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Využití psychoterapie při pracovní terapii
v terapeutické komunitě
Libuše Antalová
Terapeutická komunita ( dále jen TK) je strukturované prostředí, ve kterém klient žije a
absolvuje program léčení. TK nabízí bezpečné a podnětné prostředí pro růst a zrání, které se děje
především prostřednictvím sociálního učení v kontextu vymezeném jasnými a srozumitelnými
pravidly.
Terapeutický potenciál TK se spatřuje ve stálém napětí mezi realitou a terapií, mezi každodenním
spolužitím na straně jedné a podporovaným a monitorovaným sociálním učením na straně druhé.
Účinné faktory terapeutické komunity pro závisle podle Martina Kooymana jsou následující:
1. Náhrada rodiny
2. Jednotná filosofie
3. Terapeutická struktura
4. Rovnováha mezi demokracií, terapií a autonomií
5. Sociální učení prostřednictvím sociální interakce
6. Učení prostřednictvím krizí
7. Terapeutický dopad všech aktivit na komunitu
8. Zodpovědnost klientů za jejich chování
9. Zvyšování sebehodnocení vlastní prací a zažitým úspěchem
10. Internalizace ( zvnitřnění) pozitivního žebříčku hodnot
11. Konfrontace
12. Pozitivní tlak ostatních klientů
13. Učení porozumět sobě samému a vyjádřit emoce
14. Změna negativních postojů k životu v postoje pozitivní
15. Zlepšení vztahů s původní rodinou
Cílem terapeutické komunity je abstinence klienta, získání náhledu na vlastní životní situaci,
přijetí sama sebe a okolí, získání odpovědnosti, vytvoření prostoru pro samostatné rozhodování a
snaha o získání schopností zapojit se do samostatného života
Prostředky léčby:









Režimová terapie – spočívá v jasně strukturovaném dni
Skupinová psychoterapie
Pracovní terapie – práce jako léčebný a resocializační prvek
Komunitní role – každý klient prochází postupně rolemi šéfa baráku, šéfa kuchyně,
kotelníka, šéfa dílny, pradlenky, hospodáře, zahradnika
Relaxace
Zážitková terapie – turistika, sportovní a kulturní akce, vzájemná setkání TK
Garantské pohovory – individuální socioterapie
Práce s deníkem
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 Pobyty rodičů – i jiných signifikantních osob s možností rodinné terapie
 Prevence relapsu

Ve své práci se budu zabývat využití psychoterapie při pracovní terapií v naší terapeutické
komunitě Fides v Bílé vodě, s přihlédnutím na plnění terapeutických faktorů TK pro závislé.
Od našich klientů vyžadujeme velkou angažovanost a investici do léčby v podobě otevřenosti,
upřímnosti a schopnosti přijmout terapeutické principy a aktivně se podílet na životě celé
komunity.
Je to práce jak fyzická, tak psychická. Všichni se starají o provoz a údržbu domu, hospodářství a
zahradu. Starají se taky jeden o druhého a některým se podaří naučit se pečovat taky sám o sebe a
začít žít život, ve kterém mohou být sami se sebou spokojeni. Učí se přebírat za sebe
zodpovědnost, unést své chyby a neúspěchy, vidět své vklady a ocenit své úspěchy, zvládat své
krize a prožitá zranění, nalézt své city a nebát se jich, umět se vcítit do druhých a být autentický
ve vztahu k nim, řešit problémy, mít víru ve své síly a schopnosti.
Pracovní terapie je vlastně práce v rámci strukturovaných léčebných, nebo léčebně
resocializačních programů. Prácí si klienti osvojují konkrétní vědomostí, dovedností a návyky
pro úspěšné zařazení zpět do společnosti.
Závislí klienti zpravidla nemají vytvořený žádný životní styl a i návyky a dovednosti, které byli
již vytvořeny ztratili během drogové kariéry.
V komunitě je pracovní terapie velmi důležitá proto, aby mohl klient dostávat reflexe na své
chování, protože při jejich plnění si na nic nehraje. Opravdu vaří, topí, opravdu se stará o zvířata.
Pracovní terapie dává možnost






ověřit si své dosavadní znalosti a zkušenosti a zároveň získat nové
učit se přijímat kritiku, pochvaly a ocenění
učit se dělat vlastní rozhodnutí a nést za ně zodpovědnost
dovolit si dělat chyby a přijímat za ně zodpovědnost
zvyšovat si své sebehodnocení – jsem schopný dělat něco pro druhé, jsem přijímán
takový, jaký jsem a můžu být pro někoho pozitivním vzorem
 učit se přiznat si své síly a říct si o pomoc
 učit se tolerovat své okolí
V naší komunitě se toto klienti učí:
v nulté fázi – vykonávají úklidy, práci přidělenou šéfem baráku
v první fázi – v komunitních rolích (v naší TK používáme termín komunitní
funkce. Abych byla autentická budu nadále tento termín používat)
v druhé fázi – při práci na gerontologickém oddělení .
Je tomu tak i při práci, kterou vykonávají všichni členové komunity společně, jako je sušení
sena, svoz dřeva z lesa na zimu, čištění cihel apod. nebo při práci s důrazem na tvořivost.
Pracují také v sankcích, kdy za porušení pravidel všechny fáze vykonávají práci prospěšnou
komunitě. Řídíme se heslem „ Bez práce nejsou koláče“.
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Práce v nulté fázi – klienti se naučí kolem sebe uklízet, udržovat pořádek, vykonávají pomocné
funkce – pomocník v kuchyni, pomocník zahradníka, nebo hospodáře, a vykonávají práci, kterou
jim přiděluje na ranní komunitě šéf baráku. Hned od počátku je důležitá kontrola jejich práce,
protože klienti nejsou zvyklí na důslednost, jsou naučeni podvádět a sami se s tím konfrontují.
Komunitní funkce
Šéf baráku – má na starosti celý chod domu, rozděluje práci ostatním a kontroluje kvalitu
odvedené práce a zodpovídá za ni. Učí se zodpovědnosti, Má na starosti zabezpečení domu – (
zapisuje návštěvy, před odchodem komunity zajišťuje uzamčení domu), učí se rovnoměrnému
přístupu ke všem členům komunity. Spolupracuje s týmem, konzultuje s ním svá rozhodnutí.
Při této funkci mají klienti největší potíže hlavně s dodržováním jednotného přístupu ke všem
spoluklientům, jsou často neobjektivní a svým oblíbencům nebo klientům, kteří jsou pro ně
postaveni výš nedokáží přidělit práci a ani nic vytknout. Naopak na některé jsou nepřiměřeně
přísní a hledají na jejich práci za každou cenu nedostatky, nadřazují se. Některým dělá problém
vůbec nařídit práci sám za sebe. Často se ohrazují terapeutem: „ terapeut říkal, že to máš udělat“.
Kuchyňkář ( šéf kuchyně) – připravuje jídlo dle receptur pro všechny klienty i terapeuty, je
zodpovědný za jeho vydání v daném čase, připravuje jídelníček, který konzultuje se svým
garantem, přihlížejí na vyváženost jídla. Vaří i pro diety případně pro vegetariánské strávníky.
Hospodaří s penězi, nakupuje dle potřeby. Zodpovídá za pořádek v kuchyni, má k ruce
pomocníka, zadává mu práci a je zodpovědný, že pomocník práci provede.
Klienti jsou vždy před tím, než mají funkci šéfa kuchyně několikrát pomocníky. Seznamují se tak
s prostředím kuchyně, učí se od vyšších fází jak si práci zorganizovat, i jakých chyb se vyvarovat.
Mnoho klientů má z funkce šéfa kuchyně strach,třeba nikdy jídlo nevařili, nebo vařili jen sami
pro sebe. Začínají s jednoduchými jídly a postupně se zdokonalují .
Klientům hodně záleží na tom, aby byli ostatní spokojeni, aby neměli hlad a aby jim chutnalo.
Píši si domů o recepty, snaží se něčím novým překvapit. Chtějí uspět i před rodiči – terapeuty,
před autoritami. Stane se, že jim dávají lepší porce, nebo jim chtějí uvařit, co mají rádi.
Jedním z problémů v této funkci je komunikace s pomocníkem, přidělování práce a kontrola
provedené práce, udržování pořádku v kuchyni a dodržování hygienických zásad. Dalším je
nakupování – šéf kuchyně chodí nakupovat do místních prodejen, neumí hospodařit s penězi,
v obchodě mívá spoustu chutí, někdy nakoupí bezhlavě co vidí, aniž by to potřeboval, učí se na
nákup připravit a sepsat si ho podle jídelníčku.
Šéf kuchyně má strach, že bude špatně hodnocen ostatními, často si je „ kupuje“ tím, že jim
rozdává jídlo navíc, vůbec si neuvědomuje, že to jídlo není jen jeho, že je celé komunity.
V této funkci klienti často potřebují pomoc, učí se o ni požádat
Zažívají zde také mnoho krizových situací, když se jim např. jídlo připálí, nebo mají v důsledku
mimořádných skupin na vaření málo času. Učí se tyto krize zvládat náhradním a operativním
řešením. Tyto krize v klientech často vyvolávají pocity viny, zklamání, neschopnosti.
Zvládnutím této situace se jim zvyšuje sebevědomí. Funkci šéfa kuchyně vykonávají v naší
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komunitě klienti v pátém týdnu první fáze a je to u většiny z nich zlom v jejich léčbě. Pociťují
větší sounáležitost s komunitou mají ve skupinu větší důvěru.
Pradlenka – stará se všechno prádlo všech klientů, které třídí, pere, suší a žehlí.
Klient je zodpovědný za to, že je prádlo čisté a dbá, aby prádlo nezapustilo. Klienti plnící tuto
funkci mají povinnost se seznámit s návodem na použití pračky, jsou odpovědni za pořádek
v prádelně a sušárně.
Na této funkci si klienti dávají velmi záležet, jakoby čistě vyprané a pěkně vyžehlené prádlo bylo
jejich vizitkou. Mají v prádelně čisto a rádi se tam zdržují, při žehlení si pouštějí hudbu. Mít čisto
kolem sebe pro ně znamená zbavovat se špíny. Většinou si funkci plní i ve volném čase. Ve
funkci se střídají muži i ženy.Klienti se tímto učí dodržovat hygienické návyky, učí se pečovat o
své ošacení a starat se zodpovědně i o věci druhých. Tato funkce je pod velikým dohledem
ostatních členů komunity, kteří hodnotí jak kdo funkci zvládá, protože se jich bezprostředně
dotýká. Pokud je klient nezodpovědný a špinavé prádlo se mu hromadí, klienti nemají v čem
chodit a chtějí, aby se na komunitě klient z neplnění své funkce zodpovídal.
Kotelník – ve funkci se střídají pouze muži, ženy vědí, jak v případě potřeby zacházet s kotlem.
Kotelník se stará o teplo v domě, o pořádek v kotelně, o údržbu kotle a o vývoz popelnic. Je to
funkce, kterou vykonává klient v zimě vlastně nepřetržitě po celou dobu trvání od rána do večera
a někdy i v noci. Na této funkci je hodně vidět, když ji klient dobře neplní, protože je všem zima
a jsou nevrlí. Někteří si s topením neví rady, mají možnost si požádat o pomoc a později sami
pomáhají druhým, což posiluje jejich sebehodnocení.
Někteří klienti využívají kotelny k tomu, aby se alespoň na chvíli od komunity izolovali, zdržují
se v kotelně déle, než je nutné, někteří se tam chodí schovávat, často se tam chodí potají kouřit.
V letním období je tato funkce také přidělována, protože náš dům je vlhký a musí se občas
zatopit. Klienti tohoto často zneužívají a chtějí se vyhnout rozcvičce tím, že jsou v té době
v kotelně i když tam není co dělat. Jsou s tím na skupinách konfrontováni a řeší se jak se
v komunitě klient cítí.
Hospodář – má na starosti slepice, králíky, kocoura a v létě krůty. Je zodpovědný za jejich
prosperitu a za to že nestrádají. Udržuje v čistotě chlívek, kotce a výběh pro drůbež . Musí se
postarat o jejich krmení když jede komunita na výlet. Naši klienti vždy požádají některého ze
sousedů, učí se tím komunikovat s lidmi, požádat je o pomoc a vnikají tak hezké sousedské
vztahy. Vedou o zvířatech záznamy, učí se jim poskytovat odbornou péči, komunikují se
zvěrolékařem.
Někteří klienti se dostávají do blízkosti těchto hospodářských zvířat poprvé. Vytvářejí si
pozitivní vztah ke zvířatům a jejich potřebám. Některým se práce se zvířaty protiví, hlavně
krmení drůbeže. Nebo obcházejí povinnosti a neplní si funkci dobře. Například nevymění
králíkům vodu, nebo nalijí teplou vodu do misky s ledem, překrmují je. Jsou na tuto chybu
upozorněni terapeutem a musí ji napravit. Jejich přístup je jim reflektován a často se přes zvířata
dostaneme ke vztahu k lidem, ke schopnosti vcítit se do druhých. Obvykle si najdou systém jak
tuto práci vykonávat dobře, postupně na zvířata začínají myslet, vytvářejí si k nim osobní vztah,
dávají jim jména, hrají si s nimi, nechtějí jíst králičí maso, když se o ně starali, těžce nesou, když
jim třeba králík uhyne. Hodně svou funkci prožívají a často o ní mluví na komunitách
Šéf dílny – má na starosti všechno nářadí, je zodpovědný za to, že jsou všechny věci na svém
místě, že se nic neztratí, nebo nezničí. Odpovídá za pořádek v dílně. Klienti se učí nářadí
5
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poznávat, učí se k čemu se které používá. Tato funkce je důležitá v i v tom, že klienti musí mezi
sebou komunikovat, být ohleduplní a uklízet nářadí, které používají k práci na své místo.
Případně se zodpovědně postavit k tomu, když nářadí poškodí, nebo zničí. Tuto funkci klienti
nemají rádi, mají při ní velkou zodpovědnost a proto jsou nuceni provádět kontrolu svých
spoluklientů a přimět je k odpovědnosti za své činy, pokud něco poškodí. Někteří si v této funkci
uvědomí svou mužskou roli, vzpomínají na domov, jak třeba s otcem něco opravovali, jak
s dědou vyráběli třeba polici.
Zahradník – tato funkce trvá od března do listopadu, má na starosti pařeniště, zeleninovou
zahrádku a zahradu. Tato funkce není moc oblíbená u mužů, ale i některých žen. A to proto, že
klienti nemají obvykle trpělivost při trhání plevele, nebaví je to. Když za sebou ale vidí hezké
čisté záhony jsou spokojeni a rádi se výsledky své práce chlubí. Nejraději vykonávají klienti tuto
funkci, když se začne něco sklízet, jsou pyšni na to, co se jim podařilo vypěstovat. Bývají často
oceněni i u stolu při konzumaci zeleniny.
Zahradník je také zodpovědný za organizaci sklizně sena, na které se podílí celá komunita. Toto
je nejméně populární činnost u našich klientů.
Mnohdy tato práce zasahuje do jejich osobního volna, ale seno je pro nás priorita.Při této práci
hodně propukají u klientů emoce, jsou vzteklí, hádají se, je pro ně těžké pochopit, že musí myslet
na zimu, že suší seno, které budou pro krmení používat jiní klienti, protože oni už tady nebudou.
Na druhou stranu jsou ochotni zabrat, když hrozí, že seno zmokne. O těchto emocích se také
mluví na komunitách, co klienty k těmto projevům vedlo, co jim tato situace připomněla.
Do pracovní terapie musím také zařadit přípravu dřeva na zimu, kdy chodíme na celodenní akce
do lesa, sneseme dřevo k cestě a pak ho dovezeme na komunitu. Na komunitě se pak ručně řeže
na špalky. Tuto práci klienti vykonávají docela rádi. Mužům připadá chlapská a ženy se jim
mnohdy chtějí vyrovnat. Najdou se také výjimky, kdy se klienti práci vyhýbají, schovávají se
z dohledu terapeutů a spoluklientů. Mnohdy je tato situace řešena přímo na místě svoláním
mimořádné skupiny a tito klienti prostřednictvím zpětné vazby získávají náhled na své chování.
Jezdíme také na různé práce do okolních vesnic, například jsme byli čistit cihly ve vesnici
vzdálené přes 20 km. Jezdili jsme tam vždy na celodenní akci. Dopravovali jsme se na kolech a
pak celý den čistili staré cihly. Při této práci bylo zajímavé, jak si klienti vytvořili skupinky, ve
kterých se dobře cítili, jak je ovlivňovalo to, když byl ve skupince jeden „ tahoun“ a naopak –
dobrý a špatný příklad.Terapeut je při takovéto akci stále s nimi, pracuje s nimi, přesto ho
považují za kontrolu, sledují, jestli se dívá.
Klienti ve druhé fázi docházejí do práce na gerontooddělení do psychiatrické léčebny, kde
prožívají reálné pracovní vztahy. Přijímají příkazy od sester, těžko se jim mluví se staniční
sestrou – s „ nadřízenou“. Klienti se učí starat o staré a nemocné lidi, je pro ně přínosem, že i oni,
kteří v současné době pomoc potřebují mohou také pomáhat druhým a být užiteční. Starají se o
tyto lidi v jejich nejintimnějších chvílích, krmí je, povídají si s nimi, čtou jim pohádky, v létě
chodí s některými na procházku. Někteří vymýšlejí, čím by je mohli zabavit. Vzpomínám si, že
jedna klientka pro ně vymyslela malování a že byla až dojata, jak se jim to líbilo. Klienti si
navzájem své pacienty předávají, aby se jim o ně starali, když ukončí léčby. Naučí se tam
trpělivosti, pokory a taktu, dotknou se nemoci, stáří, najdou si tam své dědečky a babičky, jsou
autentičtí v prožitcích. O tom, jak se celé dopoledne měli mluví na večerních komunitách, mluví
o problémech i o úspěších. Těžce nesou, když se některému z pacientů přitíží a radují se, když
vidí u někoho zlepšení.
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Když se klienti do komunity vracejí na srazy absolventů, hodně na práci na gerontooddělení
vzpomínají, chodí se tam podívat, pozdravit se s nimi.
Závěr
Klient se nesmí izolovat, nepřetržitě dostává informace o svém chování. Přes toto se v komunitě
často otvírají vztahy, pracuje se na tom, co je tady a teď a klienti získávají náhled na své
nespravedlivé jednání. Učí se činit rozhodnutí a přijímat důsledky z nich vyplývající.
Pracovní terapie je v komunitě práce od začátku pobytu do konce. Klienti jsou za svou práci
hodnoceni na komunitách, při hodnocení funkcí, a hodnotí se i sami tamtéž, nebo ve svých
přestupových a závěrečných hodnoceních. Na to co bylo pro ně nejtěžší vzpomínají i po létech na
srazech absolventů, jsou rádi, když se mohou pochlubit tím, co se naučili, co sami vyrobili, nebo
na čem se podíleli a pořád to je na své místě, kde si to vždy mohou najít.

Intervenční techniky v problémové třídě
Ivana Burešová
Pracuji ve Středisku výchovné péče. Náplní mé práce je sekundární prevence sociálně
patologických jevů a pomoc při řešení problémového chování třídních kolektivů. Problémovou
třídou označují pedagogové třídními kolektivy:
a) kde jsou jednotlivci, kteří svým sociálně patologickým chováním ohrožují zbývající
část třídy (týká se především drog a počátečních stádií šikany)
b) kde je sociálně patologické chování přijato jako norma chování v kolektivu
(vzájemné obtěžování, nadávání, bití, kde všichni jsou oběťmi a zároveň i agresory a
pokročilé stadia šikany)
c) kde pedagogové zaznamenali změny oproti normálu na jejich škole, které
vyhodnotili jako problémové chování (v některých případech by se dalo označit za
šikanu pedagogů, nespokojenosti pedagogů s třídami)
Před setkáním s problémovou třídou je vždy důležitá předchozí konzultace s třídním učitelem,
výchovným poradcem nebo metodikem prevence.

7

8
V rozhovoru s pedagogem se pokuste dozvědět co nejvíce o pravidlech školy a jejich normách,
ujasněte si zakázku. Snažte se co nejvíce poznat klima školy i atmosféru třídy do které vstupujete.
Ne všechno, co učitelé považují za problém problémem je a totéž platí i opačně. Pokud zjistíte,
že učitelé nemají na popisovanou situaci náhled a nejsou připraveni k dalším krokům řešení, je
jenom malá šance ke změně.
U problematiky drog využíváme techniky, které směřují ke zdravému životnímu stylu vhodnému trávení volného času, zodpovědnosti za své chování, vytvoření si životních hodnot.
Volíme i techniky, které vedou k náhledu na situaci a správnému rozhodování. Je vždy důležité
upozornit rodiče o postojích třídy k drogám.
Technika:
Žáky rozdělíme skupiny na 4 skupiny: společnost, škola, rodina, kamarádi
- Každá skupina má za úkol napsat co dělá pro to, abychom drogy nebrali a co dělá pro to,
abychom drogy brali.
- Jaké výhody a nevýhody drog se dozvídáme.
- Zkuste najít jaký je důvod k chování a informacím, které každá ze skupin sděluje.

Společnost

Chování pro
drogy
reklamy, malé
tresty…..

Škola – učitelé

stresují…

Rodina

rozvody…

Kamarádi

nabízí…

Chování proti
drogám
zákony,…..

Výhody

moje parta moje
Petra, ……
Důvod: Chce naše peníze
besedy…
nesdělují

Důvod: Musí nám to tak říkat
zajišťují volný
nesdělují
čas…
Důvod: záleží jim na nás
sportují…
skvělé, úlet…

Nevýhody
kouření způsobuje
rakovinu…

závislost…
zkazíš si život…
navykneš si…

Důvod: nechtějí v tom být sami
Často se rozpoutá diskuse ve skupině kamarádi, kde je rozdělují na ty kteří berou a ty kteří
neberou.
Navazující programy se můžou zabývat tématem drog a postoji k drogám, životním
hodnotám, zodpovědnosti za svá rozhodnutí atd. nebo kamarádství, mezilidským vztahům,
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toleranci….. Zde záleží na lektoru, kterou variantu zvolí jako prioritní, případně si sám může
zvolit jiné aktuální téma podle reakcí žáků, které tento program nabízí.
U problematiky šikanování – Je důležité první setkání, kdy musíme zjistit stadium
šikanování, které se může lišit od informací pedagogů. Zjišťujeme jednoduchými technikami jako
např.
Technika:
Teploměr – děti ukazují jak se mají ve třídě. Ruka na zemi znamená – mám se špatně, děje se
něco s čím nejsem spokojená a to mě nebo i někomu jinému….Ruka v předpažení znamená –
průměr, jsem spokojená, ale občas se děje něco co se mě nelíbí….Ruka nahoře znamená – jsem
spokojená, dokážeme si pomáhat, není zde žádné chování, které by se mě nelíbilo.
Pozor pokud jsou všechny ruce jsou nahoře. Může se jednat buď o:
-

opravdu fungující a spokojený kolektiv

-

velmi dobře spolupracující třídu na šikaně, jedná se již o vyšší stadia šikanování

-

kolektiv, kde vzájemné agresivní fyzické nebo i psychické projevy jsou běžnou normou
kolektivu

Pokud se dostaneme do takové situace, nebo chceme blíže zjistit vztahy v kolektivu můžeme
využít např. jednoduchý sociogram – sluníčka a obláčky- kde rychle zjistíme, zda je někdo ve
třídě osamocený - nemá žádnou volbu, kdo je oblíbený – nejčastěji volený apod. Podle situace
potom volíme další intervenci v kolektivu.
Pokud je ještě dostatečné množství dětí, které dokáží projevit nespokojenost s chováním
aktérů, případně dění ve třídě jenom sledují je možné zaměřit intervenci na pocity oběti
Je potřeba umožnit dětem vytvořit vhodný plán pomoci – jak se chovat v případě, že bude opět
probíhat šikana. Zde je nutná korekce lektora, protože právě v počátečních stádiích mívají děti
tendence spiknout se proti aktérovi (pokud se jedná o jednotlivce nebo malý počet aktérů), a
vracet mu to co dělal on apod.
Program je vhodné zakončit tím, co každý z žáků udělá sám za sebe pro změnu k lepším vztahům
v kolektivu. Je možné i písemně s podpisy jako smlouvu. Zde opět pozor na vzájemné shazování
a nedůvěru. Tyto projevy je nutné stopovat a podporovat žádoucí změnu.
Další setkání směřujeme na vzájemnou spolupráci, pomoc a podporu. Volba technik by měla být
z této oblasti.
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Technika:
Všechny děti si stoupnou na provaz (židličky, lavečky, v přírodě můžeme využít kmen
stromu……pozor na úrazy) a mají za úkol seřadit se podle velikosti, abecedy. Následnou diskusi
směřujeme na zážitek ze spolupráce a vzájemné pomoci. Pokud spadne z provazu více dětí,
nezapomeneme na pocity těchto dětí. U těchto setkání je vhodná přítomnost pedagoga, kterého
zapojujeme do všech aktivit. Při zpětných vazbách k technice nechte pedagoga mluvit jako
posledního ze skupiny, aby děti nepřejímali bezmyšlenkovitě jeho názor nebo postoj, případně by
přestali vyjadřovat své pocity, názory, myšlenky.
Všechny aktivity je nutné dávat do souvislostí a spojovat aby bylo dětem srozumitelné co se děje.
Můžeme vyzdvihnout i roli pedagoga jako člověka, který se snaží a chce pomáhat.
U programů, které se týkají vztahů v kolektivu je vždy velmi vhodná přítomnost
pedagoga. Pedagog si může potvrdit reakce dětí které zná, nebo se seznámit s reakcemi v jiných
situacích než je vyučování. Může se stát, že se při programu projeví mnohem závažnější stadium
šikany než učitel předpokládal. V tomto případě je nutné postupovat tak, aby byla zajištěna
bezpečnost oběti a šikanování zastaveno. Jedná se však o odlišnou situaci, kdy se řeší konkrétní
projev šikany.
Je však důležité u šikanování i drog:
a) informovat všechny rodiče obecně o problematice šikanování (drog). Požádat je o spolupráci a
nabídnout ochranu a pomoc jejich dětem před psychickými i fyzickými sociálně patologickými
vlivy.
b) rodiče aktérů šikany (experimentátorů) informovat individuálně, intervenovat na jejich
zodpovědnost za budoucnost dítěte, nabídnout možnosti řešení (např. i individuální konzultace u
psychologa), dohodnout se na způsobu spolupráce
c) snažit se o získání důvěry rodičů, že nám jde o společnou věc – pomoc dítěti a vyřešit problém
s co nejmenšími ztrátami
d) seznámit rodiče s represivními postupy školy pokud nebude docházet ke změnám směrem
k požadovanému chování
e) z individuální konzultace s rodiči si vyhotovit písemnou zprávu podepsanou všemi přítomnými
konzultace
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Po této fázi informování rodičů můžeme pokračovat v intervencích v kolektivu.
Třída a především aktéři se někdy cítí ukřivdění, podvedení. Vše co proběhlo v rámci řešení a
informování rodičů vnímají i jako nespravedlnost. Je potřeba aby si znovu připomenuli co
správného a pozitivního umí, dokážou a zvládnou. Pracujeme stále s celou třídou.
Technika:
Mapa mého osobního kouzla. Jedná se o doplňování vět:
Umím…………, opravdu dobře umím………………, chci……………..,potřebuji…………., kéž
by………, přeji si aby……………., nové kamarády získávám když……………..., chci aby lidé o
mě věděli, že………………, mé osobní kouzlo spočívá v…………………………..
Děti se často dotazují, zda se bude mapa zveřejňovat. Pečlivě zvažte, jak budete s mapou
pracovat dál. To co dětem sdělíte také dodržujte. Možností se nabízí několik:
-

Zveřejní pouze dobrovolníci – rádi se mezi prvními zveřejňují ti, kteří chtějí pobavit a
strhnout na sebe pozornost. Dobrovolník přečte uvedené začátky vět (stačí vybrat některé)
a žáci mají odhadnout jak si věty doplnil. Procvičujeme tímto také intuici.

