakteristik a dovedností, v určitém
společenském prostředí. Ve svém životě pak ovlivňuje další svoje potomstvo.
Jako chemický inzult a tedy za chemické trauma by se dalo považovat i neúměrně vysoké nebo
dlouhé a neindikované dávkování léků lékařem právě tak, jako „self“ medikace pacientem.
K inzultu a morfologickým změnám na mikroúrovni v CNS dochází i při chronickém stresu(11,37),
depresi, deprivaci, úzkosti. Může dojít k jistému organickému poškození mozku i důsledkem chronických
nebo s vysokou intenzitou působících psychologických faktorů resp. v průběhu samotných duševních
poruch.(22) Gestaud ve své práci jako stresové faktory uvádí i psychologické inzulty jako hádky a chronické
konflikty.
Riziková, z pohledu rizikovosti k abusu psychotropních látek, je skupina lidí, hlavně ve věku 11-13
let respektive do 16-ti let věku,. Hereditární zátěž se kombinuje často s vysokým rizikem perinatálního
poškození mozku. Disharmonické a nepodnětné rodinné prostředí, deprivace, frustrace emočních, sociálních
a někdy i základních životních potřeb se často kombinuje ze sekundárním strádáním při poruchách chování
(kupř. u lehké mozkové dysfunkce). Častá je tu sociální zanedbanost a neobratnost, dlouhodobé školní
selhávání a postupná alienace od „normální“ party souvěkovců, následně pak od společnosti. To vše vede
jako chronický distres k prohlubování poruchy maturace mozku, dochází k morfologickým změnám až k
atrofii hipokampu, který je i objemově menší oproti normální populaci.(37) V psychologickém a
psychoterapeutickém pohledu je pak výsledkem emoční oploštělost, emoční nezralost . Tím zvyšuje riziko
pro vznik návykových nemocí
V neurobehaviorálním modelu alkoholové závislosti respektive gamblingu dle Antonova, Nábělek a
spol. (1996,1997) je významný faktor redukce stresu, respektive touha po vzrušení a dá se aplikovat i na
modely jiných návykových nemocí minimálně od uzlového bodu senzitizace přes dopamin.
Obrázek č.1
Neurobehaviorální model alkoholové závislost a gamblingu
(Anton 1996, Nabělek a kol. 1997)
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Spotts a Shons pojímají drogu jako substanci, která dočasně pomáhá osobnosti toxikomana zvládnout
poruchové vazby (21). Täscher(21) v roce 1989 stanovil u abuserů hašiše tyto motivační proměnné:
1. samoléčení psychických poruch jako úzkost,emoční labilita.
2. touha po emancipaci
3. snaha o získání slasti
4. ideologické pohnutky
5. snaha zapomenout
Dle mých zkušeností se ale dá říci, že mladí narkomani nedokázali řešit uváděné poruchové vazby
již předtím, v dětství, než začali brát drogy. Byly to jiné poruchové vazby, ale nedokázali respektive neměli
možnost je řešit „zralým“ způsobem. Nerozvinuly se u nich ty sociální a emoční dovednosti, které by
umožnily tuto etapu vývoje zvládnout. Tím se prohlubovala frustrace, tenze, nastupovaly úzkostné a
depresivní stavy. Na tento konglomerát primárně poruchových vazeb pak nasedaly sekundární poruchy v
souvislosti s abusem drog, zakonzervovala se sociální nezralost a infantilita ve způsobu řešení tenze,
dosahování odměny. Tím docházelo k společenské alienaci – vykořenění mladého adolescenta. Nebyl tu
rozdíl o jakou společenskou vrstvu se jednalo, snad rizikovější byly slabší sociální vrstvy a nižší vzdělání.
Komorbidita – duální diagnosy a návykové nemocí.
Bylo publikováno množství prací, které se věnují komorbiditě návykových nemocí a jiných dalších
duševních poruch. Drtivá většina z nich pojednává o aktuálním vztahu již vytvořeného abusu s
psychotickými poruchami, s poruchami afektivity, volního jednání, povahovými rysy osobnosti, poruchami
chování. Většina z nich je více méně koncipována jako analýza „průvodních symptomů“ osob již závislých,
respektive nově abstinujících, relabujících nebo neschopných abstinence. Nepoměrně míň prací je
koncipovaných z vývojového pohledu. Některé více a některé méně se zabývají otázkou primárnosti vztahu
k návykovým nemocem. Je to otázka složitá a odpověď není jednoznačná.
V evropské studii ELSPAC(2000) jsou zmiňovány informace o kuřáckém chování u depresivních a
úzkostných jedinců, dále u poruch pozornosti, hyperaktivity a u bulimií. V americké studii CARDIA bylo
mezi kuřáky víc depresivních jedinců se signifikantně vyšší prevalencí fyzické závislosti.Vztahy mezi
výskytem depresivních symptomů a kouřením v prospektivní studii byly nalezeny ve skupině školáků a
adolescentů v disharmonickém rodinném prostředí.(16)
Souvislost mezi chronickým stresem a kupříkladu kouřením je vysvětlována tak, že stres mění
významně emocionální pocity. Nikotin přímo farmakologicky modifikuje stres. Hort a kol. potvrzují jako
rizikové faktory psychotraumata, negativní životní zkušenosti, nedostatečné sociální dovednosti, konfliktní
rodinné prostředí, tedy vesměs chronické distresory. (13).
Śkodáček považuje pro vznik toxikomanie za nejohroženější skupinu ve věku 11
-13 let, s
disharmonických nebo neúplných rodin. Chein a kol. uvádí jako nejcitlivější období k experimentu s drogou
věk 16-17 let.(25) Startovací drogou jsou opakovaně zjišťovány tabákové výrobky,(33,16,09), alkohol,
solvencia, a od r. 1993 už i samotný heroin(33). Vysoké procento adolescentů - toxikomanů bylo s
antisociálním chováním, nechtělo žít, bylo jim lhostejné, co s nimi bude dál. Dle Bruna a Mannina může jít o
vyhrocení již preexistujících rysů jedinců závislých od drog, ve smyslu emoční nejistoty, nízké frustrační
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tolerance.(30) Přitom Cyranoski a kol.,(4) nezávisle prokazuje vysoký sklon k depresi u chlapců ve věku
11-13 let, kdy mají převahu nad děvčaty, a ke zvratu dochází kolem 15 roku ve prospěch děvčat. Drtílková
uvádí zvyšující se procento prevalence deprese v období dospívání ze 2% na 10%. Pokora ve své práci uvádí,
že alkoholizmus lze považovat za „chorobu depresivního spektra“ . Uvádí, že 90% alkoholismu je primární
diagnosou, jenom 5-10% je ve spojení s primární depresí.
Průkaz morfologických nálezů na NMR s menšími frontálními laloky, většími postranními
komorami by mohl svědčit pro vývojovou poruchu maturace CNS. Uvádí i vysoký výskyt rekurentní formy
deprese 40-70% do 5 let, u dysthymie 40-70% riziko vzniku velké deprese.(07) Velká deprese v adolescenci
přitom poškozuje schopnosti adolescenta a je spojena s rizikem kontinua dospělosti.(22)
Jak je vidět, ve vztahu k návykovým nemocem má výrazné postavení deprese.
Deprese se často vyskytuje v souvislosti s návykovými nemocemi nebo je uváděna jako rizikový
faktor. Zdá se, že existuje společná genetická predispozice k rozvoji úzkostné nebo afektivní poruchy.
Důležitým článkem patogenezy deprese je chronický distres už i v dětství, ještě před vznikem samotné
závislosti. Důsledkem může být atrofie hipokampu a porucha neurotransmise serotoninu. Dnes je zřejmé, že i
psychoterapie nastartuje funkční, morfologické změny a „hojení“ mozku.
Obecně depresi považujeme za celoživotní onemocnění, chronifikující, asi na podkladě interakce
chronického stresu a genetické predispozice. Její prevalence se celkově zvyšuje a to vlivem obrovského
tlaku na jedince „možná“ moderní společností a je nedostatečně diagnostikována. Úzdrava je až po remisi 49 měsíců, více než 50% během 5 let zažije rekurenci. Jenom 19% pacientů je v pořádku po 18 měsících
úspěšné léčby.(05) Z různých výzkumů a z klinické praxe je zřejmá vysoká komorbidita deprese a
anxiety(06). Přitom vysoká komorbidita chronických anxiozních poruch je i ve spojení s alkoholismem.(20).
Raboch ve své práci uvádí, že většina primárních úzkostných stavů vede sekundárně ke vzniku deprese(31).
De Caria a spol(1998) uvádí, že 76% hospitalizovaných patologických hráčů splňovalo kritéria velké
depresivní poruchy, z ambulantně léčených patologických hráčů 28% splňovalo kriteria pro některou formu
anxiozní poruchy, 28 % pro velkou depresi, 24% pro bipolární afektivní poruchu.(23) Přitom, jak již bylo
uvedeno, deprese je nemoc chronická, s poměrně velkou prevalencí v adolescenci, problematickou
úzdravou, častou rekurencí. I tady, u deprese a anxiety, se dá předpokládat, že k alteraci nedochází najednou,
ale vývojově od narození, jak genetickou predispozicí, tak vlivem prostředí. Vývojově je jistě anxieta a
deprese primárnější než návyková nemoc.
Již byla uvedena komorbidita deprese s návykovými nemocemi, „vývojová“ fakta o depresi a
anxietě,morfologické nálezy mozku a na synapsích, obecně přijímaná koncepce rekurence deprese, vleklosti
onemocnění, poznatky o „cravingu“ potencovaného afektivními a anxiozními stavy.(07). „Alkoholismus je
možné považovat za onemocnění depresivního spektra“.(29) Jak deprese ovlivňuje psychoterapii? Rawndal a
spol. zjistili, že přetrvávající deprese je častou příčinou k přerušení léčby v terapeutické komunitě pro léčbu
závislostí a přimlouvají se až k antidepresivní medikaci i v komunitě.(29) Tento fakt – depresi, vidím jako
jeden z klíčových bodů psychoterapeutického programu pro narkomany.
Dalším významným okruhem komorbidní poruchy s návykovými nemocemi je od dětství zřejmá
porucha chování, kterými trpí v dětství a adolescenci 8-15% jedinců. Adekvátní vedení pak snižuje napětí,
agresivitu, disruptivní chování, snižuje dráždivost a tak dále. Medikací se zasahuje do dopaminového,
noradrenergního i serotoninového systému. Ale medikací nenaučíme nové stereotypie chování, sociální a
emoční dovednosti. Vývojově primárnější tedy bude porucha chování než závislost
Všechny poruchy chování jsou diagnostikovány dávno před tím, než dítě nebo adolescent poprvé
experimentuje s drogou. Situace u komorbidních ADHD – hyperkinetických poruch s návykovými
nemocemi je obdobná. Malá uvádí, že už i čistá forma ADHD je přímo rizikovým faktorem pro
psychiatrické a psychosomatické poruchy, mezi jinými i ke zneužívání návykových látek. (18). Paclt uvádí
koexistenci ADHD u dětí s jinými poruchami ve 44%, se dvěma poruchami najednou ve 32%, s afektivními
poruchami ve 32%, z toho s anxietou 30%. (27) Tato porucha také vykazuje znaky primárnosti před
vznikem návykových poruch a vývojový aspekt je tu zřejmý. Při takových povahových vlastnostech u
ADHD, jako je snížení vytrvalosti, volního úsilí, výkonnosti, zvýšené impulzivity, vysoká nezdrženlivost, je
ADHD vysoce prediktivní k abusu a je primární před návykovou nemocí.
Osobnost a návykové nemoci
Řada studií se snažila vyspecifikovat určitý charakteristický typ osobnosti se sklonem k návykovým
nemocem. Netík a kol. uvádějí, že již od 6. roku života je možno zachytit první příznaky poruch osobnosti,
které směřují k soudnímu postihu v souvislosti s toxikomanií.(25)

108
V roce 1976 –1977 Smith-Fogg a kol. v longitudinálních studiích specifikovali predikci
osobnostních faktorů jako impulzivita, emocionalita, nižší píle a vytrvalost, menší výkonová motivace, nižší
sebekontrola a zvýšená pohotovost k pesimismu. Ausubell klade důraz na defektní osobnostní rysy. V
genezi nezralých osobností toxikomanů jsou deviantní rodičovské vztahy, a to jak neúměrná dominance, tak
protektivita. Vojtík a kol. v souladu s tím uvádějí jako hlavní stresor u adolescentů (1981) výraznou
rodinnou frustraci. Následuje deprese, psychické vyčerpání, situační napětí. Nyswandeová vyspecifikovala
tři okruhy poruch osobností u toxikomanů :
1.
Selhávající sociopatické osobnosti
2.
Psychopatické osobnosti
3.
Neurotické osobnosti
Faktem zůstává, že není možné vyspecifikovat typickou osobnost budoucího toxikomana, je možné
jenom predikovat na základě jistých osobnostních rysů zvýšené riziko takového chování do budoucna.
Struktura osobnosti je jistě taky primárnější než návykové nemoci.
Co je primární ?
Dlouhodobě stále leží na stole kontroverzní otázka. Je primární duševní porucha (v širším slova
smyslu) a je závislost logickým důsledkem „samoléčitelství“? Nebo abusus je příčinou, iniciátorem poruch?
Rozvoj hluboké psychopatologie je příčina nebo následek abusu? Jsou dnešní přístupy v léčbě návykových
nemocí adekvátní poznatkům, když se úspěšnost léčby výrazně nezvyšuje oproti minulosti? Je nutné léčit
primárně závislost nebo tzv. „primární neurotransmiterovou dysbalanci“? Je možné vytipovat skupiny lidí, u
kterých by se dalo předejít rozvoji drogové závislosti? Jaké jsou možnosti a terče terapeutické intervence? Je
to množství otázek a zdaleka ne všechny. Je strategicky a terapeuticky vhodné uvádět jako primární právě
závislost?
Drtivá většina klientů s diagnosou „duševní porucha a poruchy chování vyvolané účinkem
psychoaktivních látek“(F 10-19) měla již před abusem množství objektivních problémů nebo subjektivně
prožívaných obtíží jako úzkosti, deprese, dysthymie, nezdrženlivost, impulzivita, poruchy chování,
agresivita, záškoláctví, školní selhávání, egocentrismus, poruchy sociability. Popisovali symptomy deprese a
anxiety včetně somatických ekvivalentů, nejistoty, obavy z cizího prostředí, poruchy sebehodnocení, emoční
deprivaci z nefunkčních rodin, symptomy nezachycených poruch pozornosti a aktivity a následné školní
selhávání, suicidální pokusy a sebepoškozování. Tady musím zdůraznit, že většina z nich zaregistrovala ve
větší či menší intenzitě začátky symptomů komorbidních poruch již v ranném školním věku. V podstatě
popsali skutečné duševní poruchy v dětství a v adolescenci. Popsali chronické stresory - jeden velký
neřešený distres.
V praxi bylo tedy výhodné pracovat formou „přerámcování“ problému. Místo závislosti jsme hned
od začátku s pacienty a v komunitě s klienty řešili spíš problémy jako úzkost, deprese, nezdrženlivosti,
impulzivita, agresivita, egocentrismus, neschopnost navázat a udržet kvalitní sociální vztah, partnerský
vztah, sociability, hierarchie hodnot, akceptace a vztah s rodiči a tak dále. Variant bylo nepřeberné
množství. Výhodou tohoto postupu byla změna centrování fokusu pozornosti pacienta z již přesyceného pole
o drogách a závislosti. Oba, jak pacient, tak terapeut - lékař dávno ví, že „braní“ je patologie. Tuto diagnosu
nikdo nepotřeboval stvrzovat.
Pro klienta je akceptovatelnější řešit „jiný“ osobní nebo osobnostní problém. Přece deprese,
anxieta, či agresivita jsou i společensky akceptovatelnější než osobní selhání na drogách. K drogové
závislosti se dopracovali jako k produktu množství neřešených problémů a distresů dávno předtím. Sami
mladí narkomani ve věku od 17-ti do 22-ti let nakonec řešili problém, proč začali brát drogy. Zjišťovali, že
se vlastně neřešila jejich osobní situace, subjektivně obtížně pociťovaná tenze, kde „lékem“ byla parta a
droga. Nedokázali korigovat své chování i když se snažili. Vždy jim sebeovládání vydrželo jenom krátkou
dobu. Na to pak nesedala opětovně „sociální amputace“ a následný misuzus a pak abusus.
Závěr
Návykové nemoci dle mého vůbec nemají začátek v prvním experimentu s drogou. Skutečnou
primární příčinou vzniku návykových nemocí je geneticky a vývojově predisponovaný neurotransmiterový
terén. Všechny rizikové faktory jako poruchy osobnosti, sklony k depresi, anxietě, nezdrželivost, poruchy
pozornosti atd. jsou zřejmé již od dětství a jsou tedy primární před závislostí. Jsou jak predisponující, tak i
příčinné. Z vývojového hlediska se jeví jako primární. Proto dle mého, by mělo být primární
psychoterapeutické působení centrováno na primární poruchy signalizované již v dětství. Kvalitní rozbor
dětství klienta, předškolního věku, toho věku který je rozhodující pro maturaci mozku, je dobrým
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předpokladem k zachycení rizikových osobnostních vlastností a predispozic. Ten by, dle mého, měl
strategicky ovlivnit směr psychoterapie u klienta se závislostí. Jak jsem již uvedl jedná se hlavně zvládání
deprese, anxiety, ADHD, fobií, poruchy sebehodnocení, nezdrženlivosti, impulzivity. Tento přístup je
výhodnější a často přijatelnější jednotlivými klienty. Ovlivněním těchto „jádrových“primárních poruch pak
modifikuje a v konečném důsledku pak transformuje vztah ke droze a k závislosti. Umožňuje pak lépe
zvládat krizové situace, spouštěče a craving.
Vše, co jsem výše uvedl, reflektují i psychoterapeutické směry. Vycházejí a vracejí se k reflexi
důležitého životního období klientů, období předškolního věku. V psychoterapii většiny směrů se klient
věnuje nácviku registrací emocí, somatického odrazu emocí. Cvičí se v jejich administraci, technikám
zvládání emočně náročných situací, učí se verbalizovat a sdělovat své pocity. Učí se přerámcovat problém
na emočně méně náročnější souvislosti. Učí se dovednostem v emoční rovině. Učí emočně zvládat staronové
situace s novým emočním nábojem, novou emoční zkušeností. Učí emočním dovednostem, jak se vypořádat
s komorbidní - duální emoční poruchou, která je vlastně primární a kauzální. Učí ovládat a měnit emoce, učí
jak „lásku“ ke droze změnit v nenávist k ní. Psychoterapie vrací klienta k tomu, co je u člověka přirozeně
primární, k jeho vlastnímu „já". Učí a rozšiřuje hlavně emoční inteligenci. Psychoterapie je škola k rozvoji
emoční a sociální inteligenci, což samotná farmaka nedokáží. Proto psychoterapie je důležitá, nezastupitelná.
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Mikulková Gabriela: Techniky gestalt terapie
Krátké seznámení s gestalt terapií
Gestalt terapie se zrodila pod rukama Fredericha Perlse (1983 – 1970). „Slovo gestalt znamená
německy tvar, ve starší psychologické literatuře se tím slovem míní tvar dobrý, ukončený Perls jím chtěl
vystihnout terapeutický cíl, jímž mu bylo scelení vnitřních rozporů a posílení autentické „celostní“ osobnosti,
skryté za fasádou společenských rolí.“18 Pod pojmem „celostní“ osobnost si můžeme představit takovou
osobnost, která dokáže přiměřeně uspokojovat svoje základní biologické potřeby, osobnost spontánní,
zbavenou nutkání soupeřit za každou cenu, ale asertivní, je-li toho třeba. Nejjednodušeji můžeme myšlenku
vyjádřit tak, že gestalt terapii se jedná o to, aby každý byl sám sebou a plně se přijímal.
Cílem této terapie dále je, aby klient převzal kompletní odpovědnost sám za sebe, za svoje chování a
za veškeré pochody, které se v něm dějí. Dále, aby se také vzdal pocitů zodpovědnosti za druhé. „Vzdáváme
se dětinských pocitů všemohoucnosti a vševědoucnosti a přijímáme fakt, že druzí znají sebe sama lépe, než
18
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bychom je kdy mohli poznat, a dovedou lépe řídit svůj vlastní život, než bychom to uměli my.“19 Měli
bychom umět přijmout vlastní autonomii a také autonomii lidí kolem nás. Což nejpřesněji vystihuje Perlsovo
krédo: „…nejsem na světě proto, abych žil podle tvých představ, a ty nejsi na světě proto, abys žil podle
mých…“
Ve srovnání s jinými druhy terapie dává Gestalt veliký důraz na neverbální projevy chování (výrazy
obličeje, polohy a pohyby těla, tón řeči, atd.). Tento zájem o neverbální projevy je odrazem vlivu Wilhelma
Reicha, u kterého Perls prodělal psychoanalýzu. Mluvíme tedy o expresivní formě terapie.
Vymětal ve své publikaci uvádí, že gestalt terapie je vhodná k nápravě různých psychických potíží a
problémů, ale i k léčbě duševních poruch a poruch chování. Její aplikace je možná na fobie, deprese, úzkosti,
psychosomatická onemocnění. Své uplatnění nalezne při práci s lidmi lapenými v perfekcionismu či příliš
spoutanými společenskými pravidly. Jako kontraindikaci uvádí Vymětal impulzivní jednání. Matoušek řadí
gestalt terapeuty mezi nejvíce vyhledávané budoucími či praktikujícími profesionály nebo lidmi vysoce
motivovanými pro práci na sobě. Hlavním důvodem je rychlé odkrývání problematických a bolestných míst
klienta. Zatím, co ostatní směry přistupují ke skrytému materiálu pozvolna, gestalt terapie za pomoci svých
technik klienta s tímto materiálem konfrontuje bezmála okamžitě. Je proto nutné zvážit, zda klient tuto
přímočarost unese. Nevhodné je užit těchto technik, jak uvádí Matoušek, u lidí nemocných psychózami.
Vztah klient – terapeut
Gestalt zdůrazňuje, že vztah mezi klientem a terapeutem leží v horizontální rovině. To
znamená, že klient i terapeut si jsou rovni a oba nesou zodpovědnost za průběh terapeutického procesu.
Někdo by zde mohl namítnout, že z jednám znaků Gestaltu je právě převzetí zodpovědnosti sám za sebe a že
se terapeut vzdává zodpovědnosti za klienta. Ale od dob Perlse se vše poněkud změkčilo. A o vyvléknutí
terapeuta ze zodpovědnosti nemůže být ani řeč. Směrem ke klientovi sice terapeut prohlašuje, že není
zodpovědný, ale neměl by to brát doslova. Uvádí totiž do procesu silné emoční procesy. Nese zodpovědnost
za volbu terapeutických technik, za navození atmosféry bezpečí a důvěry, za slušné jednání s klientem.
Terapeut v práci s lidmi využívá svou autenticitu. Otevřeně sděluje klientovi výsledky a
dojmy z vlastního pozorování jeho chování, jak to na něj působí, jak to vnímá, jak mu v tom tady a teď je.
Na druhou stranu terapeut akceptuje subjektivní výroky klienta. Minimálně posuzuje a vyhýbá se
interpretaci.
Terapeut, přestože vstupuje do vztahu s klientem autenticky, pracuje tady a teď se svými
pocity, které i odhaluje klientovi, nesmí zapomínat udržovat si jakousi metapozici pozorovatele. Tento
pozorovatel mu umožňuje nahlížet na celý průběh sezení, na jeho kontakt s klientem. „Výsostným cílem
jednání terapeuta je pomoci pacientovi uvědomit si zcizené motivy jednání, části vlastní osobnosti, znovu je
integrovat a dosáhnout pozitivního sebepřijetí a schopnosti zodpovědného jednání.“20
Techniky gestalt terapie
Veškeré techniky Gestaltu mají jedno společné - zvyšují klientovo vědomí, jsou zaměřeny na
přítomnost, na tady a teď, na prožívání a vyjadřování emocí. Prochaska a Norcross používají v této
souvislosti místo pojmu techniky pojem cvičení. V jejich pojetí se tedy klient cvičí v bytí tady a teď. Tento
pojem není vůbec daleko od skutečnosti, protože to není záležitost jednoduchá. Klient uniká z přítomnosti,
z bytí sám se sebou, se svými pocity a s některými svými částmi. Ve verbálním projevu se to objevuje, že
lidé mluví jakoby do vzduchu, sami sebe kryjí do výroků typu, že to tak lidé přeci mají. Úkolem terapeuta je
neustále zaměřovat klientovu pozornost na daný problém, vracet ho do tady a teď, k němu samotnému,
k přijetí se jako celku.
Za působení Perlse probíhala terapie zejména ve skupinové formě, ale terapeut soustřeďoval svou
pozornost pouze na jednoho člena skupiny. Tento jedinec byl posazen na tzv. horkou židli a terapeut s ním
pracoval individuálně, avšak za přímého pozorování ostatních členů skupiny. Perls byl zastáncem názoru, že
pouhé pozorování daného procesu může mít pro diváka prospěch.
Centrování na problém
Jak jsme si již řekli, klienti mají tendence unikat sami od sebe a příslušného problému. Úkolem
terapeuta je tedy klienta vracet do tady a teď a k danému problému. Verbální technikou se snaží pomoci
klientovi k prohloubení uvědomění si právě prožívaného. Instrukce jsou typu: „Co máte nyní ve vědomí? Co
se nyní děje? Co nyní cítíte v tomto okamžiku? Zůstaň s tím.“
Další z možností je vyzívat klienta k opakování důležitého výroku, aby si klient určitý pocit prožil a
plně uvědomil.
Přijetí svých polarit
19
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Lidé se vyhýbají přijetí opačného pólu, než je ten, jak se chtějí jevit. Zdráhají se uznat, že jsou silní i
slabí, krutí i laskaví. Jsou zde techniky, které slouží ke konfrontování klienta s jeho různými složkami své
osoby a s různými pocity a prožitky. Klient se například snaží sehrát dialog mezi polaritami svých osobností.
Dejme tomu mezi svou maskulinní a feminní složkou osobnosti nebo mezi svou žárlivostí a schopností být
nevěrný, atd. Klient si může pomoci tak, že na prázdnou židli usadí tu složku svého já, s níž má problém.
Mluví potom k prázdné židli, která má zástupnou roli, a při střídání role mění i své místo, tedy židli. Na
prázdnou židli může být usazena i část těla, s kterou se jedinec neumí vyrovnat. Jindy může být místo
dialogu požit monolog, který klient vede za nějakou svou vlastnost či část svého těla.
Některé své skryté polarity si klient může také zažít, pokud ho vyzveme, aby jednal způsobem, který
je protichůdný s jeho obvyklými reakcemi.
Základní polaritou, kterou by měl jedinec přijmout, je náš vnitřní pán a otrok, v originále „top dog“ a
„under dog.“ „Pán je část, která nás nutí mít vždy pravdu a jednat správně, žádá, nařizuje, naléhá, působí
také jako svědomí. Otrok je část, která se navenek podrobuje, ale uvnitř je v pasivním odporu. Jedná hloupě,
líně a neschopně.“21 Bráněním se svým polaritám, jedinec zabraňuje tomu, aby se přijal jako celostní
osobnost, se vším, co k němu patří a co prožívá.
Přijímání zodpovědnosti
Jak jsme si řekli v úvodu, jedním z cílu gestalt terapie je přijetí zodpovědnosti sám za sebe. Jsou zde
tedy cvičení, kterými se člověk učí brát na sebe zodpovědnost. Jednou z možností je, že klient každé tvrzení
o sobě zakončuje: „…a nesu za to zodpovědnost.“ Klient se učí přijímat zodpovědnost i za emoční pochody,
staví sám sebe do role aktéra. Tvrzení: „Tys mě naštval.“, je převedeno do odpovídající formy: „Mám na
tebe zlost a přijímám za to zodpovědnost.“
Přehrávání
K přehrání situace si může klient vzít na pomoc dalšího člena skupiny nebo využít prázdnou židli.
Přehráváním se klient může vrátit k nedořešeným konfliktům, plně si uvědomit pocitové a myšlenkové
pochody nebo vyzkoušet něco nového – jak by mu v tom bylo, co to přináší za pocity, jak na to bude
reagovat okolí.
Přehráním si někoho jiného, napodobením jeho postoje, gest a chůze si může aktér na okamžik
přivlastnit jeho určité vlastnosti. Například jedinec, který popírá svoji agresivitu, není ji schopen v sobě
nalézt a uchopit, identifikuje se s někým, kdo podle něj potřebnou vlastnost má. Může si tak prožít, jaké to
je.
„Mohu dokončit větu?“
Terapeut požádá touto větou klienta o svolení. Potom zopakuje klientův výrok a doplní ho či rozšíří
takovým dodatkem, který dle něj nese pro klienta významné sdělení. Pozor, gestalt terapeuti neinterpretují
klientovi výroky. Tato technika se sice blíží interpretaci, ale je zde kladen důraz na to, že zcela záleží na
klientovi, zda rozšířené tvrzení přijme či ho „vyplivne“. Gestalt se distancuje od vysvětlování vnitřních
konfliktů, nutí klienta je prožívat.
Řízená fantazie
Někdy klientovi zabraňuje v jeho ucelení vytlačování nějakého nepříjemného zážitku, nedokončená
událost. Terapeut může za pomoci vizualizace přenést zážitek z minulosti do přítomnosti. Gestalt se zabývá
věcmi zásadně teď a nyní. Tímto opětovným průchodem danou situací a podrobnějšího soustředění se na své
pocity a všechny okolnosti, může člověk dojít k odhalení podstatných skutečností, které zabraňovaly
odpoutání se od tohoto zážitku.
Imaginace také slouží k vytvoření událostí, které se nestaly, ale mohly by se stát, klient se
jich bojí či by si přál, aby se staly. Naskytuje se nám zde pestrá paleta prožitků.
Techniky integrace
Člověk je někdy zaběhlými způsoby myšlení natolik spoután, že mu nedochází možnost
volby jiného přístupu. Jindy si ani odlišné varianty jednání nedovolí.“To způsobují často tradiční
mechanismy potlačování a vytěsňování, ale také faktory z oblasti kultury a učení, které diktují způsob
myšlení.“22
Klient je vyzýván, aby si představil něco odlišného od toho, co je považováno za pravdivé a
správné, aby se pokusil lokalizovat pocity ve svém těle, aby zkusil vůči jedné osobě vyjádřit negativní pocity
a potom pozitivní. Cílem je integrovat procesy, které klient považuje za neslučitelné či je aktivně štěpí.
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„Když si klienti začnou více uvědomovat falešné hry a sociální role a svůj tělesný odpor a fobické
odmítání principu tady a teď, jsou čím dál tím méně schopni utíkat sami před sebou.“23 Vhodně volenými
technikami nebo-li cvičeními, se jedinec přestane skrývat za role a hry, ke kterým se uchýlil ze strachu před
nepřijetím. Začne se přijímat jako celostní osobnost.
Jednotlivé techniky je možné užívat samostatně. Dle potřeb je lze zařazovat do terapeutického
programu při individuální, skupinové, párové i rodinné terapii.
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1. Úvod
Toto téma jsem si vybral vzhledem k mé současné práci ve SVP. Kvůli omezenému počtu stran
nemůže tato práce plně postihnout všechny možnosti terapií ve středisku. Je jen nástinem jednotlivých forem
a metod.
Veškeré formy a metody terapií jsou důležitým pracovním nástrojem všech středisek výchovné
péče.
Práce je teoretická a opíral jsem se především o poznatky z odborné literatury. Bylo velmi
náročné vytáhnout a zhustit tak obsáhlé téma. Práce může sloužit jako východisko pro další podrobnější
rozpracování jednotlivých témat.
Práce je členěna dle níže popsaných metod a forem.Zaměřil jsem se především na individuální,
rodinnou a skupinovou terapii.
2. Vznik SVP
V České republice dříve existovala síť zařízení věnující se dětem, které se dostaly do konfliktu se
svým okolím.( krádeže, drogy, hráčství, agresivita). Tato zařízení byla určena pouze pro děti, kterým byla
soudem určena ústavní výchova. Chyběly ambulantní a internátní instituce, na které by se rodiče mohli
obrátit v případech, kdy výchovu nezvládali, ale nechtěli dát své dítě do výchovného ústavu a zároveň chtěli
dát svým dětem ještě šanci. Na základě těchto skutečností a díky tomu, že Česká a Slovenská federativní
republika v roce 1991 přijala Úmluvu o právech dítěte a v roce 1994 byl schválen vládní návrh Programu
sociální prevence a prevence kriminality, mohly se začít rozvíjet střediska výchovné péče pro děti a mládež.
Tyto vznikají od roku 1993 a jejich vývoj a organizační záležitosti nejsou ještě úplně ustáleny a stále dochází
ke změnám. Posledním významným předělem bylo převedení středisek pod výchovné a diagnostické ústavy
a zrušení právní subjektivity u těchto středisek.
Přes všechny potíže i rozdílnost zaměření jednotlivých středisek se tato stala nedílnou součástí sítě
zařízení zabývajících se sociálně patologickými jevy u dětí a mládeže.
Zákon ČNR o předškolních zařízeních a školských zařízeních č. 109/ 2002 Sb., část třetí, díl první –
školská zařízení, § 31 a) uvádí:
a)
Středisko výchovné péče pro děti a mládež poskytuje všestrannou preventivně
výchovnou péči dětem a mládeži s negativními jevy chování, pokud nejsou důvody pro výkon
ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve speciálních výchovných zařízeních.
b)
Středisko výchovné péče pro děti a mládež může být zřízeno jako internátní výchovné
zařízení.
c)
Středisko výchovné péče pro děti a mládež může plnit své úkoly za úplatu.
Středisko výchovné péče pro děti a mládež je specifickým zařízením v rámci prevence, které
kromě ambulantní a internátní péče poskytuje i poradenskou péči dětem, mladistvým, jejich rodičům,
učitelům a dalším případným zájemcům. Uvedené zařízení má v programu také péči o mladistvé alkoholiky
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a narkomany. Úzce spolupracuje s příslušnými psychiatrickými odděleními a poskytuje poradenské služby
klientům, kteří prošli středisky.
Jeho cílem je zachytit první signály problémů či potíží v procesu psychického vývoje jedince,
poskytnout mu radu nebo systematickou péči a tím předejít vážným problémům, jakými jsou kriminalita,
toxikomanie, psychické poruchy aj.
Středisko poskytuje okamžitou pomoc v naléhavých případech jako jsou krizové situace, selhání
rodičovské funkce, reaktivní útěky apod. Dále zajišťuje preventivní péči, jejímž cílem je zabránit deformaci
v rozvoji osobnosti dítěte, které se nachází v nevyhovujícím či negativním prostředí. Středisko se zabývá
také poradenskou činností, poskytuje potřebné informace dětem a mladistvým i jejich rodičům, ale také
pedagogům a širší veřejnosti.Střediska představuji z koncepčního hlediska přechod mezi nabídkou
ambulantní péče, výchovným poradenstvím a ústavní péčí.
Sociálně výchovná péče a terapie je určena dětem s různým stupněm poruch chování převážně
z problémových nebo dysfunkčních rodin, nikoli však dětem tělesně či duševně handicapovaným.
Střediska rodinnou výchovu doplňují, podporují a korigují, ale v žádném případě ji nekonkurují
ani ji nechtějí nahradit.
Odborná práce středisek zahrnuje prvky sociálně pedagogické péče a terapie má pomoci dítěti a
rodině při řešení náročných životních situací. Vyžaduje flexibilní postupy a těsnou součinnost s orgány péče
o děti, se školami a zařízeními, v jejichž kompetenci je péče o děti a rodinu.
3. Metody a formy práce ve středisku výchovné péče
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Informativní schůzka
Poradenství
Psychologické vyšetření a diagnostika
Jednorázová krizová intervence či psychologická podpora
Individuální psychoterapie
Rodinná psychoterapie
Skupinová psychoterapie
Režimová terapie ( nebo terapie režimem)

3.1. Informativní schůzka
Většinou slouží jako první kontakt pro klienty a jejich rodiče. Obvykle se na psychology a
terapeuty obracejí rodiče, kteří si již s dítětem neví rady.
3.2.Poradenství
Je možné uplatnit v případě, že je zakázka zcela jasná a jednoznačná. Klient ( osoba odpovědná
za výchovu nebo dítě) si potřebuje své rozhodnutí jasně formulovat, potvrdit a podpořit.
3.3. Psychologické vyšetření a diagnostika
Provádí se u klientů, kteří navštěvují SVP jak ambulantně tak i pro ty, kteří jsou umístněni na pobyt.
Je potřebná pro zpracování komplexního speciálně pedagogického vyšetření.
3.4. Jednorázová krizová intervence či psychologická podpora
Většinou se jedná o zpracování akutního krizového stavu.
3.5. Individuální psychoterapie
Tato forma spolupráce s klientem je jednou z nejčastějších. Na rozdíl od psychoterapie
s dospělými lidmi je u dospívajících potřeba počítat s nižší motivací k osobnostní změně a s větší
netrpělivostí při řešení problému. Proto se psychoterapie neorientuje na hledání a následné odstraňování
problému, ale většinou je zaměřena na hledání vhodnějšího způsobu života. V psychoterapii dospívajících se
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osvědčuje namísto analytických rozborů skutečností spíše snaha, aby si klient uvědomoval vlastní reakce,
které jsou často podvědomé.
Důležitým a často obtížným úkolem v dětské psychoterapii je vytvoření a udržení potřebné
terapeutické atmosféry. Dítě k terapii přichází, protože je někdo přivedl, ale nezůstane v terapii, pokud si
svou terapeutku či svého terapeuta neoblíbí a pokud jej terapeutický proces nebude bavit. Dítě odmítne
v terapii pokračovat, když se při ní nudí, nebo se nemůže bez problémů vyjadřovat. Terapeut proto musí
využívat zábavných činností, vytvořit ovzduší důvěry a navázat s dítětem smysluplný vztah vzájemné
náklonnosti. Při volbě terapeutických metod je nutné brát v úvahu řadu různých faktorů – zájmy dítěte,
vývojová stádia, preference dítěte.
Když se terapeut rozhoduje, jaké terapeutické metody zvolí, musí brát v úvahu vývojové stadium
dítěte.
Piaget rozlišil čtyři stádia kognitivního vývoje u dětí:
1.
Senzomotorické stádium – do 2 let věku – děti mají v tomto stadiu omezené
kognitivní a řečové schopnosti a zkoumají své okolí především formou motorických a senzorických
podnětů. Terapii je třeba zaměřit na okolní prostředí dítěte.
2.
Preoperacionální stadium – od 2 do 7 let – u dětí se v tomto stadiu velmi rychle
rozvíjí řeč a schopnost pojmenovávat a jejich myšlení se stává symbolickým. Dítě v tomto stadiu
vývoje lze zařadit do individuální terapie, pokud terapeut nezapomíná používat symbolického jazyka
a bere v úvahu alogický způsob myšlení a nakládání s konkrétními pojmy u dítěte. ( Používání
malování, umění, hudby, tance atd.)
3.
Stadium konkrétních operací – od 7 do 12 let – myšlení dítěte zůstává konkrétní a
egocentrické, ale dokáže již do určité míry chápat i abstraktní pojmy a rychle získává školní
vědomosti. Verbální terapii lze v tomto stadiu již snadno uplatnit pokud je založena na každodenních
zážitcích dítěte, a ne na univerzálních pojmech, teoriích a racionálních argumentech.
4.
Stadium abstraktního myšlení – od 12 let výše – v preadolescenci a v adolescenci se u
dětí vytváří dospělý způsob uvažování, včetně chápání abstraktních pojmů. Verbální terapii může
dítě považovat za zajímavou výzvu, zatímco nonverbální terapii může někdy dítě dokonce urážet,
protože si přeje, aby se s ním jednalo jako s dospělým.
Postupy individuální psychoterapie ( podle Josefa Langmeiera, Karla Balcara a Jana Špitze)
Sugestivní postupy
-

Racionálně-terapeutické postupy
Emocionálně a motivačně-terapeutické postupy
Behaviorálně-terapeutické postupy
Psychofyziologické terapeutické postupy

Uplatnění kognitivně-behaviorálních metod u dětí
Existuje celá řada postupů kognitivně-behaviorální terapie, které lze uplatnit u dětí. Kognitivní
metody se soustřeďují na zjištění, vyjádření a ověření specifických mylných názorů a maladaptivních
předpokladů klienta. Proto se klient učí sledovat a zaznamenávat si své negativní automatické myšlenky,
rozpoznat spojení mezi myšlenkami, emocemi a chováním, zkoumat tyto zkreslující kognice interpretacemi,
které více odpovídají realitě, a učí se rovněž uvědomovat si a měnit svá dysfunkční přesvědčení, která jsou
zdrojem jeho negativních emočních prožitků.
Nácvik sebeinstruktáže
Děti považují sebeinstruktáž za daleko přirozenější věc. Často si povídají samy se sebou při hře,
nebo když se učí nějaké nové dovednosti. Původně hlasitá mluva se mění ve vnitřní dialog.
Změna automatických myšlenek
Klient se učí měnit své navyklé, automatické myšlenky na myšlenky vhodnější, vědomé a
úmyslné. Možnost využít vhodných příkladů a přirovnání.

117
Škálování
Tato metoda pomáhá dítěti realističtěji vnímat svůj problém a zlepšuje jeho sebehodnocení,
protože se dítě naučí ohodnocovat samo sebe jak ve srovnání s druhými, tak k dřívější době.
Představivost
Děti dokáží představivost používat velmi konkrétním způsobem. Představivost slouží
k překonávání potíží jako je strach, úzkost atd.
Nácvik řešení problémů
Děti můžeme učit řešení problémů jako nějaké hře. Schopnost řešit problémy je potřebná ke
zvládání sociálních a mezilidských situací.
Kognitivní restruktualizace
Tato metoda vychází z předpokladu, že problémy klientů jsou často způsobeny magickým
myšlením nebo iracionálními představami. Kognitivní restruktualizace směřuje k vytvoření nového
posuzování skutečností a odstranění starých předsudků. Děti se učí určitým obecným principům jako je
řešení problémů, kreativní uvažování a tolerance vůči frustraci.
Metody zaměřené na zlepšení sebeovládání
Sebesledování – u dětí má sebesledování zvláštní funkci. Protože děti nepřicházejí k terapii
z vlastního rozhodnutí a obvykle necítí potřebu se terapie účastnit, sebesledování jim může poskytnout
konkrétní důkazy o tom, že skutečně mají nějaký problém.
Sebehodnocení – schopnost vytvořit určitá kritéria, pomocí kterých srovnává sám sebe s druhými,
bývá u dětí problematická vzhledem k jejich egocentričnosti a subjektivnímu vnímání okolí. Nutné je
vytváření konkrétních příkladů.
Sebeoceňování – sebeoceňování napomáhá k rozvoji sebedůvěry a zlepšuje sebeobraz. Každý
člověk by se měl naučit oceňovat sám sebe, protože je to důležitý krok k dosažení nezávislosti na druhých.
Nácvik odolnosti vůči stresu
Důležitý přístup, který poskytuje podklad pro práci s psychickými poruchami u dětí. Byl
vytvořen jako léčba pro zvládání úzkosti, vzteku a bolesti.
3.6. Rodinná terapie
Velmi často je klientovo chování determinováno situací v rodině a je potřeba pracovat na korekci
rodinného prostředí. Pokud se podaří začít spolupracovat s celou rodinou, bývají výsledky lepší a celá terapie
je rychlejší a efektivnější.
Za rodinou terapii pokládáme psychologickou léčbu zaměřenou prvotně na rodinnou povahu
poruchy nebo problému. Rodinná terapie je obecně indikována tehdy, když zjevná porucha u některého člena
rodiny a v některém rodinném vztahu či oblasti soužití je podmíněna celkovou skladbou a způsobem života
rodiny a kdy je porucha považována v životě rodiny jako náhradní způsob zajišťující alespoň nouzově její
účelnou funkci.
Podmínky pro efektivní rodinnou psychoterapii:
zralost problému – není-li problém dostatečně vyhrocen pak rodina „ vycouvá“
z časové náročnosti terapie a přestává spolupracovat
motivovanost členů rodiny ke změně ve svém životě – odhodlání jednotlivých členů
pracovat na sobě a nepoukazovat pouze na to, že problém je u toho druhého a ne u mě.
způsobilost členů rodiny ke zvolené metodě – rozumová, vzdělanostní, kulturní.
prostor a čas – různé postupy vyžadují rozdílné uspořádání místa i doby setkání.
Průběh rodinné terapie
Většinou je krátkodobě orientována. Obvykle obsahuje:
zahájení
řešení
změny v životě rodiny
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ukončení
Iniciativa k rodinné terapii většinou vychází od odborníka, jehož úkolem je motivovat, jak
samotného klienta tak i ostatní členy rodiny. Důležitá je volba cílů a aby členové rodiny přebírali svůj díl
odpovědnosti za rozhodnutí o terapii, volbě cílů a dosahování výsledků. Podstatné je objevit a objasnit
konflikt, přimět rodinu, aby jej přijala, poskytnou členům rodiny podporu, upevnit terapeuticky navozené
konstrukční postoje a způsoby řešení.
Žádoucí změny se týkají pozic, rolí a rozdělení moci v rodině, uplatňování určitých pravidel a hodnot
a způsobů vzájemného styku. Čas ukončení je volen přiměřeně dosaženým výsledkům.
Metody rodinné terapie ( podle Josefa Langmeiera, Karla Balcara a Jana Špitze):

Psychodynamický přístup

Experienciální přístup

Behaviorální přístup

Přístup rozšířené rodiny

Komunikační přístup
3.7. Skupinová terapie
Stejně jako individuální psychoterapie je i skupinová psychoterapie dětí a dospívajících odlišná
ve výběru motivačních prostředků k osobnostní změně a netrpělivostí klientů při řešení krizové situace.
Skupina je uměle sestavená za účelem terapeutické práce. Dítě si zde osvojuje hlubší sebepoznání
prostřednictvím terapeuticky regulovaných odezev od ostatních členů skupiny a účinnější způsoby
společenského chování. Skupina se pravidelně setkává se záměrem pomáhat si navzájem k dosažení změny
chování. Důraz je kladen na skupinovou dynamiku. Ve skupinové psychoterapii je nutné dbát vývojových
předpokladů. Za cíl skupinové psychoterapie může být považováno vyjádření a zpracování emocí a jejich
kontrola. V porovnání s dospělými projevuje dítě v terapeutické skupinové práci některé odlišnosti:
bezprostřední vyjádření pocitů a postojů
city vyjadřuje více svým chováním než slovy, je více otevřeně agresivnější, chování
je proměnlivější
snáz vyjadřuje negativní než pozitivní emoce a postoje
Účinné faktory skupinové psychoterapie dětí
1.
Učí se ve skupině jasně komunikovat, vyjadřovat své myšlenky, názory a být
citlivější ke sdělení druhých.
2.
Získávají ve skupině schopnost vyjadřovat své pocity novým způsobem.
3.
Dítě má možnost projevit silné emoce a prožít si katarzi.
4.
Dítě má možnost ověřovat si své hodnotové preference, morální postoje a
společenské normy. Cenná je zkušenost pozitivního přijetí ze strany druhých dětí, ocenění a
respektování od vrstevníků.
5.
Dítě nabývá schopnosti přijímat odpovědnost za své chování a rozhodování.
6.
Vyvíjí se sociální dovednosti u dítěte.
7.
Dítě má možnost zkoušet nové formy chování.
8.
Dítě má možnost zažít si ve skupině pocit sounáležitosti.
Terapeutický proces ve skupině je odlišný u ambulantní skupiny a u pobytové skupiny.
V ambulantních podmínkách se děti setkávají jen na vlastních skupinách, kdežto v pobytovém zařízení se
děti vidí a stýkají i mimo terapeutickou skupinu. Kratochvíl uvádí tyto fáze skupiny: orientaci a závislost,
konflikt a protest, vývoj koheze a kooperace a cílevědomá činnost. K plnému vývoji skupinové procesu
vytváří lepší podmínky skupiny uzavřené než otevřené a taktéž se někdy jeví výhodnější homogenní skupiny
než heterogenní
( v podmínkách SVP jsou však tyto zásady – homogenita, uzavřená skupina – těžce dosažitelné).
Významné kritérium je při sestavování skupiny počet dětí ve skupině. Čím mladší děti, tím menší skupina.
Přičemž u nejmenších dětí je doporučováno mít ve skupině tři děti, u starších dětí je počet ve skupině osm a
minimum dětí ve skupině je pět.
Formy skupinové psychoterapie:
Skupinová psychoterapie hrou
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Činnostní skupinová psychoterapie
Rozhovorová skupinová psychoterapie
3.8. Režimová terapie
Pravidelnost, jistota blízkého budoucna, možnost rychle zažít úspěch jsou atributy
režimové terapie ( nebo terapie režimem), která je nedílnou součástí lůžkového oddělení SVP.
4. Závěr
V této práci jsem se snažil co nejstručněji shrnout možnosti psychoterapie, které se mohou používat
při práci s dětmi ve středisku výchovné péče. Žádná z těchto metod a forem nestojí zcela odděleně od
ostatních. Ve středisku se jednotlivé psychoterapie vzájemně prolínají, navazují na sebe. Intenzita působení
na klienta se tímto zvyšuje a je větší pravděpodobnost, že u klienta dojde k nějaké změně v jeho prospěch a
ve prospěch celého rodinného systému.
Soustředil jsem se především na individuální, rodinnou a skupinovou psychoterapii.
Samozřejmě, že jsou důležité i ostatní metody, které by si taktéž zasluhovaly podrobnější zpracování.
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Použitá literatura
Úvod
Agresi je věnován v poslední době velký zájem, neboť v současném světě jsme svědky značného
množství násilí. Agrese je v ohnisku zájmu mnoha oborů – zabývá se jí biologie, psychologie, etologie,
neurologie, ale významné jsou i příspěvky z oblasti antropologie, sociologie, etiky a dalších sociálně-vědních
disciplín. Přitom panuje stále velká nejednotnost ve vysvětlení původu agrese i v tom, co vlastně agrese je,
neboť se pod tímto pojmem rozumí velké množství nejrůznějších aktivit, někdy jakási vnitřní síla nebo
energie organismu.
Hovoří-li se o agresi, jde povětšinou o úvahy, jestli lze nějak zamezit, zmírnit nebo jinak zkrotit
lidskou agresivitu, abychom nemuseli být neustále vystavováni jejím ničivým důsledkům. V tomto textu se
chci však zaměřit na opačný problém. Tím mám na mysli otázky týkající se příčin, důsledků a možné
psychoterapeutické intervence u agrese potlačované, přesměrované nebo agrese zaměřené na vlastní osobu
(autoagrese). Půjde tedy o práci hledající možnosti, jak s agresí nakládat účelněji, nikoli však ve snaze
redukovat ji nebo nějak mírnit. Cílem práce je nabídnout způsob, jak porozumět a vhodně usměrnit.
V první části nejprve stručně připomenu hlavní teorie agrese vysvětlující odlišně její původ. V další
části navazuji úvahou o zaměření agrese a ... První část končí pojednáním dvojakosti agrese a zvláště o
rizicích souvisejících s jejím potlačováním. Další kapitola se zabývá možným působením různých
terapeutických faktorů při práci s agresí, zvláštní pozornost je věnována úvahám o sociálním učení, katarzi,
abreakci a ... V závěru jsou navrženy některé specifické postupy psychoterapeutické práce, které se zdají být
vhodné pro práci s nedostatečně ventilovanou agresí nebo na sebe zaměřenou agresí.

Stručně o hlavních teoriích agrese
Úvahy o tom, co agrese vlastně je, respektive jaký je její původ, jsou dosud značně nejednotné. Pro
účely této práce zde uvedu krátce dva nejvýznamnější názorové proudy na původ agrese – instinktivismus,
který chápe agresi jako vrozený pud a teorie vysvětlující agresi jako naučené chování.
Agrese jako pud
Výrazněji se fenoménem agrese zabýval už McDougall, který byl ovlivněn evoluční teorií. Jako
jeden z prvních představitelů instinktivismu připisuje agresi pudový charakter. Pro pokračovatele je
významná jeho myšlenka hydraulické koncepce pudového modelu agrese, podle které je energie zadržována
na „vratech propusti“ a za určitých podmínek „přeteče“24.
O agresi jako o vrozeném pudu smýšlí zakladatel psychoanalýzy S. Freud. Freud shrnul všechny
dříve uváděné pudy do dvou kategorií. Nejprve do pohlavního pudu a pudu sebezáchovy, později však svou
teorii přepracoval a stanovil nové rozdělení – pud života a pud smrti. Agrese je podle této teorie založena na
pudu smrti, který může být namířen proti existenci daného organismu formou autodestruktivního chování
nebo může být zaměřen navenek ve formě agrese s tendencí ničit jiné organismy25. Agresivní chování podle
této teorie tedy není reakcí na vnější stimul, ale je založena na vrozené a trvale působící síle.
Pudovou podstatu lidské agrese zdůrazňuje také významný etolog Konrád Lorenz. Podle něj je lidská
agresivita pudem, který se sytí z nepřetržitě proudícího pramene energie a není nutně výsledkem reakce ne
vnější podněty. Tato energie se v člověku hromadí a jakmile se jí nahromadí dostatek, dochází k jejímu
uvolnění a to bez ohledu na to, zda vnější podnět je či není přiměřený. Na rozdíl od Freuda však Lorenz
soudí, že agrese životu slouží, že v konečném důsledku přispívá k přežití jedince i druhu.
Přes rozdílný názor, zda jde o instinkt život podporující nebo zničující, je jejich pohled shodný
v tom, že je nezdravé, nemůže-li se agrese vybít v akci. Freud tvrdil, že potlačovaná sexualita může vést
24

Srovnej: Fromm, E.: Anatomie lidské destruktivity. Můžeme ovlivnit její podstatu a následky? 1. vyd. Praha 1997,
s.28.
25
Srovnej: Atkinsonová, R., L., Atkinson, R., C., Smith, E., E., Bem, D., J.: Psychologie. 1. vyd. Praha 1995, s. 454.
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k duševní chorobě a stejný postulát použil pro instinkt smrti, když tvrdil, že potlačení navenek směřující
agrese je zdraví škodlivé. Lorenz zase vidí současného civilizovaného člověka jako bytost trpící
nedostatečným odreagováním agresivního pudového jednání.

Agrese jako naučená odpověď
Stoupenci teorie sociálního učení soudí, že agrese je naučenou odpovědí a lze se jí naučit
pozorováním a nápodobou. Přitom čím častěji bude posilována, tím pravděpodobněji se bude vyskytovat.
Člověk, který je frustrován nebo rozrušen stresující událostí, prožívá nepříjemnou emoci. Reakce na tento
stav může být různá (stažení se, agrese, užití alkoholu apod.), přičemž člověk volí takovou reakci, která ho
nejúspěšněji zbavovala nepříjemné emoce v minulosti. Z tohoto hlediska vyvolává frustrace agresi hlavně u
lidí, kteří se naučili odpovídat na nepříznivé situace agresivním chováním.26
Tuto teorii podporuje řada studií. Existují výzkumy ukazující, že agresi se lze naučit imitací nejen
živého, ale i filmového modelu. Studie na toto téma ukazují, že pozorování živých nebo nafilmovaných
modelů agresivního chování zvyšuje pravděpodobně agresivní chování u diváka. To může vysvětlovat
skutečnost, že jsou nadprůměrně agresivní děti, které rodiče krutě trestají. Rodiče jsou modelem agresivního
chování. Další podporou teorie sociálního učení bylo zjištění, že agresivní chování je možné posilovat. Při
jedné studii bylo zjištěno, že děti, jimž se bezprostředně po agresivním činu dostalo pozitivního zpevnění,
vykazovaly nejvyšší celkovou míru agrese, zatímco děti, u nichž byl nejčastější reakcí na agresi trest,
vykazovaly nejnižší úroveň agrese.

Agrese jako multikauzální jev
V současné literatuře se setkáváme většinou s podporou názoru, že agrese je zapříčiněna jak
endogenními faktory, tak i vnějším působením na organismus. O agresi nebo agresivitě se pak hovoří jako o
multikauzálním jevu.
L. Berkowitz předkládá rozdělení agrese na dvě základní formy a hovoří o agresi spontánní a
instrumentální. Spontánní agrese je reakcí na určitý podnět, který v daném člověku vyvolává hostilitu, silný
negativní pocit (zlost) a impulzivní odpověď na tento podnět ve formě verbálního nebo fyzického chování.
Její hlavní motivací je vnitřní puzení zranit a obvykle není plánovaná. Instrumentální agrese je závislá na
sociálním zpevňování a slouží jako behaviorální technika k dosahování jiných neagresivních cílů. Její
projevení obvykle není spojeno se zlostí, není zde přítomen typický provokující podnět jako u agrese
spontánní. Oba tyto typy se samozřejmě v běžném životě mohou prolínat.
V souvislosti s výzkumem katarzního efektu, tedy zda při úspěšném vyjádření agrese dochází
k odreagování a tím snížení pohotovosti k agresivnímu chování nebo jde spíše ke zpevňování tohoto způsobu
chování dochází D. Wendt k následujícímu závěru slučujícímu protichůdné názory. Agresivní chování podle
něj nejprve odbourává mobilizovanou energii a tím zmenšuje pravděpodobnost další agrese v brzké době, ale
jedinec se přitom učí možnosti zbavovat se tímto způsobem přebytečné energie nebo dosáhnout jiné odměny,
takže se pravděpodobnost následující agrese zvyšuje, vyskytne-li se další frustrace. Zdrojem agrese však
nejsou jen vnější frustrující situace, ale také vnitřní městnání energie spojené s agresivním pudem.27
Současný pohled sociální psychologie na agresi zohledňuje ještě kromě již zmíněných faktorů ještě
další agresi provokující podněty. Vychází z předpokladu, že k agresi dochází především tehdy, když je
určitým podnětům vystavená osoba, která je určitým způsobem naladěná, resp. má určité predispozice jednat
agresivně. Do osobních predispozic jednat agresivně jsou zahrnuty biologické vlivy jako je fungování
nervového systému, dědičnost a biochemické procesy (hladina testosteronu, vliv alkoholu aj.), vlivy
sociálního učení formou pozitivního zpevnění a imitací agresivně se chovajícího modelu. Vnější podněty
provokující agresi mají společné to, že vyvolávají stav nepohody (diskomfort). Můžeme sem zařadit přímý
nebo předpokládaný útok (fyzický nebo verbální), frustraci, bolest nebo například vysokou teplotu
prostředí.28
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Srovnej: Tamtéž, s. 456.
Srovnej: Nakonečný, M.: Encyklopedie obecné psychologie. 2. vyd. Praha 1997, s. 12.
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Srovnej: Výrost, J., Slaměník, .: Sociální psychologie. 1. vyd. Praha 1997, s. 324.
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Agrese jako žádoucí projev chování
Zaměření agrese
Agrese může být zaměřena buď na jinou osobu, která je vnímána jako zdroj negativních emocí (tzv.
heteroagrese) nebo na vlastní osobu (autoagrese), případně může být agrese také přemístěna na jiné zástupné
objekty (jiní lidé, zvířata nebo věci), které nejsou odpovědny za vznik agrese, nebo sublimována do jiných
činností (některá zaměstnání, sport nebo jiná forma soupeření, fyzicky náročná činnost aj.).
Pro tuto práci je klíčovým aspektem právě skutečnost, že neschopnost vyjádřit agresi navenek se
může obrátit proti danému jedinci. Přitom může jít o vědomé obrácení agrese proti sobě formou
sebeublížení, sebeobviňování nebo jiné způsoby znevažování vlastní osoby vedoucí často k nízké sebeúctě a
osobní nejistotě, pocitům strachu apod. Nebo může jít o nevědomou tendenci sebepoškozování například ve
formě abusu drog, riskantního životohrožujícího chování, pracovní přetěžování, vytváření si nesnází a nebo
jiných sebedestruktivních činů. Někdy se v této souvislosti hovoří o tzv. autopunitivních aktech. Mezi
negativní dopady nedostatečného odreagování městnané agrese může patřit i řada psychosomatických
onemocnění. Kromě toho je zřejmé, že potlačování agrese může vést k neschopnosti bránit sebe a své zájmy
v sociálním mikrosvětě člověka, z čehož pramení pocity bezmoci a úzkosti.
Dvojakost agrese
Dvojakost agrese spočívá v tom, že se zdá agrese být jak nežádoucí tak i užitečná. Na jedné straně
jsme svědky toho, jak člověk a jeho chladný pud zničit vše, co mu stojí v cestě, se zdá být nezadržitelný.
Lidé disponují v současnosti hrozivě ničivými zbraněmi a chybí jim zřejmě vrozené útlumy bránící vraždit
příslušníky vlastního rodu. Není proto vyloučeno, že homo sapiens se sám zcela zahubí.
Přesto, jak už jsem naznačil, není ideálem člověk neagresivní. Jedním z důvodů, proč je agresivita
pro moderního člověka problémem je značné omezování přirozeného sklonu poznávat a ovládat okolí.
Zejména v dětství je příliš mnoho věcí, které nelze činit. Proto je v lidech naší civilizace často potlačená a
tím nebezpečná agrese nacházející původ v omezení raného dětství. Dítě je tím více sebejisté, čím se stává
samostatnější a podobně i dospělý člověk, má-li se stát samostatný, musí překonat svou závislost. V člověku
zůstává tím více potlačené a proto škodlivé agrese, čím více zůstává závislý na jiném. Agresivní složka
lidské povahy je pro nás tedy nejen ochranou před útoky, ale díky ní získáváme zejména vlastní nezávislost,
víru a schopnost určovat svou životní cestu a ovlivňovat okolí, pocit hrdosti a svébytnosti.29
Asertivita a agrese
V souvislosti se schopností vlastního prosazení mezi ostatními lidmi se často hovoří o asertivním
způsobu chování. Hartl popisuje asertivitu jako schopnost prosadit se bez zjevné agresivity a je založena na
dostatečném sebevědomí, souboru sociálních dovedností, které umožňují člověku prosazovat vlastní zájmy a
přitom respektovat zájmy druhých.30 Přitom rozlišování mezi agresí a asertivitou je někdy dost umělé. Za
společné jmenovatele asertivního i agresivního chování můžeme považovat sebeprosazení, obranu před
slovními útoky nebo před manipulací a otevřené vyjádření pocitů spojené s uvolněním. Asertivita může také
u některých (neasertivních) lidí vyvolávat strach a může být vnímána jako agrese a spojována s pocity
bezmoci. Naproti tomu existují i nenásilné formy agrese nebo altruistická agrese vedená jako bojová obrana
práv druhých.