-

Nezveřejní nikdo – mapu odevzdají lektorovi, který vytvoří mapu osobního kouzla třídy.
Doplnění vět vypíšeme z jednotlivých map. S touto variantou se však dá dále více
pracovat při dalším setkání.

-

Mapu odevzdají lektorovi. Lektor vybere vždy jednu mapu, přečte některé informace a
děti mají za úkol poznat čí mapa je. Autor se nemusí hlásit. Tuto práci s mapou uvádíme,
že jde o informaci, zda to co vím o sobě ví i druzí. Jak jsem čitelná pro ostatní. Jestli to
co chci aby o mě věděli, ví – chovám se správně.

Nezapomeňte děti vhodně nasměrovat na doplnění věty chci aby lidé o mě věděli, že……..
Vedeme je k doplnění věty nějakou vlastností – kamarádská, spravedlivá, pečlivá, ………..Pokud
by jsme na toto zapomněli, často se objevuje ,,nic“.
Celou technikou vedeme děti ke svému pozitivnímu hodnocení a uvědomění si svých kladných
vlastností.
Technika:
Sedíme v kruhu kde je o jednu židli více než dětí. Kdo má volno po pravé ruce, zavolá si podle
své volby spolužáka a sdělí mu, co si na něm cení, co umí, proč chce aby seděl vedle něho. Děti
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vedeme k pozitivnímu hodnocení. Pokračuje ten, kdo má volno opět po pravé ruce. Můžeme dát
pravidlo, kdo byl již jednou volaný toho již v prvním kole volat nebudeme.
V praxi se setkávám také s kolektivy, kde je vzájemná agrese přijata jako norma chování.
Zde je obtížná práce. Třída není motivována ke změně, všichni se dobře baví, všichni jsou oběti i
aktéři. Jsou to třídy, které jsou jakoby ,,hluché ke všemu“. Neví proč by měli něco měnit.
Problém vidí v učitelích. Řešit situace chtějí až v okamžiku, kdy se ,,něco stane“.
V takových třídách je intervence zaměřena na pravidla chování, která si vytváří žáci sami.
Při této práci je důležité vedení lektorem, který musí dětem nechat dostatek prostoru pro
vytváření jejich pravidel a při tom pravidla vtěsnat do jistých mezí.
Za velmi důležité považuji další postupy, řešení i přijetí vytvořených pravidel učiteli. Na nich
potom závisí ve velké míře úspěšnost změny. Pokud problémy řeší velmi mírně, nevnímají nebo
nepřijímají vytvořená pravidla, nedávají je do kontextu se školním řádem, potom podporují třídu
v jejich postoji, že ,,o nic závažného nejde“. Každou situaci je však nutné pečlivě zvážit a řešit
individuálně.
Další možností intervence je pracovat s třídou na konkrétních situacích, které se dějí.
Technika:
Žáky rozdělíme do skupin – učitelé, žáci, rodiče.
Každá skupina má za úkol dohodnout se na postupech řešení.
Pedagogové by si často mohli vzít z těchto řešení příklad. Děti přesně ví jaké jsou postupy a
možnosti a jak situace řešit. Málo se však setkávají s tím, že jsou tyto postupy používané.
Informace ,,učitelé stejně nic neudělají“ někdy vyznívá ve smyslu, že si vlastně takové chování
můžou dovolit a nic se nestane, jindy jako stížnost nebo postesknutí.
Nakonec bych se chtěla zmínit o třídách, kde pedagogové zaznamenali změny oproti
normálu na jejich škole které vyhodnotili jako problémové chování. Zde bych chtěla jenom
připomenout, že každá škola má jiné normy chování. Co je někde dovoleno, to je jinde přísně
trestáno. Pokud situace odpovídá běžné normě chování zaměřuji intervenci na oblast tolerance,
vzájemného porozumění, komunikace a to vše v souvislosti žáci – učitelé, kdy v programu
vyžaduji přítomnost pedagoga. Pokud se jedná o šikanu nebo drogy postupuji podle již výše
popsaných postupů.
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Intervenční práce v problémové třídě není o jiných technikách než např. v primární
prevenci, ale o odlišných reakcích žáků, na které je potřeba být připravený.
A na závěr – práce s problémovými třídami je náročná, zajímavá a tvůrčí.
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Je to divadlo, které čelí v poslední době sílící hrozbě:
iluzi o vlastní zanedbatelnosti.
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Eugenio Barba

Přemítání o dramaterapii
Dramaterapie je zdánlivě novou formou terapeutické práce, při bližším pohledu do dějin však
zjišťujeme, že dramaterapie jen pojmenovává a vymezuje to, co lidé znají od pradávna, tedy
mimoestetické a mimoumělecké funkce divadla a dramatu.
Takové divadelní formy, jež “užívají” divadlo k účelu, který prvotně nevede k vytvoření
jevištního tvaru, ale jako prostředku k výchově, léčbě, vzdělávání, uvolnění,
harmonizování, integraci i orientaci ve vnějším i vnitřním světě, jsou společně označované
jako paradivadlo. Paradivadelní systémy spoluexistovaly v různých formách paralelně
s divadlem jako dramatickým jevištním uměním orientovaným na estetické hodnoty.
Přesněji řečeno - vývoj západní kultury přinesl rozvinutí a následné vydělení
paradivadelních systémů od divadla a vymezení do jednotlivých ohraničených a dnes již
institucionalizovaných oborů s popsanými metodologiemi.. Nutno však připomenout, že
společné kořeny divadla i paradivadelních systémů jsou hluboko v dějinách lidstva.
Pohlédli-li bychom napříč věky, uviděli bychom nejspíš obrazy rituálů, obřadů, tanců,
zpěvů, vyprávění…., slyšeli bychom dunění bubnů, dusot mnoha nohou, hřmění stovek
hlasů, tklivé tóny píšťal doprovázející táhlé zpěvy…. Viděli bychom obřady doprovázející
narození i umírání, vysílání mužů do válek i indiánské ženy v “munloč”, posvátném místě,
kde společně tráví čas menstruace a starší ženy vypráví příběhy, kterými vychovávají
mladší. Viděli bychom nomádské kmeny pasoucí stáda a jejich zpěvy mužů napodobující
hlasy větru, vody, horské ozvěny, burácení hromu, klapot deště, šustění trávy v horkém
létě….a muže a ženy spojené jak se svými vnitřními zdroji, tak se zdroji rodovými,
kmenovými, spojené s příběhem světa, vědomé si svého dílu na tom příběhu, jež je
každodenně oslovuje jejich vlastním jménem. Viděli bychom obrazy rituálů, obřadů, tanců,
zpěvů, vyprávění….jež dávaly zážitek uvolnění, tvoření, harmonie se sebou, s kulturou,
předky, krajinou.
Dramaterapie se jako jedna z metod terapie uměním snaží vracet ke zdrojům a
prostředkovat právě takové zážitky.

Divadelní kořeny dramaterapie
Dramaterapie, stejně jako další paradivadelní formy akcentuje proces tvorby nikoli
výsledek či výstup.
Mnoho divadelníků si povšimlo zážitkového potenciálu divadla a v 60. letech 20.st., kdy
bylo paradivadlo v centru pozornosti, vznikaly divadelní projekty otevřené aktivní účasti
lidem zvenčí (happening, skryté divadlo). Jeden z významných divadelních autorit Jerzy
Grotowski, který se v 70. letech zabýval paradivadlem, mluví v souvislosti s tím právě o
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tolik potřebné zkušenosti procesu.1 Obrací pozornost divadelníků k největší lidské potřebě –
jak by se dalo žít, jak být, jak být živý – a nestydět se za to. To co je nezbytné, vůbec není
divadlo; je to něco docela jiného: Překročit hranice mezi mnou a tebou; vyjít si naproti,
abychom se neztratili v davu, nebo ve slovech, nebo v prohlášeních, nebo
v myšlenkách…Pro začátek, když spolu pracujeme – dotknout se tě, pocítit tvůj dotyk, dívat
se na tebe, zbavit se úzkosti a studu, do nichž mne vhánějí tvé oči, když jim jsem dostupný
celý. Neschovávat se, být, jaký jsem. Aspoň pár minut.2
Dramaterapie (na rozdíl od psychodramatu) nikdy neztratila kontakt s těmito
divadelními kořeny. Josef Valenta mluví o paradivadelních systémech jako o těch, které
mají s divadlem cosi společného, leč divadlem jako takovým nejsou…. Jejich účelem není
tvarování estetizované divadelní zprávy, ale využití prvků divadelnosti k dosažení určitých
žádoucích pozitivních změn ve struktuře osobnosti člověka. Fixovaný divadelní tvar či
produkt může být v tom případě prostředkem, leč zřídka cílem. Rozhodující je sám proces.3
Milan Valenta rozlišuje paradivadelní systémy edukační povahy a terapeutické povahy.4
Mezi systémy edukační řadí dramatickou výchovu a divadlo ve výchově. K systémům
terapeutické povahy řadí psychodrama, sociodrama, psychogymnastiku, teatroterapii a
dramaterapii. Pro vymezení dramaterapie jako oboru je vhodné nejprve se stručně zmínit
o jmenovaných systémech s upozorněním, že hranice oborů jsou prostupné a metody a
techniky práce jsou si blízké.

Paradivadelní systémy edukační povahy
 Dramatická výchova (DV)
Také známá jako výchovná dramatika, tvořivá dramatika, dramika (Drama in Education,
Developmental Drama) je forma práce s dramatickými prostředky (např. improvizace, hraní
v rolích) k dosažení psychologických a pedagogických cílů.5 Základem metod DV je
dramatická hra založená na fikci, konfliktu, na ději, na hře v roli. Působí na vztahy k lidem,
na poznávání života, na morálku a životní názor.6 Úzce souvisí s dětským divadlem.
 Divadlo ve výchově (Theatre in Education)
Divadelní představení zaměřené na vzdělávací a výchovné cíle. Po představení obvykle
následuje reflexe žáků společně s herci. Tato forma navazuje na školské jezuitské divadlo.

1
2

Hyvnar, Jan: Herec v moderním divadle. Pražská scéna 2000, s. 250
Grotowski, Jerzy: Texty 1-3. Zpracovala J. Pilátová. PKS, Praha 1990, s.223

3

Valenta, Josef: Kapitoly z teorie výchovné dramatiky. ISV nakladatelství, Praha 1995, s. 23

4

Valenta, Milan: Dramaterapie. Portál, Praha 2001, s. 10

5

Valenta, Milan: Dramaterapie. Portál, Praha 2001, s. 14
Machková, Eva: Improvizace s příběhem v angloamerickém dramatu. Studijní text DAMU
Praha, 1996, s. 22
6
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Paradivadelní systémy terapeutické povahy
Mnohé psychoterapeutické přístupy využívají divadelní a dramatické techniky a balancují
na hranici paradivadelních systémů. Zmíníme se o těch, jež sem patří bezezbytku.
 Psychodrama
Jádrem psychodramatu je dramatizace zážitků, přání, postojů účastníků. Jde o exploraci
“pravdy” dramatickými prostředky. Psychodramatická metoda se zabývá interpersonálními
vztahy a privátními světy a používá hlavně pět základních prostředků: jeviště, subjekt
neboli aktér, direktor, štáb terapeutických pomocníků neboli pomocná ega a publikum.7
 Sociodrama
Je blízké psychodramatu a je definováno jako hlubinná metoda explorace jednání,
zabývající se meziskupinovými vztahy a kolektivními ideologiemi.8 Protagonistou je skupina.
 Psychogymnastika
Též psychopantomima, pracuje s tělovou a nonverbální expresí vztahů, situací, pocitů i
abstraktních a imaginárních prvků (např. zakázané ovoce, mořský příliv, chůze po různých
materiálech, hledání společného rytmu).
 Teatroterapie
Divadlo hrané sluchově, tělesně, mentálně i psychicky postiženými herci. U nás mezi
nejznámější soubory patří Bohnická divadelní společnost režiséra M. Učíka a Dočasná
šejkspírovská společnost (tělesně postižených herců) režisérky E. Slámové. Terapeutickým
prostředkem je samotná práce na divadelním představení a jeho následná prezentace.
Teatroterapie je ze všech paradivadelních systémů nejblíže divadlu ve smyslu umění.

 Dramaterapie
záměrně užívá divadelních a dramatických metod, technik, her, postupů a potenciálů
k dosažení terapeutického cíle symptomatické úlevy, duševní i fyzické integrace a
osobnostního růstu.9

Cíle dramaterapie

7

Moreno, Jacob Lewi: Psychodrama a sociodrama. In Konfrontace, časopis pro psychoterapii,
29, 3/1997, s. 6-11
8
Moreno, Jacob Lewi: Psychodrama a sociodrama. Konfrontace, časopis pro psychoterapii, 29,
3/1997, s. 6-11
9
definice dramaterapie The National Association for Drama Therapy v USA
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Podle K. Majzlanové k hlavním cílům dramaterapie patří redukce tenze, rozvoj empatie,
fantazie a kreativity, odblokování komunikačního kanálu, integrace osobnosti, rozvíjení
sebedůvěry, vytváření pocitu zodpovědnosti a úprava reálné aspirace.10
Americká dramaterapeutka R. Emunah mluví o těchto nespecifických cílech:

zvyšování sociální interakce a interpersonální inteligence

práce s uvolněním

zvládání kontroly emocí

změna nekonstruktivního jednání

rozšíření repertoáru rolí pro život (nácvik)

rozvíjení a posilování spontaneity

rozvoj představivosti

práce s koncentrací

posílení sebedůvěry a sebeúcty

zážitek vlastních možností, jejich poznání a přijetí

zvědomování modelů chování s následnou aktivní zkušeností jiné alternativy
Ze zaměření na různé skupiny klientů (mentálně postižení, neurotičtí a psychotičtí pacienti,
lidé v sociální nouzi apod.) či specifik instituce, kde dramaterapie probíhá, pak vyplývají i
specifické cíle, které jsou variabilní.

Možnosti dramaterapie
Dramaterapie pracuje se znaky, symbolickým vyjádřením, metaforami, imaginací, fikcí,
akceptuje stylizaci a klade důraz na rozšíření schopnosti exprese až za hranice
každodenností, stereotypů a běžné reality a využívá možnosti jevištní reality.
Jevištní realita je jiná než realita života, je koncentrovanější, svobodnější, na scéně můžeme
všechno, tedy i to, co si v životě nechceme nebo nemůžeme dovolit. Jeviště dává možnost
vyzkoušet změnu jednání, vstoupit do role, která může být maskou, ochranou, která dává
křídla. Jeden z herců Commedie dell´arte (improvizovaná komedie typů, kde má každá
postava svůj ustálený kostým, masku i charakter) Tristan Martinelli byl známý svou
plachostí v soukromém životě, která z něj však jako mávnutím kouzelného proutku spadla,
jakmile si nasadil masku harlekýna a vstoupil na jeviště, kde podával úžasné výkony.11
Terapeutický potenciál role využívá dramatický paradox toho, že “jsem to já” a současně
“nejsem to já” u všech, kdo na sebe vezmou roli, aby ji hráli. Hráč získává možnost
pohybovat se uvnitř i vně dvou paralelních skutečností. Je to imaginace jako cesta
k nevědomému světu a je to každodenní všednost jakožto základ osobní existence.
Schopnost pohybovat se mezi těmito skutečnostmi jednak uvolňuje vhled do problému a
jednak umožňuje i práci na jeho řešení. Princip a metoda využití rolí byly systematizovány
v díle amerického dramaterapeuta Roberta J. Landyho.

10
11

Majzlanová, K.: Dramatoterapia.Humanitas, Bratislava, 1999
Brockett, Oscar G.: Dějiny divadla. Nakladatelství Lidové noviny, 1999. s. 180
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První podstatný fakt je výběr role během volné rozcvičky. Následuje pojmenování role,
které pomáhá klientovi k plnému uvědomění charakteru role, což může být spojeno se
silnou citovou reakcí klienta. Dalším krokem je hraní a propracování rolí s následnou
explorací subrolí, tedy objevování alternativ a variací zvolené role. Na závěr se pracuje
s reflexí celé práce s rolí. Klient má za úkol pojmenovat fyzické, intelektové, morální,
emocionální, sociální, duchovní a estetické kvality role. Práce s rolemi je formou
projektivní terapie, protože klient do stylu, jak hraje roli (ale už i do výběru role) projektuje
sám sebe a v závěru práce je terapeutem veden k reflexi svého myšlení i cítění v roli, takže
se z imaginárního světa vrací do vlastní reality. Dále se pracuje na nových možnostech
přehrávání role a konkrétních souvislostech s životním stylem klienta.12
Hraní rolí je však dvojsečná zbraň, protože účastníkovi může dávat pocit, že se za roli může
schovat, objevuje se ve formě “dětské” reakce nebo “hraním si na něco jiného”. Na tento
fakt upozornila druhá divadelní reforma – v centru pozornosti přestává být herec, který
hraje, ale aktér: člověk, který na scéně bytostně existuje sám za sebe. Neznamená to
ilustraci nebo imitaci reality, nýbrž hledání organické přítomnosti v propojení pohybu a
hlasu. Jde o práci posilující schopnost reagovat organicky (tedy celostně, nikoli vymyšleně,
připraveně) na impulsy od partnerů ve hře i improvizaci. Důraz je kladen na organičnost
impulsů a reakcí, která je podmíněna spojením tělové a hlasové exprese. Je to otázka
koncentrace a vodivého napětí, které je způsobeno bytostnou přítomností tady a teď. I tento
divadelní směr se dramaterapie snaží brát v potaz.

Prostředky dramaterapie
Dramaterapie užívá divadelní cvičení s tělem, hlasem, zvukem, zpěvem, vyprávěním,
textem (jak předem napsaným, tak na místě autorsky vytvářeným), pohybem, slovem,
prostorem, práci s loutkami, maskami, líčením, kostýmem, předměty, objekty,13 prvky
muzikoterapie a arteterapie (scénografie).
Z hlediska struktury jsou tyto prostředky užívány formou improvizace volné nebo
s pravidly.14 Ani volná improvizace neznamená anarchii, je nutné budovat propojení těla,
hlasu a následné představy, která umožní vstup do role. Impulsy v improvizaci je třeba řadit
v duchu organického schématu
pohyb → zvuk → obraz → postava → verbální exprese.15
Na prvních setkáních je výhodná improvizace s pravidly, např. s předmětem, který dává
účastníkům jisté mantinely pro práci, mohou se na předmět zaměřit ve chvílích bezradnosti,
kdy si ve volné improvizaci obvykle berou na pomoc stereotypy, automatismy a klišé.

12

Valenta, Milan: Dramaterapie. Portál, Praha 2001, s. 68-75
předměty jsou myšleny věci pro běžné užívání jako např. klobouk, šátek, míč, židle, ramínko.
Objekty jsou větší a složitější vytvořené obvykle účastníky pro potřebu hry např. konstrukce
z drátu, tyčí či papíru, scénografické objekty jako velké loutky apod.
14
konkrétní popis několika postupů užití prostředků je v příloze Manuál technik
13
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Valenta, Milan: Dramaterapie. Portál, Praha 2001, s. 99
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Improvizace odráží vnitřní stav klienta, jeho konflikty, volné asociace, umožňuje expresi
aktuálního stavu a cítění, rozvíjí spontaneitu, je svobodná v experimentování s různými
rolemi, podporuje vnitřní vhled do modelových situací a jejich dynamiky, buduje schopnost
okamžité reakce a zapojení do spolupráce ve skupině a v neposlední řadě - improvizace má
blíže ke skutečnému životu než jakýkoli jiný předem daný tvar.16
Improvizaci terapeut řídí a aktivně se jí účastní, je možné vedení přímé, kdy terapeut
nastoluje situace, vnáší do hry témata, je rozehrávačem anebo vedení postranní, kdy se
terapeut účastní hry hlavně v okamžicích, kdy polevuje intenzita, či aby korigoval vzniklé
situace např. v případě, kdy jeden klient bere tolik prostoru, že brání v pokračování nebo
nerespektuje spoluhráče.
Terapeut vede improvizaci tak, aby klientovi pomáhal odkrývat osobnostní struktury,
zvědomovat modely chování a nacházet nové možné alternativy. Terapeut má dále za úkol
udržet při improvizacích emocionální odstup a pokud se objeví bolestivá témata či
vzpomínky poskytnout klientovi adekvátní intervenci.
Dramaterapie využívá při práci skupinovou dynamiku a aktivitu. Britské pojetí rozlišuje tři
základní skupiny:
1. skupina zaměřená na rozvoj tvořivosti a výrazu
2. skupina zaměřená na rozvoj sociálních dovedností a učení (komunikace, řešení
problémů, rozhodování)
3.skupina zaměřená na vnitřní vhled, na sebereflexi a následnou změnu.

Struktura dramaterapeutického setkání
je do značné míry závislá na klientele i instituci, kde práce probíhá. M. Valenta upozorňuje
na nutnost počáteční kompatibility cílů terapeuta vzhledem ke skupině, cílů instituce,
skupiny k sobě samé a terapeutových cílů k sobě samému.

Přivítání
Na začátku setkání je potřeba, aby terapeut navázal kontakt se všemi příchozími,
zároveň tím monitoruje naladění klientů. Je výhodné začít jednoduchou aktivitou
v kruhu, protože se tím posiluje jednota skupiny.17

Rozehřátí
jde o pohybové někdy i verbální rozcvičení.18

16

Valenta, Milan: Dramaterapie. Portál, Praha 2001, s. 21

Obvykle používám stejné cvičení na začátku i na konci setkání. Stojíme v kruhu a
postupně (já začínám) každý sám sebe vysochá do pozice těla, která nejlépe odpovídá
tomu, co nám ostatním chce sdělit o svém naladění. Je zajímavé sledovat, zda se sochy na
začátku a na konci liší. Kdo chce, může svou sochu i okomentovat.
18
Pro pasivní lidi by to měla být možnost probudit se, pro hyperaktivní zase odreagovat
přebytek energie.
17

19

20

Hlavní část
je vyplněna buď strukturovanou technikou (viz Manuál) nebo improvizací, tzv. volným
proudem (viz oddíl prostředky dramaterapie).