Asertivita je v podstatě slušná, tj. nenásilná, důstojnost a práva druhého respektující
instrumentální agresivita sloužící k sebeprosazování se. Pokud člověk nedokáže říct v určitých
situacích rozhodné „ne“, vzdává se svých práv a podřizuje se, stává se depresivním a
rezignovaným, trpí vědomím, že se nedokáže postavit proti křivdám na něm páchaným, podceňuje
se, má nepřijatelné sebepojetí. Člověk se musí učit i bojovnosti a nemůže v životě obstát jako
neagresivní jedinec, k čemuž je nezřídka výchovou veden. Je známo, že děti neagresivních rodičů
jsou více úzkostné než děti rodičů agresivních. U neagresivních rodičů se dítě cítí nejisté a
ohrožené, protože si nejsou jisti ochranou ze strany rodičů, kteří neumí bojovat. Navíc ústupní
rodiče neposkytují dítěti nic, proti čemu by se mohlo postavit a vyzkoušet si tak své síly a existuje
29
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nebezpečí, že se jeho agrese obrátí dovnitř. Na problematiku agrese lze pohlížet i tak, že společnost
není ani tak ohrožena agresivitou člověka, ale poddajností lidí.31
Psychoterapie a potlačená agrese
Název práce nás může vést k domněnce, že psychoterapie potlačené agrese je specializovaný
samostatný postup léčby. Proto považuji za nutné poukázat na to, že klient (pacient), který přichází do
terapie, nesděluje při úvodním pohovoru, že má problémy s potlačováním svých negativních emocí a jeho
potíže tkví ve škodlivém potlačování agrese, ale popíše své aktuální potíže, jako například „občas přijdu
později z práce, teď dělám něco důležitého, partnerce se to nelíbí a chtěla, abych sem s ní přišel“.
Z uvedeného vyplývá, že psychoterapeutická práce s agresí klienta je jen dílčím postupem v rámci
komplexní terapeutické péče. Zkusím tedy nejprve uvést, u jakých potíží se problém nevhodně zpracované
agrese může objevit.
Zdravotní rizika při zaměření agrese směrem dovnitř
V předcházejícím textu jsem poukázal na to, že schopnost ventilovat navenek agresi je zdravé a
potřebné pro autonomii a zdraví člověka. Potlačení agrese vede naopak k poškození tělesné nebo duševní a
uskutečňuje se na vědomé i nevědomé úrovni. Například člověk, který se při pocitech zlosti, namísto jejich
odreagování směrem navenek, opíjí, obrací vlastně tímto činem agresi proti vlastní osobě. Další možná rizika
vnitřně zaměřené agrese jsou:

psychosomatická onemocnění (např. dráždivý tračník, diabetes aj.),

drogové závislosti (resp. abusus škodlivých látek),

workoholismus a jiné formy vlastního přetěžování,

poruchy příjmu potravy,

hyper-odpovědnost a s ní spojené sebeobviňování,

poruchy sebehodnocení, nesamostatnost, pocity úzkostnosti a deprese,

sebeubližování (řezné a bodné rány, pálení se apod.),

suicidium jako krajní příklad autoagrese.
Bylo by jistě zjednodušením tvrdit, že potlačená agrese je jedinou příčinou uvedených obtíží. Ty
mají většinou více různých příčin, ale je důležité uvědomit si možný vliv nepřirozeně městnané agresivní
energie na jmenované obtíže.
Psychoterapeutické postupy u potlačované agrese
Nabízí se otázka, jestli člověk vůbec má jiné východisko, než působit agresivně na sebe nebo na
druhé lidi. Zdá se, že jiná možnost není. Jaký by tedy měl být vůbec cíl psychoterapeutického působení u
klienta s potlačenou agresí? Podle mého názoru existují v podstatě tři (čtyři) vhodné způsoby vyjádření
agrese: asertivita jako nenásilná instrumentální forma agresivního jednání, přesunutí agrese na vhodný objekt
a sublimace spontánní agrese na jinou činnost. Při terapeutickém působení je žádoucí zaměnit stávající
nevyhovující model chování za model vhodnější. Cesty ke změně mohou být různé a podle jejich směru je
nutné volit i specifické psychoterapeutické formy, postupy a techniky. V této práci není prostor na popis
různých psychoterapeutických forem, metod, technik, směrů a faktorů. Proto se v krátkosti pouze zmíním o
těch oblastech, které se mi na základě osobní zkušenosti zdají být vhodné pro odstraňování obtíží u lidí
neschopných ventilovat agresi směrem navenek.
Skupinová forma psychoterapie
Pro práci s potlačenou agresí se zdá být skupinová psychoterapie oproti individuální formě vhodnější
a to hned z několika důvodů. Za prvé, ve své podstatě se jedná o vztahový problém. Lidé ve skupině tvoří
mikrosvět, v němž se může problém projevit generalizovaně nebo jen při interakci s některými členy, kdy
mohou vystoupit zřetelněji přenosové fenomény. Dále mohou členové skupiny poskytnout bohatší materiál
pro napodobující chování a při nácviku určitých situací lze vybírat vhodné protagonisty. Skupina také
poskytuje více příležitostí pro vytváření korektivních emočních zkušeností, neboť je zde obsaženo mnoho
konfliktů (sourozenecká rivalita, soupeření o pozornost terapeutů, boj o moc a postavení, sexuální napětí
aj.).32
31
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Nyní krátce uvedu tři základní směry psychoterapeutického působení a ústřední cíle, které sledují.33
Jejich popis se hodí pro další charakteristiku konkrétních metod a technik. Ty, které se zdají být vhodné pro
práci s agresí, se pokusím více přiblížit. Jsem si vědom jistého zjednodušení, to mi však pomáhá jednotlivé
metody a techniky lépe strukturovat.
Postupy orientované na vytvoření náhledu
Dynamicky orientovaná psychoterapie věnuje pozornost vlivu minulých zážitků a nevědomých
procesů na současné problémy a potíže. Tyto zážitky pocházejí často z raného dětství. Cílem takto zaměřené
psychoterapie je, aby klient pochopil vlastní podíl na opakujících se problémech a našel souvislost mezi
současným nepřizpůsobivým chováním, postojem, prožíváním a významnými dřívějšími zážitky. Klíčové je
zde získání náhledu, na jehož základě může klient prožít emoční korektivní zkušenost a zkoušet nové
výhodnější chování. Jak už je popsáno výše, člověk se často naučí potlačovat svou agresi na základě raných
zážitků z dětství. Například v rodině, kde je dítě za vnější projevy zlosti trestáno a jeho neagresivní rodiče
mu slouží jako model chování, začne se dítě brzy chovat navenek neagresivně a přejatý naučený způsob
chování bude považovat za správný. V takovém případě je vytvoření náhledu velmi žádoucí a napomáhá
dosažení korektivní zkušenosti a zvyšuje motivaci ke změně chování. K vytvoření náhledu na vlastní
maladaptivní chování a spojitosti se zážitky z dětství mohou sloužit klasická skupinová sezení (biografická,
tematická, interakční). Témata mohou být např. „výchova, odměny a tresty“, „vztah k otci / k matce“, „sny“,
„rodičovské poselství“, „jak mne vidí druzí“, „můj příjemný a nepříjemný zážitek z dětství“ a další. Lze
použít podpůrně arteterapeutickou techniku jako je ztvárnění „můj život jako film“ apod. Také
psychodramatické přehrání situací z dětství nebo stavění rodinného sousoší může dobře posloužit k utváření
náhledu.
Postupy orientované na nácvik
Kognitivně-behaviorální psychoterapie převážně učí klienta překonávat současné problémy a potíže
za pomoci nácviku žádoucího chování a myšlení. Klient je veden k uvědomění si vlastního zkresleného
způsobu myšlení a dysfunkčního jednání, které na základě systematických rozhovorů a tréninku ve formě
strukturovaných úkolů postupně mění. Tak jako se člověk vlivem rodičovské výchovy nebo na základě
traumatického zážitku naučí tlumit své agresivní projevy, stejně je možné naučit se je přiměřeně vyjadřovat.
Pro probíraný problém potlačované agrese je možné využít zejména nácviku asertivních dovedností, neboť
jak jsem uváděl v předcházející kapitole, považuji asertivitu za umírněnou formu agrese. Metodou
psychodramatu může klient sám přehrát nebo nechat ostatní členy skupiny přehrát původní a zkoušet nové
vzorce chování v situacích (například konflikt, obhájení vlastního postoje, odolání nátlaku apod.), které dříve
klient nezvládal. Lze také tematicky zaměřit skupinu např. na témata „co mne rozčiluje“, „agrese a její
neverbální vyjádření, rvačky“, „nadávky a klení“, „jiné způsoby vybití agrese“, „vztah k autoritám“ aj.
s možností přezkoušení některých nápadů.34 Další možností je využít imaginaci a provádět cvičení nejprve
ve fantazii. Nabízí se i možnost vhodného přesměrování nebo sublimace agrese na jiné objekty, respektive
do jiných činností. Zde se nabízí možnost pomoci klientovi najít další bezpečné prostředky k dosažení
katarze a zkoušet nové činnosti jako např. sportovní aktivity, práce s hlínou, literární tvorba, aktivní
provozování hudby aj. Vzhledem k tomu, že lidé potlačující projevy negativních emocí bývají často
úzkostní, nedokáží se uvolnit a více podléhají působení stresu, je vhodné do programu zařadit i nácvik
relaxačních technik.
Orientace na emoční korektivní zkušenost
Humanistická psychoterapie se snaží napomáhat sebeaktualizaci, rozvíjet vnitřní prožívání a
nacházení vlastních možností v životě. Podporuje se agrese a pláč, cílem je však radost. Pozornost je
soustředěna zejména na vnitřní zážitek a schopnost klienta autenticky prožívat a vyjadřovat své pocity.
Z tohoto důvodu řadím u humanistické psychoterapie na první místo jako cíl dosažení korektivní zkušenosti
na základě silného emočního prožitku. Mezi metody napomáhající této změně patří psychogymnastika (pro
práci s agresí například vyjadřování vzájemné agrese formou přetlačování, štěkání na sebe, znázornění
psychologické distance rozestavením členů skupiny), skupinová biografická sezení zaměřená na významné
životní události s možností jejich psychodramatického ztvárnění nebo tematická sezení. Dále sem řadím další
33
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postupy podporující autentické prožívání klienta jako jsou různé techniky arteterapie nebo muzikoterapie
(zejména práce s vlastním hlasem), imaginační techniky (boj s drakem, na pustém ostrově, na potápějící se
lodi apod.).35

Závěr
Tato práce stručně nastiňuje problematiku lidské agrese, její příčiny a její potenciální vliv na některé
obtíže nebo onemocnění, která lze léčit psychoterapeutickými prostředky. Jedná se o esej, která se dále
pokouší nabídnout vhodné psychoterapeutické prostředky, kterými podle mne jsou skupinová forma
psychoterapie, integrativní přístup snažící se o vypracování náhledu, umožnění emočně korektivního
prožitku a podporující žádoucí změny v chování pomocí nácviku. Pro každý jmenovaný směr
psychoterapeutického působení (náhled, nácvik, korektivní zkušenost) se snažím na základě vlastní
zkušenosti uvést konkrétní metody a techniky pomáhající dosáhnout větší schopnosti klienta uvolňovat
vhodně svou agresi směrem navenek.
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Nevšímal, Petr:
Historie a vývoj terapeutických komunit pro závislé
1. Definice
Pojem komunita obsáhleji uvádí Velký sociologický slovník (1). Považuje komunitu za pospolitost
danou zvláštním typem vnitřních vazeb a jejím zařazením do širšího sociálního prostředí. Heslo
rozlišuje komunity sídelní, či místní a komunitní hnutí, jakými byli ašrámy, kláštery, kibucy, či
komunity hippies. K nim patří i tzv. intencionální komunity současných let, propagující meditaci,
duchovní hodnoty, alternativní zemědělství a ekologii, mnohdy sklouzávající až k sektářství. Heslo
dále rozlišuje komunity tradiční, které existují po většinu doby. Jsou ohraničené prostorově,
příbuzenskými vztahy, vlastními zdroji, suverenitou uvnitř i vně komunity a společnou hodnotovou
orientací svých členů. Takové typy komunit se v moderní společnosti mění na společenství ne zcela
soběstačná. Jejich členy spojuje buď způsob smýšlení, nebo dokonce jen cíl, ale nikoli představa o
cestách k jeho naplnění. Příkladem jsou komunity umělecké, vědecké, profesní i zájmové.
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Používání komunity je etablováno jako účinný nástroj pro dosahování lepších sociálních podmínek
minoritních skupin i pro vytváření lepších vztahů v sousedstvích i širších společenstvech.
Terapeutickou komunitu definuje Stanislav Kratochvíl (v první české publikaci o terapeutické
komunitě z r. 1979) ve dvou dimenzích (2,3).
1/ jako formu organizace, kdy jde o systém řízení léčebného oddělení, ve kterém se podporuje
všestranně otevřená komunikace a spoluúčast všech složek, včetně pacientů, na rozhodování i léčbě.
Usiluje se, oproti hierarchickému modelu, o setření ostrých hranic mezi rolemi personálu a
pacientů. Významnou částí organizace je existence pokud možno každodenních schůzek personálu
s pacienty, kde dochází k vzájemnému informování a k projednávání problémů ve vzájemných
vztazích, a schůzek personálu, na nichž se usiluje o pochopení dění v komunitě a objasnění reakcí
členů týmu vůči pacientům a vůči sobě navzájem.
2/ jako psychoterapeutickou metodu, 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 učí poznávat svůj podíl na vytváření,
udržování a opakování svých životních problémů a konfliktů. Současně má při tom i možnost po
tomto poznání vyzkoušet i jiné formy chování a jejich společenský dopad.
Pro srovnání uvádím ještě definici Terapeutické komunity přijaté Světovou federací terapeutických
komunit v r. 1981, kterou uvádí Kooyman (4).
„Hlavním cílem terapeutické komunity je podporovat osobní růst. Toho lze dosáhnout změnou
životního stylu a díky společenství lidí, kteří spolu pracují na vzájemné pomoci. Terapeutická
komunita představuje vysoce strukturované prostředí s definovanými hranicemi - morálními i
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 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 jeho zlepšení. Členové jsou podporováni týmem a dochází ke spolupráci 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
skupiny a individuální interakce, ale učení na základě prožitku, selhání i úspěchů a následků se
považuje za nejsilnější faktory vedoucí k trvalým změnám. Terapeutická komunita 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“ (Kerr, 1986).
Podle Kooymana předcházelo přijetí definice několik let diskusí a zjevně bylo nakonec snahou
přijmout co nejširší konsensus v rámci odborné veřejnosti. Problémy kolem definování pojmu
terapeutické komunity pro drogově závislé trvají dodnes. Blíže se k tomu vyjadřuje De Leon: „Ne
všechny residenční léčebné programy pro drogově závislé jsou terapeutickými komunitami, a ne
všechny terapeutické komunity jsou provozovány ve formě residenčního pobytu; ne všechny
programy, které se nazývají terapeutická komunita, užívají stejné sociální a psychologické modely
léčby“(5). Dále z jeho popisu problematiky vyplývá, že díky těmto terminologickým nejasnostem
nelze často validně porovnávat léčebné výsledky jednotlivých zařízení. Tedy ani nelze srovnávat
jejich efektivitu ve vztahu k léčebným nákladům. Odlišuje zejména residenční programy, které
prvky terapeutické komunity využívají v malé míře, od vlastních dlouhodobých terapeutických
komunit pro drogově závislé. O srovnání residenčního modelu léčby s modelem terapeutické
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komunity se pokoušelo pouze několik studií a dle De Leona v nich vykazují „pravé“ TK
signifikantně vyšší úspěšnost v péči o uživatele tvrdých drog oproti ostatním residenčním
programům.
V dalším textu užívám obou pojmů, jak residenční program, tak terapeutická komunita, přičemž
první z nich (v souhlasu s De Leonem) nevypovídá o užívání léčebné metody terapeutické
komunity.
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2. Náboženské kořeny
Princip sdružování lidí do skupin, společenství či komunit je daný charakterem lidstva jako
živočišného druhu. Člověk je tvor společenský. A nejrůznější uskupení vytvářel pravděpodobně od
té doby, co chodí po zemi. Od prvotních uskupení sběračů, lovců, větších či menších rodin, národů
či států se myšlenka terapeutické komunity liší ve svých cílech. Nejde o primární nutnost zachování
života či rodu, ale o vyšší cíle spojené se snahou o změnu jednotlivce směrem k duchovním
ideálům, víře, osobnímu růstu, či nastolení správného, zdravého způsobu života.
Bezdrogová terapeutická komunita má svůj původ ve věčném boji člověka hledajícího jednotu mezi
citem a rozumem, náboženstvím a vědou, věděním a vírou (6). Od počátku křesťanské éry některé
židovsko-helenistické komunity usilovaly o tuto jednotu. Členové těchto komunit se nazývali
„therapeutae”, jelikož byli odborníky na léčení nemocí těla i duše. Otázky viny a překračování
pravidel byly veřejně diskutovány. Tato praxe veřejné výpovědi o myšlenkách a pocitech (nazývaná
„exomologesis“) je popsána jako úplná otevřenost o vlastním životě, minulosti i současnosti. Byla
provázena podporou a dodáváním odvahy ostatními členy společenství a následována důležitými
osobnostními změnami jednotlivce (Mowrer 1976). Tento koncept exomologese byl později přejat
ranými křesťanskými společenstvími.
První zmínku o takové snaze lze najít (v dějinách západní civilizace) dle Glasera (7) ve spise, jehož
autorem byl Philo Judaeus již 25 let před Kristem. Jsou zde popsány příběhy skupiny žijící v Egyptě
v Kumran. Píše se zde, že „…ovládají umění léčit lépe, než je to obvyklé v městech; protože tamti
léčí jen tělo, zatímco tito léčí duše, které posedly strašné, téměř nevyléčitelné choroby. Choroby, u
kterých radosti a choutky, úzkosti a smutky, vášně a bláznovství, nepravosti a nespočet dalších
žádostivostí a rozmarů osudu zaútočí na člověka…“. Jsou zde podrobně popsány hříchy či
nepravosti, kterých se člověk dopouští, jako např. lakomství, pýcha, lež, krutost, zloba, nedostatek
ctnosti či pokory apod. V této společně žijící komunitě se lidé vzájemně podporovali v pravdě, lásce
a pokoře, měli pevná pravidla vzájemného chování a vztahování a stejně tak pevný řád sankcí za
porušování daných pravidel (většinou dočasné či trvalé vyloučení z komunity). Bylo možné svolat
společné shromáždění, jehož závěry byl člen povinen respektovat, atp. Základním duchovním
principem byla víra v Boha a v jím dané Zákony. Glaser uvádí, že způsob jejich života a přístup
k řešení problémů se velmi podobá současným principům užívaným v terapeutických komunitách, a
spojuje dále snahu náboženství o vysvětlení nejzákladnějších otázek povahy člověka a jeho místa ve
světě s obdobnou snahou terapeutických komunit.
Podobné úsilí o správný život směřující k čistotě a schopnosti přestoupit před Boha lze pozorovat
v celé křesťansko-židovské tradici a komunitní prvek zde zastupují např. mnišské řády. Prvním
z nich byl řád sv. Benedikta, založený v 5. století n.l. V jeho spise „Regula Benedicti“ (8) jsou
prvně obsáhle zakotveny praktické pokyny pro uspořádání života v komunitě a tento řád se
zachoval dodnes. Celý text Řehole se svými praktickými pokyny, předpisy o denním řádu i
trestními sankcemi má smysl duchovní a lze je chápat jako prostředky k dosažení duchovního cíle.
Společný život křesťanských mnichů v komunitě se odvozuje od žalmu ze svatého Písma: „Hle jak
je dobré a jak milé, když bratři bydlí pospolu.“ Ve společném životě se vidí dokonalé naplnění
Písma svatého, na rozdíl od osamoceného poustevničení či askeze. Dalším příkladem byla
jeruzalémská obec, kde podle sv. Augustína: „Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši, její
členové měli všechno společné a dělili svůj majetek mezi všechny, jak kdo potřeboval.“ (Takové
majetnické vztahy mělo později i mnoho terapeutických komunit pro závislé, např. Synanon.) Podle
Benedikta představovala řehole především ideál společného života podle vzoru prvotní církevní
obce v Jeruzalémě. Podobnými principy se inspirovaly i pozdější protestantská svépomocná hnutí
viz. níže. Význam slova „řehole“ lze chápat různě, stejně jako dnes např. význam slova komunita.
Řehole může znamenat Bibli (lat. označována také „regula“, pravidlo), nebo všeobecně křesťanský
životní postoj, nebo nepsaný řád spolu žijících mnichů, nebo klášterní zákonodárství, nebo i slovo
opatovo. Mnišská komunita je chápána jako symbol „domu Božího“ – a to ve smyslu samotné
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stavby, v které žijí, ve smyslu společenství, ve kterém žijí, a i v rozměru jednotlivce, člena této
komunity.
I v současnosti lze pod pojmem komunita chápat budovu, společenství, nebo třeba organizaci
vzájemných vztahů.
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3. Předchůdci terapeutických komunit
V celku zabývajícím se terapeutickou komunitou mohou být rozlišeny dvě hlavní oblasti (6). Tyto
oblasti mají dost společného, aby mohly být vnímány jako verze jednoho způsobu, i když jsou
docela rozdílné ve svém původu a historickém vývoji, odlišné metodologií a slouží jinému druhu
klientů.
Jedno z těchto odvětví (ačkoli zde pojem terapeutická komunita nebyl původně používán) sestává
z komunitně orientovaných programů, vyvinutých za účelem pomoci dětem a dospělým s různými
psychologickými, sociálními, výchovnými a psychiatrickými potížemi. Jedná se o pedagogický
proud, tedy členové tohoto proudu byli profesionály v oblasti výchovy. Toto pojetí, vzniklé
v Evropě, je dále uváděno ve shodě s autory (6) jako „terapeutická komunita pro děti“.
Druhá větev vycházela především z náboženských kořenů a svépomocného hnutí a měla daleko
větší tradici v Americe. Z tohoto proudu také vznikla první hnutí zaměřená primárně na pomoc
drogově závislým, jako AA nebo později Synanon. Následně se od něj odvíjí celé spektrum
současných terapeutických komunit pro drogově závislé, které jsou obvykle v literatuře (5,6)
nazývány „bezdrogová terapeutická komunita“.

a) Svépomocné náboženské organizace
Níže uvádím přehled literaturou (6,7,9) zmíněných svépomocných hnutí či organizací, které
předcházely zrodu principů terapeutické komunity. Většinou tato hnutí vycházela z protestantismu,
který jako mohutný proud křesťanství zdůrazňoval klíčovou úlohu člověka samotného v cestě
na Bohu, tedy přeneseně uchopení života do vlastních rukou.

i.

Metodisté

V roce 1729 založili John a Charles Wesleyovi na Oxfordské univerzitě malý náboženský klub, od
nějž se odvíjela po roce 1738 celá řada skupin a spolků. Tyto skupiny se nazývaly „metodisté“ pro
svůj metodický přístup k chápání náboženství, sestávaly z 5 až 10 členů a setkávaly se jednou
týdně. Konečná pravidla jejich setkávání stanovil právě John Wesley. Všichni vůdci těchto skupin
byli laici, skupiny byly děleny podle pohlaví a stavu ženatý/svobodný. Každý člen v nich mohl
mluvit o skutečném stavu své duše tak svobodně, jasně a stručně, jak chtěl. Každý člen počínaje
vůdcem se musel vyznat ze svých chyb a pokušení a ze stavu své duše, a přijmout kritiku. Aby byl
přijat do skupiny, musel každý vyslovit své přání, aby se mu o všech jeho chybách říkalo, i kdyby
to mělo tít do živého.
V takovýchto náboženských skupinách lze nalézt počátky svépomocné skupinové psychoterapie.

ii.

Washingtonští

Washingtonští se nazývala skupina šesti pijáků, kteří se ve čtyřicátých letech devatenáctého století
spojili, složili slib zřeknutí se alkoholu a stali se konvertity. Při hledání způsobu jak učinit svá
setkání zajímavějšími je napadla myšlenka požádat každého člena, aby popsal sám sebe v době, kdy
byl alkoholikem, a potom provedl srovnání se svým novým abstinenčním způsobem života. Později
hnutí odumřelo pro svůj odmítavý postoj k podpoře snah o úplnou prohibici v sedmdesátých letech
devatenáctého století. Svým způsobem je tato skupina přímým předchůdcem Anonymních
alkoholiků.
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iii.

Oxfordská skupina

Stejně jako u předchozích se jedná o religiózní organizaci, kterou založil v r. 1909 luteránský pastor
Dr. Frank Buchman. Tato náboženská skupina byla zaměřená na duchovní přerod lidstva, a i když
je známá jako „Oxfordská skupina“, zpočátku se jmenovala „Bratrstvo křesťanů z prvního století“.
Až později v r. 1938 se přejmenovala na „Morální přezbrojení“. Tato organizace stále existuje a
v dobách svého největšího rozmachu měla tisíce členů v Evropě i Severní Americe. Jednalo se
v podstatě o reformační hnutí, v historických souvislostech sahající až k Lutherovi a jeho
současníkům (významný švýcarský protestantský kněz byl přímým Buchmanovým předkem), která
měla za cíl docílit u svých členů „konverze“, „osvícení“ prostřednictvím vyznání se ze svých hříchů
a jejich odčinění. Vyznání ze svých hříchů – veřejná zpověď - byla hlavní součástí večerních
setkání a byla první podmínkou pro přijetí do skupiny (stejně jako tomu bylo později u AA a také
např. u současného Daytopu). Členové měli usilovat o dosahování absolutních hodnot, které byly
čtyři – absolutní čestnost, absolutní čistota, absolutní nesobeckost, absolutní láska. Tímto hnutím
byl přímo ovlivněn zakladatel AA Bill W., který se ovšem domníval, že takovéto myšlenky lze
podávat jen po lžičkách, ne po kýblech, a že by tak byly příliš velkým soustem pro většinu
alkoholiků. Určitou část těchto ideálů i principů přijal a přenesl do principů AA.

iv.

Hnutí Anonymních Alkoholiků

Toto hnutí (7, 9) založili dva alkoholici – Bill W. a Dr.Bob S. - v r. 1935, v Akronu, v Ohiu. Stalo
se tak během jejich setkání na cestách v hotelovém pokoji při vzájemném vyprávění vlastních
osudů. Toto setkání a „zpověď“ pro ně byly tak přínosné, že se dohodli se na pravidelném setkávání
a založení svépomocné skupiny pro lidi na alkoholu závislé. Počáteční principy setkání vycházely
z principů Oxfordské skupiny, kterou Bill W. dobře znal. K Oxfordské skupině se Bill W. dostal
přes svého přítele, alkoholika, který se pro svou závislost léčil u C. G. Junga a po ukončení své
léčby zrecidivoval (10). Nato mu Jung doporučil účast v duchovně orientovaných diskusních
Oxfordských kroužcích. Sám pak popisuje tento vliv na AA takto: „Podstatné je, že rané AA
převzalo svoje myšlenky sebezpytování, přiznání charakterových chyb, odškodnění za předchozí
ublížení a práci pro druhé – skutečně přímo od Oxfordské skupiny.“ To znamená, že ústředními
prvky byly také příklon k Bohu, veřejné rozebírání příběhů a problémů jednotlivých členů
(zpověď), silná vzájemná sounáležitost a princip svépomoci (nepřítomnost odborného personálu).
Toto hnutí se zvolna rozrůstalo a jeho celonárodní rozšíření a prudký nárůst členů odstartoval v r.
1941 článek v „Saturday Evening Post“. Pro uvědomění si rozsahu působení AA je třeba vědět, že
v současnosti má AA v jenom Americe 2 mil. členů, což je zhruba 0,5 % celkové populace; to by
v našich měřítkách znamenalo 50 tisíc členů AA v České republice, přičemž ve skutečnosti jich je
několik stovek.
Vzhledem k významu AA pro rozvoj péče o závislé i o rozvoj dalších svépomocných hnutí uvádím
základní zásady tohoto hnutí shrnuté do tzv. dvanácti kroků (10, 11):
1/ Přiznali jsme svoji bezmocnost vůči alkoholu – naše životy začaly být neovladatelné.
2/ Dospěli jsme k víře, že síla větší než naše může obnovit naše duševní zdraví.
3/ Rozhodli jsme se předat svoji vůli a svůj život do péče Boha, tak jak ho chápeme.
4/ Provedli jsme důkladnou a nebojácnou inventuru a revizi sebe sama.
5/ Přiznali jsme Bohu, sami sobě a jiné lidské bytosti přesnou povahu svých chyb.
6/ Byli jsme zcela svolni s tím, aby Bůh odstranil všechny tyto naše charakterové vady.
7/ Pokorně jsme ho požádali, aby naše nedostatky odstranil.
8/ Sepsali jsme listinu lidí, kterým jsme ublížili a kterým to chceme nahradit.
9/ Rozhodli jsme se provádět tyto nápravy ve všech případech, kdy to situace dovolí, s výjimkou
těch situací, kdy by takové počínání druhým ublížilo.
10/ Pokračovali jsme v provádění morální inventury, a když jsme pochybili, pohotově jsme si to
přiznali.
11/ Pomocí modlitby a meditace jsme zdokonalovali svůj vědomý styk s Bohem, jak jsme ho
chápali, a modlili se pouze za to, aby se nám dostávalo poznání jeho vůle a síly jí uskutečnit.
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12/ Výsledkem těchto kroků bylo, že jsme se duchovně probudili, snažili jsme se předávat toto
poselství ostatním alkoholikům a uplatňovat tyto principy ve všech svých záležitostech.
Kromě skupinových setkání má velký význam v AA i individuální forma vedení, kdy každý
nováček dostane zkušenějšího člena skupiny jako patrona (11). Tento patron tradičně zajišťuje
každodenní telefonické spojení, je rádcem a jako člověk, který má svou cestu již za sebou, slouží i
jako průvodce. Nováček se s ním kdykoli může spojit a může s ním konsultovat svou cestu
k abstinentnímu životu, své starosti a nesnáze. Tento aspekt intenzivní obětavé podpory
poskytované novému členu k úspěšnosti hnutí bezpochyby významně přispívá.

b) Pedagogický proud(Terapeutické komunity pro děti)
Dále volně cituji z prací (6, 9, 12). Na konci devatenáctého a počátkem dvacátého století vznikal
tlak vůči principům tehdejšího tradičního školství. Podle „nových pedagogů“, jako Decroly,
Claparéde, Kohnstamm, Ferriére, Piaget, Montessori, Dewey, Freinet a Steiner, mělo být vzdělávání
založeno na zájmu a potřebách dětí spíše než na přísné disciplíně a učení z knih. Zpochybňovali
akademické přetížení a psychický tlak, vzdělávací strukturu, výuku morálky, malost a
individualismus tehdejších tradičních škol a hledali funkční pedagogiku založenou na zájmu a
aktivitě (Broekaeert 1993).
Ve Velké Británii byly tyto pokrokové iniciativy zacíleny zejména na „nepřizpůsobivé“ děti a byly
shodně nazývány „terapeutickou výchovou“. Chronologicky můžeme ve vývoji pokrokových
zařízení pro „nepřizpůsobivé“ děti rozlišit tři období. První je před první světovou válkou, druhé
v letech 1930-40 a třetí v letech 1960-70.
Kromě těchto britských iniciativ na poli výchovy delikventní mládeže sem jistě patří i aktivity
ruského učitele Makarenka nebo Morenovy rané práce (viz níže).

i.

Průkopníci ve Velké Británii

Před první světovou válkou byly podle (6) školy pro tzv. nevzdělavatelné (delikventní a chudou
mládež) zakládány průkopníky jako Mary Carpenterová (založila Kingswood v r. 1852 a Red Lodge
v r. 1854), William Hunt (založil Wallingford Farm Training colony v r. 1911), Leila Rendel
(Caldecott Community v r. 1911), Homer Lane (Little Commonwealth v r. 1913) a Russell Hoare
(Sysonby House v r. 1914). Bridgeland (1971) uvádí, že principy samosprávy pro léčbu delikventní
mládeže byly vážně užity poprvé v Little Commonwealth (1913 – 1918).
Navzdory odlišnému zázemí a vzdělání tito průkopníci vykazovali společné charakteristiky: velkou
ochotu experimentovat, inspirující charismatickou osobnost bez dogmatické ideologie či
náboženství, nepodmiňovanou úctu k jednotlivci, víru v osobní svobodu a pohled na lásku a důvěru
jako na hybatele léčby. Všichni považovali emoční deprivaci – která může být vyjádřena
dissociálním chováním – za příčinu nepřizpůsobivosti. Domnívali se, že nepřizpůsobivé děti
postrádaly principiální zkušenosti. Cílem léčby pro ně bylo osobní, sociální a vzdělanostní zotavení
a zdůrazňovali terapeutickou cenu hry a práce, aktivity a tvořivosti.

ii.

Otto Shaw a David Wills

V meziválečném období vzrůstal podle (6) počet nových léčebných iniciativ, zejména pod vlivem
„nové“ dynamické psychologie, jež dosáhla vrcholu ve dvacátých letech minulého století. Tyto
iniciativy, ovlivněny Freudem, Jungem, Adlerem a Reichem, zdůrazňovaly emoční deficit.
Hlavními reprezentanty tohoto období byli Dr.Dodd (zakladatel Dr.Dodd`s Residential School
v Blackheath v r. 1920), Alexandr Neil (Summerhill v r. 1924), Dr.Fitch (Dunnow Hall v r. 1935),
Otto Shaw (Red Hill School v r. 1934) a David Wills (Hawkspur Camp v r. 1936 a Barns Hostel v r.
1940).
Shaw zdůraznil význam psychoanalýzy, protože „... akademická práce nemůže být úspěšná bez
nakládání se skrytými deficity” (Bridgeland 1971). Wills vyzdvihl, že sdílená odpovědnost se musí
vytvářet spontánně, a že „... mít řád v sobě, namísto být v řádu prostřednictvím druhých, je břímě“
(Wills 1964).

133
Wills je považován za „výjimečný příklad průkopníka, protože často impulsivně, ale vždy
přesvědčivě ukazoval nové cesty, které jeho následovníci obezřetně následovali“ (Bridgeland 1971).
Jeho práce byla prvním praktickým experimentem v tom, co nazýváme „řízená terapie prostředím“
(Planned Environmental Therapy).
V knize „What Do We Mean By Planned Enviromental Therapy“ Wills popisuje nepřizpůsobivost
jako důsledek sociálních faktorů a hlubších emocionálních problémů. Předpokládá, že základem
stabilního vývoje je láska, kterou každý dostává jako dítě. Ve své práci chtěl poskytovat zážitky,
které posilují ego a odstraňují obranné mechanismy vůči bolesti, strachu a pocitům viny. Děti žily a
pracovaly společně a byly jim nabídnuty jisté terapeutické vztahy se stabilními dospělými.
Odpovědnost byla sdílena v ovzduší otevřeném terapii. Ze vzájemného jednání mohly vyrůstat
morální zásady.
V r. 1951 založili Otto Shaw a David Wills „Association of Workers for Maladjusted Children“,
která se stala ideální půdou pro tříbení jejich principů a praxe v rámci národní organizace.

iii.

D. W. W. Winnicott

Bodem obratu v terapeutické výchově se stala podle (6) druhá světová válka. Nepřizpůsobivost se
stala národním tématem díky válce a masové evakuaci dětí z velkých měst do malých vesnic.
Postřehy průkopníků se náhle dostaly do popředí národního zájmu. Práce v evakuačních
ubytovnách pro děti odloučené od rodičů, kterou vykonávali John Bowlby, Anna Freudová a
zejména psychoanalyticky orientovaný pediatr D.W.W.Winnicott, se stala významným doplňkem
terapeutického vzdělání.
Jeden z hlavních postojů ve Winnicottově práci je, že důvěryhodná a důsledná mateřská (nebo
někoho, kdo zprostředkovává tuto roli) péče (dobrá a dostatečně pevná) o dítě vede k integraci
osobnosti (Winnicott 1976, 1978). V tomto období před integrací dítě pozvolna opouští matku a
ponechává „potenciální prostor“, který náleží oběma stranám. Stopy tohoto prostoru přetrvávají a
lze je nalézt v prvním předstíraném vlastnictví dítěte – „přenosovém objektu“ (např. panence).
Tento objekt je jedním z mostů mezi individuální psychikou a vnější realitou. V jeho přenosovém a
potenciálním prostoru leží původ schopnosti pro hru, tvořivost a kulturu. Emočně deprivované dítě
nedosáhne integrace, protože mu schází „dostatečně pevná prvotní zkušenost“, a nerozvine základní
důvěru. Terapeutická komunita může podle Winnicotta působit jako „dobré a dostatečně pevné
prostředí” a nabízí tak přirozeně léčivé kvality zdravého rodinného života.
Sociální skupina může být za jistých podmínek užita terapeuticky. Skupina sama o sobě není
součástí vnitřního prožitku jednotlivce, ani není součástí reality běžného života. Je něčím mezi
„uvnitř“ a „vně“, jakýmsi „třetím prostorem“. Winnicott jej nazývá „iluzorní oblastí“ a
„přenosovým prostorem“ (Winnicott 1984, 1990, Van der Linden 1988).

iv.

Melvyn Rose a Richard Balbernie

V Anglii se podle (6) v rámci státního systému začaly rozlišovat stále více odlišné skupiny dětí (v r.
1945 je nepřizpůsobivost popsána jako nová kategorie handicapu v „Regulations for Handicapped
Children“). Jako výsledek přeměny některých „schválených škol“ (rigorózní vzdělávací instituce
pro delikventní mládež) do nezávislých škol s méně autoritativním režimem postupně vznikla celá
řada terapeutických komunit v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století. Hlavními
představiteli tohoto trendu jsou The Costwold Community (Richard Balbenie 1966) a Peper Harow
Community (Melvyn Rose 1973). U Balbernie byl rozvoj těchto škol založen zejména na teoriích
Winnicotta a jeho žákyně Barbary Dockar-Drysdale, zatímco Rose věnovala zvláštní pozornost
Eriksonovým teoriím.

v.

J. L. Moreno

Jacoba L. Morena zde uvádím proto, že pracoval během první světové války s problémovými
skupinami obyvatel jako byli zanedbávané děti, prostitutky, vystěhovalci. A svou prací měl
bezesporu vliv na pozdější utváření terapeutických komunit pro drogově závislé, jak uvádějí
(6,9).Intenzivně se věnoval studiu skupinových vztahů a vzájemných náklonností a vyvinul ve 30.
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letech jejich grafický popis, jenž nazval „sociometrií“. Dále se velmi zajímal o role, jež člen
skupiny zastává, a rozvinul techniku hraní rolí nazvanou „psychodrama“. Na její používání kladl
velký důraz s cílem získání přesného obrazu klienta o sobě samém. Do práce se skupinami vnesl
také pojem „skupinová psychoterapie“.

vi.

A. S. Makarenko

Pokud jsou zmiňovány pokusy o převýchovu delikventní mládeže v anglicky mluvících zemích, je
třeba připomenout také Makarenkův vklad do výchovy takových dětí (12). Anton Semjonovič
Makarenko byl ruský učitel, který byl v r. 1920 pověřen, aby zorganizoval u Charkova pracovní
kolonii pro mladistvé provinilce. Během několika let se mu podařilo vybudovat funkční instituci
nazvanou „Pracovní kolonie Gorkého“. Pokračováním této kolonie bylo vybudování „Pracovní
komuny Džeržinského“ u Charkova pro výchovu bezprizorních dětí (1927 – 1935). V obou
institucích zavedl Makarenko vojenskou organizaci – žáci byli řazeni do oddílů, v jejichž čele stáli
velitelé, nejvyšším orgánem komuny byla volená rada velitelů, které předsedal Makarenko. Den byl
rozdělen na několik hodin vyučování a několik hodin práce, součástí výchovy byla rozsáhlá mimo
vyučovací kulturní a zájmová činnost. Jeho výchozími principy byly: 1/ optimismus – hluboké
přesvědčení o účinnosti výchovy a důvěra v žákovy síly a schopnosti dosáhnout předpokládaných
výchovných cílů; 2/ humanismus – trvalá náročnost spojená s úctou k žákově osobnosti; 3/
perspektivnost – cílem účinné výchovy má být „výchova perspektivních cest“, tj. stanovení
blízkých, středních i dlouhodobých perspektiv u žáků. Makarenko zdůrazňoval řídící úlohu
vychovatele; jeho autorita má vyplývat z hodnoty jeho práce, z jeho zásadovosti, organizačního
mistrovství a jeho kladného vztahu k žákům. Odmítal přitom autoritu založenou na útlaku, na
odstupu nebo na namyšlenosti, na pedantismu nebo rozumářství, na nezdravé lásce a dobrotě nebo
na falešném přátelství či podplácení. Mnoho pozornosti věnoval Makarenko problematice kázně a
režimu. Odmítal představu kázně jako pouhého výchovného prostředku, považoval kázeň za
výsledek výchovného procesu, především za výsledek všeho úsilí samotného kolektivu chovanců.
Kázeň je dle něj „nutná pro dosahování cílů, je potřebná z hlediska optimálního rozvoje jednotlivce,
musí být postavena nad zájmy jednotlivců. Je zároveň ozdobou kolektivu, každému jedinci
zabezpečuje svobodu a pocit bezpečí, projevující se především v mezních situacích“. Cestou
k dosažení kázně je režim, jeho pomocí kolektiv organizuje vnější rámec chování, přičemž
ponechává na každém chovanci, aby naplnil tento režim vnitřním obsahem. Kolektivní výchova
probíhala jednak přímo prostřednictvím pedagoga, jednak nepřímo prostřednictvím tzv. „aktivu“ –
členy aktivu byli všichni chovanci, kteří měli dobrý vztah k ústavu a jeho úkolům, účastnící se
práce samosprávy, vedení výroby i práce klubovní a kulturní. Aktiv zajišťoval posloupnost pokolení
a jednotu kolektivu, dorůstající členové nastupovali na místa propuštěných chovanců. Aktiv
zajišťoval paralelní výchovné působení na kolektiv, bylo třeba jej trvale zapojovat do činnosti a
vždy respektovat. Většina konfliktů řešena konfrontací jedince s kolektivem, Makarenko varoval
před řešením „mezi čtyřma očima“, které odpovědnost vůči kolektivu snižuje (2). Klíčová
rozhodnutí činila rada velitelů a společné shromáždění jako nejvyšší mocenský orgán, jemuž se
podrobovali i vychovatelé. Vedení sice mělo právo veta, ale této možnosti využívalo minimálně.
Cílem přitom bylo, aby se každý za rozhodnutí cítil odpovědný. Podle Pohla (1972) je patrná
podobnost mezi pozdějšími Jonesovými teoriemi a Makarenkovým přístupem (2).
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4. První terapeutické komunity pro dospělé
V následném textu volně cituji z prací (6,13,14). Joshua Bierer (1964) uvádí, že první „therapeutic
social club“ vznikl v r. 1938. Na jeho založení spolupracoval s Dr. R. Ström-Olsenovou v Runwell
Hospital pro neurotické a psychotické pacienty ve Wickfordu, v Essexu (Anglie). Bierer byl
ovlivněn individuální psychologií Alfreda Adlera - psychologií celostního pojetí. „The social club“
umožnil růst konceptu terapeutické komunity. Bohužel pokus přeměnit celou nemocnici na
terapeutickou komunitu byl v té době shledán příliš revolučním, takže to bylo možno realizovat
pouze částečně. Bierer zdůrazňoval význam celého prostředí, sdílenou demokracii a síť vzájemných
vztahů „PAtient-THErapist-RelatioNships“ (PATHERN).
Na počátku druhé světové války vznikly dva nezávislé trendy v evropské terapeutické komunitě.
Představuje je na jedné straně M. Jones a na straně druhé W. R. Bion a H. Bridger.

a) W. R. Bion a Harald Bridger
Mezi lety 1942 a 1948 (během války) probíhaly v Northfieldu (Birmingham) v Hollymore Hospital
experimenty spojené s úsilím poskytnout vojákům úlevu od psychologických potíží. První
experimenty jsou spojeny se jmény J. Rickman a W. R. Bion, následující s S. Foulkes, T. Main a H.
Bridger. Bion byl vedoucím rehabilitační jednotky v průběhu prvního experimentu. Rozvinul formu
skupinových aktivit, v kterých si všímal skupinových úkolů a výsledků, stejně tak jako skupinového
procesu. V tomto případě se snažil zjistit, jak se vůdce, jmenovaný k určitému úkolu, vztahoval ke
členům skupiny, již se v těžkých válečných podmínkách ujímali svých dílčích odpovědností. Tento
experiment vyvolaný potřebou znalosti dynamiky rozhodovacích procesů v armádě během války
velmi přispěl k pozdější znalosti skupinové dynamiky a skupinových procesů. V Notrhfieldu to
prakticky znamenalo (Nešpor), že na jaře r. 1943 převzal Bion oddělení s množstvím naprosto
demoralizovaných a nedisciplinovaných neurotických vojáků. Bion jim oznámil, že za jejich
chaotické jednání odmítá přebírat odpovědnost. Z otázky disciplíny učínil problém celé komunity,
aby z ní udělal společný zájem. Byl ovšem ochoten hovořit pouze s těmi vojáky, kteří za ním přišli
čistě a předpisově oblečeni. Prosazoval zásadu otevřené komunikace, kdy např. s problémem
nočního pomočování pracoval v komunitě, a ne dříve obvyklým tajnůstkářským způsobem. Během
6 týdnů došlo k pronikavému zlepšení atmosféry na oddělení, ovšem nadřízení nebyli (Kenaard)
ochotni akceptovat Bionovo odmítání zodpovědnosti a prvotní chaos. Main později napsal, že jeho
počínání bylo terapeutické pro vojáky na oddělení, ale bylo antiterapeutickým pro službu v armádě.
Po krátké době byl Bion převelen díky vzrůstajícím disciplinárním potížím v celé nemocnici.
Podcenil totiž vliv své činnosti na oddělení a celou nemocnici (Bridger 1984). Celkové období,
které Bion v Northfieldu sstrávil trvalo jen 3-4 měsíce.
O dva měsíce později převzal vedení oddělení psychoanalytik Foulkes a vedl jej 3 roky. Nejprve se
věnoval pacientům v terapeutických skupinách, které rozšířil i o psychodrama (znal práce Morena),
a později zlepšoval spolupráci mezi personálem a aktivně zapojoval sestry do léčebného procesu,
včetně rozhodování. Asi po roce a půl nastoupili na oddělení další významní spolupracovníci
Harold Bridger, učitel matematiky, a Tom Main. Spolu zde prováděli tzv. druhý experiment a
v souladu s Winnicottovými myšlenkami považovali terapeutickou komunitu za přechodové
společenství. Zejména Bridger podporoval množství nových skupinových projektů (nejenom
terapeutických skupin, ale také zájmových kroužků, vydávání novin, atp.). Po vytvoření volného
prostoru („social club“) vytvořila touha pacientů po sdružování terapeutický prostor. V tomto
období byl poprvé použit termín „terapeutická komunita“ Tomem Mainem v r. 1946 v článku „The
Hospital as a Therapeutic Institution“.
Podle Kennarda (14) definovali tak následující klíčové myšlenky – 1/ problematika rušivého
chování je definována jako sdílený, společný problém; 2/ programová nabídka a příležitosti se lépe
uskuteční uvolněním rukou pacientů než nařízením; 3/ skupiny jsou sestavovány z různých pacientů
a za různými cíly, což vede k zlepšení vzájemné komunikace a kooperace; 4/ vedení není konečným
stavem, ale krokem personálu k uchopení vedení samotnými pacienty; 5/ je zakotvena „kultura
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dotazování“ (culture of enquiry), což zahrnuje zejména vztahy mezi personálem; 6/ je rozpoznáno,
že inovace v jedné části organizace zasáhne všechny její části, a že je tak živou prací se všemi
součástmi. Pro tyto nové myšlenky použil Main termín terapeutická komunita.

b) Maxwell Jones
Ve své knize (13) Jones velmi zajímavě popisuje vznik prvních komunit. Popisuje vývoj dvou
zařízení, v kterých působil – Mill Hill a Dartford, a označuje je za dvě rané experimentální
komunity.
Oddělení v Mill Hill Emergency Hospital bylo určeno pro léčbu únavového syndromu („the effort
syndrom“ zahrnoval směs neurotických příznaků, dnes pravděpodobně diagnostikovaných jako
únavový syndrom, posttraumatická stresová porucha, nebo somatomorfní či generalizovaná
úzkostná porucha; v překladu se držím jím užívaného termínu).
Na počátku války byl rozdělen tým Maudsley Hospital do dvou částí. Jedna do Mill Hill na
severním předměstí Londýna, druhá do Suttonu na jižním okraji. Obě centra se věnovala léčbě
neurotických obtíží a přestože vzešla ze stejného zdroje, měla odlišný další vývoj. Sutton
Emergency Hospital se věnoval krátkodobým metodám léčby u akutních forem válečných neuros,
jako např. insulinová léčba, narkosa, éter, narcoanalysa. Mill Hill se vyvíjel zcela odlišným
směrem. Základem bylo užívání sociologických a psychologickým metod léčby.
Oddělení pro léčbu únavového syndromu o 100 lůžkách bylo v Mill Hill založeno pod vedením
kardiologa Paula Wooda a psychiatra M. Jonese. První ze jmenovaných 1,5 roku vedl oddělení a na
základě svých zkušeností publikoval práci „Neurocirkulační asthenie“. Po zbývající 3,5 roku byl za
vedení oddělení plně zodpovědný M. Jones a v řízení měl téměř neomezenou svobodu. Na počátku
bylo oddělení k nerozeznání od tehdejšího tradičního nemocničního oddělení – slovo staniční sestry
bylo zákonem a mezi sestrami a lékaři byla minimální komunikace, stejně tak jako mezi sestrami a
pacienty. V té době získali vynikající střední personál – vyspělé a vzdělané ženy z různých profesí,
které se rozhodly pro práci v nemocnici v rámci válečného nasazení. Takové sestry očekávaly
aktivní roli v léčebném programu a také si ji plně zasloužily. Současně byly vzdělávány ve
zdravotní péči a musely být školeny pro práci s neurotiky. Trend té doby - vzdělávání sester podporoval vzájemnou spolupráci sester a lékařů. Změny tak musely nastat i v sociální struktuře
oddělení. Staniční sestra přestala být spojkou mezi ostatními sestrami a lékaři a byla podporována
přímá komunikace mezi oběma skupinami. Stejně tak byla od sester očekávána otevřenější
komunikace s pacienty a přijetí významnější role v péči o ně. Tyto rané změny ve struktuře narazily
na odpor staniční sestry, která cítila, že je její autorita podkopávána, a fakticky se málem celý vývoj
zvrátil díky úzkosti starších sester týmu. Nestalo se tak jen díky zásahu vedení nemocnice, které
reformy podporovalo.
Současně s probíhajícími změnami v týmu oddělení nastaly i změny ve složení pacientů. Byli sem
posíláni zejména pacienti trpící únavovým syndromem, což znamená, že jejich symptomatologie
byla téměř stejná. Pacienti si stěžovali na dušnosti, bušení srdce, bolesti levé části hrudníku,
závratě, únavu a občasné mdloby. Jejich obtíže byly často vztaženy k tělesnému pohybu. Na
počátku řešení těchto problémů bylo nutno pacienta pečlivě vyšetřit tělesně, kardiologem i
psychiatricky. Postupně se začala shromažďovat faktická data podporující psychosomatickou
etiologii onemocnění (napětí určitých svalů a ústup bolestí při jejich anestezii, omezené pohyby
bránice – mělký dech, množství laktátu a spotřeba kyslíku v krvi při zátěži atp.). Začalo být
nezbytné vysvětlovat každému ze 100 pacientů na oddělení podrobně psychologické faktory
způsobující jejich obtíže. To se jednotvárně opakovalo a zabíralo stovky hodin. Na počátku tedy
bylo rozebírání symptomů s celou skupinou 100 pacientů. Tyto „lekce“ vedly záhy k rozvoji diskusí
nad problematikou.
Bylo nezbytné dát pacientům určitý objem základních informací z psychologie a anatomie za
účelem lepšího porozumění jejich symptomů. Jones a jeho spolupracovníci se shodli, že k dosažení
tohoto cíle je nutno alespoň 12 hodin diskuse a instruktáží. Setkání se konala 3x týdně po celý
měsíc, poté se celý kurs opakoval. Vzhledem k tomu, že průměrná délka pobytu pacienta byla mezi
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6-8 týdny, byl na oddělení vždy alespoň jeden, který již celý kurs absolvoval. Časem se stalo možné
vést diskusní skupiny tak, aby požadované informace byly získávány většinou přímo z řad pacientů.
To mělo zvláštní význam proto, že ve válečném období vojáci obecně, a neurotičtí vojáci obzvláště,
se měli na pozoru před „autoritami“. Stačilo uvést do skupiny problém např. s dušností a bolestmi
na hrudi a pak jen usměrňovat vzniklou diskusi. Touto cestou pacienti udrželi zájem a snadněji
přijímali informace nabízené svými informovanějšími druhy - pacienty. Informace odbornějšího
rázu, jako např. model nervového systému nebo mozku, byly přednášeny kvalifikovanou sestrou.
Důležitým ponaučením, které vzešlo z tohoto stupně práce, bylo, že skupina 100 pacientů může
prostřednictvím vzdělávacích technik změnit své postoje vůči svým symptomům. U většiny
pacientů symptomy nevymizely, ale bylo dosaženo zásadní změny v pacientově přístupu k jeho
potížím. Při přijetí pacienti za příčinu potíží považovali nepřiměřenou fyzickou zátěž v armádním
výcviku. Zcela ignorovali emoční důsledky svého válečného poslání a byli přesvědčení o své
srdeční chorobě. Žádné ujišťování, byť od špičkového kardiologa, nebylo schopno tento postoj
změnit. Ujišťování byla pro pacienty bezvýznamná, vždyť symptomy stále přetrvávaly. Cítili se
pouze ublíženi a nepochopeni, protože se jim zdálo, že jsou obviňování ze simulace. Jednoduše
řečeno, během běžné konsultace nebylo možno dosáhnout dostatečného pochopení podstaty
symptomů, zatímco dle Jonesových zkušeností 12 hodin instruktáže a diskusí stačilo potřebám
běžného pacienta.
Brzy se stalo zřejmé, že diskusní skupiny nejsou pouze vzdělávacími setkáními - ovlivňovaly celou
sociální strukturu oddělení. Pacienti začali využívat příležitosti nabízené diskusními skupinami k
otevírání problémů souvisejících s chodem oddělení. Bylo cítit, jak se skupinová atmosféra mění
den ze dne. Někdy zjevně v souvislosti s vnějším stresem, někdy záhadně neznámými silami.
Jonesův zájem se rozšířil o otázky související s tímto sociologickým fenoménem, souvisejícím s
diskusními skupinami. Sestry začínaly rozpoznávat charakteristické způsoby chování jejich
pacientů a začaly se zajímat o takové aspekty jako např. morálka oddělení. Personál začal
experimentovat s technikami s větším sociologickým dopadem. Sociální problematika byla
začleňována do diskusí a např. po dlouhou dobu sestry přehrávaly scény ze života fiktivní rodiny
zahrnující rodiče (normální otec + hysterická matka) a tři dcery, jejichž osobnosti inklinovaly k
schizoidní, psychotické nebo hysterické. Tato dramatická přiblížení byla pro pacienty velmi
zajímavá a probouzela vysoký stupeň účasti v následných diskusích. Odtud byl jen malý krok k
samotné účasti pacientů v přehrávání. Jako první sociální problémy, na které byly napsány krátké
hry, byla použita témata alkoholismu nebo nevěry. Pacienti, kteří psali tyto krátké hry, do nich
vkládali svá vlastní témata a netrvalo dlouho, než se začala vyskytovat upřímná osobní témata, v
kterých pacienti hráli své vlastní role. Používání dramatu jako techniky v sociální terapii začalo v
lednu 1944, rychle se stalo každotýdenní událostí a přetrvalo až do současnosti. V počátcích, jak
autor uvádí, byl dost neznalý práce J. L. Morena, ačkoli později si z jeho díla volně půjčovali.
Vývoj oddělení probíhal zhruba v těchto obrysech a lze jej shrnout do 3 částí.
1. Byl učiněn pokus dívat se na léčbu jako na proces zahrnující celý život pacienta na oddělení.
Pohovor s lékařem nebyl jedinou léčbou, byla do ní více zahrnuta organizace celého zbytku dne.
Pacient reagoval na nemocniční komunitu zhruba stejným způsobem, jako reaguje v komunitách
vnějších. Začalo být věrohodné, že studium těchto reálných situací může dát o podstatě
pacientových potíží lepší obraz než osobní anamnéza získaná za umělých podmínek oficiálního
vyšetření.
2. Aby bylo takové pozorování možné, musela se změnit struktura oddělení směrem k výraznějšímu
průniku mezi jednotlivými skupinami - lékaři, sestrami, pacienty. Tím byla rozbita původní
nemocniční hierarchie a mezi lékaři, sestrami a pacienty byla nastolena volná komunikace. Denní
diskuse mezi těmito subpopulacemi a nárůst počtu vzájemných setkání tomuto procesu pomáhalo.
Lze pochybovat, zda by k takové rychlé proměně došlo i v době míru. Nicméně zde pomáhala
krátkodobost existence nemocnice, zaměstnávání sester z jiných profesí a všeobecná přizpůsobivost
ke změnám, které se objevovaly během války v mnoha oblastech.
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3. Začala být zkoumána pacientova role v sociální struktuře oddělení díky rostoucímu povědomí o
významu komunitních rolí lékařů a sester, speciálně při jejich terapeutické funkci. Už na počátku
války byl zdůrazňován význam odborného výběru pacientů vracejících se do vojenské služby. Méně
než polovina pacientů byla propuštěna z armády přímo v nemocnici. Odborné vedení při návratu do
civilního života bylo nezbytné, aby se vyhnulo zbytečným stresujícím faktorům, přestože trh práce
byl během války velmi příznivý. Na pomoc propuštěným z armády bylo nutno nacházet možnosti
zapojení do infrastruktury a zajišťovat např. výuku psaní na stroji, práce na stavbě apod. pro
vybrané skupiny pacientů Mill Hill Emergency Hospital.
Tento stupeň sociálně psychiatrického vývoje představoval výjimečnou příležitost pro rozvoj
Jonesových představ o komunitních terapeutických technikách. Na počátku r. 1945 dostala
nemocnice za úkol vytvoření léčebného zařízení určeného pro válečné zajatce vracející se z
evropského bojiště a Jones dostal od ředitele A. B. Stokese naprosto volnou ruku v jejím
vybudování. Při realizaci bylo použito mnoho jeho myšlenek a patří mu podle Jonese velká zásluha
na vzniku této nemocniční jednotky pro válečné zajatce, která byla otevřena v Southern Hospital, v
Dartfordu, v Kentu, v květnu 1945.
V Dartfordu již systémově vzniklo léčebné zařízení s komunitními prvky pro celkem 300 pacientů,
rozdělených do 6 oddělení, přičemž v každém oddělení se vytvořily 4 podskupiny pacientů.
Personál se skládal z 6 psychiatrů, 50 sester, psychologa, sociálního pracovníka a odborníka na
zaměstnanost. Délka programu byla na 6-8 týdnů. Každý den probíhala skupinová terapie a každý
den byli pacienti rozváženi do přilehlých továren či pracovišť na „pracovní terapii“. V průběhu
pobytu pacienti řešili své zdravotní potíže a souběžně nacházeli své místo v poválečné společnosti,
rekvalifikovali se do jiných profesí apod. Jedním z hlavních cílů bylo najít pro pacienty přechodné
pracovní uplatnění v širší komunitě obyvatel Dartfordu a okolí, s nimiž se také Darfordské léčebně
podařilo navázat velmi dobré vztahy. Znamenalo to, že do léčby bylo v okolí zainteresováno přes
70 dalších lidí „neterapeutů“. Tato kombinace skupinové léčby a propojení s místní komunitou
pomáhala najít válečným zajatcům (1-5 let v zajetí) jejich novou sociální roli a povolání. Během pár
týdnů komunitního života začal v Dartfordu vycházet pacientský časopis, vznikl hudební a
divadelní soubor. Prohřešky proti režimu byly řešeny vždy celou skupinou a vzájemná otevřená
komunikace mezi jednotlivými sociálními skupinami léčebny byla podle Jonese nejlepší zárukou
případných potíží. Léčebnou prošlo za 11 měsíců jejího provozu přes 1200 pacientů.
Od roku 1947 M. Jones vedl podobným způsobem oddělení pečující o dlouhodobě nezaměstnané s
nejrůznějšími neurotickými či psychopatologickými charakteristikami - 100 lůžkové odd.
„industriálních neuros“ v Belmont Hospital. Toto oddělení bylo později přejmenováno na „Social
Rehabilitation Unit“ a v r. 1958 (v souvislosti s Jonesovým odchodem do USA) přejmenováno na
„Henderson Hospital“.
Jones ve spolupráci se svými kolegy vytvořil, a pro své následovníky zakotvil, klíčové prvky
fungování komunity. Za tři nejdůležitější lze dle D. Kennarda (14) považovat tato:
1/ denní setkání všech členů komunity - v kruhu probíhající diskuse o zážitcích minulého dne a
společné plánování následujícího, přičemž personál nemusí mít hlavní slovo. Jones tím sledoval dva
hlavní cíle - převzít část odpovědnosti za komunitní záležitosti pomáhá pacientům překonat
nedostatek sebedůvěry a skrze diskusi o dění se mohou naučit více o pocitech a vnímání skrytých za
chováním, případně opravit své zkreslené vnímání.
2/ týmové porady - setkání všech členů týmu vždy bezprostředně po „komunitě“. V důsledku
společných diskusí o probíhajícím dění se zmírňovalo jasné ohraničení na tehdejší dobu
konvenčních rolí (lékař - sestra - pacient), což současně předpokládalo permanentní diskusi na téma
„za co je kdo odpovědný“. Též docházelo k otevírání problémů vznikajících mezi jednotlivými
skupinami.
3/ živé učení („living learning situation“) - kdykoli při ohrožení člena skupiny mohla být svolána
mimořádná krizová skupina. Zde docházelo k okamžité konfrontaci „tváří v tvář“ a současné
analýze interpersonálních potíží.
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S Jonesovou prací také souvisí vznik dvou dalších termínů užívaných v praxi dodnes - jedná se o
matení rolí („role blurring“) a zpětná vazba („feedback“).
Na základě svých zkušeností postuloval Maxwell Jones pět základních zásad terapeutické komunity
(4, 13):
 Oboustranná komunikace na všech úrovních
 Proces rozhodování na všech úrovních
 Společné vedení
 Konsensus v přijímání rozhodnutí
 Sociální učení v interakci „tady a teď“
Je třeba říci, že M. Jones pracoval zejména s neurotickými pacienty, zatímco u většiny pacientů
závislých na tvrdých drogách se setkáváme s výraznější psychopatologií, zejména s poruchami
osobnosti, kde příliš demokratický způsob vedení může být antiterapeutický. To je vidět na příkladu
komunity Emiliehoeve v Holandsku, jak její počátky popsal M. Kooyman (viz. násl. kap.).
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V pozdějších letech rostly po příkladu zejména Jonesových komunit další a další podobné
organizace a struktura péče ve zdravotnictví i ve školství tím byla podstatně ovlivněna (). Následně
v sedmdesátých letech minulého století se rozvinul dialog mezi terapeutickými komunitami pro
dospělé a pro děti a vedl v r. 1972 k založení „Association of Therapeutic Communities“ a později
k vydávání specializovaného časopisu „The International Journal of Therapeutic Communities“. Ve
vydání z r. 1994 Kennard (srov. 4,14) popisuje sedm charakteristických znaků pro terapeutickou
komunitu: 1) komunita sestává ze skupiny jednotlivců, kteří spolu žijí nebo se pravidelně setkávají
a podílejí se na cílevědomých úkolech; 2) členové zažívají důvěrné, neformální, nehierarchické
vztahy; 3) informace jsou sdíleny mezi všemi členy; 4) situace vedou k živému učení; 5) existuje
zde kultura dotazování; 6) psychodynamické povědomí; 7) jasné členění času, prostoru a rolí.
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5. Rozvoj terapeutických komunit pro drogově závislé
a) Severní Amerika
i.

Synanon

Prakticky všechny terapeutické komunity pro drogově závislé ve Spojených státech jsou nějakým
způsobem následovníky jedné organizace – Synanonu (9, 15). Tato organizace byla založena
v únoru r. 1958 v Kalifornii a její název údajně pochází od zkomoleniny slova „seminář“ používané
jedním ze zakládajících členů. Ústřední postavou Synanonu byl Charles Dederich, silný, dynamický
a charismatický vůdce, bývalý alkoholik a absolvent programu Anonymních Alkoholiků. Ch.
Dederich nejprve změnil setkání AA, která se konala v jeho domě na skupiny, jejichž členové se
vzájemně konfrontovali více přímým a emocionálním způsobem. Tyto skupiny nazval „hrou“ a tyto
„Synanon Games“ se později staly základem terapeutického programu Synanonu. Tím bylo také
dáno, že vazba mezi AA a Synanonem byla na počátku velmi těsná a účast na setkáních AA byla
pro raný Synanon charakteristická. Až v důsledku vývoje a změn v klientele směrem k drogově
závislým se charakter programu díky Dederichovi vzdaloval ideoologii AA, až došlo k jejich
úplnému odtržení a většina alkoholiků v r. 1958 ze Synanonu odešla. V září r. 1958 se spolu se
členy své skupiny odstěhoval do malého útulku v Ocean Park (Santa Monica) v Kalifornii, aby
založili komunitu, v které budou žít všichni společně. Ve spolupráci těchto několika zruinovaných
alkoholiků a narkomanů, bez prostředků či státní podpory, vybudovali za dvacet let organizaci,
která měla přechodně přes 1000 obyvatel, 2000 členů jejich „hráčského“ klubu a hodnotu 33
milionů dolarů.
Mezi hlavní ideologické změny oproti AA patřil odklon od ambulantního programu k ústavnímu a
ústup od náboženské ideologie k světské orientaci. Tyto dvě základní změny vtiskly víceméně
pevně filosofický rámec i jejich následovníkům v terapeutických komunitách. Zřejmě za těmito
změnami stojí i větší přijatelnost Synanonu pro drogově závislou mládež Spojených států. Ústup od
náboženské ideologie přitom ovšem neznamenal absenci doktríny, ale nahrazení jedné doktríny
druhou.
Hlavní terapeutické prvky Synanonu byly náhradní rodina, propracovaný systém odměňování i
trestů, modifikace chování prostřednictvím konfrontace a frustrace, specifické techniky,
charismatický vůdce a náboženská oddanost.
Fenomén náhradní rodiny spočíval v tom, že Synanon byl schopen poskytnout lidem široké zázemí
– za respektování pravidel Synanonu měl každý člen právo na jídlo, nový domov, jasně
definovanou úlohu a pozornost a podporu ostatních členů. Tato rodinná atmosféra s intenzivními
projevy loajality a podpory umožňovala členům snést tvrdé konfrontace i útoky a tak změnit
maladaptivní obranné mechanismy a nahradit je pozitivnějšími formami chování.
Systém odměny byl jedinečně dán faktem, že člen Synanonu mohl, pokud jednal správně, stoupat
v hierarchii organizace na čím dál zodpovědnější a významnější posty, spojené s celospolečenským
(„celo-synanonským“) uznáním, získávat volnost pohybu, privilegia i materiální komfort. Synanon
nebyl nijak horizontálně omezen, v podstatě byl schopen jakéhokoli rozvoje. Rozvoj poskytoval
členům nepřetržité vědomí platnosti pro společenství a vědomí potenciálu vlastního růstu. Nováček
byl neustále obklopen lidmi, kteří „to dokázali“, ač vyšli ze stejné pozice jako on. Tento aspekt
nelze nikdy plně zopakovat v komunitách zaměřených na návrat svých klientů do původního
prostředí, a komunity se tak dodnes potýkají s vytvořením účelného systému odměn (9).
Modifikace chování prostřednictvím frustrace a konfrontace považoval Dederich za neoddělitelnou
součást rehabilitace. Při vstupu nových členů vyžadoval daleko větší míru pokory (až pokoření)
uchazečů, než tomu bylo u AA při úvodní „zpovědi“. Vstup byl podmíněn značným finančním
příspěvkem (minimálně 500 dolarů) jako důkazem skutečné motivace k léčbě. Každý člen byl
vystaven nepřetržité konfrontaci se svým chováním a kritice, event. i ztrátě svého postavení či
určitých výhod, např. propustek (2).
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Nejznámější specifickou technikou Synanonu byla „hra“ – tedy skupinové sezení, při kterém se na
člena sedícího na „horké židli“ snesla smršť kritiky a zrcadlení jeho chování; tyto skupiny
v průběhu vývoje získávali stále více na agresivitě (2). Skupiny neměly formálního vedoucího,
v jejich vedení se střídali sami členové. Normou bylo člena nechránit, zrušit všechny případné
„tiché dohody“ mezi členy, nezatajovat žádný potenciálně terapeutický materiál (15). Za stejným
účelem se i obsazení skupin stále měnilo, také proto, aby se maximalizovala rozmanitost pohledů a
informací. Pláč byl podporován jako forma katarze, každý byl povinen se útokům na sebe podrobit,
stejně jako byl povinen se aktivně účastnit probírání druhých. Skupiny byly zásadně orientovány na
„teď a tady“, minulé zážitky měly podřadný význam. Další vytvořenou technikou byl „hair cut“
neboli „stříhání vlasů“, které znamenalo pro dotyčného ostrou konfrontaci jeho přestupku s
nejbližšími členy. Výsledkem byly pro dotyčného závazné přepisy do budoucna. Dále sem patří
ranní „komunity“ s převážně organizačním nábojem, případně zaměřené na problémy, v kterých se
v celku může vytvářet napětí nebo vznikat problémy. Méně konfrontačními byly „semináře“,
v kterých členové diskutovali o filozofických otázkách, často souvisejících s tématy svobody či
zodpovědnosti. Tato setkání umožňovala rozvoj intelektuálních i verbálních schopností. Extrémní
formou skupinové konfrontace byl „výlet“, kdy skupina se stejnými členy běžela strukturovaně 48
hodin, nebo skupina permanentně běžící 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, o 18 členech, v které se
vždy po 4 hodinách vyměnila dvojice účastníků za nové, čerstvé, aby neupadala intenzita dění ve
skupině. Takto intenzivní skupiny vyvíjely velmi silný tlak a vedly k extrémním zážitkům; obvykle
se také tato zkušenost neopakovala. Výsledkem všech těchto technik bylo zvýšení sebeuvědomění
člena a podpora upevnění jeho identity. Prostředí umožňovalo rozbít „staré“ obrané mechanismy a
blokovat impulzivitu toxikomanů, náhradou jim byly poskytovány nové vzorce chování s enormní
podporou ostatních členů v jejich udržení. Faktem ovšem je, že déle členem Synanonu zůstávalo
pouze asi 20% uchazečů.
Charisma vůdce bylo dáno jeho velikým nadšením, intelektem, přehledem, schopnostmi a
rétorickým nadáním. Jeho přesvědčivost byla tak veliká, že získával téměř „na smrt“ oddané
souputníky, kteří se byli ochotni pro společnou ideologii dopustit i vraždy, jako v případě pokusu o
vraždu advokáta po prohraném soudním sporu v druhé pol. 70. let, nebo ochota bývalých členů jít
do vězení místo Dedericha. S tím souvisí i téměř náboženský rozměr Synanonu, uctívání jejího
vůdce a všudypřítomná ochoty k oběti pro společné cíle. Pro ilustraci uvádím situace, kdy např.
Dederich hovořil v místním rozhlase a všechny aktivity musely ustat (včetně výuky dětí ve škole),
nebo pozvolnou ztrátu schopnosti ostatních konfrontovat nebo jakkoli kritizovat jeho samého.
Odpůrci byli postupně ze Synanonu vyloučeni, nebo odešli sami – stejně jako např. D. Deitch.
Dederichovou vizí bylo vytvoření lepší společnosti, členové Synanonu se neměli vracet do
původního prostředí. Jeho obyvatelé neměli soukromé vlastnictví, ani peníze, pracovali 7 dní
v týdnu a dalších 7 dní měli volno. Celý Synanon byl obrovským sociálním experimentem a jako
takový nakonec selhal díky tomu, že jeho zakladatel nebyl dostatečně kontrolován.
V průběhu let se Synanon stále více rozrůstal a stával plně soběstačný, synanonské firmy se
rozprostíraly po celých Spojených státech, organizace vlastnila svoje auta, čerpací stanice, letadla,
pozemky, školy. Čím dál víc se izoloval od okolí a okolní svět vnímal jako nepřátelský a
synanonský jako jediný správný. Rostl totalitarismus, snižovala se dostupnost jiných názorů a
myšlenek, normálních podnětů okolní společnosti. Nakonec Dederich prosadil např. sterilizaci
mužů či výměnu partnerů, podařilo se mu docílit, že všichni najednou přestali kouřit, v poslední fázi
bylo povoleno užívání tělesných trestů (s příslušníky hnutí punk si jinak nedovedli poradit),
hromadění zbraní k vlastní obraně a na závěr se též pokusil vyhlásit nezávislost na Spojených
státech. Dederichův rozpad vrcholil po smrti jeho ženy v r. 1977, po níž následovala jeho recidiva
na alkoholu a v r. 1978 uvěznění za podíl na pokusu o vraždu.
Ottenberg (16) vyzdvihuje nebezpečí proměny komunity v kult a uvádí, že pro mladé drogově
závislé je kult stále přitažlivou alternativou k léčbě, které dávají často přednost před konvenční
terapií, nebo když konvenční léčba selhala. Tuto tendenci dává do souvislosti s lákavě jednoduchou
nabídkou spásy člověku, který ztratil kontrolu nad svým životem. Varuje před tímto fenoménem a
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zdůrazňuje nutnost vnější i vnitřní kontroly každého léčebného zařízení, což i v našich podmínkách
není bohužel stále běžnou praxí.

ii.

Daytop a další americké protidrogové komunity

Synanon vzbuzoval (4) v letech svého rozmachu veliký zájem médií i odborné veřejnosti a byl
považován za nejefektivnější léčebný model drogových závislostí. Jeho modelem se inspiroval i
zakladatel Daytopského modelu – psychiatr Daniel Casriel. V r. 1963 navštívil se svým
spolupracovníkem kriminologem Alexandrem Bassinem Synanon s cílem založit terapeutické
centrum v New Yorku pro rostoucí populaci závislých. Casriel v něm strávil několik dní v době,
kdy tam žilo asi sto členů, většinou heroinistů, kterým se dařilo úspěšně abstinovat. Na základě této
zkušenosti a ovlivněn pracemi J. L. Morena (zakladatele psychodramatu) a C. Rogerse (jeden
z hlavních představitelů humanistické psychologie) založil v témž roce komunitu Daytop Village na
Staten Island v New Yorku. Na zakládání Daytopu se podílel i katolický kněz W. B. O’Brien, který
také dříve s Dederichem a Synanonem úzce spolupracoval. Na rozdíl od Synanonu bylo cílem
Daytopu vrátit jeho klienty do společnosti, aby zde mohli žít bez drog. Dalším rozdílem vůči
Synanonu je začlenění profesionálů do personálu a vytvoření nezávislé kontrolní instituce v podobě
správní rady. Po klientech Daytopu se nevyžadoval také žádný vstupní poplatek, čímž se značně
rozšířila potenciální populace. Daytop, stejně jako další komunitní programy, vedli často později
bývalí klienti Synanonu - D. Deitch a Brancato v Daytopu, Natale ve Phoenix House. Do dalších
protidrogových komunitních programů (ovlivněných ať Synanonem nebo Daytopem) se zapojovali
i významní profesionálové jako Rosenthal a De Leon ve Phoenix House, Densen Gerber v Odyssey
House, Ottenberg v Eagleville Hospital a Vamos v Portage. Daytop stál také u zrodu mnoha
terapeutických komunit v Evropě i jihovýchodní Asii a Msgr. O‘ Brien z Daytopu byl více než 10
let presidentem Světové federace terapeutických komunit.
Název Daytop (9) je ve skutečnosti akronymem pro „Léčení drogové závislosti u podmíněčně
propuštěných“ („Drug Addiction Treatment for Probationers“). Proto také Daytopský model tvrdě
pracuje u nováčka s kriminální minulostí na takovém rozpoložení mysli, aby byl schopen uznat
nezodpovědnost svého minulého jednání, a tím odpovědnost za své dřívější činy. Podobně jako
Synanon chtěl, aby byl budoucí člen takto připraven ještě před svým přijetím za člena, na rozdíl od
Anonymních alkoholiků. Každý uchazeč o členství musí splnit určitá pravidla (docházet na
schůzky, telefonicky se kontaktovat), přičemž zanedbávání těchto pravidel má za následek ostré
slovní výtky a obvinění, že jeho zájem o členství není dostatečný. Zároveň jsou stanoveny nové
požadavky. Teprve poté je přijat za člena a připravován individuálně i skupinově na úvodní
„zpověď“ před celou komunitou. Tato „zpověď“ je často velmi katarzní zkušeností.
V Daytopu často nepracují žádní profesionálové, klienti procházejí hierarchickou strukturou
komunity a mohou dosáhnout až k nejvyšší funkci ředitele komunity. Tento evoluční proces růstu
umožňuje klientovi stoupat k vyšším úrovním prestiže a umožňuje mu měřit v jasně rozlišitelných
pojmech rozsah vývoje a vynořování jeho vlastního sebeobrazu.
V rehabilitačním procesu musí dojít stručně řečeno ke 3 fázím: 1/ zkoumání vlastní osoby a
zpověď; 2/ změna (injektáž náhledů, důvěry a přístupů k zodpovědnému společenskému chování,
vlastní obraz); 3/ posílení a upevnění, nebo podmiňování těchto změn. Ve všech třech fázích hraje
významnou roli akční skupinové sezení (tzv. encounter), jež se koná zhruba 3x týdně. Na jedné
straně zde dochází k ostrým útokům vůči nezodpovědnému chování, na druhé straně jsou štědře
rozdávány pochvaly a ocenění skupiny. Očištění na skupinách posiluje důvěru klienta v to, že dělá
obrovské pokroky a že mu lze pomoci.
Deitch dále uvádí (9), že každá abstinenční terapeutická komunita založená na hierarchickém a
svépomocném modelu zajišťuje pro klienta „žebřík“, po kterém stoupá důstojnost a zodpovědnost
toxikomana. V určitém okamžiku (u komunity zaměřené na navracení svých členů do společnosti)
dosáhne model ovšem limitů svého růstu a jakoby zde přestává být prostor pro vývoj klientů.
Dochází zde k formalizaci struktury, struktura se stává zavedenou a proces vývoje je potlačován.
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Ironií je, že i když se v tomto okamžiku na model celkově nahlíží jako na profesionálnější a
důvěryhodnější, svým zmenšeným prostorem pro vertikální růst ztrácí svou schopnost udržovat si
klienty. Problémem je přitom zajištění dostatečného zviditelnění, důstojnosti a prestiže ve
společnosti tak, aby bylo alespoň vzdálenou obdobou osobních zisků v TK. Má-li se pacient zlepšit,
musí z léčby získat pocit pozitivní definice sebe samého, stejně jako definice sociální (která ovšem
musí vyrůstat ze znalosti okolní reality). Jednou z nabízejících se alternativ podle Deitche by pak
mohlo být rozrůstání modelu v jiných směrech – horizontálně např. do širší péče zahrnující snahu o
vymýcení sociálních kořenů narkomanie.

b) Evropské protidrogové komunity
První terapeutické komunity pro drogově závislé podle amerického modelu vznikaly v Evropě v
Anglii v r. 1970 - jednak Alpha House v Portsmouthu, kterou založil Ian Christie, a Phoenix House
v Londýně, založený Griffithem Edwardsem, bývalým toxikomanem a absolventem Phoenix House
v New Yorku. Oproti tomu terapeutické komunity v kontinentální Evropě měly zpočátku zejména
profesionální týmy. Jednak to bylo podmíněno nedostatkem vyléčených toxikomanů, jednak
nedůvěrou úřadů, že je možná spolupráce s někým jiným než s profesionály. Stejně tak zpočátku
inklinovaly terapeutické týmy k demokratickému vedení komunit a prvky hierarchie zaváděly do
léčby až průběžně, po zkušenostech získaných na stážích v Anglii, Americe či v Emiliehoeve
v Holandsku (4).

i.