Ukončení
je prostorem pro přechod z herní do běžné reality. Užívá se ukončovací rituál nebo
cvičení v kruhu, kdy klienti mohou ukázat své pocity. Je to zároveň prostor k reflexi, i
když někteří dramaterapeuti s verbální reflexí záměrně nepracují, aby se zážitek
nerozmělňoval.

Postřehy z práce
Dramaterapeutické skupiny jsem vedla dva roky ve Fokusu Praha s psychotickými
klienty, dva a půl roku v sociálně pastoračním středisku Communio Praha v rámci projektu
podporovaného Fondem rozvoje vysokých škol, dva roky v Nové škole o.p.s. v rámci
multikulturního projektu pro děti uprchlíků a romskou komunitu a půl roku s běžnou
populací středoškoláků v rámci projektu Divadlo – cesta k sobě, který byl financován
Ministerstvem kultury. Teď jsem na stáži v Polsku a práci jsem zastavila.

S každou skupinou se mi pracovalo jinak. Psychotičtí klienti neměli potíže
pustit se do světa fantazie, vstoupit do role, vlastně naopak - těžko se jim
vracelo. Dbala jsem na přesné ohraničení, kdy se hraje a kdy ne, ale oni si
stejně povlávali jak sami chtěli. Nejraděj pracovali na volných proudech
improvizace, kde jsem užívala jen bočního vedení, tedy jakési korektury a
přihrávání jen ve chvílích, kdy improvizace zadrhávala, kdy někdo zabíral moc
místa ostatním apod. Myslím, že to bylo zajímavé hlavně pro mě, dali mi
nahlédnout do světa prostupných hranic. Potkala jsem tam nejlepší vypravěčku
příběhů ve svém životě, které by každý divadelník záviděl schopnost
kombinovat, improvizovat, gradovat vyprávění…jenže nedovedla rozlišit co se
skutečně stalo a co ne.
V Communiu jsou zase klienti, kteří jsou v sociální nouzi a mají obtíže se
trochu uvolnit a povznést k něčemu fantazijnímu a neurotičtí klienti. Často se
mě ptali proč si mají hrát, to přece dělají jenom děti. Ani po dvou letech práce
někteří z nich nebyli schopni volné improvizace a dožadovali se
strukturovaných her a technik jaké popisuji v Manuálu. Někdy mě dokonce
strhli ke zdlouhavým obhajobám fenoménu hry a kreativity, což považuji za
naprosté selhání. Pro větší pocit bezpečí jsem vytvořila pevnou strukturu
skupin, ve které se klienti dobře orientují, např. úvodní a závěrečné cvičení je
stále stejné – stojíme v kruhu a postupně každý sám sebe vysochá do pozice,
kterou nám ostatním chce něco sdělit o tom jak se cítí. Je to neverbální
kraťoučká technika, ale i s ní mají někteří vytrvalé obtíže. Tato skupina funguje
dál a vede jí moje spolužačka z DAMU, která má zkušenosti s podobnou prací
v Diagnostickém ústavu.
Multikulturní projekt měl charakter klubu. Víc prostoru jsem věnovala
povídání a reflexím. Dlouhá a obtížná byla první fáze poznávání se, protože jsme
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naráželi na jazykové bariéry, skupin se účastnili děti z Ukrajiny, Ruska, Číny,
Dagestánu, Iránu, Moldávie, Kalmycké Republiky a děti z romské a židovské
komunity. Nejvíc energie mě stálo motivovat děti k nějaké aktivitě, protože byli
silně svázáni strachem a obtížemi s vyjadřováním a jako úspěch cítím to, že
skupina ke konci byla schopna spolupráce při krátkých hrách.
Moje role vedoucí skupiny se měnila tím o jakou skupinu šlo, snažila jsem
se být pozorná k potřebám účastníků a obvykle jsem se her i improvizací
aktivně účastnila. Nevím, jestli jsemto dělala dobře, ale bavilo mě to.

Použitá literatura:
Brockett, Oscar G.: Dějiny divadla. Nakladatelství Lidové noviny, 1999
Grotowski, Jerzy: Texty 1-3. Zpracovala J. Pilátová. PKS, Praha 1990
Hyvnar, Jan: Herec v moderním divadle. Pražská scéna 2000
Machková, Eva: Improvizace s příběhem v angloamerickém dramatu. Studijní text
DAMU
Majzlanová, K.: Dramatoterapia.Humanitas, Bratislava, 1999
Moreno, Jacob Lewi: Psychodrama a sociodrama. Konfrontace, časopis pro
psychoterapii, 29, 3/1997
Praha, 1996
Valenta, Josef: Kapitoly z teorie výchovné dramatiky. ISV nakladatelství, Praha 1995
Valenta, Milan: Dramaterapie. Portál, Praha 2001

Manuál technik – příloha
Spolupracuj
Cíl: posílení schopnosti spolupracovat, koncentrace, rozpohybování
Počet aktérů: 8 - 15
Role aktérů: všichni jsou řadoví aktéři, i ten, kdo hru zadává se může účastnit jako aktér
Doba trvání: 20 min
Pomůcky: židle rozmístěné neuspořádaně po celé místnosti. Počet židlí je stejný jako je počet aktérů.
Postup: Všichni hráči, kromě jednoho sedí na židlích. Poslední hráč se postaví na druhou stranu místnosti než je volná
židle. Jeho úkolem je dosednout na volnou židli. Všichni ostatní mají za úkol zabránit mu v tom tak, že přesedávají a volná
židle je stále na jiném místě místnosti. Důraz je kladen na spolupráci a schopnost rychle si strategii.
Pramen: Pavel Bednář (absolvent Katedry dramatické výchovy DAMU)
Lodě v mlze
Cíl: koncentrace, nově prožitý prostor, prožitek orientace bez oční kontroly
Počet aktérů: 10 - 15
Role aktérů: jeden je vedoucí, ostatní jsou řadoví aktéři
Doba trvání: 20 min
Pomůcky: volný bezpečný prostor
Postup: Všichni aktéři stojí v kruhu, na své místo si na zem položí nějaký dobře hmatově rozeznatelný menší předmět,
který bude jiný než mají ostatní. Pak si v kruhu přejdou přibližně na opačnou stranu, než je místo, kde mají svůj předmět.
Vedoucí je vyzve k představě, že jsou lodě a jejich předmět položený na zemi naproti nim, je jejich domovský přístav, do
kterého mají doplout. Povětrnostní podmínky jsou však špatné a je neproniknutelná mlha, tzn. všichni aktéři hrají se
zavřenýma očima. Když však některá z lodí narazí na jinou loď, obě ztroskotají a musí zhroucené zůstat na místě nehody a
nemohou dosáhnout cíle. Vedoucí se v průběhu hry stará o bezpečnost aktérů. Když všichni dorazí do přístavu, nebo
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ztroskotají, ukončí vedoucí první kolo a vyzve aktéry, kterým se podařilo doplout do přístavu, aby se s ostatními podělili o
své strategie, které jim pomohli dostat se do přístavu. Ve druhém kole je povoleno vydávání signálu. Každá loď si zvolí
zvuk, který ji charakterizuje, a který ostatní lodě upozorní na její blízkost. Po ukončení se aktéři podělí o pocity prožívané
v rolích lodí.
Pramen: Jakub Hulák, ARTAMA
Duha
Cíl: koncentrace, rozvoj představivosti, práce s rytmem a napojením se na partnery bez verbální komunikace a přímé oční
kontroly
Počet aktérů: neomezený
Role aktérů: 3 aktivní, ostatní jako diváci, v dalších kolech se prostřídají
Doba trvání: 5 min jedno kolo
Pomůcky: volný prostor
Postup: Trojice aktérů se postaví vedle sebe ke stěně místnosti s alespoň metrovými rozestupy. Jejich úkolem je sledovat
očima imaginární duhu, která začíná na protilehlém konci místnosti. Za neustálého sledování duhy dojít právě tam, kde
duha začíná, s tím, že očima během cesty projdou celý oblouk duhy, tzn. že uprostřed místnosti budou očima i uprostřed
duhy. Dalším úkolem je napojení se na ostatní dva aktéry a vytvoření jednotného rytmu.
Pramen: workshop The theatrical process and social awarenes, pořádaný skupinou Biogrupa Krakow
Trojice
Cíl: koncentrace, napojení na druhé, rozvíjení pohybové koordinace, práce s rytmem, rozvíjení vnímání prostoru a hudby
Počet aktérů: 3 aktivní, ostatní jako diváci, v dalších kolech se prostřídají
Role aktérů: všichni jsou řadoví aktéři, i ten, kdo hru zadává se může účastnit jako aktér
Doba trvání: 5 min jedno kolo, pro jednu trojici aktérů jsou určena tři kola: 1.prosté, 2. s hudbou, 3. se samostatným
předáváním vedení
Pomůcky: volný prostor, hudba (různé rytmy)
Postup: Trojice aktérů se postaví vedle sebe ke stěně místnosti s alespoň metrovými rozestupy. Jejich úkolem je
pohybovat se stejně aniž by někdo otáčel hlavu na partnery, pohled stále směřuje dopředu. Mají zkoušet všechny pohybové
možnosti, různé druhy chůze, lehu, naklánění, pozic rukou, celkové postoje těla apod. V prvním kole (1.prosté )se pracuje
bez hudby a ten, kdo techniku zadává určuje oslovením toho, kdo je z trojice v danou chvíli vedoucí tak, aby si všichni
vyzkoušeli roli vedoucího i vedeného. V dalším kole je inspirací hudba (2. s hudbou). V dalším kole již ten, kdo techniku
zadává neurčuje jména těch, kteří vedou, ale aktéři sami si bez domluvy předávají vedení (3. se samostatným předáváním
vedení).
Pramen: workshop The theatrical process and social awarenes, pořádaný skupinou Biogrupa Krakow
Chůze v různých materiálech
Cíl: rozpohybování, soustředění, rozvíjení představivosti a fantazie
Počet aktérů: 5 -15
Role aktérů: jeden je vedoucí, ostatní jsou řadoví aktéři
Doba trvání: 15 min
Pomůcky: volný prostor
Postup: Aktéři chodí volně po prostoru, vedoucí zadává různé materiály a povrchy (voda, písek, mech, med, bahno, žhavé
uhlíky, máslo apod.) a aktéři podle toho mění způsob chůze, držení těla, rychlost apod.
Pramen: Integrační program kreativity na Katedře Divadelní antropologie DAMU Praha (IPK), doc. PhDr. Jana Pilátová

Obrázky
Cíl: práce s tělem a představivostí, rozvíjení schopnosti aktivně pozorovat
Počet aktérů: 5 - 15
Role aktérů: všichni jsou řadoví aktéři, i ten, kdo hru zadává se může účastnit jako aktér
Doba trvání: 10 min samostatná individuální příprava pohybové struktury,
15 minut - každý postupně ukáže skupině, co si připravil,
10 min diskuse o nevyužitých možnostech a vzájemné inspirování jak nově vytvářet strukturu,
10 min další samostatná práce na propracovávání pohybu,
10 min další ukazování proměněné pohybové struktury
10 min reflexe
Pomůcky: časopisy a knihy s obrázky a obrazy
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Postup: Každý aktér si vybere obrázek. Jeho úkolem je vytvořit pohybovou strukturu, pohybový obraz, který vychází z
obrázku.
Pramen: IPK, doc. PhDr. Jana Pilátová (vedoucí IPK)
Živly
Cíl: práce s tělem a hlasem, rozvíjení kreativity a samostatného hledání osobních pohybových a hlasových možností,
rozvíjení schopnosti aktivně pozorovat
Počet aktérů: 5 - 15
Role aktérů: všichni jsou řadoví aktéři, i ten, kdo hru zadává se může účastnit jako aktér
Doba trvání: 10 min samostatná individuální příprava pohybové struktury,
15 minut - každý postupně ukáže skupině, co si připravil,
10 min diskuse o nevyužitých možnostech a vzájemné inspirování jak nově vytvářet strukturu,
10 min další samostatná práce na propracovávání pohybu,
10 min další ukazování proměněné pohybové struktury
10 min reflexe
Pomůcky: 0
Postup: Každý aktér má za úkol pracovat s představou živlů. Během prvních 10ti minut má každý aktér prostor pro volné
cvičení a vkládání představ zvoleného živlu, popř. kombinace dvou živlů (např. bublinka vzduchu ve vodě), do pohybového a
hlasového výrazu. Během této přípravy aktér hledá vlastní expresi živlu. Vybere několik prvků, ze kterých vytvoří
strukturu/partituru/choreografii. V dalších částech se tato struktura dále propracovává.
Pramen: IPK, doc. PhDr. Jana Pilátová (vedoucí IPK)
Látka
Cíl: práce inspirovaná látkou, rozvíjení kreativity a samostatného hledání osobních pohybových a hlasových možností skrze
práci s pohyblivým předmětem, hledání proměn výrazu a sdělení, které nabízí látka a rozvíjení schopnosti aktivně
pozorovat
Počet aktérů: 5 - 15
Role aktérů: všichni jsou řadoví aktéři, i ten, kdo hru zadává se může účastnit jako aktér
Doba trvání: 10 min samostatná individuální příprava pohybové struktury,
15 minut - každý postupně ukáže skupině, co si připravil,
10 min diskuse o nevyužitých možnostech a vzájemné inspirování jak nově vytvářet strukturu,
10 min další samostatná práce na propracovávání pohybu,
10 min další ukazování proměněné pohybové struktury
10 min reflexe
Pomůcky: látka (o velikosti cca 1,5m x1,5m) pro každého aktéra
Postup: Úkolem je vytvořit pohybovou strukturu inspirovanou látkou.
Pramen: IPK, doc. PhDr. Jana Pilátová (vedoucí IPK)
Sochy
Cíl: rozvíjení kreativity a samostatného hledání osobních pohybových možností skrze inspiraci sochami, rozvíjení
schopnosti aktivně pozorovat
Počet aktérů: 5 - 15
Role aktérů: všichni jsou řadoví aktéři, i ten, kdo hru zadává se může účastnit jako aktér
Doba trvání: 10 min samostatná individuální příprava a hledání charakteristického pohybového výrazu,
15 minut - každý postupně ukáže skupině, co našel,
10 min diskuse
20 min práce ve dvojicích
10 min reflexe
Pomůcky: obrázky soch
Postup: Každý aktér si vybere jednu sochu. Jeho úkolem je hledat škálu pohybů, které by byly vlastní zvolené soše. Hledá
jak socha chodí, skáče, lehá si, otáčí se, jaký je její rytmus, držení těla, tonus apod. Ve druhé části aktéři ukazují tyto
charakterizace jako nashromážděný materiál. Ve třetí části používají aktéři nalezené prvky při improvizacích ve dvojicích
- rodí se příběhy setkání.
Pramen: IPK, doc. PhDr. Jana Pilátová (vedoucí IPK)
Vyprávění
Cíl: rozvíjení kreativity, fantazie, verbálních schopností a schopnosti naslouchat
Počet aktérů: 5 - 20

23

24
Role aktérů: všichni jsou řadoví aktéři, i ten, kdo hru zadává se může účastnit jako aktér
Doba trvání: 20 min - 1 hod
Pomůcky: 0
Postup: Všichni aktéři sedí v kruhu. Každý má za úkol vyprávět příběh. Je na něm zda to bude příběh, který četl, zažil,
viděl nebo slyšel. Po skončení vyprávění každého příběhu, sdělují posluchači vyprávějícímu své dojmy.
Pramen: IPK, doc. PhDr. Jana Pilátová (vedoucí IPK)
Televizní noviny
Cíl: rozvíjení kreativity, fantazie, verbálních schopností, schopnosti aktivně se zapojit v rámci skupinového dění
Počet aktérů: 5 - 15
Role aktérů: všichni jsou řadoví aktéři, i ten, kdo hru zadává se může účastnit jako aktér
Doba trvání: 25 min příprava
20 min ukazování/"vysílání"
10 min reflexe
Pomůcky: stolek, židle, papíry, tužky
Postup: Aktéři se rozdělí na dvě skupiny se stejným počtem. Každá skupina má za úkol vytvořit krátké vysílání televizních
novin, kde budou informace z domova i ze světa. Mají možnost vytvořit si vlastní televizní stanici, která bude jejich
televizní noviny vysílat a která může ovlivnit charakter vysílaných zpráv. V první části se aktéři domlouvají a připravují
"vysílání" v rámci své skupinky ave druhé části se připravený pořad "vysílá" pro diváky ze druhé skupinky.
Pramen: Michael Riesman (dramaterapeut)
Klobouky
Cíl: rozvíjení kreativity, představivosti, fantazie, vnímání skrze hmat
Počet aktérů: 5 - 15
Role aktérů: jeden je vedoucí, ostatní jsou řadoví aktéři
Doba trvání: 15 min práce se zavřenýma očima
10 min reflexe hmatových dojmů
10 min individuální příprava postavy
10 min představování postav
10 min příprava ve dvojicích - hledání příběhů setkání
10 min prezentace příběhů setkání
Pomůcky: co největší počet Klobouků, čepic a jiných pokrývek hlavy nejrůznějších druhů, stylů a materiálů
Postup: Všichni sedí v kruhu, vedoucí je vyzve, aby zavřeli oči a to, co dostanou do ruky prozkoumali hmatem. Pak vedoucí
podává klobouky aktérům do rukou a vyměňuje je tak, aby se každému aktérovi dostalo do rukou několik rozdílných
klobouků. Pak vedoucí vyzve aktéry, aby otevřeli oči a pokusili se najít klobouky, které měli v rukou, během této činnosti
probíhá reflexe hmatových dojmů. Pak vedoucí vyzve aktéry, aby si každý vybral jeden klobouk. Úkolem je vytvořit postavu
inspirovanou kloboukem. Aktéři uvažují o tom, kdo takový klobouk asi nosí, kam v něm jde, kolik mu je let, jaké má povolání,
odkud pochází a pod. Po přípravě aktéři své postavy představí. Pak se rozdělí do dvojic, podle toho, se kterou postavou se
by se chtěli setkat. V další části hledají možnosti a důvody pro setkání svých postav - hledají příběhy setkání, které v
poslední částí prezentují ostatním, formu prezentace si volí aktéři sami.
Pramen: IPK, doc. PhDr. Jana Pilátová (vedoucí IPK)
Pavel Bednář (absolvent Katedry dramatické výchovy DAMU)
Zvířata
Cíl: rozvíjení kreativity a samostatného hledání osobních pohybových možností skrze představu zvířat, rozvíjení
schopnosti aktivně pozorovat
Počet aktérů: 5 - 15
Role aktérů: všichni jsou řadoví aktéři, i ten, kdo hru zadává se může účastnit jako aktér
Doba trvání: 10 min samostatná individuální příprava a hledání charakteristického pohybového výrazu,
15 minut - každý postupně ukáže skupině, co našel,
10 min diskuse
20 min práce ve dvojicích
10 min reflexe
Pomůcky: volný prostor
Postup: Úkolem pro aktéry je vybrat si zvíře a hledat jeho charakteristický pohybový výraz, tzn. hledat škálu pohybů,
které by byly vlastní zvolenému zvířeti. Aktéři hledají jak zvíře chodí, skáče, lehá si, otáčí se, jaký je jeho rytmus, držení
těla, tonus apod. Ve druhé části aktéři ukazují tyto charakterizace jako nashromážděný materiál. Ve třetí části používají
aktéři nalezené prvky při improvizacích ve dvojicích - rodí se příběhy setkání.
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Pramen: IPK, Bilijana Golubovič
Vycházej z podnětu spoluherce
Cíl: rozvíjení kreativity, koncentrace, hledání osobních pohybových a hlasových možností, rozvíjení schopnosti aktivně
pozorovat, rozvíjení schopnosti reagovat na partnera a rozvíjet od něj přijímané impulsy
Počet aktérů: 5 - 20
Role aktérů: 2 - 5 aktivních v jedné sehrávce a ostatní jsou diváci, v dalších sehrávkách se prostřídají
Doba trvání: 10 min jedna sehrávka
Pomůcky: stejný počet židlí, jako je aktivních aktérů
Postup: Sehrávku začínají dva aktéři. Posadí se na židle proti sobě a mají za úkol opakovat to, co udělal partner, ale vždy
akci pozměnit, tedy významově kousek posunout. Akce může být jen pohybová, hlasová nebo kombinace obou. K začínajícím
dvěma se mohou v průběhu přidávat další, pak je nabídka změn a posunů větší, aktéři opakují akci samostatně, nikoli jako
chór.
Pramen: IPK, doc. PhDr. Jana Pilátová (vedoucí IPK)
Napiš své jméno
Cíl: rozvíjení kreativity, hledání osobních pohybových možností
Počet aktérů: 5 - 15
Role aktérů: všichni jsou řadoví aktéři, i ten, kdo hru zadává se může účastnit jako aktér
Doba trvání: 10 min samostatná individuální příprava pohybové struktury,
15 minut - každý postupně ukáže skupině, co si připravil,
10 min diskuse o nevyužitých možnostech a vzájemné inspirování jak nově vytvářet strukturu,
10 min další samostatná práce na propracovávání pohybu,
10 min další ukazování proměněné pohybové struktury
10 min reflexe
Pomůcky: volný prostor
Postup: Pracuje se individuálně, s pohybem.
Zadání: Napište do prostoru své jméno. Najděte několik různých způsobů, jak to udělat. Střídejte rytmus, otevřené a
zavřené pozice, tělové napětí, vyprávějte své jméno pohybem apod.
Pramen: IPK, Bilijana Golubovič
Prostor
Cíl: zážitek prostoru, rozvíjení koncentrace, vycítění energie jednotlivců i celé skupiny
Počet aktérů: 7 - 15
Role aktérů: všichni jsou řadoví aktéři, i ten, kdo hru zadává se může účastnit jako aktér
Doba trvání: 10 min každá ze tří částí
10 min reflexe
Pomůcky: volný bezpečný prostor
Postup: Aktéři stojí v kruhu. V první části mají za úkol procházet kruhem tak, aby se nesrazili a zároveň si drželi rytmus
chůze takový, jakým vykročili. Celá akce probíhá bez verbálních i neverbálních dorozumívacích signálů. Ve druhé části je
úkol stejný, jen s tím rozdílem, že ve chvíli vykročení do kruhu zavře aktér oči a pokouší se projít bez kolizí kruhem. Ve
třetí části je zrušen kruh a úkolem je procházet prostorem, mít stále zavřené oči a vyciťovat energeticky ostatní, tzn.
vnímat a orientovat se v prostoru bez oční kontroly.
Pramen: IPK, doc. PhDr. Jana Pilátová (vedoucí IPK)
Jakub Hulák, ARTAMA
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Možnosti využití projektivních technik v psychoterapii
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ÚVOD
„Vrána by si přála, aby vše bylo černé, sova, aby vše bylo bílé:“
W. Blake
Projektivní metody tvoří svébytnou kategorii vyšetřovacích postupů. Svojí
komplikovaností, různorodostí, obtížnou uchopitelností i šíří záběru se vymykají z rámce jiných
diagnostických postupů. Patří k metodám, jejichž uchopení a zvládnutí vyžaduje dlouhodobější
praxi, často pod dohledem zkušeného supervizora.
Cílem mé práce je přiblížit využití některých projektivních technik jejichž osvojení může
být přínosem pro psychoterapií i pro poradenství. Téma jsem si zvolila na základě svých
zkušeností s využíváním těchto technik v práci terapeuta v Rodinné poradně.