Emiliehoeve

Komunita byla založena v r. 1972 s vírou, že opuštěním tradičního medicínského modelu a
podnícením vlastní odpovědnosti klientů spolurozhodováním podle zásad M. Jonese dojde ke
schopnosti klientů dělat rozumná, realistická a smysluplná rozhodnutí. Terapeutický tým v
počátcích pracoval v psychoanalytickém duchu. Rozhodování bylo věcí demokratické volby, kde
každý člen komunity měl rovný hlas, nebyly dány žádná režimová opatření, ani právo veta.
(Například bylo možné si odhlasovat, že se místo do práce jde na pláž.) Výsledkem bylo, že se
jednotliví pacienti vyhýbali vlastní odpovědnosti, volili momentálně nejpříjemnější řešení a
vyhýbali se konfrontaci, emoce byly na skupinách skrývány. To mělo za následek odehrávání
konfliktů, agování a výbuchy násilí. Po čtyřech měsících nezbyl v komunitě jediný klient a všichni
se vrátili k drogám. Až po tomto jasném krachu přijal terapeutický tým z Emiliehoeve za pomoci
bývalých členů Daytopu a Phoenix Housu jasně strukturovaný režimový program. Členové v
různých fázích pobytu si již nebyli rovni a klienti mohli „zrát“ ze své nezralé dětské role do
dospělejší v rámci bezpečného strukturovaného prostředí.

ii.

Další evropské komunity

V první pol. 70 let byly založeny komunity podle holandského modelu v Belgii a ve Švédsku, v
druhé pol. 70 let vznikaly v Itálii, Španělsku, Německu, Rakousku, Řecku (4). Většina těchto
komunit byla vytvářena podle modelu Daytop a Phoenix House. V Norsku se komunity vyvíjely z
psychiatrických oddělení, v Německu a Švýcarsku samostatně. Oproti tomu Francie nebyla vzniku
komunit podle amerického modelu nakloněna díky svým liberálním principům, ani úřady jejich
vznik nepodporovaly, takže zde můžeme najít spíše sektářské komunity, jako je „Patriarch“.
Ve východní Evropě dosáhly širšího významu zejména komunity „Monar“ v Polsku, zakládané od
r. 1978 jako zemědělské svépomocné terapeutické komunity. Jejich struktura měla velmi podobné
rysy jako Synanon, dokonce první polská terapeutická komunita založená v r. 1977 v rámci
zdravotnického zařízení název Synanon přijala za vlastní, aniž by někdo z členů jejich týmu slyšel
kdy o Dederichovi – impulsem byla v tomto případě návštěva jednoho kanadského terapeuta.
Jen pro zajímavost uvádím popis léčebného sanatoria pro závislé na drogách v Rusku (jsem si
přitom vědom jednostranné zaměřenosti zdroje, i toho, že v této zemi existují léčebná zařízení
obdobná našim). Na klinice v Jekatěrinburgu s názvem „Město bez drog“ se používají velice kruté
metody léčby závislosti na drogách (17). Lidé, kteří sem přicházejí, jsou od prvního dne vystaveni
bití a těžké fyzické práci. Podle zakladatelů centra je fyzická bolest jediným prostředkem, jak
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odnaučit narkomany závislosti. „První týden je bijeme pásky, dokud jim hýždě úplně nezmodrají“,
vypráví o odvykací léčbě jeden ze zakladatelů kliniky Igor Varov. „Lidé závislí na drogách jsou
zvířata, která ztratila veškerý smysl pro hodnoty. Takhle si budou příště vzpomínat spíš na bolest
z bití než na shánění drogy. Je to velmi efektivní. Nemůžete tenhle problém vyřešit mírnými
prostředky, musíte použít ty tvrdé.“
Kromě komunit vedených profesionály (pedagogy, psychology, psychiatry) existovala celá řada
komunit vzniklých na bázi křesťanské víry, které z určitého úhlu pohledu také využívají modelu
terapeutické komunity. O nich se krátce zmíním v následující kapitole.
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6. Religiózní komunitní programy
Kromě léčebných programů založených primárně na sebepoznání a sebepřijetí (kde víra v Boha
není určující, i když apel na duchovní rozměr může být v různé míře přítomen) existuje mnoho
programů, kde cestou ke změně je prvotně nalezení víry v Boha, přičemž druhotně jistě dochází i
k naplnění cílů „ateistických“ programů. Tyto programy jsou celosvětově rozšířeny, mají různé
charakteristiky a různou míru důrazu na víru včetně různých cílů. Některé mají jistě blíže ke kultu a
izolaci jedince od společnosti, jiné naopak mají tendenci závislé navracet do společnosti. Na jedné
straně tedy stojí komunity typu „Medžugorje“, založené sestrou Elvírou na území bývalé
Jugoslávie, a na druhé straně např. komunity Teen Challenge, jimž se níže v textu věnuji
podrobněji, neboť jsou výrazně zastoupeny i v České republice.
Teen Challenge (18) je program pro prevenci a léčbu závislosti na návykových látkách, založený
v r. 1958 Davidem Wilkersonem ve Spojených státech. Jen v USA provozuje 178 léčebných center,
z čehož 135 tvoří residenční (komunitní) programy, a mnohem více jich je ještě v dalších 62 zemích
světa. Jedná se tak o světově nejrozšířenější model léčby z nábožensky orientovaných programů.
Posláním tohoto programu je nabídnout závislým duchovní, na víru v Boha orientované, řešení
jejich potíží. Doslova se zde uvádí, že „základní příčina úspěšnosti léčby lidí s drogovou závislostí
je dána tím, že jejich studenti (tak jsou nazývání klienti T.Ch.) získají transformující duchovní
zážitek z Boží milosti“. O tomto zlomovém okamžiku se hovoří jako o „znovuzrození“ nebo o
„spasení“. Transformující síla Krista poskytuje klíč k převzetí odpovědnosti za svůj život,
k nalezení vlastní ceny a sebedůvěry, získání naděje, ke schopnosti žít s druhými v lásce, při přijetí
mravních a etických norem. To vše pomáhá lépe zvládat a ovládat svůj život.
Program v takové komunitě je zhruba na 1 rok a nabízí prostředí terapeutické podpory a
duchovního vedení. Vstup i pobyt v programu je dobrovolný a vyžaduje disciplínu, odpovědnost a
schopnost vlastního rozhodování. O studenty pečuje personál, školený organizací, pravidelně
někteří členové týmu v komunitě i trvale žijí. Denní program se skládá z několika hodin práce, např.
péče o dům, práce v kuchyni, drobné výrobně výdělečné činnosti atp., dále z času určeného pro
meditace a modlitby, společného čtení bible, účasti na mši, zpěvu, hudby, relaxace a aktivního
trávení volného času, sportu a samostudia. Studenti jsou vedeni k přijetí křesťanského způsobu
života, jak příkladem ostatních studentů a personálu, tak pedagogickým vedením. Důraz je kladen
na součinnost s místní církví, v jejímž společenství také student v okamžiku opouštění komunity
nachází pevné vazby s lidmi, kteří nikdy závislí nebyli. Student může, se vzrůstající schopností plnit
činnosti v komunitě, s rostoucí vírou v Boha a schopností positivně ovlivňovat druhé vertikálně
stoupat po žebříčku komunitních funkcí na pozici vedoucího studenta, event. i na člena týmu, či
dokonce vedoucího programu. Tím, i propojením s církevními organizacemi, je zajišťován
dostatečný prostor pro proces osobního růstu v pevném vztahovém rámci.
V České republice provozuje Teen Challenge několik terapeutických komunit pro muže i pro ženy a
má i vlastní následné léčebné programy.
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7. Vývoj v českých zemích
Pro úvodní exkurz do historie léčby drogových závislostí v českých zemích je možno začít několika
údaji (19). První svépomocné organizace pro alkoholiky vznikaly podle Skály již v obrozenecké
době v 19. století, kdy vznikaly tzv. spolky střízlivosti jako forma pomoci sedlákům, kteří nevěděli
co počít s nabytou svobodou po zrušení nevolnictví a propíjeli vlastní grunty. První protialkoholní
léčebna vznikla u nás v r. 1909 ve Velkých Kunčicích (zanikla o pět let později), přičemž první
lůžkové zařízení pro alkoholiky vzniklo ve Spojených státech v r. 1846. První protialkoholní
poradna vznikla u nás v r. 1910 (rok po vzniku první na světě v Holandsku) v Brně, ovšem během
války také zanikla a byla obnovena až o 20 let později. Averzivní léčba apomorfinem byla u nás
prvně použita v r. 1925, oproti roku 1890 v Anglii. První socioterapeutický klub pro osoby závislé
na alkoholu vznikl v Čechách v r. 1932 v Brně, přičemž podobná instituce existovala již v. 1877 ve
Švýcarsku. Další významné kroky v léčbě alkoholismu byly již zejména v režii Doc. MUDr.
Jaroslava Skály, CSc. a jeho spolupracovníků.

a) Jaroslav Skála a Apolinář
Doc. MUDr. Jaroslav Skála je význačnou, světově uznávanou osobností v léčbě alkoholismu a
zakladatel systému péče o závislé osoby v Čechách i první léčebny pro alkoholiky na komunitních
principech. Vystudoval zároveň lékařskou fakultu i institut tělesné výchovy, celý život pracoval na
rozvoji léčebných metod alkoholismu, jejich výuce a šíření, spolu s dalšími kolegy Urbanem a
Rubešem založili jedinečný výcvikový systém budoucích psychoterapeutů „SUR“ a později stál u
zrodu systému teoretického vzdělávání psychoteraputů v rámci Psychoterapetické fakulty. Je
mimořádně nadanou a charismatickou osobností a svému poslání zasvětil celý život. I
v současnosti, ve svých 84 letech, se věnuje své práci, zejména v rovině výuky následovníků. Za
svou celoživotní činnost a její přínos pro společnost byl v r. 2002 oceněn prezidentem České
republiky Medailí Za zásluhy.
Svou lékařskou praxi začal J. Skála na Psychiatrické klinice Všeobecné lékařské fakulty Univerzity
Karlovy v Praze v éře profesora Vondráčka, kde měl na starosti právě léčbu alkoholiků. V r. 1946
se zúčastnil protialkoholní konference v Bruselu a začal poznatky z ciziny a samostudia zavádět do
své praxe. Jak sám v našem rozhovoru uvedl, vliv na jeho vývoj měli myslitelé Russell, Emerson,
Carnegie, Makarenko, ale i Tomáš Baťa svými sešity o osobním růstu nebo sokolské myšlenky.
Od r. 1947 začal u svých pacientů s averzivní léčbou podáváním emetinu a v dalším roce se
rozhodl, za účelem podpory abstinence u svých pacientů, zřídit v prostorách PK socioterapeutický
klub po vzoru Anonymních Alkoholiků. Stalo se tak 5. února 1948 a také s ohledem na tehdejší
režim byl klub nazván „KLUS“ (Klub lidí usilujících o střízlivost).
KLUS, ač zaveden jako „doléčovací program“, se stal faktickým počátkem Apolinářské komunity
díky vytvoření prostoru pro pacienty, v kterém se mohli částečně realizovat pod Skálovým
vedením. Již od počátku vykazoval některé prvky komunitních principů – pravidelné setkávání,
společný cíl, stejná ideologie, určité rozhodovací pravomoci svých členů. KLUS se setkává
pravidelně do současnosti a je nejstarším fungujícím socioterapeutickým klubem v Čechách. Stal se
významnou oporou léčebného systému, kde působil jako živý důkaz toho, „že to lze zvládnout“,
nabízel pozitivní vzory pro léčené pacienty a vkládal prvek reality do „umělého světa“ komunity. A
také díky setkávání s vyléčenými pacienty KLUSu, jak sám říká, J. Skála „nevyhořel“.
Počet pacientů, alkoholiků, v tehdy tří týdenním Skálově programu založeném zejména na averzivní
léčbě se rozrůstal. Podmínky k práci v budově Psychiatrické kliniky nebyly dostačující, a tak se
podařilo vyjednat prostory v budově pro chronické pacienty v Apolinářské ulici. 7.září 1948
se Skála s 9 pacienty přestěhoval do dnešní budovy Apolináře, k dispozici měl 2 světnice o 10
lůžkách a vyšetřovnu. K ruce mu byli tamní ošetřovatelé chronických psychiatrických pacientů.
Kromě chronických pacientů zde byla umístěna venerologie, kožní klinika, oddělení pro
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homosexuály a ubytovna personálu nemocnice. Během dalších let se rozrůstal počet pacientů a díky
spolupráci se správcem budovy se Skálovi podařilo jednu po druhé získávat další místnosti po
odstěhovaných zaměstnancích nemocnice (dle svých slov správce uplácel balíčky kávy), až v r.
1952 získal Apolinář konečný rozměr 50 lůžek a 22 lůžek pro záchytnou stanici. Lůžkové oddělení
bylo rozděleno na 5 světnic o 9 lůžkách, čímž byl dán i počet a rozsah jednotlivých
psychoterapeutických skupin. V té době se také program definitivně ustálil na délce 13 týdnů.
Základní trojicí spolupracovníků utvářející v 50. letech léčebný program byli J.Skála, Arnoštka
Maťová a Dr.Marta Otterová. Od počátku byla do programu zahrnuta skupinová terapie, ranní
komunita (direktivní, zejména jako prostředek sdílení informací), aversivní léčba apomorfinem,
různá tělesná vyšetření, pracovní terapie a pohybová terapie (zpočátku pouze ve formě rozcvičky);
práce s deníkem byla začleněna po ½ roce činnosti.
Jako hlavní terapeutické prvky léčby byly vývojem postupně definovány (20):
1/ Pevný režim a bodovací systém, který nepřetržitě a tvrdě pacienty kontroloval a konfrontoval.
Vyžadovala se striktní konformita vůči pravidlům, pacienti překračující řád byli bodovacím
systémem sankcionováni (např. ve formě zkrácení propustky nebo vyloučení z léčby) a naopak
pozitivním chováním, ať prací fyzickou nebo duševní, mohli získat body pozitivní.
2/ Aversivní terapie, která měla fakticky 4 složky – biologickou apomorfinem (tzv. blinkačky) a 3
psychologické, jako byla služba na záchytné stanici, pobyt na uzavřeném oddělení pro chronické
alkoholiky nebo návštěva na oddělení pro nedobrovolné léčby.
3/ Psychoterapie, která měla také několik typů – skupinovou terapii (jež byla převážně behaviorálně
laděna), rodinnou terapii pro ženaté pacienty, individuální terapii (zřídka vedenou lékařem,
povětšinou sloužící ke konzultacím se sociální pracovnicí), komunitní psychoterapii (účast
v KLUSu a tzv. „Volná tribuna“, která sloužila k otevřené a oboustranné výměně názorů a
konfrontacím, posuzování významnějších přestupků či záležitostí týkajících se jednotlivce i celého
oddělení, přijímání významnějších rozhodnutí. Lze sem přiřadit i práci s deníkem jako formu
sebereflexe se zpětnou vazbou.
4/ Pracovní terapie – od počátku bylo důležité dát pacientům smysluplnou a hodnotnou práci, jež
měla podobu práce v Apolinářské nebo botanické zahradě, v dílně a skladu kulis Národního divadla
nebo při opravách hraček pro blízkou školku, v kuchyni porodnice a při úklidu oddělení.
5/ Pohybová terapie a zlepšování fyzické kondice – počáteční rozcvičky se díky Skálově nadšení
pro sport, při vědomí, „že něco jim místo alkoholu nabídnout musí“, rozrostly na intenzivní
sportovní trénink v podobě joggingu, kolektivních her‚ rozvoje pohybových schopností „circuit
trainingem“, otužování studenou vodou či omezování kouření.
6/ Poskytování informací a péče o duševní a duchovní rozvoj – Skála vedl během svého působení
většinu přednášek pro pacienty konaných 1x týdně, z nichž poté pacienti psali souhrny, tzv.
elaboráty. Dále se pacienti 1x týdně účastnili kvízu složeného ze všeobecných otázek, či denně
vymýšleli hesla vyjadřující apolinářské myšlenky, každou neděli večer věnovali společnému zpěvu.
7/ Odborná lékařská péče o tělesný stav byla přirozenou součástí pobytu, včetně např. vitaminových
kúr.
Některé z výše uvedených prvků mohou pochopitelně sloužit i dalším cílům, než je uvedeno,
mnoho prvků např. jistě vede k posilování skupinové koheze a identifikace s programem, naopak
jiné jsou původcem četných frustrací a obtíží či překážek ke zdolání, bodovací systém a samospráva
přispívá k vědomí odpovědností za sebe i okolní společenství v užším i širším slova smyslu.
Teoretické základy apolinářského systému léčby lze vysledovat ve Skálově publikaci citované
Kubičkou (20), kde je alkoholismus označen za „naučené chování“ na podkladě schopnosti
alkoholu „změnit nepříjemné stavy tenze, úzkosti a frustrace a vyvolávat euforii. Režim
Apolinářského oddělení má pacienty naučit jak snášet stavy stresu a úzkosti, jak překonávat zážitky
frustrace, má je naučit volnímu úsilí, novým zájmům a činnostem, jež tvoři nezbytné podmínky pro
vznik euforie“. Tamtéž je implicitně řečeno, že „měkký a tolerantní režim je pro léčbu alkoholiků
nejen nevhodný, ale přímo kontraindikován“. Jeho pacienti jsou naopak „vystaveni dlouhému
období kontrolovaného stresu“ a „konflikty mezi pacienty a přísným režimem jsou vždycky žádoucí
a konstruktivně využívány“. Jedním slovem charakterizoval svůj terapeutický přístup za
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„taraktický“ – tedy zneklidňující a stimulující (termín vznikl jako protipól názvu lékové skupiny
ataraktika).
Výrazná úspěšnost Skálova systému léčby vedla k rozvíjení poboček Apolináře i otevírání podobně
koncipovaných léčeben v celé ČR. V r. 1958 byl otevřen v Lojovicích program pro recidivující
pacienty a nedobrovolné léčby, od r. 1962 se pořádaly v Dobronicích intensivní léčebné a
doléčovací pobyty pro pacienty Apolináře, v r. 1964 byl v Lojovicích svépomocí postaven letní
chatičkový tábor pro děti z rodin závislých, v r. 1967 bylo v areálu Apolináře („Jungmanův
domek“) založeno Středisko pro děti, mládež a rodinu, v r. 1971 byla pobočka v Lojovicích
přeměněna na oddělení pro léčbu žen a v témž roce s kolegou Rubešem otevřel první zařízení pro
léčbu nealkoholových závislostí v zemi – Středisko drogových závislostí.
V Psychiatrické léčebně v Bohnicích zaváděl komunitní principy do léčby alkoholiků Rubeš, jehož
štafetu převzala Dr.Fanfulová a po revoluci prim. Nešpor. Rubeš podobně jako Skála vyčlenil
alkoholiky ze stávajícího systému léčby duševně nemocných a vytvořil samostatné AT oddělení,
ovšem charakter jeho pacientů byl zcela odlišný od Skálových. Do PL Bohnice byly umísťovány
nařízené a nedobrovolné léčby, zatímco Skála přijímal pacienty pouze k léčbě dobrovolné. Tím byl
jistě dán charakter oddělení a možnost užití komunitních prvků bylo omezenější. Změna v tomto
ohledu nastala až v posledním desetiletí, kdy prim. Nešpor prosadil nepříjímání nařízených léčeb na
AT odd. V Brně se o rozvoj AT oddělení s komunitními prvky zasloužili Dr.Šťastný,
Dr.Kostroňová, Dr.Bartošíková, v léčebně Červený Dvůr, založené v r. 1966, pevně zachovával
Skálův systém jeho bývalý pacient Dr.Kubíček, léčebny pro alkoholiky vznikaly i v Plzni, Liberci,
Šterberku, Opavě, Jihlavě, Horních Holčovicích atd.
Pokus o včlenění do komunity pro alkoholiky více prvků převzatých z komunit pro neurotiky učinil
na počátku 70. let V. Pohl v Kroměřížské léčebně (jinak řečeno více demokracie a odpovědnosti a
méně direktivity) s cílem vést pacienta k větší odpovědnosti za utváření vlastního osudu, záhy byl
ovšem tento pokus vedením primariátu zastaven (2).
Souhrnně mají u nás dle K. Nešpora terapeutické komunity pro závislé se středně dlouhým
pobytem, zásluhou J. Skály, dlouhou tradici. Podle jeho zkušeností se střednědobý pobyt
v terapeutické komunitě osvědčuje u řady pacientů závislých na alkoholu i u části žen a dívek
závislých na nealkoholových drogách (10). Nemusí ale postačovat u pokročilých, léta trvajících
stavů, u lidí bez dostatečného zázemí a s málo rozvinutými sociálními dovednostmi. Termínem
„terapeutická komunita“ je zde ovšem podle mne míněn residenční léčebný program s
komunitními prvky.

b) Další vlivy na českou protidrogovou terapeutickou komunitu
i.

Komunity pro neurotiky

Skála na počátku budování svého léčebného systému neznal ojedinělé pokusy o „léčbu komunitním
prostředím“, o Maxwellu Jonesovi se, jak říká, doslechl až v r. 1953 od Jaroslava Knoblocha.
S Maxwellem Jonesem se pak osobně setkal až v 60. letech. Jaroslav Knobloch studoval v Londýně
u H. Eysencka a v Londýnském psychoanalytickém institutu s A. Freudovou a M. Kleinovou.
Během té doby měl možnost navštívit terapeutickou komunitu M. Jonese a seznámit se tak
s komunitními principy (21). Po svém návratu na pražskou psychiatrickou kliniku se pokusil
v letech 1949-1950 zavést tyto prvky na tamní oddělení pro neurotiky, ovšem pro odpor tradiční
psychiatrie se mu to podařilo až umístěním pracoviště dále od Prahy. Nejprve v r. 1951 na státní
statek v Doksanech, pak na lesní zámeček v Lništi a konečně na Státní statek v Lobči. Zde se datuje
vznik první „ryzí“ psychoterapeutické komunity pro neurotiky ve východní Evropě otevřené v
Lobči r. 1954. Byla umístěna cca 70 km. od Prahy v budově bývalého zámečku; Knoblochem byla
vedena až do jeho emigrace na konci 60. let, poté byla dlouhá léta řízena Z. Mrázkem. Byla
komunitou autonomního typu s úspěšným uskutečněním izolace pacientů (na 6-9 týdnů) od
vlastních rodin během léčby (2). Program byl členěn na pracovní terapii a skupinovou
psychoterapii. Hlavní část denních činností měly na starosti 2 sestry, které v komunitě žily
prakticky trvale a lékař s psychologem dojížděli na toto pracoviště pouze na 0,5 dne za účelem
vizity, skupinové psychoterapie a supervize. Před a po léčbě byli pacienti připravování a doléčování

150
na Horní Palatě. Postupně se pochopitelně program dále personálně rozšiřoval a díky svým
výsledkům (pacienti uváděli v 85-90% výrazné zlepšení stavu) se stal vzorem pro budování dalších
terapeutických komunit v Čechách i pro jinou cílovou populaci. Knobloch zdůrazňuje rozdíl mezi
terapeutickou komunitou M. Jonese a svým pojetím (21). M. Jones neaspiroval při kvantitě pacientů
na dalekosáhlé psychoterapeutické cíle komunity a pojímal jí jako „všeobecný model sociálních
organizací“, zatímco Knobloch zamýšlel uvést v praxi velmi intenzivní psychoterapeutický
program, v kterém je pacientům umožněno experimentovat, aniž by vznikly ireverzibilní situace,
jaké by vznikly ve skutečném životě. Knobloch po emigraci působil spolu se svou ženou v dalších
psychoterapeutických komunitách v Americe, postuloval psychoterapeutický systém „integrované
psychoterapie“ a v letech 1993-1996 se stal předsedou psychoterapeutické sekce Světové
psychiatrické asociace. Je významným světovým teoretikem i praktikem léčebného vlivu systému
malé společenské skupiny.
Následovně po vzoru Lobče vznikly další komunity pro neurotiky: v Sadské (založil M. Hausner
v r. 1965), v Brně (M. Bouchal 1966), v Kroměříži (S. Kratochvíl v r. 1971), pro delikventy během
jejich pobytu ve vězení (Čepelák v r. 1972 v rámci práce ve Výzkumném ústavu penologickém),
přičemž s pokusy o komunitní formy léčby alkoholiků během jejich výkonu trestu začal Skála na
Pankráci již v r. 1967. Založil zde systém SPOL (ochranné léčby) s odpoledním programem
(antabus, komunita, skupina, klub, deníky), který se konal 2x týdně po dobu 8 měsíců. Obdobný
program vedl v Plzni na Borech prim. Pokora. V rámci Diagnostického ústavu zaváděl komunitní
prvky do péče Z. Tax v 60. letech, kde byl v té době také psychologem P. Hartl. Na sexuologii se o
rozvoj této formy péče zasloužil S. Hubálek.
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ii.

Výcvikové komunity

Pátráme-li dále po původu metody terapeutické komunity užívané v českých poměrech, je třeba se
zmínit o systému sebezkušenostního vzdělávání psychoterapeutů „SUR“ (22, 23). Tímto
výcvikovým programem prošly do současnosti stovky profesionálů, z nichž mnozí působí na poli
psychoterapeutické péče a to i v oblasti terapeutických komunit pro drogově závislé. Jedná se o
první a rozhodně nejvýznamnější výcvikový program v historii Českých zemí nabízející souborný
psychoterapeutický výcvik v širším rozsahu. Má tak velký podíl na současné podobě metod a
technik užívaných v TK. SUR založili v r. 1967 tři lidé – Jaroslav Skála (o kterém bylo pojednáno
již výše), Eduard Urban (profesor klinické psychologie na universitě a na krátký čas spolupracovník
J. Skály v Apolináři) a Jaromír Rubeš (jako Skála lékař a psychiatr, který vedl protialkoholní
oddělení v Psychiatrické léčebně Bohnice). Všichni tři působili alespoň částečně v oblasti léčby
závislostí. Intenzivnější výcvik v psychoterapii prodělal pouze Eduard Urban během svých
pravidelných návštěv v Lindau ve skupině vedené Larsenem Martensenem. Jednalo se o
sebezkušenostní skupinový výcvik. V Lindau byl krátce i Jaroslav Skála a po svém návratu
inicioval vznik SURu. Formace tohoto modelu mohla být ovlivněna i Knoblochovým působením
v terapeutické komunitní péči (viz. výše) a volně tak i zkušenostmi z Anglie. Zejména Jaromír
Rubeš byl znalý Jonesových principů. Struktura SUR odrážela strukturu rodiny. Hlavou rodiny byli
„prarodiče“, zakladatelé Skála, Urban a Rubeš. Pod nimi byli frekventanti organizováni do
simulovaných nukleárních rodin. Dva „rodiče“, které tak studenti i oslovovali, vedli skupinu deseti
až dvanácti „dětí“. Několik těchto skupin (rodin), obvykle 2-3, tvořilo komunitu, která měla svá
pravidelná setkání nejméně na 1 týden v roce, přičemž skupiny se v průběhu roku setkávaly i
samostatně. Při skupinových sezeních se kladl největší důraz na vlastní zkušenost (frekventanti tedy
přebíraly role pacientů), při celkově dynamicko-analytické orientaci výcviku se snahou o
různorodost užívaných specielních technik. Už v prvních letech zahrnoval výcvik skupinovou
terapii, komunitu, kluby, deníky, autogenní trénink i hypnózu, psychodrama, sociometrii,
psychogymnastiku a jiné neverbální techniky (23). Šíře užívaných psychoterapeutických technik je,
jak se domnívám, charakteristická pro pozdější české TK. V úvahách nad tímto způsobem
uspořádání psychoterapeutického výcviku profesionálů musíme zejména zohlednit tehdejší
atmosféru komunistické doby – nepřístupnou psychoterapii jako takové. Tento fakt vedl
k obtížnosti pozdějšího uplatnění nabytých zkušeností, absolutorium SUR jako kvalifikace nemělo
oficiálně žádnou hodnotu a možnosti psychoterapeutické praxe byly omezené. Nebylo tedy
pravděpodobně možné získat dostatek pacientů, aby mohl výcvik probíhat na nich. Také pokud byla
psychoterapie v té době spíše ilegální „utajenou“ disciplínou, mohlo být sdružování zájemců o
psychoterapii do společenství přirozeným jevem utváření komunity z minoritní „persekuované“
populace.
O výcvikových komunitách se také zmiňuje Pavel Hartl (24) a uvádí, že obdobný komunitní systém
výcviku středního zdravotnického personálu založily T. Bečvářová a A. Tichá. V nezdravotnických
zařízeních výcvikové komunity pracovníků školských a výchovných zařízení založili a vedli P.
Hartl, J. Kunftová-Štůrová, s psychology a vychovateli korekčních zařízení pracovali M. Urbanová
a J. Kožnar. Systém specializovaného komunitního psychoterapeutického výcviku pro práci se
závislými „Skálův institut“ založili a vedou Magdaléna Frouzová a Jaroslav Heller.
Po revoluci jsou SUR a podobné komuntní výcvikové programy stále hlavním proudem praktického
vzdělávání profesionálů v ČR a jeho zkušenosti jsou předávány do okolních zemí, o čemž svědčí i
např. opětovná spolupráce se školou v Lindau.

c) Terapeutické komunity pro drogově závislé
Drogově závislí na nealkoholových drogách zaujímali v době komunismu u nás pouze velmi malou
část léčených pacientů. Převažoval abusus léků nad ilegálně vyráběnými látkami typu pervitinu
nebo braunu a pacienti byli léčeni v rámci standardních programů pro alkoholiky. Až po pádu
komunistického režimu došlo v Česku k masivní rozvoji konsumace tvrdých ilegálních drog a tím i
k potřebě vytvoření nových léčebných modalit pro tuto specifickou skupinu pacientů.
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První terapeutickou komunitu v našich zemích určenou pouze pro závislé na nealkoholových
drogách založilo v r. 1991 občanské sdružení SANANIM v Němčicích (25). Komunita je umístěna
v malebném prostředí jižních Čech, v areálu bývalého zámečku, a k užívání má kromě obytné
budovy i přilehlé zemědělské budovy a prostorný pozemek. V komunitě od počátku pracují
profesionálové vycvičení v metodách psychoterapie zejména psychoterapeutickými výcviky typu
SUR, často vysokoškolsky vzdělaní. Do několikadenních služeb dojíždějí, v areálu trvale nikdo
z personálu nežije. Absolventi komunity jsou od počátku směřováni k reintegraci do společnosti,
jejich vertikální růst v rámci komunity je jasně omezen na spolusprávu. Tím je výrazně definován
charakter zařízení – svým založením blízký evropskému profesionálnímu pojetí komunit. Kapacita
komunita byla během let zvýšena z původních cca 13 lůžek na současných 20, je určena pro dospělé
muže i ženy a délka pobytu v ní je zhruba 1 rok. Klienti jsou přijímáni přes kontaktní centra, kde
jsou k tomuto typu léčby motivováni, a dále většinou přes detoxifikační oddělení psychiatrických
léčeben, které tak klienta na režimově-psychoterapeutický způsob léčby připravují.
K popisu Terapeutické komunity SANANIM Němčice záměrně používám popis z r. 1997 od její
vedoucí PaeDr. Martiny Těmínové s vědomím, že v průběhu posledních let se komunita dále
vyvíjela. Nicméně od níže popsaných základů se odvinulo mnoho dalších komunitních programů
pro drogově závislé a přebralo tak tyto původní charakteristiky. Takže jako ilustrativní vhled do
současných českých terapeutických komunit je tento zdroj ideální.
„Základním cílem práce s klienty je jejich trvalá abstinence a jejich zpětné zapojení do běžného
života. Během péče o klienty je třeba dosáhnout, aby 1/ byli odolní vůči dalším selháním a aby byli
připraveni na každodenní ‚boj s chutí‘; 2/ přijímali odpovědnost sami za sebe, za svá rozhodnutí a
za druhé; 3/ získali další sociální a komunikační dovednosti; 4/ si osvojili pracovní a hygienické
návyky; 5/ přijali sami sebe a získali životní pohled ‚já jsem OK, svět je OK‘; 6/ uměli řešit
konflikty; 7/ si vážili svého zdraví, zlepšili a stabilizovali svoji fyzickou kondici.“
Základním prostředkem k dosažení vytýčených cílů je samotný život v komunitě, který se
maximálně snaží přiblížit reálnému životu, který má svá pravidla a řád či režim, a ve kterém se
uskutečňují reálné i přenosové vztahy. Dále je to: individuální a skupinová psychoterapie, režim,
pracovní terapie, samoregulace (samospráva), práce s rodinou, relaxace, sociální servis, sport,
turistika a zátěžové programy. Blíže zmíním pojem samoregulace, který je pro pojem „terapeutická
komunita“ klíčový. „Pod pojmem samoregulace rozumíme podílení se klientů na řízení chodu
domu, na komunitním rozhodování a přenášení odpovědnosti na jednotlivé klienty. Tím, že jsem
schopen unést nárok, jsem schopen pochopit veškeré konsekvence problému, který řeším, tím, že se
chovám odpovědně, se otevírají ohromné možnosti svobody volby, v komunitě konkrétně
převedené do možnosti spolurozhodovat a spoluřídit celou komunitu. Základním prostředkem je
hlasovací právo na komunitách, při kterých se rozhoduje o klíčových otázkách domu a komunity.“
Program je členěn do 4 fází. Po úvodních ceremoniích, kdy klient odevzdá doklady, peníze a
dostane základní informace o léčbě, ostatní klienti nově příchozího prohlédnou, zda u sebe nemá
léky či drogy. Následně odchází klient na 24 hodinovou klauzuru, kde sepíše podrobný životopis a
popíše motivy své léčby. Pak teprve předstupuje před komunitu a představí se. Po týdnu pobytu
v komunitě, během kterého se podrobně seznámí se systémem, podepisuje základní léčebný
kontrakt a přestupuje do I. fáze pobytu. V této fázi se společně s klientem pracuje na jeho motivaci
dále se léčit a na motivaci k vlastní změně. Klient se sžívá s domem, postupně navazuje kontakty
s ostatními klienty, skupinou i terapeuty. Tím, jak roste důvěra, více se otevírá na skupinách. Má
více povinností než práv. Hlasovací právo má však již od prvního dne, tedy možnost spolupodílet se
na rozhodování komunity. Po několika měsících (zhruba 2-3) může přestoupit do II. fáze. Přestup se
odehraje před velkou komunitou (shromáždění všech členů komunity), která je jednou za měsíc.
Odchází opět na 24 hodinovou klauzuru, kde se připravuje na přestup a zpracovává elaborát.
V rámci velké komunity obhajuje svůj přestup, přičemž o jeho přestupu hlasuje celá komunita. Celý
přestup je výrazně ritualizován. Druhá fáze je zaměřena na život v domě, trvá 4-7 měsíců. Klient
pracuje společně se skupinou na vlastní změně. Zodpovídá za svěřené úkoly a zároveň za ostatní
klienty, kteří mu jsou svěřeni. V rámci domu mu jsou přidělovány funkce: „Šéf domu“, „Šéf
kuchyně“ a „Šéf hospodářství“. Tito tři klienti řídí prakticky celý chod domu. Při přestupu do III.
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fáze se provádí podobný rituál, jako při přestupu do II. fáze. III. fáze je zaměřena na postupné
odpoutávání klienta od komunity a jeho návrat do normálního života. Klient si nejdříve nachází
práci mimo dům a bydlí v komunitě. V rámci skupin konfrontuje své zážitky z venku s tím, co
v komunitě získal. Postupně si nachází bydlení poblíž komunity a potom se stěhuje tam, kde chce
žít a kde má svojí práci. Do komunity dojíždí na skupiny a velkou komunitu. Po ukončení III. fáze
je rituálně propuštěn a péči o něj přebírá doléčovací centrum.
Klienta zásadním způsobem ohraničuje 5 základních pravidel: „…při jejichž porušení je klient
z léčby vyloučen: 1/ pravidlo čistoty (jakékoli požití drog během terapie, manipulace s ní a
neinformování skupiny o jejím výskytu je nepřípustné); 2/ přijetí terapie SANANIMU; 3/ podřízení
se rozhodnutí skupiny a komunity; 4/ zákaz fyzické agrese a psychického nátlaku; 5/ sexuální
kontakty jsou možné pouze ve druhé a třetí fázi a se souhlasem komunity.“
Na základě podobných principů a s podobným programem vznikaly v Česku i další dlouhodobé
residenční terapeutické komunity pro drogově závislé. S ohledem na původ užívaných metod je
třeba uvést, že na odborné supervizi těchto programů (včetně první TK Němčice) se často podíleli a
dosud podílejí renomovaní odborníci a přímí Skálovi žáci jako M. Frouzová, nebo K. Kalina.
Většinou se jedná o smíšené komunity, léčí se zde tedy muži i ženy. V první polovině 90. let se
jednalo o komunitu „White Light“ v sev. Čechách, kde nejprve poskytovali placené služby klientům
ze Švýcarska a po poměrně krátké době změnili svou klientelu na mladistvé (již české) toxikomany,
jimž se věnují dodnes. Další z raných komunit byl dodnes tajemstvím obestřený „Pastor Bonus“,
který založili bývalý adept na kněžské povolání a jeptiška (jediné zařízení v ČR, které nabízí léčbu
partnerským párům a proklamuje užívání psychoanalytických metod), nebo „Elim“ u Písku (spíše
„pracovní komunita“), který již zanikl. V druhé pol. 90. let vznikaly rychle již standardní programy
pro léčbu toxikomanů jako TK Bílá voda, TK Nová ves, TK Magdaléna, TK Hellianna, TK Karlov
Sananimu (mladiství a později také matky s dětmi), TK Renarcon, TK Podcestný mlýn Podaných
rukou, TK Sejřek, TK Medvědí kámen, TK Krok. Všechny jmenované komunity (vyjma Pastor
Bonus) vzájemně spolupracují v rámci sekce TK A.N.O., jejich zástupci se pravidelně několikrát
ročně scházejí, diskutují společné problémy a vzdělávají se. Vzhledem k tomu, že tyto komunity
jsou závislé na financování státem prostřednictvím grantového systému, byly nuceny všechny
přijmout jednotné standardy poskytované péče (26), vydané Mezirezortní protidrogovu komisí
(nyní RVKPP). Tím je dán zásadním způsobem jejich profesionální charakter, struktura péče,
definovány jsou pravidla výběru personálu i mechanismus vnější kontroly zařízení. Jejich programy
jsou v zásadě podobné a odlišují zejména možnostmi, které jednotlivé komunity mají, ať dané
zřizovatelem, nebo místními podmínkami, nebo personálním obsazením. Jejich pestrost je ve státem
daných mantinelech dostatečná, některé více akcentují práci exuserů, další specifické terapeutické
techniky, jiné charakter pracovních či zátěžových programů, nebo míru religiozity.
Krátkodobé rezidenční programy komunitního typu pro toxikomany zajišťují zatím školská zařízení
jako je Alternativa a Cesta (pracoviště Střediska pro mládež Klíčov) a nyní již bohužel úřady
zrušený Locus. Zařízení Alternativa, založené v r. 1988, bylo přitom prvním českým residenčním
programem, kde většina léčené populace byli drogově závislí.
Kromě těchto zařízení se u nás věnuje léčbě toxikomanů i několik religiózních komunit pro ženy a
pro muže typu Teen Challenge.
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8. Základní linie odlišující terapeutické komunity.
V anglicky psané literatuře se setkáváme s rozlišováním pojetí komunity zejména podle původu
vzniku, tedy na evropské komunity pro děti a dospělé a na americké bezdrogové terapeutické
komunity (též nazývané „concept TC“). Hlavní rozdíly v pojetí mezi nimi jsou popsány
Broekaertem a dalšími následovně (6).

a) Demokracie versus hierarchie
Demokracie v praxi je formou vládnutí, v kterém celá populace má účast na vládě. Tato plnoprávná
výsada je vykonávána většinou prostřednictvím zvolených representantů a vůdců. Naproti
demokracii nestojí hierarchie, ale autokracie – forma vlády založená na absolutní moci: ne „demos“
(lidé) „kratein“ (vést), ale „autos“ (sám) „kratein“ (vést).
Hierarchií je většinou míněno pořadí pozic nebo postavení; koncepce vycházející z „ieros“ (celek) a
„archein“ (vést). To znamená vládnout skrze služební pořadí. Opakem pořadí je libovolnost,
nahodilost; chování bez pořádku nebo systému. Mohou existovat různá propojení mezi demokracií autokracií na jedné straně, a hierarchií - nahodilostí na straně druhé. Tak například v demokracii
můžeme velmi dobře najít instituce s hierarchickou strukturou (např. armáda) a zároveň
autokratická hlava státu může dělat libovolná závažná rozhodnutí.
Demokracie byla pro Maxwella Jonese pokusem zrušit pořadí pozic a dosáhnout rozhodnutí
konsensem, ale rozhodně ne nahodile. V hierarchicky strukturovaných TK jsou rozhodnutí tvořena
v závislosti na služebním pořadí a nakonec vedoucím (doufejme demokraticky kontrolovaným).
Rozdíl mezi hierarchickou a demokratickou TK souvisí v první řadě se způsobem, jakým je
přejímáno vedení a přijímána rozhodnutí; tedy, zda je založeno na služebním postavení nebo přijetí
konsensu. V obou případech mohou být považovány osoby, které rozhodují, za sobě rovné.
Bridger (1984) k tomu poznamenává, že pořadí postupu v hierarchii je podřízeno záměru každé TK
růst a rozvíjet se. V tomto smyslu navrhuje užívat pojmy „otevřený“ a „uzavřený“ k popisu daného
systému, kdy stupeň otevřenosti nebo uzavřenosti systému pomáhá rozeznat jeho další možnosti a
hlubší potenciál.
Bratter a kol. (1985) varují, abychom nezaměňovali hierarchickou strukturu a vedení během léčby
s autoritativní formou managmentu: „mnoho kritiků svépomocných terapeutických komunit mate
základní rozdíl mezi autoritativním a autoritářským managmentem. V politickém slova smyslu
může být autoritářský managment popsán jako autoritářský systém vlády, v kterém jsou lidé
donuceni k poslušnosti utlačováním a zakazováním. Autoritativní léčba označuje hierarchickou
strukturu vedení”. Ottenberg (16) upozorňuje na nebezpečí plynoucí z kombinace hierarchické
struktury a autoritativní formy vedení. Charismatický vůdce může pak dělat ta nejlibovolnější
rozhodnutí.
Residentům v evropských terapeutických komunitách pro mladistvé byly dány určité odpovědnosti
týkající se organizování instituce (6). Na počátku 20. století Lane poprvé opravdu vážně použil
princip samosprávy u dopívajících delikventů (Bridgeland 1971). Někteří autoři poznamenávají, že
samospráva má prvořadě pedagogický význam. „Dostat odpovědnost za určitou část školní
organizace nebo činnosti mění u dětí vnímání sebe sama. Dodává jim pocit vlastní ceny, což je
v rozporu s předchozím vnímáním sebeprožívání“ (Laslett 1995). Dederich se na první pohled
přikláněl k formě samosprávy. „Ta dává našim lidem šanci se naučit politickému manévrování,
volbám apod., ale má málo co dělat se závažnými politickými rozhodnutími“ (Yablonsky 1967).
Závislí byli Dederichem považováni za děti, které mají projít celým výchovným procesem.
Dederich byl ale zároveň i zákonem.
Bezdrogové terapeutické komunity (pozn. autoři míní prvotně americký svépomocný model
komunity) se musely postavit faktu, že „některé prvky jejich organizační struktury, metody
organizace, a dokonce záměrů“ se mohou zdát na první pohled podobné určitým kultům (16).
Evropské TK pro děti a dospělé tento aspekt řešit nemusely, protože psychoanalýze je neustále
konfrontovat autoritu vlastní (6).
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V případech, kde je od každého očekáváno „act as if“ (tzn. jednat „jako by“, bez ohledu na to, že
dotyčného přesvědčení je stále váhavé) nebo nakládat s „výchovnými zážitky“, jako je nošení znaků
(pozn. – např. týdenní nepřetržité nošení označení „jsem zloděj“ nebo např. nošení placky
s nápisem „kyselá prdel“ užívané v TK Němčice), se nabízí vyšetřování motivů, cílů a praxe a
sledování hranic, umístění a užívání moci. Rozlišit mezi výchovou a indoktrinací, mezi kultem a
terapeutickou komunitou a mezi charismatickým a potlačujícím vůdcovstvím je možné pouze
v komunitě otevřené nepřetržitému dotazování a pochybám. Podle autorů (6) mohou být opravdová
řešení nalezena pouze tehdy, když jsou residenti strůjci svých vlastních osudů, když se starší
residenti identifikují s problémy mladších způsobem hledání společných odpovědí, a když členové
personálu působí jako facilitátoři namísto dirigentů. Vytvoření etického kodexu „Therapeutic
Communities of America“ a „World Federation of Therapeutic Communities“ (27) je pro tyto cíle
slibným vývojem (pozn. české terapeutické komunity sdružené v rámci sekce TK A.N.O. se
přihlásili k tomuto kodexu v r. 2000). Tento kodex limituje autoritu a činnost vedoucích a
předpokládá praktiky respektující bezpečnost a základní práva jednotlivce v léčbě (16).
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b) Svépomoc versus profesionalismus
Bezdrogové terapeutické komunity pocházejí z hnutí AA a tak by primárně mohly být považovány
za svépomocné skupiny (6).
Historie TK pro děti ukazuje, že průkopníci měli rozličná povolání, ale zejména byli učiteli.
V mnoha ohledech se TK pro děti odvolává na systém sebevýchovy. Učitel může být pouze
facilitátorem a poradcem, pomáhajícím během procesu. Z určitého úhlu pohledu může být
northfieldský experiment považován za svépomocnou skupinu. Armáda se starala o své vojáky
doufajíc, že budou znovu k užitku. Bionovým záměrem bylo „... získat své pacienty pro bitvu
s neurosou s důvěrou, že jakmile je jim předán boj s tímto nepřítelem, převezmou svou vlastní
odpovědnost s velkou vervou“ (Harrison & Clarke 1992). I když poradci byli profesionály (lékaři,
analytici jako Bion, někdy také učitelé jako Bridger), zůstali v první řadě vojáky.
Byla bezdrogová terapeutická komunita ovlivněna profesionály? V dobách Synanonu
pravděpodobně ne, ale během vývoje a činnosti bezdrogových TK určitě byla. W. B. O‘Brien
(Daytop) byl kněz, D. Casriel (Daytop) psychiatr s analytickým výcvikem, M. Rosenthal (Phoenix
House) psychiatr a J. Densen-Gerberová (Odyssey House) psychiatričkou a právničkou.
Bezdrogové TK vznikající v Evropě byly daleko jasněji rozvíjeny profesionály. Psychiatrovi M.
Kooymanovi (Emiliehove) výtečně sedělo vést aktivně skupinovou terapii. V Belgii založili
bezdrogové TK dva pedagogové, kteří se také aktivně zajímali o terapii: E. Broekaertem (De Kiem)
a J. Maertensem (De Sleutel).
V evropských bezdrogových TK je personál pravděpodobně většinou profesionální (sociální
pracovníci, psychologové, pedagogové, atp.). Ve Spojených státech amerických mají bezdrogové
TK méně profesionální charakter, ale do programu je začleněno mnoho dalších terapií
(psychodrama, rodinná terapie, bonding terapie, atp.).

c) Psychoanalýza versus behaviorismus
Evropské terapeutické komunity pro děti a dospělé jsou charakteristické otevřeným vlivem
psychoanalýzy. W. R. Bion, H. Bridger a M. Jones byli analyticky vycvičení. Různí průkopníci jako
Lane, Shaw a Neill se pokoušeli skloubit funkci psychoterapeuta a manažera, ale praxe mnohokrát
ověřila, že to nefunguje.
Někteří otevřeně připouštějí, že náleží k určité škole. J. Bierer se tak např. hlásil k Adlerovi. Druzí
si naopak nepřáli být přiřazeni k nějakému směru. Např. Neill připouštěl své ovlivnění Reichem,
ovšem odmítal představu, že by byl jeho stoupencem (Neill 1983). Nebo např. Maxwell Jones
zpochybňoval svou vlastní analýzu: „Můj analytický výckvik s Melanií Kleinovou byl velmi
neuspokojivý, sama mě považovala za špatného analyzanda“ (Jones 1984).
Společný úhel pohledu deseti terapeutických komunit pro děti byl zmíněn v r. 1988 v „A Healing
Experience“. Popisují zde dlouhodobou rezidenční léčbu psychodynamicky: „Dětem a mladistvým
je zapotřebí poskytnout vhled, jednotlivci i jako skupině, do toho, jak jejich ranné zážitky přebírají
kontrolu nad jejich životy“ (Peper Harow Foundation 1988).
Americké bezdrogové terapeutické komunity naopak vystupují proti vhledu, „... protože vhled
vytváří introspekci, ale ne nezbytně změnu chování… Spíše než přijetí psychoanalytické orientace,
která přičítá heroinovou závislost rané deprivaci a nevědomým faktorům, považuje terapeutická
komunita chování související s užíváním drog za věc volby“ (Bratter 1985). Tato volba souvisí
s přebíráním odpovědnosti jako konceptem bezdrogové TK, spíše než vyhýbání se odpovědnosti při
odkazování na zážitky během dětství (to může vést k omlouvání).
Tedy americká bezdrogová terapeutická komunita může být charakterizována „operantním
podmiňováním“. Toto podmiňování má málo společného se Skinneriány nebo mechanistickým
pohledem; podle Brattera i Deitche (1985, 1984) má spíše základ v humanistické tradici
(reprezentované např. Maslowem, Perlsem a Morenem).
Propojení mezi terapeutickou komunitou a humanistickou psychologií může být vidět
v podobnostech jejich ideálů s Maslowovými. Humanistický psycholog Maslow, který rozvinul
koncepci stupňů lidských potřeb a seberealizace, popsal TK jako výchovnou instituci: „Lekce
Daytopu jsou výchovné v širším slova smyslu – učí se stát dobrou dospělou lidskou bytostí“
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(O‘Brien 1993). Maslow považuje také přímou emocionální konfrontaci za přebírání úcty k bytí
(Maslow 1967).
Tento americký humanismus a jeho vztah k chování lze také najít podle autorů (6) v myšlenkách
Casriela, významné postavy ve vývoji Daytopu a amerických TK. „Svým původem Synanon
sestával z charakterových poruch osobnosti... tyto poruchy osobnosti jsou odpojeny od svých
hlubších emocí. Psychoanalýza je u nich povětšinou neúspěšná, protože zde nemůže dojít
k přenosu. ... Můj skupinový proces zahrnuje převýchovu toho, čemu říkám „Triangular Man“,
přičemž třemi úhly „ABC“ jsou citová hnutí (Affects), chování (Behavior) a poznání (Cognition)“
(Casriel 1976). Zde se Casriel přiklání k tradici humanistické psychologie třetí cesty, která spolu
s psychoanalýzou a behaviorismem sahá po člověku v jeho aktuální situaci, v které žije a prožívá.
Behaviorální přístup, který charakterizuje bezdrogové TK, je v silném rozporu s myšlenkou trestání
a mechanistického ovlivňování. Tak jako reagovaly TK pro děti proti trestání, tak byly „výchovné
zážitky“ a „tvrdší encountery“ v bezdrogových TK považovány za známku společné odpovědnosti.
„Americká svépomocná terapeutická komunita je nedílnou součástí revoluce proti trestajícímu
trendu“ (Bratter 1985).

d) Ideologie versus sociální učení
Od vzniku bezdrogových TK hrála významnou roli ideologie („concept“) TK, která je úzce spojena
s hodnotami komunity. V knize „Synanon: The Tunnel Back“ Yablonski popisuje „the concept
box“: „V jednom souboru zde bylo asi 300 ideí (konceptů), Emerson, Freud, Thoreau, Nietzsche,
Lao-Tse a Russell jsou některé z pojmů, kterých jsem si všiml“.
Velkou důležitost pro vývoj bezdrogových TK mělo, skrze hnutí AA a Oxfordskou skupinu, „Hnutí
morální obnovy“ (Moral Rearmament Movement) se svým návratem k základním křesťanským
hodnotám (6, 9). Tato filosofie byla přijata do určité míry Daytopem a dále se šířila. V TK jdou
očekávání vůči druhým dále než „neškodit“, jdou zpět k největším hodnotě – lásce, která ke
charakterizovaná přáním toho nejlepšího druhému. To předpokládá investovat do druhého, být
aktivní v jeho růstovém procesu, být benevolentní a solidární (van der Straten 1997).
Společné žití a učení v terapeutických komunitách pro děti určuje utváření jejich morálky (Bloch
1973). Maxwell Jones zdůrazňuje ideu sociálního učení, kterou popisuje následovně: „procesem
sociálního učení míním dvoucestnou komunikaci ve skupině, motivovanou některými vnitřními
potřebami a tlaky, vedoucí k otevřenému nebo skrytému vyjadřování pocitů a zahrnující kognitivní
procesy a změnu“ (Jones 1984). Jones dal ideu do vztahu s Gestalt teorií učení Ellise a zdůraznil
význam psychoanalýzy a egopsychologie (Jones 1968). Nepokoušel se vyučovat hodnotám nebo
ideologiím, které by byly předem dané, spíše vyrůstaly ze společného učení a vzájemné
konfrontace.
Je pozoruhodné jak mnoho podobností existuje mezi touto koncepcí a popisem současného procesu
souvisejícího s encountery (pozn. – v překladu: utkání, setkání, boj) v bezdrogových TK
zachyceného R. Brackem (1996). Tvrdí, že se encounter stává stále více procesem učení mezi
jednotlivci: v dvoucestné konfrontaci pro konfrontujícího stejně tak jako pro konfrontovaného.
Zejména nelze podcenit význam skupiny, která tuto dvoucestnou konfrontaci zažívá, a jejíž členové
modifikují své chování stejně jako porozumění.
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9. Současný vývoj terapeutických komunit
a) Prolínání amerického a evropského modelu
Podle autorů (6, 28) bezesporu odlišují dvě hlavní větve TK zřetelné rozdíly. Evropské TK pro děti
a dospělé jsou charakterizovány jako demokratické, ovlivněné psychoanalýzou, zdůrazňující
sociální učení a větší roli profesionálů a umístěné v „plánovaném prostředí“, které je také
terapeutickým prostředím. Americké bezdrogové TK jsou hierarchické, konceptuální a
behavioristické, zdůrazňují myšlenku svépomoci a většinu terapeutické intervence vkládají do
konfrontačních skupin (encounter).
Mnozí autoři neváhají zdůraznit rozdíly na tomto poli: De Leon (1995) píše že „... ačkoli se název
‘terapeutická komunita’ rozvinul v těchto nemocničních podmínkách, není žádný jasný doklad o
nějakém přímém vlivu Jonesových TK na původ a vývoj TK pro závislé“ (srov. 29). Bratter a spol.
(1985) dodávají, že „... americká svépomocná rezidenční terapeutická komunita je součástí
svépomocného hnutí narozdíl od Jonesova profesionálního modelu. ‘Terapeutická komunita’
odkazuje na residenční program, který nejenom užívá uzdravené jedince jako prvotní činitele změn,
ale také se hlásí ke specifické filosofii využívající princip učení k léčebnému procesu“.
Na druhé straně jsou zde slova Maxwella Jonese, který varuje před přeháněním množství rozdílů:
„Je zde rostoucí tendence vidět daleko objektivněji rozdíly mezi ‘demokratickým’ modelem TK a
‘behaviorálním’ nebo ‘konceptuálním’ modelem TK tak jak se využívají v léčbě drogové a
alkoholové závislosti. Může se stát, že se vynoří daleko obecnější koncepce TK, která bude
spojovat charakteristiky obou modelů, a zejména pojetí sociálního učení“ (Jones 1984).
Tato vzrůstající tendence jde bez pochyb na vrub americkým a evropským průkopníkům, kteří
přinesli americkou bezdrogovou terapeutickou komunitu do Evropy na počátku 70. let. Ačkoli byli
Evropané dychtiví včlenit americký přístup, zřejmé rozdíly v kultuře, zázemí a tradici léčby
vyžadovaly koncept upravit.
Evropané nikdy úplně neodmítli psychoanalýzu. Obávali se hierarchického systému s jeho možným
nekontrolovatelným charismatickým vedením. A dobře vycvičeným tradičním profesionálům přišlo
obtížné přijmout tvrdé konfrontační techniky jako „mytí hlavy” (shaving heads), drsné „zážitkové
učení”, nošení znaků, atd. Bez ohledu na to otevřel všudypřítomný vliv americké kultury a
technologie cestu ke spolupráci přístupů a systémovému myšlení. Tento systematizující přístup
vytvořil přemostění mezi tradiční evropskou TK pro děti a dospělé a evropskou bezdrogovou TK,
která byla úzce spojena s americkým modelem. Oba dva důležití přispěvovatelé k vývoji TK pro
děti a dospělé - Jones i Bridger - byli přitahováni systemickou teorií: „Kdybychom měli opravdu
dobrý základní výcvik v behaviorálních vědách a zejména v systemické teorii, ubylo by nám zřejmě
mnoho tápání“ (Jones 1984).
Bridger jako člen Tavistockého institutu vždy popisoval TK v systemických termínech. Považuje
TK za „otevřený systém“ a ještě přímočařeji za „živý organismus“ (Bridger 1984).
Autoři dále uvádějí, že v posledních letech se stává TK čím dál více otevřenější a současně součástí
širší léčebné sítě. TK rozšiřuje svoje pojetí o další cílové skupiny např. na děti, psychiatrické
pacienty, vězně, imigranty či bezdomovce. A stejně tak se TK stávají širšími programy, které
nabízejí péči rozličným klientům, závislým na různých drogách se širokou sociálně psychologickou
problematikou. Tyto trendy vedou k určitému obecnému povědomí, které je krokem k integraci
respektujíc odlišnost.
Podle autorů je zřejmé, že se obě větve americká i evropská sbližují. Porozumění hlavním rysům
odlišujícím oba modely TK nabízí možnosti jejich budoucí kombinace, která může přinést mnoho
užitku.

159

b) Diskuse nad základními principy terapeutické komunity
Autoři (30) uvádějí, že v průběhu devadesátých let začíná být TK pro drogově závislé
konfrontována s novou výzvou. V mnoha zemích je považován klasický model TK za zastaralý a
volba směřuje k systemickému, holistickému a postmodernímu pojetí. Tyto změny přinášejí mnoho
otázek. Je pro TK nezbytná hierarchická struktura? Jak podstatná je praxe „odpovědného zájmu“
(responsible concern)? Je princip svépomoci a vzájemné pomoci dnes stejně platný jako v
minulosti? Může nadále zůstat platná víra, že je klient protagonistou vlastního života? Může být
měněna hodnotová programová základna - filosofie TK?
Dále je princip bezdrogové TK stále více porovnáván s postupy nezaměřujícími se přímo na
abstinenci jako je „harm reduction“. Množí se diskuse o efektivitě TK a zároveň o ceně této terapie
nebo o absenci nějakého soudobého podporujícího filosofického rámce. Souběžně s tím vzrůstá
zdůrazňování profesionalismu se speciálními psychologickými, výchovnými a sociálními
intervencemi a nástroji, které upravují a někdy podkopávají ústřední princip TK - svépomoc. Kromě
toho se zaměřuje pozornost na nebezpečí sektářství, chybění pozornosti k ženským specifikům a
kulturálním rozdílům, užívání drsných metod, jako je „encounter“ a „zážitkové učení“, nebo
nebezpečí ideologické indoktrinace.
Existuje mnoho vážných důvodů, proč se mění TK. Například: změny populace přicházející do TK,
mladší klientela, méně těžkých uživatelů; rozdílnosti mezi užívanými drogami, kokain,
předepisované léky, složené substance; měnící se potřeby klientů, intenzivnější práce s rodinou;
proškolenější personál, přinášející do práce vliv různých psychologických škol; trend od „co dělat“
a „jak to dělat“ k „proč to dělat“ a k „čemu to bude“. Vzrůstající počet klientů nemocných AIDS či
seropozitivních také vyžaduje změnu v užší spolupráci s vnějšími zařízeními a profesionály.
V centru pozornosti odborné veřejnosti se tedy vyskytla otázka, co tedy ještě lze považovat za TK a
co už ne. Evropská federace Terapeutických komunit tak uspořádala konferenci v Belgii v Den
Haanu v červnu 1991, za účelem najít odpověď na otázku „co nemůže být v TK změněno?“
Konference došla k následujícím závěrům:
 Svépomoc a vzájemná pomoc jsou pilíře terapeutického procesu, v kterém je protagonista
zásadně odpovědný za dosažení osobního růstu, směrem k smysluplnějšímu a odpovědnějšímu
životu; přitom je současně prospěšný své komunitě.
 TK se snaží ze všech sil o stmelení svých residentů a považuje za nezbytnou dostatečně dlouhou
dobu strávenou v programu.
 Dveře komunity musí být otevřeny společnosti a pozice ředitelů, personálu a residentů musí být
konfrontována a zpochybňována. Charismatický způsob vedení je přijatelný pouze, jestliže je
otevřený přezkoumání a otázkám.
 Členové personálu musí dodržovat standardy způsobilosti, přičemž diplomy výjimečným
hlediskem způsobilosti nejsou. Exuseři mohou velmi významně přispět k dobré funkci TK.
 TK musí udržovat svou identitu a pravidelně se vracet k důvodům své existence.
 TK se smí vždy měnit, pokud nezapomíná na své cíle a standardy.
 Residenti mohou být důvodně vyloučeni.
 TK by měla být součástí nadnárodních společností, jako je EFTC a WFTC.
 Personál musí působit v rámci hranic etického kodexu, vymezených: stupněm kvalifikace,
vztahy mezi personálem a klienty a jejich příbuznými, personálními vztahy, udržováním
schopnosti každého pokračovat v učení.
 Sdílení denního života a hodnotového systému, nepřítomnost násilí a drog, odpovědný zájem,
struktura.
Tím byla dána i odpověď na otázku, co se může v TK dále měnit a kam se bude možná vyvíjet.
Přičemž rozhodující vliv na směr vývoje má charakter současné postmoderní společnosti, jak
zdůraznil Charles Kaplan (Kaplan 1993).
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„Modernismus“ se snažil ze všech sil o řád ve společnosti. Lidé byli málo seznámeni s drogovou
závislostí, která byla vnímána jako onemocnění léčitelné psycho-zdravotnicko-výchovnou péčí
prostřednictvím detoxifikace, methadonového udržování, nebo bezdrogové léčby.
„Postmodernismus“ je charakterizován svobodou vyjadřování, znalostí drog, dostupností a
experimentováním s drogami, povolováním, a pod tím ležícím strachem z budoucnosti společnosti
vyjadřovaným jak riskováním tak ochranou. Selhávání politických odpovědí a nekončící spor mezi
represí a legalizací vede pak k rozšíření sítě rozličných komunitních řešení. O tomto problému se
podrobně zmiňuje i K. Kalina (31).
Kaplan zdůrazňuje Kooymanovo zjištění, že nejdůležitějším prvkem programu významně
ovlivňujícím jeho léčebné výstupy je stupeň zahrnutí rodiny do terapie. Zahrnutí širšího
společenství reprezentované prací s rodinou funguje jako léčebný mechanismus (Kooyman 1993).
Tím byl zaveden postmoderní výstup přepracovávání modelu komunity na otevřenou instituci
oproti komunitě uzavřené, vyčleněné (Kaplan 1993). Závislost je čím dál více vnímána jako
komplexní záležitost související s okolím a tak se zásah nemusí dít jen v hranicích daných TK, ale i
v rodině, sousedství a vnějším světě.
Autoři uvádějí, že okruh užívaných a postupně začleňovaných terapeutických technik („bonding
terapie“ /Casriel/, rodinná terapie /Kaufman/, psychodrama atp.) se stává stále širší. V této
souvislosti k tomu K. Kalina (32) uvádí, že „…se v odborně vedených TK klade stále větší důraz i
na souběžnou individulní terapii (alespoň podpůrnou a poradenskou)…“ Jinde (33) tento proces
vystihuje faktem, že „…zatímco počátkem 80. let se standardní program TK v USA sestával
převážně z komunitních setkání, pracovních úkolů a strukturovaných volnočasových aktivit, do r.
1995 se podíl (psycho)terapeutických složek programu zvýšil trojnásobně. Tím se zlepšily
podmínky pro vytrvání v léčbě a řešení problémů u těch klientů, kteří dříve často selhávali.“ S tím
souvisí i proměna role terapeuta od tzv. zralého vzoru směrem k tzv. erudovanému průvodci.
Autoři (30) dále míní, že se terapeutická komunita se stává otevřenější společnosti. Domnívají se,
že další vazby se širším společenstvím budou znamenat zahrnutí dobrovolníků a rodin do programu
a posílení spolupráce s dalšími léčebnými zařízeními. TK bude mít zvláštní roli v rozvětvené síti
komunitní péče o duševní zdraví, která zahrnuje harm reduction a methadonové programy. Síť bude
také zahrnovat denní programy, residenční péči, péči o rodinu, nezávisle žijící zařízení a sociální
práci. Různé programy se mohou rozvíjet v rámci společné filosofie TK. S úpravou je pojetí TK
využitelné a uplatnitelné také ve školách, vězeních, programech pro bezdomovce a dalších
obtížných společenských oblastech, kde skupiny osob potřebují pomoc. Terapeutická komunita
nabízí nové příležitosti, ale nebude nejlepším řešením pro ty, kteří potřebují speciální péči a
svoboda je pro ně příliš těžká.
Drogově závislí budou potřebovat fázi personalizované léčby, než se budou schopni tváří v tvář
postavit postmoderní individualistické společnosti. Nebudou-li chráněni, budou tyto osoby zahlceny
chaosem otevřeného systému a nenavážou se. Řečeno žargonem TK odpadnou. V opačném případě,
ve svépomocném a růst stimulujícím procesu TK, může vzrůstat flexibilita a posilovat ego, což
povede k vývoji směrem k větší svobodě, relativismu a moudrosti (30).
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c) Současná podoba terapeutických komunit u nás
Domnívám se, že podobu terapeutické komunity pro drogově závislé u nás velmi ovlivnily
následující faktory. Jednak krátká doba od prudkého rozmachu užívání ilegálních drog k vzniku
prvních specializovaných léčebných zařízení. Dále v 90. letech otevřená možnost čerpání
zkušeností z celého světa a vynikající profesionální systém péče o závislé na alkoholu. TK tak
mohly čerpat z bohatých zkušeností léčby závislých komunitními principy i z komunitních forem
léčby neurotiků. Profesionálové působící v této oblasti jsou odchovanci dynamicky orientovaných
výcviků typu SUR s jeho bohatostí užívaných terapeutických technik. Významnou roli měla
postupně vznikající centrální kontrola kvality péče prostřednictvím grantovým způsobem
poskytovaných dotací, neboť v našich podmínkách není prakticky možné bez státních dotací
komunitu provozovat (to má ovšem samozřejmé nevýhody, o nichž se zmíním níže). A také jasně
daná návaznost terapeutické komunity na předchozí systémové složky péče (terén, kontakt,
ambulantní péče, detoxifikace, krátkodobý a střednědobý rezidenční pobyt), která definovala
klientelu i způsob jejího přijímání. Několik let je také připravován systém akreditací těchto zařízení,
který by měl (nezávisle na poskytovateli finančních prostředků) garantovat kvalitu péče.
Současnou podobu našich terapeutických komunit pro drogově závislé tedy vystihují pojmy jako
profesionalismus, daný intenzivním vzděláváním personálu; pevná hierarchická struktura, jež
umožňuje v jasně definovaných hranicích účast demokratického způsobu vedení; vertikální
uzavřenost systému (exuseři se zásadně nestávají členy personálu v mateřském zařízení) a velká
míra horizontální otevřenosti (spolupráce s rodinou, okolím, širší společností, provázanost následné
péče); behaviorální metoda terapeutické komunity, která je otevřená široké škále užívaných
terapeutických technik s jejich akcentem na psychodynamické pojetí atp.
Domnívám se, že z amerického modelu TK je přejato do českých terapeutických komunit jen málo,
většina je ryze českého původu, event. vycházejí z evropského kontextu.
Světové trendy, jak byly vykresleny výše, jsou reflektovány i v našich podmínkách. Svědčí o tom
např. předloňské téma Celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci „Klient v síti“
týkající se i horizontální otevřenosti léčebné péče, kde jsme v referátu „Co je vlastně
resocializace?“ společně s Ing. Berdychovou referovali o potřebě otevřenosti systému terapeutické
komunity a širšího záběru práce s klienty v podobných souvislostech.
Bohužel je nutno dodat, že české terapeutické komunity se přes svůj nesporný přínos k léčbě
drogově závislých stále potýkají s nedostatkem finančních prostředků. Každý rok jsou ohroženy na
existenci díky stávajícímu systému jednoletého financování. Pravidelně v prvním polovině roku
během čekání na slíbenou dotaci nemají často ani na financování základního provozu. Tato situace
je dlouhodobě neudržitelná a pokud nebude systémově řešena, povede k úpadku kvality péče a
zvolnému přerodu našich profesionálních komunit na více svépomocné (možná z prvního pohledu
levnější) a méně efektivní zařízení.
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Novotná Kateřina: Techniky imaginace v terapii
Úvod
Člověk kromě myšlení propozicionálního je schopen přemýšlet i imaginativním způsobem a to
především ve smyslu zrakových představ. Určitá část myšlení je prováděna vizuálně. Bylo zjištěno, že při
vytváření představ se vytváří stejné reprezentace a procesy jako u vnímání. Další důležitým faktem je, že
mentální operace, které se účastní vnímání skutečných zrakových objektů: představa židle, partnera …,
prohlížíme stejným způsobem jako bychom prohlíželi skutečný objekt. Vytváření představ se může podobat
vnímání, neboť je zprostředkováno stejnými částmi mozku. Lidé, kteří mají poškozenou určitou oblast pravé
mozkové hemisféry, přestože nejsou slepí, ignorují vše, co se odehrává v levé polovině zrakového pole.
Zrakové prohlížení výrazně zasahuje i do tvorby představ. Poškození mozku vede tedy i k problémům jak
v oblasti vnímání, tak v oblasti představ.
Setkáváme se s tvrzením významných odborníků v oblasti vědy, umění – že jejich nejvíce
kreativní díla byla vytvořena pomocí zrakového myšlení. Je překvapující, že zrakové myšlení je velmi
účinné ve vysoce abstraktních oblastech (matematika, fyzika…).
Pro velkou část lidí ztělesňuje řešení problému samotné myšlení. Při řešení problému usilujeme o
nalezení cíle, ale nemáme připravené prostředky, jakými ho dosáhnout. Musíme daný cíl rozdělit na dílčí
cíle, dokud nedosáhneme úrovně, na které již máme prostředky k jejich dosažení. Strategie, které lidé
používají k rozdělení cílů na dílčí cíle, jsou tedy hlavním tématem ve stádiu řešení problémů. Jiným tématem
je způsob, kterým lidé problém mentálně reprezentují, neboť tyto reprezentace mají rovněž vliv na to, jak
snadno dokážeme problém řešit. Schopnost problém vyřešit, nezávisí na způsobu jeho reprezentace.
V některých případech se lépe uplatní propozicionální způsob nebo reprezentace, jindy je účinnější zraková
představa (imaginace).
IMAGINAČNÍ TECHNIKY
Negativní myšlenky ovlivňují naši psychickou i fyzickou kondici. Podle některých autorů se na něm
podílejí až ze šedesáti či dokonce sedmdesáti procent. Podobným způsobem ovlivňujeme svými myšlenkami,
představami a s nimi spojenými očekáváními své úspěchy, selhání i své vztahy k druhým lidem. Ničí nás
nedostatek sebevědomí, pochybnosti o sobě samých a našich schopnostech, ničí nás vlastní negativní
očekávání.
Imaginační metody vychází z předpokladu, že pomocí využívání síly naší představivosti pozitivním
způsobem ve svůj prospěch, můžeme odstranit překážky, které si vytváří naše mysl. Imaginace nám naopak
umožní stimulaci a rozvoj našich vlastních schopností. Základem imaginace je proces při kterém si daný
člověk vytváří obraz, který mu pomůže uvědomit si, co chce, aby se přihodilo. Protože se daný obraz stále
opakuje, zanedlouho v sobě vytvoří očekávání, že k této události skutečně dojde. Díky tomu pak začne jednat
v souladu s očekávaným výsledkem.
Jak chápat imaginaci? Je to místo, které nám umožňuje přirozeným způsobem překračovat hranice,
můžeme ho nazvat také “prostorem svobody”. Prostor, který umožňuje prožívat možnosti, které již nebo
ještě nejsou možné. Je to nejen prostor vzpomínek, ale také prostor okamžiku, kdy do přítomnosti vstupuje
budoucnost.
V imaginaci máme možnost prožít věci, které by se nám zdály za běžných okolností nemožné. Je to
prostor, ve kterém můžeme prožít naše přání, strach, úzkosti, touhy i tvořící schopnosti. Pozitivní aspekt
můžeme vidět například v tom, že jednou prožité situace můžeme zažít znovu. Imaginace je cesta, která nám
umožní vcítění se do pocitů nejen vlastních, ale i pocitů jiných lidí. Můžeme si představovat změněné situace
– protože v našich představách se může určitá situace proměnit.
V imaginaci se prožité skutečnosti stávají symbolem, který je prostředníkem mezi konkrétně
prožitou skutečností a pozadím naší psychiky. Souvisí s vnějším vnímaným konkrétním světem, zobrazuje
jej, proměňuje naše prožívání, a tím také tento vnější poznatelný svět.
Musíme si uvědomit, že imaginace, která má původ ve “vnitřním světě” zůstává plodná tam, kde
neztrácí kontakt se světem vnějším, kde však v něm nezůstává uvězněna, ale neustále ho přesahuje.
Pojem imaginace
- obrazotvornost, vizuální představy jako součást fantazie, schopnost domýšlet si, denní snění
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Schopnost imaginace
- schopnost člověka více či méně vědomá, vidět obraz něčeho, co už bylo nebo ještě není, a co
se možná ani nikdy nestane. Představy bývají velmi názorné, určené barvami nebo formou. Jejich
součástí mohou být také čichové vjemy, fantazie a vzpomínky v dotecích nebo i akustické vzpomínky či
očekávání. Pojem “PŘEDSTAVIVOST” naznačuje, že máme co dělat se silou – musíme počítat i s její
dynamikou. Ta dovede totiž vyvolat změny, a proto obavy a strach před ní je odůvodněný. Prostor
imaginace v nás také může vyvolávat strach tím, že nás odvede z “reálného každodenního světa” a odcizí
nás od “skutečnosti” . Ale to je hlavním důvodem o který tu jde. Svět imaginace je světem “nových
jiných možností”, které jsou také naší součástí. Nebezpečí se objevuje pokud z inspirativního dialogu
mezi všedním světem a světem imaginace se vytratí rovnováha.
Aktivní imaginace
- je metoda, kterou pro psychoterapii navrhl Carl Gustav Jung. Hlavním principem v ní je, že člověk
oživí vnitřní obrazy, přiměje vnitřní postavy k řeči, aktivizuje tak hlubinnou vrstvu své psyché, a přesto se
s těmito obrazy a hlasy vypořádává při zcela bdělém já. Jung říká, že je to metoda, při níž člověk analyzuje
nejen své nevědomí, ale také mu poskytuje příležitost, aby nevědomí samo analyzovalo jáský komplex.
Tento dialog mezi já a nevědomím je předpokladem individuačního procesu, což je psychický děj v jehož
průběhu se člověk stává tím, kým skutečně je.
Imaginace jako terapie
Imaginace aniž bychom si to nějak hluboce uvědomovali, se užívá ve všech terapeutických směrech.
Je to tím, že u všech můžeme najít společné těžiště, jakými jsou např. vzpomínky a očekávání, obavy a
naděje. Všechny tyto výše uvedené, pracují s lidskými imaginačními schopnostmi.
 Můžeme rozlišovat terapie, které pracují zásadně s imaginací např. Leuner
 A terapeutickými formami, které používají imaginativních přístupů vedle jiných metod.
Možnosti imaginativních metod v rámci terapie
1) možnosti užití představivosti v terapii
2) možnosti rozvoje schopností imaginace
3) cesta od imaginace k aktivní imaginaci
Terapie, při které užíváme imaginativní schopnosti nám, umožňuje pomocí obrazů pracovat na
obraze člověka o sobě samém i na obraze světa. Tyto obrazy nás mohou buď podporovat v dalším rozvoji
nebo naopak brzdit a omezují. Tyto obrazy jsou podbarveny emocemi, se kterými je nutné pracovat. Je
podstatné, abychom emoce skutečně prožívali, protože dochází k uvolnění energie, která je nutná k jednání.
Dále si uvědomujeme (tím, že je prožíváme) vztah k nám samým.
Terapeutická práce, ve které se užívá obrazů, navazuje na práce předních analytiků, jakými byli
např. Freud a Jung, kteří využívali snové obrazy ve své práci. V případě obrazů zakoušíme na vlastní kůži –
že o nás vypovídají, ali mohou také způsobit změny v našem prožívání. Tyto obrazy mají své významné
diagnostické a terapeutické aspekty. Všechny tyto obrazy vypovídají mnoho o nás a našem okamžitém stavu
– v každé situaci máme k dispozici obrazy našich vzpomínka či přání. Hlavní diagnostická schopnost obrazů
spočívá v diagnostice procesu – jde o výpovědní schopnost, kde ve svém vývoji se právě člověk nachází,
jaké problémy se objevují a jak tyto problémy řešit. Jaké životní možnosti se v nich objevují a jaké touhy
ohlašují novou vývojovou linii. Obrazy nám ukazují naše momentální chápání nás samých a světa, chápání
možností našich současných vztahů. A každé sebepochopení má svůj terapeutický aspekt.
Jeden z hlavních terapeutických účinků imaginace můžeme spatřovat v tom, že člověk je díky práci
na obrazech otevřenější pro více perspektiv, prožívání a jednání.
Na místě “fixních představ” jsou vyvolány rozličné možnosti prožívání, a tím i jednání. Obrazy se –
když se na ne soustředíme – mění buď spontánní, nebo zásahem terapeuta do imaginativního procesu.
Během tohoto procesu se přibližujeme k emocím a při správném prožití emoce vzniká energie k jednání.
Můžeme také zaujmout odstup vůči velmi negativním představám o sobě samých. V každém případě mohou
obrazy tužeb odhalit podstatné aspekty osobnosti, které nebyly v běžném životě dostatečně integrovány.
V průběhu imaginativní práce dochází ke změně sebecítění – můžeme zažít, že život začne probíhat
tvořivěji, tj. ve smyslu proměny osobnosti. Imaginace je obecně spojená s nadějí, protože je často směřována
na budoucnost, dochází k překročení hranic prostoru a času. Je to okamžik, kdy člověk prožívá pocit, že
danou situace lze měnit a že budoucnost je otevřená. Prožití naděje přináší základní prožitek bezpečí. Právě
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naděje, která má značný terapeutický účinek, nemůže být prožita, pokud jsou obrazy vzdálené od emocí a
tudíž i od vlastního já. Jako úkol terapeutického postupu je, aby se obrazy vzniklé imaginativní schopností
přiblížily k já. Imaginace na jedné straně překračuje hranice staré, ale zároveň vymezuje hranice nové. Tedy
imaginace jsou nejúčinnější, podaří-li se soustředit na vnitřní obrazy, velmi přesně je vidět a zcela s nimi
souznít. Platí to i naopak. Podaří-li se obrazy velmi jasně vidět a ponořit se do nich, postupně se také lépe
soustředíme na všední den.
METODY IMAGINACE:
1. Koncentrace na obrazy
- koncentrace na obraz (vyřadíme vjemy z vnějšího světa)
- vnímáme proud vnitřních obrazů a jeho proměny
- zvídavý postoj, který obrazy přijímá
- zachycení obrazu (malování, slovní zachycení)
- vnímat obraz tak, aniž bychom zkreslili naše vědomí
-

2. Uvolnění (umožní)
živější, emocionálnější imaginaci
prohloubení prožitku
příjemná poloha (vsedě, vleže, zavřené oči)
připustit, aby obrazy plynuly
hluboký nádech/výdech, uvědomění si vlastního středu
napnutí/uvolnění všech částí těla ( prvky autogen.tr.)