1. Projektivní metody
1.1. Projekce
Pojem projekce zavedl do psychologie Sigmund Freud v roce 1894. Používal jej pro
označení obranného mechanismu proti úzkosti, který umožňoval spatřovat vlastní obsahy (často
nežádoucí) svých duševních procesů – svá přání, pocity a snahy - navenek mimo sebe, v jiných
lidech, zvířatech, rostlinách, předmětech nebo dějích. Dále nazýval Freud projekcí i ovlivňování
vnímání aktuálních podnětů vzpomínkami na minulost. Avšak v projekci jde také o manifestní
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obsahy, projekce nemusí mít vždy obrannou funkci a nezmenšuje vždy duševní napětí. Naopak,
v některých prožitkových oblastech je může vyvolávat. Patnáct let před Freudem použil Francis
Galton asociační experiment – jednalo se tak o první exploakaci projektivní zkoušky.
Pojem „projekční techniky“ pochází od L.K. Franka z roku 1939, který ji definoval jako
metodu výzkumu osobnosti konfrontující zkoumaného jedince s nějakou určitou situací, ve které
bude odpovídat podle smyslu, který tato situace pro něj má, a podle toho, co cítí během odpovědi.
Základ projekční techniky je podle Franka v tom, že u zkoumané osoby vyvolává různé reakce,
kterými tato osoba vyjadřuje dojmy ze svého osobního světa a vlastní osobnosti.
Šípek shrnuje úvahy o projekci tím, že za ni považuje v užším slova smyslu více nebo
méně vědomé modifikování procesu vnímání, v klasické podobě odštěpení nebo v jiné podobě
úpravy vnímaných jevů. V širším smyslu slova je možné nacházet mechanizmus projekce
v každém lidském chování.
1.2. Projekční mechanizmus
Projekční mechanizmus chápeme jako obecně platný fenomén při percepci. Uplatňuje se
na každém podnětovém materiálu, nejzřetelněji však na takovém, který je málo strukturován a
organizován. Rozumíme-li projektivitou vlastnost podnětového pole uvést v činnost
mechanizmus projekce, lze předpokládat, že úroveň projektivity podnětového materiálu je
nepřímo závislá na stupni strukturovanosti tohoto materiálu a přímo závislá na množství všech
prakticky možných odpovědí.
Tendence k projekci – projektibilita – není u všech jedinců stejně vysoká. Některé osoby
produkují velmi povrchní asociace, evokované např. přítomnými podněty, banální a konveční
odpovědi, jiní originální, jedinečné.
1.3. Typy projekce
Rozdělení projekce podle Holmese:
a) atributivní projekce – jedinec připisuje jiným subjektům vlastní motivy, city, chování.
Realizuje se na úrovni vědomých a nevědomých mechanismů. Jedná se o nejrozšířenější
pojetí projekce v psychologii;
b) autistická projekce – jedincem percipované součásti reality jsou modifikovány v souladu
s jeho vlastními potřebami;
c) racionalizační projekce – při této projekci dochází k racionalizaci chování, které si
individuum uvědomuje;
d) projekce podobnosti – tj. bez náhledu, kdy si osoba neuvědomuje, že tyto vlastnosti má;
e) projekce kontrastu – protikladné vnímání druhých lidí;
f) jiné formy projekce – např. projekce, při níž je potlačena tvrdá realita, pomáhá tak jedinci
bránit se proti úzkosti a zármutku.
1.4. Rozdělení projektivních metod
V odborné literatuře se setkáváme s dlouhou řadou dělení těchto metod. Pro účel této
práce postačí jednoduché a praktické dělení, které používá ve vlastní modifikaci i Šípek:
1. Verbální techniky
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2. Grafické techniky
3. Techniky volby /manipulační/
Ve své práci jsem se zaměřím na využití dvou verbálních technik: Projektivní interview a
Projektivní obrázky.

2. Verbální projektivní techniky
K obohacení psychoterapeutického rozhovoru lze využít projektivních, evokačních nebo
nepřímých strategií. Uplatní se tak přednosti projektivních technik jako je redukce citových
blokád a autostylizací, vytvoření dobrého kooperativního vztahu, manifestace méně přijatelných
pocitů nebo obsahů, které není klient s to vyjádřit přímo a implikují celostní vidění druhého.
Odpovědi mají své významné diagnostické a terapeutické aspekty. Poskytují vzorce řečového
chování spolu s možností registrace zážitkové stránky verbálních projevů. Všechny vypovídají
mnoho o klientovi a o jeho momentálním stavu. Mohou tak sloužit k získávání hypotéz, které
jsou potom ověřovány jinými metodami, nebo naopak - potvrzovat hypotézy získané jinými
cestami. Při tvořivé aplikaci mohou přinést mnoho cenných podnětů pro následnou psychoterapii.
Projektivní obrazy nám ukazují, kde se ve svém vývoji člověk právě nachází, jaké problémy se
objevují, momentální chápání sebe samých a světa, touhy, životní možnosti a chápání
současných vztahů. Dochází tak k sebepochopení, které má terapeutický aspekt.
2.1. Projektivní interview /PRIJINT/
Projektivní interview, které zde předkládám (viz příloha I.) není v původní verzi, je to
verze zkrácená a upravená, ale dostatečně vyhovující pro naše záměry. Projint se předkládá
zásadně individuálně, důraz je kladen na dobrou atmosféru a na přirozené chování terapeuta měl by působit účastným, akceptujícím a povzbudivým dojmem.
Ráz PROJINT předurčuje spíše stručné odpovědi, některé osoby je však bohatě rozvíjejí
nebo „vyšperkovávají“ (únik do verbalizmu), anebo je doplňují různými atributy (ty mohou být
banální, ale i originální, citově expresivní). Všímáme si ovšem i agramatizmů, vulgarismů,
slangových obratů, výrazového ozvláštnění apod. Někdy klienti vyjadřují kritický postoj k sobě
(„mám málo fantazie“, „na tohle já nejsem“) – náznak vnitřní nejistoty, přílišné opatrnosti, tenze
nebo i pocitů méněcennosti.
Vzácně může dojít i k blokádě asociací na niž osoba reaguje únikem do pasivity
(mikrofrustrace). Někdy lze konstatovat tendenci k selhání i u negativistů, při slabosti
adaptivních mechanismů, při odmítavém postoji k testu nebo k terapeutovi.
Instrukce v PROJINT zachováváme víceméně doslova, ale podle situace včleňujeme
kratší pasáže volného rozhovoru, aby byl dialog přirozený a bez testové zátěže. Zaznamenáváme
si odpovědi (alespoň to podstatné), stejně i nápadnosti v chování a ve vyjadřování.
Kvalita odpovědi úzce souvisí mimo jiné na úvodním zaujetí klienta, na jeho rozehrání.
Instrukce na začátku má být motivující: „Trochu si spolu pohrajeme…“; „Zkusíme si takové
hříčky s fantazií….“ apod.
Interpretace jednotlivých dílčích metodik:
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Preference
Tento oddíl má především stimulovat tvořivou spolupráci a uvolnit klienta. Je-li navozena
příznivá atmosféra, redukují se klientovy zábrany, je „rozehrán“ jeho imaginativní svět, a tento
hravý postoj přetrvává pro další úkoly. Opíráme se o vyjádřené pocity, z kterých lze vytěžit
užitečné terapeutické podněty. Opatrně lze usuzovat na postoje a hodnoty (oblíbenost nebo
neoblíbenost výrazů), do určité míry i na temperamentové zvláštnosti.

Imaginace
1) Test jména
- jméno je symbolem identity osobnosti. Negativní vztah k vlastnímu jménu naznačuje
možné poruchy v integritě a identitě osobnosti. Vždy bereme zřetel na vyjádřené motivace volby.
Podle situace lze připojit některé zjišťující otázky.
2) Test zlatého věku
- nepřizpůsobení, frustrovaní nebo neurotičtí klienti unikají do minulosti nebo do
vzdálenější budoucnosti. Vyjádřené motivy naznačí zdroje nepřizpůsobení.
3) Kdybych se znovu narodil
- za znaky celkového nepřizpůsobení se považují (pokud tomu neodporuje jedinečná
motivace volby):
- únik do jiné doby
- volby jiné, odlišné rodiny
- volba jiného povolání, jiných životních plánů (analyzujeme motivy,
nereálné, iluzivní obsahy), příliš mnoho změn (vše by dělal jinak);
tvrdí-li klient, že by nic jinak nedělal, je to podezřelé, nevěrohodné.
Vyjádřené odůvodnění voleb napoví kvalitu seberealizace, životní spokojenosti, event.
existenciální frustraci.
4) Test tří přání
- obsahy indikují postojové a hodnotové orientace, frustrace či deprivaci základních
potřeb. Nejprve sledujeme, zda je přání vztaženo jen ke klientovi (egotropní), k jiné osobě
(allotropní, např. „aby měla manželka lepší zaměstnání“), příp. k sobě a zároveň k jiným, ke
skupině (syntropní, např. „aby celá naše rodina byla zdráva“). U dospělého člověka se zpravidla
vyskytuje aspoň jedno přání allotropní či syntropní. Pak zjistíme, jakých hodnot se přání týkají
(hmotné, konzumní, sociální, duchovní apod.). Dále určíme, zda jsou přání reálná (zdraví, pěkná
dovolená, úspěch v práci) nebo nereálná, utopická (vyhrát 10 mil., stát se mistrem světa). Také
posoudíme, zda jsou přání dosti běžná, banální nebo originální, jedinečná. Tendence myslet jen
na sebe, může být znakem celkového nepřizpůsobení. Přílišné unikání do fantazie (nereálná
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přání) nebo do konzumizmu (jen hmotné hodnoty) také může napovědět nižší přizpůsobení.
Záleží však na motivech volby – další informace přinášejí doplňující dotazy.
5) Kouzelná moc
- odpovědi dokreslují postoje k lidem, ke světu, k sobě a naznačují saturaci základních
psychických potřeb – životních motivačních tendencí i kvalitu prožívání. Znakem nepřizpůsobení
bývá příliš nerealistická volba, příp. zřejmé či skryté tresty, kruté agresivní rozhodnutí,
sadomasochistické motivy. Častý happy-end svědčí spíše o nižší seberealizaci nebo o zvýšených
autostylizacích.

Atribuce
Interpretace je podobná jako u předchozích pasáží. Předpokladem projekce vlastních rysů
a obsahů je, že se klient identifikuje s nabídnutou vztahovou skupinou, což nebývá vždy (někdy
se z referenční skupiny vyděluje); část klientů spontánně udává vlastní motivy, pokud se
domnívá, že nesdílí „většinové“ postoje. Identifikační vazbu napovědí odpovědi na přímou
otázku („A vy?“). Všímáme si nejen odpovědi, ale i emoční doprovod, obsahové i formální
znaky formulace.
Následný volný rozhovor mnohdy zpřesňuje naše postřehy. Usilujeme o to, aby v dialogu
byla iniciativa na straně klienta. Možné povzbuzující dotazy: „Jak se vám hra líbila?“; „Jaké jste
měl pocity?“; „Překvapily vás některé otázky nebo odpovědi?“
Všímáme si i nápadných projevů klienta:
- četné asociační blokády, formulační nejistota, rozpačitost, záporné emoce (můžou upozorňovat
na zvýšenou tenzi, anxietu)
-

zpomalené tempo, nápadně tichý hlas, inhibované chování, chybění
uvolnění, chudý emoční doprovod, hypomimie, sklon k selhání
(stísněné ladění, /sub/depresivita)

2.2. Projektivní obrázky
Projektivní obrázky (viz příloha II.) jsou další z řady verbálních metod, které mohou
výborně posloužit pro využití v terapii. Získané odpovědi napovídají o interpersonálních vztazích
a o případných problémech ve vztazích, o obavách, o způsobu komunikace, přáních klienta apod.
Ukážou se některé z dominantních pudů, emocí, komplexů a konfliktů osobnosti, cenná je i
schopnost testu ukázat potlačené tendence, které si subjekt nechce nebo nemůže připustit, protože
jsou pro něj nevědomé. Je užitečný pro interpretaci poruch chování, neuróz a psychóz.
Materiál testů tvoří 4 obrázky, ne kterých jsou méně strukturované (nejednoznačné)
situace.
Instrukce: „Ukážu vám několik obrázků, jsou to jen takové skicy. Chtěla bych, abyste mi
pověděl, co se asi na obrázku děje, jaký dojem ve vás kresba vyvolává. Nejprve si každý obrázek
prohlédněte, jen ho vnímejte, nemusíte hned vyjadřovat svůj dojem. Nechte pracovat fantazii.
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Pak si představte, že to je ilustrace k nějakému příběhu, pokuste se vymyslet krátkou
povídku, jakoukoli. Nechcete-li si zahrát na spisovatele, řekněte, jakým dojmem na vás kresbičky
působí:
- Koho by mohly osoby představovat, kdo by to mohl být?
- Co dělají, co říkají, na co asi myslí, co cítí?
- Co se asi stalo, co se stane pak, jak to vše asi dopadne?
Snažte se vyjádřit vše, co vám přijde na mysl.“
Pak předkládáme jednotlivé kresby. Klienta můžeme povzbuzovat, vyjádřit mu uznání,
klást i nesugestivní nepřímé dotazy. Po demonstraci všech čtyř obrázků se můžeme zeptat: „Které
obrázky na vás působí sympaticky? Proč? Které nesympaticky? Můžete mi říct proč?
Nakonec můžeme klienta vyzvat: „Pokuste se vytvořit si sám ve své představivosti svůj
vlastní podobný obrázek a popište jej.“
Pak vyjádříme uznání za spolupráci a můžeme přidat ještě několik nepřímých dotazů. Lze
se taky ptát, jak se mu hra líbila, případně nelíbila, můžeme taky připojit krátký volný rozhovor,
zaměřený na signifikantní odpovědi, a to i přímými otázkami: „Jak byste reagoval vy?“; „Jak
zpravidla vy reagujete v takové situaci?“ Takové dotazování může být mimo jiné užitečné pro
posouzení, zda šlo o suplementární či komplementární projekci.
Interpretace :
Interpretace vychází z existence dvou významných tendencí v lidské psychice:
1) Člověk je náchylný všechny mnohovýznamné situace, se kterými se v životě setká,
interpretovat ve shodě s vlastními zkušenostmi a potřebami.
2) Ve literární tvorbě se autor opírá o vlastní zkušenosti a vědomě nebo nevědomě
vykresluje vlastní city a potřeby v postavách svých „vymyšlených“ hrdinů. Subjekt tedy
mluví „sám za sebe“, když vykresluje své příběhy.
Uzlové body při analýze obsahu:
a) „hrdina“ – postava, s kterou se klient identifikuje
b) podněty prostředí – celkové uspořádání, všeobecná situace, chování postav, reakce
na podněty apod.
c) vnitřní stavy – city a emoce, okolnosti jejich vzniku a řešení (radost, štěstí,
vzrušení, konflikt, podezření, smutek, pesimismus aj.)
d) způsob, jímž se projevuje chování – reaguje na úrovni: fantazie (pouze si
představuje, jak by se projevil), premotorické (dělá plány, ale zamítá je, nebo je
neprovede), brzděného chování (hodlá něco učinit, ale zdrží se toho pro obavy
z následků), motorické (provádí své plány)
e) okruhy problémů – rodina (vztahy mezi rodiči a dětmi), láska, sexualita,
manželství, sociální vztahy, práce, vlastní „já“, hodnoty a světonázorové problémy
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f) závěry – zda jsou šťastné nebo nešťastné, úspěšné nebo neúspěšné, problémy se
vyřeší nebo zda stav konfliktu trvá.
g) znaky nepřizpůsobení (neuspokojivé interpersonální vztahy, emoční poruchy,
neurotická tenze, latentní agresivita apod.):
- realistický přístup chybí nebo je vyjádřen jen málo (fantastické motivy, bizarérie, snové prvky,
sci-fi atd.)
- zvýšená produkce strachu a úzkostí
- polarita celkového dojmu z obrázku je výrazněji posunuta k pozitivnímu nebo k negativnímu
pólu
- „sadomasochistické“ motivy – silná agrese, extrapunitivita, kruté tresty
- osoby percipovány s tendencí k extrémům – zcela ideální, idylické vztahy, nebo nelítostné,
kruté, zlé
- narušené interpersonální vztahy – osoby nepatří k sobě, vztahy nahodilé, silně konfliktní bez
naděje na smír, anebo příliš idealizované
- nápadnosti v kompozici – příběh končí tragicky (happy-end je znakem normality), nápadné
lakonické či naopak příliš rozvleklé vyjádření, ulpívání, znakem úzkosti a nejistoty je časté
„retušování“ příběhu, korigování prvků fabule
- nápadnosti ve stylizaci – slovníkové zvláštnosti, vulgarismy, slang, neologismy, extrémy
v tempu řeči aj.
- nápadnosti v chování – stále dotazování, snaha po souhlasu terapeuta, zvláštnosti v mimice,
v gestech, v emočních projevech, příp. vytrvalé odmítání úkolu, negativistický kriticismus,
selhávání.
Uvedených znaků se ovšem musí vyskytnout více, aby naše hodnocení nebylo unáhlené a
nesprávné.

ZÁVĚR
Jako u všech projektivních metod je pro optimální interpretaci produkce klienta zapotřebí
určité zkušenosti s danými technikami, jde o dovednost vytvářenou praxí. Doporučuje se zkusit si
metodu nejprve na sobě a na známých osobách. V další terapeutické práci s klientem pak
považujeme závěry za podněty, které konfrontujeme s dalšími informacemi, získanými jinými
metodami.
Uvedené projektivní techniky nejsou jediné, s kterými se dá v terapii pracovat. Mezi další
osvědčené verbální techniky patří např. Nedokončené věty, ROR (nebo ZTT), dále můžeme
pracovat i s grafickými metodami (Test stromu) ; případně s manipulačními, např. Hierarchie
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hodnot. Projektivní metody dávají možnost nahlédnout do celé osobnosti klienta a díky velkému
počtu nejrůznějších odpovědí umožňují větší individualizaci nálezu.
Přestože mám s používáním projektivních metod dobré zkušenosti, neaplikuji ji u všech
klientů. K rozhodnutí o vhodnosti jejich zařazení napovídá více faktorů – závažnost problému,
aktuální psychický stav klienta aj.
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PROJEKTIVNÍ INTERVIEW
I.

Preference

1. Nejdřív se ptáme na oblíbenou věc, pak na pocity, které vyvolává; následuje dotaz na
neoblíbenou věc a na pocity s ní spjaté. (Možno uvést i více preferencí.)
2. Jaká je vaše oblíbená barva? Jaké pocity ve vás vyvolává? A vaše neoblíbená barva,
máte-li nějakou (+ pocity).
3. Oblíbená květina, neoblíbená květina (+ pocity).
4. Oblíbené zvíře, neoblíbené zvíře (+ pocity).
5. Oblíbená krajina, krajinný typ, pak event. neoblíbená krajina (+ pocity).
6. Oblíbené roční období, příp. měsíc v roce, neoblíbené období (+ pocity).
7. Uveďte několik slov, která jsou vaše oblíbená (U každého řekněte proč); pak ty, která se
vám naopak vůbec nelíbí (A proč?). které slovo byste zvolil jako královnu slov. (A proč –
představy, asociace.)

II.

Imaginace

1) Test jména:
Jak se vám líbí vaše jména (křestní i příjmení)? Chtěl byste se jmenovat jinak (proč)?
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2) Test zlatého věku:
Teď trochu popusťte uzdu své fantazii. Představte si, že byste si mohl sám nařídit hodiny
svého života. Mohl byste se udělat mladším, třeba i dítětem; anebo byste mohl zůstat tak stár, jak
jste; nebo byste se mohl udělat starším. Co byste si přál? A proč?
3) Kdybych se znovu narodil:
Představte si, že byste se znovu narodil a sám si mohl určit místo a čas narození:
a)
b)
c)
d)

Kde byste se chtěl narodit? (stát, země, krajina…) A proč právě tam?
V které době? (v současnosti , v minulosti, v budoucnosti) A proč tehdy?
Které povolání byste si zvolil? A proč právě toto?
Trochu se zamyslete – co vše byste dělal jinak? A proč?

4) Test tří přání:
Kdyby to bylo možné, jak tomu bývá jen v pohádkách, a vyplnila by se vám tři přání, co
byste si nejvíc přál? Můžete si přát cokoli, i to, co je nepravděpodobné, že by se mohlo vyplnit.
Smíte si přát jen třikrát, ale je-li vám to málo, povolíme vám jedno či dvě přání navíc.

5) Kouzelná moc:
Jsme stále v království pohádek. Vžijte se do lákavé představy, že jste získal kouzelnou
moc. Můžete si vyčarovat, co byste chtěl, případně můžete něco odčarovat nebo přečarovat.
Pohrajte si s touto představou a řekněte, co byste vyčaroval či odčaroval. (Vždy se ptáme na
motivaci: „Proč právě toto?“)

Atribuce
4.
5.
6.
7.

Co myslíte, co vše může lidem způsobit radost? A vám?
Co vše může lidi trápit? A vás?
Z čeho mívají lidé strach? A vy?
Můžete uvést nějakou osobnost (obecně známou anebo z vašeho okolí), kterou jste si
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oblíbil, která je vám sympatická. Proč právě ona? (Můžete uvést i více osob)
8. A nyní uveďte aspoň jednu osobnost, příp. lidské vlastnosti, vyvolávající ve vás
nesympatie, odpor. A proč?

Využití psychoterapie při odvykání kouření
Helena Pavlíková
Osnova:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Úvod
Důvody kouření
Princip kuřáctví
Závislost a přístupy k léčbě
Motivace k abstinenci
Náhradní terapie nikotinem (NTN) – princip
Objektivní kontrola abstinence
Jak jednat s pacientem – základní léčba
Závěr

1. Úvod
Vybrala jsem si toto téma, protože se mě osobně dotýká. Já sama jsem kouřila víc jak deset let
dvacet cigaret denně. Několikrát jsem se pokoušela s kouřením přestat, ale nedařilo se mi to.
……………………
Je uváděno, že cigarety jsou jediným spotřebním zbožím, které používáno k tomu účelu, k němuž
bylo vyrobeno, tj. ke kouření, způsobuje smrt. Neexistuje jiná droga, kterou by bylo možné tak
často a legálně aplikovat.
Kouření se podílí 20 % na vzniku kardiovaskulárních, 30 % nádorových a 75 % chronických
plicních onemocnění. Tři čtvrtiny kuřáků by si přálo přestat kouřit, ale kupují si cigarety proti své
vůli.
Kouření není zlozvyk, je to závislost psychosociální a u většiny kuřáků i fyzická. Je to naučené
chování, které si kuřák fixoval několik měsíců až let, proto je odvykání dlouhodobou záležitostí.

2. Důvody kouření
-

Kouření jako požitek, potěšení, odměna.
Stimulace - kouření jako prostředek ke zlepšení soustředění, udržení pracovního tempa,
aktivity, kondice. Cigareta dokáže kuřáka rychleji probudit.
Manipulace – kuřákovi přináší potěšení si pohrávat s kuřáckými potřebami, cigaretou,
krabičkou cigaret, zapalovačem apod.
Kouření jako obřad – ceremoniál vytáhnutí a zapálení cigarety, vyfukování a pozorování
dýmu.
Relaxace - kouření jako prostředek k uvolnění, únik ze stresové situace, úzkosti, strachu,
napětí.
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-

Společenská záležitost – nabídnutí a zapálení cigarety napomáhá navazovat kontakty a
překonává napětí a rozpaky.
Kouření z nudy – přináší falešný pocit aktivity.
Návyk – kouření již nepřináší tolik potěšení. Kuřák si automaticky zapaluje jednu cigaretu
za druhou.
Neudržitelná touha po cigaretě jako droze, nikotinu.

3. Princip kuřáctví
Nikotinová závislost je chronickou nemocí, readaptace acetylcholinových receptorů po zanechání
kouření může trvat u závislých kuřáků více než rok. To je i částečné vysvětlení pro relaps
závislého kuřáka mezi třetím až dvanáctým měsícem po skončení náhradní terapie nikotinem.
Kritériem pro posuzování úspěšnosti je dlouhodobá a absolutní abstinence.

4. Závislost a přístupy k léčbě
Psychická je závislost na cigaretě jako takové, na předmětu, bez ohledu na její složení.
Fyzická závislost se projevuje abstinenčními příznaky při nedostatku nikotinu, které se
subjektivně projevují jako podrážděnost, agrese, deprese, neklid, neschopnost odpočívat,
neschopnost koncentrace, zvýšená chuť k jídlu, lehké bolesti hlavy, buzení během spánku,
nutkavá touha po cigaretě, zvýšení hmotnosti, zácpa, pocení, kašel.
Moderní koncepce léčby kuřáctví spočívá v ovlivnění sociálně-psychologických vazeb
behaviorální terapií spolu s medikamentózní léčbou při fyzické závislosti.
Léčba abstinenčních příznaků:
náhradní terapie nikotinem (NTN)
psychologická léčba poskytuje základní podporu, varuje před rizikovými situacemi a
nabízí realistická očekávání
dietní program v případě přírůstku na váze – omezení tuků a cukrů, zvýšení tělesné
aktivity
někdy clonidin, nebo glukosa a triptofan, případně antidepresiva

5. Motivace k abstinenci
Nejčastějším důvodem k rozhodnutí přestat kouřit je důvod zdravotní, sociální nebo finanční.
Obvyklá je jejich kombinace.
Pokud motivace k abstinenci chybí, je na lékaři - terapeutovi, aby pomohl pacientovi motivaci
najít např. podle metody „4R“.
relevance – hledání motivace relevantní zdravotnímu stavu, rodině a sociální situaci apod.
risks – probrat akutní i dlouhodobá potencionální rizika kouření
rewards – najít potencionální prospěch pro pacienta z toho, že přestane kouřit
repetition – opakovat motivační intervenci
Základem je hledání nového životního stylu, změna životního stylu dosavadního.