3. Jak zacházet s obrazy
- je možno mluvit přímo při imaginaci (výhoda pro terapeuta)
- mluvit následně po imaginaci
- možnost imaginaci namalovat
- předčasné opuštění obrazu, nebezpečí zanedbání emoce, které jsou s ní svázané (to znemožní
následnou změnu chování)
- nutné neztratit představy (uchovat v plné šíři)
- při skupinové imaginaci si vzájemně vyprávíme (dále malujeme, nebo užijeme psychodrama)
4. Indikace a kontraindikace
- možnost prožívat, cítit a zacházet s emocemi
- cílem je získat vztah k nevědomí, přiblížit se ostatním lidem, citlivější a tvořivější přístup
k sobě
- propracovat se ke svým emocím
- imaginace je vhodná při práci se sny a při akutních zatěžujících emocionálních situacích
- nevhodné u lidí, kteří i přes dlouhodobé cvičení nevidí žádné obrazy, nebo je prožívají jako
difuzní
- není vhodné při akutních a chronických psychózách
ŘÍZENÁ IMAGINACE
Metody řízené imaginace navrhují pacientovi určité obrazy, motivy či témata, u nichž má ve
vnitřním pohroužení určitou, zpravidla delší dobu setrvat. Postup může podle teoretické orientace autora
sloužit buď k sebezdokonalování se zaměřením na budoucnost, např. meditování o životním poslání,
vztazích k lidem a hodnotám, nebo spíše k analytickému odhalování méně vědomých motivů vlastního jedná
a skrytých konfliktů.
Při řízené imaginaci dává podněty a pokyny terapeut, klient se nemusí držet pokynů, pokud bude
obrazy vidět spontánně. Výchozím bodem představ mohou být snové motivy, při skupinové práci mohou
posloužit symboly, které mají mnoho významných vrstev.
Některé příklady motivů:
Motiv louky – motiv louky často zrcadlí přítomné, více méně vědomé ladění pacienta. Proto se často
motivy louky mění od sezení k sezení (momentální ladění /nálady/ se může znázornit v různých oblastech
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jako např. počasí, roční období). U neuroticky trpícího člověka se může objevit bezporuchový obraz louky,
ve kterém je vyjádřeno mistrovství, jak zakrývat konflikty a duševní problémy – tzn. silně je vytěsňovat.
Motiv potoka – jeho základním motivem je trvale tekoucí proud, na kterém se současně projevuje
určitý vývoj. Nesmíme zapomenout na to, že voda je element, který v sobě nese životní sílu. Obrazy vody
vyjadřují naše aktuální emocionální, tělesné a duševní rozpoložení i čilost našeho bytí.
Motiv hory: je zvlášť dobrým modelem na kterém jde zrcadlit vztah nejbližších vztahových osob
z raného dětství. To analogicky navazuje na motiv potoka, často také motivu domu, pramene a i osaměle
stojícího stromu nebo skupiny stromů jako skupiny lidí (rodiny). Všechny hory mají vztah k mužsky –
otcovskému a všechny prameny k žensky – mateřskému světu. Dalším krokem je výstup na horu a popis
prostředí. Lidé, kteří kladou sami na sebe vysoké nároky, tedy lidé často ctižádostiví, imaginují vysokou
horu, na kterou lze vystoupit jen s velkými obtížemi. Výstup na horu znamená něco jako identifikaci
s důležitou otcovskou nebo mateřskou postavou. Motiv hory může mít spoustu modifikací.
Motiv domu: motiv domu může být znázorněním naší osoby, nebo některé její části. V motivu domu
se vyjadřují struktury, do kterých pacient projikuje sám sebe i svá přání, záliby obranné postoje a úzkosti.
V domě se také mohou vyskytovat různé osoby. Důležité je popis domů, jeho okolí, místností. Význam je
také v tom, do jaké místnosti vstoupíme jako první apod.
Tento dům se může objevit v různých variantách. Například dům našeho dětství nás nenásilně
propojí s naším dětstvím, pak se můžeme přesunout k vlastnímu domu, který si přejeme. Domy můžeme
vnímat jako prostory, které nám poskytují bezpečí.
Motiv lesa /stromu: v tomto motivu lze rozvinout formu symbolických postav nevědomý materiál,
který volně vystupuje z nevědomí. Motiv stromu je symbolem, který zastupuje aspekty našeho lidství. Lidské
bytí, může být srovnáváno s motivem stromu. Může rozvinout korunu, nést plody, či se regenerovat. Strom
ani člověk, který nestojí ve vzduchoprázdnu. Může dojít k uvolnění představ z hlubokých vrstev, pokud je
takto oslovíme.
Řízená imaginace snižuje práh strachu a umožňuje snadnější kontakt s obrazy. Zpočátku terapeut učí,
jak přistupovat a zacházet s obrazy. Snahou je, aby se každý naučil imaginacemi zacházet sám a využíval
tuto zkušenost i mimo terapeutické situace. Není nutné dávat předost spontánní imaginaci před imaginací
řízenou. Ta může dovést k emočně bližšímu kontaktu s obrazy.
Výklad imaginace
Postupujeme podobně jako u výkladu snů, shromažďujeme nápady imaginujícího k jednotlivým
obrazům. Naší snahou je, abychom uvedli výklad v souvislosti se životem. Obrazy objevující se
v imaginaci, souvisí nejen s naší vlastní historií, ale také ukazují provázanost s obecnou lidskou
zkušeností.
Imaginace v terapii umožňuje zacházet i s negativními obrazy o sobě samém tak, abychom je
uměli zastavit nebo nad nimi mohli získat určitou kontrolu. V behaviorální terapii si například
představujeme nové (žádoucí) vzorce chování.
Existují také představy, které prožíváme negativně – neměli bychom je však měnit, nýbrž
prohlídnout si je a přijmout.
Pokud se během imaginace objeví překážky, může se proud vnitřních obrazů zastavit. V tomto
případě použijeme intervenci (viz příloha 1).
AKTIVNÍ IMAGINACE – pojem C.G. Junga
Můžeme chápat jako rozvíjení fantazijních obrazů v bdělém stavu, s nimiž se aktivně
vypořádáváme. Snažíme se i přes obtíže nechat obrazy plynout, což je velmi obtížné. Dívejte se a
pozorujte obraz, jak se sám začíná měnit, aniž byste nějakým způsobem do něj zasahovali. Všechny tyto
proměny musíte pozorně sledovat a nakonec musíte do obrazu vstoupit sami: objeví-li se nějaká postava,
která hovoří, pak i vy řekněte co chcete a naslouchejte, co vám sděluje. Tento způsob vám umožňuje
analyzovat vaše nevědomí, ale také vám otvírá cestu, aby vaše nevědomí mohlo analyzovat vás. Cílem je,
aby v aktivní imaginaci převzal kontrolu sám klient a aby tento vnitřní dialog dokázal vést sám, bez
vnější pomoci.
Imaginace nám umožňuje soustředit se na své vnitřní obrazy, jež prožíváme, a tyto obrazy
proměňují nás samé.

166
Účinky léčby, spojené s využitím psychoterapie na bázi relaxačně-imaginačních technik, lze
považovat za vědecky dokázané četnými pokusy při použití kontrolních skupin a dalších běžných standardů
ověřování psychologických metod.

Příloha č. 1
Formy terapeutické intervence
Uvádějící:
-

Pokuste si představit si …
Představte si … neříkat “vidíte”
Čekejte klidně, až něco bude zřetelné (při směsi obrazů)
Čekejte klidně, až rozeznáte víc (při nejasné představě)
Nechte si klidně čas
Můžete to popsat přesněji?
Můžete si všimnout dalších detailů?

Procítění, pocit, nálada:
- Možná byste se mohl/a květiny/něčeho opatrně dotknout/přivonět apod.?
- Jaké je počasí?
- Můžete zjistit, jaké je roční období?
- Jaký z toho máte pocit?
- Jaký je váš pocit? Jaké to pro vás je?
- Chcete se občerstvit, napít, koupat se, plavat atd.?
Podněcující ke kreativitě:
- Co byste teď chtěl dělat?
- Je ještě něco jiného, co můžete pozorovat, vnímat, zaujalo vás?
- Co s tím můžete dělat, můžete s tím něco dělat?
- Můžete něco podniknout, aby … aby ne…?
- Můžete na tom něco změnit?
- Máte chuť jít kousek dál? Máte chuť něco podniknout?
- Zásadně dávat prostor pro vlastní tvořivost formulacemi typu:
- Mohl byste …chtěl byste… chcete … jak by to bylo,
- Kdybyste … pozorujte … dbejte na … co vás napadá, že byst mohl, chtěl…
Překlenutí pauzy, orientace v prostoru a čase:
- Co bylo teď?
- Co bylo, jak to bylo v tom čase, kdy jste mlčel?
- Kde se právě nacházíte?
- Kde je vaše stanoviště – event. intenzivněji: nejprve potřebujete pevné stanoviště, najděte
si/hledejte si stanoviště (když se např. vznáší, létá)
- Odkud přicházíte … kam jdete?
Podpora
- Najděte si stanoviště
- Přezkoušejte si , uvědomte si svou polohu
- Udělejte si trochu pohodlí
- Podívejte se tam přesně. Co dělá ten …?
- Rozhlédněte se, možná tu je někdo/něco, kdo/co by vám pomohlo?
- Jste zcela sám?
- U předmětu, který budí strach: možná byste mohl trochu poodstoupit?
- Udělat pár kroků zpět … vrátit se na původní místo a pozdálí sledovat …
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- Zůstaňte stát a pozorujte, co dělá váš strach … čekejte až zcela zmizí
U pocitů nabízet jejich prožití/unesení:
- Můžete se pokusit vydržet ten pocit?
- Pokuste se ten strach/nepříjemný pocit vydržet
- Pokuste se vydržet ten strach tak dlouho, jak je to jen možné
- Vstupte do toho pocitu – event. vychutnejte si ho
- Sledujte ten pocit klidně
Podněcující asociace
- Je vám něco nápadné?
- Znáte ten pocit?
- Znáte už ten pocit z jiné příležitosti?
- Jaký výraz má ten obličej?
- Jaký dojem na vás ten obličej/výraz dělá?
- Jak by to XY mohl cítit?
- Můžete vidět/sledovat oči? Co vyjadřují, jaký je jejich výraz, jaký to na vás dělá dojem?
- Připomíná vám to někoho/nějakou jinou situaci?
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Papežová Simona: Skupinová psychoterapie psychotiků
v průběhu psychiatrické hospitalizace

SOUHRN
Ve své práci se zabývám skupinovou psychoterapií pacientů s psychotickým onemocněním.
Skupinová psychoterapie psychotiků se v mnohém odlišuje od skupinové psychoterapie neurotiků.
V první části jsou zmíněny teoretické aspekty skupinové psychoterapie psychóz, odlišnosti
z hlediska pacienta i terapeuta. Ve druhé části bych chtěla nastínit pojetí skupinové psychoterapie
psychotických pacientů na příjmovém uzavřeném oddělení v Psychiatrické léčebně Bohnice. Skupinovou
psychoterapii psychotiků považuji vedle biologické a individuální psychoterapie za významnou léčebnou
metodu, která má své místo i v rámci akutního psychotického stavu.
Klíčová slova:skupinová psychoterapie, psychotické onemocnění, terapeut, psychoedukace, terapie
uměním, socioterapie, uzavřené oddělení.
Teoretický úvod
Psychoterapie je odborná a záměrná aplikace klinických metod a interpersonálních postojů
vycházejících z uznávaných psychologických principů se záměrem pomoci lidem změnit jejich chování,
emoce nebo osobní charakteristiky směrem, který obě strany považují za žádoucí [17].
Skupinová psychoterapie je založena na uplatnění dynamiky vztahů vznikajících mezi členy
plánovitě vytvořené terapeutické skupiny. Dreikurs a Moreno mluví o skupinové psychoterapii jako o třetí
revoluci v psychiatrii.( Za první psych. revoluci jsou považovány činy franc. lékaře Philippa Pinela na konci
18. století, kdy “zbavil duševně nemocné okovů“. Do té doby byla duš. nemoc považována za regres
k animalitě, dle Pinela jde o regres k infantilitě – psychicky nemocný je jako dítě a o dítě je třeba pečovat
s porozuměním, vhodným systémem odměn je třeba posilovat žádoucí chování, systémem trestů oslabovat
nežádoucí projevy (morální model), za druhou psychiatrickou revoluci je označováno psychoanalytické
učení Sigmunda Freuda na sklonku 19. století )[9, 3,10].
Vývoj skupinové psychoterapie ovlivnili v počátcích zejména Jacob L. Moreno a Samuel R. Slavson.
Moreno vnesl do skupinové terapie spontánnost, tvořivost, pohyb, dramatičnost. Terapii zakládá na intuici,
prožití, vcítění se. Svůj přístup propracoval v metodu psychodramatu. Slavson je představitelem analytického
směru, využívá naopak volné asociace, analýzu verbálních projevů, analýzu odporů a snů, interpretace
přenosu [9].
Metody skupinové psychoterapie se ukázaly jako užitečné v tolika různých klinických situacích,
že už není dále možné mluvit o skupinové terapii, ale o skupinových terapiích. Yalom se ve své knize
„Teorie a praxe skupinové psychoterapie“ zabývá technikou úpravy základních principů skupinové terapie
na jakoukoli zvláštní klinickou situaci. Za původní považuje otevřenou dlouhodobou ambulantní skupinovou
terapii a za specializovanou např. skupinovou terapii akutně hospitalizovaných pacientů [21].
Techniku skupinově prováděného nácviku kognitivních funkcí, nácviku sociální komunikace
rozpracovali Brenner a Roder ve svém Integrovaném psychoterapeutickém programu pro schizofrenní
pacienty [18]. Nelze zapomenout na skupinovou terapii rodinných příslušníků psychotických pacientů, která
pomáhá rodině překonat stres spojený s duševním onemocněním či hospitalizací psychotika, seznamuje
s charakteristikou onemocnění, učí je identifikovat a řešit problémy s onemocněním spojené, pomáhá chápat
vlastní emoce [7, 14,15]. Význam psychoedukativních skupinových sezení pro léčbu a rehabilitaci
schizofrenních pacientů po zvládnutí akutního psychotického stavu , během hospitalizace i po ní, včetně
psychoedukací rodinných příslušníků, zdůrazňuje i Libiger v Doporučených postupech psychiatrické péče
[11].
U nás má využití skupinové terapie u psychotických pacientů nejdelší tradici v Opavě, kde je
systematicky prováděna od roku 1962 [19].
Charakteristika psychotického pacienta, charakteristiky skupiny, role terapeuta
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Ve skupinové psychoterapii psychotických pacientů je nezbytné respektovat jednak zvláštní
způsoby komunikace se světem, podstatně odlišné od komunikace normální i neurotické populace, jednak
zvláštnosti schizofrenní psychiky. Dnes schizofrenii a jí příbuzná onemocnění (akutní polymorfní
psychotické poruchy, schizoafektivní poruchy) chápeme nejčastěji zjednodušeně jako závažné psychotické
onemocnění charakterizované významnými poruchami v oblasti myšlení, vnímání, emocí, projevů chování a
kognitivních funkcí [13].
Syřišťová zdůrazňuje kontraindikaci hloubkové analýzy traumatických situací. Pacient může
zareagovat negativismem, autismem, úzkostí, zjevnou nebo skrytou agresí, novou explozí psychotických
příznaků. Závažné životní otázky je vhodné probírat formou obecných diskusí na dané téma. Některé kritické
okolnosti v životě nemocného nelze změnit, ale pouze přehodnotit, aby k nim pacient zaujal nový, neosobní
postoj. Např. paranoidní bludy nelze pacientovi vyvrátit. Pak je vhodné je opouzdřit, izolovat, zneškodnit
v jejich účinnosti. Platí zásada nevyvracet přímo obsah bludů, ale měnit pacientův postoj k nim. V průběhu
skupinové terapie psychotika je nutné povzbuzovat jeho zájmy, posilovat jeho sebevědomí, umožnit mu
získat sociální uznání. Život lidského jedince je nemyslitelný bez sociálních vazeb. I psychotik, jakkoli je
autistický, zůstává v podstatě společenským jedincem. Skupinová psychoterapie má nemocnému umožnit
obnovit a vytvářet smysluplné lidské vztahy, má poskytnout nezbytnou základnu pro novou, pozitivní
zkušenost v sociální interakci a pro korekci minulých selhání [20].
Vzhledem ke zvláštnostem práce se schizofrenním pacientem vyplývají i specifika role terapeuta.
Psychotický pacient je mimořádně vnímavý ke každému projevu neúčasti nebo lhostejnosti ze strany
terapeuta. Naopak dokáže ocenit skutečný lidský zájem. Terapeut by měl tedy v terapeutickém vztahu
fungovat jako spojenec. Syřišťová doporučuje terapeutům reagovat ve dvou rovinách: na úrovni normálního
reagování a v rovině pacientova prožívání, uvažování a chování. Prvním a základním požadavkem je tedy
terapeutovo otevřené jednání s pacientem. Terapeut musí respektovat nemocného jako člověka schopného
spolupráce, dohody a odpovědnosti. Musí být odborně znalý, autentický a lidský, pacient musí cítit, že
neztratí terapeutovu přízeň a spolupráci. Terapeut musí umět pracovat pacientovy projevy hostility,
nedůvěry, emocionální závislosti [20].
Dynamika sociálních interakcí v psychoterapeutické skupině psychotiků má ve srovnání se skupinou
neurotiků mnohem individualizovanější, sevřenější a na terapeuta centrovanější charakter. Vyžaduje od
terapeuta mnohem více aktivity než skupinová terapie neurotiků. Aktivita nesmí být zaměňována
s direktivitou nebo dokonce autoritativností – terapeut má být chránící, tolerantní, pozitivně stimulující
(vybízí např. k projevům autistické a depresivní pacienty, ale akceptuje i jejich mlčení, nevynucuje si určitý
způsob chování, ale čeká, až působením terapeutického procesu časem dojde k žádoucí změně)[19]. Většina
terapeutů zastává integrálně psychoterapeutický přístup.
Bloch se zabýval skupinově terapeutickými faktory působícími uvnitř psychotické skupiny. Zahrnuje
mezi ně: získávání náhledu, interakční učení, kohezi a podporu, otevření se, modelové učení a získávání
naděje [2].
Psychoterapeutickou skupinu lze obecně definovat jako malou sociální skupinu jedinců, usilujících
pod vedením terapeuta o splnění terapeutických úkolů a cílů. Má svoji formální i neformální strukturu a
dynamiku, svoje normy, kohezi, předpoklady, často i rituály, prochází řadou vývojových fází. Nozologickou
homogenitu skupin schizofreniků preferuje řada autorů ( Libich, Peterson, Syřišťová, Leder…) Jednoznačně
kontraindikováno je zařazení neurotiků, vede k vzájemnému napětí, které u schizofreniků zpravidla evokuje
obranné postoje, u neurotických pacientů vede k netrpělivosti, vyvíjení nežádoucích tlaků na schizofreniky,
důsledkem může být až regresivní chování neurotiků a intolerance k chování schizofreniků [20,21].
Heterogenní složení skupiny z hlediska věku vytváří přesněji model přirozené sociální skupiny. V současné
době je preferována koedukace, jejími odpůrci byli např. Slavson, Langer, Schiller [1]. Strossová preferuje
skupiny otevřené a smíšené. Kontraindikací je jen bouřlivý psychomotorický neklid, masivní halucinatorní či
bludná produkce, katatonní stupor, suicidální tendence. Za relativně kontraindikovanou považuje Strossová
paranoiu, která je pro skupinovou terapii příliš svízelná [19].Počet pacientů by se měl pohybovat v rozmezí
8-10 [1].
Charakteristikou terapeutické skupiny schizofreniků se blíže zabýval např. Kalina. Zdůrazňoval, že
komunikační frekvence ve skupinách schizofreniků je nízká, dosahuje 20-40 % frekvence komunikace
neurotiků. Vztahy mezi členy skupiny se vytvářejí pomalu, skupinová koheze se u schizofreniků objevuje za
3-4 x delší dobu než u neurotiků. Specifikem pro skupiny psychotických pacientů je léčba antipsychotiky,
která jim na jednu stranu účast ve skupinách umožňuje, na druhou stranu, zvláště v začátku léčby a při
použití vyšších dávek negativně ovlivňuje pozornost, emoční participaci, komunikační výměnu i neverbální
složku komunikace [1].
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Skupinová psychoterapie psychotiků na pav.1 v Psychiatrické léčebně Bohnice
Pav.1 je klidné, uzavřené psychiatrické oddělení pro pacienty s různými psychiatrickými
diagnózami, s vyjímkou diagnózy závislosti na psychoaktivních látkách.
Psychotičtí pacienti jsou rozděleni podle charakteru a stadia onemocnění do dvou skupin
označených barvami – zelené a modré.
Do zelené skupiny jsou zařazováni psychotičtí pacienti, kteří jsou hospitalizováni většinou poprvé,
jejichž kognitivní funkce nejsou výrazněji postiženy, pacienti u kterých lze vzhledem k časnému
terapeutickému zásahu očekávat relativně dobrou prognózu. Jejím úkolem je naučit pacienty žít kvalitním
způsobem života, porozumět duševní nemoci, posílit schopnosti komunikovat s okolím, dát jim pozitivní
zkušenost v sociální interakci. Jsou zároveň přípravou a motivací k následné ambulantní terapii, event.
terapii v denních sanatoriích.
Modrá skupina je určena pro těžší chronické psychotiky, středně těžké organické poruchy. Je
zaměřena na aktivizaci, posilování kognitivních funkcí, na resocializaci a rehabilitaci v užším slovy smyslu.
Skupiny jsou homogenní co se týká prožitku psychotické ataky, nikoliv úzce nosologicky (nejedná
se pouze o schizofrenní pac. ve smyslu F 20 dle MKN), kontraindikaci zařazení neurotických pacientů a
pacientů s poruchou osobnosti přísně dodržujeme. Skupiny jsou heterogenní z hlediska věku, koedukované,
otevřené. Otevřenost skupiny hodnotíme jako výhodu – pacienti, kteří v ní pracují déle velmi dobře působí
na nově příchozí, jsou pro ně ukazatelem perspektivy, je usnadňováno získávání kritického náhledu na
onemocnění. Výměna pacientů ve skupině vytváří také větší počet sociálních kontaktů a pestřejší možnosti
sociálního učení. V praxi během týdne zhruba 1-2 pacienti odcházejí a stejný počet přichází. Počet členů
skupiny je 6-10. O zařazování pacientů rozhoduje terapeutický tým zpravidla na svých ranních poradách.
Velkou pozornost je nutno věnovat individuální přípravě pacienta, která spočívá v pohovoru o tom, v čem
mu může skupina pomoci, ubezpečením o přátelské atmosféře skupiny, vysvětlením základních pravidel
práce ve skupině.
Jak doporučuje Hašto [4] snažíme se již od prvního dne pobytu pacienta na uzavřeném klidném
oddělení využít v léčebném procesu ergoterapii ( terapeutická metoda využívající zapojení pacienta do
pracovní činnosti, v našem pojetí jde spíše o výtvarné a jiné rukodělné činnosti) pod vedením zkušeného
terapeuta. Terapie probíhá jednak přímo na oddělení (zvláště první dny hospitalizace), nebo v malé chráněné
dílně, kde již je větší nabídka různých činností a pacient si s pomocí terapeuta zvolí svou. Orientujeme se na
proces, nikoli na výkon. Terapie umožňuje navázat s psychotickým pacientem hodnotnější kontakt,
odstraňuje pocity frustrace, bezmoci, ztracenosti v novém – uzavřeném prostředí. Přispívá k lepší akceptaci
hospitalizace, pozitivně dotváří atmosféru oddělení [12]. O povzbudivém vlivu různých činností věděli již
starověcí lékaři, ale jako skutečně léčebnou metodu u duševně nemocných ji prvně použil Ph. Pinel (17451826) ve Francii. U nás se v psychiatrických léčebnách uplatnila již v minulém století.
V dalších dnech je psychotický pacient zařazen dle zdravotního stavu do jedné z výše zmíněných
skupin, postupně k ergoterapii přibývají další terapeutické aktivity.
Skupinové terapeutické aktivity pro psychotické pacienty zařazené do zelené skupiny:
Většinou další zařazenou psychoterapeutickou aktivitou bývá arteterapie. Terapeutickou hodnotu
výtvarného umění uznávají mnohé psychoterapeutické směry, významem symbolů pro člověka se zabýval
C.G.Jung, humanistická psychologie shledává význam arteterapie v samotné tvořivé činnosti [9].
Arteterapie umožňuje jedinečné sebevyjádření na základě neverbálních prostředků, je tedy přístupná i
pacientům, pro které je slovní vyjadřování těžké, což na počátku hospitalizace často bývá. Neverbálně se dají
zprostředkovat myšlenky, pocity i vjemy, které jsou pro úsporný slovní popis příliš složité. Např. autistický
schizofrenik, který je schopný jen minimální slovní komunikace, se může velmi bohatě vyjadřovat ve svých
kresbách a posléze s ním lze navázat hodnotnější verbální kontakt pohovorem o tom, co nakreslil. Strossová
[19] doporučuje probírat jednotlivé výkresy po sobě s tím, že dojmy sděluje nejprve skupina, pak autor,
nakonec terapeut. Ne vždy je ovšem pacient v akutním stavu schopen o své kresbě hovořit, v takovém
případě jej k projevu nenutíme. S interpretacemi je nutné zacházet opatrně, mnohé jsou vysloveny pouze
v terapeutickém týmu a slouží jako podklad pro další práci s pacientem. V souladu s Pfeifferem u
psychotiků často pozorujeme rozpad jejich projekce reality jak po tvarové, tak po barevné stránce. Obrazy
dostávají bizarní podoby, barvy jsou křiklavé, nebo nápadné svou ponurostí a tísnivostí [16].
Vzhledem k charakteru onemocnění pacientů zařazených do zelené skupiny má pro další průběh
léčbu i prognózu onemocnění velký význam psychoedukace. Neochota spolupracovat (noncompliance) je
jednou z nejčastějších příčin relapsů a jejich důvodem může být nedostatečná informovanost pacientů a
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jejich rodin. V době hospitalizace je cílem psychoedukace podat účastníkům důkladné informace o povaze
onemocnění, poskytnutí podpory, upozornění, že ataka se může vrátit, zásadní je vysvětlit pacientům i
příbuzným nutnost dlouhodobé léčby antipsychotiky. Optimální volbou by byla skupinová psychoedukace
formou paralelních skupin pro pacienty a pro jejich příbuzné(Program Prelapse, Kissling, 1994). Při
psychoedukaci pacientů v PLB využíváme projekt EVOS vypracovaný v DS Nad Ondřejovem. Zde se pac.
s pomocí instruktážní videokazety dozví mnohé o svém onemocnění, v průběhu 5 - 6 sezení se dozví o
symtomatologii, průběhu nemoci, farmakoterapii, nutnosti následné péče jako prevenci relapsu, prognose
onemocnění. Po shlédnutí krátkého záznamu pobíhá skupinové sezení, kdy pac. diskutují o shlédnutém, o
svých zážitcích, terapeut zodpovídá jejich otázky. Ve skupině se nacházejí pacienti ještě s
doznívající halucinatorní nebo bludnou symptomatologií. Zde se snažíme, aby pacient mohl srovnat své
prožitky se zkušenostmi jiných členů skupiny a jejich způsobem zvládání této zkušenosti. Mnohdy nelze
dosáhnout úplné nosognosie, pak používáme zásady popsané již dříve - nevyvracení bludů, ale jejich
izolování a oproštění od emočního náboje a vlivu na pacientovo chování. Musíme pracovat také
s pacientovými pocity viny, kdy si leckdy vyčítá své chování, které souviselo s psychotickým prožíváním.
Na našem odd.bohužel nejsme schopni zajistit edukační skupiny pro rodinné příslušníky, informace
rodinným příslušníkům podáváme v rámci indiv. pohovorů a pomocí informačních brožur. Přitom podle
Leffa se 70 % kritických komentářů vyslovených příbuznými na adresu pacienta týkalo chování, jež může
být projevem negativních schizofrenních příznaků. Příbuzní kritizovali lenost, sobeckost, nedostatek péče o
sebe.Příbuzní by tedy měli mít přímé instrukce, jak rozumět projevům pacientova chování, jak rozlišit
příznaky hrozícího relapsu, jak postupovat v případě zhoršení pacientova stavu. Rodina je přirozený
podpůrný systém, pacient se v tomto přirozeném prostředí mnohem snadněji znovu učí mnohým sociálním
dovednostem, o které v důsledku nemoci přišel [7,12,14].
Často již v průběhu prvního týdne je pacient zařazen do psychoterapeutické skupiny ve vlastním
slova smyslu. Při příchodu nového člena probíhá zpravidla krátké představení skupinově starších a na ně
navazuje krátké představení nově příchozího. Orientujeme se spíše na základní údaje o pacientově rodině,
zaměstnání, zázemí než na samotné onemocnění. Pojetí skupin je vzhledem k akutnímu stavu většinou
tématické. K častým tématům patří rodina, zaměstnání, záliby. Témata lze aktuálně přizpůsobovat
potřebám pacientů ve skupině (manželství, vztah rodičů a dětí, volba životního partnera, co bych chtěl
v životě dosáhnout, jaký jsem, moje kladné a záporné vlastnosti…). Na skupině jsou průběžně probírána
témata aktuálně reagující na problematiku skupiny a dění na oddělení. Často nastává přesah pro pac.
závažných témat z edukačních skupin, kdy se znovu objevuje problematika medikace – diskuse o hlavních i
nežádoucích účincích farmak. Pacient by se měl i pomocí skupiny naučit žít s léky při zachování maximální
možné kvality života.
Obecně platí, že pacient se zprvu zapojuje do obecných diskusí, posléze hovoří i o vlastním
onemocnění, přináší zkušenosti z vlastního života. Před koncem terapie se zaměřujeme na jeho návrat do
rodiny, školy, zaměstnání, na jeho obavy a očekávání. Většina pacientů je propuštěna rovnou z našeho
uzavřeného odd., někteří jsou přeloženi k další léčbě na otevřená odd. PLB, kde započatá terapie pokračuje.
Na intramurální skupiny mnohdy navazuje skupina v rámci denního sanatoria nebo skupina docházková
v rámci ambulantní sítě.
Mezi další využívané psychoterapeutické aktivity patří modifikace psychodramatu. Psychodrama je
metoda zavedená a pro terapeutické cíle prvně využitá americkým psychiatrem Morenem. V podstatě se
jedná o modifikování a přehrávání určité scény související s problémem některého pacienta s cílem umožnit
mu porozumět jeho problémům, odreagovat a případně si osvojit jiný model chování [6,9] .Strossová [19]
považuje psychodrama v terapii psychotiků za nenahraditelné a mimořádně účinné. Pacient se chová zcela
spontánně. Lze využít techniku tzv. alter ego, kdy zpravidla terapeut vyjadřuje vnitřní hlas protagonisty.
V rámci skupin našich pacientů častěji využíváme techniku zrcadla, která umožňuje pomocnému herci nebo
terapeutovi předvést chování protagonisty v určité situaci a protagonista se sleduje jako v zrcadle. Naší
modifikací je použití videokamery, kdy se pac. sami natáčejí, scénu lze mnohokrát přehrávat, opakovaně
shlédnout. Stejně jako u klasického psychodramatu dochází k odreagování traumatických situací, k nácviku
nového způsobu chování. Po skončení každé scény sdělují protagonisté i diváci svoje pocity, konečný rozbor
provádí terapeut a snaží se především o pozitivní stimulaci protagonisty. Výhodou je větší zájem o tuto
aktivitu, protože zvláště mladé pacienty přiláká práce s videotechnikou, nevýhodou je nožné paranoidní
zpracování situace pacientem, pokud nedostatečně odhadneme jeho zdravotní stav a zařadíme pac. v příliš
akutním stadiu.
Pacientům, jejichž stav je již alespoň částečně stabilizován , je nabízena biblioterapie. Jedná se o
práci s knihou pod odborným vedením knihovnice. Pacienti zde pracují s úryvky z prozaických klasických i
moderních děl, s poezií. Cílem je probudit v pacientovi opět zájem o literaturu, trénovat soustředění,
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sebevyjádření, nikoliv bezvýznamný je také pacientův umělecký prožitek, sdílený se skupinou
spolupacientů.
Skupinové terapeutické aktivity pro psychotické pacienty zařazené do modré skupiny:
Pacienti zařazení do této skupiny mají některé psychoterapeutické aktivity shodné s výše uvedenými
( ergoterapie, arteterapie) .Většina aktivit je však odlišná, cíleně volená s ohledem na chronický průběh
onemocnění. Časté postižení kognitivních funkcí již skupinovou psychoterapii v užším slova smyslu
vzhledem k poklesu mentální výkonnosti neumožňuje. Cílem je podpora zbytkového potenciálu pac., udržení
a rozvoj kognitivních funkcí, rehabilitace v sociální oblasti. Mnohé aktivity probíhají mimo pavilon, v rámci
rehabilitačního a resocializačního primariátu. Pac.si může vybrat z široké palety aktivit nabízených tzv.
centální terapií – k dispozici je zde např. keramická dílna, košíkářská dílna, šperkařská dílna, šicí dílna…
Umístění terapeutických aktivit pro tyto pacienty mimo pavilon považujeme za jednu z cest předcházení
hospitalismu.
Mezi specifické aktivity, které využíváme pro tuto skupinu, patří nácviky sociálních dovedností a
trénink kognitivních funkcí.
Nácvik sociálních dovedností:
Jde o behaviorální postup, který užívá instrukce, modelování,
opakování a zpětnou vazbu [12]. Pod vedením terapeutky pacienti s ohledem na akt. potřeby členů skupiny
trénují různé, pro ně obtížné sociální situace. Pro pacienta s psychotickým onemocněním s chronickým
průběhem bývá obtížné např. sestavit nákup, hospodařit s penězi, napsat žádost na úřad, porozumět a
adekvátně zareagovat na různé úřední výzvy, složenky. I zde je leckdy využíváno principů psychodramatu,
kdy pacienti. sociálně zdatnější vydatně pomohou při nácviku pacientovi, který má v dané oblasti problémy.
Trénink kognitivních funkcí: Zde je především nutné pomoci pacientům (často s negativní
syptomatologií, počínajícím defektem osobnosti) najít motivaci k jakékoliv činnosti, zaměřit se na trénink
paměti, pozornosti, úsudku, zobecnění. Většinou se využívá různých her, během jedné aktivity je postupně
zařazeno několik různých činností, především s ohledem na postižení pozornosti u těchto chronicky
nemocných pacientů.
Za nezbytné považuji zařazení pohybových aktivit, které aplikujeme v podobě klasického
rehabilitačního cvičení či skupinově cílené kinezioterapie. Hátlová [5] doporučuje zařazení kinezioterapie
jako podpůrné metody v léčbě dlouhodobě hospitalizovaných schizofreniků. Schizofrenní pacienti mají
omezené vnímání vlastního těla, trpí ztrátou automaticky prováděného pohybu. Cvičení, vyžadující zvláštní
koncentraci a soustředěnost, má příznivý vliv na funkce pacientovy pozornosti. Společná cvičení vytvářejí
podmínky pro verbální i neverbální komunikaci. Se zařazením pohybu v rámci komplexní terapie
psychotických pacientů máme jen ty nejlepší zkušenosti.
Závěr
Skupinová psychoterapie psychotických pacientů si klade za cíl zlepšit kvalitu jejich života, umožnit
získání pozitivní zkušenosti v mezilidských vztazích, pomoci odstranit maladaptivní prvky v chování,
větším porozuměním onemocnění se pokusit zabránit chronifikaci a vzniku hospitalismu. Pacient nemusí
v psychoterapii věřit, aby mu pomohla. Stačí, když se jí účastní. Psychoterapie nemění svět, ve kterém
pacient žije, ale může mu pomoci, aby se s ním lépe vyrovnal, našel v něm svou cestu a radost [8].
Psychoterapie, rehabilitace a psychoedukace (včetně rodinné), se ukázala nezbytnou metodou napomáhající
adaptaci psychotického pacienta, budování jeho sociálních vztahů a vytváření pozitivního sebehodnocení.
Práce našeho terapeutického týmu na pavilonu 1 v Psych. léčebně Bohnice se i v současné, pro
zdravotnictví nelehké době, snaží zůstat těmto cílům věrná a i ve velkém soukolí klasického psychiatrického
lůžkového zařízení umožnit psychotickým pacientům léčbu podle standardů současné psychiatrické péče,
kam skupinová psychoterapie bezesporu patří.
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Pelíšková Zuzana: Terapie úzkostných neuróz za pomoci autogenního
tréninku
Některé statistiky říkají, že různými druhy neuróz trpí na 60% naší populace. To je opravdu vysoké
číslo. Autogenní trénink má velký vliv na léčbu jejích symptomů. Mudr. Vojáček ve své knize Autogenní
trénink píše:
Autogenní trénink dokáže člověka dovést k vnitřnímu prožitku „ega“, síly, vnitřní opory a jistoty,
pevnému vnitřnímu soustředění a k jakémusi zřídlu vnitřní energie a celkové stabilizaci. Dojde k posílení a
vyrovnání ega spolu se schopností chladného uvažování a rozhodování. Je to vlastně jakýsi protichůdný směr
neurotizace nebo v jiném smyslu je to možno označit jako léčbu neurózy nebo alespoň neurotických poruch a
symptomů – kladné ovlivňování, posilování a upevňování.
Pokud se správně provádí, již od prvopočátku přináší stav psychické i fyzické harmonie. Tento stav je
velice blahodárný a „samohojivý“.
Přesto je nutno připomenout, že cílem je právě toto „ozdravění“ a nikoli tento stav sám sobě, tedy
smyslem je „život“ a ne útěk od života (tak jako není cílem stále spát, ale spánkem se posilovat a osvěžit se
pro denní život). (Mudr. Karel Vojáček 1998)
Průvodním jevem autogenního tréninku je průvodním jevem něco co by se dalo nazvat euforií
(doslova dobrý, zdravý, správný pocit), která je v podstatě nejvnitřnějším principem života.
Podle Mudr.Voj. se tak děje díky zacílení na břišní centrum a pomocí hlubšího autogenního dýchání,
které zvýšeně okysličuje krev a brániční dýchání je masáží vnitřních orgánů a pohyb bránice je vlastně
podstatou smíchu.
V případech úzkostných neuróz hrají při autogenním tréninku velmi důležitou roli některé vnější
faktory:
BARVA HLASU: terapeut by měl vzbuzovat naprostou důvěru.
RYTMUS SLOV: terapeut by měl udržet pacientovu pozornost, tak aby buď neusnul, či se nevydal
po stopách svých vlastních myšlenek.
VOLBA SLOV: ze stejného důvodu by terapeut měl volit taková slova a provádět jej takovými ději
aby pacienta uchvátil. Ale také by měl volit slova, která by v pacientovi nevzbuzovala obavy nebo odpor.
Například pro lékaře běžné termíny jako: V žilách proudí krev – tepe krev – srdce buší - podbřiško nadbřiško – hýždě – trapézy - pupek, atp, jsou nevhodné. Nejen, že jim pacient nemusí dobře rozumět, ale
mohou působit cize, odzizeně od jeho těla či mohou vyvolat nežádoucí pocity. Proto je třeba pracovat s
imaginací pacienta.
Namísto krve která nám proudí v žilách můžeme například přirovnat pacienta ke stromu aby cítil jak
mu proudí životodárná míza - či živá voda od kořenů až do nejmenších větviček a lístků v koruně.
Strom může cítit chladný vánek i příjemné teplo, zároveň je pevně ukotvený v Zemi, může se jemně
komíhat do rytmu, vidět do dálky, zdravit se s ostatními stromy, cítit teplé sluneční paprsky.
Pokud by terapeut považoval za vhodné použít výrazy anatomického charakteru, měl by na to
pacienta připravit a mělo by se tak stál až pozdějších stupních nácviku autogenního tréninku, protože
všeobecně lidské tělo samo o sobě, jeho orgány a jejich funkce člověka trochu děsí.
Také výrazy typu vaše srdce tepe pravidelně zpočátku vést ke zmatku a ke zvýšení srdeční činnosti,
bušení srdce k úzkosti a zmatku.
Stejně tak by měl být terapeut opatrný kam se s pacientem v počátečních stádiích vydává.
Může ho vyděsit les, protože může být temný.
Proto je dobré zdůraznit, že les je řídký a prosluněný, vede jím široká světlá cesta.
Stejně tak pokud má pacient někoho potkat, měl by být udržovaný v bezpečné vzdálenosti a osoba by
mu měla být popsána kladně.
Také je dobré si promyslet slova, (pokud jde o individuální terapii) která odpovídají pacientovu
založení. Jestli je umělecky založený, je lepší volit poetičtější termíny a přirovnání.
Pokud je techničtější a pragmatičtější, mohla by ho taková slova zmást a zbrzdit.
Proto je lepší přirovnání k budovám, ke strojům atp.
Někdy může být vhodné před započetím autogenního tréninku prohodit nějaký vtip.
Smích uvolňuje napětí a zbavuje trapných pocitů.
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U lidí trpících úzkostnou neurózou také často dochází k poruchám spánku, jako je špatné usínání a
noční buzení.
V prvním případě pacient nemůže usnout přestože je unavený.
Je v napětí, hlavou se mu honí myšlenky v uzavřeném kruhu.
Mudr. Vojáček říká, že proces autogenního tréninku se hodně podobá uspávání dítěte.
Pocit klidu a uvolnění, bezpečí a teplo, kolébání tepem a dechem, rozlití vnitřního tepla, to vše vede
zákonitě k usnutí.
Usnutí však brání pocit chladné hlavy, jasné mysli a vnitřního soustředění.
Pokud tyto pocity při autogenním tréninku od kterého očekáváme usnutí vynecháme, nutně to vede
ke spánku. Proto nepomáhá počítání oveček, protože zaměstnává intelekt.
Nejlepší je se soustředit na tíhu a teplo, těžká víčka pod kterými se skrývá sladký spánek, na vlnící se
lán obilí, na oceán po kterém pomalu běží vlnky, koruny stromů, které se pomalu houpou v v poledním
horku.
Lze do toho také zapojit vzdálené zvuky tramvají, které mohou znít jako noční cikády.
K celkovému zklidnění také přispívají nemalou měrou vůně a hlavně se velmi dobře představují.
Takže nespavec si snadno může představit vůni eukalyptového háje, sandalového lesa, vanilky a
nebo skořice.
V druhém případě, pokud jde o noční buzení, lze v dalších, pokročilejších fázích autogenního
tréninku přistoupit také k ovládání a vylepšování nepříjemných snů, které někdy v pocitech přetrvávají až do
dalšího dne.
Či si navozovat tzv. výchovné sny, nebo sny pomáhající.
Přát si před spaním, aby se to či ono zlepšilo atp.
Pokud již má pacient dobře zvládnuté základní dovednosti autogenního tréninku, lze vstoupit
do další fáze a to jsou formulace či mantry.
Je dobré na počátku volit formulace, které zbavují osobní zodpovědnosti. Například namísto „udělám
to“ – „udělá se to“ nebo „práce jde kupředu“.
Vlivem mimovolních automatických mechanismů se výsledky dostaví často během několika dní.
(Mudr.Voj.)
Domnívám se, že aby pacient mohl v účinky takových formulí uvěřit, nutně musí být
v pokročilejší fázi autogenního tréninku a mít s ním i v jiných směrech dobré zkušenosti. Zvláště u lidí, kteří
trpí úzkostnou neurózou provázanou navíc třeba alkoholismem, kteří zažili mnoho osobních neúspěchů a
relapsů je taková gradace přímo nutná. Jde o to, že potřebují prožít nějaký úspěch, proto se na ně nesmí klást
hned od počátku velké nároky, aby se tento kýžený úspěch, který je postrčí kupředu dostavil co nejdříve.
Rozhodně se nesmí v takovém pacientovi vyvolat pocit dalšího neúspěchu, tím by se mohl celý proces
a vývoj nadlouho zarazit.
Formulace by se měly stále držet tématu, ale měly by gradovat:
1/ udělá se to 2/ práce jde kupředu 3/ já to udělám
nebo: 1/ bude zase dobře 2/zítra bude dobře 3/ celý týden bude dobrý 4/ týden, měsíc je dobrý 5/
život je dobrý
nebo: 1/ všechno půjde s rozvahou a klidně 2/jen vážně a rozhodně! 3/ Vždy rázně a energicky!
4/ budu rázný a průbojný! 5/ jsem rázný a průbojný 6/ jsem odvážný!
A nakonec už stačí formulovat jen jediné slovo: „Odvaha!“
Příklady formulací podle Mudr Vojáčka, které se hodí na
ZKLIDNĚNÍ – Cítím hluboký mír a klid - Klid přichází sám od sebe Klid se stále prohlubuje
ÚZKOST - Myslím a jednám volně - Klidný a svobodný od všeho strachu Napětí a úzkost na mě nemůže - O nic nejde - Nejde o život
NÁRUŽIVOST – Alkohol je lhostejný - Alkohol je odporný - Hospoda je lhostejná Budu žít bez alkoholu – Když nepiju, mám z toho radost – Jsem úplně svobodný
SCHOPNOSTI – Hlava je příjemně lehká – Mysl se rozjasní – Paměť se vyjasní –
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Vůle se posílí – Paměť bude silnější – Myšlenky přijdou samy od sebe
Cílem nácviku autogenního tréninku je, aby ho člověk mohl využívat ve svůj prospěch v běžném
životě.
Za předpokladu, že už se člověk umí sám uvolnit a přeladit, lze autogenní trénink využívat v různých
životních situacích.
Přestože relaxace není tak hluboká, lze dosáhnout řady účinků jako při plně provedeném cvičení
autogenního tréninku.
Podmínkou však je plně zvládnuté navození žádoucího stavu pod předchozím vedením terapeuta.
K navození okamžitého uvolnění.
Lze tak přímo „v terénu“ (v práci, ve
ve škole, před důležitým rozhodnutím) rychle dosáhnout
Úlevy
Zklidnění afektů či napětí
Mikroodpočinku
Osvěžení
Posílení
Vyladění psychického stavu atp.
Zrušení obav…etc
Fakt, že tato metoda tu není jenom a pouze pro lidi trpící úzkostnou neurózou, ani jen pro ty,
kteří trpí jakkoli jinou poruchou, ale že je vhodná pro udržení životní rovnováhy a psychické hygieny vhodná
pro každého svědčí fakt, že ji používá mnoho terapeutů, lékařů, ale manažerů a osob, které jsem vystaveny
velkému stresu.
Rozhodně však není dobré se tuto techniku učit sám, za pomoci různých brožurek, které u nás vychází
v hojném počtu. Je dobré se tuto techniku naučit pod vedením odborníka.
tuto

(Podklady pro tuto práci byly čerpány z knihy Autogenní tréning od Mudr. Karla Vojáčka, který
knihu napsal ke stému výročí narození zakladatele autogenního tréninku I.H.Schultze)

177

Profousová Zuzana: Hledání identity v mladší dospělosti
Hledání vlastní identity, hledání sebe sama je dlouhý proces, který začíná v raném dětství a i v
dospělosti je prožíván jako problém. Pojem identita není snadné definovat. Při usilování o identitu se člověk
pokouší dostihnout sám sebe, stát se sám sebou. Identitu lze charakterizovat slovy: být jedinečný a žít
v jednotě se sebou samým. Identita je dána vědomím, sebevědomím-vědomím sebe sama, reflexí a znalostí
sebe sama.(Přehled psychologie, 1999, s.183)
Vědomí vlastního já je specifickým rysem osobnosti. Já je funkcí, která určuje identitu člověka i její
kontinuitu v čase. Je centrem osobnosti, zpracovává a sjednocuje veškerou zkušenost, integruje a koordinuje
většinu projevů člověka. Funguje jako aktivní činitel i jako pasivní objekt vlastního hodnocení, tj. obraz já.
Obraz vlastního já je výsledkem zobecnění zkušeností se sebou samým. Zkušenost je vytvořena na základě
vlastního sebeprožívání, tzn.na základě smyslových a pocitových informací. Také podle sociálních reakcí
jiných lidí. Tyto informace člověk nějak prožívá, rozumově zpracovává a hodnotí. Výsledkem je obraz
vlastního já., tělesného a psychického. Tělesné já: Člověk svoje tělo určitým způsobem akceptuje, přijímá,
vnímá, poznává, pociťuje, hodnotí a vědomě reguluje jeho aktivitu. Zaujímá k tělu určitý postoj. Z hlediska
klienta: Je důležité, aby byl tento obraz akceptován, aby člověk přijímal svůj zevnějšek takový jaký je, aby
byl sám se sebou identifikován. Např. u nádorově nemocných, při léčbě dochází k tělesné změně, vypadání
vlasů – což je mnohdy hůře snášeno než samotná hrozba nemoci. Při těhotenství, kdy se ženě mění tělo, také
mnohdy může těžko snášet, i když se ví, že tato změna není trvalá.Či po nehodách, které zanechají viditelné
následky na těle, např. amputace části těla. Nebo handicapovaní lidé od narození, mnohdy nemusí přijmout
své postižení po celý svůj život.
Na hodnocení vlastního těla mají veliký vliv i sociokulturní faktory. Pro člověka je důležité jak na
něho reagují ostatní lidé, do jaké míry se podobá aktuálnímu ideálu krásy atd. např. bolimie, držení
neustálých, různorodých diet.U povolání modelky, zpěvačky, může stárnutí být prožíváno velmi
traumaticky.
Psychické já je souhrnem duševních procesů a vlastností. Člověk si uvědomuje svoje vlastní pocity,
myšlenky, postoje i projevy chování a na základě znalostí sebe sama, podle aktuálního sebehodnocení, a
z toho vyplývající sebedůvěry dokáže regulovat svoje chování. Z hlediska klienta:Např. Alkoholik by se měl
naučit novou cestu domů z práce, aby se nevystavoval nebezpečí hospody. Nebo se naučit odmítat pití ve
společnosti.
Jedinec si ve vztahu k sobě uvědomuje i názory a postoje ostatních lidí, které mu dávají určitou
hodnotu. Je mu poskytnuta informace o něm samém, jak se jeví ze sociálního hlediska. (Vágnerová, 1996,
s.101-2) Někdo je sympatický svým působením na lidi, úsměvem, zájmem o okolí. Svým oblečením a
účesem, které ukazuje, zda se dotyčný zajímá o svůj zevnějšek, zda se má rád.
Mladiství naopak mohou a chtějí okolí svým oblečením, chováním šokovat okolí, chtějí provokovat.
Součástí sebepojetí jsou i sociální role, které člověk během svého života získá. Jednotlivé role jsou
integrovány do celkového sebepojetí, tj.obrazu já. Sebepojetí, komplexní obraz vlastního já , vyplývá ze
sebepoznání. Sebepoznání souvisí se sebehodnocením, čímž dostává obraz vlastního já určitou hodnotu,
která souvisí s uvědoměním si vlastních kompetencí.Svědomí, spojené se systémem osobních hodnot,
získává ve vztahu k sebehodnocení důležitou autoregulační funkci.
Hodnocení je možné na základě srovnání sebe sama s někým jiným. Buď s reálnou bytostí, která je
pro dotyčného vzorem nebo s ideálem vlastního já.
Míra spokojenosti se sebou samým, úroveň sebevědomí a sebeúcty jsou dány rozdílem mezi reálným
já, tzn. aktuálním sebepojetím jedince a ideálním já, které představuje cíl osobního směřování. Pokud je
člověk sám se sebou nespokojený, má nízké sebevědomí, je rozdíl mezi reálným sebehodnocením a ideálním
já velký. Ideální já se může stát nedosažitelně dokonalým modelem, který dotyčného dále traumatizuje a
nadále snižuje jeho sebevědomí.
Ideální já pomáhá dosáhnout určitou identitu jedince, a to prostřednictvím chování, které
pravděpodobně umožní dosažení tohoto cíle.
Pro mladého člověka z vysokoškolské rodiny, jehož ideálem je být také absolventem vysoké školy,
pokud na to intelektem stačí, není to problémem, ale pokud si vybere moc těžkou školu např. medicínu, na
kterou reálně “nemá”, a toto studium neabsolvuje, může se dostat do traumatu, někdy i celoživotního.
Toto chování je hodnoceno z hlediska účinnosti a to je poté zpětnou vazbou regulováno, tj. reakcí
ostatních lidí (sociální aspekt), a vlastním osobním hodnocením, nejen rozumovým, ale i citovým vztahem
(sebeláska, podle míry sebeakceptace). U S.Freuda je varianta sebelásky až s erotickým charakterem
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označována jako narcismus. E.Fromm pojímá sebelásku jako sebedůvěru, víru ve správnost a smysl svých
vlastních pocitů a rozhodnutí. Z toho vyplývá sebeúcta.
Člověk si uvědomuje, že je to stále on, i když se v průběhu času mění a i změní. Časová kontinuita
sebepojetí zachovává základní rysy osobnosti.
Jedinec není izolovanou jednotkou, žije v určitém světě, ale vybírá si informace jen selektivně, to
znamená jen ty které pro něj mají význam, jsou ve vztahu k jeho dosavadní zkušenosti, přitahují jeho
pozornost a neohrozí jeho již vytvořený sebeobraz.
Součástí sebepojetí je také uvědomění si vlastních kompetencí, schopností fungovat jako aktivní a
dominantní činitel- pocit vlastní moci. Tato míra pocitu moci souvisí se sebedůvěrou.Člověk s nízkým
sebehodnocením má malý pocit moci, podceňuje svoje možnosti a setrvává v pasivnější roli než by bylo
nutné. Netroufá si aspirovat na lepší pozici a prosazovat vlastní představy.
Pokud se člověk dobře orientuje ve světě i v sobě samém, cítí se bezpečně. Pocit jistoty přiměřené
orientace ovlivňuje také rozhodování a stává se základním východiskem veškerého prožívání i chování.
Relativní stálost osobní identity podporuje jistotu orientace v sobě samém. Jedinec se nedá ovlivnit jedním
neúspěchem-např.při povolání učitele neúspěchem v hodině, ojedinělou nepříznivou reakcí svého okolí,
změněnými pocity při nemoci, při předmenstruační tenzi atp.
Tlak na změnu sebepojetí je obyčejně prožíván jako zátěžová situace.Člověk se jí brání
a často se po nějakou dobu chová neadekvátně., než si připustí nutnost změnit svůj vlastní obraz.
Vyrovnaná osobnost po určité době svou proměnu zvládne a přizpůsobí sebepojetí nastalé realitě.
(Vágnerová, 1996) Např.negativní změna po prodělané těžší nemoci, má být člověk delší dobu v klidu, když
se tomu snaží vyhnout, může se stát, že se jeho nemoc vrátíi s horšími důsledky, pak mu nezbývá než toto
omezení přijmout a snížit své pracovní tempo. Nebo pozitivní změna přijmutím nové role ( vstupem do
manželství nebo rodičovství).
Mladá dospělost zahrnuje období od 20 do 35 let. Pokud je člověk ochotný přijmout a schopný
zvládnout profesní roli, stabilní partnerství a rodičovství signalizuje to, že dosáhl dospělost. Jako psychické
znaky dospělosti můžeme jmenovat: samostatnost, relativní svoboda vlastního rozhodování a chování, která
je spojená se zodpovědností ve vztahu k druhým lidem, se zodpovědností za svá rozhodnutí a činy. Dospělý
si je více sebejistý a více si věří, má vědomí svých vlastních sil a kompetencí, tím se stává soběstačným a tím
je i vyrovnanějším. Dospělý je schopen přijmout zodpovědnost, dokáže více omezit svoji egocentričnost.
Role dospělého nemusí být pro mladého člověka jen atraktivní, často k ní může mít ambivalentní
postoj (odtržení se od primární rodiny, může přinést pocit strachu jít sám do světa, bez cizí pomoci)
Dospělost se projevuje mnoha změnami:
1.
změna vztahů s rodiči, které jsou symetričtější a klidnější.
2.
osamostatnění od primární rodiny, přijetí nových rolí, vyjasnění vztahu k hodnotám a
normám, které jsou prezentovány různými skupinami-vrstevníky, rodinou, školou, církví atp.
3.
změna ve vztahu k lidem, symetrické vztahy s vrstevníky- dokáže zvládnout párové
soužití, akceptuje potřeby svého partnera, pak je schopen plnit rodičovskou roli-to přináší
nadřazenost a moc nad jinou lidskou bytostí, ale i zodpovědnost. Dle Říčana je důležité zvládnout
vztah k lidem v nadřízených rolích (není již potřeba obrany proti autoritě) i k podřízeným
(nezneužívá moci svého nadřazeného postavení).
4.
doba sexuální zralosti- na určitém stupni vývoje osobnosti dospělého se sexuální
aktivita stává prostředkem ke zplození dítěte.
5.
ekonomická samostatnost-zbavení se závislosti na původní
rodině, což zároveň vede k uspokojení v oblasti potřeby seberealizace.
Dilema mladé dospělosti: Spočívá v rozporu potřeby svobody a nezávislosti s potřebou zkusit nové
role, které sice sociálně potvrzují dospělost, ale jsou zároveň nějak omezující.
Myšlení je ovlivněno ve fázi mladé dospělosti především zkušeností. Dochází ke stabilizaci
sebehodnocení v oblasti vlastních kompetencí.Vidění problému není již tak černobílé, je nahlíženo na jeho
mnohoznačnost a i jeho subjektivní význam. Dospělý už nepotřebuje problém zjednodušovat, aby jej byl
vůbec schopen řešit.
Základní znaky postformálního myšlení (Krammer):
1.
Dospělý člověk je sebekritický. Nabýváním zkušeností pomáhá
k větší kritičnosti k vlastním úvahám a k rozhodování je méně radikální, jeho myšlení je
flexibilnější
a otevřené.
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2.
Dospělý jedinec se smiřuje s faktem, že různé problémy, které
jsou součástí životní reality, bývají složité a nejednoznačné a že se v průběhu času mění.
3.
Dospělý člověk dovede pracovat s protiklady, akceptuje
nejistotu. Např.partner má dobré i špatné vlastnosti, které se různě projevují.
Normy jsou do určité míry dospělým relativizovány. Často může být tolerován určitý způsob
chování, který ve skutečnosti nějakou normu překračuje. Např. kouření marihuany, stříkání graffiti, ježdění
na černo v MHD.
V tomto období převažuje u dospělých orientace na právo a pořádek, orientace na společnost..
Dochází k nárůstu individuální zodpovědnosti a k uvolnění vazeb na skupinu
a partu.Mladí chápou, že musí plnit určité povinnosti a řídit se určitými pravidly - tento stupeň podle
H.Heidbrinka odpovídá právnímu pozitivismu.
Proměna morálního uvažování v době mladé dospělosti ( C.Gilliganová): Přechod od adolescentního
egocentrismu k altruismu a k zodpovědnosti. To je dáno nastupujícím obdobím intimity (E.H.Erikson)
Mladý člověk je ochotný brát ohled na potřeby blízkého člověka, přijmout zodpovědnost za někoho jiného.
Zodpovědnost a péče o jiné, mnohdy i na úkor uspokojení svých vlastních potřeb – počátek manželství,
rodičovské chování k malému dítěti.“generativita“ (E.H.Erikson) Tendence k harmonizaci vlastních potřeb
s potřebami jiných. Dospělý člověk nese zodpovědnost za druhé, za své děti, ale vědomě rozvíjí také sám
sebe. K tomuto přechodu dochází po první fázi manželství a rodičovství.
Morální uvažování a vztah k normám ovlivňuje i převažující společenské očekávání:
1.
Společnost je k dospělému méně tolerantní, očekává od něj více
zodpovědnosti.
2.
Jsou kladena odlišná očekávání ve vztahu k mužům a k ženám

od mužů se očekává nezávislost a dominance v rozhodování,
rychlé
a racionální řešení problému. Muži uvažují v termínech práva a spravedlnosti, event.
Povinnosti, zajímá je hranice osobní svobody ( tzn. Co je a co není potřeba plnit), tím se
mohou jevit jako méně citliví a méně ohleduplní.

Od žen se očekává ohleduplnost a citlivost, počítá se
s emocionálnějším
přístupem. Pro ženy jsou důležitější vztahy ke konkrétním lidem, k sociální skupině,
jíž jsou součástí, a z toho vyplývající zodpovědnost.
Hlavní morální dilema dospělé ženy je rozpor mezi vlastními potřebami a zodpovědností ve vztahu
k jiným. Morálku ženy můžeme chápat jako situačně senzitivní a flexibilní. Mužská morálka je více situačně
nezávislá, je kladen důraz na obecná pravidla. Zvládnutí profesní role potvrzuje vlastní kompetenci a statut
dospělosti., je to důležitá složka identity mužů i žen. Pro muže bývá profesní uplatnění významnější než pro
ženy.
Důležitou součást identity dospělého jsou role, které potvrzují kvalitu nových mezilidských vztahů.
Součástí osobní identity se stává i partner. V dnešní době nastává změna v pojetí rolí ženy a muže:

Ženy změnu chápou spíše pozitivně, jako dosažení
rovnoprávnosti. Žena se stává více dominantní, samostatnější a nezávislejší. Jedná se o symetrizaci
mužské a ženské role, ženě to subjektivně potvrzuje její hodnotu, to může být označeno jako
emancipace. Na straně druhé to přineslo zátěž dvojí role – profesní a mateřské.