6. Náhradní terapie nikotinem (NTN) – princip
Principem NTN je potlačení vzniku fyzických abstinenčních příznaků nebo jejich
minimalizace alternativním přísunem nikotinu. Nikotin je dodáván do těla v menší dávce, než
když pacient kouřil. NTN usnadňuje abstinenci.
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Na našem trhu jsou nikotinové preparáty volně prodejné v lékárnách, pacient si je hradí sám a
dají se v zásadě doporučit každému kuřákovi s ohledem na jeho závislost a množství nikotinu
v preparátu. Nejpopulárnější a nejznámější je použití nikotinových náplastí a žvýkaček.
Náplast – její výhodou je jednoduchá aplikace a možná kombinace NTN. Náplast
poskytuje kontinuálně určitou hladinu nikotinémie po celý den a v době, kdy by mohlo
dojít ke krizi může pacient využít ke zvýšení hladiny nikotinu i žvýkačku nebo jinou
formu NTN. Tato kombinace je však omezená. Vedlejší účinky jsou minimální a to
omezené na lokální, mírné a krátkodobé kožní reakce. Z tohoto důvodu je nutné střídat
umístění náplasti. Taktéž jsou uváděny poruchy spánku u náplastí na 24 hod.
Žvýkačka - je používána při kožních reakcích na náplast. Vedlejší účinky: bolesti
v ústech, škytavka, bolest čelistního kloubu, žvýkačka se lepí na zubní protézu,
nechutenství, pachuť v ústech.
Na trhu jsou dostupné i jiné formy NTN a to např. inhaler nicorette – plastová špička
s nikotinovou kapslí, která řeší jak fyzickou, tak psychickou závislost na cigaretě a
nikotinový nosní spray.
Je nutné nejprve přestat kouřit a poté aplikovat NTN. Kompletní návod na použití jednotlivých
preparátů je k dispozici na propagačních letácích jednotlivých preparátů, příbalových letácích,
nebo je možné se poradit s lékárníkem.

7. Objektivní kontrola abstinence
-

Smokerlyzer – přístroj, do něhož pacient hluboce vydechne vzduch z plic. Hodnotí se
množství CO - expozice produktů spalování za posledních 12 hodin.
Krevní, močový nebo slinový test na přítomnost kotininu, což je metabolit nikotinu. Jeho
poločas je 20 hodin.
Krevní nebo močový test na přítomnost thiokyanátu, který je metabolitem kyanidu
přítomného v tabákovém kouři. Poločas je jeden týden.

8. Jak jednat s pacientem - základní léčba

-

-

Terapeut zjistí, zda je pacient namotivován k odvykání kouření či nikoli. Zajímá se o to,
co pacient kouří, v jakém množství, od kolika let. Informuje pacienta o nutnosti zanechání
kouření, motivuje ho k abstinenci.
Terapeut podporuje pacienta, aby sám hovořil o svých obtížích a obavách, které souvisí
s odvykáním kouření. Psychicky podporuje pacienta v jeho rozhodnutí přestat kouřit a
v podpoře pokračuje i během odvykání. Ochotně odpovídá na pacientovy případné
otázky.
Terapeut pomůže kuřákovi pochopit jeho závislost, typické kuřácké situace.
Terapeut naslouchá pacientovi a je jednoznačně a jasně ochoten mu pomoci .
Terapeut stanoví míru závislosti na nikotinu pomocí základního testu - Fagerstromova
testu závislosti na nikotinu.

Fagerstromův test závislosti na nikotinu

Jak brzy po probuzení si zapálíte cigaretu?
Odpověď

body
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Do 5 min.

3

Za 6-30 min.
Za 31-60 min.
Po 60 min.
Je pro Vás obtížné nekouřit tam, kde to není dovoleno?
Odpověď
Ano

Ne

2
1
0
body
1

0

Které cigarety byste se nejméně rád vzdal?
Odpověď
Té první ráno
Kterékoli jiné
Kolik cigaret denně kouříte?

body
1
0

Odpověď
10-20
21-30
31 a více
Kouříte víc v prvních hodinách dne po probuzení než ve zbytku dne?
Odpověď
Ano
Ne

body
1
2
3
body
1
0

Kouříte, i když jste nemocný tak, že strávíte většinu dne na lůžku?
Odpověď
body
Ano
1
Ne
0
Po sečtení získaných bodů hodnotíme závislost na nikotinu takto:
0 -1 body ….. žádná nebo velmi nízká, 2- 4 body ….. nízká, 5 bodů ….. střední, 6 -7 bodů …..
vysoká, 8 -10 bodů ….. velmi vysoká.
Existuje řada dalších doplňujících testů, které pomohou určit míru závislosti na nikotinu. U
vysoké a velmi vysoké závislosti na nikotinu lze očekávat silné abstinenční příznaky a
doporučuje se NTN.
Pomocí smokerlyzeru demonstruje pacientovi jeho momentální obsah CO v plicích.
Pokud pacient dnes kouřil, hodnoty budou oproti „abstinujícím plicím“ vysoké. Terapeut
umožní pacientovi srovnání při dalších kontrolách.
Terapeut nabídne pacientovi NTN.
Jestliže je pacient namotivován a rozhodl se přestat kouřit, společně vyberou den „D“, od
kterého pacient přestane kouřit. Je vhodné, aby byl tento den stanoven v dostatečném
předstihu, aby se na něj mohl pacient připravit. Terapeut doporučí den klidný, například
začátek víkendu nebo dovolené.
Terapeut informuje o možnosti postupného snižování množství vykouřených cigaret nebo
zanechání kouření naráz.
Pacient večer před dnem D odstraní veškeré kuřácké potřeby a cigarety ze svého okolí.
Uvědomí o svém rozhodnutí své nejbližší a požádá o jejich podporu v podobě
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-

-

nekuřáckého prostředí doma případně na pracovišti. Každý má právo být v nekuřáckém
prostředí.
Terapeut připraví pacienta dopředu na situace, kdy by se mu mohlo začít chtít kouřit a
nabídne mu za cigaretu alternativní činnost: zhluboka se nadechnout a zadržet dech, vypít
sklenici čisté vody, namočit si ruce, osprchovat se, vyčistit si po jídle zuby, žvýkat
žvýkačku bez cukru, pískat si, jít na procházku, zaměstnat se domácími pracemi, hrát si
s drobným předmětem apod. Doporučí změnu dosavadního stereotypu dne, nepít alkohol a
kávu, zvýšit tělesnou aktivitu.
Terapeut učí pacienta odmítnout cigaretu.
Terapeut upozorní na rizika relapsu, pokud se kouří v domácnosti, na pracovišti, u přátel.
Terapeut podporuje pacienta, aby si za všech okolností uvědomoval i další nebezpečné
situace: spěch, stres, alkohol, špatná nálada.
Terapeut doporučí pacientovi, aby si našel někoho, kdo ho bude v jeho abstinenci
podporovat (partner, kamarád, apod.), s kým bude moci o své abstinenci otevřeně hovořit.
Terapeut nabídne pacientovi psaní deníku. Pacient má možnost se ze svých pocitů
vypsat. Pomůže mu to hlavně v začátcích abstinence. S deníkem je možno pracovat při
dalších kontrolách.
Terapeut plánuje další návštěvy a kontroly pacienta v předem stanovených termínech.
Terapeut má možnost využít několika metod, kdy je možné objektivně zkontrolovat
pacientovu abstinenci.
Terapeut připomíná pacientovi zdravotní a sociální odměny při jeho dlouhodobé
abstinenci.
Kontrola hmotnosti ze strany pacienta. Pacient je terapeutem informován o zdravé
životosprávě a stravování se zvýšeným množstvím ovoce a zeleniny a omezením tuků a
cukrů.
V případě relapsu terapeut podpoří pacienta, aby neztrácel hlavu, s abstinencí je možno
znovu začít.

9. Závěr
Výše uvedenou léčbu praktikují jak specializovaná zdravotnická pracoviště, tak i praktičtí lékaři
při jejich denní praxi. V naší republice existuje široká síť poraden pro odvykání kouření, kde se
díky kombinaci psychoterapie a NTN daří kuřákům zvládat jejich závislost na nikotinu.
……………………
I já jsem patřila k těm, kteří několikrát přestali kouřit, ale znovu začali. I když jsem vydržela
nekouřit dva i tři měsíce, přece jsem znovu začala. Bylo mi jasné, že jsem na nikotinu závislá jak
psychicky, tak fyzicky. Chtěla jsem přestat kouřit, ale bála jsem se abstinenčních příznaků, které
jsem už zažila při předešlých pokusech s odvykáním.
Tentokrát bylo mojí motivací plánování těhotenství a darování kostní dřeně. Měla jsem opět
obavy, že to sama nezvládnu, tak jsem vyhledala odbornou pomoc. Obrátila jsem se na
zdravotnický personál v Poradně pro odvykání kouření při OHS v Mostě. V poradně jsem se
setkala s pochopením a ochotou naslouchat. Vyhovoval mi vlídný přístup zdravotnického
personálu, mohla jsem mluvit o svých obavách z abstinence, ptát se na podrobnosti s tématem
souvisejícím. Už jsem na to nebyla sama. Stanovila jsem si den „D“ bez toho, aby na mne někdo
naléhal. Cítila jsem se svobodná ve svém rozhodnutí.
„Berličky“ v podobě nikotinových náplastí mi ze začátku abstinence velice pomohly. (Jiné formy
NTN jsem nevyužila ani nezkusila.) Mohla jsem se věnovat práci i soukromému životu
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v relativním klidu bez fyzických abstinenčních příznaků. Sledovala jsem svoje tělo a sílu náplastí
jsem si snižovala sama v závislosti na reakci mého těla. NTN jsem používala během prvního
měsíce abstinence. Nepovažovala jsem za nutné pokračovat v ní i nadále, i když mi to bylo
terapeutem a příbalovými letáky na náplastech doporučováno.

Během každé návštěvy v poradně jsem vydechovala do smokerlyzeru, kde se
vyhodnocovala hladina CO v plicích. Osobně mi vyhovovalo, že jsem „pod
kontrolou“ a nemohu podvádět. Poradnu jsem navštěvovala skoro celý rok.
Brala jsem vážně možná rizika relapsu, vyhýbala jsem se kuřáckému
prostředí, restauracím, nepila jsem alkohol apod.
Po tří měsíční abstinenci jsem darovala kostní dřeň, později otěhotněla.
Narodila se mi krásná zdravá dcerka a já jsem spokojena sama se sebou, že
jsem nás obě nevystavila žádnému riziku, které je s kouřením v těhotenství a
během kojení spojeno.
Jsou to dva roky, co nekouřím a přes to i teď mám chuť si cigaretu zapálit. Poradna, kam jsem chodila já už dnes neexistuje. Byla zrušena kvůli
nedostatku finančních prostředků.

Použitá literatura:

Odvykání kouření v denní praxi lékaře, E. Králíková, J. T. Kozák
Už nekouřím, P. Uchytil
Dnes naposled!, MUDr. Jiří Kozák, Csc.

Internet:

www.nicorette.cz

Motivační skupina s mladistvými uživateli drog
Rataj Pavel
Úvod
Začátkem minulého roku (2003) jsme na mém tehdejším pracovišti (SVP Klíčov - ambulantní
oddělení Klíč) přišli s nápadem otevřít pro naše klienty, kteří měli problém s drogami
(návykovými látkami), motivační skupinu. Vycházeli jsme při tom z koncepce, že léčba drogové
závislosti má obvykle tři fáze. V té první by měl klient získat pocit závazku a motivace ke změně.
A právě tato fáze bude předmětem mé práce. V první části se budu snažit podat stručný přehled
teoretických východisek, od kterých se naše práce začala odvíjet, v druhé části popíši konkrétně,
jak se motivační skupina vyvíjela, a v závěru pak nabídnu shrnutí úspěšných a neúspěšných bodů.
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I. TEORETICKÁ ČÁST
V této části vymezím pojem motivace, motivované chování, dále nastíním základní informace
o hlavní metodě - motivačním tréninku, a dále základní informace o procesu změny. Také musím
v tomto okamžiku zmínit, že popisovaný model práce se odráží spíše od kognitivně behaviorálního přístupu s ostatními technikami než od tradičního pojetí závislosti jako modelu
nemoci.

1. Motivace
Motivace má velmi těsný vztah k pojmu chování. Je částečnou (alespoň prozatím) odpovědí
na to, proč se člověk vůbec chová tak, jak se chová. Motivace jako termín je odvozen z latiny
(moveo, -ere, movi, motum - hýbati, pohybovati). Vyjadřuje hybné síly chování, jeho činitele.
Pojem motivace je vymezován různě. Nuttin (1987) chápe motivaci jako hypotetický proces,
jehož podstatným znakem je zaměřování a energetizace chování. Tato definice překonává starší
pojetí, v němž byla motivace chápána jen jako proces energetizace chování. Zimbardo (1983)
vyjadřuje pojmem motivace druh postulované intervenují proměnné a zahrnuje následující
fenomény: 1. energii, vzrušení 2. zaměření této energie na určitý cíl 3. selektivní pozornost pro
určité podněty a změněnou vnímavost pro jiné 4. organizaci aktivity v integrované vzorce reakcí,
pop. jejich sekvenci 5. udržování zaměřené aktivity, dokud se nezmění výchozí podmínky. V
tomto smyslu pak pojem motivace vysvětluje psychologické důvody chování, jeho subjektivní
význam a současně vysvětluje pozorovanou variabilitu chování, proč se různí lidé orientují na
různé cíle. Thomae (1965) shrnuje různé významy pojmu motivace v psychologii: 1. motivace
jako příčina pohybu, 2. motivace jako důsledek změn stavu organismu, 3. motivace jako
abstrakce z kontinua aktivace, 4. motivace jako determinanta zaměřování chování, 5. motivace
jako výklad smysluplných souvislostí duševního života a 6.motivy jako důvody rozhodování v
situaci volby (Nakonečný, 1997).
Z hlediska této práce je nutná otázka, zda je či není veškeré chování motivované. V průběhu
20. století byly názory různorodé - pro i proti. Uznáme-li fakt, že existuje nevědomá motivace
(tj. motivace, jejíž původ a smysl subjekt nezná), musíme připustit, že veškeré chování člověka
(tj. chování v rovině molární, vystupující jako psychologicky smysluplné) je motivováno.
Z pohledu léčby se tedy přikláníme k tomu, že neexistuje nemotivovaný klient, nemotivované
chování. Klíčovou otázkou je tady pak spíše: Kam tato motivace směřuje? Které z rozhodnutí
budou tou nejlepší volbou? Jak Davies in Rotgers (1999) zdůraznil, všichni uživatelé drog jsou
motivovaní (a mnozí z nich velmi silně), ale obvykle v tom smyslu, že chtějí pokračovat v
užívání.
Tradiční léčebná filosofie byla nesena přesvědčením, že účinná léčba je možná teprve poté,
co drogová kariéra vyústí do debaklu a uživateli nezbývá než hledat pomoc pro nový začátek.
Čekat na to, až klient dozraje k motivaci, je však dnes pokládáno za neefektivní a neetické.
Moderní terapeutický koncept, opírající se o nashromážděné vědomosti o závažných důsledcích
drogových závislostí a poznatky o jejich léčbě, se spíše opírá o tyto charakteristiky: včasný
začátek léčby, individualizovaný přístup, podpora motivace, prevence relapsu, zužitkování
nedobrovolného léčení... (Kalina, 2000)

2. Motivační trénink
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Požadavek včasného zahájení léčby s sebou přináší i potřebu získávat a posilovat motivaci
klienta, která je často velmi nízká. Málokdy můžeme očekávat, že klient sám vyvíjí zralou
iniciativu při řešení svých problémů. Motivační trénink v rámci předléčebného poradenství
obvykle znamená usilovnou práci na nižších stupních vývoje motivace (viz vývoj motivace) a
vyžaduje určitý čas a počet setkání, aby se motivace vůbec propracovala.
Vývoj motivace:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

popírá, že má vůbec nějaké problémy (problémy mají ostatní)
připouští, že má nějaké problémy, ale popírá problémy s drogou
připouští, že má problémy s drogou, ale popírá, že potřebuje odbornou pomoc
připouští, že potřebuje odbornou pomoc, ale popírá, že potřebuje ten typ léčby či
intervence, který mu nabízíme
smlouvá a uzavírá obchod
pasivně se podrobuje
vyvíjí aktivitu s žádostí o pomoc, pomoc přijímá se samozřejmostí a očekává ocenění za
to, že ji přijímá nebo za banality - cítí se zraněn, nevytváří-li se kolem něj příhodné
podmínky pro jeho úsilí (testování)
vyvíjí stále zralejší iniciativu při řešení problémů aktuálních i budoucích (Zdroj: Nešpor,
1997)

Metodu motivačního tréninku nahlížím pro dané téma jako bazální pilíř své práce. Základní
definice motivačního tréninku říká, že jde o plánovaný a strukturovaný proces terapeutické
intervence zaměřený na postupné zvyšování motivace klienta pro žádoucí změnu chování. Při
motivačním interview se terapeut pečlivě vyhýbá klasické konfrontaci, během níž terapeut prosazuje nutnost změny, ale klient ji odmítá. Nesnaží se klienta přesvědčit přímo, ale systematicky
usiluje o to, aby nutnost změny vzešla od klienta. Povzbuzuje ho k účasti a ke změně, vytváří
vřelou a empatickou atmosféru, která klientovi umožňuje prozkoumat ambivalentní pocity
týkající se změny. Terapeut nekonfrontuje klienta s odporem přímo, ale šikovně jej odkloní, aby
ho povzbudil k otevřenému zkoumání. Skrytým cílem tohoto procesu je vyvolat u klienta rozpor
mezi současným chováním (reálné já) a vytouženými cíli (ideálnější já). Takový rozpor je
motivujícím činitelem, který spouští proces změny chování (Prochaska a Norcross, 1999).
Základními cíli motivačního tréninku je vytvoření kognitivního rámce pro klientovu akceptaci
diagnózy a terapeutického plánu, vytvoření kognitivního rámce pro žádoucí změnu chování,
vytvoření kognitivního rámce pro klientovo přijetí odpovědnosti za vlastní chování. Je také nutné
racionalizovat klientův sebeobraz ve vztahu k drogám a vytvořit rámec pro přijetí a zvnitřnění
externalizovaných důvodů pro změnu chování.
Neméně důležité je znát a umět zásady motivačního tréninku - tedy poskytnout pozornost,
péči, pomoc, umět odpovídat klientovi na reálné problémy, nabídnout integrované možnosti v
dané situaci, respektovat práva klienta, vyhýbat se minimalizujícím intervencím, umět zahrnout
do práce s klienty KBT, vzdělávat atraktivní formou, pokud je to možné, zahrnout rodinu a
pracovat se sociálním kontextem. (Počarovský, 1999).
Hlavní koncepce tohoto typu intervence je, že odpovědnost za změnu leží na klientovi,
zatímco úkolem terapeuta je vytvoření takového prostředí, které usnadní klientovu vnitřní
motivaci ke změně. Miller a Rollnick in Rotgers (1999) popisují aktivní složky motivačního
pohovoru pomocí zkratky FRAMES. F znamená poskytování zpětné vazby vzhledem k klientovo
stavu, R představuje odpovědnost samotného klienta za rozhodnutí o změně, A je poskytování
jasných a objektivních rad, M znamená nabídku (menu) možností změn a různých strategií, L
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zastupuje empaticky poskytované informace a S znamená podporu klientovy naděje a sebedůvěry.
Motivační trénink není všelék. Je to metoda, která může pomoci určitým lidem, v určitém
momentu a v určitých situacích. Je to přístup zvláště užitečný pro práci s klienty, kteří prožívají
stav ambivalence nebo konfliktu v oblasti chování a možnosti změny. Motivační trénink
vyžaduje změnu v zaměření terapeuta. Musí se naučit zaujmout místo pasažéra a důvěřovat
klientovu řidičskému umění. (srovnej Rotgers, 1999, s.227)

3. Změna
Změna se odehrává ve třech dimenzích: 1. proces změny, 2. stádia a 3. úrovně.
Procesy jsou skryté či zjevné aktivity, do nichž lidé vstupují, aby změnili emoce, myšlení,
chování, nebo vztahy, týkající se určitých problémů nebo způsobů života. Jedná se především o:
zvyšování vědomí, katarze/dramatická úleva, přehodnocení sebe, přehodnocení okolí,
sebeosvobození, sociální osvobození, protipodmiňování, ovládání podnětů, manipulace
s následky a pomáhající vztah. (blíže Prochaska a Norcross, 1999)
Stadia změny, jak je v současnosti chápeme, představují specifické konstelace postojů, záměrů a
chování, které se vztahují k postavení jedince v cyklu změny. Poskytují časovou dimenzi, ve které se změna uskutečňuje. Každé stadium odráží nejen časový úsek, ale také řadu úkolů, které je
nutné splnit, aby mohlo dojít k posunu do dalšího stadia. Změna probíhá v několika sériích pěti
stadií: prekontemplace, kontemplace, příprava, akce a udržení (podrobněji viz. níže).
Úrovně změny představují hierarchické uspořádání pěti odlišných, ale navzájem propojených
úrovní psychologických problémů, s nimiž se lze v psychoterapii setkat. Úrovně jsou následující:
symptomy a problémové situace, maladaptivní kognitivní procesy, současné interpersonální
konflikty, rodinné a systémové konflikty, intrapersonální konflikty. Tyto úrovně nejsou
nezávislé nebo izolované. Naopak, změna na jakékoli úrovni pravděpodobně přinese změnu i na
ostatních úrovních. K symptomům často patří intrapersonální konflikty; maladaptivní kognitivní
procesy často odrážejí rodinná/systémová pravidla či přesvědčení...
Původně byla změna chápána jako lineární proces ale později se zjistilo, že je lepší přejít
k modelu spirály změny. V takové spirále mohou lidé projít od kontemplace k přípravě, k akci a
k udržení, ale u mnoha z nich dojde k recidivě problému. Lidé pak regredují na dřívější stadium.
Model spirály předpokládá, že většina „recidivistů“ není uzavřena v nekonečných kruzích a že
neregreduje až na úplný začátek. Místo toho se jedinci pokaždé, když znovu procházejí
jednotlivými stadii, mají možnost poučit z chyb a mohou se pokusit udělat v dalším kole něco jiného.
Nyní je ještě vrátím k tomu, jak Prochaska, Di Clemente a Norcross (1992) popsali model
stadií změn. Tito autoři vytvořili předpoklad pěti stadií změny, kterými jedinec prochází na cestě
k zahájení a udržování této změny:
1) prekontemplace - člověk nevěří, že má problém, který by vyžadoval změnu
2) kontemplace - začíná uvažovat o možnosti, že nějaký problém má, ale je dosud
ambivalentní a nepřijímá žádná opatření vedoucí ke změně
3) příprava - konečně uvěří v existenci problému, na který je třeba se zaměřit, začne
zvažovat možnosti změny a připravuje se na její realizaci
4) akce - začíná realizovat specifické změny chování
5) udržování - již provedl určité změny a nyní se snaží o jejich udržení.
(Prochaska a Norcross, 1999)
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V rámci tohoto modelu je pacient, původně považovaný za “popírajícího“, jednoduše
hodnocen jako pacient v prekontemplačním nebo kontemplačním stadiu připravenosti ke změně.
Při práci v rámci tohoto modelu jsou léčebné cíle krátkodobé a specifické. Cílem práce s těmito
klienty bude stav, ve kterém by si mohli začít připouštět, že možná mají s návykovými látkami
nějaký problém. Toho dosahujeme objektivním probíráním nepříznivých i pozitivních důsledků
užívání drog.
Model stadií změny je důležitý svou myšlenkou, že změna je spíše než jednotlivou událostí
procesem. Také úkoly terapeuta v různých stadiích se liší:
 ve stadiu prekontemplace je cílem probudit v klientovi pochybnosti a umožnit mu vidět
rizika spojená s užíváním - prostřednictvím informací a zpětné vazby
 ve stadiu kontemplace je vhodné přistupovat tak, že spolu s ním prozkoumáváme jeho
závislé chování z obou stran a hledáme, na kterou stranu se rovnováha vychýlí,
připomínáme důvody ke změně i riziky toho, kdyby nenastala. Neměli bychom zapomínat
na posilování sebedůvěry při překonávání problému
 vlastní rozhodnutí a proces přípravy ke změně by mělo být podpořeno pomocí určit nejlepší
postup činnosti
 v akci potřebují cítit podporu a ocenění za každý dosažený úspěch
 pro udržení dosažené změny je také nezbytná prevence relapsu, minimalizovat problémy
spojené s případným lapsem, obnovit původní rozhodnutí ke změně a znovu zahájit proces
kontemplace a rozhodování. (Nešpor, 1997, Rotgers, 1999, Prochaska a Norcross, 1999).
Z hlediska motivační skupiny jsou nejdůležitější především první tři stádia. Musím však také
připomenout, že je nutné brát v potaz fakt, že během určitých stadií změny jsou v popředí určité
procesy změny, tak jak to ukazuje tato tabulka:
Prekontemplace

Kontemplace

Příprava

Akce

Udržení

Zvyšování vědomí
Dramatická úleva
Přehodnocení okolí
Přehodnocení sebe
Sebeosvobození
Protipodmiňování
Ovládání podnětů
Manipulace s následky

II. PRAKTICKÁ ČÁST
Motivační skupinu s mladistvími uživateli návykových látek jsme realizovali v rámci
ambulantního oddělení Klíč (VÚ a SVP Klíčov). Toto zařízení pracuje především s
problémovými dětmi a adolescenty. Problémy jsou zde různorodé - od specifických poruch učení,
LMD, přes výchovné problémy, záškoláctví, krádeže, trestnou činnost, poruchy chování až po
problémy spojené s užíváním návykových látek. Většina mladých klientů přichází pod vnějším
tlakem rodičů, kurátorů či školy.
Motivační skupina vznikla v březnu 2003 jako odpověď na zvyšující se počet klientů, kteří
měli ve své anamnéze užívání návykové látky, především pak ve fázi rekreačního a škodlivého
užívání, s prioritní látkou - THC, pervitin a alkohol. Na základě této poptávky, jsme se rozhodli
nabídnout těmto klientům motivační skupinu (dále jen MS), která by byla vedena koterapeuticky
(muž - žena).
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Motivační skupina nemá prioritně ambice léčebné, ale jde spíše o zpřesnění diagnózy a její
hlavní funkcí je práce na motivaci směrem k rozhodnutí o změně (tj. přestat užívat, začít
abstinovat). Jde o skupinu otevřenou, spíše poradensky, podpůrně a nácvikově orientovanou,
která též využívá některé prvky ze skupinové terapie, především pak dodávání naděje, podporu,
předávání informací, rozvoj sociálních dovedností, probíhá zde jisté interpersonální učení,
ventilace aktuálních problémů., nácvik změny chování, získávání zpětné vazby...
Základní podmínkou pro vstup do motivační skupiny je podstoupení minimálně jednoho
individuálního rozhovoru. MS má velmi jednoduchá pravidla:
1. Klient musí na skupinu dorazit v neintoxikovaném stavu. Výrazná intoxikace nebo odvykací
stav jsou nepřípustné.
2. Je zakázáno přinášet jakékoli drogy nebo alkohol. Manipulace s drogou je zakázána nejen na
oddělení, ale i v jeho blízkém okolí.
3. Násilí na oddělení a jeho okolí je nepřípustné.
4. Je zakázáno mimo skupinu vynášet jakékoli informace o ostatních klientech.
Klientela MS je různorodá. Dolní věková hranice nebyla stanovena (nejmladší klient měl 14
let), věkové pásmo se pohybovalo v rozmezí 14 - 20 let, nejčastěji kolem 16 - 17 let. V průběhu
březen - prosinec 2003 navštívilo MS 23 klientů, z toho 8 dívek. Nejvíce jsme na jednom setkání
zaznamenali 9 klientů. V období letních prázdnin se dvakrát stalo, že nepřišel ani jeden klient.
V průměru však docházeli 3 - 4 klienti. Nejčastěji jde o klienty užívají THC, dále pak pervitin,
alkohol. Klienty je možno rozdělit do několika skupinek:
1. nejčastější skupinu tvoří klienti, kteří začali navštěvovat MS v rámci svého ambulantního
programu, tzn. že kromě MS podstupují ještě individuální a rodinné setkání. Pak se dělí ovšem
na 2 podskupiny:
 ti, kteří chodí do MS aktivně (pravidelně, svou neúčast omlouvají) a „určitým relativním
způsobem se jim daří“ dle jejich individuálních cílů (tzn. že někdo začal pomalu
dodržovat abstinenci, jiný začal „fungovat“ ve škole i domácích povinnostech, jiný chodil
na skupinu, opakovaně selhával, ale rodiče nesáhli k možnosti nedobrovolného pobytu...)
 ti, kteří na MS chodí nahodile, své absence neomlouvají, opakovaně přicházejí na skupiny
se zpožděním či intoxikováni, opakovaně selhávají ve svých individuálních cílech, nadále
užívají drogy bez zájmu ke změně - po zvážení týmu je rodičům doporučen dobrovolný či
nedobrovolný pobyt. MS do nástupu připravuje klienta na jeho roli na pobytu, podávání
informací o daném typu pobytu apod.
2. klienti čekající na léčbu nebo žádající o zprostředkování léčby jinde - nejčastěji krátkodobou
ústavní léčbu (např. na naše oddělení Alternativa, kde v tu dobu byl stop stav) - někteří už
přicházejí s konkrétním termínem nástupu. Takové klienty se snažíme udržet, stabilizovat a
podporujeme je v jejich často křehké motivaci k léčbě a snažíme se je provést čekací dobou.
3. klienti vracející se do MS po neúspěšné ústavní (pobytové) léčbě. Na základě průběhu jejich
pobytové léčby se je snažíme stabilizovat, podpořit je v dosud dosaženém stádiu změny a
popř. pro ně najít další alternativu intenzivnější léčby, např. denní stacionář, abstinenční
skupinu.
4. klienti, kteří nechtějí víc, než MS. Indikace MS je však u těchto klientů sporná, často se jedná
o klienty, kteří opakovaně selhali, a o další léčbu se nechtějí pokoušet nebo jde o klienty, kteří
opakovaně selhávali v abstinenční (doléčovací) skupině.
Většina klientů se nachází ve fázi prekontemplace a kontemplace (blíže viz. teoretická část).
Někteří klienti se v průběhu ambul. léčby „dopracovali“ až do fáze akce (začali abstinovat, začali
měnit své životní návyky). V takovém případě je pak zajištěn přechod do následné skupiny
(doléčovací resp.abstinenční - která je koncipována jako doléčovaní pro klienty, kteří ukončili
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různý typ pobytové - většinou krátkodobé - léčby, jako např. oddělení Alternativa či PL
Bohnice).
Motivační skupina je do značné míry postavena na stabilizačních prvcích, kam patří stále
stejný čas, stejné místo, stejní lidé, možnost i další rozšířené péče a prostor k vlastnímu
rozhodnutí. Velmi často ujišťujeme naprosto nespolupracujícího klienta, že pokud se mu
nepodaří jeho současný plán, tak se může kdykoli objevit znova u nás a pokud dorazí ve čtvrtek
v 17.30, tak MS bude na svém místě a s ní i některý z aktuálně přítomných terapeutů. Často se k
nám tak vracejí klienti, kteří selhali v ústavní léčbě a my jim pomáháme stanovit nový plán léčby.
Role terapeuta motivační skupiny je závislá na dané situaci ve skupině a také na přítomném
složení skupiny (z hlediska stadia ve kterém se nacházejí). Může se jednat o roli aktivního vůdce,
komentátora, trenéra, aktivátora, moderátora či autentické osoby. Snaží se o rozehrání
vzájemných interakcí, nabádá ostatní k poskytování zpětných vazeb, ilustruje na příkladech či
kazuistikách a případech jednotlivých členů skupiny některé zákonitosti, poskytuje a nabízí nové
informace, snaží se navodit rozpory tak, jak bylo výše uvedeno v teoretické části (v rámci MI) a
také se snaží využít skupinovou dynamiku (pokud to jde), a také vybízí ke vzájemnému sdílení
jednotlivých problémů. Ve velkém měřítku používá jednotlivé prvky motivačního tréninku a
snaží se „posunout“ klienta do dalšího stádia. Podle situace je buď přísný, kontrolující a náročný,
častěji však mírný, laskavý a ochranitelský. V očích klientů motivační skupiny by měl vytvářet
obraz nesmlouvavé, ale laskavé a chápající autority, která je bezpečně provede jejich snažením a
ponechá přitom dostatek prostoru pro jejich vlastní rozhodnutí. Z našich zkušeností se ukazuje, že
výrazná podpora a vedení patří mezi hlavní potřeby váhajících klientů se spornou motivací, kteří
vstupují do procesu léčby.
Cílem MS je vytvoření kognitivního rámce pro žádoucí změnu chování, klientovo přijetí
odpovědnosti za vlastní chování, vytvoření rozporů vedoucí k následnému rozhodnutí (posun do
vyššího stádia změny). Připravit klienta k budoucí léčbě, seznámit ho se skupinovým způsobem
léčby (pravidla a normy). Poskytovat informace, vzájemné zpětné vazby a společného sdílení
stejného problému. Příprava a zvýšení (stabilizace) motivace před nástupem do léčby. Pomoc při
výběru vhodného typu léčby a její zprostředkování. Podpora zdravotního, psychického stavu a
pomoc při řešení sociálních problémů. A v neposlední řadě také navázání vztahu a vytvoření
důvěry k léčebným institucím.
Mezi základní metodu MS patří již několikrát zmiňovaný motivační trénink, ale dále sem
můžeme zařadit krizovou intervenci, poradenství, podpůrnou psychoterapii. Pro určité klienty
můžeme také mluvit o zprostředkování léčby či detoxifikace, prevence relapsu, pro jiné
plánování volného času či stabilizace a kontrola užívání drog, alkoholu.
Většina klientů MS jsou „přivedeni“ resp. přicházejí pod vnějším tlakem. Mývají horší
prognózu a jejich vazba se skupinou a motivace k pravidelné účasti je menší. A právě proto je
nezbytné nabídnout rodině širší péči (širší spektrum služeb) než pouhou MS. V takových
případech doporučujeme také individuální konzultace prokládané rodinnými setkáními. Teprve
po desetiměsíčním vedení této skupiny jsem si začal uvědomovat jak moc je důležité, aby někteří
klienti byli na vstup do MS připraveni. Tím jsem si však začal pohrávat s úvodní (a jedinou)
podmínkou, že pro vstup do MS stačí pouze 1 IK (indiv. konzultace). Tato myšlenka by nabízela
nejdříve klienta připravit v rámci IK individuálně vedeným motivačním tréninkem. Také se mi
začalo ukazovat, jak nezbytná je, v této úvodní části, spolupráce s rodinou. Tato počáteční
investice je posléze úročena. Jde vlastně o to nejít s klientem do odporu a hned od počátku si
vytvářet přijatelné podmínky, za kterých je možná spolupráce.
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ZÁVĚR
Hlavním smyslem motivační skupiny je pomoci klientovi vzít zodpovědnost za své chování a
podporujícím způsobem ho přivést ke změně směru své motivace, směrem k abstinenci.
Za krátkou působnost naší skupiny mohu konstatovat, že klient má úspěšnější prognózu,
pokud před vstupem do skupiny absolvuje více individuálních motivačních sezení. K jeho
úspěšnějším zítřkům určitě přispívá také zapojení rodiny. Na základě rozhovoru s kolegy na
pobytovém oddělení jsem získal zpětnou vazbu, že klient, který k nim přichází na pobyt přes
motivační skupinu se lépe adaptuje na skupinovou práci. Nabízí se zde hypotéza, že účast v MS
má vliv na dokončení pobytové léčby - ale to by stálo za hlubší prozkoumání. Jisté je, že jsme
zaznamenali klienty, kteří v pobytu či následném doléčování neuspěli a vracejí se do MS, kde
s nimi hledáme jejich další terapeutický plán (popř. můžeme pracovat na zastavení recidivy a
obnovit spirálu změny).
Také se ukázalo, že MS není vhodná pro mladistvé experimentátory (kde nedochází
k intenzivnějšímu užívání), ani pro klienty závislé na „tvrdých“ drogách, kteří potřebují
intenzivnější léčbu na specializovanějším pracovišti - se zdravotnickými službami. Za největší
problém, resp. neúspěch mé nezkušenosti pokládám nevhodné spojení potřebného procesu
změny pro určité stádium - tak se nám stávalo, že jsme ke klientovi přistupovali s ambicemi
hodnými pro stádium akce (manipulace s následky, ovládání podnětů, protipodmiňování), aniž
bylo dosaženo potřebného uvědomění, rozhodování a připravenosti, které poskytují stadia
kontemplace a přípravy.
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1. ÚVOD
Pro svou závěrečnou teoretickou práci jsem si vybrala téma, které je mi blízké a
koresponduje s mou prací v oblasti primární prevence užívání návykových látek. Především prací
metodického vedení školních metodiků prevence sociálně patologických jevů v působnosti
regionu Brno a s prací poradenského pracovníka v problematice drogových závislostí. Stanovila
jsem si za cíl rozklíčovat a popsat základní faktory ovlivňující primární prevenci užívání
návykových látek.
Následující schéma podává jasný přehled o které faktory se jedná a jak důležitý je jejich
význam, postavení a vzájemná propojenost pro předpoklad funkčnosti efektivní primární
prevence
2. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ EFEKTIVNÍ PRIMÁRNÍ PREVENCI UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH
LÁTEK

Následující schéma zachycuje vzájemnou propojenost faktorů podílejících se na efektivní
primární prevenci v problematice užívání návykových látek.
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ŠKOLA






zdravé prostředí vztahy ve škole
postavení pedagoga v systému prevence
cílová skupina žáků a studentů
smysluplná nabídka volnočasových aktivit

EFEKTIVNÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE

OBČANSKÁ KOMUNITA




spolupráce a podpora ostatních článků
podílejících se na primární prevenci
smysluplná nabídka volnočasových aktivit
informační systém poskytovaných služeb
s ohledem na danou problematiku
v občanské komunitě

RODIČE




formy práce s rodiči z pohledu primární
prevence
formy práce s rodiči z pohledu sekundární
prevence

2.1. ŠKOLA
Školy a školská zařízení zaujímají bezesporu prioritní postavení v systému primární
prevence zneužívání návykových látek u dětí a mládeže. Základním nástrojem prevence v resortu
školství je Minimální preventivní program (dále MPP), který je komplexním a systémovým
v realizaci preventivních aktivit (odkaz na Metodický program ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy, čl. II). MPP vypracovává školní metodik prevence ve spolupráci se všemi
pedagogy, vedením školy a ostatními nepedagogickými pracovníky. Respektuje specifika
školského zařízení a regionu, míru problémů ve vztahu k drogám mezi dětmi a mládeží. Součástí
MPP je i řád školy, ve kterém je jasně vyjádřen postoj zařízení k drogám legálním i nelegálním a
následné kroky a opatření při jeho porušení.
V MPP je rovněž spolupráce s rodiči, jinými institucemi a organizacemi, podílejícími se na
jeho realizaci, s médii, občanskou komunitou v místě působnosti školy. Další nedílnou součástí je
i přehled a nabídka volnočasových aktivit vycházejících a respektujících přání žáků či studentů.
Hlavní částí MPP je konkrétní a jasná strategie naplňování primární prevence (dále PP) ve
výchovně vzdělávacím procesu.
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Úspěch prevence užívání návykových látek ve výchovně vzdělávacím procesu je podmíněn
několika činiteli. Osobností pedagoga, předpoklady a zvláštnostmi cílové skupiny – žáků a
studentů, organizačního zabezpečení (uspořádání třídy ne klasické, využití interaktivních
metod práce).
Co je efektivní v PP se zpočátku mapovalo empiricky na základě rozboru a zobecnění
těch postupů, které v oblasti PP vedly k úspěšným výsledkům.

Účinné:
znalosti, informace

sebeúcta
touha žít zdravý životní styl

dovednosti
(adekvátní věku a stádiu změn)

formování postojů, hodnot

Neúčinné:
 pouhé poskytování zdravotních informací o účincích drog
 odstrašování, zakazování, přehánění následků užívání drog, moralizování
 afektivní výchova postavená na emocích a pocitech
Pro předpoklad úspěšné strategie prevence ve výuce je důležité dodržovat hlavní
pedagogické principy (podrobněji viz. Příloha č. 1):
 stanovení cílů PP (krátkodobých až dlouhodobých)
 dlouhodobý záměr a soustavná práce v PP
 přiměřenost vůči věku cílových skupin
 názornost ve smyslu osobního prožitku v modelových situacích a nácviku rolí u cílové
skupiny
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aktivnost – požadavek interaktivních metod v PP
uvědomělost – propojení informací, získání dovedností a formování postojů
komplexnost strategie a programu PP

2.2. RODIČE
Do výchovně vzdělávacího procesu na školách a ve školních zařízeních je nutné zapojit také
rodiče. Je důležité zabezpečit informovanost rodičů o postojích školy nebo školského zařízení
k preventivní strategii v oblasti užívání návykových látek a možnostech intervence v případě
selhání jejich dítěte.
Záměr vzdělávat rodičovskou veřejnost v této problematice pomocí tradičních aktivit
nabízených školou se jeví z pohledu dlouhodobých zkušeností jako málo účinné. Je nutné hledat
nové formy a metody k zapojení rodičů do tohoto výchovně vzdělávacího procesu (využívat
všech nových informačních médií, profesionálně zvládnutých kampaní, vzdělávacích a
výchovných aktivit k jejich aktivnímu zapojení).
Oblast primární prevence:
informační servis pro rodiče
seznámení s preventivní strategií školy
seznámení se školním řádem
poskytnutí adresáře poskytovatelů služeb s ohledem na
problematiku užívání návykových látek v regionu
aktivní formy spolupráce s rodiči
přímá účast rodičů na preventivní strategii školy
kvalitní práce třídních učitelů směrem k rodičům
školní akce určené pro rodiče s dětmi
funkčnost poradenského systému školy (ŠMP, výchovný
poradce, školní psycholog, externí poradenská činnost
odborníka na škole)
přednášková činnost
pasivní formy spolupráce s rodiči
písemná sdělení rodičům
distribuce informačních materiálů
Oblast sekundární prevence:
a) odborná pomoc rodičům (mino rámec školy)
besedy s rodiči žáků v problému s užíváním návykové látky,
rodičovská skupina
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poradenství (práce s jednotlivcem jako členem rodiny, rodinná
terapie, malé rodinné intervence, zprostředkování léčby)

Besedy s rodiči žáků v problému s užíváním návykové látky
Vhodná strategie vedení těchto besed by měla dbát na následující:
 konvenční zahájení a nabídka
 warming-up členů skupiny (vzájemné představení se, vyjádření osobního
konkrétního zájmu)
 přednáška s besedou na vyžádané téma
 aktivní zapojení členů skupiny do vyjadřování svých zkušeností
 vzájemná interakce členů skupiny
 terapeutická intervence na individuální i na skupinové úrovni
 oficiální ukončení
 zachycení problémových jednotlivců s dohodnutím se o následném programu,
postupu (možnost účasti v rodičovské skupině)

Poradenství
Poradenství pro uživatele návykových látek patří vedle poskytování základního servisu,
provázení, výchovy a psychoterapie, neodmyslitelně do rejstříku služeb poskytovaným
uživatelům návykových látek.
Poradenství je intervencí, která se v péči o uživatele drog objevuje velmi často a je jednou
z nejpoužívanějších intervencí především u uživatelů nemotivovaných k léčbě nebo s motivací
spornou. S ohledem na míru problémů uživatele (experimentátor až závislý) není možné
používat jeden typ přístupu a aplikovat jej na různé typy uživatele. Přesto hovoříme o
jednotném východisku pro poskytování poradenských služeb (stejně jako u jiné činnosti
zaměřené na pomoc člověku), čímž je základní předpoklad vycházet z reálného a aktuálního
stavu věcí (pokud jej známe), ze subjektivního prožívání klienta a především z jeho možností
a limitů, které mohou jsou dány zdravotním stavem, sociálním postavením, ale také vědomými
a nevědomými složkami psychiky. Abychom mohli poradenskou činnost správně vymezit
měli bychom si nejprve definovat cílovou skupinu, na kterou je poradenská intervence
zaměřená, přehled o možnostech kontaktu s uživateli, ujasnit si jaké typy poradenství lze
v dané situaci využívat či nikoliv.
Specifikum práce s věkovou skupinou dětí a mladistvých:

 pokud jde o děti mladšího a staršího věku (klienti školou povinní) je
snížena možnost a nabídka péče, která je běžně aplikovaná u dospělých
 dítě či mladistvý má své rodinné prostředí, do kterého se opětovně vrací a
nemá většinou v tomto ohledu další alternativy.
Tyto skutečnosti mohou být základním pilířem pro práci s drogovou problematikou tzn.
základem práce s dětmi a mladistvými je práce s rodinou – rodinná terapie a malé rodinné
intervence.
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Poradenská práce s jednotlivcem jako členem rodiny – typickým příkladem je matka,
která vyhledá pomoc v krizi vyvolané užíváním drog u jejího dítěte. Je možný dvojí přístup:

 poradce může projednat situaci jako krizovou intervenci u jednotlivce,
přispět k uklidnění matky, která je v tuto chvíli jeho klientkou, posílit její
schopnosti jak krizi zvládat, poskytnout informace o možnostech pomoci
pro člena rodiny, který drogy užívá. Nakonec vybídnout matku, aby
příště svého problémového potomka přivedla s sebou nebo ho do
centra poslala, protože „jeho problémy bez něj nemůžeme řešit“. Často
je takovýto způsob úspěšný, často však ve svých důsledcích může pro
problémového člena rodiny od jeho vlastní návštěvy v centru odradit –
může u něj vyvolat dojem, že se matka proti němu spolčila s cizí
institucí, stěžovala si, vytvořila pro něj nevýhodné podmínky apod.
Obdobně může zapůsobit na ostatní nepřítomné členy rodiny.


poradce se může dotazovat, jak vidí problém s drogou ostatní členové rodiny, včetně
uživatele samotného, co pro rodinu znamená matčina návštěva v centru, co jí
předcházelo a jaký může být její důsledek, případně je možno vyzkoušet několik
variant „co doma řekne, až se vrátí“. Tento jednoduchý přístup – zařadit problém i
intervenci do rodinného kontextu – může podpořit motivaci a potenciál členů rodiny
krizi zvládnout a usnadnit problémovému členu vyhledání pomoci. Ani tento přístup
nemusí být vždy úspěšný.

Rodinná terapie –v rodinné terapii se se závislými uplatňují nejčastěji přístupy
psychodynamické, behaviorální, systémové (systemické) a přístup „nemoci rodiny“ založený na
psychodynamické teorii kodependence. Rodina přichází velmi často s jedinou zakázkou – máme
podezření, že naše dítě asi nebo určitě bere drogy, chceme aby hned přestalo, udělejte s tím něco.
Z pohledu rodiny je tento požadavek ten nejakutnější. Další možné potíže, komplikace a
konflikty uvnitř rodiny jsou ve stínu prvotní zakázky. Je otázkou času, kdy si rodina připustí
skutečnou, validní realitu problému, kdy přijme fakt, že vlastní braní drogy je sekundárním
problémem a současně jej přijme jako řešitelný, ne okamžitě, ale v rámci určitého časového
procesu a začne vnímat i další souvislosti spojené s tímto faktem. Počáteční jednoznačná zakázka
se začíná měnit a specifikovat do konkrétních úkolů pro všechny členy rodiny.
Malé rodinné intervence – ve většině zařízení pro problémové uživatele drog a závislé je
rodinná terapie doplňkovým programem. Obvykle se neprovádí soustavně, většinou pouze
okrajově. Důvodem často bývá nedostatečná zkušenost a kvalifikace v práci s rodinou, obavy
z přílišné zátěže a malé vztahové přehlednosti, někdy i podceňování úlohy rodiny a přeceňování
vlivu, který má program na jednotlivce.
2.3. OBČANSKÁ KOMUNITA
Posledním důležitým faktorem ovlivňujícím efektivní PP je co do významu a postavení i
prevence v občanské komunitě. Prevence založená ve společnosti předpokládá řadu
spolupracujících složek. Vedle rodiny, škola a školských zařízení je třeba sladěných a
propojených opatření v oblasti zájmových organizací, občanských sdružení, místní samosprávy,
zdravotnických zařízení, pedagogicko psychologických poraden, středisek výchovné péče pro
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děti a mládež, duchovních sdružení, policie, kulturních středisek, podnikatelských subjektů apod.
Mnohé je oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů dlužná mediální oblast, kde je naprostá
absence systémového působení ve smyslu výchovy a vzdělávání k pozitivnímu a zdravému
životnímu stylu.
Komunitní práce využívá lidské i jiné zdroje v komunitě (ve smyslu občanském) k podpoře
jednotlivců i místních skupin tak, aby sami rozšířili své dovednosti a možnosti a mohli řešit své
problémy vlastními silami, či se spolupodílet při řešení problémů v komunitě. Prevence
v komunitě znamená účast (aktivní i pasivní) členů komunity v rámci prevence drogových
závislostí tzn. při předcházení problémů s návykovými látkami všemi prostředky, které daná
komunita může využít. Jde zejména o spolupráci, výměnu zkušeností poskytovatelů služeb
v dané problematice, smysluplná nabídka volnočasových aktivit pro různé věkové skupiny,
dosažitelný informační systém (informační centra, kancelář starosty, školy a školská zařízení,
policie atd.)

3.