Pro muže nebylo spojeno vyrovnání pohlavních rolí s žádným
zjevným ziskem. Role muže není v současné době přesně vymezena. Každý ji naplňuje podle svých
představ a kompetencí. Tato volnost přinesla řadu možností, ale zároveň ochuzení o určitou dřívější
normou pevně danou jistotu.
Stálé partnerství může být dovršeno uzavřením manželství. Manželství je hodnoceno jako splnění
standartního očekávání. I když v tomto pohledu také dochází ke změně. Vstup do manželství vede k podoře
párové identity. Další důležitou součástí identity dospělého člověka je rodičovská role. Identita otce a matky
je biologicky i sociálně rozdílná, to je ovlivněno z velké části různými sociálními normami.
Psychoterapeutický proces s mladým dospělým (klientem) prochází určitými fázemi. J. Vymětal
rozlišuje terapii na čtyři fáze:
1.úvodní fáze
2. fáze vlastní terapie
3.fáze ukončení
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4.postterapeutická fáze

úvodní fáze
obecná indikace – terapeut musí zvážit, zda obtíže, které klient popisuje jsou ovlivnitelné
psychoterapií, musí přihlédnout k jeho současnému psychickému stavu, k jeho aktuální situaci, motivaci, i
posoudit účelnost léčby, vzhledem k předpokládanému budoucímu úsilí.
specifická indikace – terapeut se musí rozhodnout pro určitý postup i za jakých okolností povede
klienta, rozhoduje se pro nejvhodnější formu a přístup terapie.
osobní indikace – zvažování terapeuta, zda si klienta ponechá nebo jej předá kolegovi
motivace – klienta k terapii , vnitřní - snaha o lepší porozumění sebe sama
vnější - pouze vyhovění požadavku okolí (rodiče, manžel)
terapeutický vztah
kontrakt – dohoda mezi terapeutem a klientem o formálních záležitostech terapie
volba postupu
forma terapie
frekvence kontaktů, případný pevný harmonogram
délka terapie, pevný počet hodin, nebo dohoda o dosažení určitých cílů
dohoda o formě úhrady
pracovní spojenectví – společný cíl, vzájemné reálné vnímání, vzájemný respekt, důvěra
klienta v terapeutovu kompetenci, důležitá informovanost klienta o okolnostech léčby

fáze vlastní terapie
pravidla terapie
motivace klienta
psychoterapeutický vztah – okolí může začít na tento vztah mezi terapeutem a klientem žárlit
nebo jím být ohroženo
chování – změny v prožívání a chování klienta, což může vyvolat negativní reakci na okolí
(dítě se odstěhuje z domu, rodič zůstává sám)
odpor – klient se brání postupu terapie ( chození pozdě na sezení či zapomínání na ně,
mlčení, překotné mluvení, vynechávání důležitých témat).
Některé příklady odporu : změna s sebou přináší nejistotu ( zůstání v práci, kde jsem nespokojená),
hrozba ztráty výhod (druhotný zisk z nemoci-ztráta invalidního důchodu), vynoření se negativních prožitků
Jak naložit s odporem : je možné odpor interpretovat, nebo se s ním spojit, prohovořit, nejlépe je
vytvořit natolik bezpečné prostředí, aby klient nemusel odpor používat.
regrese – jedinec se chová méně dospěle, sestupuje na nižší vývojovou úroveň (u nemoci), klient
chce aby s ním terapeut něco udělal, regrese se využívá k zpřístupnění ranných vývojových zážitkůnejranější vztahy, buď je vyvolávána uměle, nebo je klientovi umožněna a terapeut poskytuje bezpečný
prostor
nebo naopak se terapeut snaží regresi z terapie vyloučit a u klienta oceňuje dospělejší formu chování

fáze ukončení léčby
Znamená to faktické ukončení vztahu mezi klientem a terapeutem,
pokud je pevně stanovená doba trvání terapie je to snazší. Pokud je ukončení vázáno na vymizení
určitého symptomu, může se klient bránit tím, že si symptom podrží.Rozhodně je jednodušší ukončení
krátkodobé terapie, z hlediska rozloučení klienta a terapeuta, než
u terapie, která trvala několik let.Terapeutický vztah je významný nejen pro klienta ale i pro
terapeuta. Je důležité aby terapeut nekomplikoval odchod klienta. Je to situace podobná asi jako, když rodič
pouští své dítě do světa.Klient by měl mít dostatek času na přípravu k ukončení terapie. Může se stát, že
v této fázi klient ztrácí co v terapii nabyl, to je podmíněno strachem vydat se sám do světa. V konečné fázi
je důležité dotáhnout, to co bylo rozpracováno, nezačínat nic nového.
Předčasné ukončení terapie a předání klienta jinému terapeutovi může mít různé důvody, jak je
vyjmenoval Vymětal např.: ztráta klientovy motivace (vnější motivace), náhlá změna stavu (změna
v prostředí klienta), indikací (nedobře určená), selhání terapeuta. U předání klienta jinému terapeutovi může
hrát roli: výrazná změna v terapeutově situaci (změna bydliště), chybná specifická indikace, nepřekonatelné
obtíže terapeuta ve vztahu ke klientovi.


postterapeutická fáze
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V klientově všedním životě se projevují efekty terapie, ale protože zkušenosti, které získal v terapii
jsou nové a často neví, zda tomu může věřit, nebo i situace jsou nové a neznámé je dobré aby měl kontakt na
svého terapeuta, aby věděl, že k němu může zajít.(Vymětal, 1997)
Skupinová terapie , obecně:
Terapie ve skupině Optimální počet lidí ve skupině je okolo osmi. Optimální složení terapeutického
týmu jsou dva terapeuti, přičemž sezení vede více jeden z nich a druhý má úlohu koterapeuta. Zpravidla se
pracuje s jedním člověkem - protagonistou. Ostatní lidé působí ve skupině jako pomocníci, vytváří prostředí
terapie. Terapie skupiny, terapeut se snaží podpořit a rozvíjet kooperaci a komunikaci. Je zde umožněno
získat korektivní emoční zkušenost (získání nové, pozitivnější zkušenosti z účasti ve skupině). Skupinová
dynamika označuje rozvinutí patologie skupiny, procesy a mechanismy, které používá pro její zvládnutí, ale i
vývoj směrem k jejímu zdraví.(Vymětal, 1997,str.52)
Terapeut má pomoci odstranit překážky plynulosti komunikace a najít lepší prostředky na
zpracování napětí ve skupině.
Sezení se odehrává v kruhu, každý dobře na každého vidí, umožňuje to maximální vzájemnou
interakci. Skupiny dělíme na otevřené a uzavřené, např. v IVRU jsou otevřené, jejich členové se vyměňují
průběžně.
Fáze vývoje uzavřené skupiny: 1. ústřední postavou je terapeut, ústřední problém je vytvoření
skupinových norem, rozhovory jsou povrchní, klienti se testují. Skupina na poradenské bázi.2. soudržná
skupina, která už dokáže udržet terapeutickou atmosféru, terapeut, je více v pozadí, ale nadále je důležitý při
rozhodování neshod, nebo jako ukazatel, když skupina ztrácí směr. 3. neformální svépomocná skupina
Účinné faktory při skupinové terapii pro klienta jsou:
Příslušnost ke skupině lidí, kteří mají obdobný problém (klient si nepřipadá výlučný
a osamělý), možnost pomáhat druhým (klient si připadá užitečný, zvyšuje to jeho sebevědomí),
možnost zpracovat konstruktivně minulé zážitky, možnost aktivně se učit novým druhům chování, příležitost
k vytvoření nové naděje.
Ve skupině nemají být lidé, kteří mají nějaké přímé vazby-příbuzní, přátelé, známí atd., společné
zaměstnání. Hrozí, že by lidé nemluvili otevřeně, mohli by si vyřizovat staré účty.
Komplikace při skupinové terapii:
 vznik dvojic nebo uzavřených podskupin, které mají svá tajemství-parakomunikace
 přítomnost člena, který chce získat pro sebe monopol na mluvení
 tendence několika členů skupiny zapřádat vysoce vysoce intelektuální debaty, jež jsou
pro ostatní nesrozumitelné
 neproniknutelné mlčení jednoho nebo několika členů skupiny
 dlouhodobé přiřčení role obětního beránka někomu ze skupiny
 nepřítomnost některého klienta či více klientů na sezeních
Techniky, které se používají v terapii:
1.
Techniky centrující klienta na problém: Odvozené od otázky „ Co si nyní
uvědomuješ?“, „Co nyní prožíváš?“, „Co cítíš?“, „Na co myslíš“
Technika k prohloubení uvědomění si právě prožívaného: „Zůstaň s tím.“, „Vyjádři ten pocit.“
2.
Přehrávání role : Klient je vyzván, aby vyjádřil pocity nebo myšlenky v akci. Má
situaci přehrát s určitou osobou ve skupině, která zastupuje tu konkrétní osobu. Hraní role je cesta
k prohloubení uvědomění si.
3.
Dramatizace: speciální druh přehrávání. Klient má přehnat nějaké pocity, myšlenky,
pohyby atd., aby jimi byl více osloven. Např. muž, který hovořil o vlastní matce, aniž by projevil
jakýkoliv cit, byl požádán, aby ji popsal. Z tohoto popisu vyvstal požadavek pohybovat se jako ona.
Tím, že pacient napodobil její postoj a pohyb, navrátily se mu do vědomí silné city.(Vymětal, 1997,
s.253)
4.
Řízená fantazie: někdy lze klientovi pomoci přenést určitý zážitek z minulosti do
přítomnosti, situace tady a teď, vizualizací.Může se to použít u klienta, který pracuje na pocitu
vlastního studu a sebeodmítání, má si představit matku, která mu říká: „Miluji Tě právě takového,
jaký jsi.“ Řízená fantazie pomáhá klientovi si uvědomit, že existuje mateřská láska, toto se mu může
promítnout do jeho rodičovského chování. Imaginace se může použít jako meditace. Tato technika se
používá často při duchovních cvičení, ve vztahu k Bohu.
5.
Uvolňovací a integrační techniky: Klient je spoután zavedenými způsoby myšlení, to
je způsobeno potlačováním, či vytěsňováním, také soc.kulturou. Může pomoci představit si něco
zcela opačného. Než to co je pravdivé.
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6.
Techniky integrace: Umožní spojit procesy, které jsou pro klienta neslučitelné. Vůči
jedné a téže osobě vyjádřit pozitivní i negativní pocity.
7.
Techniky práce s tělem: Umožnění si uvědomit, co se děje s jeho tělem. Uvědomit si,
jak může tělo pomoci k prohloubení uvědomění.
Terapeut: Tearpeut nemá být autoritativní Měl by působit jako katalyzátor u skupinových procesů,
které jsou terapeutické, jako brzda u neterapeutických procesů. Je vzorem ve vciťování se pro skupinu,
pomáhá ve vyjadřování emocí a jejich zpracování. Konstruktivně řeší konflikty mezi členy skupiny. Má
umět zpracovat kritiku, která je určená jemu. Skupinu by neměl zatěžovat svými problémy, někdy může něco
říci osobního pokud to může ve skupině pomoci. Měl by udržovat poměr mezi diskusemi o minulých
zážitcích klientů a o jejich současných problémech, obojí má směřovat k „tady a teď“. Cílem terapie by měl
být svobodnější postoj klienta k sobě, otevření nových cest v prožitcích a i v chování.
Klient : Na začátku terapie je velmi obtížné si přiznat, co všechno je náš problém. Vytváříme si
verzi o zdroji svých potíží, kterou se utěšujeme. S touto verzí přicházíme k terapeutovi
a často může velmi dlouho trvat, než přijmeme realitu.
Než klient přijde do skupiny, má minimálně několik sezení individuální terapie. Kde by měl být na
skupinu připraven. Klient se většinou před začátkem terapie ve skupině bojí zatížením problémy druhých.
Bojí se otevřít své problémy před skupinou. Obává se reakce skupiny, jak je přijme. Toto většinou časem po
prvních skupinách opadne. Musí se počítat i s tím, že klient může záhy odpadnout.
U klienta dochází ke změně osobnosti. Změnu můžeme charakterizovat jako přechod od jednoho
stavu k druhému, přičemž je vidět nějakou odlišnost. Při psychoterapeutické změně se jedná o změnu
osobnosti ve směru osvobození se od patologického chování. Neadekvátní zvládání situace je nahrazeno
kompetentním zvládáním, které se přibližuje realitě a tím umožňuje klientův osobnostní růst. Tato změna je
relativní, může být viděna jinak jak z pohledu klienta, tak okolí, tak terapeuta.
Před popisem psychoterapeutické změny je dobré si vysvětlit určité pojmy, resp. tři dynamické
složky osobnosti : prožívání – vědění – jednání, které zachycují procesy probíhající ve vnitřním a vnějším
světě jedince.
Máme často nějaké neurčité pocity, které nás nutí udělat něco, co bychom normálně neudělali
(někomu několikrát volat s omluvou, ne tak důležité věci, žene mě k tomu vnitřní úzkost, že toho člověka
můžu ztratit, nebo ze strachu, co si o mě ten dotyčný pomyslí).
Naopak také pociťujeme v těle zřetelné pocity, to charakterizují dobře ustálené slovní spojení, která
běžně používáme ( to mi spadl kámen ze srdce, běhal mně mráz po těle, polilo mne horko…)
Prožívání je vlastně vzájemné ovlivňování těla a mysli. Vědění je proces získání informace
o konkrétním prožívání, to nastane díky poznávání, uvědomování si a pojmenování si těchto prožitků
(často pomocí slovíčka: „aha“). Vědění mi dává možnost rozhodnout se o vlastním jednání. Jednáním
rozumíme vlastní záměrnou aktivitu jedince, pro kterou se sám vědomě rozhodl a uvědomuje si její důsledky
a výsledky. Je to činnost, kterou lze zpětně vyhodnotit.
Změna osobnosti není racionální náhled podaný terapeutem klientovi, ale je to změna v prožívání
klienta, což když rozepíšeme, je nejprve změna tělesného pociťování, pak změna cítění (zda je to příjemné či
nepříjemné), což nakonec vyústí v porozumění dané skutečnosti
a souvislosti. Terapeut má zajistit svým chováním vhodné podmínky ke změně.
V procesu změny osobnosti můžeme najít určité fáze, dle E.T.Gendlina tyto:
1.
vztažení se k tělesnému pociťování, je to první krok ke změně, ale většinou se klient
drží zuby nehty logického myšlení, vysvětlování, drží se rozumové složky a nechce sejít na
pocitovou rovinu těla. Nevšímá si, co prožívá nyní. Neuvědomuje si pocit dané situace, natož aby ho
uměl pojmenovat.(popsat co jsem cítila, když jsem potkala někoho, který byl vůči mě v roli
nadřízeného, jsem nedovedla, nevěděla jsem) Jsou lidé, kteří naopak dobře dokáží prožívat situace,
ale jsou těmito prožitky zavaleni a neumí je pojmenovat.
2.
uchopení pociťovaného významu slovem (felt sence), je to proces hledání co
nejpřesnějšího vyjádření toho, jak se nyní cítím, co znovuprožívám (bolení zadku, sedím několik
hodin u počítače, stažení břicha, úzkost, bolení hlavy, obava zda stihnu tuto práci včas napsat),
terapeut, pokud je empaticky na klienta naladěn, mu může pomoci s návrhy symbolů, pojmenování,
které by mohly lépe vystihnout klientovo pociťování
3.
pociťovaný posun (felt shift), klient najednou cítí, že mu to dává smysl, jeho tenze
poklesá. Nastala změna cítění vzhledem k problému. Problém zůstává, ale je klientem jinak
přijímán……
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4.
globální propracování, přichází vhled do problematiky, lepší porozumění,
sebepoznání a moudrost získaná vlastním poznáním. Nastává změna postoje k danému
problému……Problém je klientem viděn v širším kontextu svého života. Dochází k přehodnocování
důležitých mezilidských vztahů, kde čerpá ze zkušeností ze skupinové a individuální terapie.
Důležitá je zpětná reflexe proběhlého terapeutického procesu, může být na konci sezení, či
naopak jako úvod příští skupiny.
Závěr
Toto téma jsem si vybrala na základě zkušenosti s hledáním vlastní identity. Také mi pomohly
zážitky ze stáže ve skupině v IVRU vedené Petrem Nevšímalem a Lucií Makovcovou, která se touto
tématikou zabývá. Ze své zkušenosti z výcviku si uvědomuji, jak dlouho člověku trvá než-li si uvědomí, že
něco s ním není v pořádku. A musím přiznat, že tato práce se mi ze začátku dělala velice těžko, protože jsem
si uvědomovala více realitu, kde asi jsem. Nyní jsem ráda, že jsem psala o tomto tématu, přineslo mi to
hodně užitečného. Protože nepracuji v psychoterapeutickém oboru, je tato práce spíše vedena obecně, je to
moje první seznámení se s problematikou, takový shluk teoretických informací, který by ještě potřeboval
učesat. Psychoterapeutický proces je zde podán z obecného hlediska. Toto téma se i hodně prolíná s mojí
sebezkušenostní prací, proto jsem zde nepsala ani tolik příkladů z praxe.
Práce je rozdělena do dvou částí. První část se zabývá identitou, vědomím vlastního já, sebepojetím
a mladou dospělostí z hlediska vývojové psychologie. Druhá část je psychoterapeutická, zde se zmiňuji o
fázích terapie, o skupinové terapii, o technikách, o roli terapeuta, o roli klienta a o změně osobnosti klienta.
Nerozepisovala jsem se o individuální terapii, která je také velmi důležitá.
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Rejmíš Martin: Dlouhodobá terapie adolescenta a jeho
rodiny
Ve své práci vycházím z klinických zkušeností v práci s mladistvými (především
uživateli
nealkoholových drog) a jejich rodinami. Opírám se o zkušenosti jak z formy péče
pobytové (vedení
oddělení Alternativa – Střediska pro mládež Klíčov, zařízení MŠMT), tak v posledních třech letech o nové
poznatky a nové zkušenosti z péče ambulantní, převážně doléčovací (Institut pro výzkum rodiny – IVR,
privátní zařízení PhDr. Magdaleny Frouzové).
Mou klientelu tvoří adolescenti (přibývají však děti pod hranicí 15 let) s průměrnou délkou užívaní
tří let, s celou škálou nealkoholových drog (menšinově alkohol a gambling). V posledním roce výrazně
přibývají klienti (13 – 17 let) s tří až čtyřletým užíváním marihuany coby preferenční (a leckdy jediné) drogy
s rozsahem (nejen sociálního) poškození srovnatelným s poškozením uživatelů tzv. tvrdých drog, s potřebou
řešit svou situaci pobytovou péčí.
Vzhledem k věku klientů patří práce s rodinou (rodinným systémem) k jedné z priorit. Koncepce
dlouhodobé práce je založena na kombinaci pedagogických a terapeutických přístupů a postupů a
integrativním pojetí skupinové a individuální psycho/terapie.
Mou snahou je tedy pokusit se o ucelenější pohled na některé důležité aspekty při práci
s adolescenty a jejich rodinami (bez nároků na vyčerpání všech možných postupů).
K těm nejdůležitějším řadím:
specifické problémy v terapii adolescenta (zneužívajícího návykové látky)
2) hledání cest k udržení adolescenta a rodiče v terapeutickém programu
3) nevědomé prodrogové chování uživatele a dalších členů rodiny (prevence relapsu)
4) antivirový trias – práce s rodinným systémem
5) fáze a intenzita terapie
1) Specifické problémy v terapii adolescentů:
a)
výrazná kolísavost motivace
b)
zvýšený podíl tenze v komunikaci
c)
rozdílné přístupy rodiny k terapii
ad a) Výrazná kolísavost motivace adolescenta ke změně životního (ne-poškozujícího) stylu je
dána existencí výrazných faktorů, jež motivaci snižují. K těm nejčastějším patří:
- fascinace světem drog a odpovídajícím způsobem života
- ztráta možnosti někam patřit, „něčím“ být, za „něco“ stát
- ztráta „schopnosti“ se bránit před druhými i sebou samým, šance revoltovat i říkat si o
pozornost, zájem, přízeň, lásku (rodičovskou, partnerskou)
- omezení či ztráta možnosti manipulace s druhými
- klesající zájem rodiny o průběh terapie
Na druhé straně stojí zdroje růstu motivace:
- vztah terapeut – klient
- potvrzování zvládání programu (režimu)
- krystalizace místa a role (v ambulantní pst. skupině, terapeut.komunitě)
- výsledky pst.procesu
- přestupy do vyšších fází (pobyt), tematicky náročnějších (dospělejších) pst.skupin
ad b) Jedním z typických rysů práce s adolescenty je jejich zvýšený podíl tenze v komunikaci
při skupinové terapii, nezřídka i v terapii individuální. Obzvláště pst. skupina má pak podobu vyhořelých
duší či černých děr, kdy terapeutovy intervence a aktivita představují nezbytnou energetickou výživu
k samotnému fungování skupiny a učení se skupinové práci. Míru komunikační tenze tak především
určuje:
- věk členů pst. skupiny, komunity
- intelektové rozdíly
- délka užívání návykových látek
- soutěžení uživatelů tvrdých a měkkých drog
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-

motivace ke vstupu do terapie (čí je to rozhodnutí?)
předchozí zkušenosti s terapií, léčbou
příchod osobností do pst.skupiny, terap.komunity

ad c) Přístup rodičů (rodiny) sehrává v terapii adolescenta významnou úlohu, a to
hlediska efektivity, tak celkové délky pst. procesu. Rozeznávám – dle své

jak z

-3vlastní typologie - 3 základní typy rodičovského přístupu k terapii, které mohou terapii
brzdit nebo dokonce sabotovat:
I. představa o rychlé změně založené na výkonu a investicích (rodič: manager, investor,
zákonodárce – příčiny vidí jen ve vnějších faktorech)
II. představa o (bezbřehém) snášení a sdílení dobrého i zlého bez nároků na hranice, čas,
výsledky (rodič: misionář, profesionální plačka, rodič coby vzorný student a experimentátor
návyk.látek)
III.
představa založená na izolaci a ne-přímé účasti (až neúčasti) na terapii (rodič:
serviceman, operatér – zříkání se zodpovědnosti a přenesení této na terapeuta)
2) Vzhledem k výrazné kolísavosti motivace, komunikační tenzi a rozdílnosti rodičovských přístupů
(viz bod 1) je hledání cest k udržení adolescenta a jeho rodiny v terapii nezbytnou součástí (zvláště úvodní)
terapeutovy práce s celým rodinným systémem.
V případě klientely jsou ve hře nejčastěji následující možnosti:
- samotný přístup ke klientovi v rámci instituce (ot. přijetí, důvěry a navázání terap.
vztahu)
- možnost výběru osobního terapeuta (Alternativa) či terapeuta pro individ. práci (IVR)
- pestrost a vyváženost programu (formy terapie x pracovní a volnočasové aktivity) u
pobytové péče, dynamika a prožitek při pst. skupinách v péči ambulantní (…chuť přijít příště
znovu)
- pevné a jasné hranice, pravidla a režim posilující abstinenci
- domácí detekce návykových látek (testy) – prevence relapsu a udržení tak rodiče v aspoň
bazální účasti na terapii (kontrolní rovina)
Zapojení rodičů do pst.procesu se pak děje, posiluje a udržuje:
- informačním servisem o průběhu terapie, dosavadních výsledcích a nejbližších plánech
(„třídní schůzky“)
- vzdělávacím programem o návykových látkách a jejich zneužívání (zdravotní a sociální
poškození)
- srozumitelností v jazyce, chování a jednání terapeuta
- zapojením prarodičů, sourozenců, partnerů do terapie
- možnost prohlédnutí si interiérů před počátkem spolupráce
- telefonické spojení – mobil - na terapeuta pro případ krizí či jiných naléhavých situací
- domácí detekce návykových látek (testy) – stabilita rodinného klimatu
3) Nevědomé prodrogové chování:
a) uživatele – zvědomování prodrogového chování se jeví důležité nejen v procesu přijímání
abstinence, ale i ve fázích pozdějších, kdy abstinence již představuje zautomatizované chování a jednání , tj.
především v procesu doléčování. Poznání vlastního nevědomého prodrogového chování umožňuje
abstinujícímu lépe rozumět svému prožívání a jednání, které je vystavováno zatěžkávacím zkouškám
v rodině, škole a mezi vrstevníky. Toto poznání a poznávání se tak stává významnou složkou v terapii,
zvláště v prevenci relapsu.
K nejčastějším projevům nevědomého prodrogového chování patří:
- hovory o drogách a drogové subkultuře mimo rámec terapie pod pláštíkem posilování se
v abstinenci (test „odolnosti“)
- manipulace s blízkými s cílem povolení hranic, snížení nasazené laťky či odvedení
pozornosti od vlastní zátěžové situace (nejčastěji craving)
- obhajování toho pozitivního co může droga přinést druhým („těm silnějším“)
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b) členů rodiny – zvyšuje rizika relapsu abstinujícího a vede až k sabotování terapeutického
procesu. Terapeutické intervence slouží ke zvědomování prodrogových vzorců chování. Tyto vzorce se
objevují na pozadí abstinence, kterou – coby nový fenomén – klient do rodiny přináší. Dochází tak ke
konfliktu s abstinencí a tím k jejímu ohrožování.
Strategie a techniky užívané v terapeutických intervencích tedy mají za cíl podporovat, udržovat a
posilovat započaté změny. Tzn. zkompetentňovat rodinný systém na jedné straně, na straně druhé vytvářet
prognostické scénáře cesty k relapsu právě v důsledku nevědomých prodrogových vzorců chování.
Z klinické zkušenosti rozlišuji 4 základní prodrogové vzorce chování:
I.
„Zdraví“ (image)
II.
Rychlá změna (investice)
III.
Symptom (černá ovce)
IV. Ne-moc (úděl)
I. „Zdraví“:
- tvorba image, že to není/nebyla toxikomanie/závislost, ale např. selhání, pochybení
- odvolávání se na spořádanost a zdraví celé rodiny (na historii rodiny a rodu)
- devalvace terapie a dosažených/dosahovaných výsledků x zdravý kořínek celé rodiny
- proklamované pocity unáhlenosti v diagnose, kterou rodina svému problémovému příslušníku dala (a tím ho – a sebe - dostala do terapie)
- obavy o pověst rodiny, o zdůvodnění nepřítomnosti či změny v chování (např. nepití
alkoholu při rodinných oslavách)
- v případě relapsu odvolání adolescenta z terapie a nastoupení domácí samoléčby
v rámci rodiny
Strategie: potvrzování důležitosti image zdravé a spořádané rodiny, v níž má abstinence své
místo. Abstinence - jako nový a moderní fenomén - jen podtrhuje zdravost rodiny. Důraz na
komplexnost zdravého životního stylu = výživa, relaxace, četba, fittnes.
II. Rychlá změna:
- vize rychlé změny na základě výkonu a investic
- managering životního úspěchu
- čas splácení dluhů a škod za utrpění pověsti, nepohodu
Strategie: podpora investic, ale do vytváření nové (bezpečné) sociální sítě – zdůrazňování
sociálního aspektu zneužívání návykových látek. Jde o investice dlouhodobé (!) s vyšším
ziskem a sociální síť tak představuje stabilizační prvek v těchto investicích. Podporovat
rozšiřování spektra sociální sítě – koníčky, sebevzdělávání, cestování – a budování
adekvátně emocionální komunikace v rodině.
III. Symptom:
- trvání na vztahových a komunikačních rituálech založených na symptomu černé ovce
(neabstinující = problém, abstinující = problém) – potřeba existence problematického
potomka – nejčastěji k zastření dalších problémů v rodině (závislost na alkoholu,
dlouhodobé partnerské problémy apod.)
- prosazování požadavků a nároků na abstinujícím vyvoláváním pocitů viny a vděčnosti
za „trpělivost“ s jeho novým „problémem“ = abstinencí
Strategie: zkompetentňování abstinujícího v jeho roli experta na svůj problém, držení rodičů spíše v rovině kontrolní (ne příliš manipulující) = testování.
IV. Ne-moc:
- udržování se ve velké pravděpodobnosti selhání
- zdůrazňování schopnosti snášet životní „úděl“ a překonat nepřízeň „osudu“
- vyhledávání anomálií a chorob v historii rodiny a potvrzování si tak ne-mocnosti (nejsou
mocni se zcela uzdravit) rodiny
Strategie: potvrzování toho, že zdraví a situace je špatná, a proto jsou – li ne-mocní, nemohou
si už dále škodit, tedy ne-abstinovat. Je třeba se starat o své zdravíčko v rámci svých ne-možností
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(alergie, zuby…) – dopřát si vitaminy, relaxace, akupunkturu…a vylepšit tak rodinný systém.
Úlohou rodiny v prevenci relapsu je:
- zabývat se abstinencí a přijmout ji
- prožívat ji
- chovat se a jednat podle ní
4) Antivirový trias – práce s rodinným systémem
Adolescent a jeho rodiče (či jinak blízcí) vstupují do terapie s cílem dle svých představ změnit ne
již únosnou rodinnou situaci (vliv návyk.látek na dění v celé rodině). Přijetí, osvojení si a praktikování
antivirového triasu umožňuje vytvářet v terapeutickém procesu
společně rodinný systém, který snižuje riziko relapsu. Oním „virem“ je nevědomé prodrogové
chování jednotlivých členů rodiny.
Antivirový trias tvoří:
I.
testování
II.
kontakt celého rodinného systému s terapií
III.
zvyšování kvality života celé rodiny (sociální síť, spektrum zájmů)
I) Pravidla domácího testování:
- rodič může požádat kdykoliv – abstinující se naopak připomíná, pokud rodič tuto roli
zanedbává
- odběr moči neprobíhá bez vizuálního dohledu
- pokud do 24 hod od požádání odběr neproběhne je toto považováno za pozitivní
výsledek
- v případě sporného výsledku rozhoduje laboratorní vyšetření
- abstinující si dle svých možností (brigáda, část kapesného) finančně přispívá na detekční
testy
- testování probíhá po celou dobu terapie (po roce abstinence již s výrazně menší
frekvencí)
II)
Kontakt rodinného systému s terapií probíhá na pravidelných rodinných konzultacích
– v prvním půl roce 1x měsíčně, poté ve čtvrtletních intervalech. Cílem je společně reflektovat
průběh a výsledky terapie, dodržování dohodnutých pravidel a bezpečného domácího prostředí pro
abstinujícího (abstinenční zóny v bytě, nepožívání alkoholických nápojů v přítomnosti abstinujícího
apod.) – viz bod 3 (Úloha rodiny v prevenci relapsu), ale také uvolnění pravidel a poskytování
odměn (víkend mimo rodinu, vrácení mobilního telefonu apod.) při úspěšné abstinenci.
Na rodičovských skupinách (1x za 14 dní) mohou rodiče své role a úkoly reflektovat a
korigovat s aktuálními potřebami abstinujícího.
Právo svolávat mimořádné rodinné konzultace má každý člen rodiny v případě, že to,
dle jeho mínění, situace vyžaduje (zvýšené riziko relapsu).
III) Zvědomováním si prodrogových vzorců chování se učí jednotliví členové rodiny toto
své chování rozpoznávat a vnímat je jako důsledek víceletého působení drogy v rodinném
systému. Postupně tak dochází k pročišťování komunikace, vztahů a celkového rodinného klimatu a
opouštění starých vzorců chování. Kvalita života rodiny se zvyšuje úměrně s délkou abstinence, jež
umožňuje členům rodiny budovat či obnovovat své/společné sociální sítě a rozšiřovat spektrum
svých/společných zájmů.a koníčků.
4)

Fáze a intenzita terapie
1. fáze: přijetí abstinence („dohozené zásnuby“):
- vyvíjení tlaku na mladistvého uživatele za pomoci rodiny, partnera, soc.kurátora
- zvědomování výhod „dobrovolnosti“ vstupu do terapeutického programu
- podávání prognostických scénářů v případě zachování drogového životního stylu
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(zdravotní poškození, sociální ztráty)
- motivace k abstinenci coby „alternativního“ způsobu života a jiné možnosti
sebepoznání
- zapojení rodiny do terapeutického procesu (antivirový trias)
- „akce čistý stůl“= klientovo reálné a pravdivé sdělení své toxikomanické anamnézy a
jejích důsledků (které drogy, jak dlouho, způsob obstarávání drogy, konflikty se zákonem apod.)
rodině
- vytvoření osobního scénáře prevence relapsu (rizikové faktory, spouštěče apod.)
- vzdání se prodrogových přátel a partnerů
- prognosa vývoje terapie, časový odhad ukončení 1.fáze a úlevy z režimu při úspěšném
průběhu
- intenzivní terapie: krátkodobý pst. režimový pobyt nebo (i po pobytu) v ambulanci
1x týdně skupinová terapie a individuální konzultace, rodinná konzultace 1x měsíčně,
2x měsíčně pro rodiče rodičovská skupina
Délka abstinence: cca 0 – 6 měsíců
2.fáze: život S abstinencí („svatba a líbánky z rozumu“):
- zvědomování přetrvávajících prodrogových vzorců chování
- rozšiřování sociální sítě – noví přátelé, noví partneři
- zvědomování dosažených kvalitativních změn a úspěchů, které přineslo odříkání si,
zvládání pocitů samoty a sebenáročnost v abstinenčním režimu v 1.fázi
- posilování a krystalizace rolí jednotlivých členů rodiny v podpoře abstinence a první
úlevy pro abstinujícího i rodinu (zavedené testování, hmatatelné výsledky – škola, terapie; zklidnění
atmosféry a posilování vzájemné důvěry)
- stejná intenzita skupinové terapie pro celou rodinu, individuální terapie 1x za 3 – 6
týdnů
Délka
abstinence: cca 6 – 12 měsíců
3.fáze: život V abstinenci („ranné manželství“)
- abstinence již na podvědomé úrovni – čas pro nadstavbové programy: vztahy
k jednotlivým členům rodiny - vymezování se, osamostatňování se v rozhodování a plánech
v osobním životě
- výrazný ústup rodičů z kontrolní roviny – plné zkompetentnění abstinujícího coby
experta na svou abstinenci (testování dle potřeby) – vytváření prostoru pro osamostatňování se
v rámci dospívání, respektování změn v potřebách (a jejich formách) abstinujícího
- témata v terapii: komunikace v různých sférách života, mezilidské vztahy a vstupování
(a vystupování) do těchto vztahů (ot. závislostních vztahů)
- častěji i přivedení nového partnera do terapie – rozšíření pomáhajícího rodinného
systému
- intenzita terapie individuální i skupinové na stejné úrovni – rodinný systém v náhledu
na potřebu případného (krátkodobého) navýšení
Délka abstinence: cca 12 – 24 měsíců
4.fáze: „takový normální život…“
- rozvolnění terapie: rodinné konzultace 1x za půl roku, skupinová terapie abstinujícího
1 – 2x měsíčně, individuální terapie 1x za 6 – 8 týdnů
- testování již nahodilé, nicméně testy stále součástí domácí lékárny
- "sklízení plodů“ – pro začínající abstinenty při skupinové terapii dlouhodobě abstinující
v roli superstar, experta a živoucího důkazu, že s přijetím abstinence život nekončí…
- reflektování aktuálních životních prožitků a nových zkušeností (pracovně právní
vztahy, partnerské vztahy a soužití, profesní či vzdělávací seberealizace)
- pozvolné ukončování terapie nebo terapie se zaměřením na abstinenci (přechod do jiné
pst.skupiny – nejčastěji vztahové a uzavření tak drogové minulosti)
Délka abstinence: cca 24 – 36 měsíců
„Puberta a adolescence je věkem hledání, vnitřních zmatků a neurčité touhy. Přes vnitřní a vnější
konflikty osobnost roste a formuje se. Mladý člověk hledá sebe přes zařazen ído skupiny vrstevníků. Není-li,
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prožívá trýznivé pocity osamělosti. Jedna z jeho hlavních otázek je po smyslu vlastního života a života
vůbec.“ …
… a pokud v této „nesnesitelné lehkosti dospívání“ nalezne pevné místo droga jako prostředek úlevy
z vnitřního pnutí, pak může nastat období, v němž „sladké je žít“ a kdyby přeci jen, tak stačí přestat – od
„zítřka“ …
Literatura:
Vymětal, J.: Úvod do psychoterapie, Praha, Psychoanalytické nakladatelství 1992, s.129 cit.
Kratochvíl, S.: Skupinová psychoterapie v praxi, Praha, Galén 1995
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Řeháková Eva: Péče o rodinu závislého
Úvod
V době, kdy jsem působila na mužském oddělení léčby závislostí , jsem se pravidelně setkávala
s příbuznými našich pacientů. Někdy to bylo již před samotným nástupem pacienta do léčby, kdy potřebovali
informace obecného charakteru /o koncepci léčby, o závislosti, o perspektivě úzdravy/, častěji ale v průběhu
léčby, kdy přicházeli s dotazy jiného charakteru.Ti „otevření“ a doufající se ptali - co máme dělat, jak se
připravit, čeho se vyvarovat apod.; ti „uzavření“ a skeptičtí přicházeli plni obav, co po nich budeme chtít,
když oni „jsou přece v pořádku“.
Někdy spolupráci s rodinou blokovali sami pacienti; důvodem byla snaha „ochránit“ rodinu před
„jejich“ problémem a před „jejich“ léčbou. Jindy to byly obavy z toho, co všechno by se o nich rodina
mohla „ještě“ dozvědět při pravidelné spolupráci či pobytu v léčebně při manželské či rodinné terapii.
Ne vždy se tedy podařilo spolupráci s rodinou navázat, často tomu předcházela trpělivá práce se
samotným pacientem. V případě vstřícnosti na obou stranách se střídaly formy péče o rodinu /či jen jednoho,
většinou nejbližšího člena rodiny/; vedle individuálních konzultací se příbuzní pravidelně scházeli na
skupině, kde získávali nejen potřebné informace, ale zejména zde získávali podporu a čerpali naději.
Při těchto setkáních jsem si uvědomila, jak významnou složkou péče o závislého pacienta
v ústavní léčbě je i péče o jeho rodinu, do které se vrátí.
Zaujetí tímto pracovním tématem mě přivedlo i k tématu této teoretické práce, kterou chápu jako
úvod do problematiky rodinné terapie, jejíž zvládnutí bude ode mne vyžadovat ještě mnoho studia i nácviku
v praxi.
Obsah:
1/ Důsledky závislosti pro rodinu
2/ Úskalí rodinné terapie
3/ Přístupy v rodinné terapii
4/ Cíle společné všem přístupům
Důsledky závislosti pro rodinu
Závislost, ať už na alkoholu či jiné droze, zasahuje do celého systému vztahů daného jedince.
Nejen že polapí do svých sítí závislého samotného, ale navíc postihne i prostředí, které ho obklopuje – jeho
rodinu či pracoviště. Díky silným citovým vazbám je zvláště ohroženou skupinou bezprostřední rodina
závislého – její členové se často stanou obětí drogy stejně jako závislý samotný. Postupně onemocní celá
rodina, závislost destruuje celý rodinný systém i jeho jednotlivé členy.
Soužití se závislým jedincem vnáší do systému rodiny a jeho funkcí mnoho negativních vlivů , a
to nejen v době intoxikace jedince, ale s rozvojem závislosti i v době, kdy jsou všichni střízliví. Trpí systém
blízkých osobních vztahů , které jinak podporují zdravý vývoj a fungování rodiny. Je znemožněna normální,
přirozená komunikace, řešení problémů, je blokováno pružné a tvůrčí rozhodování. Tento posun sebou
přináší extrémní chování a ztrátu možnosti kompromisních jednání. Ve zvýšené míře se objevují frustrace,
zlost ústící v nenávist, strach, zklamaná očekávání, pocity viny, lítost, deprese a pronikavé pocity beznaděje
a bezmoci. Tento intenzivní emocionální stres a nespokojenost jsou charakteristické pro většinu vztahů
závislých osob a také často vedou k dalšímu užití drogy, která na počátku problémy ve vztazích způsobila a
ve které postižení hledají úlevu.
Dalším z důsledků je ztráta dovedností potřebných k pojmenování problémů ve vztazích, k řešení
manželských konfliktů a k udržení intimních vztahů. Naučenou strategií v řešení nespokojenosti je pití a
konzumace drog.
Rovněž partneři závislých se naučili používat maladaptivní strategie. Často mají nutkavou
potřebu kontrolovat nekontrolovatelnou situaci, např. reagovat na závislé chování partnera v průběhu
intoxikace, což situaci ještě zhoršuje.
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Manželky, manželé a milenci závislých lidí však nejsou jedinými blízkými, kteří jsou do zmatků
závislosti zataženi. Také jejich děti reagují na stres, nespokojenost, konflikty a bouře emocí. Mohou trpět
řadou citových a sociálních problémů včetně nadměrného strachu, předvádění se doma i ve společnosti,
problémů ve škole a obtíží s učením, rvaček, delikvence, předčasných sexuálních zkušeností, nedostatku
sebevědomí a vlastních problémů s pitím a drogami. Problémy při výchově dětí přinášejí do již tak
přetíženého manželského systému další stres a poruchy. To provokuje další požívání alkoholu a drog, kterým
špatné fungování rodiny narůstá, a které znesnadňuje snahy o řešení.
Úskalí rodinné terapie
Nezbytnou součástí primární léčby závislých by tedy zjevně měla být některá z forem rodinné
terapie.
Terapie zaměřené na rodinu mohou být účinnými nástroji pro snížení či zastavení užívání
návykových látek a udržení těchto pozitivních výsledků. Navíc tyto intervence mohou mít pozitivní vliv také
na celkové fungování páru nebo rodiny. Zároveň je nutno uvést, že v některých případech není rodinná
terapie možná /např.když členové rodiny nejsou k dispozici, nebo se odmítají účastnit/ a nemusí být vhodná
v jiných případech /např. když členové rodiny nepodporují abstinenci/. Dokonce i když rodinná terapie
vhodná je, může být těžké zahájit ji a vytrvat v ní. Někteří členové rodiny mohou vyjadřovat svůj odpor tím,
že zameškávají setkání, nebo tím, že se jich přestanou účastnit úplně. V extrémně narušených nebo
chaotických rodinách je možné provádět rodinnou terapii pouze během hospitalizace.
Každý přístup rodinné terapie má jisté techniky a manévry, které mají podporovat změnu.
Dosud však bylo provedeno málo výzkumů, které by odhalily, které techniky a přístupy rodinné terapie jsou
nejefektivnější. Bude také třeba dalších výzkumů k tomu, abychom dokázali identifikovat ty charakteristiky
závislých a jejich rodin, které by byly předpokladem dobrých výsledků terapie pro každý z níže uvedených
přístupů. To by umožňovalo vybrat tu nejvhodnější formu léčby pro určitou rodinu. Někdy je také těžké
odhadnout načasování společných intervencí u závislých a jejich rodin. Je důležité zapojit členy rodiny již
na počátku léčby, nebo jsou rodinná sezení účinnější po tom, co uživatel návykové látky dosáhl abstinence?
Další otázkou je, kteří členové rodiny by měli být zapojeni do léčebného procesu. Například je u dospělého
závislého efektivnější zapojit celou rodinu nebo jen partnera?
Rodinná terapie je nesnadný přístup. Je snadnější zabývat se jen jednou osobou. Čím více členů
rodiny je v terapii, tím je obtížnější udržet rámec konzultace, zajistit účast a aktivní podíl všech, sloužit ve
stejnou dobu a ve stejné místnosti dvěma nebo více různým skupinám pocitů a hledisek.
Rodinná terapie se doporučuje tam, kde současné interpersonální konflikty nebo problémy
komunikace přímo přispívají ke škodlivému užívání návykových látek /např. pití po prudké hádce
s partnerem/. Rodinná terapie může být také důležitá v případě, kde členové rodiny nějakým způsobem
umožňují závislé osobě užívat návykové látky. Umožňování znamená, že členové rodiny neúmyslně
podporují užívání návykové látky, protože o závažnosti problému nemluví nebo podnikají jiné kroky místo
toho, aby se problému postavili tváří v tvář a místo aby byli součástí problému, stali se naopak součástí jeho
řešení. V některých situacích mohou členové rodiny využít rodinnou terapii k tomu, aby učinili jistý nátlak
na rezistentního závislého a přesvědčili ho, aby nastoupil léčbu. Rodinnou terapii lze využít i k tomu, aby
pomohla ostatním členům rodiny, kteří jsou negativně ovlivňováni chováním drogově závislé osoby.
Přístupy v rodinné terapii
Hlavní myšlenkou, na níž jsou založeny metody rodinné terapie léčby závislých , je to, že je
prospěšné zapojit do léčebného procesu blízké osoby pacienta. Existují dva základní typy intervencí
zaměřených na rodinu: párová terapie a rodinná terapie . Párové terapie se zúčastní jen závislá osoba a jeden
další člen rodiny, což je obvykle manžel či manželka nebo partner. Do rodinné terapie jsou zapojeni další
členové rodiny jako např. děti či prarodiče. Párová terapie je využívána častěji u dospělých závislých osob,
zatímco rodinná terapie je běžnější u adolescentů.
Nyní se stručně zmíním o několika přístupech v rodinné terapii, se kterými se v odborné
literatuře můžeme často setkat a které se v praxi často prolínají.
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Psychodynamický přístup
Klade zvláštní pozornost na nevědomé interpersonální procesy, jako např. potlačení přání a
ostatních pocitů a způsoby, jakými ostatní členové rodiny fungují, buď aby se vzájemně podporovali nebo
podkopávali své obranné struktury.
Velká pozornost je věnována přáním, nadějím, pocitům, které v rodinách nejsou vyjádřeny, protože jsou
považovány za nepřijatelné. Komunikace bývá často nepřímá /např. nelibost se vyjadřuje ignorováním
jedince,chladem a lhostejností/.Členové rodiny se učí nevyjadřovat svoje pocity, myšlenky, a po nějaké době
mohou
ztratit
schopnost
poznat,
že
tyto
vnitřní
stavy
prožívají.
Terapeut se snaží tyto pocity odkrýt tím, že ostatní členy rodiny povzbuzuje k tomu, aby nahlas vyjádřili to,
co prožívají a jejich pocitům naslouchá, aniž by je hodnotil. Když se členům rodiny nedaří pocitům
porozumět, terapeut jim může nabídnout interpretaci-komentář- jak on chápe jejich potlačené nebo popírané
myšlenky a pocity, nebo svůj pohled na interpersonální dynamiku rodiny.Interpretace může být nápomocna
v situacích, kdy rodina podporuje maladaptivní vzorce interakce, ale většinou si toho není vědoma. Naučit se
formulovat interpretace a poznat pravou chvíli, kdy je použít, je jedním z nejobtížnějších úkolů terapeuta.
Terapeut by měl nabídnou interpretaci, která by vyjadřovala pacientovo hlavní přání a očekávání, související
s reakcí druhého a jeho vlastní reakci. Např. terapeut říká: Jene, zdá se mi, že si přeješ, aby v tebe Jana
mohla vkládat naději a důvěřovat ti, ale myslíš si, že ona předpokládá , že selžeš. Tak to začneš prožívat tak,
že si řekneš „k čertu s ní“ a jdeš se napít. Cílem je to, aby pacient pochopil, jak jeho přání a očekávání
týkající se interpersonálních vztahů souvisí s jeho chováním. Ve společné terapii může terapeut použít
interpretaci vytvořenou z toho, co se mezi členy rodiny na samotné konzultaci odehrává spíše, než popis
příhod, jak je tomu např. v individuální terapii.
Behaviorální přístup
Klade větší důraz na vyšetření, stanovení cílů a praktikování nového a přizpůsobivějšího chování.
Během sezení se přehrávají scénáře, mezi jednotlivými konzultacemi jsou zadávány „domácí úkoly“.
Terapeut je aktivnější a setkání jsou více strukturovaná. Nevědomým procesům je věnována malá pozornost.
Tento přístup se častěji využívá v párové terapii než v rodinné. Konzultace /doporučuje se 10 až 15/
jsou zaměřeny k vytvoření a stabilizaci změn jak v alkoholických návycích klienta, tak v souvisejících
manželských neshodách.
Intervence směřující ke kontrole užívání návykové látky /nejčastěji se tento přístup využívá při
léčbě závislosti na alkoholu/ zahrnují stanovení cílů souvisejících s pitím, vytvoření struktury role
jednotlivých členů v procesu uzdravování se ze závislosti, uzavření dohody týkající se např. užívání
antabusu, využití určitých technik k redukování rizikových situací a snížení výskytu takového chování členů
rodiny, které dává impuls k požívání alkoholu, nebo ho umožňuje.
Intervence směřující ke zlepšení rodinných vztahů zahrnuje podporu pozitivních výměn, jako
např. laskavé chování, společné rekreační aktivity a trávení volného času, řešení konfliktů, trénování
komunikace a dovednosti při řešení problémů.
Po stabilizace změn se intervence zaměřují na prevenci relapsu a na dlouhodobé manželské a
rodinné problémy. I zde je základem dohoda, která stanoví další cíle a postupy, jak jich dosáhnout.
Systémový přístup
Dotýká se problémů s hranicemi a rodinnými rolemi, které vytvářejí „symptom“ – užívání drogy u
jednoho člena rodiny.
Léčba se soustřeďuje na identifikaci a řešení rodinných otázek nebo procesů, které způsobily
vytvoření symptomu. Podle teorie o systému rodiny se závislost na návykové látce může vytvořit v období,
kdy rodina jako celek prožívá obtíže nebo krizi. Pak užívání drog může sloužit k odvedení pozornosti členů
rodiny od jejich ústředního problému. Závislost na návykové látce může také zpomalit nebo dokonce zastavit
přechod do nové vývojové etapy, které se rodina nebo uživatel brání. Droga v rodině tak vlastně napomáhá
udržet „homeostatickou rovnováhu rodinného systému“. Jakmile terapeut pochopí funkci, kterou droga
v rodině hraje, může ji přerámcovat tím, že vysvětlí , jak k chování došlo, a objasní její funkci v rodině.
Terapeut se tedy snaží odvrátit pozornost členů rodiny od chování drogově závislého směrem k jakékoli
otázce nebo krizi rodiny, kterou ta prožívá.
Paradoxně je někdy výhodné drogu z rodiny hned neodnímat, protože by se tím celý proces
změny rodinného systému mohl zastavit.
Pro určení povahy ústředního problému rodiny terapeut využívá teoretický materiál o rodinných
procesech a vývojových fázích, informace poskytnuté členy rodiny během terapeutických konzultací,
pozorování interakcí mezi členy rodiny během terapeutického sezení a reakce rodiny na klinické zásahy.
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Systémový přístup zdůrazňuje to, aby se během terapeutického sezení členové rodiny obraceli
přímo jeden na druhého při řešení běžných problémů nebo otázek. Díky tomu se během konzultace projevují
dysfunkční vzorce interakcí rodiny, což je vhodná příležitost k intervenci směřující ke změně.
V rámci toho přístupu využívají terapeuti mnohé techniky podněcující změny v interakcích a
ostatních aspektech fungování rodiny. Tyto techniky zahrnují přeformulování, ustanovení a vytvoření
nových hranic. Navíc by měly být jasně definovány role a zodpovědnosti každého člena rodiny.
Model rodinné nemoci
Také zastává názor, že k závislosti přispívají i procesy v rodině a zpětně, že závislost jednoho
člena má vliv na chování a prožívání dalších členů rodiny. Vede proto členy rodiny k tomu, aby vyhledali
rodinnou nebo individuální terapii za předpokladu, že je slučitelná s rehabilitací založenou na Dvanácti
krocích /viz příloha/. Léčba se pak soustředí na témata jako jsou povzbuzování, kodependence, separace a
využívá programu 12 kroků i pro ostatní členy rodiny. Pro závislé to jsou zejména sdružení Anonymních
alkoholiků a Anonymních narkomanů, partnerům je doporučováno, aby navštěvovali podpůrné skupiny AlAnon a Nar-Anon, tj. svépomocný program pro dospělé, kteří jsou závislému blízcí, zatímco mladší členové
rodiny jsou odkazováni do svépomocných programů pro mládež.
Klíčovými momenty tohoto modelu jsou popření, umožňování, kodependence a odpoutání.
Popření - tendence ostatních členů rodiny nepřiznávat nebo nepřipouštět si závažnost
problému závislého.Manželka si např. říká: „On ale chodí každý den do práce“.
Umožňování - tendence členů rodiny dělat věci, které vlastně usnadňují , aby závislý pokračoval
v požívání návykové látky. Omlouvají ho, pomáhají mu, starají se o něj v době intoxikace, sdílí s ním jeho
popírání, spolupodílí se na jeho sebeklamu.
Kodependence - jak závislost postupuje, stávají se i ostatní členové rodiny spolu-závislí.
Závislým členem se stále více zabývají a jejich životy se točí kolem něj. Zabývají se svými reakcemi
na chování závislého a zanedbávají ostatní členy rodiny a své vlastní zájmy, zdraví a prospěch.
Kodependence je považována za pokus partnera nebo člena rodiny převzít kontrolu nad nevypočitatelným
chováním závislého. Např. manželka věří tomu, že když bude dostatečně ostražitá, může zabránit tomu, aby
manžel ne večírku hodně pil.
Odpoutání - proces, v jehož důsledku jsou členové rodiny schopni žít smysluplný, radostný a
produktivní život bez ohledu na to, co závislá osoba dělá. Odpoutání je klíčem k překonání kodependence.
Členové rodiny se učí, že nemohou závislému pomoci jinak než mu přestat požívání návykových látek
umožňovat. Namísto toho se jim doporučuje, aby se soustředili na své vlastní problémy v individuální nebo
skupinové terapii a pravidelně se účastnili vhodného programu 12 kroků.
Od ostatních modelů se tento model liší v tom, že zdůrazňuje individuální léčbu každého člena
rodiny. Problém je v rodině, ale řešení spočívá v individuální rehabilitaci každého člena. Rodinná nebo
manželská konzultace se může využít na začátku léčby za účelem vysvětlení vlivu nemoci na rodinu a
nastínění kroků, které musí každý člen postoupit, aby bylo dosaženo uzdravení.
Cíle společné všem přístupům
Při léčbě závislých čelí terapeuti velkému počtu problémů a nutných rozhodnutí. Např. jakou
intervenci zvolit, kolik konzultací doporučit, jak řešit odpor, pokles motivace a relaps, jak odhalit a léčit další
psychopatologie a jakým způsobem využít svépomocných programů.
Uvedené přístupy rodinné terapie pro závislé se v mnohém liší, avšak určité techniky a
terapeutické cíle také sdílejí. Ty se týkají navázání a udržení kontaktu s každým členem rodiny a umožní
lepší komunikace a mezilidské vztahy.
Jsou to:
1/ Připojení
- navázání kontaktu s každým členem , vytvoření atmosféry vhodné ke spolupráci. V této fázi
terapeut pečlivě naslouchá, věnuje stejnou pozornost všem členům, dává jim najevo, že se zajímá o to,co
každý z nich chce říci a očekává, že mohou mít rozdílné názory na vnímání rodiny. Pak by měl terapeut
rodině sdělit, že má pochopení proto, jak každý problém vnímá, a měl by mít jasnou představu, jak se
vypořádat s problémy, které členové přinesou.
2/ Zavedení základních pravidel
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- zahrnuje otázky, jako je doba a délka konzultace, očekávané trvání léčby, postupy, jak lze změnit
termín nebo zrušit konzultaci, cena a způsob úhrady za konzultaci, kdo bude docházet na konzultace, a to i
v případě relapsu.
3/ Mapování zkušeností a prožívání každého člena
znamená opravdový zájem o vnímání a pocity každého člena rodiny. Tím poskytuje terapeut
vzor, jak by si měli členové rodiny navzájem naslouchat a vhodně reagovat.
4/ Identifikování ústředních oblastí interpersonální dysfunkce
sem patří např. potíže s důvěrou, ohraničením, fungováním rolí, komunikací a stanovením
příslušných hranic.
5/ Zlepšení komunikace o myšlenkách a pocitech
- naučit překonávat potíže v oblasti vyjadřování pocitů, obav z vyjádření hněvu nebo zklamání,
nedostatek kontroly nad hněvem, lhaní za účelem zakrytí nepřijatelného chování apod. Komunikace bývá
ovlivněna především tím, že se závislý snaží oklamat nebo i podvést ostatní členy rodiny.
6/ Zaměření na umožňování
odkrýt tendence členů rodiny ulehčit závislému jeho situaci, pracovat na snižování míry
umožňování
Literatura:
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Soják, Petr: Království zprostředkovaného žití
Úvaha
nad využitím volnočasových aktivit v rámci primární prevence sociálně patologických jevů.
Úvodem
Technologická a materiální představa o člověku a společnosti je ve svých důsledcích velmi
zjednodušená. Každý postoj k fenoménu, ať už se jedná o záškoláctví, trestnou činnost,
pornografii, zneužívání návykových látek, rozvodovost nebo psychickou manipulaci
v náboženské sektě, je často podmíněn samotnou společností a náš pohled na ni se velmi mění
podle optiky, kterou k jeho pozorování či posuzování používáme. Moralizující a normativní
pohled bývá sice tím, na čem se většina lidí shodne, ale neznamená to, že by takový názor vedl
přímo k pochopení a k odstranění jevů, které považujeme za společensky nežádoucí.
Člověk od nepaměti vyhledává rozkoš ve smyslu hedonistickém, ale ona slast, která se
mnohdy stává životním motivem, nabývá různých podob a některé z nich nejsou v samých
důsledcích smyslem života jedince ani společnosti. Přiznejme si, že člověk potřebuje, aby mu bylo
„dobře“, ale každý si pod tím představuje něco jiného.
Otázka zní, do jaké míry si každý jedinec uvědomí, jak jeho chování, myšlení a jednání
ohrožuje ostatní nebo naopak, jak je efektivní pro něj a pro společnost, kterou spoluutváří. Je
logické, že si lidská populace stejně jako jiné žijící biologické druhy vytvářejí obranné a ochranné
mechanismy proti samozničujícím elementům. V sociální rovině to znamená, že se stará o lidi, jež
nezvládají reklamní mediální nabídku momentálních produktů, tohoto „království
zprostředkovaného žití.“
Je třeba si uvědomit, že nelze vytvořit „pozemský ráj“, a proto by prevence měla být
nástrojem účelné orientace jednotlivce v pozemském chaosu.
V genetické databance člověka jsou dvě neslučitelné tendence; touha a potřeba vnitřní
homeostázy, ale také touha a potřeba přesahovat hranice, expandovat, poznávat, překračovat
zákazy, dosahovat „extáze“. Tyto potřeby v člověku vytvářejí napětí a starají se, aby se „něco dělo“.
Schopnost nebo neschopnost adaptovat se na náročné životní podmínky, odolnost vůči stresu,
frustraci a zátěži závisí na tom, zda-li je určitá míra překážek od dětství vyvažována bezpečím,
láskou v rodině a zkušeností, že překážky i neúspěchy se dají překonávat.
Sociálně patologické jevy jsou jedním z prostředků, jak se adaptovat na dnešní hektickou
dobu, ale hrají dvojroli – uspokojení versus ublížení. Prospěšnost či škodlivost, a vůbec smysl
nějakého jednání či činnosti, nejsou předem dány. Příkladem mohou být návykové látky. Na jedné
straně způsobují přímé tělesné i duševní škody a sekundární následky zasahují pracovní proces,
přinášejí finanční problémy, narušují vztahy. Na straně druhé mohou působit jako obrana před
duševním selháním a pokus vyrovnat se se sebou samým.
Vyjdeme-li z tohoto faktu, učiníme první krok k tomu, že přestaneme jednostranně
moralizovat a rozlišovat na dobré a zlé. Budeme se především snažit hledat pozadí problému.
Druhým krokem, který můžeme považovat za základní kámen výchovy, tedy i prevence, je
schopnost pedagoga a rodičů rozlišovat mezi vlastními a vývojovými potřebami vychovávaného.
Znát míry kompetencí každého, kdo se na výchově podílí, aby se nedostal do „vleku“ vlastních
projekcí. Musí se neustále ptát sebe a druhých, a pak lépe porozumí různým jevům a chování
daného jedince.
A třetím důležitým krokem je, jak říká C. G. Jung: „Vychováváme ne tím, co žvaníme, nýbrž
tím, co jsme.“
Proč používám slovo výchova?
Již Platon přirovnával učení a výchovu k vyvádění z jeskyně stínů. Pedagog působící v oblasti
primární prevence sociálně patologických jevů, také jakoby ukazuje cestu kudy jít, ale zda-li si
člověk tuto cestu zvolí, je již plně v jeho kompetenci. Právě proto považujeme volnočasové aktivity
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za nejefektivnější prostředek primární prevence. Výchovně preventivní působení stavíme na hrách a
technikách, ve kterých si člověk uvědomí své prožívání a zároveň i sebepoznání.
Při úvahách nad takovouto koncepcí výchovy vycházíme z lidského hledání vnitřního klidu a
touhy překonávat své hranice. Kde začít? Je možné jít i na hranici svých možností. Takové hry a
techniky pak považuji za bezpečnou formu nabídky, respektive protinabídky konzumnímu způsobu
života a nežádoucím společenským jevům. Prožitkem v hraničních situacích si člověk může
vytvářet databanku lidských zkušeností, ze které může později čerpat i v reálných situacích,
posunovat své osobní hranice a nebo se přesvědčit, že už nic překonávat nemusí. Takovéto hry a
techniky nepovažuji za modelové situace, kterými by člověk měl něco nacvičovat. Člověk mnohdy
nejedná pouze racionálně a dle naučených vzorců chování, ale často také emocionálně a intuitivně.
Baterii vhodně volených her je třeba prožít a své pocity následně zformulovat v diskusi,
uvědomit si je v kontextu pocitů a postojů druhých. Touto vzájemnou sebereflexí ve skupině si
člověk utváří širší pohled na řešení životních situací jak v budoucnu, tak i v momentálním
sebepoznání.
Volnočasové aktivity jako primární prevence?
Jak vlastně lidé vnímají volný čas? Jako únik před prací nebo povinnostmi? Člověk by měl
mít právo odpočinku od povinností, ale nikoliv od zodpovědnosti za sebe a ostatní. Aktivit ve
volném čase je mnoho, ale často jde o vyplnění času, ve kterém by bylo možné „ujet“, „vykořenit
se“ z direktivního a kontrolního systému, který vychází ze stále stejného limitního, výkonového
přístupu našeho školství vůči žákům. Které si do života odnášíme a často tak jednáme i v dospělosti.
Kouzlo a výchovný význam hry je ukryt ve svobodě každého jedince, v jeho možnosti dobrovolně
se rozhodnout, nikoliv dostát diktátu vychovávatele „nyní si budeme hrát“. V této souvislosti se
nabízí otázka, hrají-li si lidé rádi? Případný nezájem nelze zdůvodňovat civilizačním pokrokem, ale
jednostranností myšlení. Lidé stále více vnímají hodnoty jako ceninu, málokdo z nás si řekne, že
hodnotou je i zážitek.
Je třeba oprostit se od myšlenky všespasitelné záchrany lidí a přemýšlet o prevenci, která
může dobře fungovat pouze tehdy, bude-li vnímána jako konkurenceschopná nabídka celé škály
alternativních činností, jež svojí kvalitou převáží nad pokušeními dnešní doby. Komu vlastně
nabízíme tzv. zdravé alternativy života, když většinou patologické jevy vznikají na jedné straně
z majetných materiálních přebytků a na druhé z nedostatku? A pokaždé ti lidé před něčím unikají.
Příklad realizace „jak na to“
Dovolím si předložit techniku z projektu „Obyčejní lidé“, který realizuji na katedře sociální
pedagogiky Pedagogické fakulty MU v Brně a jehož cílem je odpoutat se od většiny dnešních
lidských rozmarů a závislostí, bez kterých lze žít. Myšlenka tohoto přístupu je dále rozvinuta
„rituály“, které se všichni společně snaží dodržovat a hledat jejich význam v nejčistší přirozené
podobě, čímž se učí pravidlům společného, zdravého a efektivního soužití.
Volnočasové aktivity (hry, komunikační dovednosti, terapeutické techniky, apod.) jsou hlavní
náplní výuky primární prevence sociálně patologických jevů. Jde zejména o formu sebeprožitku,
sebepoznání a sebezkušeností.
Kam tím směřuji a co tím sleduji

Zkušenosti získávat prožitky – prací, hrou, zábavou, komunikací, kontaktem s přírodou a
s lidmi.

Procvičovat vlastní schopnosti a dovednosti – otevřeně diskutovat, prosazovat svůj názor,
umět se rozhodovat a být zodpovědný za své činy.

Poznávat své hranice duševní, fyzické aj.

Nacházet možnosti výměny názorů, zkušeností, znalostí a vztahů k hodnotám a vzorům, jež se
promítají do rodiny, prostředí a vlastních postojů.

Naučit se odbourávat komunikační bariéry a řešit možné krizové životní situace, problémy.

Nacházet povzbuzení k osobnímu kritickému přemýšlení o formách sebepoškozování se.

Připomenout si umění vážit si věcí a darů, jež nám život nabízí.

Hledat a nalézat své vlastní hodnoty, cíle a předsevzetí.

Učit se umění naslouchat a umění empatie.
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Rozvíjet sebe, své studenty a kolegy uměním zdravě a zajímavě si organizovat svůj volný čas
a učit se nabízet alternativní využití volného času dalším lidem.

Boj o oheň aneb Prožívání hry
Motivem hry je stejnojmenný film o pravěcích předcích a libreto hry by mohlo být
následující:
„…dnešní den je den ohně. Jistě všichni víte, co pro nás tento den znamená. V tento den náš
kmen jako každý rok skládá zkoušku, kdy nejlepší z Vás je zvolen strážcem ohně, jenž má právo
rozhodnout o tom, komu tento dar, nám vzácný, může poskytnout. Zatím oheň neumíme vyrobit, ale
máme každoroční právo, za věrnost našemu bohu, získat toto teplo a světlo života z ostrova Gírí
z rukou šamana Khárí, který jediný umí udržet věčný oheň. Za věrnost a úctu k bohu, nám šaman
dovolil každý rok jeho oheň získat, ale přinést jej mohou jen ti nejlepší. Je to závod mezi vámi, jen ti
nejlepší mohou získat toto privilegium, ale všichni víte, jak je cesta nebezpečná a jaké nástrahy vás
čekají.…“
Podstatou hry je v podstatě závod několika tříčlenných družin situovaný do pravěkého
prostředí. Pravidla vytvářejí takové překážky, aby účastníci byli nuceni mezi sebou spolupracovat a
vymýšlet herní strategie, které by je dovedly k vítězství.
Družina nesmí mít nic než dvě otevřené nádoby; jednu na přenesení ohně a druhou na vodu.
Oděni mohou být pouze v rounech z hadru či prostěradel, starých novin; nesmí mít žádné normální
oblečení, ani boty.
V blízkosti tábora je ukryta primitivní mapa, podle které se jednotlivé družiny vydají
k šamanovi pro oheň. Splní-li cestou zadané úkoly, šaman jim vydá žhavé uhlíky, které musí
dopravit co nejrychleji k táborovému kruhu. Na zpáteční cestě mohou mezi sebou jednotlivé
družiny bojovat a to prostřednictvím vody, kterou si nesou v druhé nádobě (doplnění vody je
omezeno pouze na jediné místo). Vítězí družina, která jako první doručí uhlíky k táborovému
kruhu, rozdělá oheň a uvaří čaj z přírodních bylin. (Pozn.: Uvedená hra je pouhým námětem, který je třeba
dotvořit dle věkových zvláštností skupiny, daného prostředí, fantazie animátora apod.)

Jak takováto prostá hra souvisí s prevencí?
Rozvíjí týmovou spolupráci, rozhodnost, schopnost řešit náročné úkoly při velkém fyzickém a
psychickém zatížení.
Napomáhá uvědomit si vzácnost a jedinečnost ohně a vody, dvou živlů, které člověka provázejí od
nepaměti
Umožňuje srovnání života lidí dnes a dříve, lidí odkázaných na přírodu se zkušenostmi dnešního
poznání. Napomáhá nám uvědomit si, že jsme jen součástí a nikoli vládci této planety.
V samém důsledků dokládá, že je stále ještě možné odpoutat se od většiny dnešních lidských
rozmarů a závislostí, bez kterých lze žít.
Závěrem:
Je třeba být optimistickým realistou. Jak jsem v úvodu uvedl, prevence by se měla stát přirozeným
obranným prvkem společnosti, která sama nezvládá efektivně a zdravě žít. Jinak řečeno, vždy tu
budou „zdraví a nemocní“ lidé. Ale je jen na lidech samotných, na každém z nás, budu-li se chtít
„léčit“. Nejen tehdy až budu „nemocný“, ale „nemocem“ předcházet.
Má-li mít primární prevence smysl, ať je realizována jakoukoliv formou, metodou, je jí třeba chápat
dostatečně široce. Patří k ní:
všechno, co podporuje zdravý a efektivní vývin osobnosti,
každá přiměřená snaha přiblížit se ideálu integrovaného, láskyplného, vnitřně svobodného a přitom
zodpovědného člověka,
vše, co člověka učí vnímat věci z hlediska efektivnosti (pro něj a pro ostatní kolem),
vše, co ho učí zamezit zjednodušenému a hodnotícímu pohledu
hledat a vytvářet obranné a ochranné mechanismy (proti beznaději, skepsi, únavě, bezradnosti
v životních situacích apod.)
Jinými slovy vnímat vše co se děje kolem nás pozitivněji; v handicapu vidět příležitost, v otázce
zárodek odpovědi, v problému předpoklad pro jeho řešení.
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Soják Petr: Outdoorové a volnočasové techniky a hry na hranici
lidských možností jako model terapeutické činnosti
Úvod
Při rozhodování o tématu mé teoretické práce jsem vycházel s faktu, že nejsem lékařský ani
psychologický odborník. Se závislými či jinak nemocnými lidmi se mohu setkat v pozici učitele nebo lektora
volnočasových aktivit a outdoorových programů. Je tedy možné, že názory na toto interdisciplinární téma,
bude ovlivněno mým pedagogickým myšlením.
Také jsem využil toho, že realizuji a zpracovávám výzkum do mé disertační práce, která je zaměřená
na vztahy dospělých lidí, zejména vysokoškolských studentů, a jejich postoje k volnočasovým aktivitám
(outdoorovým programům) v hraničních situacích.
Projekt „Obyčejní lidé“, který realizuji na katedře sociální pedagogiky PdF MU v Brně, se týká
výuky primární prevence sociálně patologických jevů formou volnočasových aktivit, postavených na
prožitku, sebezkušenosti a sebepoznání. Čerpám v něm z dvanáctileté praxe těchto aktivit ze středoškoláky
na Liberecku, ze sebezkušenostního pětiletého kurzu skupinové terapie ve Skálově institutu a z pořádání
outdoorových programů pro různé firmy v Čechách a na Slovensku
Jde o dvousemestrální výuku formou kurzů a víkendových seminářů realizovaných daleko od
civilizace v co nejpřírodnějších podmínkách, bez lidských technických vymožeností jako elektřina, plyn,
teplá voda, spí se v tee-pee a v zimě v osamělých chalupách.
 jeden letní deseti denní kurz o hledání a překračování svých hranic
fyzických a psychických
 a tři navazující víkendové semináře (podzim, zima a jaro), věnované
základům arteterapie, muzikoterapie a body/dramaterapie
+ další návazné programy a kurzy.
Otázky možnosti terapie
Vezmeme-li konkrétně kurz „obyčejných lidí“, samo jeho absolvování, už je možné brát jako
možný model terapeutické činnosti; jeho náročnost, dodržování pravidel (rituálů), denního režimu a trávení
volného času bez veškerých závislostí, se kterou na kurz účastníci přijíždějí (Souhlasím a chci jet na tento
kurz, kde se zřeknu všech možných patologických závislostí nabízených tímto světem (veškerých
nelegálních drog, alkoholu a nikotinu))
V příloze 3. a 4. dodávám denní režim a výčet rituálů, které se na kurzu a seminářích dodržují.
Ale v této práci se chci zabývat tím, proč je možné brát uvedené a další techniky, hry z oblasti
volnočasových aktivit jako možné činnosti i v terapii.
Pokusím se nastínit několik možných vysvětlení, proč a jak některé techniky, hry lze využít i
v terapii, ačkoliv původně k terapii nebyly vymyšleny a používány. V praktické ukázce jsem popsal dva
příklady.
Začnu malou úvahou, výčtem několika možných argumentů a otázek, které můžete položit.