ZÁVĚR

Ve své práci jsem se pokusila popsat strukturu a propojenost uvedených důležitých faktorů
ovlivňujících efektivní PP. Zejména školu - školská zařízení s celým vnitřním systémem a
funkčností jednotlivých článků preventivní strategie. V oblasti práce s rodinou jsem se pokusila o
vymezení možných strategií k zapojení rodičů do preventivní strategie školy a zejména
podrobněji popsat formu práce s rodiči z pohledu poradenského pracovníka. Jako důležitý faktor
efektivní PP jsem uvedla i nutnost funkčnosti a návaznosti práce v občanské komunitě na
stávající systémy.
Závěrem bych chtěla zdůraznit nutnost propojenosti hlavních článků systému PP s ohledem
na jejich neustálou otevřenou komunikaci, spolupráci a využívání možného potenciálu
k vytvoření kvalitních strategií a postupů v problematice užívání návykových látek.
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Přílohy

1. HLAVNÍ PEDAGOGICKÉ PRINCIPY PRIMÁRNÍ PREVENCE VE VÝUCE
Příloha č. 1
HLAVNÍ PEDAGOGICKÉ PRINCIPY PRIMÁRNÍ PREVENCE VE VÝUCE
1. Požadavek na stanovení cílů PP
Předpokládá jasné vymezení a formulaci konečných i dílčích cílů PP. Neujasní-li si
pedagog od počátku čeho chce ve svém programu dosáhnout, tj. které vědomosti, informace,
poznatky chce žákům sdělit, kterým dovednostem naučit a které postoje navodit, a proč tyto cíle
sleduje, ztrácí celá, často náročná učitelova i žákova práce smysl a význam.
Stanovené cíle by měly korespondovat s protidrogovou strategií školského zařízení
(MPP), být v určitém kontextu individuálních podmínek školy, mírou výskytu drogového
problému v regionu. Cíle vychází z protidrogové koncepce na místní i celostátní úrovni.
Cíle jsou zaměřeny do dvou základních oblastí:
 výchova ke zdravému životnímu stylu – témata prevence ZNL jsou součástí kmenového
učiva a jsou zakomponována do schválených standardů základního a středního vzdělávání
 zvyšování odolnosti dětí a mládeže proti negativnímu působení nabídky drog – jde především
o odstranění nedostatků v psychické regulaci chování dětí a mladistvých a o zvyšování jejich
sociální kompetence.
Pro obě oblasti PP jsou specifické a významné tyto přístupy:
 nepodceňovat význam základní informace o drogách a jejich účincích
 poskytovat dětem a mládeži informace o tom, kde hledat pomoc při vzniku problémů
spojených s užíváním drog
 napomáhat dětem a mládeži snižovat rizika spojená se zneužíváním drog v případech, kdy
vznikla závislost.
Znalosti, dovednosti a postoje, kterými by žáci měli disponovat korespondují s věkem,
životním stylem rodiny, s tlakem vrstevníků a v neposlední řadě i s dynamikou
celospolečenských procesů.
2. Soustavnost a dlouhodobost
Samostatností rozumíme požadavek, aby veškeré informace a aktivity PP byly uspořádány
do zdůvodněného funkčního systému. V žádném případě by nemělo jít o nahodilé či jednorázové
akce.
Podle zahraničních pramenů je účinnost prevence nejvyšší, když začíná 2 až 3 roky před
prvním kontaktem s návykovou látkou, a jestliže průběžně pokračuje mnoho let (Kalina 2001).
Z respektování principu soustavnosti vyplývají pro koncepci a práci pedagoga v PP
následující požadavky:
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sestavit systém témat, vzájemně na sebe navázaných
metody a formy preventivního působení by měly prostupovat spirálovitě osnovami tak, aby se
v průběhu výchovně vzdělávacího procesu jednotlivá témata opakovala ve vyšší úrovni
Dalším požadavkem je dlouhodobost (kontinuálnost), tzn. že s PP začínáme co nejdříve
od útlého věku. Na programy v mateřských školách navazuje systematická práce na školách
základních a středních.
Vyloučit požadavek systematičnosti a dlouhodobého působení v PP by znamenalo být
neefektivní.

3. Požadavek přiměřenosti
Jedná se o přiměřenost nároků z pohledu obsahu sdělení preventivního programu a věku
cílové skupiny. Čím nižší věk žáka, tím by méně by měla být prevence specifická, ale především
více orientována na podporu zdravého životního stylu, ochranu zdraví a elementární orientaci ve
světě drog (program FILIA D.Nováková, PPP Zachova Brno L.Skácelová metodika).
Je důležité, aby obsah , forma a metody protidrogového programu respektovaly věk, míru
rizikovosti, úroveň vědomostí, sociokulturní zázemí a postoje dané skupiny ke zneužívání
návykových látek. Vzdělání by mělo navazovat na předcházející zkušenosti.
4. Obecný pedagogický princip názornosti
V PP můžeme chápat ve stylu využívání pozitivních modelů (schopnost napodobování je
charakteristická pro obecně označovanou rizikovou skupinu mládeže). Z tohoto důvodu je nutné,
aby lektor znal současné vzory a idoly této skupiny. V prevenci využíváme hlavně pozitivní
modely, s nimiž se může cílová populace ztotožnit a jejichž způsoby reagování může uplatnit
v situacích každodenního života.
Především by to měl být samotný lektor PP a jeho spolupracovníci, dále jsou to vrstevníci
a kvalita jejich životního stylu. Nedoporučují se a jsou nevhodní klienti v léčení pro závislost a
vyloženě nevhodní jsou ti, kteří o léčbu nemají zájem. (Kalina 2001)
Na tomto místě je vhodné upozornit, že máme především na mysli pozitivní živé modely.
Používání didaktických či výukových filmů pokládáme téměř za nevyhovující, lze je akceptovat
pouze jako doplněk živého interaktivního programu nebo spíše jako prostředek k navození např.
diskuse na dané téma.
5. Princip aktivnosti
Máme na mysli spíše požadavek, aby program PP byl malý a interaktivní. Výzkumy
prokázaly, že interaktivní programy (např. peer programy) jsou účinnější než programy zaměřené
jen na předávání informací o drogách (bohužel stále přetrvávající skutečnost v podmínkách PP na
našich školách).
Princip aktivnosti vyžaduje obecný požadavek:
 opřít se v PP o samostatnou činnost jedince (práce v malých skupinách, uspořádat prostředí
jinak, než tradičně frontálně, problémové učení atd.)
 aktivizovat poznávací, citové a volní procesy
 stavět na zájmu a očekávání žáků a stimulovat je vhodnou motivací. To předpokládá
kvalifikovanost a důvěryhodnost vystupování ze strany lektora,zaujatost
 pomocí získaných vědomostí a dovedností vytvářet kvalitní postoje a projevy chování.
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Nic tak neškodí výchově a vzdělávání jako pasivita, mechaničnost a pouhé memorování!
(J.A.Komenský). Pokud jsou žáci aktivním článkem PP programu a ne jen pasivními posluchači,
přirozeně dodržujeme i další princip PP – požadavek trvalosti.

přednáška 5%
čtení 10%
audio video 20%
demonstrace 30%
diskuse 50%
praktické vyzkoušení dovedností (časově náročné) 70%
vyučovat jiné (peer programy) 90%

6. Princip uvědomělosti
Základním požadavkem v PP je, aby mladí lidé pochopili úlohu a význam získaných
vědomostí a dovedností a uměli je uplatnit v každodenním životě. To předpokládá vyloučit pouhé
předkládání informací bez hlubšího porozumění. Zkušenosti z praxe v oblasti PP bohužel
neustále poukazují na tento neefektivní přístup.
Je naopak důležité:
 pomáhat žákům a studentům pochopit, že problém drog je a bude součástí života naší
společnosti, tedy jich samotných
 poskytnout jim přehled poznatků, přispět k jejich osvojení a orientaci v nejdůležitějších z nich
s ohledem na to, že drogy nejsou nic tak hrozného, aby se o nich nedalo hovořit, a mají nad
lidským společenstvím jen takovou moc, jakou jim samo propůjčí (Kalina 1997)
 umožnit jim výběr vlastních postojů
 podporovat formování a upevňování jejich přesvědčení a postojů tak, aby se staly součástí
jejich hodnotového žebříčku a tím i předpokladem pozitivních projevů chování s možným
vlivem na své okolí
 podporovat je na volbě zdravého životního stylu – opaku rizikové životní kariéry s drogou
Na závěr bychom chtěli ještě připomenout obecný požadavek jednotnosti a komplexnosti.
Máme na mysli jednotné působení a vzájemnou propojenost všech činitelů výchovně
vzdělávacího procesu v oblasti všeobecné PP (pozitivní vzory a jejich vliv na mládež –
pedagogové, nepedagogičtí pracovníci – rodiče – ostatní dospělí).
V rámci školní práce jde především o sblížení vlivů jednotlivých učitelů, o spolupráci
školy s rodinou i o spolupráci školy s dalšími institucemi a organizacemi, které se na
protidrogové prevenci podílejí – v ideálním stavu s neustálým respektováním všech základních
principů a různých strategií prevence.
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ÚVOD
Po otvorení hraníc v roku 1989, sa problematika siekt a nových náboženských smerov začala
týkať aj nás. Vákuum, ktoré vzniklo, dalo hlavne mladým ľuďom veľký priestor k tzv.
rýchlemu šťastiu v podobe drog, počítačových hier, internetu ale i náboženských skupín a
siekt. O závislosti na drogách sa veľa hovorí, v kníhkupectvách je bežne vidieť literatúra na
túto tému. Okrem toho v dnešnej dobe existuje v každom väčšom meste K-centrum, tzv.
poradňa pre drogové závislosti, kde vám ochotne poradia v tejto problematike. Menej sa ale
stretávame s problematikou závislosti na internete, automatoch či na nových náboženských
skupinách. Existuje iba niekoľko odborníkov, ktorí sa venujú aj týmto okrajovým oblastiam
závislostí. Pritom platí pravidlo: závislosť ako závislosť. Mechanizmy závislostí sú rovnaké,
mení sa iba obsah. Práve závislosti na sekte a odbornej pomoci tzv. výstupovému poradenstvu
by som sa chcela venovať v nasledujúcich riadkoch.
1. VYMEDZENIE POJMOV
1.1. Sekta
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Existuje niekoľko vymedzení pojmu sekta či už z hľadiska religionistiky, sociológie, psychológie
alebo teológie. Ja sa budem zaoberať len psychologickým definovaním podľa S. Hassan a
M.Langona.
S.Hassan (1994) hovorí o sekte vtedy, ak ide o skupinu, ktorá využíva prvky psychickej
manipulácie, ovplyvňuje správanie, prežívanie a myslenie jednotlivca a tým rozkladá ľudskú
identitu a nahrádza ju identitou novou. Podľa M. Langona (1996, s. 1) sú sekty skupiny, ktoré
„finančne a psychicky zneužívajú svojich členov, využívajú rôzne techniky psychickej
manipulácie a hlbokej závislosti na skupine a vodcovi cez vštepený strach a fóbie“.
Pokiaľ budem používať pojem sekta, chápem ho ako skupinu, ktorá využíva rôzne techniky
psychickej manipulácie, aby svojich členov udržala v závislosti na skupine a vodcovi.
1.2. Závislosť
Podľa J.M. Abrgall (1999, s. 212) je „závislosť na sekte iba málo preskúmaná, ale aj napriek
tomu vykazuje všetky kritériá návykovosti, tak ako ich definuje DSM IV“. Pripojenie sa
jednotlivca
k deštruktívnej skupine ho zbavuje všetkej slobody voľby, preto je považované
za návykové. Proces závislosti na sekte sa vo všetkých smeroch podobá procesu získavania
návyku na drogu. Od prvotnej fascinácie skupinou, náukou alebo vodcom, cez postupné
zvyšovanie „dávok“ času, ktorý človek strávi
v skupine až po sociálnu izoláciu, odchod z
rodiny, zo školy alebo zamestnania, obetovania väčšiny finančných prostriedkov pre sektu,
osvojenie si žargónu skupiny. Tak ako drogovo závislý nedokáže rozprávať o ničom inom iba o
droge, tak aj rozhovory so závislým na sekte sa odvíjajú len od témy skupina a veci s ňou
spojené.
Sekty sa odlišujú od normálnych spoločenských skupín tým, že nútia svojich členov zotrvávať
v skupine prehováraním, nátlakom alebo inými neprípustnými spôsobmi ovplyvňovania
nazývanými psychická manipulácia Je to systém metód, ktorý rozkladá identitu človeka, potláča
samostatnosť myslenia a tým pádom aj slobodu vlastného rozhodovania. Predstavitelia siekt sa
často odvolávajú na ústavu, podľa ktorej patrí medzi občianske práva sloboda vierovyznania. S
týmto názorom súhlasím. Pokiaľ je však niekto vystavený psychickej manipulácií a je k tejto
viere prinútený, potom ide skutočne o porušovanie ľudských práv, nie však zo strany spoločnosti
a výstupových poradcov, ale zo strany daných skupín (Hassan, 1994).
1.3. Výstupové poradenstvo
Výstupové poradenstvo je psychologické poradenstvo založené na budovaní vzťahu s členom
sekty s cieľom pomôcť mu na základe informácií prehodnotiť jeho zapojenie sa do skupiny.
Vzniklo
v osemdesiatych rokoch a v zahraničí už existujú špecializované centrá, ktoré sú
zamerané
na problematiku závislosti na sekte. Pracujú v nich odborníci, tzv.
výstupoví poradcovia, ktorých zvyčajne požiada o pomoc rodič alebo partner člena sekty.
Výstupové poradenstvo vychádza z tézy, že zmanipulovaný človek nevie o tom, že je
zmanipulovaný, pokiaľ mu niekto nepomôže pochopiť prvky psychickej manipulácie. Práve v
poskytovaní informácií vidia poradcovia svoje poslanie (Hassan; Langone 1993, 1997).
2. SPÔSOBY OPUSTENIA SEKTY
Podľa výskumov sa väčšina ľudí pripojuje k sekte vo veku 17-25 rokov. Dôvody môžu byť
rôzne: zvedavosť, nuda, rodinné či sociálne konflikty (rozvod, strata zamestnania, neprijatie na
vysokú školu). Pripojenie sa k sekte môže byť demonštráciou odtrhnutia sa od rodiny, často je to
útek z rodinného prostredia, ktoré môže byť sociálne slabšie alebo príliš hyperprotektívne. Sekta
tak začína plniť akúsi pseudoterapeutickú funkciu (Porterfieldová, 1997).
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Podľa výskumu Výboru pre psychiatriu a náboženstvo je v sektách len málo členov starších než
35 rokov, okrem tých, ktorí tu žijú niekoľko desaťročí. "Väčšina pozorovateľov tvrdí, že členovia
obvykle odchádzajú zhruba po roku pôsobenia v spoločenstve" (Porterfieldová, 1997, s. 126).
Najčastejšími spôsobmi opustenia sekty sú vylúčenie a odchod. Na profesionálnej báze je to
metóda deprogramovania, ktorá sa dnes už nevyužíva a výstupové poradenstvo.
2.1. Vylúčenie a odchod
K vyhodeniu dochádza z vôle sekty, ktorá člena vylúči, napríklad preto, že kladie príliš veľa
otázok, porušuje zákony skupiny, alebo neposlúcha všetky rozkazy. Niektorí sú vyhodení preto,
že spôsobujú spoločenstvu problémy (napríklad nie sú schopní postarať sa sami o seba v
dôsledku choroby). Vylúčenie je často prezentované pred množstvom členov. Členovia, ktorí sa
zúčastnia rozhodnutia
o vylúčení sa cítia byť lepší ako vyhodený a to ich spája. Iných
prepadne strach, že by mohli dopadnúť podobne, a preto sa snažia o to viac dodržovať zákony
(Porterfieldová, 1997).
K odchodu sa rozhodne člen sám. Takýmto členom sa hovorí odpadlíci. Sekty verejne
nepriznávajú koľko ľudí od nich odišlo. Niektorí odborníci tvrdia, že aj 39%, ktoré udával M.
Langone, je nízky odhad. Dôvody k odchodu sú rôzne. Môže to byť rozhodnutie založiť si rodinu
s človekom, ktorého si dotyčný vybral sám, čo býva pod tvrdými zákonmi siekt veľmi obtiažne;
vzťahy s rodinou a priateľmi, ktoré neboli úplne prerušené; vplyv niekoho iného, kto sa rozhodol
pre opustenie skupiny; strata dôvery vo vedenie; pocity viny nad činmi, ku ktorým ho skupina
donútila ai. (Porterfieldová, 1997).
2.3. Vyvedenie
Deprogramovanie a výstupové poradenstvo sú dva odlišné spôsoby vyvedenia človeka zo sekty.
Slovo deprogramovanie sa stalo časťou amerického slovníka v sedemdesiatych rokoch, keď s
touto technikou začal Ted Patricks. Jeho metóda, využívala podobné postupy ako príslušníci siekt
na to, aby dostal človeka zo skupiny: uniesol člena sekty proti jeho vôli rodičmi a
deprogramovacím tímom na nejaké odľahlé miesto, odlúčil ho od skupiny a vystavil
intenzívnemu emočnému rozhovoru, pri ktorom sa snažil donútiť člena sekty samostatne myslieť
a tým pádom opustiť dané spoločenstvo (Enroth, 1987).
Vodcovia siekt videli v deprogramovaní veľkú hrozbu, pretože okrem toho, že tým prichádzali
o mnohých oddaných členov, znižovala sa ich popularita (Agres, Slevin, 1981). Predstavitelia
siekt preto začali vštepovať svojím členom fóbie z deprogramátorov, ktorých vykresľovali ako
brutálnych ľudí, ktorí svoje obete fyzicky aj psychicky týrajú len aby ich prinútili odvolať to,
čomu veria. Sekty začali svojich členov trénovať v tom, ako sa proti deprogramátorom brániť.
Občas sa stalo, že tí, ktorým sa podarilo ujsť a vrátili sa znova do skupiny podali na svojich
rodičov a deprogramátorov trestné oznámenie z únosu.
Neskôr začali proti deprogramovaniu vystupovať aj psychológovia a psychiatri, pretože bolo
emočne traumatizujúce a ojedinelo dochádzalo k samovražedným pokusom deprogramovaných
osôb.
K odborníkom sa pripojili aj právnici, ktorí argumentovali tým, že použitie násilia je
trestné a deprogramovacie tímy sa tak dostávajú na rozhranie kriminality. Okrem zákonných a
etických dôvodov postupne strácalo deprogramovanie svojich priaznivcov aj kvôli tomu, že
nebolo mnoho dôkazov svedčiacich o jeho funkčnosti. Podľa výskumu M.Langoneho (1994, str.
164) z roku 1984 sa „zo 63% tých, ktorí odišli zo sekty pomocou deprogramovania po určitej
dobe znova vrátilo do skupiny 37%“. Začal sa teda hľadať nový spôsob vyvedenia, ktorý by
fyzické násilia vylúčil.
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Okrem odstránenia fyzického násilia bolo potrebné vytvoriť metódu, ktorá by bola oveľa
účinnejšia ako deprogramovaie. O niekoľko rokov neskôr vznikol nenásilný spôsob vyvedenia
človek zo sekty nazývaný výstupové poradenstvo, v rámci ktorého existujú rôzne prístupy
(Langone, 1997).
3. VÝSTUPOVÉ PORADENSTVO
V osemdesiatych rokoch postupne vznikol nenásilný spôsob získania človeka pre odchod zo
sekty, nazývaný výstupové poradenstvo. Niekedy sa označuje aj ako nedonucovacia metóda, čo
zdôrazňuje základnú charakteristiku, ktorá ho odlišuje od deprogramovania. Mnohí výstupoví
poradcovia preferujú pojem "konzultant - informátor o sektách" (Langone 1993, 1997).
3.1. Príprava na intervenciu
Rodina člena sekty musí byť podrobne oboznámená s problematikou psychickej manipulácie a
naučiť sa komunikačné modely, ktoré môže použiť vo vzťahu so svojim blízkym. Výstupový
poradca im poskytne potrebné informácie, prípadne doporučí dostupnú literatúru. Rodičia a blízki
sa učia vyhýbať agresívnemu správaniu a nevhodným slovám ako "sekta", "vymývanie mozgu".
Prijímanie návštev člena sekty a telefonátov by malo byť samozrejmosťou, tak isto ako
prejavovanie záujmu o čokoľvek, čo sa týka jeho života. Odmietavé správanie posilňuje
informáciu, ktorá je prezentovaná v sektách, že všetci "zvonku" sú nepriatelia a potvrdzuje ju
(Porterfieldová, 1997).
Pokiaľ má byť intervencia úspešná musí byť nielen rodina, ale aj výstupový poradca čo
najpodrobnejšie informovaný o celkovej rodinnej situácií. Preto rodina pred intervenciou
odpovedá
na nasledujúce typy otázok: meno skupiny a informácie o nej; špecifické zmeny v
správaní, osobnosti alebo zdravotnom stave člena sekty; okolnosti za ktorých vstúpil do sekty,
vrátane jeho psychického stavu; čo rodina podnikla, aby mu pomohla; dôležité aspekty zo života
člena sekty, jeho vzťahov s priateľmi a ostatnými členmi rodiny apod. (Langone, 1993).
3.4. Samotný priebeh intervencie
Keď rodina predstaví výstupového poradcu členovi sekty, poradca zvyčajne uvedie dôvod
stretnutia a tým je rodinný problém - pripojenie sa k sekte. Výstupový poradca si overí, či je člen
sekty ochotný zúčastniť sa rozhovoru a počúvať informácie, ktoré jemu a rodine môžu pomôcť
lepšie pochopiť danú situáciu a vysporiadať sa s ňou. "Ak člen sekty súhlasí, čo sa stáva vo
väčšine prípadov, výstupový poradca s ním môže stráviť jeden i viac dní diskutovaním o
psychickej manipulácii, prezeraním materiálov, videopásiek a rozhovormi o závažnosti týchto
informácií vzhľadom na rodinu a jeho život" (Langone, 1993, str. 56). Výstupový poradca
poskytuje členovi sekty informácie ku ktorým v skupine nemá prístup. Prezentuje väčšinou
nasledujúce okruhy tém: znepokojenie, ktoré priviedlo rodinu
k výstupovému poradcovi,
informácie o podstate psychickej manipulácie a o bežných problémoch bývalých členov siekt ako
aj formách pomoci.
Jednou z počiatočných reakcií člena sekty je odporovanie. Výstupový poradca klienta rešpektuje
a do ničoho nenúti. "Pokiaľ člen sekty začne klásť otázky, je to definitívny znak progresu v
procese výstupového poradenstva" (Langone, 1993, str. 168). Klient môže ešte stále nesúhlasiť,
ale podstatné je, že začína spolupracovať na hľadaní pravdy a odhaľovať informácie o skupine,
ktoré doteraz skrýval a popieral. Spontánne začína nachádzať súvislosti medzi útržkami
informácií, postupne rozpoznáva, že bol skupinou využívaný a manipulovaný.
Výstupový poradca neskrýva svoje názory na sekty, ale dáva pozor, aby netlačil alebo
nemanipuloval klienta. Ten sa má sám rozhodnúť, ako bude reagovať na poskytnuté informácie.
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Rešpektuje sa jeho konečné rozhodnuti, či to už bude zostať v skupine alebo odísť. "Väčšina
výstupových poradcov verí, že pokiaľ im člen sekty dá dostatočný čas na prezentovanie
informácií, obyčajne 3 dni, na 90% sa člen rozhodne zo sekty odísť. Pokiaľ im klient neposkytne
dostatok času, ale do určitej miery si informácie vypočuje, 60% sa rozhodne eventuálne skupinu
opustiť" (Langone, 1993, str.164). Pokiaľ člen sekty opustí skupinu, výstupový poradca mu
poradí ako pokračovať v procese, ktorý sa začal výstupom zo sekty a kde získať pomoc pri
vysporiadavaní sa s problémami, ktoré sa objavia po opustení deštruktívnej skupiny. V
západných krajinách bežne fungujú podporné skupiny, ktoré tvoria bývalí členovia siekt. Tí sa
pravidelne schádzajú, aby diskutovali o problémoch, ktoré sa u nich objavili
po odchode
zo skupiny a súvisia s psychickou manipuláciou (Langone 1993).
4. PSYCHICKÉ PROBLÉMY BÝVALÝCH ČLENOV SIEKT
Všeobecne sa odborníci v problematike siekt zhodujú na tom, že vplyv siekt na osobnosť človeka
je negatívny. Tí, ktorí odišli sami a tí, ktorí boli vyhodený najviac potrebujú pomoc pri procese
návratu do bežného života. Bývalí členovia, ktorých podržala rodina a ktorí tiež využili odbornú
pomoc (výstupové poradenstvo, podporné skupiny, atď.) sú skôr pripravení na život mimo sektu.
Je viacero aspektov, ktoré ovplyvňujú proces po výstupe zo sekty: to, ako dotyčný opustil
skupinu, čas strávený v skupine, to, či bol alebo nebol vo vedúcej funkcii v skupine, dostupnosť
rodinnej alebo sociálnej podpory po opustení skupiny, intenzita emočných zážitkov a
psychických následkov, dostupnosť finančných prostriedkov alebo možností ich získania, vek
(napríklad žena ktorá opustila sektu po pôrode, alebo mladý človek ktorý vyrastal v sekte),
manželský stav alebo to, či člen mal alebo nemal rodinu v skupine (Langone, 1993).
4.1. Resocializačný proces a jeho fázy
Po odchode zo sekty sa bývalý člen potrebuje zaradiť naspäť do bežného života. Prvé tri mesiace
sú zvyčajne pre každého najobtiažnejšie. V tomto čase je bývalý člen sekty závislejší na rodičoch
ako by sa od adolescenta očakávalo. Počas prvej fázy návratu, ktorá trvá 6-18 mesiacov, začína
bývalý člen strácať sektárske spôsoby správania a myslenia. Rodičia a ostatní členovia rodiny
potrebujú byť pripravení na trávenie svojho voľného času s bývalým členom, keď sa púšťa do
"nových" vecí, ktoré sú pre rodičov úplne samozrejmé ako je napr. varenie alebo nákupy. "Toto
obdobie závislosti môže byť veľkou dilemou pre oboch rodičov a tiež deti, zahrňujúcou v sebe
emocionálnu blízkosť verzus ponechanie prílišnej slobody" (Langone, 1993, str. 296).
V druhej fáze, t.j. 18-36 mesiac, dochádza vlastne k integrácií identity pred vstupom a po výstupe
zo sekty a bývalý člen by mal byť schopný vrátiť sa do školy alebo do práce. Niektorí začnú
upozorňovať iných na nebezpečenstvo deštruktívnych skupín, prípadne zahája spoluprácu s
tímom výstupových poradcov. Je to jeden zo spôsobov vyjadrenia hnevu voči tomu, že boli
manipulovaní skupinou alebo vodcom sekty. Strach rodičov z toho, že by sa ich dieťa mohlo
vrátiť do sekty je reálny, najmä ak rodičia pozorujú frustráciu pri zápase svojho dieťaťa o
obnovenie života mimo skupinu. Rodičia môžu prehnanou starostlivosťou skutočne predĺžiť
závislosť dieťaťa.
Primárnymi faktormi podieľajúcimi sa na úspešnej resocializácií sú: podpora rodiny; vhľad a
podpora bývalých členov siekt; nachádzanie nových priateľov mimo sektu; pomoc druhým,
varovanie pred sektami; zamestnanie a vybudovanie novej kariéry prípadne návrat do školy alebo
na univerzitu. Niektorí jednotlivci sú schopní opustiť skupinu s minimálnou úzkosťou, rýchlo sa
prispôsobujúc životu mimo sektu. Iní môžu vykazovať vážne ťažkosti vo vysporiadaní sa s
jednoduchými činnosťami denného života (Langone, 1993).
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4.2. Fyzické problémy a pasivita
Bývalí členovia často trpia chorobami zapríčinenými stresom ako sú vredová choroba žalúdka a
dvanástnika, bolesti hlavy a vysoký krvný tlak. Ich imunitný systém je veľmi oslabený
podvýživou a nedostatkom spánku, takže oveľa skôr podľahnú bežným chorobám ako je
napríklad chrípka. V niektorých prípadoch ale môže dôjsť aj k zmenám telesnej váhy, kožným
ochoreniam, u žien k nepravidelnostiam v menštruačnom cykle (Porterfieldová, 1997, str.120122).
Zdravie je vo väčšine siekt poslednou vecou, o ktorú sa treba starať. Mnoho bývalých členov
odchádza zo sekty bez zdravotnej starostlivosti a poistenia. "Je preto potrebné postarať sa o to,
aby dotyčný absolvoval kompletnú zdravotnú prehliadku, hlavne pokiaľ trpí chronickým
ochorením (cukrovkou, epilepsiou ap.) alebo bol vystavený infekčným chorobám ako sú pohlavné
alebo tropické ochorenia. Samozrejme, že všetky deti musia absolvovať očkovania proti detským
ochoreniam (osýpky, čierny kašeľ atď.)" (Langone, 1993, str.314)
Ľudia, ktorí strávili dlhší čas v sekte bývajú pasívni, pretože sú zvyknutí, že za nich rozhoduje
niekto iný. Niektoré skupiny predpisujú prakticky každú aktivitu: čo a kedy jesť, obliecť si a
robiť cez deň a v noci, hygienických návykov a miesta na spanie. Ex-členovia siekt sú zaskočení,
keď si majú vybrať šaty, ktoré si oblečú alebo sami objednať v reštaurácií jedlo, takže svojou
neschopnosťou pripomínajú malé deti. M. Singerová toto obdobie nazýva "štádiom nekritickej
pasivity“. Strata spôsobu života,
v ktorom je všetko naplánované často spôsobí to, čomu
niektorí bývalí členovia hovoria „nemať budúcnosť“ (Singer, 1979).
4.3. Oblasť interpersonálnych vzťahov
Mnoho bývalých členov má problémy znova začať s normálnymi vzťahmi. Stáva sa to z
viacerých dôvodov. Niektorí sa narodili v sekte alebo ich rodičia vstúpili do sekty keď boli ešte
veľmi malí a nepoznajú zdravé medziľudské vzťahy. V niektorých sektách sa podporovala
promiskuita, prostitúcia, praktizovalo sa sexuálne zneužívanie a vodca často určoval nielen výber
manželského partnera, ale aj spôsob, častosť sexuálnych stykov a počet detí. Veľa bývalých
členov siekt trpí ťažkosťami po tom, ako praktizovali celibát mnoho rokov. Toto všetko
zapríčiňuje strach z nových vzťahov a nedôveru. Zdieľanie sa s najhlbšími pocitmi a
myšlienkami je v sektách nebezpečné, pretože obvykle končí trestom. Preto si väčšina bývalých
členov udržuje k ostatným veľmi rezervovaný postoj (Langone, 1993).
4.4. Emočné problémy