Podstatné je uvědomění si časovosti. Kurz trvá deset dní, léčba několik let. Možným
argumentem je, že krátkodobá terapie má taky své opodstatnění. Např. u léčby závislostí je to uvědomění si, i
v tak krátkém časovém úseku, reality, možnosti žít a užívat si světa i bez nich.
Ve skupinové práci s lidmi vycházíme z obecných zásad sociálního učení, v němž se
prostřednictvím vzájemné komunikace a interakce učíme od druhých lidí. Tato skutečnost je významná
především tím, že lidé mezi sebou formulují svoje názory, postoje, vlastní zkušenosti a znalosti k řešení
určitých úkolů jim srozumitelným jazykem, přičemž navzájem je přijímají jako osobně významnější
podnět k přemýšlení. Je tedy vlastně jedno jestli jde o proces učení u člověka zdravého nebo léčbu
nemocného (závislého)? Proto je možné terapii brát jako osobnostní růst, jinými slovy formu učení.
Nebrat pro terapii proces učení v hraničních situacích pouze jako substituci, ve smyslu moderního
pojmenování adrenalinový zážitek místo zážitku s drogou, ale použijeme-li slovo substituce, tak ve
smyslu pochopení jak přistupovat, řešit, zvládat atd. Je možné to brát také jako zkoušku charakteru,
možná spíše jen vůle, kdy emoce jsou vyburcovány a zároveň pod kontrolou, jako kritérium můžeme brát
naše dovednosti a ochotu přijímat výzvu. Nechápejme to jako učení se řízení pocitů nebezpečí, míra
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dovedností v životě roste a zároveň zůstává trvalou výzvou. A na druhou stranu potřebné dovednosti
všichni získat nemůžeme.
(Lory Holyfield, Biograf 28) Když zažíváme opravdu horké chvilky, žádný organizační scénář, ani
role „zobecněných druhých“ neúčinkují. Tělo může v dané situaci fungovat velice rozumným způsobem, a to
aniž by součástí dané zkušenosti muselo být nějaké já (self). Žádná sebereflexe se během akce, která trvá
zlomky vteřiny, nekoná; ale čeká na vás, až ten okamžik pomine. Sociální kontext v tomto procesu je
klíčový, neboť takové vjemy, pocity a morální kódy neumíme interpretovat sami. Při jejich pochopení jsem
závislí na interakci, ať už se jedná o minulost, přítomnost nebo o budoucnost.

Vyjdeme-li tedy ze dvou možných položených otázek;
1.
má každý své hranice jinak postavené, jinak vzdálené a jinak vysoké či nízké?
2.
pracovat s lidmi, nabízet lidem jiné hraniční situace, než je např. život s drogou, je
otázka substituce, než terapie jako takové?
na co se lze vlastně zaměřit?

Na prožitek, získanou zkušenost a zpětné zhodnocení následného vlastního
sebepoznání.
Pokusím se odpovědět tímto přístupem; Na začátku je třeba oprostit se od rozlišování věcí na
správné a špatné. V tom případě, jakákoliv forma, model, metoda, cesta jak předcházet nebo jak léčit lidi,
kteří poznali hranice drog, je možná, pakliže to danému jedinci ukáže nějaký kvalitní směr života a
životnosti.
Mohou lidé vlastně přistupovat k životu jinak než hraniční nebo střední cestou?
Jinými slovy, jak mohou lidé v dnešním hektickém světě zvládat zátěže, hledat strategie ve svém
chování a prožívání, k nimž se jedinec uchyluje, když se nároky blíží k hranicím jeho osobních možností,
nebo je dokonce přesahují. Jak jinak než aktivně (přímé akce, plánování, sbírání informací, žádání o
pomoc druhých) či pasivně (bagatelizování problémů, odpoutávání pozornosti, útěk od problému, askeze,
snaha předefinování životních problémů, zdůrazňování pozitivních aspektů života, aj.)
Vím, možná si řeknete, že slučuji aktivitu s hranicemi a pasivitu se střední cestou. Že pasivita je i
rozvážnost, že aktivní chování je i aktivní snaha naučit se zvládat čekání a naučit se odpočívat. Proč tedy?
Považuji terapii za práci s lidmi žijících v hraničních situacích, které úprk dnešního světa
zahnal do pasivity, kde v akci nevidí smysl. A když vezmeme slovo střed, lidé si v přístupu k životu často
vybaví slova řád, linie, klid, pohodu, vyváženost.
Jenže v genetické databance člověka jsou dvě neslučitelné tendence; touha a potřeba vnitřní
homeostázy, ale také touha a potřeba přesahovat hranice, expandovat, poznávat, překračovat zákazy,
dosahovat „extáze“. Tyto obě potřeby v člověku konstelují napětí a starají se, aby se „něco dělo“. A
vyváženost těchto dvou složek pak můžeme brát za reálný střed.

Dále si přiznejme, že reálný pohled „zdravých“ lidí, na to jak žijí závislý lidé, je stále stejný,
nereálný. Neznají a nezajímají se, pokud se jich to osobně netýká, o jiný než o mediálně zprostředkovaný
pohled. Že závislý člověk může být kdokoliv, ani to nemusí být na první pohled patrné. Žije podobně
přirozeně jako lidé nezávislý na drogách. Mnoho lidí také nepochopí a nedokáže se vžít do situace lidí
závislých, kteří jsou na opravdovém sociálním i jiném dně. Protože žijeme v materiálním blahobytu.
Ale je možné odpovědět i velmi kontroverzně. Proč vynakládat milióny peněz na léčbu lidí, kteří
vlastním nezvládnutím vůle žít zdravě, vlastním nezvládnutím řešit životní těžkosti jinak, vlastním
nezvládnutím vůle nechat toho,…? Asi ve vás vyvolala tato věta otázku; Jak mohu, při psychoterapeutickém
a sociálním cítění a myšlení, takto přistupovat k lidem závislým? Ale není to útloprsý názor, pakliže vezmete
fakt, že je to závěrečná práce ke skupinové psychoterapii závislostí. Jinými slovy, malá obhajoba lidí, kteří
našli či zvládají svou vůli, uvědomili si svůj „brake point“ Takový přirozený výběr a věčná otázka lidskosti a
přežití druhu. Život, příroda nám nemůže do nekonečna dávat možnosti a pomocnou ruku.
Nehodnoťte prosím v tomto názoru mne jako osobu (myslím, že chápu smysl terapeutické práce
v jejím umění empatie a pomoci), ale hodnoťte kořeny spojení těchto slov; nevyváženost homeostázy a
přesahování hranic lidského žití. Proč vlastně psychoterapie vznikla a existuje? Je to činnost lidí, kteří kromě
svého způsobu žití nabízejí podobný život dalším jedincům? Je to v podstatě přirozený obranný prvek
společnosti, který ve své primární podstatě souvisí s vývojem druhu, který se snaží přežít a hledá formy,
metody jak na to? A tím, že byl člověk obdařen myšlením, které se rozvíjí, hledá a netěží jen z biologické
podstaty pokusu a omylu. V tomto duchu bychom se mohli dostat třeba i k eutanazii apod.
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Jen nabízím další možnost jak, ačkoliv se vám může zdát, že hledám odpovědi na to proč. To, že
silný a krásný prožitek lze získat i jinými cestami, než nějakým survivelem v co nejpřírodnějších
podmínkách samozřejmě uznávám.

Fakt, že volnočasové aktivity nejsou přímo primární prevencí, ale pouze jedna z možných
cest primární prevence soc.pat.jevů, nám může nabízet otázku; Jak můžeme brát některé hry a techniky za
možné formy prevence a dokonce terapie? Je jasné, že terapie není prevence.
Odliším-li prevenci od terapie, jakou vlastně mohou hrát roli volnočasové aktivity (na hranici
lidských možností) v léčbě závislých lidí? V prevenci myslím, je to zřejmé, jde zejména o nabídku jiných
možností, cest jak smysluplně a zdravě naplňovat svůj život.
Terapie je dlouhodobá záležitost a nikdo v podstatě nedokáže říct, kdy je její konečný stav. Každého
lze léčit, ale jen málokoho vyléčit.
Odpovím opět možná kontroverzně. Všichni jsme si rovni, ale někdo si je rovnější. Rozdíly
nehledejme ve snižování či zvyšování pohledu na inteligenci a schopnosti, ale v rozdílu chování, jednání,
přístupu k životu, že někdo jej bere jako dar, někdo jako boj, někdo jako užitek, někdo jako užívání, někdo
jako přijímání, někdo jako dávávání, atd. V tomto kontextu mne napadá otázka, do jaké míry máme právo
určovat jak přistupovat k životu, o čemž by se šlo dále diskutovat.
Ale dovolte mi raději srovnat rovinu výchovy a léčby ve smyslu: realizuji-li techniku pro nějakou
skupinu sobě si v tu chvíli „rovných“ lidí, jde o specifikum, čeho chci dosáhnout a uvědomění na koho
působím, komu nabízím. Daná technika se příliš nezmění, jen zvědomění si prožitku znamená pro jedny
frekventanty v danou chvíli něco jiného než pro druhé. A s tím je potřeba pracovat., Je na realizátorovi, ale i
na daném jedinci, najít v tom to nejpodstatnější. Aby si zvědoměním ještě více uvědomil, nebo lépe, aby
s ním dokázal daný účastník nějak naložit (pracovat) pro svůj užitek, ale i požitek.

Proč vůbec nabízet lidem techniky, hry, zážitky, při kterých překračují své možnosti, hranice?
Znáte ten „srdceplný“ pocit, když vám tečou slzy štěstím? Jste sice k smrti utahaní, ale
koutky úst vám jdou sami nahoru a i když je to jen životní okamžik, zdá se vám, že je to nekonečný pocit
nádhery (extáze) na emoční i mentální úrovni, že jste něco dokázali sami pro sebe a nebo pro někoho
dalšího.
Vím řeknete; a co prohry, nezvládnutí, frustrace z toho atd.?
Umění malých kroků, tedy velkých proher a malých úspěchů je přece vlastní i terapeutické činnosti.
Proto, když se vám náhodou nepodaří dostát až cíle pozitivním učením (i terapeutickým), může být to, že se
učíte vnímat prohru, např. nejjednodušší formulí – dokázal jsem do toho jít, zúčastnit se i za cenu neúspěchu.
Já osobně to beru jako velmi kvalitní lidský přístup jak zvládat nezdary v životě a k druhým lidem. Sice, že
těžkosti, porážky, neúspěchy a zklamání jsou přirozenou součástí života, a že díky nim rosteme a
dozráváme.
Argumentů i otázek bychom našli daleko víc, ale vzhledem k počtu stran, je třeba se více
věnovat praktické části práce.
Praktická část
Jako příklady vysvětlení, proč je možné brát hry a techniky z oblasti volnočasových aktivit
jako možnosti terapeutických činností, použiji dvě ukázky, podobné v hledání otázkách životního štěstí a
nejtajnějších přání, ale rozličné zaměřením a hledáním jak. V každé z nich vycházíme z jiného
druhu prožitku a následného sebepoznání a sebezkušeností.
Přičemž opět zdůrazňuji, že jedna z nejpodstatnějších fází možné terapie, je zvědomění
daného prožitku a na jeho základě uvědomění si sebe sama. A uvědomění rozlišení činností (terapie,
prevence, výchovy) vycházející z primární podstaty „učení“
Osobnostního pojetí - kognitivní (poznávací) složka
Obsahového pojetí – zkonstruovaný systém informací a činností
učení

terapeut
terapie

osobnost

pedagog
výchova
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„Psychoterapeut nebude muzikou učit vyjmenovaná slova“
„Pedagog se nebude pokoušet o psychoanalýzu co ve studentovi muzika vyvolává“
Rozdíly odlišující tyto činnosti:
a)
čím a jak působíme
b)
na koho působíme
c)
na co působíme
d)
čeho chceme dosáhnout – účel
e)
co se při ní děje, role
f)
kdo působí
g)
v jakých podmínkách (prostředí) dané techniky nabízíme a realizujeme.
Záměrně jako ukázku nenabízím techniky z volnočasových aktivit (výchovy), které už dnes
úzce souvisí a přímo vycházejí z muzikoterapie, arteterapie, dramaterapie, choreoterapie, relaxační techniky
atd., protože se pokouším o obhajobu kategorii zážitkových technik typu survivel. Na seminářích a kurzech,
které realizujeme se všechny možné prožitky snažíme kompenzovat, propojovat s oblastmi, které jsem
v předchozí větě zmínil.
Stalker: (skupinová terapie na hranici fyzických možností)
Viz příloha č. 1
Slepé koně: ( „sebeterapie“ ve chvíli, kdy je člověk odkázán jen sám na sebe)
Viz příloha č. 2
Závěr:
Techniky a hry, které používáme k naplnění volného času, jak jsem již uvedl, mají efekt zážitku, ale i
prevence, a lze je využívat i v terapii. Hry a herní techniky jsou prostředky interdisciplinárními, související
s terapií, prevencí, výchovou, učením, týkající se osobnosti člověka, jeho vztahů, chování, jednání, výchovy,
učení a tedy i léčby a předcházení léčby. Vždycky je důležitá role a schopnosti lektora, pedagoga, terapeuta,
každý z nich musí projít etapou určité simulace, dokázat se vcítit, představit si co právě tato hra, technika
s daným člověkem, skupinou lidí (student, klient, pacient) učiní, proč ji vybírá. Každý má zodpovědnost za
jejich smysluplný prožitek ve smyslu konkrétního cíle a jeho důsledku a následků. Ale i každý, kdo je
vyváděn „z jeskyně stínů“, by měl znát a učit se zodpovědnosti k sobě a svému okolí.
Každý člověk, má hraniční situace, stavy (psychické i fyzické) na jiné úrovni, ale bez rozdílu
pohlaví, rasy, lidských přístupů, postojů, zdravotního stavu, postavené na stejně náročné vůli být a zůstat
sám sebou ve věčném boji srdce a rozumu. A věřit, že síla života není v přežití, ale v hledání cest, kdy
v handicapu najdeme příležitost, v otázce zárodek odpovědi, v problému předpoklad pro jeho řešení.
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Velký slovník naučný. I., II.díl. Praha : 1999 . DIDEROT
Příloha č. 1
STALKER:
Čas samotné hry: asi 3hod
námět – dle stejnojmenného film Andreje Tarkovského, upravená hra - Stalker z fondu her PŠL
Cíl:
během strastiplné cesty přemýšlení o svém nejtajnějším přání,
kombinace psychologie a pohybu,
sebepoznání, analýza vlastních životních problémů, nezdarů, bloků,
psychické očištění
skupinová diskuse (terapeutická metoda) na hranici fyzických a psychických
možností
stalker = terapeut neb dva stalkeři = kooperativní terapeuti,
nejde o fyzickou a dynamickou námahu, ale o napětí. Musí být stále patrná nejistota,
strach, nepochopení, nervozita,…které je střídáno uvolněním a prozřením. Vyvrcholení je až na
konci samotné hry a v následné diskusi, zpětných vazbách na hru, kde nesmí být opomenuto ošetření
účastníků.
Je to hra na hledání podstaty a uvědomení si kouzla svého života, umocněna fyzickou
náročností, přírodními podmínkami a překážkami.
Libreto:
……Před několika lety se v tisku objevily šokující zprávy: „Další civilizační záhada.““Otazníky nad
naší planetou!“ Důvodem tohoto vzrušení byly tzv. „zóny“, přesně ohraničená území, kde přestávají platit
běžné přírodní a fyzikální zákony. Vstup do takové zóny znamená sebevraždu. Přesto však jsou lidé, kteří se
do zóny stále znovu vracejí. – Stalkeři. Jen jim se podařilo odhalit zákonitosti, které v zóně platí. Jen oni
vědí, kde jsou „komáří mýtiny“ – gravikoncentráty, na nichž se každé těleso beznadějně propadne do země,
„větrné louky“- vzdušné turbulence, kde se každý předmět promění ve vyždímaný hadr.
Fantazii se meze nekladou, vyplatí se např. napodobeniny originálních článků z novin o lidech a
zóně,……
Stalkeři mají různé důvody, proč se do zóny vracej, někteří pracují jako placení průvodci
senzacechtivých turistů, jiní jsem chodí z prosté touhy po dobrodružství, někteří z touhy pomoci lidem….
Všichni však vědí jedno; někde v nitru zóny je komnata, ze které se ještě nikdy všichni nevrátili, a přesto do
ní stále touží vstoupit noví a další lidé. V čem je jeho magická přitažlivost? Co láká každého, kdo se o něm
dozví? Proč chtějí všichni prožít několik hodin tíhy a námahy, než do ní vstoupí? Komnata totiž splní
nejtajnější lidská přání, ale opravdu jen ta nejtajnější.Přání, která se bojíme vyslovit nahlas, přání, která si
možná sami ani nepřiznáváme.
Vstoupit do zóny a do komnaty vyžaduje odvahu, ale také nebát se nahlédnout do svého nitra. Upřít
pohled do podvědomí a čekat, zda ho podvědomí unese. Sebeklam se vymstí. Do komnaty můžete vstoupit je
jednou, proto je opravdu důležité vědět, co si skutečně přejete. A tato jedinečná příležitost se už nikdy
nebude opakovat……
trasa:
co nejodpudivější místo, délka max. do 10 km. (bažiny, zaneřáděné potoky, opuštěné staré
továrny, budovy, v dohledu lidských příbytků (blízkost civilizace také graduje hru), močály, skládky,
smetiště,)
je plná nástrah, které musí vypadat, jako že jsou součástí okolí (např. přechod přes lávku nad
lomem, pád do nějakého nehezky vypadajícího místa, plazení kopřivami, skok z velké výšky do písku, do
vody, slanění do hradního sklepení, průběh ohnivým kruhem)
nemožnost účastníků odhadnout co je dalšího čeká, kam mají namířeno, je také umocněno
tím, že si pomocí odhození matic navázaných na obinadle, určují sami směr cesty (jakoby),
vše musí vypadat jako náhoda, stalker ví kam mají všichni namířeno, ale kudy a jak se tam
dostanou, nesmí být celou cestu odhaleno
stalker:
postava stalkera je klíčová pro pochopení, že hra není zdoláním fyzických překážek, ale
příležitostí poznat dozvědět se více sám o sobě.
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musí velmi citlivě reagovat na atmosféru ve skupině, a to včetně předchozího studia
účastníků (pročítání přihlášek, životopisů, pozorování rolí jednotlivců ve skupině při jiných činnostech
předcházejících)
velká schopnost empatie, schopnosti naslouchat, pracovat se skupinovou dynamikou,
předvídat, musí umět vnímat a adekvátně reagovat na reakce jednotlivců ve skupině i na skupinu samotnou.
být opravdový, sám sebou, nevymýšlet si konstrukty, přehrávání nepravdivých příběhů ve
smyslu motivací k diskusi a zapojení všech do diskuse.
schopnost nenásilně rozvíjet diskusi, přičemž jeho vlastní příspěvky určují kalibr upřímnosti.
stalker ví co od zóny očekávat, proto vyvolává pocit nejistoty a zároveň absolutní
poslušnosti. Z počátku je hulvát, který považuje lidi, jež doprovází do zóny, za nuly, že na to nemají, ale na
druhou stranu jim ukázat, že si jich váží, protože hledají.
je v roli průvodce, kterého si lidé hledající v zóně své štěstí platí a on tam nehodlá zemřít.
cestou, úměrně tomu jak se skupina stmeluje, ubývá jeho hulvátských projevů, ke konci se
dostává až do role rodiče.
nesmí hnát kritické situace až do extrémů, hráči by neměli padat hladem, třást se na tolik
zimou, apod. fyzická zátěž zeslabuje hloubku a účinnost výpovědí, hráči se nesmí dostat do apatie.
Ze zkušeností realizátorů této hry se doporučuje, aby stalkeři byli dva (starej a mladej),
navzájem si pomáhají při rozehrávání situací a při udržování atmosféry. Starej plní roli jakéhosi životního
moudra, nadhledu = rozumová složka; mladej – touhy, vůle pro činy,…= emoční složka
metodika: (kurzívou jsou psány odůvodnění možné terapeutické činnosti)
Hráči jsou s libretem seznámeni nejméně dvanáct hodin před zahájením hry, důležitá je motivace
(lze různě vylepšovat – inzeráty, necelá projekce filmu).
Hráči přemýšlí o svém nejtajnějším přání a rozhodují se, jestli vstoupí do zóny. Jsou-li dostatečně
psychicky připraveni, napíší se na veřejný připravený arch.
První fáze rozhodování, v životě jsou chvíle, kdy se musíte rozhodnout sami, na realizátorech hry je,
aby byli potencionální účastníci dostatečně motivováni ke vstupu do zóny.
Hra začíná brzy ráno ( 3 – 4hodina) – vše je ovlivněno délkou trasy, konec cesty by měl vrcholit už
za světla. Druhá alternativa je večerní cesta, naopak končí se až za tmy. – Obě alternativy mají své kouzlo…
Stalker si vybere min. pěti max. sedmičlennou skupinu, které vzbudí a odvádí je do zóny. Ti co
nejsou vybráni by chvíli, měli žít v představě, že mají smůlu, ale i včas informováni, že budou mít ještě
možnost jít do zóny jindy. Další den, ráno.
Nemělo by to vést k frustraci, že já nejsem vybrán, protože na to nemám, ale k uvědomění, že život
ne vždycky dává všem stejnou šanci..
Skupina vyráží na trasu, na cestě jsou různé překážky, které postupně překonávají. Na obzvlášť
ponurých místech (kaluže, smetiště, potok, …) stalker usedá a odpočívá. Nenásilně vyvolává diskusi, přičemž
jeho otázky jsou nekompromisní, snaží se vyvolat představu, že to není jen hra.
Diskusní témata: Proč jdeš do zóny? Kdy jsi byl v poslední době sám sebou zhnusený, kdy ses sám za
sebe styděl? Kdy ses naposledy cítil šťastný? Mindrák, s nimž v životě kráčíš a s kterým nejsi schopen se
vyrovnat. Jaký typ lidí ti nejvíce vadí? Vlastnost, která tě na sobě štve.
Úroveň otevřenosti a upřímnosti závisí na každém jedinci, stalker se ji snaží ovlivnit ne násilně,
vynucováním, ale ukázáním a podpořením důvěry v sebe a ostatní.
Přičemž je důležité, aby bylo stále jasné, že pravdivé a důvěrné informace, který každý účastník sdělí
zůstanou ve skupině, zůstanou tabu.
Stalker se snaží s jednotlivými sděleními nějak ve skupině pracovat, nesmí to zůstat ve fázi pouhé
výpovědi.
(je-li skupin více, je třeba zajistit, poprosit účastníky, kteří již mají hru za sebou, nikomu nic
nesdělovali, mlčeli.)
Po překonání poslední překážky (nejnáročnější), každý ji překonává sám, vstupují jednotlivě každý
sám do komnaty, kde vyřknou své nejtajnější přání. Všichni mají možnost vstoupit do komnaty vysněných
přání. Může to být cesta, kde již jde každý sám po svíčkách, na jejímž konci člověk narazí na zrcadlo, kde
vidí sebe, nebo konečný úsek jde člověk sám se zavázanýma očima, a drží se jen lana, Podél něhož dojde až
ke svíčce, k teplu, kde může vyslovit své přání. Je na každém, jestli se rozhodne tento poslední úsek
absolvovat.
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Při vstupu do komnaty stalker každému popřeje k rozhodnosti, opravdovosti a nalezení poznání. A
při výstupu z komnaty, stalker každému pogratuluje, nějak jej ocení.
(dodání sebevědomí, upřímnosti, důvěry ……)
Hráči se cestou postupně uvolňují a cítí sounáležitost. Po překonání poslední překážky (kde je
potřeba odvahy), po vystoupení z komnaty, účastníci často prožívají euforii a cítí se psychicky očištěni.
Následuje diskuse o zpětných vazbách, pocitech, poznáních, uvědomění, ošetření možných vzniklých
bloků.
závěr:
Účastníci prožívají vlastní „zpověď“, vstup do vlastního nitra, upřímnost, otevřenost, zjištění, že
každý z nás má nějaké problémy, které něm mohou přetrvávat, dokud si je plně neuvědomí.
Náročnost cesty a její překážky se snaží ukázat, že lze spousty věcí překonat a jakýmsi způsobem
naznačují po čem vlastně člověk doopravdy touží, co chce od života a co chce dokázat.

Příloha č. 2
Slepé koně:
Čas samotné hry: asi 2 -24hod
námět – upravená hra - Co je štěstí? z fondu her PŠL
Cíl:
během cesty na níž je účastník odkázán jen sám na sebe přemýšlí o své samotě a
hledání svého životního štěstí ,
sebepoznání, analýza vlastních života
spíše individuální uvědomění „sebeterapie“ na hranici nejistoty kde jsem, kam jdu…
samota versus očekávání
nemělo by jít o fyzicky náročnou hru, naopak účastník by se měl celou cestu cítit
příjemně naladěn, ačkoliv je vlastně ztracen
Účastník, který přijíždí na kurz, je z místa srazu všech účastníků, kteří se vydávají do tábora, kde
budou trávit příštích 10dní odveden se zavázanýma očima na nějaké pusté neznámé místo, asi 10 km od
tábora. Obdrží slepou mapu s určitými záchytnými body ( kde je, co vidí před sebou, kudy se může vydat,
kde je tábor do něhož míří, případně nějaké významné body v okolí). Společně s mapou dostane obálku
s papírem, tužkou a tímto textem:
Libreto:
Samota, samota, samota, samota, samota!!!!! jsi sám, úplně osamělý. Ztratil ses a nevíš kudy kam.
Hledáš cestu, zakopáváš, padáš a zase vstáváš, jdeš dál a dál a nevíš ani kam.
Přemýšlej o osamělosti, o sobě, o tom kam chceš dojít, co tam chceš prožít a co proto Ty sám uděláš.
Co očekáváš od života, na co se těšíš. Budeš mít štěstí? Co je vlastně štěstí?
Vydej se směrem do tábora a ptej se lidí, které na své pouti potkáš, KDE HLEDAT ŠTĚSTÍ ?
A zaznamenej jejich odpovědi. Uvidíš, budou se ti hodit.
Pojď, nezoufej a hledej. Čekáme Tě na místě vyznačeném na přiložené mapě.
Přemýšlej o sobě, o svém štěstí.
Překonej SAMOTU a přijď. Těšíme se na tebe.
Nebudeš sám
A nezapomeň ! zeptej se lidí, které potkáš, „kde hledat štěstí
Během putování krajinou se tedy účastníci ptají lidí na obyčejnou věc: Kde hledat štěstí?
Nejde o soutěž, kolik kdo přinese odpovědí, účastník má dostatek času, aby si sám uvědomil, jestli má zájem
na tom, že získá aspoň jednu takovou odpověď.
Po příchodu do tábora se z přinesených odpovědí vytvoří vernisáž, výstava na téma - Kde
hledat štěstí? V rámci vernisáže probíhá diskuse o tom co je v životě štěstí.. na konci diskuse realizátor
nasměruje diskusi o tom, že štěstí může být i to, někoho učinit šťastným.
Závěrem hry je, že každý účastník napíše dopis pro štěstí určený neznámému adresátovi, komukoliv.
Vloží jej do obálky a při další vhodné situaci, příležitosti jsou dopisy rozeslány (na náhodně vybrané adresy
z telefonního seznamu), při nějaké další cestě vhozeny do domovních schránek, nebo tajně vstrčeny lidem do
tašek, kapes. Jsou rozhozeny nad krajem, městem, obcí z létajícího balónu.………
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závěr:
Účastníci prožívají vlastní nejistotu, obrazně jsou vhozeni do vody a neumí plavat. Pozitivní
náboj jim dodává hledání odpovědi na otázku kde hledat štěstí. Často zjišťují, jak velké či malé mají v životě
cíle. Kontakt se svou vlastní osamělostí je často umocněn kontrastem, že přijíždí z měst plných lidí a
najednou se ocitají sami uprostřed luk, tu a tam potkají pocestného, minou vesničku. Nalezneme zde určitě
složku relaxační a sebereflexní. Někdy je zprvu zachvátí panika co dělat, ale nakonec si uvědomí jak
jednoduché je zeptat se, Nevíte prosím vás, kde jsem? A hned další otázkou pro udiveného pocestného (kde
hledat štěstí) zjistí jak jednoduše, rychle a příjemně lze navázat s člověkem družný rozhovor v porovnání,
kdy namačkaní sedíme či stojím v tramvajích, autobusech a jsme si se všemi lidmi „cizí.“

Příloha č. 3
Harmonogram jednoho dne na letním kurzu

 - 7:15 budíček













rozcvička - fyzická část (20 min) + duševní část (10min)
- 7:45 osobní hygiena (koupel) + osobní čas
- 8:15 snídaně
- 8:45 diskuse
- 9:30 dopolední program
- 13:00 oběd + osobní čas
- 15:00 odpolední program
- 18:30 večeře + osobní čas
- 20:00 diskuse
- 20:45
večerní hygiena
- 21:00 večerní program
- 22:00 čtení na dobrou noc
- 22:15
spánek + osobní čas

Harmonogram jednotlivých dnů či jednotlivých bloků je samozřejmě ovlivněn programem, např.
delšími a nestandardními hrami, nočními hrami, celodenním putováním či výpravami.
Dále jsou časově upraveny dny příjezdu a odjezdu, přičemž příjezd i odjezd je zahrnut již do
programu (ať je individuální či skupinový)
Harmonogram víkendů je podobný.

Příloha č. 4
Program
Je postaven na základu odpoutání se od většiny dnešních lidských rozmarů a závislostí, bez kterých
lze žít. Myšlenka tohoto přístupu je dále rozvinuta „rituály“, které se všichni společně snaží dodržovat a
hledat pro sebe jejich význam v jeho nejčistší, přirozené podobě, čímž se učí pravidlům společného zdravého
a efektivního soužití.
rituál sebezvolení
Na úvodním setkání, kdy jsou účastníci kurzu přivítáni, jedna z prvních her je; nalezení
názvu pro skupinu lidí, kteří spolu budou trávit následujících dní.
účel: každý přijíždí na kurz obyčejných lidí, ale je důležité, aby hned z počátku všichni našli
společné slovo, pojmenování. Obyčejní lidé je sice název projektu, ale každý přijíždí s jiným očekáváním a
nějak na něj prvním dojmem ostatní lidé působí. Většinou také dochází k prvnímu poznání jak je to v dané
skupině lidí s asertivitou a tedy i rolemi.
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rituál živlů
každý den by měl patřit úctě, vážení si a nalézání smysluplnosti přírodních a
společenských obyčejů a zákonitostí.
účel: Velmi často zapomínáme, že jsme součástí a nikoli vládci této planety. A myslím, že by bylo
záhodno si to připomínat nejen ve chvílích, kdy ona sama se brání. Protože není „nafukovací“.
rituál jídla
připravená jídla se budou jíst společně, přičemž zahájení jídla počne přáním kohokoliv
z přítomných, kdo má na srdci nějaké veřejné poděkování či přání.
při jídle „neorganizovaná konverzace“ – debatování mimo diskusní sedánky
účel: Vážení si tradic a sounáležitosti.
rituál rovnosti
programu, jež je sestaven lektory, se sami lektoři v maximální míře a možnostech
účastní tak, aby účastníci vnímali činnost, kterou provádí, tvoří, za opravdovou a účelnou
(z toho plyne, že je nutná dobrá materiální a programová příprava před zahájením kurzu).
důležitá je spolupráce se zázemím – např. kuchaři; na jejich spolehlivost, též závisí
úspěšnost programu.
účel: Uvědomění si určité rovnosti mezi všemi. Společně z předchozím rituálem je to uvědomění si
důležitosti každého z nás.
rituál věčného ohně
první noc se slavnostně zapálí oheň, který až do konce kurzu nesmí, jestliže vyhasne
nelze uvařit, zatopit nic, poněvadž oheň lze získat jen z věčného ohně. Dojde-li k tomu, lze oheň
získat jen od šamana, ke kterému není lehké se dostat.
účel: zodpovědnost máme za své činy, nicméně je potřeba nemyslet v životě jen na sebe. Je to též
zajímavý stmelovací prvek, kdy skupina se musí dohodnout jak se o oheň budou starat.
rituál hranic
dalo by se říci, že je to druhá miska váhy předchozího rituálu.
každý lektor by si měl uvědomit, že má zodpovědnost za své činy, rozhodnutí a za
vzniklé situace, na čemž by měl založit svou roli autority, ve které by ho měli účastníci také
vnímat.
Jak? - Vztahy mezi všemi na tomto kurzu mohou vznikat z přátelství, ale lektor je zde
v roli „profesionála“, čili on je první, který musí ručit za hranice.
účel: Lidé jsou si na jedné straně rovni, nicméně nejsou schopni jako společnost žít, učit se, rozvíjet,
nalézat, aniž by nebyla vytvořena hierarchie rolí (jako základ můžete vzít role rodičů a jejich dětí)
rituál svíček
každý si sám večer v „obřadní svatyni“ (místnost či jiné společně vytvořené místo)
zapálí svíčku, která nad ním bdí při jeho spánku, a dle své vůle u ní rozjímá.
ráno si svíčku opět sám sfoukne.
účel: Umění rozmluvy se sebou a přemýšlení o svých činech a svém chování je základ toho, aby
člověk neřešil životní situace „bezhlavě“.
rituál darů
každý u své svíčky zhasnuté či zapálené bude mít svou vyrobenou mističku, nádobku na
přijímání díků.
každé ráno při diskusi si každý vybere ze společné nádoby, kde jsou různé korálky,
jeden a během dne, do začátku ranní diskuse následujícího dne, jej komukoliv (i sobě) daruje za
cokoliv.
pozn.: neměl by zapomenout „Člověče, mysli trochu na druhé. Nemysli si, že jenom ty
jsi důležitý. Na každém záleží zrovna tolik jako na tobě“
Jan Masaryk
účel: Často se nám stává, že chceme někomu poděkovat a nemůžeme, nemáme možnost se s ním
setkat, nebo nemáme potřebnou odvahu mu to sdělit; jsou různé cesty.
rituál zdi nářků
na nějakém nenápadném, ale viditelném místě v táboře, jest vyvěšena velká papírová
stěna, na kterou lidé mohou psát cokoliv.
účel: Lidé mívají potřebu neustále něco sdělovat, je potřeba učit se v životě říkat věci ve správnou
chvíli a na správném místě, a když se to zrovna nehodí, nebo člověk nemá tu odvahu sdělit to veřejně, měl by
mít šanci alespoň vyjádřit se jindy, jinde a třeba i jinou formou.
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rituál slyšení
na viditelném místě jsou vyvěšeny obálky naslouchání jednotlivých účastníků, které slouží
k přijímání slov od ostatních. Jakási malá dopisní schránka pro příjem jakýchkoliv výzev, informací
pro daného jedince.
účel: Lidé mívají potřebu něco někomu sdělit, je potřeba učit se v životě říkat věci ve správnou
chvíli a na správném místě, a když se to zrovna nehodí, nebo člověk nemá tu odvahu sdělit to z očí do očí,
měl by mít šanci alespoň vyjádřit se jindy, jinde a třeba i jinou formou.
rituál deníků
každý by si měl ve volných chvílích umět zaznamenávat své zážitky a prožitky, důležité
pocity stavy kladné i záporné.
sloužit mu k tomu může třeba deník.
forma, způsob a styl záznamu je na každém, je to podobné jako chvíle u svíčky.
účel: Každý člověk by si měl udělat čas sám na své intimní chvíle a soukromí, a to co si zaznamená,
na to se mu bude lépe vzpomínat. Má se k čemu vrátit, i když to nemusí být vždy příjemné, ale deník mu
může být zase nápomocný k řešení nepříjemností.
rituál pamětí
a) ranní diskuse
ranní diskuse, vždy bude kromě potřebných sdělení pocitů, myšlenek, informací, reflexí,
nočních snů, vyplněna rozpomínáním se na zážitky z předchozího dne, po nočním rozložení se
v hlavě.
společně různými technikami tvořivosti a kreativity se bude provádět záznam „společný
deník“, kde má každý právo a prostor sdělit, ale pouze technikou, jež se bude uskutečňovat, co
v něm zanechal předchozí den nejpodstatnějšího, ať kladného či záporného.
k rozpomenutí mu pomůže společné zopakování veškerých aktivit předchozího dne a
společné pojmenování tohoto prožitého dne.
účel: Další ze způsobů vyjadřování svých pocitů a informací, jež potřebujeme sdělit. Dále učení se
schopnosti přemýšlet a vracet se ke svým činům a následnému ujasňování si těchto prožitků. Často se nám
stává, že děláme věci bezmyšlenkovitě, jen z nutnosti bez zpětných reflexí, což vede k tomu, že na svých
činech nehledáme pozitiva nebo zápory a náš život se nám pak zdá příliš stereotypní.
 na konci každé diskuse bude procvičování, krátká technika autogenního tréninku.
účel: Člověk by se měl dobře naladit, než začne nový den.
b) večerní diskuse
opět je to chvíle vymezená na potřebu vyjádření svých pocitů, myšlenek, informací,
sdělení podstatného a důležitého.
lektoři dále seznámí všechny obecnou formou s plánem na další den. Znamená to, že
řeknou jen to co je potřeba vědět.
účel: Člověk by měl mít právo znát, co jej druhý den čeká, na co se připravit, ale také by se měl umět
na něco těšit. Přistupujeme-li k věcem již od začátku s pozitivy, umíme si je najít i na chvílích, když nás tyto
věci zklamou, kupříkladu tím, že se nad ně umíme povznést. A naopak, podaří-li se nám něco, o to větší
máme radost.
 na konci diskuse je vždy nějaká krátká komunikativní technika.
účel: uvolnění.
rituál harmonie – (rozcvička)
20 min pohybové, fyzické rozhýbání.
10 min duševní „rozhýbání“.
každý den jinak.
účel: Co člověka lépe probudí, než dobré protažení?
rituál naslouchání
každý večer jeden z účastníků čte, a ostatní, pokud chtějí, mu naslouchají.
čte se kniha na pokračování či něco příjemného lehkého na zamyšlení.
účel: Umění naslouchat. (Kdo by neměl rád čtení na dobrou noc?)
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Sršeň Vladan: Zkušenosti s vedením psychoterapeutické skupiny
nemotivovaných dětských pacientů s poruchami chování, resp.
s hyperkinetickým syndromem
Skupinová psychoterapie dětí je proces, při němž se terapeutické síly uplatňují v průběhu
pravidelných setkání dětí nebo mladistvých s jedním nebo více terapeuty. Skupina se pravidelně setkává se
záměrem pomáhat si navzájem k dosažení změny směřující k optimálnímu vývoji. Terapeutické síly zahrnují
jak intrapsychické, tak interpersonální procesy, důraz je však položen zejména na využití skupinové
dynamiky. Rozumí se jí všechny sociální procesy a interakce s jejich emočními, verbálními i neverbálními
průvodními znaky. Terapeutický vztah je tu modifikován v tom smyslu, že terapeutovy vstupy a intervence
jsou promíšeny s interakcemi členů skupiny. Každý člen je tak vystaven mnoha vlivům, je nucen je
zpracovávat a může je v příznivém případě využívat ke svému vývoji a růstu. Dosažená změna se projevuje
na jeho chování ve skupině i mimo ni, v běžných životních situacích.
Možnost i potřeba a vhodnost užití skupinové psychoterapie v léčbě potíží a problémů u dětí a
mladistvých vyplývá už ze základního faktu, že vývoj od samého počátku probíhá zákonitě v sociálním
kontextu – nejprve v rodině, později v širších sociálních interakcích s vrstevníky i s dalšími dospělými mimo
okruh nukleární rodiny. V rámci těchto přirozených i spontánně vznikajících skupin probíhá postupná
socializace a akulturace jedince až do dospělosti. Sociální a kulturní prostředí, které má vliv na vývoj
osobnosti dítěte, vytváří ovšem souběžně vlastnosti, které jsou z hlediska dalšího vývoje a začlenění jedince
vhodné a žádoucí, i vlastnosti nevýhodné, nežádoucí nebo dokonce škodlivé, které vyžadují změny a opravy.
Mají-li psychosociální faktory významnou úlohu při vzniku mnoha psychických a somatických
poruch a podílejí se ještě mnohem častěji na udržování nejrůznějších poruch, platí všeobecně, že při řešení a
terapii těchto poruch je třeba s nimi počítat ve všech případech. V individuální terapii se psychosociální
konflikty řeší zpracováním vlastních emocí a percepcí v procesu opřeném o vztah s terapeutem –
psychosociální situace jsou vybavovány, reprodukovány a pracuje se na nich a ve vztahu k nim. Skupinová
psychoterapie poskytuje možnosti pracovat s nimi přímo a v současnosti, živě – zde a nyní, i když v sociální
situaci uměle vytvořené.
Uplatnění skupinové terapie v léčbě dětí má ovšem své vývojové předpoklady. Psychoterapie
kojence a většinou i batolete je možná jen společně s matkou. Ale už starší batole může být přístupno
individuálnímu psychoterapeutickému působení, jakmile se naučilo vyjadřovat spontánně své pocity
vnějšími projevy nebo málo strukturovanými činnostmi – nejčastěji hrou. Jakmile je dítě schopno alespoň
paralelní hry, může být individuální hrová psychoterapie vystřídána skupinovou hrovou terapií. Optimální je
to však až ve stadiu společné (kooperativní) hry dětí. Hrová skupinová psychoterapie může být později
vystřídána v mladším školním věku činnostní terapií a později (ve starším školním vš¨ěku a zejména u
dospívajících) komunikačně – emoční, rozhovorovou psychoterapií. Vývojovým předpokladem je tu rozvoj
schopností vyjadřovat své prožitky slovy a konfrontovat své názory a pocity s druhými vrstevníky. Skupina
představuje pro dítě od předškolního věku přirozenější prostředí než pro dospělého, i když v případě
terapeutické skupiny jde vždy o skupinu uměle vytvořenou (na rozdíl od spontánně vznikajících skupin dětí
při hrách a v partách). Proto je skupinová psychoterapie nejen vhodná, ale z mnoha důvodů nezastupitelná.
Já se setkávám se skupinovou psychoterapií, resp. s vedením skupiny, u dětí staršího školního věku
v Dětské psychiatrické léčebně v Opařanech už třetím rokem. Jedná se o děti ve věku 12 až 14 let
s diagnózou socializovaných, nesocializovaných a jiných poruch chování a emocí, zejména však
s hyperkinetickou poruchou chování nebo nově s hyperkinetickým syndromem, děti deprivované ze spíše
disfunkčního rodinného prostředí, neúplných rodin s novým členem a různých výchovných zařízení, jako
jsou dětské domovy či výchovné ústavy. Dalším specifikem těchto dětí je skutečnost, že obvykle s léčbou
nesouhlasí, neuvědomují si důvod umístění – velmi často uvádějí, že zlobily ve škole, nadávaly paní učitelce,
špatně se učily apod. Děti tedy nejsou motivovány k léčbě, spíše své umístění v léčebně považují a cítí jako
trest, zvláště když je jim léčebnou z více stran – rodina, škola – vyhrožováno: „Jestli budeš zlobit, nechám
Tě zavřít do blázince!“ Takto umístěné dítě pak ztrácí zájem a o nějaké motivaci ke změně nemůže být
v prvních týdnech a měsících ani řeč. Paradoxem je, že podobně se k nim chová i režim léčby. Děti jsou
zařazovány do nejrůznějších terapeutických programů, aniž by alespoň tušily význam a důvod. Časem však
v některých programech nalézají zalíbení, např. v cannisterapii, hippoterapii, arteterapii i ergoterapii.
Výjimkou je ovšem skupinová psychoterapie. Přestože je často zmiňovaným a doporučovaným způsobem či
formou léčby dětí s hyperkinetickým syndromem.
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Kontraproduktivním elementem je úplná absence předcházející individuální psychoterapie. Děti jsou
náhle postaveny před fakt, že jsou zařazeny do „jakési“ skupiny, aniž by věděly proč a měly šanci se k tomu
nějak vyjádřit. Je na nich zcela patrný regres do prvních dní v léčebně. Děti se uzavírají do sebe a odmítají
skupinu. Netuší, co se s nimi bude dít, ale samotné slovo psychoterapie je děsí a zúzkostňuje. Nakonec se
však rozhodnutí podrobí, protože terapeutický program je přece povinný. Dalším kontraproduktivním
elementem je otevřenost skupiny a tedy minimální možnost kontinuity plánu a její narušování prázdninami a
častou fluktuací pacientů.
Mnoho nebo spíše většinu času pak na skupinách trávíme motivacemi. Nejprve motivací pro odchod
na skupinu, následuje motivace pro příchod na skupinu, pak motivace pro setrvání ve skupině, motivace pro
eliminaci odporu a deflexe, motivace pro pasivní účast ve skupině až po motivaci pro aktivní přístup ke
skupině a ve skupině. Začínáme sdělováním a reflektováním výhod.
Například:

















šance opustit stanici
útulnější prostředí – místnost
klid
malá skupina dětí
větší soukromí
spolupodílení se na programu
možnost prosazování svých zájmů
možnost realizace svých zájmů
možnost seberealizace
možnost vlastního projevu
možnost rozhodování
možnost dovolit si něco nechtít
jiná pravidla – skupinová, vlastní
jiné vztahy – s dětmi, s dospělými
jiný přístup dospělých
respekt

Pak se pokoušíme z takto „připravených“ dětí vytvořit skupinu.
Z počátku jsem se ve vedení skupiny snažil o podobný přístup, který je vyučován Skálovým
institutem, tedy o skupiny na řešení problémů jakéhosi rodinného charakteru. Toto se však dařilo spíše
výjimečně a u starších skupin. Zde však nevadila otevřenost skupiny, různorodost diagnóz (hyperkinetický
syndrom, deprese, dipolární afektivní porucha, obsedantně kompulzivní syndrom, histrionská porucha
osobnosti), také šlo o děti se spíše průměrným IQ.
V dalších skupinách jsem však s tímto způsobem nepochodil, byly to právě skupiny pacientů
s hyperkinetickým syndromem. Tam se naopak vyplatila hrová skupinová psychoterapie.
Prozatím nejosvědčenějším způsobem vedení skupiny u těchto dětí je princip strategických her typu
Dračí doupě, Mellioranis, Populous apod. Inspiroval mě zájem dětí v hraní těchto her na počítači, ať už ve
vizuální podobě nebo v klasické krokové, kde je potřeba a především obrovská možnost využít jejich
nezměrnou fantazii a představivost. A tak jsme postupně vytvářeli příběh o vzniku jedné země, o obydlení a
o rozkvětu společenství. Na začátku je první pár (terapeuti), král a královna, šaman a čarodějka, otec a
matka, Adam a Eva apod. Těm se za pomoci tajemných sil, čar a kouzel zrodí první lidé. Pro tento rituál
jsme použili techniku:
„Vytvoření a poznávání svého osobního prostoru“
Každá člen skupiny se zcela zahalí do prostěradla a zaujme tu nejpohodlnější polohu
(obvykle vleže), postupně všemi smysly poznává takto vytvořený svůj vlastní prostor, když si ho náležitě
užije a vychutná, musí jej opustit. Tak dochází k okamžiku zrození.
Při reflexích jsem se setkal se zajímavými reakcemi dětí. Na začátku sdělovali nepříjemné pocity,
zejména čichové, hmatové a chuťové. Tyto nepříjemné pocity se však během reflexí měnili na velmi
pozitivní a milé. To co jim původně nepříjemně až hnusně páchlo, náhle vonělo maminkou nebo domovem:
„Takhle voní maminčina zástěra, takhle voní náš sváteční ubrus, takhle voní moje postýlka…“
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V dalších skupinách budují město, zkrášlují svou zemi a profilují se. Pomyslným vrcholem je
technika „Začarované království“, ve které tuto ideálně fungující zemi navštíví zlý závistivý kouzelník. Ten
těmto milým lidem vezme zrak a řeč a ty pak začaruje do malé kuličky, kterou kdesi pohodí. Tomu, který
kuličku najde a přiloží si ji doprostřed čela, se vrátí zrak a s posledním prozřeným se všem zase vrátí i řeč.
Většinou děti spolupracují, vzájemně si pomáhají a je znát jejich skupinová vyzrálost. Také jsem ale zažil
situaci, kdy první nálezce kuličku schoval do kapsy a po zbytek hry se kochal, jak ostatní marně a
bezúspěšně pátrají.
V těchto skupinách nebylo možné uplatnění klasického (např. výcvikového) třetinového způsobu
vedení. Vzhledem k neklidu a nesoustředěnosti, resp. hyperkinetickým poruchám koncentrace pozornosti
dětí, bylo třeba zkrátit část reflexí mezičasu na minimum (teploměr, osa, ev. skleněný poklop –
pantomimické ztvárnění). Nejvíce času je tedy věnováno hře a o něco méně závěrečnému hodnocení.
Zvláštní kapitolou byla hra na Slepou Bábu. Při téhle technice mě překvapila záměna rolí. Běžně tuto
hru známe v podobě, kdy všichni před Slepou Bábou utíkají a snaží se uniknout, aby je Bába nechytila.
V našich podmínkách se však Slepá Bába stala objektem agresivních výpadů ostatních hráčů. Z agresora se
stala handicapovaná oběť. Dnes tuto nevinnou dětskou hru využíváme jako screening vztahů ve skupině.
Největší komplikací však nebyl odchod člena skupiny, ale příchod nového. Najednou jakoby byla
narušena kontinuita příběhu a nový člen byl okamžitě postaven do role outsidera. Všechny jeho snahy i naše
intervence byly v zárodku odmítnuty. Zajímavé je, že v tom vůbec nehrálo roli postavení na stanici. Prozatím
jsem nenalezl způsob přijetí nového člena do takové skupiny.
V současné době vedu diagnosticky pestřejší skupinu šesti dětí. Tři chlapce s hyperkinetickou
poruchou, z toho jeden ještě s lehkou mentální retardací, dva chlapce s jinými smíšenými poruchami chování
a emocí a jedním pacientem s dipolární afektivní poruchou. U všech šesti členů je IQ spíše mírně až
podprůměrné. Tato skupina vyžaduje ve srovnání s ostatními poměrně dlouhé reflexe na začátku a více jim
vyhovuje rozhovorová skupinová psychoterapie. Chlapci mají větší zájem sdělovat, také jsou mnohem méně
vzájemně agresivní. Avšak o nějaké spolupráci nemůže být zatím ani řeč. To bylo patrné z různých
společných technik, např. kresba společného domu zde vyšla jako na sobě vzájemně nezávislé
jednopokojové bungalovy. Rovněž tak dopadla skupina i při technice „ztroskotání na opuštěném ostrově“.
Ani zde nebyla jakákoli známka snahy o spolupráci. Přestože je před skupinou z dětí cítit radost a nadšení, za
dva měsíce existence této skupiny se mi nepodařilo probudit v dětech zájem o vzájemnou spolupráci. Může
to být způsobeno i mou poněkud bizarní rolí. Na jednu stranu vychovatel na stanici, nositel pravidel a
režimu, hodnotitel jejich chování, a na stranu druhou terapeut, vedoucí skupiny, kde je všechno tak trochu
jinak a kde platí zcela jiná pravidla než na stanici.
Pokud ale shrnu všechny, tři roky pečlivě shromažďované poznatky, domnívám se, že v současném
způsobu psychoterapeutické práce Dětské psychiatrické léčebny v Opařanech, nenalézám hlubší smysl a
význam. Příliš mnoho času nám zabere motivace pro skupinu, která v jejich běžném léčebenském životě
funguje velice dobře. Ideálním příkladem je sportovní terapie, resp. kopaná. Tam náhle a zcela spontánně
fungují principy psychoterapeutické skupiny, včetně motivace, spolupráce, vzájemné pomoci, hledání řešení,
dobré komunikace, schopnosti samořízení. Všichni členové jsou tak vtaženi do činnosti a aktivně zapojeni.
Terapeut vstupuje a zasahuje sporadicky a jeho vstupy a intervence jsou promíšeny s interakcemi členů
skupiny. Každý člen má možnost vystavení různým vlivům, jako je klid a čas na soustředění nebo okamžitá
akce či reakce pod určitým stupněm tlakem. Každý člen tak má možnost prožití nejrůznějších situací, včetně
autentických a zvědomených pocitů, a hledání a nalézání jejich různých alternativních řešení, rovněž
vytváření vztahů a skupinových rituálů. Zpětné vazby získává takřka okamžitě a má tedy další šance oprav.
Pacient se tak spontánně učí pomocí zátěžového programu zvládat své afektivní rapty. Vliv medikace na
jejich chování je v tu chvíli spíše sekundární.
Domnívám se, že propojením všech možností terapeutické spolupráce, ale především větší
zainteresovaností pacientů, tedy kladení většího důrazu na jejich motivaci, lze docílit většího efektu jejich
celkové a snad i úspěšné léčby.
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Úvod
Program
Uvedený program je pro děti, které jsou svými vrstevníky nepřijímány do kolektivu či skupiny, díky
svým charakterovým nebo jiným odlišnostem. Tyto programy mohou fungovat při školách, Pedagogicko
psychologických poradnách i Střediscích výchovné péče.
Je to preventivní skupinový program pro děti ze základních škol ve věku 10 -12 let a je doplněn o
individuální práci v mezidobí setkávání skupiny. Skupina je uzavřená, koedukovaná s počtem 8 -12 členů.
Setkávání probíhá ambulantně, je rozděleno do tří fází. Celková doba trvání programu je 6 měsíců (20 - 24
setkání). Jedno setkání trvá 90 min. Kontraindikace pro přijetí do skupiny užívání alkoholu a drog.. Členy
těchto skupin, se mohou stát na základě dobrovolného vstupu a doporučení pedagogických pracovníků či
rodinných příslušníků, nebo svého uvážení, děti s těmito problémy: jsou hádavé, nespolupracují, odmlouvají,
prosazují se nevhodným způsobem, manipulují, mají projevy agrese vůči svému okolí, jsou vzteklé,
melancholické, ustarané, úzkostné, mají strach, zlozvyky a díky těmto všem projevům svého chování se
dostávají na okraj zájmu svých vrstevníků, tím nedojdou naplnění svého vnitřního života a stávají se
vhodnou kořistí různých negativních návyků a závislostí, závadových part a pouličních gangů.
Cíle
Cílem tohoto programu je naučit děti emočním a sociálním dovednostem a jejich praktickému využití
při začleňování se do skupin vrstevníků a s tím spojených změn v jejich vnitřním prožívání.
Výsledkem těchto nácviků by mělo být dosažení schopností sám sebe motivovat, nevzdávat se
obtížím a frustraci, ovládat své pohnutky a odložit uspokojení na pozdější dobu, ovládnout svoji náladu a
zabránit úzkosti a nervozitě, ovlivňovat kvalitu svého myšlení, schopnost vcítit se do situace druhého
člověka a ani v těžkých chvílích neztrácet naději.
Jak těchto změn dosáhnout a zanechat trvalé změny v rejstříku emočních a sociálních dovedností? Je
několik možných metod které se dají při práci s dětmi využít.
Jedna z těchto metod je forma nácviku, pomocí které se dá dosáhnout změn v chování dětí a tím i
změnit jejich návyky. Nácviky rozpoznání, označení, projevování a odhadování intenzity citů, ovládání
emocí, impulsů, odkládání uspokojení, redukce stresu a uvědomování si rozdílu mezi city a činy. Při těchto
nácvicích je důležitý aspekt bezprostředního zážitku
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Dalším důležitým prvkem je být dětem dobrým vzorem a nedělat nic v rozporu s tím, co jim říkáme
a vyžadujeme po nich. Je to metoda nápodoby, interpersonálního učení, nejen od nejbližších, ale také z okolí
a prostředí, v kterém se děti pohybují.
Jednoduchá ovšem velmi účinná je metoda kladné zpětné vazby, která se dá použít k upevnění
žádoucího chování nebo k redukci chování nežádoucího. Tato kladná zpětná vazba je pro dítě motivující a
povzbuzuje jeho sebevědomí. Po čase na její místo nastoupí vlastní vnitřní motivace. Přerámování a
odepsání problému ze života dítěte je další z možných používaných metod tohoto programu. Pomocí
kognitivní terapie přimějeme děti aby o svých problémech uvažovaly novým způsobem, až tomuto jinému
pohledu začnou věřit. To je pak přivede k odlišnému způsobu cítění a chování.
Metoda používaná v mezidobí setkávání je metoda formulářů a deníků, do nichž si děti
zaznamenávají co se dělo, jak fungují zvědomělé a procvičené změny v jejich chování a hodnotí si své
úspěchy.
Náplň programu
Pro práci v těchto skupinách s dětmi jsou vhodní vysokoškolsky či středoškolsky vzdělaní pracovníci
v oblastech psychologie, pedagogiky, zdravotnictví či sociální práce a mají sebezkušenostní výcvik v oblasti
psychoterapie. Pracují vždy ve dvojicích a záleží na nich, jakým způsobem bude skupina vedena (dva
terapeuti, terapeut a koterapeut atd.).
V této části práce se zabývám jednotlivými kroky programu a ukázkou možného použití technik.
Bezpečí a důvěra:
seznámení a představení jednotlivých členů skupiny, vytvoření pravidel, příjemného, bezpečného a
důvěrného prostředí.
Techniky: Představování. Vedoucí má provázky stejné délky. Jejich počet je polovinou počtu členů
skupiny. Vedoucí uchopí provázky uprostřed. Každý účastník si vezme jeden konec provázku – tím
vzniknou dvojice, které se vzájemně představí. Po zadaném časovém limitu každý představí skupině svého
partnera.
Sebeuvědomění:
pozorování sama sebe a rozlišování vlastních citů, vytvoření slovní zásoby pro jejich vyjádření,
uvědomování si souvislostí mezi myšlenkami, city a činy.
Techniky: Chvíle setkání. Dva hráči jdou vždy naproti sobě po úhlopříčce z protilehlých rohů
místnosti. Oba přitom jemně hrají v pravidelném taktu na Orffovi nástroje. Uprostřed se oba zastaví. Vyjádří
krátce a jenom hrou na nástroj své momentální pocity ze setkání. Každý z nich pak kráčí dál do protějšího
rohu místnosti. V následující debatě sdělují své dojmy nejprve přihlížející a potom i oba aktéři.
Osobní rozhodování:
hodnocení vlastního chování a rozpoznání jeho následků, uvědomování si, zdali za rozhodnutím stojí
myšlenka nebo emoce.
Techniky: Ostrov. Po ztroskotání lodi plave posádka k malému ostrůvku. Ostrov je velmi malý, stěží
se na něj všichni vejdou. Je nutno spolupracovat aby se nikdo neutopil v moři. Při dalším opakování se
plocha ostrova zmenší. Je možno pomoci všem nebo se zachrání jen silnější jedinci. Závěrem rozebírají
členové skupiny své pocity i své jednání.
Ovládání vlastních citů:
vědomé sledování vnitřní samomluvy jež umožňuje zachytit negativní postoje a tvrzení (např.
srážení sama sebe), uvědomování si, co stojí za určitou emocí (např. pocit ublížení, jenž často bývá příčinou
hněvu), nacházení konstruktivních způsobů jak se vyrovnat se strachem, úzkostí, hněvem nebo smutkem.
Techniky: Mikádo. Jeden z hráčů tahá špejle a soustředí se, ostatní mají dovoleno se mu posmívat a
nadávat mu, nesmějí se ho dotýkat. Jeden bod za špejli a dva za nezareagování na nadávky a pokušení
spoluhráčů.
Zvládání stresu:
pochopení přínosu relaxačních metod, řízené představivosti a fyzické aktivity.
Techniky : Pohybové imaginace. Autogenní trénink.
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Empatie:
chápání zájmů a emocí druhých lidí, schopnost vidět situaci i z jejich hlediska, úcta k rozdílům
v pocitech a názorech lidí.
Techniky: Uhodnout přání druhého. Děti vytvoří dvojice. Jeden z dvojice si myslí, kam by chtěl, aby
ho druhý dovedl. Druhý se pokouší splnit toto přání. Pokud odhaduje správně dává se první vést, v opačném
případě klade odpor.
Komunikace:
schopnost jasně hovořit o citech, schopnost naslouchat a klást otázky , rozlišování mezi tím, co
někdo říká nebo dělá, a mezi vlastními reakcemi a názory na to, přijetí zodpovědnosti za vlastní emoce –
neobviňování druhých.
Sebepřijetí:
hrdost, spatřování sebe sama v pozitivním světle, znalost vlastních silných a slabých stránek,
schopnost zasmát se sám sobě.
Techniky: Horká židle. Hra na klauny.
Osobní odpovědnost:
přijetí odpovědnosti, schopnost uvědomovat si důsledky vlastních rozhodnutí a činů, akceptovat
svoje city a nálady, dodržovat svoje závazky a předsevzetí (např. ke studiu).
Asertivita:
vyjádření svých zájmů a citů bez hněvu i bez pasivity.
Techniky: Modelová situace a možnosti řešení této situace s použitím semaforu.
Zvládnutí pravidel skupinové aktivity:
spolupráce, rozpoznání kdy jak vést, a kdy se naopak podvolit velení ostatních.
Techniky: Namalujte společný znak pro skupinu a najděte pro ní jméno.
Řešení konfliktů:
umění vést spory s ostatními dětmi, s rodiči, s učiteli, zvládnutí vyjednávání oboustranného
kompromisu.
Techniky: Modelové situace.
Závěr
Po ukončení tohoto programu by se u dětí měly zlepšit vztahy s vrstevníky, sebeovládání, přístup
k práci, společenskost, sociální dovednosti a prohloubení emočního chápání.
Ideální by bylo, pokud by tyto programy probíhaly jako součást výuky po celou dobu školní
docházky, neboť tyto dovednosti jsou pro život dítěte i život dospělého velmi důležité.
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Švíglerová Jitka: Kožní choroby a psychoterapie
Úvod
Kůže je největší orgán lidského těla (u dospělého člověka váží až 3 kg, její plocha je 1,6-2m2).
Funkce kůže jsou rozmanité a vyplývají zejména z jejího hraničního postavení mezi vnějším a vnitřním
prostředím. Z hlediska fyziologického má kůže význam protektivní, imunitní, termoregulační, resorpční,
exkreční, metabolický a zásobní. Z hlediska psychologického se jedná o obal, který nás obklopuje, vytváří
fyzickou hranici našeho „já“, je v neustálém kontaktu s okolním prostředím a reaguje na něj, slouží jako
prostředek sociální komunikace. Další významnou funkcí kůže je smyslové vnímání dotyku, bolesti a
teploty.
Zevní vrstva kůže (=epidermis) má stejný embryonální původ jako neurony centrálního nervového
systému (CNS), obě tkáně se vyvíjejí z ektodermu. Proto není překvapující, že se duševní stav člověka velice
často zobrazuje právě na kůži. Při strachu dochází k zblednutí, při studu zčervenáme, úzkost vede k pocení
nebo pocitu svědění. Někteří terapeuti nazývají kůži „vzorným cvičištěm psychogenních dějů“ nebo
přirovnávají kůži k „malířskému plátnu, na kterém se projevuje psyché“.
Je známo, že stres, emoce či nepříznivé životní okolnosti mohou být jedním z faktorů vzniku
kožních chorob. Na druhé straně vypuknutí kožní choroby je často spojeno s narušením psychiky pacienta
- s poklesem sebevědomí, studem, depresí, pocitem sociální izolace. K těmto pocitům často přispívá i
negativní reakce okolí, protože pro většinu populace je kožní afekt neestetický a je spojen s rizikem
nákazy. Mezi kůží a mozkem, jako sídlem psychiky, tedy probíhá oboustranný dialog a oba orgány se
navzájem ovlivňují. Pacient se tak může dostat do bludného kruhu, kdy kožní problém nepříznivě
ovlivňuje jeho psychický stav, což vede k dalšímu zhoršování dermatologického onemocnění.
Dalším důkazem úzkého vztahu mezi CNS a kůží je dysbalance některých neurotransmiterů a
neuromodulátorů u pacientů s kožní chorobou. Například u psoriatiků byla prokázána nerovnováha
sekrece vasoaktivního střevního polypeptidu (VIP) a substance P. Obě látky slouží mimo jiné jako
přenašeče v CNS, vyskytují se hlavně v hypotalamu, míše a mozkovém kmeni a hrají důležitou úlohu
v neuroendokrinní regulaci. Experimentální podání antagonistů výše zmíněných látek vede k potlačení
vzniku psoriatických afekcí. Dále bylo objeveno, že pacienti s kopřivkou mají zvýšenou plazmatickou
koncentraci adrenalinu, noradrenalinu, dopaminu a prolaktinu, tedy látek, které jsou ve zvýšeném
množství produkovány při stresu. Je známo, že neurony zapojené do nervových drah aktivovaných při
stresové reakci (cesta sympato-adrenální a hypotalamo-hypofyzo-adrenokortikální) produkují látky
ovlivňující sekreci neuropeptidů v kůži a naopak imunokompetentní kožní buňky aktivované při
dermatologických afekcích secernují neuropeptidy ovlivňující činnost CNS. Oboustranný dialog mezi
kůží a CNS tedy probíhá i na molekulární úrovni
Psychodermatózy
Pro kožní choroby, na jejichž etiopatogenezi se významně podílejí psychické faktory, byl
vyhrazen termín psychodermatózy. Psychodermatózy jsou řazeny do skupiny psychosomatických chorob,
které jsou definovány jako choroby, na jejichž vzniku se podílejí zvýšenou měrou psychosociální faktory.
Aby bylo možno pokládat určitý klinický obraz za psychosomatické onemocnění, musí být splněna
alespoň jedna z následujících čtyř podmínek:

Příčina nemoci musí souviset s předcházející psychologicky významnou událostí
nebo s určitou osobnostní charakteristikou.

Průběh nemoci je závislý na psychologických faktorech.

Základní klinický příznak má bezprostřední vztah ke konkrétnímu psychologickému
faktoru.

Příznaky jsou neúměrně intenzivní nebo nepřiměřeně protrahované vzhledem
k příčinám.
Podle psychosomatických teorií má každý člověk tzv.šokový orgán, jehož prostřednictvím se
manifestují psychická traumata. Tímto orgánem může být srdce, zažívací trakt, dýchací ústrojí, genitál a v
případě psychodermatóz je „šokovým orgánem“ kůže. V klasické medicíně je takový orgán nazýván jako
locus minoris resistentiae (=místo nejmenšího odporu). Volba tohoto orgánu u každého člověka není
jasná a je dosud předmětem studia.
Kožní reakce na emocionální podnět může být buď okamžitá (zblednutí, zčervenání, pocení,
změna kožní teploty, alergická reakce) nebo se projeví jako kožní afekt s určitým časovým odstupem.
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Časová prodleva trvá většinou 2-4 týdny, což je dáno rychlostí obměny kožních buněk. Na tento fenomén
je třeba pamatovat jednak při zjišťování anamnézy a dále při sledování úspěšnosti léčby.
Na psychodermatózu je nutné myslet vždy, když kožní onemocnění nereaguje na klasickou
dermatologickou léčbu nebo se při této léčbě dokonce zhoršuje. Při podezření na tento typ onemocnění je
dobré rozšířit anamnestické údaje i o postoj pacienta k dermatóze, subjektivní prožívání kožních obtíží,
reakci okolí, případné změny sebehodnocení v souvislosti s kožní chorobou a dále pátrat po životních
situacích či událostech, které mohou být vyvolávající příčinou onemocnění.
Klasifikace psychodermatóz bývá někdy obtížná a není zcela jednotná, podle většiny autorů jsou
psychodermatózy řazeny do tří základních skupin. Jednotlivé skupiny se do jisté míry překrývají.
1.
Onemocnění psychofyziologická – nejsou přímo spojena s poruchou duševního
zdraví, ale ataka onemocnění se často dostaví po určité emocionální zátěži nebo tato zátěž zhoršuje
průběh onemocnění, např. akné vulgaris, psoriáza, rosacea, alopecia areata, seboroická dermatitda,
atopický ekzém, kopřivka, dyshidrotický ekzém, hyperhidróza, pruritus, vypadávání vlasů,
bradavice.
2.
Primárně psychiatrická onemocnění – jedná se o duševní poruchy s kožní manifestací,
např. artificiální dermatitidy, neurotické exkoriace, trichotilománie, onychotylománie, různé typy
fóbií (parazitofóbie, dysmorfofóbie, kancerofóbie, venerofóbie), bludné představy související s kůži
(delusio parasitosis).
3.
Somatopsychické reakce – kosmetický důsledek kožního onemocnění na psychiku
pacient, např. alopecia areata, akné, psoriáza, hypertrichóza, celulitida, vitiligo aj.
Poslední jmenovaná skupina vzniká druhotně jako reakce na základní somatické onemocnění a
správně by neměla být řazena mezi psychosomatické choroby.
Přestože většina kožních chorob neohrožuje nemocného na životě, mohou jejich kosmetické
důsledky přivést pacienta až k úvahám o sebevraždě nebo dokonce k jejímu vykonání. Bylo zjištěno, že
výskyt suicidálních představ u hospitalizovaných psoriatiků a pacientů s akné je významně vyšší než
výskyt těchto myšlenek u ostatních hospitalizovaných pacientů.
Psychoterapie jako součást léčby dermatóz
Pro úspěšnou léčbu psychodermatóz je důležitá jednak důkladná znalost nemocného a dále dobrý
vztah a důvěra mezi lékařem a pacientem. Z dosud uvedených informací vyplývá, že vznik tohoto typu
kožních chorob je multifaktoriální a z této úvahy by měla vycházet i strategie léčby. Terapie tedy nemůže
být jednostranná, ale musí se snažit postihnout všechny složky zodpovědné za vznik choroby. Nebylo by
správné poskytnout pacientovi pouze léčbu somatickou nebo naopak jen léčbu psychologickou.
Somatická léčba by měla být zaměřena hlavně na kožní symptomy (zabránění infekce, omezení svědění,
hydratace kůže atd.). Při psychologické léčbě by měly být dodrženy následující podmínky:
1.
Měla by být použita pouze u pacientů, kde se předpokládá významný vliv
psychosociálních faktorů při vzniku choroby.
2.
Při použití psychologické léčby nelze pacientovi slíbit vymizení choroby po vyřešení
jeho psychosociálních problémů. Je možné slíbit, že somatické obtíže budou menší, pokud se tyto
problémy vyřeší.
3.
Nelze aplikovat jeden druh psychologické léčby u pacientů s jedním typem
psychodermatózy. Ke každému pacientovi je třeba přistupovat jako k individualitě a při výběru
terapie brát ohled zejména na jeho anamnézu a životní historii.
Mezi techniky nejčastěji používané při léčbě psychodermatóz patří hypnóza, biofeedback,
kognitivně-behaviorální terapie, imaginativní psychoterapie a relaxační techniky. Je možno použít i další
směry individuální či skupinové terapie zaměřené zejména na změnu charakterových rysů, kde zmírnění
nebo vymizení kožních příznaků může být právě důsledkem těchto změn.
Hypnóza
Jedná se o psychologicky navozený stav změněného vědomí, během kterého hypnotizér pomocí
intrahypnotických a posthypnotických sugescí ovlivňuje psychické a somatické funkce hypnotizovaného.
Hypnóza se s úspěchem používá při léčbě atopické dermatitidy, alopecia areata, lupénky, herpetických
infekcí a dalších. Bylo vypracováno několik postupů vhodných pro léčbu psychodermatóz.
1. Hypnotizér u pacienta navodí pocit chladu v ústech pomocí sugesce, při níž pacient vdechuje
nějakou aromatickou látku (máta, mentol) a tento pocit chladu pak přenese do místa kožní afekce.
2. Hypnóza je využita k navození pozitivní představy o těle hypnotizovaného, kdy si pacient
představuje, jak bude vypadat jeho kůže bez dermatologického postižení.
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3. Hypnotizovaný si představuje bílou obrazovku, na kterou si promítá svoje tělo bez dermatózy.
4. Hypnotizovaný si ve svých představách čistí kartáčem kožní afekce a představuje si, jak se
jeho kůže tímto způsobem uzdravuje.
Biologická zpětná vazba = Biofeedback (BF)
BF je založen na principu, že se člověk může naučit do jisté míry ovlivňovat svoje vegetativní
funkce, pokud dostává o jejich průběhu bezprostřední informace monitorované pomocí registračních
přístrojů. Pacient se snaží ovládat monitorovanou funkci (tep, krevní tlak, kožní odpor aj.) svojí myslí,
přičemž neustále sleduje výsledek svého snažení na obrazovce. BF se uplatňuje zejména u chorob, jejichž
vyvolávajícím faktorem je stres. Pacient se pomocí BF snaží odnaučit nežádoucí stresové reakce a tím i
případnou exacerbaci kožní choroby.
Kognitivně behaviorální (KB) terapie
Je založena na teorii učení a myšlenkových postupech jedince. Předpokládá, že změnu myšlení lze
navodit změnou chování. V dermatologii vykazují KB techniky dobré výsledky při léčbě atopické
dermatitidy, lupénky, akné, alopecia areata, dysmorfofobie.
Relaxační techniky
Nejčastěji používanou relaxační technikou je autogenní trénink, který vychází z poznatku, že
psychická tenze, aktivace vegetativní nervové soustavy a napětí kosterního svalstva spolu souvisí. Snížením
svalového tonu je tedy možno docílit i snížení psychické tenze a ovlivnit funkci orgánů s autonomní inervací.
Na konci relaxačního cvičení může být zařazena i individuální formulka, jejíž obsah by měl být zaměřen
právě na kožní problém. Při léčbě psychodermatóz se využívá všude tam, kde psychická tenze zhoršuje
průběh onemocnění.
Katatymně-imaginativní psychoterapie
Využívá relaxace pacienta k navození vizuálním představ různých motivů (louka, dům, hora aj.).
Předpokládá se, že dané téma pacient dotvoří a začlení do něj své aktuální problémy. Při léčbě dermatóz se
v tomto typu terapie s úspěchem používá představy vody, která má léčivou sílu a pacient si ve svých
představách omývá a tím i uzdravuje kožní afekce.
Závěr
Při léčbě psychodermatóz se může objevit problém jak na straně pacienta, tak i na straně lékaře.
Psychosomatický pacient často bagatelizuje svoje psychické problémy a stěžuje si spíše na somatické
příznaky a to zejména proto, že se špatně orientuje ve svém emočním světě, je málo obratný
v mezilidských vztazích a často může mít pocit neřešitelnosti svých problémů. Pacient také často obtížně
akceptuje návrh na psychologickou či psychiatrickou léčbu, protože se daleko lépe vyrovná se
somatickou diagnózou než se stigmatem psychického problému. Další nevýhodu může pacient vidět
v časové náročnosti psychoterapie a v tom, že do tohoto typu léčby musí investovat daleko více svého
vlastního já a své vlastní energie než do léčby somatické. Na druhé straně dermatolog je často
specializován pouze na somatickou stránku problému a psychosociální aspekt většinou opomíjí. U mnoha
dermatologických pacientů by psychoterapeutické techniky mohly pozitivně ovlivnit průběh
onemocnění. Bylo by přínosné, kdyby kožní lékaři byli seznámeni s těmito technikami a mohli pacientovi
poskytnout základní informace o možnosti psychoterapeutické léčby. Výhodná by byla i případná
spolupráce dermatologa s psychoterapeutem, nebo přítomnost psychiatra či psychologa na kožních
odděleních nemocnic.
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Štruncová Hana: Psychoterapie lidí, kteří opustili sektu
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Úvod
V této práci bych chtěla pojednat o tom, zda má člověk duchovní potřeby, dále zmíním definici
spirituality a naznačím rozvoj náboženství v Česku. Dále naznačím definici slova sekta a ukážu jak sekta
poškozuje lidi, kteří se stanou jejími členy a v čem spočívá největší metoda poškozování – psychická
manipulace. Zmíním teorii podle které si lidé volí druh náboženství,a k jakým diagnózám vede dřívější členy
sekt. Nakonec popíši druhy psychoterapie, které se používají na léčení základních diagnóz,a uvedu několik
kasuistik.
Člověk a duchovní potřeby
K tématu zda má člověk duchovní potřeby použiji několik myšlenek z rozhovoru s Vladimírem
Smékalem v časopise Psychologie dnes.
Hodně sociálních a kulturních antropologů soudí, že náboženská potřeba patří mezi antropologické
univerzálie. Mnoho psychologů se ztotožňuje s H. Gardnerem v názoru, že spirituální rovina v člověku je
záležitostí nadání, jakési vlohy. Ostatně už Tertulián konstatoval, že lidská duše je svou přirozeností
religiózní.
Nyní nabídnu, podle mého názoru, ideální definici spirituality, opět vyřčenou Vladimírem
Smékalem:
Pro mne je to spiritualita, která člověku pomáhá v osobnostním růstu, která mu dává kritéria
rozlišování a učí ho vidět, co k čemu vede, respektuje přirozené etapy lidského vzestupu a přitom je nesena
vizí dokonalosti, která nekádruje, nezatracuje a nesoudí, ale poskytuje zrcadlo k reflexi a sebereflexi a dává
naději, povzbuzuje k překonávání chyb, poklesků a omylů dodáváním odvahy a vedením k odpovědnosti za
vlastní činy a jejich důsledky, vede k ohleduplnosti, uvážlivosti a odpovědnosti i za stav světa aspoň
v dosahu působnosti člověka. Spiritualita, která neposuzuje člověka podle chyb, jichž se dopouští, ale podle
opravdovosti jeho vzpoury proti chybám, která obnovuje spojení a soulad s vlastním tělem a myslí,
s bližními a s Posvátnem, klade důraz na hledání a tvorbu spíše než přejímání hotových návodů, respektuje
individuální rozdíly v cílech i prostředcích a odpovídá osobnostnímu založení člověka.“
Jak je to s rozvojem náboženství v Česku rozebíral Jakub Hučín.
Výsledky posledních dvou sčítání obyvatel ukázaly jasný trend – roste počet obyvatel bez vyznání,
věřících ubývá, tradiční křesťanské církve rapidně ztrácejí své příznivce, naopak počet těch, kteří se hlásí
k nově vznikajícím náboženským skupinám, se za posledních deset let více než zdvojnásobil. Náboženské
prožívání se individualizuje a stává se spíše soukromou záležitostí.
Nový proud má naopak tendence otevírat se všem náboženským tradicím a brát si z nich to, co se
člověku hodí, někdy i bez ohledu na rozdílné kulturní pozadí. Př. Nový Věk, hnutí které samo nemá žádnou
vlastní doktrínu a jádrem jeho poselství je nahrazení křesťanství a jiných náboženských systémů
všeobjímajícím synkretistickým náboženstvím založeným na individuálním výběru.
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Také podle Nilse Holma z knihy „Úvod do psychologie náboženství“, má člověk potřebu něco si
idealizovat, něco nebo někoho uctívat. Hledání a touha po naplnění smyslu je základním znakem člověka.
Ke svému životu ve světě a k pozitivním a negativním konfrontacím s podmínkami existence potřebuje
výkladové systémy. Pro individuální náboženské chování má však rozhodující význam zvláště kognitivní a
sociální vývoj.
Podle jakých motivací si vybíráme svou náboženskou organizaci?
O toto téma se již zajímá několik let Prokop Remeš. Zde nabízím jeho teorii.
Náboženská konverze a osobnostní vzorce
Náboženská víra nejen formuje člověka, ale souvisí i s jeho potřebami. Každý člověk volí to
náboženství, případně tu formu ateismu, které pro sebe zažívá jako nejvíce hodnotné, které nejlépe
vyhovují jeho intrapsychickým dispozicím.
Z hlediska metodologie můžeme rozlišovat tři roviny motivace, která člověka dovádí
k náboženské víře. Primární rovinu představuje motivace transcendentní, pro niž neexistuje nenáboženská
alternativa a která přivádí člověka k náboženské víře. Tato motivace je výrazem existenciální a
intelektuální citlivosti člověka. Sekundární rovinu představuje psychologická motivace, která specifikuje
odklon od ateismu ke zcela určité formě náboženství a vypovídá o základních potřebách člověka a jeho
osobnostním nastavení. Terciální rovinu představuje motivace sociologická, jež je rozhodující pro vstup
do konkrétní náboženské skupiny a konkrétních náboženských vztahů. Tato motivace hovoří u jedince
především o míře jeho prožitku osamocenosti a ztracenosti.
Primární motivace: smysl, hodnoty a strach ze smrti
Pro ní jsou určující tři existencionální faktory: otázka smyslu života, otázka podstaty morálních
hodnot a otázka konečnosti života. Z psychologického hlediska je prožitek smysluplnosti spojen vždy
s naším vnitřním Rodičem, a proto je smysl zažíván jako danost, která k nám přichází zvenčí. Neexistují
morální soudy, které by nevycházely z danosti dobra a zla, a právě tato danost, která není empiricky
doložitelná, vedla konvertity k předpokladu Zákonodárce, tedy Boha.
Sekundární motivace: láska, svoboda a moc
Podle Karen Horneyové může člověk ve zdravých mezilidských vztazích volit jednu ze tří
možností, jak se vztahovat k ostatním lidem: činit kroky k nim, od nich, nebo proti nim. Nemůže nevolit,
neboť nevolba je už krokem od. Podle svých převládajících postojů si člověk vytváří odpovídající životní
hodnoty a tyto hodnoty lze shrnout pod tři odlišné pojmy – lásku, svobodu a moc.
Lze to také popsat tak, že posuzujeme oceněníhodnost sebe sama a zevního světa. V tomto
smyslu se převládající životní postoje formují jako odpověď na základní rodičovské příkazy. „Smíš žít,
jen když budeš hodný.“ „Smíš žít, jen když potlačíš své pocity.“ „Smíš žít, jen když budeš úspěšný.“
Přijetí některé z těchto tří pozic umožňuje člověku najít v životě řád a možnost strukturace světa. A jaké
jsou náboženské nabídky?
Možnost být milován je základní hodnotou, s níž přichází křesťanství na současný světonázorový
trh. Teprve druhotně je v křesťanství pod hodnotou lásky zahrnuto i aktivum milovat, tedy empatické a
charitativní vztahování k ostatním lidem, živým bytostem a světu jako celku. S hodnotou svobody se
setkáváme u hinduismu a budhismu.Tato náboženství hovoří o světě jako o místě utrpení a strasti,
případně jako o iluzi, od níž se člověk musí osvobodit. Tím se často myslí stažení se do vnitřního světa.
Vztahování se k druhým je jim spíše nástrojem k dosažení základní nabízené hodnoty - osvobození od
světa.
Konečně s nabídkou moci jako univerzální vztahové hodnoty lidského života přichází na naší
paranáboženskou scénu hnutí Nový Věk a v jeho rámci nejrůznější alternativní léčitelé a psychoterapeuti,
astrologové, čarodějníci, homeopati, případně mimozemšťané. Recept Nového Věku reaguje na pocit
dnešních lidí „Jak málo mám život ve své moci“ a typické je, že agrese v lidském nitru zde nejsou
potlačovány, nýbrž uvolňovány. Životní energie je zaměřována na výkon a úspěch.
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Terciální motivace: nebýt sám
Terciální motivace vychází z potřeby nebýt sám a stát se částí vyššího společenského celku. Děje
se tak u tradičních lidových církví, jejichž příslušníci často přijímají náboženské přesvědčení podle
sociálního okolí, do kterého se rodí, případně podle prostředí, v němž celý život žijí. U konverzí
v dospělém věku se s důležitostí této stánky setkáváme především u sekt. Jednak v rámci tzv.
bombardování láskou, jakéhosi druhu hry na sociální blízkost, jednak v rámci úlevně zažívaného
spoléhání se na otcovskou autoritu vůdce, který člověka miluje a chrání.
Terciální motivace vycházející z Jungovy persony, se často obtížně odlišují od motivací
sekundárních, které jsou výrazem autentické osobnosti. Každá skupina vytváří na své členy nátlak
k přijetí skupinového ideálu. Přitažlivost konkrétních jednotlivců pak do značné míry splývá
s přitažlivostí skupinových hodnot, které tito jedinci svým vnějším vystupováním reprezentují, a mnohdy
není jasné, zda přitažlivost se týká jejich autentického, či maskovaného vyjádření.
Co je sekta?
Z obou těchto myšlenek vyplývá, že lidé volí více osobní náboženství nebo jsou více nakloněni
pro malé náboženské skupiny, které se na území Česka dříve nevyskytovaly a jsou často označovány
slovem sekta. Budu v článku používat slovo sekta, i když hodně odborníků ho raději nepoužívá, částečně
pro zjednodušení. A nyní si slovo sekta definujeme.
Podle knihy „Co máme vědět o sektách“ od Barbary Büchnerové si definujeme:
Sekta (latinsky secta, od slova sequi, tj. sledovat, následovat) původně neznamenala nic jiného než
„škola“, „učení“, „směr“, „příkaz“. Dnes se slovem sekta označují především světonázorové skupiny lidí
pochybné pověsti.
Většinou to jsou nebezpečné skupiny autoritářské a pohrdající lidmi. I podle Prokopa Remeše je
sekta manipulativní náboženská skupina.
Některé znaky podle kterých sektu poznáme:

Bezvýhradná závislost na (většinou ještě žijícím) vůdci nebo prorokovi, jehož učení a
vůle jsou vydávány za hlas boží nebo za absolutní zákon.

Zákaz kritiky a pochybností o učení sekty (lidové věroučné debaty, běžné v mnoha
církvích a zemích, nejsou v žádné sektě možné). Odchylky se tvrdě trestají a jejich nositelé bývají
často pronásledováni i když ze sekty vystoupí.

Vlastní svědomí, např. v katolické církvi nejvyšší instance věřícího, nemá nejmenší
význam.

Členové sekty jsou cílenými technikami (tzv. kontrolami vědomí) zbavováni
svéprávnosti a musejí se zcela podrobit pravidlům skupiny.

Členové sekty považují život před vstupem do sekty za zcela neúspěšný, i když
probíhal docela dobře.

Soukromý život příslušníků je do nejmenších podrobností naprogramován, přísným
pravidlům podléhají zejména stravování, sexualita a odpočinek.

Na prvním místě stojí shánění peněz a práce pro skupinu např. misijní činnost.

Příslušníci sekty jsou zcela izolováni od okolního světa.

Skupina rozlišuje lidi na přátele a nepřátele. Osoby žijící mimo sektu jsou považováni
ze morálně zpustlé, duševně zaostalé, primitivní, neosvícené, neschopné vyššího poznání.

Sekta dbá na to, aby se její členové odlišovali od ostatního „zlého světa“, např.
účesem, oblečením, ozdobami nebo chováním. Členové skupiny mezi sebou hovoří jazykem, který
je ostatním lidem téměř nesrozumitelný. Nový člen se musí naučit mnoha novým slovům a pojmům,
aby se mohl ve skupině zapojit do rozhovoru.

Nováčkům říkají, že nemohou všechno chápat, že musí nejprve dosáhnout „vyššího
stupně poznání“. Udržují své skutečné učení v tajnosti, takže noví členové se teprve při zasvěcení
dozvídají, do čeho se vlastně pustili a to bývá zpravidla pozdě.

Vyhrožují, že to bude mít pro nováčka ošklivé následky, jestli do skupiny nevstoupí.
Kdo sektu opustí, slyší, že musí počítat se strašnými tresty.

Vyvolávají ve svých členech pocity viny a strachu a vyžadují trvalou aktivitu, která
vede k únavě a ochablosti.
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Vydávají každou kritiku zvenčí za důkaz správnosti vlastního učení, podle hesla:
Samozřejmě, že proti nám musejí vystupovat, vždyť my hlásáme pravdu.
Co to je psychická manipulace?
Ve skupině byl bývalý člen vystaven psychické manipulaci. Co to je psychická manipulace a co
v člověku způsobuje?
Budu vycházet z myšlenek knihy Stevena Hassana: „Jak čelit psychické manipulaci zhoubných
kultů.“
Bývalí členové zažili rozpad jejich vlastní identity. Ve skupině žili „umělou„ identitou, kterou jim
vnutila sekta. Identita se skládá z různých složek, jako jsou názory, chování, způsob myšlení a emoce, a ty
tvoří určitý celek. Vlivem manipulace původní identita, jež je výsledkem rodinného prostředí, výchovy,
přátelství a především svobodné volby, ustoupí identitě nové, většinou takové, jakou by si člověk sám
nevybral, kdyby nebyl vystaven obrovskému společenskému tlaku. Psychická manipulace je hlubší a
důmyslnější, pokud námi manipulují lidé, které považujeme za své přátele, postižený tím není ve střehu a
reaguje na vše nové pozitivně. Metodou je stálé monotónní opakování téhož a vynucená pozornost, společné
modlení, skupinový zpěv aj. Ze sociální psychologie vyplývá, že člověk ve snaze najít nejvhodnější řešení
dané společenské situace reaguje někdy na informaci nevědomě. Dále podstata poslušnosti záleží v tom, že
se člověk považuje za nástroj provádějící vůli někoho jiného, a proto si nepřipouští odpovědnost za vlastní
činy.
Sekty využívají teorie kognitivní disonance (podle Festingera),že člověk si v životě potřebuje udržet
řád a smysl. Potřebuje věřit, že jedná podle obrazu, který o sobě má, a podle hodnot, které uznává. Jestliže se
z nějakého důvodu změní jeho chování, změní se příslušně i jeho obraz a hodnoty. Jinak řečeno, změníme-li
lidské chování, změní se i myšlení a cítění tak, aby disonance byla co nejmenší. Psychická manipulace
zahrnuje hlavně řízené chování, řízené myšlení, řízené emoce a řízené informace. Nyní si rozebereme každou
z těchto složek abychom pochopili jak člověka deformují.
Řízené chování – členové musí žádat o povolení opustit skupinu, musí umět podat vysvětlení co
v průběhu dne dělali, rozkazy jsou kategorické a jakoukoli činnost lze odměňovat nebo trestat, musí
dodržovat určité rituály, každý člen je veden k tomu aby napodoboval nějakého staršího člena skupiny.
Řízené myšlení – ideologie skupiny je jediná „pravda“, „jediná mapa světa“. Slouží nejenom
k filtraci získávaných informací, ale určuje též, co si má člověk o těchto informacích myslet. Obyčejně jde o
nauku absolutistickou, rozdělující všecko na buď černé nebo bílé; nesnášenlivou, stavějící „nás proti nim“.
Takové sekty tvrdí, že jejich ideologie je vědecky dokázána. Ideologie odpoví na všechny otázky a vyřeší
všechny problémy a situace. Člen skupiny nemusí myslet samostatně, ideologie myslí za něj. Řada sekt
zhušťuje složité situace do zjednodušených formulí, označí je lacinou klasifikační nálepkou a převede je na
prázdné kultovní fráze. Ty pak ovládají myšlení členů v každé situaci. Osvojením takovýchto frází se
členové naučí nemyslet a zjistí, že chápat je totéž, co věřit. Z frází je tvořen speciální frázovitý jazyk. Člen
postupně dostává za úkol získávat nové lidi, také proto, že tím se mu nové názory upevní rychleji, když se o
nich snaží přesvědčit druhé.
Osobní obranný mechanismus je pokroucen a chrání novou identitu proti původní identitě. První
obranná linie zahrnuje popření („co tvrdíte, není vůbec pravda“), snahu vysvětlovat („existuje pro to
pádný důvod“), ospravedlňovat („děje se to, protože musíme…“) a zbožná přání („rád bych aby to byla
pravda, a možná že to je“). Jestliže se informace považuje za útok proti vůdci, nauce nebo organizaci,
postaví si nepřátelskou zeď. Členové jsou vedeni k tomu, aby kritickým výrokům nevěřili. Dále se
členové učí rituál brzdící myšlení. Učí se blokovat své myšlenky sami. Kdykoli se někdo přistihne se
„špatnou“ myšlenkou, zlikviduje ji jako „negativní“ a obnoví duševní rovnováhu. Tak se naučí varovat
všeho, co by ohrozilo jeho iluzorní svět.
Podle Nilse Holma: Obranné mechanismy
Boj Já proti Nadjá a Ono vede k ustavení obranných mechanismů, které brání propuknutí úzkosti. Ty
nevědomě vytvářejí cesty přinejmenším k částečné změně „skutečnosti“. Nejdůležitější z těchto mechanismů
je vytěsnění, což znamená, že intrapsychické konflikty se stávají nevědomými. Tak mohou být například
nenávist a nepřátelství vůči blízkým příbuzným potlačeny a vázány na úrovni nevědomí. Tím se však tyto
city z duše neodstraní; působí dál a mohou se projevovat ve snech, bludných představách a neurózách.
Dalšími obrannými mechanismy jsou například popření, izolace (o přítomného konfliktu je oddělen jeho
emoční náboj), reaktivní výtvor (utváření vlastností, které jsou protichůdné vlastnostem, jež člověk u sebe
nemůže přijmout), racionalizace (nalezení motivu, který není pravým motivem), projekce (vlastní impulsy a
motivy jsou promítány do druhých lidí v okolí) a regrese (člověk se uchýlí k dětskému postoji, aby se vyhnul
odpovědnosti).
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Všechny obranné mechanismy natolik „učesávají“ skutečnost, že tím dochází k redukci úzkosti (což
je pro Já potřebné). Mnohé obranné mechanismy lze přitom pokládat za normální způsob přístupu
k problémům a podle potřeby i za mechanismy přizpůsobení. Teprve vyskytnou-li se ve zvýšené míře, mohou
vézt k neurotickým způsobům řešení konfliktů, jako jsou deprese, iracionální úzkost, fobie, nutkavé myšlenky
a jednání a hysterie (různé poruchy hybnosti a smyslového vnímání či cítění, které nemají původ v centrální
nervové soustavě, ani se v ní symptomaticky neprojevují). Hodně své energie spotřebovávají neurotici na
vyhýbání se nepřijatelným impulsům, takže jim na konstruktivní jednání a pozitivní kontakty s druhými
lidmi zbývá málo sil.
Regrese do anální fáze se na úrovni myšlení a jednání projevuje jako nutkavá neuróza. Takový
člověk bývá často pedantický a svědomitý. Regrese do falické fáze působí hysterie a fobie.
Řízené emoce - se snaží ovládnout a zúžit rozsah lidských citů. Vhodnými prostředky jsou vina a
strach. Nejdůležitější je pocit viny, protože vede ke konformitě a poslušnosti. Využívá se viny pro
nedostatečnou identitu („nežiji tak, jak bych měl“), viny morální („podváděl jsem při …“), viny sociální
(„lidé umírají hladem“). Tím jsou členové naprogramováni tak, že vždycky obviňují jen sebe a s vděčností
přijímají jakékoli upozornění na vlastní „nedostatky“. Strach spojuje členy skupiny dvojnásobným poutem,
předně vytváří vnějšího nepřítele, který je pronásleduje. Na druhé straně je to hrůza, že mě odhalí a potrestá
vedoucí. Strach z toho, co se stane, když nesplním úkol, může působit velmi silně. I pocit štěstí je pokroucen
na to, že člověk je šťastný, když je poslušný a nebo trpí. Nejvýš se cení loajalita a oddanost. Členům není
dovoleno mít nebo dávat najevo negativní emoce, jen vůči cizím. Jsou školeni tak, aby nedbali na sebe a své
potřeby, nýbrž pouze na skupinu a aby si nestěžovali. Také se vyžaduje potlačení sexuálního cítění, což bývá
zdrojem neventilovaných frustrací, které lze pak usměrňovat do jiných kanálů, například pracovního úsilí.
Dále jsou členové udržováni v nejistotě a tím je pěstován pocit závislosti a bezmoci. Nakonec se v členech
pěstuje fobie z vnějšího světa.
Řízené informace – uzavřete-li přísun informací, který člověk potřebuje k tomu, aby si utvořil zdravý
úsudek, dotyčná osoba zblbne. Sekta své členy dovede plně zaměstnat tak, že nemají trochu volného času pro
sebe. Čtou převážně literaturu sekty nebo jinou zcenzurovanou literaturu. Kontrola vztahů probíhá
vzájemným špehováním. Je zakázán styk s bývalými členy nebo osobami, které zaujímají kritický postoj.
Řízené chování, myšlení, řízené emoce a informace a vůbec jakýkoli způsob kontroly hluboce
ovlivňuje lidskou mysl. Dohromady tvoří tato opatření totalitní síť, které neujdou ani ti nejsilnější a
nejsamostatnější. Lze dokonce říci, že nejoddanější a nejnadšenější členy sekt tvoří silné osobnosti.
Souhlasím také s myšlenkou, pana Prokopa Remeše, že sekty jsou „průchoďáky“, lidé tam vstupují a
když už jim nevyhovují tak vystupují.
Ale jaké poruchy členstvím v sektě lidé utrpí?
Podle Vágnerové je právě závislost na sektách a kultech velmi specifická ve vztahu k jiným
formám závislostí, např. drogové nebo hráčské. Kultová závislost osobnost více totalizuje v jejích
projevech. Je závislostí se vším všudy. J. Grác upozorňuje , že droga explicitně nežádá od závislého, co si
obléct, s kým se stýkat nebo nestýkat, co jíst a pít, kolik hodin denně spát atd. V sektách se však takové a
požadavky vyskytují v rozličných obměnách. I to je daň, kterou platíme za náboženskou svobodu, která
kultům a sektám otevírá cestu k rozvíjení aktivit.
Podle Nilse Holma:
Když je porušena duševní rovnováhy, Nevědomé funkce mohou proniknout do vědomí a zatlačit
doposud vědomé funkce do nevědomí. Tuto změnu nazývá Jung „enantiodromie“, tzn. střídání protikladů.
Takový duševní posun může na čas vyvolávat vážné poruchy, ochromovat činnost a vést k neurotickému
chování, někdy i k psychóze.
Podle Hjalmara Sundéna:
Život v izolaci a bez kontaktu s lidmi, bez sexuálních podnětů, popřípadě bez dostatečné výživy
ovlivňuje zautomatizované vzorce vnímání a jednání. Zbavení člověka podnětů je tedy druhem senzorické
deprivace. Mnohé psychologické pokusy dokázaly, že člověk potřebuje dostatečně pravidelný přísun
podnětů. Je-li tento přísun přerušen, začíná nervová soustava produkovat podněty sama, což může
vyvolávat nespokojenost a dále i halucinace a bludné představy.
U psychogenních reakcí si člověk uvědomuje přítomnost i původ duševní poruchy. Psychogenní
reakce většinou souvisejí se vztahy v sociálním okolí. Jedinec je schopen poukázat na skutečnou příčinu
poruchy. Jako příklad můžeme uvézt reakci truchlení a chování v souvislosti s rozvodem.
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U neurotických poruch si člověk jasně uvědomuje poruchu, nikoli však její původ. Neurózy tak jsou
iracionální, jedinec sám je nedokáže vysvětlit.
Konečně pro psychické poruchy je podstatné, že člověku schází vědomí vlastní porušenosti. Proto si
také nemůže uvědomovat příčinu. Sem patří většinou schizofrenní syndromy. V poslední době se začalo
mluvit o čtvrté skupině – hraniční osobnosti, což je duševní porucha, při níž nejde ani o psychózu, ani o
neurózu. Vnější příznaky většinou připomínají neurózu, avšak hlavními problémy jsou intenzivní úzkost a
deprese.
Výzkumy, které se zabývaly vztahem náboženství a duševního zdraví, které definovaly duševní
zdraví jako nepřítomnosti chorobných příznaků. Podle těchto výzkumů vykazují religiózní osoby údajně
méně duševních poruch než ostatní, ale sekty vytvářejí z každého člena shodný model pokřivené osobnosti.
Výzkumy soustřeďující se na hlubší momenty ve struktuře osobnosti, například sebepřijetí,
otevřenost a přizpůsobivost. Religiózní osoby se ukazují jako méně přizpůsobivé, uzavřenější a
sebekritičtější než ostatní.
Zvláštní jsou duševní poruchy, které se vztahují přímo k náboženským faktorům (ekleziogenní
poruchy). Zde je většinou žádoucí léčba na čistě nábožensko-kognitivní úrovni. Vedle čistě hlubinně
psychologických interpretací je žádoucí znalost emoční a kognitivní struktury náboženského systému,
v němž člověk vyrůstal.
Neuróza je „nemoc nervů“ patří mezi „nemoci duše“. Na rozdíl od psychózy nevytváří „jiný svět“;
neurotik žije v „normálním světě“, pouze některá jeho místa, osoby a situace jakoby přibarvoval podle svých
vnitřních potřeb a přání. Díky tomu míjí přiměřená řešení a dostává se do konfliktů. Trpí úzkostí,
depresivními rozladami, strachem z určitých situací, nutkavými myšlenkami a únavou, předrážděností nebo
různými tělesnými obtížemi, které mu kontakt se světem v něčem komplikují, ale neoddělují jej od něj. Pro
ostatní lidi je neurotik někdy trochu divný, jindy obtížný, ale v zásadě srozumitelný, a jeho příznaky a
problémy jsou jim blízké, protože se objevují i u zdravých osob ve stresových situacích. I když je neuróza
méně závažné onemocnění než psychóza, nelze ji zlehčovat a je třeba ji řádně léčit, zejména psychoterapií.
Neurotické obrany jsou vlastně zkreslením a zveličením některých zralých způsobů zvládání situací.
A opět Nils Holm:
Členové sekt jsou vedeni k tomu aby se stali bezkonfliktními lidmi, kteří nevědí co chtějí, hodně
slibují, mají strach z vlastních chyb, nemají vlastní požadavky, obětují se, setrvávají v roli, která jim nesedí.
Tím mají velkou neadekvátní ztrátu energie, kterou vkládají do role. Doplácí vlastní nespokojeností,
potlačovanou agresivitou, nejistotou, postupnou ztrátou sebejistoty a sebeúcty.
Krajní snahu vyhnout se konfliktům provází často stres, nesoustředěnost, stísněnost a zloba.
Dlouhodobě potlačované konflikty mohou vyvolat psychosomatické potíže např. bolesti hlavy, žaludeční
vředy, astma.
Škodit mohou, jak známo, fanatismus, nábožensky motivovaná represivní výchova, falešné
elitářství, navozování skrupulózního svědomí, zákazy přijímat určité informace, inhibice svobodného
myšlení atd.
Kdo narazí na vnitřní nebo vnější překážky při svém úsilí sektu opustit pociťuje osamělost, pocity
viny, úzkost, deprese a naléhání, snad i vyhrožování a vydírání ze strany dosavadních spolučlenů.
Druhy psychoterapie
A nyní bych se chtěla zamyslet jaký druh psychoterapie lze na výše jmenované diagnózy či poruchy
aplikovat. Osobně se mi líbí myšlenka používat různé, pro každý konkrétní případ nejvhodnější metody a
přístupy ze všech psychoterapeutických směrů.
Podle Vladimíra Smékala:
Dnes už každý velký systém psychoterapie pojednává o spirituálních aspektech příslušné školy. Stalo
se módou zařazovat do současných kompendií psychoterapeutických škol kapitolu o spirituální dimenzi.
Člověk je úplný a harmonický, když kultivuje své tělo, svou mysl i svůj vztah k absolutnu. Jestliže cílem
psychoterapie není jen odstranění symptomu, ale je jím obnova celistvosti, pak se bez spirituálního rozměru
v terapii nelze obejít, ale je třeba postupovat dle situace, stavu a vyladění člověka. Jestliže je až 20% neurózy
noogenní, kde obnova vědomí smysluplnosti je klíčovým cílem terapie, pak posílení vůle ke smyslu je
žádoucí i u jiných psychických problémů
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Ptáte-li se na cíle a prostředky, pak to může být vedení člověka od lpění pouze na hodnotách
výkonu také k hodnotám prožitku a k hodnotám postoje laskavosti, trpělivosti, tolerance, mravnosti a
moudrosti, a to cestou sebekázně, kultivace smyslů a vědomí, meditacemi, kontemplací a dalšími
technikami duchovních cvičení.
Pomoc vystupujícím je jen jedním z úkolů, jenž vyžadují řešení. Celou oblast působení, kterou
máme na mysli, bychom mohli nazvat „krizová intervence a poradenství v souvislosti s problematikou
sekt“.
Vedení rozhovoru s odpadlíkem, kdy za odpadlíka označíme člověka, který usiluje o opuštění sekty,
nebo se mu to už povedlo.
Postup vypracovaný Pavlem Říčanem.
Tento postup není univerzální metodou pro všechny rozhovory s odpadlíky. Každý rozhovor naopak
vyžaduje pružné přizpůsobení objednávce klienta i situaci, v níž se nachází a která je dána okolnostmi jeho
odchodu, jeho stářím, společenským postavením, délkou a intenzitou jeho angažmá , rodinnými okolnostmi a
v neposlední řadě i charakterem opuštěné náboženské skupiny. Přesto je dále naznačený postup jakýmsi
ideálem či alespoň vodítkem pro každý takový rozhovor, který se v rámci poradenské služby Společnosti pro
studium sekt a nových náboženských směrům děje. Tento postup vznikal nejprve několik let spontánně,
v roce 1999 byla jako inspirace pro jeho precizaci použita Längleho existencionální analýza.
Nejprve posloužit klientovi k reflexi toho, co se vlastně stalo. Snahou terapeuta je využít klientova
postavení jako objednatele k tomu, aby on sám vylíčil okolnosti svého odchodu a specifikoval to, co
považuje za problém.
V této první fázi je pro terapeuta důležité empatickým chováním přesvědčit klienta, že danou
náboženskou skupinu zná, že rozumí tomu, co klient prožívá a že se tedy klient obrátil na správné místo.
Tato vznikající důvěra je potřebná pro ujištění klienta, že jeho osobnost není patologická a že jeho situace
není výjimečná. K tomuto ujištění patří i sdělení dobré perspektivy při překonávání této životní situace.
Je pravděpodobné, že klient bude v této fázi hledat v terapeutovi oporu pro chápání sebe samého
jako oběti.
Terapeut ho ovšem vede k přijetí odpovědnosti za to co se stalo. Připouští, že klient mohl být
přiveden ke konverzi v době svého oslabení a že mohl být následně oklamáván řadou metod a technik,
současně ale zdůrazňuje, že nikdy neztratil možnost volby. Důkazem možnosti volby je – ve většině případů
- i jeho rozhodnutí odejít či nechat dospět vývoj až k vyloučení. Terapeut různým způsobem sděluje klientovi
skutečnost, že psychická manipulace patří k běžným vzorcům lidského chování a je odpovědností každého
dospělého člověka, aby se jí naučil bránit. Terapeut se ale varuje toho, aby připomínka klientovi
odpovědnosti vyzněla jako konstatování jeho selhání. Proto současně vede klienta k uvědomění pozitivních
motivů, které ho do dané náboženské organizace přivedly – jeho zaujetí pro ideály, touha po změně sebe a
lidské společnosti, touha po opravdových vztazích, hlubokém duchovním životě apod.
V některých případech, především tam, kde se opakovaně ozývá klientův údiv nad jeho jednáním
v době, kdy patřil ke své náboženské skupině, může terapeut objasnit některé mechanismy, které se
v prostředí některých náboženských skupin vyskytují – např. mechanizmy zajištění poslušnosti a změny
v agenta, mechanismy programování myšlení, vůle, citu, role pozitivních a negativních emocí, mechanismy
tlaku skupiny na konformní jednání apod. Ovšem ani popis těchto mechanismů, by neměl vyvolat v klientovi
dojem jakéhosi ďábelského spiknutí, jehož se stal bez vlastního přičinění pasivní obětí.
Rozhovor s některými klienty je ztížen skutečností, že nejsou reflexe prožité zkušenosti zatím
schopni. Osvědčenou metodou je terapeutova žádost o vypsání klientovy zkušenosti pokud možno
v chronologickém sledu a s vystižením kauzálních souvislostí. Ve většině případů se takový zápis stane
důležitou pomůckou pro tematizaci zkušenosti při následující klientově návštěvě.
Druhým dílčím cílem je posloužit klientovi k dešifrování toho, co se s ním právě děje. Většinou se
nachází ve značném citovém zmatku, takže může prožívat např. jak radost, tak smutek. Radost z nově
uvědomělé možnosti a schopnosti rozhodovat se i pocit osvobození z toho, co nyní chápe jako svazující, ale
současně i smutek, vyplývající z pocitu marnosti života a ztráty. První pocit ztráty se týká především vztahů
k lidem, kteří v dané náboženské skupině doposud setrvali a k nimž se klientovi váže řada vzpomínek.
V druhém plánu to bývá ještě hlubší ztráta – ztráta smyslu života a pocit prázdnoty. Snad nebude znít
nadsazeně, když uvedeme, že tento smutek, samota a ztráta mohou být přirovnány ke zkušenosti smrti
blízkého člověka.
I druhý svazek emocí, který má být v rozhovoru verbalizován, je možné připodobnit ke známější
životní zkušenosti – k situaci odhalení nevěry milovaného partnera. Kromě smutku ze ztráty se totiž
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v případě odpadlíků často ozývá i hněv. Týká se v nestejné míře jak opuštěné organizace, v níž byly
znehodnoceny klientovy časové, emoční, finanční a snad i jiné investice, tak i klienta samotného, který se
hněvá na sebe a ovlivňuje se. S tímto hněvem se někdy spojuje pocit zklamání ze sebe, životního selhávání,
v extrémních případech až zhnusení nad sebou samým.
V odborné literatuře je někdy mezi průvodními emocemi odpadlictví uváděna též vina za skutky,
které odpadlík učinil během svého předchozího angažmá. Myslí se tím především misijní činnost pro danou
skupinu či různá podvodná jednání, konání na základě přesvědčení, že účel světí prostředky. Zkušenost
z naší poradny ovšem tento typ viny nemůže potvrdit jako obvyklý. Spíše se vyskytuje – a to je možná
překvapivější – neodbytný pocit mravní nečistoty za zradu na transcedenci i na organizaci, která ji v očích
odpadlíka doposud reprezentovala. Proti tomuto typu viny nebývají účinné ani odpadlíkovy rozumové
argumenty ani pokračování jeho náboženského života v jiné formě.
V určitém protikladu ke hněvu stojí další soubor postojů, které jsou charakterizovány především
pasivitou, lhostejností a ztrátou pozitivního směřování, vyjádřenou otázkou „Co dál s načatým životem?“
Návyk na černobílý svět některých náboženských společností uvrhne odpadlíka do dlouho trvající nejistoty o
správnosti kroku, který odchodem učinil, a do sžíravých pochybností. Jednostranné zaměření dosavadního
života má často za důsledek nutkavost a neschopnost soustředit se. Ztráta jasně vymezených hranic může
znamenat zmatky v mravních měřítkách, a to jak směrem k nevázanosti a pohrdání vlastním i cizím životem,
tak směrem k úzkostlivosti. Ta se v některých případech týká zábran i ve společensky přijatelných formách
intimního života.
Z hlediska společenských vazeb je důležitým syndromem ztráta důvěry v lidi, vyplývající ze
zklamání danou náboženskou skupinou. Tato nedůvěra spolu s nedostatkem sociálních dovedností,
způsobeným izolujícím prostředím v náboženské skupině, se u odpadlíka často projeví sníženou schopností
navázat a udržet partnerský a přátelský vztah i sníženou možností získat odpovídající profesi. Neúspěchy
v jednání s lidmi u odpadlíka dále posilují pocity osamocení a vykořenění.
Výjimečně – také spíše v literatuře než v praxi – se objevuje strach. Vzácný je strach z trestu ze
strany opouštěné náboženské skupiny, častěji se objevuje strach z důsledků odpadnutí, které by se projevily
v planetárním, či dokonce kosmickém rozsahu. Spíše než se strachem je třeba počítat s celkovou úzkostí,
způsobenou nejistým sociálním postavením, sníženou schopností orientovat se ve světě mimo opuštěnou
náboženskou skupinu, nejistou perspektivou a citovým zmatkem.
Třetí dílčí cíl rozhovoru s odpadlíkem spočívá v jeho schopnosti zhodnotit svou zkušenost. Na
pomyslné misky vah by měla být přinesena negativa, která vyplynula z předchozího rozhovoru, i pozitiva,
která z pochopitelných důvodů doposud klient neuváděl a pravděpodobně si ji ani neuvědomoval. Lze
předpokládat, že pozitivně může hodnotit skutečnost, že získal zkušenost z jiných zemí, nebo jiného způsobu
života, poznal osobnosti, s nimiž by se jinak nesetkal, rozvinul duchovní rozměr svého života, naučil se
cizímu jazyku, překonal některé zábrany v komunikaci s cizími lidmi apod. Není žádoucí ani potřebné, aby
poměr negativ a pozitiv byl uměle vyrovnáván.
Kognitivně behaviorální terapie
Kognitivně behaviorální terapie závislostí (do nichž patří i závislost na sektách, jak už jsme si
ukázali výše) zpracovaná paní Naděžda Tumpachová v časopisu Psychologie dnes.
Kognitivně behaviorální terapie nachází široké uplatnění v léčbě úzkosti, deprese, fobií, obsedantní
poruchy, u poruch příjmu potravy, somatických problémů, chronických duševních onemocnění, léčbě
sexuálních a partnerských problémů, v poslední době i při léčbě závažných poruch chování, jako je
zneužívání alkoholu či jiných drog. Kognitivně behaviorální terapie je přímo zaměřena na myšlenky a
pocity.
Je to učení, jak objevovat nové způsoby, jakými se člověk může „postavit na nohy“; vymýšlení
aktivit a vztahů, které ve střízlivém stavu přinášejí potěšení, jež dokáže kompenzovat pocity prázdnoty a
ztráty po odstranění drogy ze života.
Kognitivně behaviorální terapie je založeno na vytvoření vztahu s klientem založeného na principu
spolupráce. Je nutné motivovat klienta ke změně a provést důkladnou funkční analýzu k posouzení
současných problémů klienta, na kterou navazuje zformování konkrétních terapeutických cílů. Celá léčba je
provázena hodnocením pokroků v léčbě a je důležité je i jasné ukončení terapie.
Za nejúčinnější považuji pětici hlavních léčebných postupů: způsob vlastního vyšetření ( respektující
obecný model kognitivně behaviorální terapie); postupy zvyšující náhled nebo určité povědomí pacienta;
nácvik dovedností; kognitivní strategie; změny životního stylu.
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Jako nedostatek schopností označujeme stav, kdy se klient neumí chovat tak, jak je v dané situaci
potřebné, nebo vykazuje „nedostatek v provedení“, když žádoucí chování sice ovládá, ale nepoužije to
v situaci, kdy je to nutné. Příkladem může být nízká asertivita, nedostatečná schopnost navázat kontakt,
zvládnout stres, plánovat si čas, nakládat s penězi, vychovávat děti, mluvit na veřejnosti, řešit problémy
atd. Tento postup také zvyšuje povědomí pacienta o jeho zranitelnosti a vysoce rizikových situacích.
Nácvik dovedností je spojen s odstraněním deficitů, které jsou kompenzovány drogou. Nácvik
relexace, nejrozšířenější je Jacobsova progresivní relaxace.
U jedinců s problémovou závislostí je často zjišťován nedostatek sociálních dovedností a zejména
nedostatek asertivního chování. Proto by měl každý léčebný program zahrnovat nácvik asertivity,
zvládání negativních emočních stavů, fyzické nepohody, nutkání vzít si drogu, sociálního tlaku,
interpersonálních konfliktů a touhy zesilovat pozitivní emoční interakce.
Závislé chování je často spojeno s „chybami myšlení“ a typickým vzorcem myšlení. Proto je
jejich určení a změna důležitou součástí prevence dalšího relapsu.Významnou součástí léčby závislosti je
přeinterpretování či přerámování pacientových zážitků umožňujících získat od nich větší odstup. Učíme
pacienty externalizovat zážitky, verbalizovat je, nejlépe ve třetí osobě, popisovat je jako nezaujatý
pozorovatel. Snahou terapie je rozvíjet pacientovu představivost vyrovnávání se s náročnými situacemi,
které mohou nastat v budoucnu. To probíhá v rámci techniky řízené fantazie.
Změna životního stylu.
Patří sem vytvoření náhražkové záliby. S nástupem abstinence začíná pociťovat jakési vakuum ve
svém životě. Proto je důležité nahradit „negativní závislost“ nějakou „pozitivní závislostí“( sport,
meditace atd.) můžeme chápat jako činnost, která může ale také nemusí mít okamžitý pozitivní přínos, ale
je prospěšná pro člověka z dlouhodobého hlediska.“(Wanigaratne a kol.,1990) Je třeba pomoci pacientovi
najít si alternativní prostředí, nové sociální kontakty a aktivity. Důležitým aspektem léčby je poradenství
pro volný čas, při budování kariéry nebo intenzivní práce na budování sociálních dovedností k vytvoření
nové podpůrné sítě, která by nebyla založena na závislosti. Protože je u pacientů velký výskyt stresů je
důležité vytvářet u pacientů dovednosti ke zvládnutí stresu a určitou bezpečnou síť, kam se mohou
v případě potřeby obrátit (rodina, poradna atd.) Také je velmi důležitá příprava plánu na zvládání
relapsu.
Role terapeuta.
Musí si osvojit zásady krizové intervence. Problémem obvykle provázejícím léčbu závislých
pacientů je jejich tendence odpovídat na krize vyhýbavým chováním, vyhýbáním se terapeutovi spíše než
vyhledáním pomoci v situaci , kterou je třeba řešit.
Psychoterapie depresí
Z článku: Který typ psychoterapie považujete za nejvhodnější pro léčbu depresí? Bych citovala
názory tří odborníků:
Jiří Růžička, psycholog a psychoterapeut:
Pro depresi psychickou je kombinace psychofarmak s podpůrnou psychoterapií odkrývající.
Systematicky úkolová terapie s vhledem a nácvikem je použitelná jen v určité fázi průběhu onemocnění, po
odeznění nejhlubších stavů. Kombinace s komunitním režimem bývá užitečná, zvláště když je to komunita
pacientů v různé fázi průběhu onemocnění. Odlišné jsou deprese v důsledku psychotraumatu, jmenovitě
ztráty, jejichž situace vyžaduje truchlení. Cílem je smíření se se ztrátou a přijetí ( adaptace) nové situace.
Nedoporučuje se souběžné použití psychofarmak, která by mohla potřebnou úplnost situace narušit.
Pro deprese tzv. neurotické, chronické a nepsychotické je užitečné využít souběžného odkrývání
souvislosti potíží s relevantními životními událostmi. Zároveň jsou posilovány hodnotové, kognitivní,
emoční a činnostní orientace otevírající naději a upevňující důkazy o úspěšném překonávání deprese a
výčitek svědomí. Je rovněž třeba hledat spolehlivější hodnoty a nové formy vztahů. Práce s důkazy
úspěšnosti je žádoucí. Potřebná je rovněž revize hodnot, cílů a očekávání spolu s revizí očekávání a
realistického sebehodnocení. Nejobtížnější bývá práce se svědomím a sebehodnocením, aby klient
dokázal odvrhnout destruktivní a nerealistické sebehodnocení a očekávání. Vhodná je kombinace vhledu,
abreakce, učení a existenciálních prvků.
Iva Ondráčková, psychoterapeuta a psychiatr:
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U těžkých forem depresí se může stát psychoterapie spíše újmu na zdraví než prospěchem. Chápat
jakou má depresivní symptomatologie roli či čeho je odrazem v klientově životním příběhu, pokud je patrná
úroveň motivace a domluvit se na terapii. Témata: hněv obrácený vůči sobě, ztráta, zklamání či podvod,
podpora a rozvoj sebeúcty a sebepřijetí, problematika viny a nadměrné odpovědnosti, úroveň vztahů
k ústředním postavám, (to vše se zřetelem na přenosovou rovinu). Iva Ondráčková upřednostňuje
psychoanalytický přístup, dobrou zkušenost má s kognitivní terapií depresí ve skupinové formě – tj. touha po
reparaci vztahové zkušenosti.
Ivan Raška, psychoterapeut a psychiatr:
Považuje za nejvhodnější kognitivně-behaviorální terapii (vycházející především z A. Becka) a
interpersonální psychoterapii (vypracovanou G. Klermanem) interpersonální terapií souvislost
interpersonálních problémů a deprese, tato terapie nejen aktuální příznaky, ale chrání pacienta i před
návratem deprese.
A konečně poslední závažnou poruchou, kterou může trpět člověk, který prošel sektou je
psychóza. Myšlenky o této nemoci jsem čerpala v knize Kaliny: „ Jak žít s psychózou“.
Psychóza je složené slovo řeckého původu: „psyché“ překládáme jako „duše“ a „–óza“ se
v medicíně používá ve významu „nemoc“. Psychóza tedy znamená nemoc duše, duševní nemoc. Psychóza
zásadně mění způsob, jak člověk prožívá sám sebe, druhé lidi a svět v němž s nimi žije. Společný svět
ustupuje do pozadí a na jeho místo se dostává svět přeludů a fantazie. Nemocný se v něm uzavírá, odtrhává
se od druhých lidí a jejich realita se mu stává cizí. Lidé v jeho nejbližším okolí tuto změnu také prožívají:
jejich blízký se chová podivně, nelze se s ním domluvit, jeho projevy v nich vzbuzují pocity ohrožení,
provinění nebo zmatku a podle toho se k němu chovají. Tento obraz psychózy je více nebo méně společný
řadě nemocí. Psychóza v medicínském smyslu není tedy pouze nemoc, jde o několik skupin onemocnění.
Jsou funkční psychózy k nimž patří schizofrenie a maniodepresivní psychóza. Na rozdíl od organických a
toxických psychóz nedoprovází funkční psychózy žádné zjistitelné a typické poškození nebo ovlivnění
mozkové tkáně. Nemoc je vyjádřena jako porucha funkcí centrální nervové soustavy, osobnosti a sociálního
pole.
Léčení psychóz
Člověka si můžeme znázornit modelem tří systémů: prostředí, osobnost , organismus.
Na to, co si člověk uvědomuje a může ovládat (logické uvažování, práce, tvoření, chůze) – můžeme
označit jako JÁ DĚLÁM
To, co si člověk pouze uvědomuje, nemůže ovládat (hvězdy, láska, činnost srdce) – JÁ VNÍMÁM
To, co si člověk ani neuvědomuje, ani nemůže ovládat (rozhovor v jiném domě, zapomenuté
vzpomínky, látková výměna ve tkáních), nejvýš může předpokládat, že to je – ONO SE DĚJE.
Mezi každým systémem je filtr, které musí fungovat. Všechny používané léčebné postupy působí
trojím způsobem:
1.
zpevňují první filtr, tj. vytvářejí pro nemocného „ochranou atmosféru“, zajišťují
dostatek přiměřených podnětů a brání podnětům nadměrným a škodlivým – socioterapie;
2.
zpevňují druhý filtr, tj. usměrňují poruchy mozkové činnosti a blokují jejich vliv na
psychiku člověka – biologické terapie (především farmakoterapie);
3.
zpevňují třetí filtr a posilují osobnost nemocného, aby dokázala rozlišit mezi „JÁ
VNÍMÁM“ a „JÁ DĚLÁM“ a lépe se vyrovnat s podněty z prostředí i organismu – psychoterapie.
Socioterapie vytváří určitý chráněný prostor bez nadměrných stresů, které člověk v důsledku nemoci
a zranitelnosti nestačí zvládat a do tohoto prostoru přivádí obvyklé lidské činnosti (jako je hygiena, práce,
hra, kultura, sport, rozhovor, dodržování času atd.), mezilidské vztahy v „trojúhelníku“ odborníci – pacient –
spolupacienti, a jednoduchý a srozumitelný časový rozvrh. Vytváří „svět v malém“, model společného světa,
umožňuje pacientovi aby se s ním postupně setkával, seznamoval, experimentoval v něm a učil se jej zvládat
a vyrovnávat se s ním, a tak zároveň opouštěl svět psychózy a zpevňoval svou zranitelnou osobnost.
Konkrétními doteky reality pomáhá pacientovi vytvářet zdravější způsoby zvládání stresu a rozšiřuje jeho
dovednosti pro běžný život. Socioterapie vychází z pacientových možností a míří vždy o něco výš, než už
pacient zvládá. Prostředí, které zajišťuje tento základní vzorec léčení psychóz – porozumění, podporu a
vedení k samostatnosti – se nazývá terapeutická atmosféra. Není vyhrazena jen na lůžková oddělení, alespoň
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na část dne nebo týdne ji zabezpečují i denní sanatoria, kluby, dílny. Za její nejmenší, ale nepostradatelný
ostrůvek pokládáme terapeutický vztah, tj. vztah mezi pacientem a lékařem nebo jiným odborníkem.
Farmakoterapie – léky, které se uplatńují v psychiatrii se označují jako psychofarmaka. Pacienti,
kteří se léčí pro psychózu se setkávají hlavně se dvěma skupinami psychofarmak. Jsou to: neuroleptika,
antidepresiva, anxiolytika.
Společný antipsychotický účinek psychofarmak můžeme vyjádřit jen schematicky.
Psychofarmaka v mozku působí na látky, které jsou důležité při převodu nervových vzruchů. Usměrňují
patologické vlivy činnosti mozku na psychiku jako zpevnění filtru mezi organismem (mozkem) a
osobností. Odstranění chorobných vlivů umožňuje, aby člověk přijímal zdravé podněty, odpovídal na ně,
a tak opět získal ztracenou soudržnost osobnosti a vědomí totožnosti. Kromě antipsychotického účinku
mají tyto léky ještě vedlejší účinky. Ty jsou nepříjemné, ale od hlavního a žádoucího účinku nejdou
oddělit. Jsou důkazem, že lék zabírá.
Psychoterapie působí na ten filtr, který ohraničuje reálné JÁ pacienta. Přispívá k tomu, aby se
obnovila jeho soudržnost, pocit totožnosti, rozlišení „JÁ VNÍMÁM“ a JÁ DĚLÁM“, životní kontinuita,
vztahy a druhými lidmi. Zpevňuje zranitelnou osobnost, napomáhá jejímu zdravějšímu vývoji a podporuje
vytváření zralejších způsobů, jimiž se člověk vyrovnává s životními obtížemi. Co k tomu psychoterapie
používá? Především rozhovor s druhým člověkem nebo více lidmi. Dále neverbální komunikace do níž patří
výtvarné projevy (arteterapie), hudba a zvuky (muzikoterapie), projevy těla, mimika, gesta
(psychogymnastika, pohybová terapie). Neverbální metody jsou pro psychotického pacienta přínosné,
umožňují mu „ přisvojit si“ svoje tělo a smysly a lépe porozumět projevům a citům druhých lidí. Některé
psychoterapie se zaměřují na poznání a změnu chování a zahrnují např. nácvik dovedností, plánování a
dosahování malých cílů v každodenním životě, posílení schopnosti zvládat příznaky atd.
Psychoterapie je individuální nebo skupinová. Ve skupině může pacient mluvit o čem chce a
potřebuje. K tomu se pojí jiné pravidlo – může kdykoli říct: „Ne, o tom mluvit nechci.“ Pacient se potřebuje
naučit nejen svoje problémy vidět, vyslovovat, rozmlouvat o nich s druhými, ale i obhájit svoje soukromí,
protože také to upevňuje hranice jeho JÁ. Pravidlo skupinového tajemství („O tom, co se děje ve skupině,
nehovořím nikde jinde.“) umožňuje, aby pacienti mohli ve skupině otevřít jakýkoli problém bez obav, že se
to „roznese“. Klient dostává v psychoterapii také rady, doporučení, instrukce, úkoly atd. ty mohou mít právě
v léčení psychóz velký význam. Pacient zejména na počátku potřebuje orientaci, oporu a vysvětlení. Opora
však není navždy. Přijdou chvíle, kdy se terapeut ptá: „A co si o tom myslíte vy?“ Jsou v tom zase tři
principy léčení psychóz: porozumění, podporu a vedení k samostatnosti. Porozumění ovšem neznamená se
vším souhlasit, podpora neznamená hýčkat a vedení k samostatnosti neznamená odmítat.
Psychoterapie si v léčení psychóz dává realistické cíle, jako „změnu v jedné nebo několika životních
oblastech“. Pacienti a zejména jejich rodiny se někdy obracejí k psychoterapii s očekáváním zásadních
změny, zásadního obratu v neuspokojivém vývoji nemoci, což psychoterapie nemusí splnit. Přesto čas
strávený v psychoterapii nikdy není ztracený čas. I když psychoterapie psychózu nevyléčí, může člověka
naučit s ní žít.
Rodinná terapie
Rodina není nemocná, ale je nemocí ovlivněná. Vyvolává v rodině krizi, kdy rodina potřebuje
někdy méně někdy více podpořit, aby mohla zase zdravě fungovat. Ke krizi patří také to, že se pozornost
rodiny soustředí výhradně na pacienta. Starosti a problémy ostatních jdou stranou, někdy se zanedbávají i
jejich nemoci.V krizi se rodina také zabývá tím, zda něco nezavinila nebo neudělala špatně, a potřebuje
ujasnit svůj podíl na tom, co je možné dělat dobře. Stručně řečeno: rodina není nemocná ani nemoc
nezavinila , ale má problémy s nemocí svého člena. Rodina má v péči o nemocné svou tradici a
nezastupitelnou úlohu. Při léčení psychóz se rodina dostává do kontaktu s odborníky obvykle na počátku
nemoci, kdy zprostředkuje léčení, a potom např. během hospitalizace, kdy při návštěvách v nemocnici
získává od lékaře informace o zdravotním stavu svého nemocného člena, ubezpečení, že je o něj řádně
postaráno, a vysvětlení, co je třeba dělat po propuštění. Většinou rodiče i partneři sami nahlížejí, že by
potřebovali ještě něco víc:

orientovat se v tom, co se stalo, objasnit si nemoc a její možné důsledky pro
nemocného i pro ostatní členy rodiny;

dozvědět se, jak se ke svému nemocnému členovi mají chovat;

poznat, jak mohou pomoci při jeho uzdravování;

získat podporu ve svých těžkostech;
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ověřit si, že je správné nezaměřit se jen na nemocného, protože i ostatní členové
rodiny mají své potřeby a svůj život.
Základní situací rodinné terapie je rozhovor terapeuta s celou rodinou , včetně pacienta (rodinný
rozhovor). Často jsou prospěšné rozhovory s důležitými dvojicemi (pacient a matka, pacient a sourozenec
atd.) nebo partnerský rozhovor (manželské, párové) terapie. Používá se také společná sezení několika
rodin nebo manželských párů. Při těchto formách je „důležitý trojúhelník“ odborníci – pacient – rodina
důsledně respektován: všichni jsou při rozhovoru přímo zastoupeni. Skupiny s rodiči nebo partnery jsou
dosti rozšířené. Neřeší se ovšem při nich problémy pacienta (ten není přítomen), ale problémy, které mají
s ním, s jeho nemocí mezi sebou či s ostatními členy rodiny. Rodina by se měla naučit „pravidlo otevřené
komunikace“ a pravidlo „ přesného určení problému“. Pravidla rodinné terapie vlastně chrání rodinu před
nepřiměřeně velkým vlivem zvnějšku. Také na všechno, o čem se při setkáních hovoří, i na záznamy a
dokumentaci, se vztahuje povinná profesionální mlčenlivost terapeutů.
Výše popsaný postup terapie psychóz se dá použít i na neurózy a deprese. Člověk po výstupu ze
sekty by potřeboval delší komplexní psychoterapeutickou péči aby se vyrovnal s asociacemi, které ho vrací
myšlenkově stále k životu v sektě, aby si zaplnil bílá místa, která životem v sektě vytěsnil, aby našel svou
starou nebo u těch, kteří se do sekty dostali jako děti, aby získal novou identitu a naučili se žít nezávisle
dospěle a podle svých přání. Potřebuje se naučit řešit konflikty. Přestat používat frázovitý jazyk, naučit se
diferencovat vztahy , říkat ne, zrušit zábrany v sexuálním životě a vzpomenout si a vyřešit problémy, o
kterých věděli před vstupem do sekty a neřešili je. Je třeba dohnat dobu, kterou se zdrželi v sektě, dozrát a
naučit se sebedůvěře a také si o sektě doplnit všechny dostupné informace z obou stran. Také se musí naučit,
že některé zkušenosti a dovednosti se dají dobře využít i v dalším životě. Je třeba změnit svůj dojem, že jsou
trosečníky. Musí se naučit přestat svět a druhé lidi posuzovat a žít život se vším, co k němu patří.
Kazuistiky
Kazuistiky jsou od bývalých členů náboženské organizace Svědků Jehovových, je to organizace,
kterou znám nejlépe.
Kazuistika A
Žena se začala o skupinu zajímat ve svých 32 letech. Toužila po lásce i po společenství lidí, kteří
mají mezi sebou lásku. Měla autoritativní matku, která byla ve výchově chaotická. Ve skupině našla stejný
model autority a hierarchie a byl tam i Bůh otec jako autorita. Skupina měla řád, který jí vyhovoval, věděla
co má dělat, jak se má chovat, co je vhodné, co je nevhodné, co je černé a co bílé a co za co dostane. Tehdy
byla vdaná a měla dítě. Po dvou letech se stala členkou skupiny. Předtím byla ateistka, člověk sečtělý a
hledající, měla potřebu najít duchovní prostor, kde by mohla být ukotvená. Po čtyřech letech v ní vznikaly
pochybnosti o způsobu života se skupinou. Láska, kterou hledala nebyla pravá, ale hraná. Život který si
představovala, jí skupina neumožnila. Měla pocit, že žije pod nějakým velkým tlakem, byla tlačena
k činnosti, která byla v rozporu s tím, co by opravu dělat chtěla. Ve skupině ji udržovali ve stavu stagnace,
kdy nemohla růst dál, potřebovala svobodu k dalšímu růstu. Bylo to pro ni tak těžké, že po dvou letech jí to
dovedlo do neurózy. A nespokojenost nad tím rozpouštěla v alkoholu – léku. Musela se jít léčit z alkoholové
závislosti, a když přestala pít, uvědomila si svou touhu, být svobodný člověk a ne určovaný nějakou
skupinou lidí. Došla tam k duchovnímu poznání i jinému zrání a měla potřebu jít dál. Odešla ze skupiny.
Po roce ambulantního protialkoholního léčení začala chodit na psychoanalýzu, měla pocit, že
protialkoholní léčba nestačí, že musí hlouběji prozkoumat proč se ty věci staly a to důkladně. Proto si
vybrala psychoanalýzu. Šla na ní aby mohla žít svůj život, aby se dostala hodně hluboko, aby se jí už nestalo,
že by se znovu dostala do závislosti na jakékoli skupině nebo návykové látce.
Po 6ti letech psychoanalýzy má pocit, že zná své motivy, způsoby svého jednání, své mechanismy a
naučila se s nimi nakládat. Cítí se velice svobodná.
Kazuistika B
Muž začal poznávat skupinu ve 33 letech, po dvou letech se stal členem skupiny. Odešel po čtyřech
letech členství ve skupině po 9 měsících nečinnosti.
K víře ho přivedla potřeba odpovědi na otázku „Proč je na zemi zlo?“, přečetl na toto téma vše
dostupné a nenalezl logický, ucelený a pro něj přijatelný výklad. Ten mu poskytli Svědkové Jehovovy
vysvětlením, že jde o konflikt ďábla a boha. Vyrůstal v rodině, kde byl veškerý svět vnímán jako velmi
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nepřátelský, podezřelý a nebezpečný. Otcem byl veden k tomu aby se do něčeho nezapletl. Jediné bezpečné
místo na světě je byt jeho původní rodiny. Hledal bezpečí. Našel ho ve svaté boží organizaci, která byla
modelem rozpracovanější a více ideově podpořena než jeho původní rodina. A byl tam i Stvořitel. Výchova
byla autoritativní a chladná, měl citový deficit, který skupina zpočátku uspokojila a našel prostředí plné lásky
a zájmu.
Pak pochopil, že to funguje jinak. Celý způsob života se mu sesypal, zhroutil, byl plně vyčerpán.
Uvědomil si narušený chod rodiny, žena ve špatném psychickém stavu, nastalo vystřízlivění. S úžasem
zjistil, že veškerý svůj rozum dal k dispozici někomu jinému a žil cizí život. Osobní i rodinné problémy před
vstupem do skupiny neměl, vznikly právě drilem a touhou naplnit vše, co skupina předkládala. Začal
používat zase vlastní rozum, byl zhnusen a nechtěl už žádnou další duchovní cestu. Stál před problémem,
zda uspokojí základní lidskou potřebu své vlastní autenticity a identity a to znamenalo konflikt se skupinou a
odchod nebo sklonit hlavu a zůstat. Měl potřebu jít dál. Po odchodu hledal odpověď na to proč byl u Svědků
Jehovových. Přečetl mnoho psychologicky orientovaných knih, začal docházet na psychoanalyticky
orientovanou psychoterapii a uvědomil si mnoho věcí z ranného dětství, úzkost jako základní životní pocit
v dětství i v dospělosti, se kterým se vypořádává a potřebu bezpečí. Psychoanalýzu si vybral po dobré
zkušenosti své ženy, když u ní během 3 let viděl proměnu člověka fyzickou i lidskou. Vždy ho lákala oblast
poznání lidské duše. Psychoanalýza je druh psychoterapie, která se výrazně zabývá dětstvím, které má
potřebu propracovat a prozkoumat a na základě toho něco změnit, má své funkční území.
Kazuistika C
V 11ti letech začala poznávat se svou o pět let mladší sestrou, to už rodiče dva roky skupinu
poznávali. Byla to zvědavost nebo touha dělat totéž co rodiče? Pak se narodili postižení bratři -dvojčata.
Potřeba vědět proč se to stalo nebo strach ze smrti? Ve skupině také našla Boha-Otce, který jí chyběl,
protože s otcem nevycházela. V 17ti letech se stala členkou skupiny, byla velmi horlivá v misijní činnosti.
Prý se všechny problémy vyřeší, když člověk více pracuje pro Boha a skupinu. Nic se neřešilo, situace
v rodině byla stále náročná, rodiče si často nevěděli rady, skupina jim nepomáhala naopak rodiče museli
často řešit problém, zda dělat více pro děti nebo pro skupinu. Vybrali si děti. Ale umožnili této nejstarší dceři
se více angažovat ve skupině. Vdala se v 21ti letech za podstatně staršího muže, spoluvěřícího, aby unikla
tíživé situaci v rodině. Manžel byl také velmi nezralá osobnost zaměřená skupinou na výkon což jí tenkrát
vyhovovalo. Manželství nesplňovalo základní funkce pro ní potřebné. Věřila, že se to horlivostí a časem
spraví. Svou nespokojenost uspokojovala ještě větší činností pro skupinu. Až se po 5ti letech velmi
vyčerpala a měla zdravotní problémy. Snažila se potíže v manželství řešit s vedoucími, nepomohli jí.
Nakonec od manžela po 6ti letech manželství odešla i když je to hřích a upadla do deprese. Když si v sobě
vybojovala otázky hříchu a viny začala přemýšlet o rozvodu, o odchodu ze skupiny a o dalším studiu, aby
dohnala svou gramotnost v sociální a právní oblasti. Před odchodem ze skupiny navštěvovala asi rok skupinu
bývalých členů a tam si ukazovali nesmyslnost některých nauk a také se tam naučila opět smát a zamilovala
se tam do budoucího manžela. Po roce studia na sociálně-právní škole odešla ze skupiny. Po ukončení studia,
během něhož se podruhé vdala, šla pracovat jako sociální pracovnice do azylového domu k bezdomovcům.
Stále potřebovala uspokojovat svůj spasitelský a samaritánský syndrom. Cítila velkou potřebu práce na
sobě, proto hledala psychoterapeutický výcvik o jehož účincích slyšela ve škole. Nakonec byla přijata do
hlubinně dynamického výcviku zaměřeného na závislosti. Z počátku si myslela, že je tam jen jako
návštěvník, ale nakonec poznala, že to byla dobrá volba a snažila se ho co nejvíce využít. Po třech letech
výcviku změnila i zaměstnání na klidnější.
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Stružský Petr: Léčba drogově závislých ve věznici
Při psaní této práce jsem měl v úmyslu popsat a přiblížit práci s drogově závislými odsouzenými a
obviněnými ve Věznici Rýnovice, později ve Vazební věznici Liberec. Svoji zkušenost opírám o dlouholetou
práci s vězněnými osobami, od prvovězněných až po vězně, kteří si odpykávají trest ve výkonu trestu již
poněkolikáté, za ty nejzávažnější trestné činy.
Člověka závislého na drogách lze charakterizovat tak, že má normálně rozvinuté vztahy k ostatním
lidem, kamarádům, rodičům, rodině, zájmům. Je však trvale ovlivňován drogou, drogu vyhledává, je ochoten
platit za ni penězi i svými službami. Je ochoten pro ni udělat cokoli. Droga se stává trvalou součástí jeho
hodnotového žebříčku, a postupně se dostává na první místo. /1./
Častá je trestná činnost, které se toxikomani dopouštějí pod vlivem drog, stejně jako výtržnictví nebo
agresivity. Může to být zárodek budoucí kriminální kariéry některých jedinců. Bohužel z praxe a statistiky
vyplývá, že řada trestných činů bývá páchána pod vlivem alkoholu a drog. Bývají to právě ty nejbrutálnější
trestné činy, provázené agresivitou, bezohledností, bezcitností, končící různým stupněm poškození zdraví
oběti nebo i smrtí.
V průběhu měsíce června 1998 bylo ve Věznici Rýnovice otevřeno Specializované oddělení
bezdrogové zóny pro osoby drogově závislé. Toto oddělení bylo od počátku koncipováno jako izolovaná
oblast, řídící se zvláštním, pro něj vypracovaným režimem a programem. Dne 15.1.2001 získalo toto
oddělení na základě předloženého projektu statut léčebny, ve které je možno vykonávat ochranné léčení
protitoxikomanické v ústavní formě dle § 57, odst. 3, z.č.169/1999 Sb., o výkonu trest odnětí svobody.
Oddělení bylo povýšeno na Specializované oddělení ústavní léčby /dále jen SOUL/.
Cílem tohoto oddělení je :

Ve specializovaném oddělení vypracovat takové prostředí, ve kterém konzumace
drog nebude tolerována ani vězni, ani personálem, a bude zde běžné, že odsouzený může kdykoliv
požádat o pomoc

Drogově závislé odsouzené naučit společensky přijatelným způsobem řešit
nejrůznější konflikty a vyrovnávat se s náročnými životními situacemi

Motivovat drogově závislé odsouzené – stát se abstinentem a aktivně se podílet na
programu specializovaného oddělení


Pokusit se o vytvoření životní dráhy a perspektivy, zodpovědnosti k sobě samému



Zlepšit vzájemnou komunikaci mezi odsouzenými navzájem


Vést klienty ke stanovení si svých cílů
Program zacházení, kterým klienti prochází je vypracován na 13 měsíců, avšak délka pobytu je
posuzována individuálně. Ubytovací kapacita je pro 27 odsouzených. Na činnosti tohoto oddělení se podílí
pět pracovníků oddělení výkonu trestu – speciální pedagog, psycholog, sociální pracovnice, dva vychovatelé,
zdravotní sestra a externě psychiatr. Všichni mají rozvrženou pracovní dobu v týdnu tak, aby s klienty
pracovali od 06.00 do 18.00 hodin.
Součástí oddělení je rovněž kuchyňka vybavena kuchyňskou linkou, sporákem, lednicí, sadou
smaltovaného nádobí.
Jsou přijímání muži ve věku od 18-ti let, kteří mají soudem uložené ochranné léčení
protitoxikomanické v ústavní formě. Podmínkou přijetí je sepsání životopisu v rozsahu minimálně 4 stran
formátu A4. V případě odmítnutí odsouzeného se soudně nařízenou OL protitoxikomanickou v ústavní
formě nastoupit do SOUL, je věc postoupena orgánům činným v trestním řízení.
Ukončení pobytu ve SOUL je z několika důvodů – zrušení soudně nařízené OL, přeměna na OL
ambulantní, hrubé porušení léčebného řádu, ukončení výkonu trestu.
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Program je založen na komunitním systému a skupinové práci, kde se klienti učí novým sociálním
rolím, přebírají zodpovědnost za sebe i za druhé, mění systém životních hodnot orientovaných na abstinenci.
Náplní programu je : komunitní sezení, skupinová práce, individuální psychoterapie, pracovní
terapie, sportovně zátěžový program, ranní rozcvička, zájmové kroužky, psaní deníků, elaborátů a zpravidla
2x týdně prováděné přednášky o stanoveném rozsahu, na vlastní zvolené téma. Klientům jsou týmem
specialistů přidělovány funkce spojené s komunitním způsobem života v oddělení.
Stručný přehled programů, které jsou prováděny pod vedením pracovníků SOUL :
Komunita klientů
Každý den je započat komunitním sezením, které má za úkol vyhodnocení předchozího dne, řešení
aktuálních problémů, projednání připomínek všech zúčastněných a seznámení se s programem na stávající
den. Pravidelně každý pátek probíhá celkové zhodnocení týdne, vyhodnocení funkcí, zhodnocení si svého
cíle a pokud možno vyzdvihnutí člena, který mne tento týden zaujal, případně něčím oslovil.
Pracovní terapie
V letním období se převážně provádějí zahradnické práce na pozemcích oddělení, jejichž součástí
jsou rovněž 3 velké skleníky. Pěstují se zde rajčata, papriky, okurky, brambory, cibule, salát, česnek, jahody
a další. Nedílnou součástí je rovněž výsadba květin. V zimním období je činnost více zaměřena na
skupinovou práci a řízené zájmové aktivity v prostorách ubytovny. Součástí oddělení je rovněž malá dílna,
kde se klienti učí trpělivosti a zručnosti při výrobě drobných předmětů ze dřeva. Klienti zde vyrábí drobné
hračky pro Specializovanou mateřskou školu pro děti s tělesným postižením. V roce 2002 byla pracovní
terapie obohacena o výrobu keramiky, kdy klienti s pracovníky oddělení dochází do nově zřízené keramické
dílny.
Fyzicky zátěžový program
Základem jsou povinné ranní rozcvičky, dále využívání posilovny, která je součástí oddělení a
pomáhá k odbourávání agrese a napětí klientů. Rovněž jsou pod vedením pracovníků SOUL organizovaná
povinná sportovní odpoledne, která vedou ke zlepšení fyzické kondice klientů. Při této činnosti se pracovníci
oddělení soustředí na lepší poznávání jejich osobnosti.
Skupinová práce
V práci s klienty jsou využívány různé skupinové techniky, které jsou stěžejním prostředkem
k působení na změnu postojů a vytváření motivace k aktivním činnostem a dlouhodobé abstinenci. Skupiny
se scházejí v počtu 12 a 15, 2x v týdnu.
Individuální terapie
Snahou je se zaměřit na klientovu emoční, citovou oblast a napomáhat k hledání dalších alternativ
vedoucích ke změnám postojů a hodnotových žebříčků.
Program je rozdělen do 4 stupňů, kdy je nutné splnit dané podmínky pro postup do vyššího stupně.
Je to tzv. vnitřní diferenciace, která se označuje skupinami – od B4 – základní po B1 – nejlepší skupinu.
1/ Diferenciační skupina B4
a/ cílem je adaptace na podmínky oddělení a včlenění se do komunity
b/ úkoly :

seznamování se s režimem oddělení, jeho řádem, dodržování abstinence a
sepsání čtyřstránkového životopisu

vypracování elaborátu na zadané téma 2x týdně
c/ doba trvání zařazení je minimálně 8 týdnů
d/ podmínkou je získání minimálně 36 bodů (průměrně 4 body při
týdenním bodování)
e/ charakteristika :

povolené sledování televize Po-Čt, Ne do 21,50 hodin
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Pá-So
do 22,50 hodin
povolená částka k realizaci nákupu je max. 300,-Kč měsíčně
možnost využití posilovny – 3x v týdnu dle rozpisu

2/ Diferenciační skupina B3
a/ cílem je poznávání vlastní osobnosti, upevňování motivace k abstinenci
a zvládání psychosomatického neklidu
b/ úkoly :

odpovědné zastávání oddílové funkce

vypracování elaborátu na zadané téma 2x týdně
c/ doba trvání zařazení je minimálně 12 týdnů
d/ podmínkou je získání minimálně 80 bodů (průměrně 7 bodů pří
týdenním bodování)
e/ charakteristika

povolené sledování televize Po-Čt,Ne
do 22,50 hodin
Pá-So
do 24,00 hodin

povolená částka k realizaci nákupu je max. 500,--Kč měsíčně

možnosti využití posilovny – 4x v týdnu dle rozpisu
3/ Diferenciační skupina B2
a/ cílem je přijmout odpovědnost sám za sebe a za druhé, schopnost
rozhodovat a řídit,
b/ úkoly :

odpovědné zastávání oddílové funkce

patronát nad nově přijatým klientem

vlastní přednášky (soutěže, kvízy) pro ostatní členy komunity

aktuality s vlastním závěrečným komentářem

přednášky s vlastním názorem a závěrem

aktivní podíl na řešení problémů při komunitách

vypracování elaborátu na zadané téma 1x týdně
c/ doba trvání zařazení je minimálně 16 týdnů
d/ podmínkou je získání minimálně 150 bodů (průměrně 36 bodů při
měsíčním bodování)
e/ charakteristika

povolené sledování televize Po-Ne do 24,00 hodin

povolená částka k realizaci nákupu je max. 800,--Kč měsíčně

možnost využití posilovny – 6x v týdnu dle rozpisu

možnosti prodloužení doby návštěvy
4/ Diferenciační skupina B1
a/ cílem je získání dostatečného odstupu od svého problému, zaujmutí
kladného postoje ke svému dalšímu životu, objevení nových cílů a
perspektiv, získání vyhraněného názoru na abstinenci
b/ úkoly :

vlastní přednášky na ostatních odděleních k činnosti specializovaného
oddělení

iniciativní pomoc a spolupráce s týmem specialistů při organizaci chodu
oddělení

aktuality s vlastním závěrečným komentářem

aktivní a iniciativní podíl na řešení problémů při komunitách

aktivní a iniciativní pomoc klientům ve skupinách B4 a B3
c/ doba trvání zařazení je minimálně 16 týdnů
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d/ klient je týmem specialistů průběžně hodnocen a o hodnocení
informován
e/ charakteristika

povolené sledování televize Po-Čt,Ne do 24,00 hodin
Pá-So
do 01,00 hodin

povolená částka k realizaci nákupu je max.1.000,--Kč měsíčně

možnost využití posilovny denně dle rozpisu

možnost prodloužení doby návštěvy

Bodovací systém je součástí programu zacházení a je k dispozici na oddělení. V případě, že dojde
k zařazení klienta do horší diferenciační skupiny již podruhé, dochází k jeho vyřazení z tohoto oddělení.
Obecná pravidla specializovaného oddělení :

klienti jsou ošetřováni v ordinaci zdravotního střediska, kam jsou předváděni
pracovníky SOUL odděleně od ostatních vězňů věznice

výdej léků zajišťuje zdravotní personál

klienti jsou povinni aktivně se účastnit programů a dodržovat doporučení personálu

klienti jsou povinni se podrobit namátkovým kontrolám odběrů moče k vyšetření na
toxikologii

v případě řešení méně závažného kázeňského přestupku klienta lze na základě
rozhodnutí specialistů uložit zákaz sledování TV pořadů na dobu až 14-ti dnů. Tento zákaz se
nevztahuje na sledování hlavních večerních televizních zpráv

V případě ukončení pobytu klienta ve Specializovaném oddělní ústavní léčby je snahou pracovníků
tohoto oddělení připravit kontakt pro klienta s pracovníky a organizacemi, které mu budou nablízku
v případě potřeby, či v případě možného selhání (sociální kurátor, Kontaktní centra pro drogovou závislost,
Komunity, Krizová centra, léčebny).
Literatura :
Závislosti – Informační materiál vydaný pro potřeby účastníků Specializačního kurzu protidrogové prevence
– Stráž pod Ralskem
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1. Podpora změny chováví
1. 1. Podpora zdravého chování
o Cílem terénní práce je šíření zdravotnické osvěty a služeb, informovat uživatele drog o
možných zdravotních rizicích, snažit se terapií změnit jejich rizikové chování správným směrem a udržet
tyto pozitivní změny v chování.
o Podpora zdravého chování formou terénních prací není jedinou metodou, pouze doplňuje jiné
intervence v oblasti veřejného zdraví, ale i tak je velmi důležitá.
1. 2. Faktory ovlivňující změnu chování
o Změnu chování ovlivňuje celá řada individuálních, sociálních a materiálních faktorů. Naším
cílem je motivovat a udržovat změny směřující ke zdravému chování. Tyto cíle mohou být ovlivněny
v zásadě na čtyřech úrovních:

Individuální: změnu chování ovlivňuje informovanost a názory jednotlivce.

Interpersonální: na snahu změny chování u jednotlivce mají vliv názory a činy
ostatních.

Komunitní: snahu o změnu chování jednotlivce ovlivňují také názory a chování
sociální skupiny, do které patří.

Sociálně politické prostředí: vliv společenské a politické situace (např. přísné
protidrogové zákony).
1. 3. Změny ve smyslu „zdravého“ užívání drog
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o Jak víme, užívání drog vždy přináší rizika ať už pro jednotlivého uživatele, tak pro určité
společenství a ohrožuje i veřejné zdraví vůbec. Je důležité, stanovit jasné cíle a záměry týkající se užívání
drog:

Předcházet tomu, aby lidé vůbec začali brát dogy, a pokud se tak již stalo, předcházet
tomu, aby je začali užívat nitrožilně.

Podporovat uživatele, aby přestávali brát drogy.

Zmenšovat rizika spojená s užíváním drog.
o Terénní práce bývá jednou z nejpragmatičtějších a nejpružnějších dostupných metod
intervence při ochraně veřejného zdraví.
2. Základní principy terénní práce
o Terénní práce spočívá ve vyhledávání latentních kontaktů s těmi uživateli drog, kteří jsou
mimo dosah některé instituce. Nečeká na to, než jednotlivec sám začne vyhledávat pomoc, ale sama
vyhledává jednotlivce na které se snaží terapeuticky působit.
2. 1. Důvody pro terénní práci
Hlavními důvody jsou:

Cílové skupiny populace se nedaří úspěšně oslovit existujícími způsoby intervence,
protože na ni z různých důvodů nereagují.

Existující metody neposkytují takové služby, které cílové skupiny potřebují.
o Hlavním cílem je oslovovat uživatele dog, kteří doposud nenavázali kontakt s institucí
poskytující služby v oblasti prevence a snižování rizika šíření HIV, HEP a jiných nemocí. Nejméně
efektivní je pak oslovovat osoby, které již v kontaktu s těmito institucemi jsou, a kteří pomoc
poskytovanou terénními pracovníky (TP) nepotřebují.
2. 2. Na koho se zaměřit
o Nejefektivnější jsou terénní práce, pokud se zaměří na konkrétní skupinu populace, v mém
případě na nitrožilní uživatele drog.
o Při výběru skupiny by měl být brán ohled na potřebnosti jednotlivců z hlediska služeb, nikoli
pouze na základě jejich statutu „uživatelů drog“ nebo „nitrožilních uživatelů drog“ nebo oslovovat jenom
ty, kteří jsou nejsnáze dosažitelní.
o Navazovat opětovný kontakt s uživateli drog by měli TP pouze v tom případě, pokud
uživatelé nemají přistup k jiným formám služeb a nemají možnost navštívit vhodné instituce. Hlavním
smyslem terénní práce je tedy navazování nových kontaktů s těmi uživateli, kteří tyto služby nejvíce
potřebují.
2. 3. Terénní práce a změna chování
o Hlavním důvodem pro kontakt se „skrytými“ skupinami uživatelů drog je ten, aby se začali
chovat zdravěji. TP poskytují vzdělávací materiál, mění použité stříkačky, snaží se sami poskytnout rady
a odbornou pomoc a odkazujíc uživatel do institucí poskytujících léčení a jinou pomoc.
o Cílem terénní práce by tedy nemělo být jen pomoc při zprostředkování kontaktu mezi
uživateli a institucemi poskytující služby, ale podle zdravotního stavu jim poskytnout přiměřenou pomoc,
protože ne každý uživatel chce nebo potřebuje navštívit odborné instituce.
o Terénní práce často končí jako pojízdné lékárny. Rozdávaní preventivních letáků, vydávání
kondomů nebo výměna injekčních stříkaček sice poskytuje technické prostředky umožňujících změnu
chování, ale není zákonitost, že se chovní jednotlivců skutečně změní.
o TP by měli zjišťovat, z jakých kořenů vychází rizikové chování, měli by s uživateli
spolupracovat na odstranění překážek bránících změnám v chování. Měli by se snažit oslovit co nejvíce
skrytých uživatelů a poskytnout jim potřebné prostředky a ovlivňovat je s cílem změnit jejich chování a
tyto pozitivní změny udržet i nadále.
o Terénní práce má někdy omezený vliv na uživatele, proto by měli TP úzce spolupracovat
s dalšími institucemi, kam odkáží kontaktované uživatele pro odbornou pomoc (např. léčebná zařízení
apod.).
o Je-li kontakt s klientem navázán, pak lze v terénu také udělat určitou diagnostiku (sociální
zázemí, rodina, práce…) během rozhovorů, nikoliv tedy cíleně. Lze snad zjistit stupeň náhledu a dělat
motivační rozhovor.
Stupeň klientova náhledu na problém:

klient popírá jakýkoli problém.
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klient přiznává pouze problém s bližními, popírá ale problém s drogou.

klient přiznává problém s drogou, ale popírá potřebu zásadnější změny v chování.

klient přiznává potřebu zásadnější změny v chování, ale oddaluje ji.

klient je ochoten diskutovat o okamžité změně chování, ale vyhýbá se jakémukoli
odborníkovi, změnu chce dokázat sám.

klient je ochoten docházet k takovému odborníkovi, jehož profesí není přímo
problematika závislostí.

klient dochází k odborníkovi nepravidelně, nedodržuje termíny konzultací, kolísavý
výsledek.

klient dochází krátkou dobu k odborníkovi, kterého opouští bezprostředně po
krátkodobé úspěšné změně, podceňuje houževnatost procesu (závislosti).

klient dochází k odborníkovi podle předem dohodnutého plánu, o krizích se
střídavým úspěchem zvládnutí referuje ex post.

klient se na odborníka obrací v akutní krizi i mimo své pravidelné návštěvy, zvládání
krizí se postupně lepší.

klient je schopen stále častěji předvídat možnost krize a s pomocí pravidelných
konzultací ji zvládat, takže potřeba zásahu ze strany terapeuta v těchto krizích je stále menší.
o Vždy je třeba v motivačním rozhovoru motivovat klienta o stupeň výš, než je. Protože klient
vyhledává či vyžaduje pomoc, která odpovídá nižšímu stupni (např. klient má problém s bližními, ale je
přesvědčen, že žádný nemá, nebo má již problém s drogou, ale on vidí jen problém s bližními atd.).
3. Základní principy terénní práce mezi vrstevníky
o Terénní práce mezi vrstevníky, označovaná jako indigenní, je terénní práce prováděná
jednotlivci v rámci skupiny jejich vrstevníků a jejich vlastní sociální skupiny.
o TP a indigenní terénní pracovníci (ITP) spolu spolupracují, ITP pracují výhradně s uživateli
drog ve své vlastní věkové a sociální skupině, bývají rovněž označováni jako vzdělavatelé vrstevníků
(ITP neboli uživatelé drog, kteří vzdělávají své vrstevníky a šíří mezi nimi osvětu, poskytují zdravotně
vzdělávací služby).
3. 1. Proč provádět terénní práci mezi vrstevníky
o Zásadní důvody pro terénní práci mezi vrstevníky jsou stejné jako u tradiční terénní práce
(viz kapitola 2.1). Výhody oproti tradiční terénní práci jsou:

VV mohou oslovit všechny uživatel drog uvnitř své věkové skupiny nebo sociální
sítě.

VV mohou dosáhnout změny chování u jednotlivých skupin.
3. 2. Jak zaměřit terénní práci mezi vrstevníky
o Terénní práce mezi vrstevníky může být úspěšnější v oslovování těch uživatelů drog, kteří
nejsou dostupní pro tradiční TP. Místo toho, aby se poselství zdravotnické osvěty šířilo od TP k jeho
kontaktům, předává se prostřednictvím libovolného množství VV, kteří se rozhodnou podílet na terénní
práci. Proto ITP osloví větší počet uživatelů drog.
3. 3. Terénní práce mezi vrstevníky a změna chování
o Jednotliví uživatelé drog se obecně řídí pravidly používaných ve skupině vrstevníků, ve které
se nachází, takže pokud se používá jedna jehla, je pro něj velmi těžké vybočit z řady a tuto jehlu také
nepoužít. Je proto důležité snažit se měnit chování ve vybraných skupinách vrstevníků, napomáhat
k přijetí norem, které podporují bezpečnější způsoby užívání drog a bezpečnější sex.
o ITP se od TP liší hlavně tím, že oslovují celé skupiny jednotlivců a snaží se měnit chovní celé
skupiny, zatímco tradiční terénní práce oslovuje spíše jednotlivce a mění individuální chování.
4. Typy terénní práce
o Pro kontaktování cílové populace je důležité rozhodnout, které konkrétní strategie terénní
práce by mohly přinést nejlepší výsledky, a pokud možno zvolit takovou kombinaci strategií, které se
budou vzájemně doplňovat. Jsou tři hlavní typy terénní práce:

Nezávislá práce v terénu: je prováděna nezávisle na institucích (probíhá na ulicích,
v barech, klubech, na nádražích apod.).
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Terénní práce v domácnostech: probíhá formou pravidelných návštěv v domech
klientů, v domácích střediscích, kde je možné si aplikovat drogu, atd.

Komunální terénní práce: probíhá např. ve věznicích, komunálních sídlištích,
ubytovnách… Soustřeďuje se na organizace, kde je možné kontaktovat cílovou populaci.
4. 1. Typy služeb poskytovaných v terénu
Mezi běžné služby poskytované v terénu patří:

Distribuce injekčního materiálu, dezinfekčních roztoků, kondomů…

Zdravotnická osvěta (letáky), svépomocná literatura (příručky psané většinou
bývalými nebo současnými uživateli drog).

Informace o odborné pomoci (kontakty na linky důvěry, krizová centra, střediska kde
se vyměňují injekční stříkačky, provádí testy HIV apod.).

Testování HIV (vyšetření a poradenství zaměřené na HIV a jiné nemoci).
4. 2. Modely individuální a komunitní terénní práce
o Tradiční terénní práce většinou spadá do kategorie individuální terénní práce (zaměřuje se na
jednotlivce a snaží se dosáhnout celkové změny v jejich chování), zatímco terénní práce mezi vrstevníky
patří k modelu komunitní terénní práce (soustřeďuje se na konkrétní skupinu a snaží se měnit normy
chování celé skupiny). Uvedeme dva příklady komunitní terénní práce:

Model s indigenním vůdcem: snaží se vyvolat skupinovou změnu uvnitř sociální sítě
uživatelů drog. Princip: Vybereme vůdčí osobnost ve skupině  snažíme se ji získat jako ITP 
vstoupí do kontaktu s cílovou populací a kontakt opakuje  zaměřuje se na další vůdčí osobnosti
v rámci cílové populace  podporuje vůdčí osobnosti aby začali pracovat jako ITP.

Model řízený vrstevníkem: se snaží získat jakéhokoli uživatele drog, aby pracoval
jako VV ve své skupině vrstevníků nebo své sociální síti. Cílem je proniknout ke všem členům
skupiny, aby co nejvíce uživatel drog pracovalo jako VV. Princip: TP naváží kontakt s uživateli
drog  povzbuzují uživatel drog aby začali pracovat jako VV  VV poskytují svým kontaktům
kupóny, které jsou proplaceny, jakmile uživatel navštíví kancelář projektu  VV dostávají
odměnu za každého vrstevníka, který navštíví kancelář.
5. Provádění a řízení terénní práce
5. 1. Posouzení potřeb terénní práce
o Terénní práce se snaží poskytnout služby uživatelům drog, které se nedaří oslovit
prostřednictvím existující sítě služeb, a proto řeší, do jaké míry jsou uživatelé mimo kontakt existujících
služeb, a do jaké míry toto uživatelé potřebují pomoc. Existují tři hlavní zdroje důležitých informací pro
posouzení potřeb:

Údaje o problémech spojených s užívání drog – jsou to údaje ze stálého sledování,
prováděného místním zdravotnickým zařízením a institucemi.

Údaje o využívání služeb poskytovaných uživatelům drog – údaje lze získat ze
záznamů místních komunitních projektů orientovaných na užívání drog, z protidrogových
léčeben…

Údaje z pozorování – údaje od informátorů o tom, jak se mění schémata užívání drog
a jaká sou schémata chování uživatelů drog, když hledají pomoc.
o Terénní práce sama o sobě funguje jako způsob posouzení potřeb, součástí práce je rozpoznat
změny ve schématech užívání drog a zjistit, do jaké míry uživatelé drog potřebují služby pro ně určené.
5. 2. Cíle, záměry a strategie
o Je důležité jasně definovat naše cíle a záměry. Pokud se tak nestane, je pravděpodobné, že
nedokáží poskytnout prioritu právě té cílové skupině populace, která nejvíce potřebuje služby určené
uživatelům drog.
o Mělo by se jasně stanovit, na jakou cílovou skupinu se chceme zaměřit, jestli jsem schopni
změnit chování celé skupiny nebo jednotlivců, které zdravotnické rady a informace budeme poskytovat,
jestli je třeba oslovovat cílovou populaci prostřednictvím VV…
5. 3. Výběr týmu

240
o Nejdůležitějším kritériem výběru týmu je charakteristika cílové populace z hlediska užívání
drog, pohlavní orientace, etnické příslušností, dále schopnost TP komunikovat. Pro TP je důležitá důvěra
a respekt u cílové populace.
o Pracovníky je tedy možno zhruba rozdělit do dvou skupin: angažovaní a neangažovaní TP.
Neangažování terénní pracovníci
o Pracovníci, kteří prostě nedokáží navázat kontakt s klientem. Příčina jejich neangažovanosti
může být nejen obyčejně v jejich nezájmu o problematiku již před nástupem do tohoto zaměstnání, ale
pramenící třeba i ze zklamání (např. z práce, z kolektivu, z přijetí společností aj.), z vyhoření.
Angažování terénní pracovníci
o Angažovaní pracovníci jsou ohroženi dvěma extrémy:

Nadměrná kontrola: znamená to, že zacházejí s klientem jako ne se sobě rovným,
odmítají jeho autonomii (např. je nemocný a proto nemá právo odmítat léčbu, nemá právo na to
být bezdomovcem, nemá právo na to mít trvalý vtah apod.), vnucují mu svoje morální kréda.
Vytvářejí vlastně asymetrický vztah, který,je-li navázán, závislost dále podporuje.Takoví
pracovníci na sebe navazují určitý druh klientů, a ve vztahu jak pracovník tak klient opakuje určité
stereotypy (expert x hlupák, trestající x viník), které jsou znakem spoluzávislosti.

Obětování se pro klienty: základem tohoto extrému je heslo: Mám rád svého bližního
VÍCE než sebe samého. I tento extrém snižuje klientovu autonomii, a to podceňováním jeho
schopností (je nemocný, tak nemůže chodit včas na schůzky, je nemocný a proto nemůže sám
vyřídit OP apod.). I tento vztah je asymetrický, což opět brání kontaktu, vede k odstupu klienta od
pracovníka. Tento vztah také opakuje určité stereotypy, které jsou odrazem spoluzávislosti
(záchranář x oběť).
Vytváření této spoluzávislosti může vést k agresivnímu chování z obou stran. Pracovník potřebuje
klienta k tomu, aby překonal svou osamělost a nízké sebevědomí. Začne-li se tento vzpírat vztahu
s pracovníkem na ochranu své autonomie, pak to vede u pracovníka k negativním prožitkům.
o Dále se u TP objevují tyto paradoxy:

Pochopení pro každého: každý pracovník si musí uvědomit, že není v jeho silách mít
každého stejně rád. Vždyť i pracovník je jen člověk se svými vlastními prožitky, které určují naše
sympatie a antipatie. Je tedy logické, že krásní a bohatí nám budou např. sympatičtější než staří a
chudí. Že mladé toxikomanky budou sympatičtější než fetující homelessáci apod. Proto je třeba
vědět o možnosti takových vedlejších motivů v našich vztazích ke klientům.

Láska k bližnímu ve službách úspěchu: mít rád každého klienta, kterého nám přivede
osud do cesty není možné (viz předchozí bod), ale pro mnohé pracovníky je to známkou toho, že
jsou odborníky na svém místě. Pak se sami mohou dožadovat od klientů toho, aby potvrdili, že je
přijímají, že s nimi mají dobrý vztah. Pracovník začne potřebovat klienta. A sice k potvrzení, že je
dobrý odborník, na čemž často stojí jeho sebevědomí. Nedostává-li se mu takového potvrzení od
klienta, vznikají tenze a frustrace, které přispívají k syndromu vyhoření.

Láska k bližnímu jako zboží: pracovník může mít vnitřní pocit, že si svůj plat
zasluhuje kvalitou svojí lásky ke klientovi. To vněm vyvolává tenzi, protože není pochopitelně
schopen splnit nároky paradoxů, které jsou uvedeny výše.Tuto tenzi pak může přenášet do svého
vztahu ke klientovi ve smyslu hesla: Pracuji do výše svého platu. Splnit totiž paradoxy
předchozích dvou bodů ho stojí velké množství energie, která skutečně není odpovídající platu
v pomáhajících profesích (navíc ani splnitelné nejsou za žádnou mzdu a snaha o jejich naplnění
vede spíše k vyhoření než ke zkvalitnění práce).
o Dalším problémem je udržení hranice mezi klientem a pracovníkem.Tzn. stále si uvědomovat
co je mojí a co klientovou záležitostí, problémem. Zde je pracovník nejvíce ohrožen splýváním, tzn.
sdílení pocitů (máš-li ty radost, mám ji i já, jsi li ukřivděná světem, jsem i já, pohrdáš–li společností, pak i
já apod.). V takovém vztahu se jeden stává pilířem a druhý závislým přívažkem bez autonomie (má li
vztah fungovat). Ať už se tedy jedná o to, že pracovník přebírá moc nebo se nepřiměřeně obětuje, viz
výše, dochází k porušení hranice. Proti splývání se může pracovník chránit netečností (neangažovaností),
čímž ztrácí schopnost navázat kontakt, nebo nácvikem asertivity (zdravé prosazení vlastního ega), čímž
nejen udržuje hranici, ale též se brání proti manipulacím klienta. Pro ochranu hranice je také třeba rozlišit
mezi soucitem a empatií.
o Soucit je prožívání toho samého co prožívá klient. Při soucitu jsme tedy zaplaveni lítostí,
odporem, pocitem křivdy apod. Soucit vyčerpává. Empatie je citlivé zachycování toho, co se v druhém
děje, ale přitom setrvávání se svými vlastními pocity.Při svém dalším chování a jednání se tedy nedáme
strhnout klientovými pocity, které s ním prožíváme (při soucitu), ale jsme schopni jednat podle sebe a
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svého hodnocení situace. Takový přívažek musí buď zůstat přívažkem navždy (fixuje se na určitého
pracovníka) nebo se musí vzbouřit (agrese) nebo (nemá-li na vzpouru dost sil) propadá pocitům deprese,
úzkosti, které se nejlépe rozpouštějí anxiolytiky, alkoholem, drogami.
Indigenní terénní pracovníci
o Pro ITP je důležité, aby dokázal efektivně předávat zdravotnické informace a povzbuzovat
klienty, aby změnili své chování.
Výhody a nevýhody ITP:
+ chápou problémy spojené s užíváním drog, mají osobní zkušenosti s drogou.
+ mají přístup ke skrytým skupinám.
– ztratí svůj statut a důvěru, jakmile začnou pracovat jako ITP.
– konflikt s profesionálními TP (mají odlišný přístup).
o Je důležité zaměstnávat jak profesionální TP tak i ITP a zajistit jejich vzájemnou spolupráci
5. 4. Výcvik a bezpečnost
o Terénní práce je fyzicky, duševně i emočně náročná. Je nezbytné poskytnout pracovníkům
řádnou přípravu a výcvik.
o Nikdy nevíme, s čím se můžeme mezi uživateli drog setkat, proto hlavní bezpečnost TP
zaručuje práce ve skupinách (obvykle ve dvojicích). Je také nutné naučit TP jak se chovat v nečekaných
situacích. Důležitá je také bezpečnost pro klienty – TP jsou vázáni mlčenlivostí a nesmí sdělovat údaje
týkající se klientům třetím osobám.
5. 5. Provádění terénní práce
o Jsou tři hlavní metody navazování kontaktů v terénu:

Bezprostřední kontakty: TP navazují kontakt s novými, neznámými lidmi.

Přirozené kontakty: TP se stanou známými mezi cílovou populací a tráví čas
v místech, kde se cílová populace schází. Je to časově náročnější než předchozí metoda, ale je
snazší získat důvěru.

Lavinové kontakty: TP jsou představeni klíčovým osobám v cílové skupině. Je třeba
opatrnosti, když uživatelé drog poprvé představují TP svým vrstevníkům. Pokud se nepodaří získat
důvěru, může to odradit od dalších možných kontaktů.
6. Vyhodnocování terénní práce
6. 1. Monitorování projektů
o Cílem monitorování je poskytnout průběžné vyhodnocení toho, do jaké míry je projekt
úspěšný z hlediska plnění stanovených cílů a záměrů.
o Formou denních záznamových listů (kontaktních listů) si vedeme údaje o jednotlivých
kontaktech s uživateli drog a zapisujeme si jim poskytované služby.
6. 2. Vyhodnocování výsledků
o Je obtížné posoudit dopad a výsledky terénní práce. Vyhodnocování bývá velmi nákladné a
naráží na spoustu obtíží. Přesto však by všechny měli všechny terénní projekty usilovat o vyhodnocení, tj.
jaký dopad má konkrétní zvolená intervence. Kritéria hodnocení dopadu intervence mohou zahrnovat
např.:

Způsoby, jak klienti hledají pomoc.

Fyzické a dušení zdraví klientů.

Stav klientů pokud jde o HIV a jiné sexuálně přenosné choroby.
6. 3. Vyhodnocování postupů
o Zatímco hodnocení výsledků zvažuje důsledky terénní situace z hlediska jejího dopadu,
vyhodnocování postupů se snaží posoudit určující faktory, které výsledky ovlivňují. Jsou to např.:

Faktory ovlivňující způsob navazování terénních kontaktů s uživateli.

Faktory ovlivňující udržení zájmu klienta atd.
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Vimmerová Michaela: Emocionální korektivní zkušenost
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MUDr. Libuše Bornová
PhDr. Vladimír Zikmund
Pojem emocionální korektivní zkušenosti zavedl Franz Alexander v roce 1946. Tato zkušenost
znamená, že pacient prožije situaci, která je v rozporu s jeho nevhodným očekáváním, a že tato situace je,
podobně jako původní trauma, emočně nabitá a může vést k určitému zlomu v jeho postoji a v dalším
chování.
Kandidáti psychoterapie jsou lidé, kteří si nejsou schopni sami pro sebe obstarat korektivní
zkušenost. Buď se ze strachu nebo z beznaděje vyhýbají situacím, které v minulosti nebyli schopni
zvládnout, nebo se opět a opět pokoušejí, ale vždy neúspěšně. Někdy si nevědomky volí nebo zařizují
okolnosti tak, že neúspěch je nevyhnutelný.
Korektivní zkušenost je součástí všedního života a proto i v běžných životních situacích je někdy
rozhovor dostatečnou částečnou reexpozicí k dosažení zvládnutí situace a právě tak je tomu i
v psychoterapii. Ale mluvení o situaci je také často velice neúčinnou a zdlouhavou metodou reexpozice.
Změna postoje je obtížná, poněvadž má hluboké emocionální kořeny. Rozumový výklad ke
změně nestačí. Věcná logika může být proti emočně podbarveným hodnotícím soudům a způsobům chování
a prožívání slabou zbraní. Podle Lewina (1957) je třeba nechat postoj emocionálně „roztát“, ale pak musí
následovat kognitivní restrukturace, jejímž výsledkem je nový postoj, který „ztuhne“ v nové poloze.
Patologické vzorce chování a prožívání se upevnily hlubokými a silnými emočními zážitky, a
proto je i k jejich změně mnohdy potřebné působení silného emočního zážitku.
Ač naše základní zaměření psychoterapie je na přítomnost a budoucnost, na současné problémy a
jejich řešení, psychoterapie se musí zabývat minulými problémy, které se odrážejí v přítomnosti. Minulost
nás zajímá jako pramen stereotypních vzorců chování. Primárním úkolem je pomoci pacientovi najít řešení
současných problémů korigováním těchto neúspěšných vzorců, pomoci mu k tomu, aby počítal s rozdíly
mezi minulostí a přítomností, dát mu novou příležitost pro současné snahy o znovu přizpůsobení, a to
v rámci přenosové situace.
Rodiče jsou první autority, na sourozencích a kamarádech se vytváří vztah k souřadným osobám,
mladší sourozenci jsou podřízení. Chování nelze změnit bez částečné změny skupinového schématu –
naštěstí jsou vztahy pacientů vyhledávajících psychoterapii obvykle narušeny jen v některých segmentech
skupinového schématu. Tak například muž, který jako důsledek svého vztahu k otci se nesnáší s žádným
nadřízeným v zaměstnání, v souvislosti s dobrým vztahem k matce nemá problémů s ženskými nadřízenými.
Ať v individuální, nebo skupinové psychoterapii má pacient sklon realizovat své skupinové
schéma tím, že použije terapeuta a spolupacienty jako substituční objekty a přidělí jim role, odpovídající jeho
skupinovému schématu. Substituční procesy v psychoterapii jsou nejpozoruhodnějším zjevem psychoterapie
vůbec. Mají dramatický průběh a vybavují se při nich emoce neobyčejné síly. Ale projevují se v plné síle
pouze při určité psychoterapeutické technice, která však nezáleží v nějaké další aktivitě terapeuta, nýbrž
naopak ve vyhýbání se aktivit, k níž pacient terapeuta a spolupacienty provokuje. Pacient terapeutovi
vnucuje komplementární role a určitý výkon těchto rolí podle svého skupinového schématu. Kdyby tyto role
přijal, nelišily by se vztahy s pacientem od pacientových dřívějších neadaptivních vztahů a nemohly by být
prostředkem léčby. Tím se mohou stát teprve tehdy, jsou-li dostatečně odlišné; tím pacient opravuje své
hypotézy o lidech v určitých rolích a tím se mu umožňuje nově prožít vztahy k těmto nově viděným lidem.
Současně si pacient uvědomuje, jak svým určitým chováním nevědomky přispíval k nepříznivému výsledku
interakce.
Emoční korekce tedy umožňuje opětnou diferenciaci, tj. přiměřené rozlišování situací, v nichž je
daná reakce vhodná a v kterých nevhodná. Určitou formu korektivní zkušenosti ve skupině může také
představovat prožívání skupiny jako rodiny s korektivní rekapitulací rodinných vztahů a rodinného dění.
Zajistit takové zážitky v dyadickém terapeutickém vztahu lze jen v omezené míře. Aby bylo
možno je poskytovat v širším rozsahu, je třeba mít skupinu s mnohočetnými rolemi, činnostmi a současně
s plastičností a možnostmi reagování.
Nabízí-li skupina dostatečné možnosti diferencování rolí a programu s dostatečně různorodými
činnostmi, promítá do ní pacient své vztahy, problémy a konflikty z domova. Problémy, interakce a
konflikty, které se odehrávají ve skupině, pak tvoří základní materiál, se kterým se terapeuticky pracuje. Na
něm se učí pacient bezprostředně poznávat svůj podíl na vytváření a perpetuování konfliktů, přičemž mu
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terapeutická skupina dává současně možnost po tomto poznání vyzkoušet i jiné formy chování a jejich
společenský dopad.
Proto směřují interpretace terapeutů ve skupinových sezeních k podporování úvah o tom, co si při
dění ve skupině pacient opakuje ze života, případně k hlubší analýze jeho traumatických životních situací a
vztahů. K získání materiálu pro hlubší pronikání do traumatických zážitků a interpersonálních stereotypů
slouží podstatnou měrou též další skupinové činnosti jako arteterapie a muzikoterapie, psychogymnastika a
společná pracovní, sportovní či společensko-zábavná činnost.
Význam emoční zkušenosti v terapii a pacientův objev prostřednictvím testování reality, že jeho
reakce na ostatní nejsou adekvátní – jsou ve skupinové terapii stejně tak rozhodující jako v terapii
individuální. Skupina možná navíc poskytuje více možností pro vytváření korektivních emočních zkušeností.
V individuálním uspořádání může být těžké této zkušenosti dosáhnout vzhledem ke zvláštní a nereálné
povaze vztahu pacient – terapeut.
V terapeutické skupině není taková simulace nutná. Skupina sama obsahuje mnoho vlastních
konfliktů – konfliktů, jejichž kořeny sahají hluboko do prvotních vrstev: rivality sourozenců, soupeření o
pozornost terapeutů/rodičů, boj o dominanci a postavení, sexuální napětí, parataxickou distorzi, rozdíly
sociální, ve vzdělání a v hodnotách jednotlivých účastníků.
Tato skutečnost se může využít ke korektivnímu prožití a novému zpracování nedořešených
dětských frustrací a vztahů. Maladaptivním vztahům se v terapeutické skupině nedovolí, aby „zamrzly“ do
rigidních stereotypů, jak tomu bývá v rodinách, ale srovnávají se a přehodnocují a podněcuje se zkoušení
nového zralejšího chování.
Nestačí ale jen vyvolat a vyjádřit ryzí afekt: ten musí být proměněn do korektivní emoční zkušenosti.
Proto je třeba dvou věcí:
1.
členové skupiny musí vnímat skupinu jako dostatečně bezpečnou a podporující, aby své
napětí mohli otevřeně vyjádřit;
2.
pacienti se musí ve skupině dostatečně angažovat a musí existovat otevřená zpětná vazba,
která umožní účinné testování reality.
Sezení skupinové psychoterapie může mít též charakter akční, s použitím technik
psychogymnastiky, psychodramatu, projektivního kreslení, „setkání“ aj. Akční sezení se někdy zařazují jako
specializovaná skupinová sezení, jindy se technik využívá jako technik úvodních nebo jako technik,
zařazovaných v diskusním sezení podle momentální potřeby. To platí zejména o psychodramatu, ke kterému
v některých skupinách sahají terapeuti i pacienti během jakéhokoliv sezení běžně, kdykoliv se zdá, že by se
dramatizací mohla věc hlouběji objasnit, dosáhnout hlubšího náhledu, korektivní zkušenosti nebo najít jiné
varianty řešení. Podobně bývá zařazováno neverbální projevování emočních vztahů.
Teprve, když se konflikt reprodukuje, začínáme rozumět původu pacientových obtíží.
Celý kolektiv pacientů a pracovníků má možnost pozorovat jeho chování, konfrontovat jeho výroky
s jeho chováním v práci, při zábavě i psychodramatu. Často se zkoušejí psychodramatické scény jako
prostředek k odreagování a získání emoční korektivní zkušenosti. Psychodrama je důležitý pomocný
prostředek psychoterapie, neboť umožňuje zpřítomnit nejrůznější situace z pacientova předchozího i
budoucího života. Pomáhá studovat pacientovy motivace.
Pokud epizoda psychodramatu vyvolává hluboké city, může se stát důležitým prvkem korektivní
zkušenosti, ale někdy je psychodrama (nebo psychopantomima) jen prvním krokem, následovaným
abreakční technikou, která zajistí, že pacientova zkušenost je do nejvyšší možné míry reálná. Abreakční stav
začíná živou vzpomínkou na událost, která v minulosti nebyla zvládnuta a která pacienta dosud ruší. Obvykle
to jsou vzpomínky na způsobenou bolest, opuštění nebo ponížení signifikantní osobou, a tyto vzpomínky
jsou oživeny s neobvykle bolestivou silou. Abreakce obvykle končí pocitem úlevy napětí a pocity blízkosti
k členům skupiny, kteří mohou představovat signifikantní osoby pacientova života. Ačkoli je psychodrama a
abreakce důležitou, někdy i nezbytnou součástí terapie, jsou to pouze epizody v celkovém procesu korektivní
zkušenosti.
I když se korektivní zkušenosti v terapii často připisuje zásadní význam, je poměrně nesnadné
poskytnout uspokojivé instrukce, jak takovou zkušenost v konkrétních případech prakticky vyvolávat. Někdy
mohou přispět pomocné techniky, např. vyjádří-li skupina nedůvěřivému inhibovanému pacientu, který se
konečně odhodlal mluvit a sděluje se značným emocionálním nábojem své traumatické životní události,
bezprostředně poté na jemný pokyn terapeuta svou blízkost, podporu a sympatii a tak se ho pokusí přiblížit
zpět k lidem. Avšak zda za těchto okolností skutečně proběhne korektivní emoční zážitek, zda bude
navozená situace potřebným zlomem, lze těžko s jistotou odhadnout. Jde o pokus o navozování situací, za
kterých by žádoucí reakce proběhnout mohla. Pacient však může projevy účasti též vnímat jako neupřímné,
jejich vyjadřování prožívat jako nedůstojnou hru a reagovat záporně. Některé pokusy o navození emoční
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korekce nesou v sobě i rizika a vyžadují citlivý odhad situace, k němuž lze těžko poskytnout obecně platné
instrukce. Při pokusech o navození korektivní emoční zkušenosti v psychoterapii má základní význam
terapeutický vztah.
Jedině v tolerantním prostředí léčebné skupiny, kde jak pracovníci, tak celá skupina mají pacienta
rádi, může k takové zkušenosti dojít. Nejen ve vztahu k pracovníkům, ale též ve vztahu k spolupacientům si
pacient opravuje své nevhodné postoje, které mu v životě přinášejí utrpení a jsou zdrojem jeho neurotických
potíží. Je třeba upozornit, že jen zřídkakdy jediný zážitek, změní postoj jedince. V procesu psychoterapie
musí docházet k zážitkům podobného druhu opakovaně.
Výhodné je také, může-li pacient nejen emočně prožít, že „věci mohou být i jinak“, ale může-li též
opakovaně prožívat, jak mu nově osvojené chování svědčí, když z něho může mít radost. Může to být radost
z vítězství nad sebou a nově nabytého sebeovládání, radost z kladné citové angažovanosti a důvěry k lidem,
větší pružnosti a otevřenosti i z kladných reakcí okolí.
Korektivní emoční zkušenost nemusí být nutně spojena s náhledem. Jedinec ji někdy nedovede
rozumově zformulovat. Sám se může vlivem korektivních emocí změnit, aniž analyzoval příčiny.
K rozumovému zpracování někdy dojde dodatečně, s časovým odstupem.
Terapie je emoční a korektivní zkušenost. Duální povaha terapeutického procesu má zásadní
význam. Členové skupiny musí prožívat vzájemné vztahy s co největší mírou spontaneity a upřímnosti, a
musí také pro skupinu reflektovat to, co zažívají.
Tato reflexe, nebo reflektující okruh, je nezbytná, pokud se má emoční zkušenost stát
terapeutickou silou.
Složitou korektivní zkušeností je analýza přenosu. Například pacient v terapeutovi vidí rysy
svého otce, čeká od něj stejné chování a snaží se s ním navázat podobný vztah nebo se podobnému vztahu
brání. Při minimálních rušivých zásazích se přenos rychle rozvíjí a má zajímavé zvraty, přičemž zrcadlí
pacientovo skupinové schéma. Takto se pacienti stanou silně motivováni ve svém vztahu k terapeutovi, který
pro ně nyní představuje různé postavy z jejich dětství; jsou tak reexponováni traumatickým interpersonálním
zkušenostem ze své minulosti, které nebyli schopni zvládnout. Konflikty se aktualizují, staré rány se otevírají
a opět se objeví staré neurotické příznaky. Situace reexpozice nám poskytuje možnosti pro korektivní
zkušenost. Podle Alexandera je korektivní emoční zkušenost centrálním terapeutickým činitelem: proces
změny se skládá ze série korektivních zkušeností.
Přenosové vztahy vyniknou, jestliže terapeut věnuje rovnoměrně pozornost všem událostem ve
skupinové terapii. Pokud jsou přenosové vztahy mezi pacienty terapeutem interpretovány, stanou se
důležitým terapeutickým faktorem. Mohou se stát důležitějším zdrojem korektivní zkušenosti než přenosový
vztah k terapeutovi.
Terapeut, který je terčem přenosů, je může přenést na jiné pacienty. Je nesmírně vyčerpávající být
terčem přenosů třiceti pacientů a zároveň být členem personálu, zodpovědného za chod komunity a plnění
všech jejích úkolů. Přesunutí většiny správních a kázeňských funkcí na pacienty, umožní terapeutům, aby se
stali objektivnějšími pozorovateli a plně se zaměřili na proces korektivní zkušenosti jednotlivých pacientů.
Ve svých funkcích a pracovních vedoucích se pacienti sami stali terčem přenosů ostatních pacientů jako
autoritativní postavy.
Yalom (1947) prokázal, že v míře zažívaných emocí není podstatný rozdíl mezi pacienty, jejichž
stav byl po absolvování skupinové psychoterapie hodnocen jako zlepšený nebo nezlepšený. První i druzí
pacienti měli hodně emočních prožitků. Rozdíl byl v tom, že pacienti, jejichž stav se zlepšil, tyto prožitky
kognitivně zhodnocovali jinak než ti, u nichž zlepšení nenastalo. Z toho se dá vyvodit další požadavek na
korigování původní koncepce korektivní zkušenosti: nemůžeme pouze zdůrazňovat emoční prožitek;
zkušenost musí být emočně kognitivní, teprve potom vede k opravě pacientových postojů a ke zlepšení jeho
stavu.
Celkem lze říci, že korektivní emoční zkušenost ve skupinové terapii má několik složek:
1.
Silné vyjádření emoce, které je směřováno ke druhým a je pro pacienta riskantní.
2.
Skupina je natolik podporující, že umožní tento risk.
3.
Testování reality, které pacientovi umožní zkoumat událost s pomocí vzájemného
potvrzování od ostatních členů.
4.
Pacient dokáže rozeznat neadekvátnost určitých pocitů a chování i neadekvátnost toho, jak se
vyhýbá určitému chování.
5.
Konečné zlepšení schopnosti jedince jednat s ostatními více otevřeně a na hlubší úrovni.
V psychoterapii nastává pokrok tehdy, když se podaří aktivovat kteroukoli funkci řídící instance osobnosti
kromě funkce obranné (Grossman). Důraz na odreagování zablokovaných potlačených pudů může
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psychoterapii přivést do slepé uličky; aktivizace produktivních způsobů chování je přinejmenším stejně
důležitá jako odkrývání nevědomé motivace.
O povzbuzování řídící instance osobnosti neříká klasická definice korektivní zkušenosti nic, ale
přímo či nepřímo s ním každá psychoterapeutická teorie počítá. Terapie, která by se starala jen o aranžování
příhodné situace pro přeučování , by se snadno mohla zvrhnout jen v pouhý asyl. Proto je třeba akcentovat i
terapeutův postoj k pravidlům léčby. Je třeba požadovat, aby byl konzistentní, a to zvlášť tehdy, když se na
pacientově léčbě podílí terapeutů víc. Pacient musí cítit, že pravidla jsou závazná a že je terapeut bere vážně.
Terapeutické prostředí musí reprezentovat realitu, nemůže být útulkem před „krutou realitou“ běžného světa.
Které zkušenosti jsou tedy nositeli terapeutického účinku?
1.
Zkušenost zájmu, respektování a akceptování. Měla by se odrazit v pacientově pocitu: Jsem
pro terapeuta důležitý, co řeknu, je bráno v úvahu, i když vyvolám nesouhlas, nevyvolám zavržení.
2.
Zkušenost, že pacient je v něčem jiný, než jak se viděl dřív (úprava sebepojetí) a že druzí lidé
jsou také jiní, než jak je pacient viděl díky svým generalizovaným předsudkům (úprava hodnocení druhých).
Obě tyto změny jdou obvykle ruku v ruce. Pacient by měl přijít o nabubřelé sebevědomí i o pocity
méněcennosti. Měl by přijít o pověry a předsudky týkající se konkrétních osob i zástupců různých druhů lidí,
reprezentantů různých skupin.
Oprava pacientovy představy o sobě by měla být pozvolná. Pacientovo sebehodnocení je přitahováno
extrémy. Je-li pacient příliš zprudka konfrontován s tím, co má v sobě (a neuvědomuje si to) nebo s tím, jak
na druhé působí (a nezvládá to), může to pro něj představovat spíš trauma než korektivní zkušenost. Neměl
by se podceňovat problém správného dávkování a časování terapeutických intervencí. O pokroku
v psychoterapii nerozhoduje terapeutova schopnost interpretovat materiál v určitých významech, ale
pacientova schopnost tyto interpretace ve svůj prospěch zpracovávat. Pacient může změnit představu o sobě
nejen následkem vlastní psychoterapie. Léčebný režim mu např. umožní, aby se pokusil o něco, o co se
dosud nepokoušel (naučí se plavat), což samo o sobě může být popudem k celkové aktivizaci a může to
změnit pacientův názor na jeho možnosti.
Tento druh zkušenosti by měl vyústit do pacientova pocitu: Vím, co je moje kvalita a znám i svá
slabá místa. I u ostatních lidí jsem schopen rozlišovat jejich klady a nedostatky.
3.
Zkušenost zvládnutí situací, o nichž pacient soudil, že jsou pro něj nezvládnutelné. To spolu
nese nárok na přehodnocení pacientových představ o tom, které situace a jakým způsobem má zvládat. Tato
zkušenost by se měla odrazit v pacientově pocitu: Nejsem a nemusím být perfektní, vím, co můžu chtít,
umím udělat kompromis mezi svými potřebami a realitou, snažím se při realizaci svých přání druhé
nepoškodit.
Popsané tři zkušenosti by měly stačit ke korigování těch osobnostních postojů, které determinují
neurotické poruchy.
Při psaní této práce jsem se setkala s pojmem korektivní zkušenosti, která byla zaměřena na
sociální učení. S tímto pojmem jsem nepracovala, jelikož se přikláním spíše k teorii emoční korekce podle
Alexandera. Svou práci jsem zaměřila na skupinovou psychoterapii, jelikož jsem ve skupině měla nejvíce
příležitostí emoční korekci zažívat, a to ve větší intenzitě, než při individuálních či komunitních setkáních.
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Waltersová Jenny: Některé techniky práce se snem z pohledu gestalt
terapie
Úvod
Gestalt terapie je humanistický (na klienta zaměřený) směr v psychoterapii, který klade důraz na
aktuální prožívání (princip" ZDE A NYNÍ"). Terapeut pomáhá klientovi uvědomit si svoje pocity, emoce,
myšlenky, být s nimi v kontaktu a přijmout je za své. Tak mu umožňuje svobodně se rozhodnout, co a jak ve
svém životě udělá, eventuálně změní. Pro Gestalt terapii je nejdůležitější vnímat, co člověk prožívá a jak
nyní prožívá svou existenci. Tyto hlavní zásady platí i pro práci se sny. Se snem se pracuje zde a nyní, to
znamená lze pracovat i se starým snem a jeho význam pro klienta vztáhnout k jeho aktuální situaci.
Nemělo by asi valný terapeutický smysl pracovat v terapii výhradně se sny, spíše má cenu některou
z technik zařadit jako součást terapie. Existuje hluboká vnitřní souvislost mezi tím, co se klientovi zdá a
realitou, kterou prožívá a práce se snem nám někdy může pomoci ovlivnit terapeuticky klienta, případně
změnit jeho nahlížení na to, co se děje kolem něj.
Terapeutický vztah
Sen je lidmi obvykle chápán jako něco ryze osobního, vnitřního a práce s ním je proto křehká a
intimní záležitost. Chceme-li pracovat s klientovými sny, je třeba s tím začít až po navození základního
terapeutického vztahu, v atmosféře důvěry. O to více opatrný je třeba být v případě, že chceme pro práci se
snem využít skupinu. Pokud bychom vyzvali její členy, ať přijdou se svými sny, je možné, že si nikdo na
žádný sen nevzpomene, dokonce se může stát, že se lidem (ve skupině, v komunitě) sny na čas přestanou
zdát. Se snem lze pracovat i tehdy, pokud se nám žádný nezdá (takovou práci popíšu níže), pokud však
chceme, aby klient přišel se svými sny, můžeme jej k tomu pozvat – vyzvat jej, ať nám povypráví svůj sen,
až na to bude připravený. Můžeme to udělat například tak, že hned na začátku terapie při vzájemném
představování mu nabídneme, že se zajímáme o sny, a kdyby chtěl, může s nimi přijít. Po této nabídce je
možné, že klient sám se snem přijde, až k tomu dozraje, až bude mít dostatečnou důvěru v terapeutický
vztah.
Funkce skupiny při práci se sny
Role skupiny je v gestalt přístupu dosti odlišná od toho, jak jsme na ni zvyklí v systému SUR.
Členové skupiny nejsou aktivní, práce terapeuta s klientem je zde v podstatě individuální, skupina zde plní
víceméně funkci pozorovatele, její členové mohou v případě potřeby posloužit jako „materiál“ – stávají se
aktéry při přehrávání snu, poskytují asociace, nápady, je-li třeba.
Základní principy práce se snem v gestalt
V práci se snem se odrážejí základní principy gestalt terapie. Jsou to zejména:
Zaměření na klienta – pravdu má klient, terapeut je pouze facilitátor dění, je tam proto, aby klientovi
pomáhal, pokud si neví rady – v úvodu práce se snem takto například terapeut pomáhá najít klientovi
důležitá místa ve snu, později pomáhá strukturovat a orientovat se v situaci, funguje jako zrcadlo.
Důraz na teď a tady – terapeut se snaží uvést sen do reality, propojit situaci teď a tady se snem, který
se ve skupině objevil – například tím, že nabídne klientovi, aby zkusil část toho snu přehrát, nebo si nějakou
situaci, pocit, který se ve snu objevil, teď a tady zažil
Techniky pro zpřítomnění snu
terapeut má pomoci klientovi sen co nejvíce zpřítomnit, rozvinout. To se dá udělat
doptáváním na některé podrobnosti, nebo zopakováním některých podstatných slov, míst ve snu
základní technikou, která se při práci se snem v gestalt přístupu uplatňuje, je
zpřítomnění snu. Vyzveme klienta, aby nám sen vyprávěl v přítomném čase (tedy nikoli „Zdálo se
mi, že jsem byl s kamarády v lese, bylo to za války. Bylo nás tam pět a kolem procházel německý
pluk“, ale „Jsem s kamarády v lese, je nás tam pět. Je válka. Nedaleko nás prochází pluk německé
armády.“ Tato technika pomůže klientovi dostat se do většího kontaktu se snem, dostat sen více do
situace teď a tady. Navíc nám pomůže snáze identifikovat důležitá místa ve snu (tam, kde klient
přeskočí zpět do minulého času)
úkolem terapeuta je pomoci klientovi se znovu ponořit do snu. Je dobré, pokud se
během vyprávění klient dostane znovu do snového stavu, ten se dá navodit například atmosférou
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v místnosti, ztišenými hlasy, někteří terapeuti uvádějí klienta i do stavu mírného transu (rytmická
hudba nebo techniky, které mírně odbourají vědomí), jindy se dá využít relaxace či předsunout práci
se snem imaginativní techniku. Důležitým úkolem terapeuta je pak ovšem také kotvení klienta
v realitě. Zajímavým způsobem vyprávění snu je vyprávění snu při chůzi. Opět platí zásada mluvení
v přítomném čase, terapeut se s klientem prochází a nechá si vyprávět sen. Chůze svou rytmicitou
navozuje mírný stav transu a může tak klientovi pomoci lépe se do snu dostat. Trasu i tempo chůze
určuje klient, terapeut pak hlídá otočky, překážky (tedy realitu), tak, aby se vypravěč mohl plně
soustředit na sen
během práce bychom měli sen zpřítomnit, dostat jej do situace teď a tady, do skupiny,
do reality. Je možné některé pasáže snu využít a zadat skupině, ať si je vyzkouší. Příklad:
protagonistka měla dlouhý sen, v němž se opakovalo téma bloudění – po městě, v chodbách nějaké
budovy, v neznámém bytě. Skupinaře odehrávala v rozlehlé budově staré školy, která byla o víkendu
prázdná, terapeut toho využil a zadal skupině úkol „Vyzkoušejte si tady teď na půl hodiny, jaké to je
bloudit. Máme tady obrovský prostor, zkuste v něm bloudit.“ Potom se ptal: „Jaké to je, bloudit? Co
si uvědomuješ při bloudění dnes?“
další možností je co nejvěrněji zkusit přehrát některou pasáž snu, nebo polaritu, která
se v něm objevuje. Člověk, kterému se sen zdá, pak může vyzkoušet obě role a navíc sledovat sen
z pozice pozorovatele. Příklad: v jedné části snu klientky se objevila velká tlustá selka, která svým
tělem rozmačkala všechna svá kachňátka. Při práci se snem pak skupina scénu přehrála, klientka ji
mohla nejdříve na sebe nechat působit coby na pozorovatele, pak vyzkoušela, jaké to je, být drcena
jako jedna z houfu, a nakonec jí bylo umožněno zažít roli selky, která zabijí své zvířectvo.
Důležitá místa ve snu
Sny často bývají příliš dlouhé, rozvinuté a komplikované na to, aby se s nimi dalo pracovat jako
s celkem. Je proto třeba vybrat části, které jsou pro klienta důležité. Zde zejména je třeba ctít zásadu, že
pravdu má klient a terapeut působí pouze jako facilitátor a nevnutit mu svůj názor na to, která pasáž snu je
pro něj podstatná, se kterou budeme pracovat.
Důležité části snu odhalíme otázkami, při nichž se snažíme sen zpřítomnit. „Co vám
právě teď připadá v tom snu důležité? Co vás k tomu teď napadá?“
Terapeut nemá tlačit na téma, které jeho samotného zajímá. Klient si sám vybírá téma, o kterém chce
hovořit. Až pokud si klient s těmito otázkami neví rady, snu nerozumí, nedokáže říct, co mu připadalo
významné, může mu terapeut nabídnout to, co připadalo významné jemu. Na klientovi je pak ovšem konečné
rozhodnutí, jestli se bude pracovat právě s touto částí snu. Terapeut na tato místa může klienta upozornit, je
to ovšem pouze hypotéza. Klient nejlépe ví, zda ona část snu pro něj důležitá je, či nikoli. Existuje opět
několik technik, jak tato potenciálně důležitá místa ve snu odhalit. Jsou to například
- Změna času – klient najednou skočí do vyprávění v minulém čase. Toto místo si
zapamatujeme jako potenciálně důležité, klienta nepřerušujeme, pouze jej usměrníme, upozorníme, ať
nezapomene vyprávět v přítomném čase (aby sen zůstal teď a tady)
- Řeč těla – tam, kde začne vyprávět tělo, bývají obvykle důležitá místa. Je dobré všímat si
míst se zvýšenou gestikulací, včetně toho, o jaké gesto jde. Později je pak možné nechat klienta gesto
přehrát, uvědomit si, co při tom cítí, jaké gesto to vlastně je. V jednom snu klientky se například objevila
mrtvá dívka, která byla velice krásná a protagonistka snu k ní chtěla jít, prohlédnout si ji a dotknout se.
Při vyprávění vždy při slově „mrtvola“ začala velmi výrazně gestikulovat rukama, jako když od sebe
něco odhání. Jinou známkou důležitých míst může být pohled na terapeuta, nebo naopak odvrácení
zraku či výraznější změny polohy těla.
- Změny rytmu – v důležitých okamžicích se může změnit rychlost vyprávění, tempo chůze
- Zaseknutí se – když klient najednou neví jak dál, nemůže si na chvíli vzpomenout, jak se sen
odehrával, nebo vznikne nějaký zmatek, může to ukazovat na podstatné místo snu. Vypráví-li nám
příběh během chůze, může se zastavit, nebo náhle změnit směr. Důležité místo se může projevit také
odklonem pozornosti, i náhlé objevení se něčeho důležitého v okolí může mít význam – nezapomínejme
na Jungovu synchronicitu.
Práce s nepřítomným nebo neúplným snem
Málokdy si klient pamatuje sen celý. Někdy z něj zůstane opravdu jen velice malý úryvek, nebo
jenom pocit. I tehdy se se snem dá pracovat. Tím, že se klienta doptáváme, se může odhalit další část snu
nebo dokonce celý jeho zbytek (často však zjistíme, že právě ona původní část byla tou nejpodstatnější a
ostatní části pouze dokreslují ono hlavní téma, které pro práci vyplyne).
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Dá se ovšem pracovat i s útržkem snu – to, co si pamatujeme, bývá důležité
Gestalt předpokládá, že každá část je odrazem celku – i v úryvku snu bývá obsažena podstata
poselství, které je ve snu skryto
Někteří lidé si sny zkrátka nepamatují, nebo je mají jen velmi vzácně. Bývají to obvykle lidé
konformnější, se zvýšenou sebekontrolou a zábranami. Sny se zdají všem lidem, proto i lidé, kteří si své sny
nepamatují, s nimi mohou pracovat.
- Je dobré začít tím, že se rozhodnou, že si je pamatovat budou. Mohou sami se sebou uzavřít
dohodu, že si své sny zapamatují. Často se stane, že si člověk sen bezprostředně po probuzení pamatuje,
ale velmi rychle mu z paměti zmizí, proto je výhodné si vše ihned zapsat– připravit si k posteli sešit a
pero založit na stránce, kde chceme psát. Jakmile se člověk probudí, měl by zapsat vše, nač si vzpomene,
i kdyby to byl jen dojem, nebo matný pocit. Je možné, že po zapsání toho mála, co si pamatuje, si vybaví
i některé další podrobnosti nebo části snu. Je možné zapsat i to, že si nemůžeme na nic vzpomenout „Zazvonil budík, nepamatuju si, že by se mi cokoli zdálo. Připadám si…“ – je možné, že se něco přeci
jen vybaví. Stejně tak je možné sny nahrávat třeba na diktafon.
- Je možné pracovat také s neexistujícím snem, využít gestalt techniku a pustit se do dialogu
se snem, který se klientovi nezdál – mluvit nejdříve sám za sebe – jaké to je, jaké jsou jeho pocity, když
se se snem nemůže dostat do kontaktu, co od svého snu chce. Potom je možné stát se oním unikajícím
snem a mluvit za něj – je možné, že se sen brání, že na snícího zaútočí, může vyjít najevo, že se klient
nějakým způsobem sám brání, aby se mu sny zdály…
- Člověk s velkým zájmem o práci se sny, kterému se sny nezdají, může přistoupit i na to, že si
nějaký sen vymyslí – ideální je využít k tomu nějaké méně řízené imaginace.
- Jiný způsob je přivolávat si sny předtím, než jdu spát. Tuto techniku často spontánně
využívají děti – před spaním si řeknou, o čem chtějí, aby se jim dnes zdálo, mohou si začátek snu
vymyslet a v jeho průběhu usnou. Je možné, že si takový sen klient zapamatuje.
Sen jako obraz osobnosti
Do snu se projikuje vše, co prožíváme, celá naše osobnost, vše, co je ve snu, je část mne sama. Bylo
by chybou hledat identifikaci pouze s postavou sebe sama ve snu, některé prvky vynechat. Je dobré zachytit
hlavní téma snu, jeho hlavní rozpor nebo konflikt, jež se v něm odehrává, všímat si citově nejvypjatějších
míst. Vedeme klienta k tomu, aby si všímal všech postav a věcí ve snu (neupínal se pouze na postavu sebe –
snové ego – všechny části snu odrážejí osobnost klienta): co dělají, případně nedělají, co cítí, jaký je jejich
vztah k ostatním postavám, zvířatům či věcem, jaké jsou jejich motivy a pohnutky. Je možné se identifikovat
s krajinou, prostředím, v němž se sen odehrává, všemi postavami ve snu, jakýmkoli výrazným předmětem,
nezvyklým prvkem, je dobré si všímat také toho, co ve snu chybí. Příklad: klientův sen: „Na návsi či na
malém náměstí je zastávka autobusu a na ní lidi. Zprava přichází krásný muž (superman) a stoupá si
k označení zastávky. Zleva přijíždí autobus z 50. let. Zastaví, otevřou se přední dveře, z nichž se vysune
invalidní vozík (seskáče sám) a někdo podá tomu krásnému muži ženu, která je krásná, ale nemá nohy.
Mladík ji bere za vlasy a zprudka ji posadí na ten vozík. Mám pocit, že je to tak mezi nimi v pořádku. Mladík
pak doprava odváží invalidní vozík s dívkou“ Při práci se snem si skupina všímá právě chybějících nohou
snové ženy. Vyvolala tím klientovu úvahu o tom, jak zachází s ženskou částí v sobě, zda ji nepotlačuje,
nezachází s ní necitlivě.
Techniky, kterých je možno využít:
Interpretace prožitkem: klient sám si všímá důležitých prvků ve svém snu a pokouší se s ní
identifikovat. Všímá si, jak danou věc prožívá. „Jsem autobus z padesátých let, jsem jako žena bez nohou…“
Je možné nechat klienta chvíli za daný předmět mluvit, nechat jej, ať se stane tou osobou, předmětem nebo
prvkem a poví nám svůj příběh. Co v tom snu dělá? Co cítí? Co chce? Jaký je jeho vztah k ostatním prvkům
toho snu? Může také vést dialog s ostatními částmi snu.
Asociace: klient identifikuje důležité prvky svého snu a sleduje, jaké další obrazy to v něm vyvolává,
volně asociuje k daným prvkům. Příklad: autobusová zastávka – čekání, ráno, loučení, odjezd. Superman –
něco nedosažitelného, pohádka, silný, nadprůměrný, nesmysl. Starý autobus – minulost, veselí, poruchový,
izolovanost…
Skupinové asociace: klient identifikuje důležité prvky svého snu, pak postupně žádá ostatní členy
skupiny, aby k nim asociovali. Jejich asociace si zapisuje, později z nich může vybrat ty, které jej nějakým
způsobem osloví. Vzniká tak jakýsi nový příběh
Cvičení na identifikaci: klient vypráví svůj sen, druhý člověk jej poslouchá a potom začne nabízet
všechny identifikace, které se v daném snu vyskytly. Vypravěč snu si všímá, jak na něj jednotlivé
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identifikace působí, vnímá, co se v něm děje (přijetí/ odpor/ úlek/ úžas). Sleduje své reakce, může
identifikace eventuelně i odrážet.
Příklad: „Vidím horníky v dole (ti lidi jsou tam snad za trest, nebo prostě dočasně), za hlavním
hrdinou přichází jiný horník (ten je ale skutečný) a nabízí mu, aby se s ním vydal na výpravu do nebezpečné
zavřené štoly. Nepozorovaně se do ní vytratí a do štoly vlezou (a navíc v pracovní době). Průlez dovnitř je
ale příliš malý na to, aby se tam s nimi vešla i kamera a celý televizní štáb, takže nevím, jak výprava
pokračuje dál.“ Terapeut nabízí identifikace: „Jsi důl. Jsi horník, za trest zavřený v dole. Jsi zakázaná
výprava. Jsi stará a zavřená. Jsi nebezpečná. Děláš, co bys neměla…“
Varianta s terapeutem: Klient vypráví sen, terapeut si opět všímá podstatných prvků obsažených ve
snu. Potom se klienta na tyto prvky postupně ptá: „Co pro tebe znamená důl? Povídej mi o svých hornících,
kteří jsou za trest v dole. Jak se projevují ve tvém životě uzavřené štoly? Řekni mi o své nebezpečnosti…“
Podobně lze pracovat i s asociacemi, například s těmi, které si vypravěč snu vybral ze skupiny („co ve tvém
životě znamená čekání, povídej mi o loučení, řekni něco o svých odjezdech…“)
Sen jako boj polarit
Ve snech se často projevují nevyřešené konflikty, dilemata, před kterými klient stojí, při práci se
snem je dobré si proto všímat polarit, které se v něm vyskytují, například lékařka x matka, člověk, který
někoho uhodí X ten, kdo je zraněn…
Je možné využít klasickou gestaltovou techniku prázdné židle. Nabídnout klientovi dvě židle jako
dvě polohy polarity ve snu a nabídnout mu, ať zkusí sám za sebe mezi oběma polaritami vést dialog (přitom
si přesedává z židle na židli, aby obě role odlišil). Někdy je vhodné pracovat pouze s oním pohybem mezi
oběma polaritami, zejména, jedná-li se o závažnější a dlouhodobý rozhodovací proces. Pokud je člověk ve
fázi nerozhodnosti, tím, že bychom se jej snažili tlačit k rozhodnutí, bychom jej v nerozhodnosti spíš utvrdili,
zakonzervovali bychom jej v jeho váhání.
Sen jako vzkaz pro snícího
Fritz Perls chápal sen jako existenciální vzkaz, který spáč posílá sám sobě, vzkaz o tom, kdo je, jaká
je jeho současná životní situace.
Sen jako dopis pro mne. Klienti si zapíší svůj sen a vloží jej do obálky. Mezi to vložíme jinou
aktivitu (případně je možno klienty vyzvat k tomu, aby si sen skutečně poštou poslali a na příští sezení jej
v zapečetěné obálce donesli) a později se vrátíme k obálce. Necháme skupinu užít si překvapení, údiv,
zvědavost „kdo mi to tak asi píše?“ Pak si klienti mohou dopis přečíst a nechat jej na sebe působit. Je možné
si například všímat slov, která se opakují.
Sen jako převrácená skutečnost
Toto je klasický freudovský přístup ke snu – ve spánku dochází ke kompenzaci, sen může být
obrazem některých nesplněných přání, toho, co člověku chybí. Na rozdíl od klasické analýzy však gestalt sny
neinterpretuje, spíše se je snaží převést do reality, na teď a tady, snaží se zjistit, co daná věc znamená
v klientově životě. Fenomenologický přístup, z něž gestalt vychází, nechce sny intepretovat, ale integrovat
do života. Příklad – úryvek snu: „Sen byl dlouhý, souvisel nějak s cestováním, ale nemůžu si vzpomenout.
Pamatuju si jenom podivného muže z autobusu, který si čte knihu o filozofii. Přicházím k němu a říkám: „Už
vím, kdo jste. Vy jste IT expert“. Víc si nepamatuju.“
Terapeut klientku vyzval, aby zkusila říct, v čem je expert. Objevuje se téma toho, že ač to od ní
okolí očekává, ona expertem není, stydí se za to a pociťuje silnou nejistotu v práci.

Informační zdroje:
Sen ve skupině - cyklus workshopů vedený Martinem Járou
Tajemství dvou partnerů – Jana Heffernanová
Vezměte život do vlastních rukou – Janette Rainwater
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