Smútok
Veľa bývalých členov siekt trpí silnými pocitmi osamelosti. S osamelosťou sú spojené pocity
smútku nad stratou časti života, ktorý napĺňal ich idealizmus. Smútok je zdravá reakcia na stratu.
Takmer všetci bývalí členovia prežívajú smútok, pretože opustiť skupinu znamená viacero strát.
Stratu priateľov alebo rodiny, času, naivity a idealizmu, ale hlavne zmyslu života. Pokiaľ je
smútok skombinovaný
s anxietou, hnevom a pocitmi hanby môže vyvolať depresívne
stavy, s ktorými sa ale bývalí člen väčšinou do mesiaca vyrovná (Langone, 1993) .
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Hnev
Objavenie sa prudkého hnevu voči sekte a jeho vodcovi je jeden z prvých znakov procesu
uzdravovania zo zážitkov v sekte. Znamená, že dotyčný dospel k poznaniu, že bol obeťou
psychickej manipulácie. Pre mnohých je to ale najťažšia vec, s ktorou sa musia vysporiadať.
Hnev je zdravá reakcia na mnohé zranenia. Bývalí členovia často nevedia akým spôsobom majú
hnev vyjadriť, pretože boli vedení k tomu, aby svoje negatívne pocity skrývali a popierali. Mnohí
preto nesprávne namieria svoj hnev na tých, ktorí za to vôbec nemôžu alebo na seba. Aby mohol
byť hnev efektívne využitý, musí byť zameraný na správny zdroj a tým je vodca alebo vedenie
sekty. Sociálne alebo legálne činnosti sú považované za progresívny krok (Langone, 1993).

Strach
Väčšina siekt tvrdo pracuje na tom, aby zabránili odchodu svojim členom zo skupiny. Strach
zo života mimo skupinu, strach zo zlyhania, z posmechu a násilia, to sú pocity ktoré vodcovia
zámerne vyvolávajú u svojich členov. Pokiaľ člen odíde, úsilie získať ho späť môže mať podobu
mierneho obťažovania (telefonáty, návštevy) až po násilné incidenty. Zdá sa však, že väčšina
siekt venuje svoju energiu skôr získavaniu nových členov, než by vynakladala úsilie na
znovuzískanie odpadlíkov (Singer, 1979). Základom procesu uzdravenia bývalého člena sekty je
rozpoznanie, že strach a fóbie sú dôsledkom psychickej manipulácie (Langone, 1993). Pokiaľ sa
bývalý člen prestane obávať odvety zo strany sekty, stále u neho pretrváva strach zo stretnutia
členov sekty napr. na ulici. Strach prežívajú aj tí, ktorí odchodom zo sekty opustili svojho
partnera alebo deti, ktoré v sekte zostali. Akýkoľvek pokus nadviazať s nimi kontakt väčšinou
skončí úplným prerušením vzťahu. Často prichádza na rad bolestivé obdobie, kedy sa ako bývalý
člen, tak aj jeho partner, ktorý zostal v skupine, pokúšajú právnymi cestami získať dieťa do
opatery (Singer, 1979).

Pocity viny
Keďže sekty obviňujú členov za všetko zlé, pokiaľ bývalý člen nezažije pomoc výstupového
poradcu, má tendenciu v sebaobviňovaní pokračovať aj po odchode zo sekty. Bývalí členovia
často prežívajú pocity viny z toho, že zranili rodinu, priviedli do sekty priateľov a známych, z
toho že sa zúčastňovali na vedení aktivít skupiny, ktoré boli proti ich etickým hodnotám (napr.
aktivity spojené
s klamstvami, žobraním, prostitúciou, pornografiou, násilím, drogami atď.).
"Bývalý člen potrebuje rozlíšiť skutky za ktoré je zodpovedný od skutkov za ktoré je zodpovedný
vodca alebo skupina" (Langone, 1993, str. 310). Bývalý člen preto potrebuje v prvom rade
odpustiť sebe a na druhom mieste je potom reálne zhodnotenie, či sa niektoré veci dajú nejakým
spôsobom odčiniť, hlavne pokiaľ stále zapríčiňujú ďalšiu bolesť niekomu inému (Langone,
1993).
4.4. Psychiatrické problémy
Ex-členovia siekt od ktorých sa vyžadovali dlhé meditácie, opakovanie modlitby, mantry,
vizualizácie, alebo iné hypnotické techniky majú problémy s koncentráciou a inými kognitívnymi
funkciami. Často trpia pocitmi úzkosti, že upadnú nedobrovoľne do zmeneného stavu vedomia.
Pod pojmom zmenený alebo vyšší stav vedomia sa v sektách označujú stavy tranzu. Sú to stavy
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disociácie, depersonalizácie a derealizácie. Aj po odchode zo skupiny a opustení praktík
navodzujúcich zmenený stav vedomia má táto naučená odpoveď tendenciu dočasne sa objavovať
napríklad pod tlakom stresu, pri únave alebo chorobe (Hassan, 1997). Inými spúšťacími
mechanizmami môžu byť sluchové podnety (pieseň, mantra, žargón sekty), zrakové podnety
(obraz vodcu, symboly skupiny, určitá farba), čuchové podnety (parfém vodcu, jedlo, vôňa
kadidla), dotyky (určité gesto, spôsob dotyku potrasenie rukou) a chute. "Rozpoznanie podnetov,
ktoré spôsobujú zmenené stavy vedomia je prvým krokom
k imunite" (Langone, 1993, str.
305).
4.5. Duchovné problémy
Bývalí členovia siekt často opisujú zážitky v sekte ako duchovné znásilnenie. Prežívajú strach
z večného zatratenia, apokalypsy, démonizujú realitu a cítia sa nehodní a vinní. Niektorí sa vrátia
k viere, v ktorej boli vychovávaní, ale často sa stáva, že sa vrátia do svojich siekt alebo sa pripoja
k inej deštruktívnej skupine, aby vyplnili prázdnotu vytvorenú opustením intenzívnych zážitkov v
sekte. Iní sú veľmi opatrní a organizované náboženstvo nie je možnosťou o ktorej by v tomto
čase uvažovali (Gasde, Block, 1998).

ZÁVER
Aj keď sa psychiatri a psychológovia s problematikou siekt stretávajú vo svojej praxi, v našej
republike sa zatiaľ na pomoc bývalým členom siekt, prípadne výstupové poradenstvo špecializuje
len pár odborníkov. Po otvorení hraníc sa sekty stali vážnym sociálnym problémom. To, ako sme
schopní sa s ním vysporiadať, postupne ukazuje čas. Pre človeka, ktorý prešiel závislosťou na
skupine a rozhodol sa zo skupiny odísť, je dôležité si daný zážitok spracovať. Inak hrozí
nahradenie závislosti na sekte za iný druh závislosti, či už sú to drogy, automaty alebo vstup do
inej sekty.
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Úvod
Tato práce vznikla z praktické potřeby zorientovat se v různých terapeutických
přístupech a zásadách psychoterapie hraničních poruch osobnosti. Autoři zabývající se touto
problematikou se obecně shodují na tom, že terapie psychoterapie hraničních pacientů je a
vždy byla považována za náročný úkol. Dokonce zpočátku byla tato skupina pacientů spolu
s psychotiky považována za psychoterapeuticky neovlivnitelnou (Faldyna 2000, Křivková
2002, Mikota 1995, Röhr 2003, Šolle 1999, Waldinger 1987).
V naší psychiatrické literatuře tato diagnostická kategorie teprve postupně získává své
stabilní místo. V důsledku nejednotnosti autorů zabývajících se touto otázkou a určité absenci
psychodynamického přístupu byla tato diagnóza dlouho stanovována jen velmi sporadicky a
váhavě. Mnoho hraničních pacientů pak zůstávalo skryto za diagnózy histriónské či smíšené
poruchy osobnosti (Faldyna 2000).
V současné době se uvádí, že hraniční pacienti (ve smyslu hraniční poruchy osobnosti)
tvoří až 30% populace psychiatrických pacientů (Faldyna 2000). Röhr (2003) popisuje až
70% pacientů vykazujících rysy hraniční poruchy osobnosti. Dle českých autorů (Höschl,
Libiger, Švestka 2002 dle Cloninger a Svrakič 2000) tvoří jedinci s hraniční poruchou
osobnosti cca 2% populace, 10% mezi ambulantními pacienty, 20% mezi hospitalizovanými
psychiatrickými pacienty a až 30-60% mezi pacienty s diagnostikovanou poruchou osobnosti.
Na přelomu tisíciletí se hovoří o boomu hraničních poruch v důsledku globálních kulturních a
sociálních změn tohoto století a dle některých odborníků se předpokládá ještě další nárůst
výskytu této poruchy (Röhr 2003).
Nutnost podrobněji se zabývat specifickými podmínkami a možnostmi psychoterapie
této poruchy vyplývá však nejen z jejího poměrně vysokého výskytu. Poruchy osobnosti,
podle DSM IV – diagnózy II. osy, jsou chápány jako odchylky v osobnostním vývoji, jejichž
výsledkem je soubor charakterových a temperamentových rysů výrazně odlišných od rysů
většiny lidí (Praško a kol. 2003). Tvoří tak výraznou predispozici pro rozvoj dalších
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psychiatrických onemocnění (diagnóz I. osy dle DSM IV) v podobě jejich dekompenzací či
komorbidních jednotek (Faldyna 2000). Odchylná struktura osobnosti pacienta jednak
komplikuje samotnou léčbu akutní poruchy (ne všechny terapeutické přístupy jsou bez
specifické modifikace pro pacienta s poruchou osobnosti akceptovatelné a využitelné) a
jednak i po zvládnutí akutního onemocnění zde stále zůstává osobnostní predispozice, která
pacientovi komplikuje život a vytváří předpoklady pro opakování akutních obtíží.

Hraniční porucha osobnosti jako diagnostická kategorie
Symptomy odpovídající hraniční poruše osobnosti jako je impulsivita a výrazná
emoční labilita, nestabilní vztahy, včetně auto i heteroagresivního jednání a případné propady
do psychózy byly pod různými názvy popisovány již v antické lékařské literatuře (Faldyna
2000). Termín „hraniční“ (borderline) se v psychiatrické literatuře objevuje asi 120 let
v různých významech. Počátky se přisuzují Kraepelinovi, který předpokládal menší skupinu
nemocných na rozhraní mezi psychopatií a simplexní schizofrenií, ale teprve ve 30 letech 20.
století Adolf Stern poprvé použil termín „hraniční“ na označení skupiny pacientů na pomezí
neurózy a psychózy, kteří neprofitovali z klasické psychoanalytické léčby tak, jak se
očekávalo (Křivková 2002, Rahn, Mahnkopf 2000).
V padesátých letech vznikalo mnoho různých a nejednotných vymezení pojmu
„borderline“, (Knight, Deutschová, Rado, …). V sedmdesátých letech byla za významného
přispění pokračovatelů psychonalýzy (Kleinová, Mahlerová, Kernberg, Blanckovi, dále pak
Kohut, Gunderson, Robbins a další) definitivně ustanovena hraniční porucha jako varianta
osobnosti vedle původního vymezení tohoto pojmu jako „hranice“ psychózy. Tak byla také
později zařazena do diagnostického manuálu DSM III a posléze i do MNK. Ačkoliv první
vymezení poruchy vycházelo z psychoanalytických pozic, hraniční poruchou osobnosti se
dále zabývaly i biologicky orientovaní autoři (Stone, Akiskal), autoři vycházející z teorií
sociálního učení (Millon, Linehanová) a kognitivně behaviorálně orientovaní autoři (Beck a
Young) (Křivková 2002, Faldyna 2000).
Každá z koncepcí hraniční poruchy osobnosti vytváří vlastní teorie o její etiologii,
které implikují i odlišné techniky a zásady pro terapii. Základní etiologické modely budou
zmíněny v rámci přehledu významných terapeutických směrů.
V současných diagnostických manuálech DSM IV a MNK 10 je hraniční porucha
osobnosti popisována podle následujících kritérií (viz tabulka č 1 a 2).
Diagnostika hraniční poruchy osobnosti je i přes poměrně precizní vymezení
v klasifikačních systémech stále problematická. Porucha má velmi variabilní klinický obraz
v důsledku různorodých nasedajících akutních psychických poruch a možné přechodné
projevy hraničních symptomů se mohou vyskytnout i u zdravé osobnosti. Navíc deskriptivní
diagnostická kritéria poruchy se mnohdy překrývají s dgn. vodítky i pro jiné poruchy
osobnosti (nejsou specifická) a nemáme dostatek přesných diagnostických metod.
Samotná deskriptivní diagnostická vodítka tedy nestačí pro přesnou diferenciaci
poruchy ani pro plné pochopení diagnostické jednotky. K přesné diagnostice je nutné i
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Tabulka č.1 – Diagnostická kriteria dle DSM IV.
Americká klasifikace DSM IV zařazuje hraniční poruchu osobnosti do trsu B – tedy skupiny poruch
osobností afektovaných, emotivních a dramatizujících spolu s antisociální, histriónskou a narcistickou poruchou
osobnosti.

Charakteristickými pro ni jsou „trvalé a nápadné projevy nestability v interpersonálních
vztazích, sebehodnocení, emocích a kontrole impulsů začínající v časném věku dospělosti
a objevující se v různých souvislostech. Porucha je vymezena nejméně pěti z následujících
příznaků:
1) horečné úsilí vyhnout se reálnému nebo domnělému odmítnutí; Pozn.: nepatří sem suicidální nebo
sebepoškozující chování zahrnuté v bodě 5).
2) projevy nestálých a intenzivních meziosobních vztahů charakteristických střídáním nadměrné idealizace a
znehodnocování;
3) poruchy identity: trvalé a zřetelně narušené, převrácené nebo nestálé sebehodnocení nebo mínění o sobě;
4) impulsivita nejméně ve dvou potenciálně sebepoškozujících oblastech, např. utrácení, sexualita, abúzus
látek, bezohledné řízení vozidla, záchvaty vlčího hladu; Pozn.: nepatří sem suicidální nebo sebepoškozující
chování zahrnuté v bodě 5).
5) opakované suiscidální tendence, pokusy, hrozby nebo sebepoškozující jednání;
6) emoční nestabilita vlivem výrazně reaktivní nálady, např. intenzivní epizodická dysforie, podrážděnost nebo
úzkost obvykle trvající několik hodin a pouze zřídka déle než několik dnů;
7) chronické pocity prázdnoty;
8) zbytečně intenzivní rozhněvanost nebo ztráta kontroly nad hněvem, např. časté projevy zlosti, neustálý
hněv, opakované rvačky;
9) přechodné se stresem související vztahovačné představy nebo těžké disociační příznaky.“

(Smolík 2002, str. 370 - 371, též Faldyna 2000, Höschl, Libiger, Švestka 2002, Rahn,
Mahnkopf 2000)
Tabulka č. 2 – Diagnostická kriteria dle MNK 10
Evropská mezinárodní klasifikace nemocí (10. revize) řadí hraniční poruchu osobnosti pod F 60.3 emočně
nestabilní poruchu osobnosti, kde diferencuje dvě opakovaně prokázané podskupiny (impulsivní a hraniční typ).
Pro hraniční typ emočně nestabilní poruchy osobnosti uvádí tato diagnostická kritéria: je přítomno několik
charakteristik emoční nestálosti, navíc má pacient nejasné nebo narušené představy o sobě samém, cílech a
vnitřních preferencích (včetně sexuálních).
A) musí být splněna obecná kritéria pro poruchu osobnosti F 60.
B) musí být přítomny nejméně tři z následujících charakteristik pro F 60.3, z nichž jednou musí být 2).
1) zřetelná tendence jednat neočekávaně a bez uvážení následků;
2) tendence k nesnášenlivému chování a ke konfliktům s ostatními, zvláště když je impulsivní konání
někým přerušeno nebo kritizováno;
3) sklon k výbuchům hněvu nebo zuřivosti s neschopností kontrolovat následné explosivní chování;
4) obtíže se setrváním u jakékoliv činnosti, která nenabízí okamžitý zisk;
5) nestálá a nevypočitatelná nálada.
A dále musí být přítomny alespoň ještě dva z následujících příznaků:
1) narušená a nejistá představa o sobě samém, cílech a vnitřních preferencích včetně sexuálních;
2) sklon k zaplétání se do intenzivních a nestálých vztahů, které často vedou k emočním krizím;
3) přehnaná snaha vyhnout se odmítnutí;
4) opakované nebezpečí nebo realizace sebepoškození;
5) chronické pocity prázdnoty.

(Smolík 2002, str.: 369 – 370, též Faldyna 2000, Höschl, Libiger, Švestka 2002, MKN 10
1992, Praško a kol. 2003).
pochopení pacientovy fenomenologie a dynamiky, jak to nabízejí psychodynamicky
orientované směry. Důležité je věnovat také pozornost anamnestickým údajům, kde je za
předpokládaný etiologický činitel vzniku poruchy považován výskyt traumatických událostí.
Z etiologických faktorů obecně bývá dále zvažován podíl organicity, sexuálního
zneužívání v dětství, týrání dítěte, odmítání nebo hyperprotektivita. Pacienti selhávají
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v sociálních a pracovních funkcích a dosahují menší kvality života. Zřídka uzavírají
manželství, ve vyšším věku může dojít k celkovému lepšení. Časté jsou sebevraždy,
sebepoškozování deprese, somatoformní poruchy, akutní a přechodné psychotické poruchy,
abúzus psychoaktivních látek (Smolík 2002).
Nejspolehlivější i když „nejnáročnější …cestou k diagnostice hraniční osobnosti je
vedle objektivních kritérií zážitek vztahu s hraničním pacientem a monitorování přenosových
a protipřenosových jevů.“ (Faldyna 2000, str.: 25).

Významné etiologické a terapeutické koncepce hraniční poruchy
osobnosti
V tomto oddílu budou zmíněny dvě základní koncepce hraniční poruchy osobnosti,
z kterých vycházejí nejvýznamnější psychoterapeutické směry: psychoanalytické koncepce a
koncepce vycházející z teorie sociálního učení.

Psychoanalytické koncepce
Psychoanalytické koncepce nabízejí psychostrukturní přístup k hraniční poruše
osobnosti a na rozdíl od počátečních deskriptivních modelů ji vykládají z psychodynamického
hlediska. Staly se východiskem nebo alespoň inspirací i pro jiné psychoterapeutické školy.
Také diagnostická kritéria hraniční poruchy osobnosti v DSM IV vycházejí z tohoto pojetí
(Boleloucký 1993, Křivková 2002, Praško a kol. 2003).
Psychoanalyticky orientovaní autoři kladou důraz na význam raného vývoje ve formování
osobnosti. Jsou to především teorie objektních vztahů (Kleinová), egopsychologické školy
(Spitz, Mahlerová) a psychologie self (Kohut) (Mikota 1995). V období syntézy a
integrace přístupů jednotlivých psychoanalytických škol se stává vedoucí postavou Otto.F.
Kernberg, který v polovině 80.let předkládá koncepci tří na sebe navazujících, spíše
diskontinuálních hladin organizace osobnosti - neurotické, hraniční a psychotické. Na
každé z hladin osobnosti (strukturní diagnostika) přikládá pak Kerngerg význam dalším
třem vývojovým charakteristikám jako je stupeň integrace identity, rovina obranných
mechanismů a schopnost testování reality. Hraniční organizace osobnosti (viz tabulka č. 3)
je Kernbergem chápána jako širší platforma, na které se teprve rozvíjejí jednotlivé poruchy
osobnosti jako takové. Kernberg sem řadí ještě osobnost schizoidní, paranoidní,
antisociální, histriónskou, závislou a narcistickou. (Clarkin et al. 1999 in Křivková 2002).
Vznik a vývoj hraniční poruchy osobnosti se dává do souvislosti s narušením vývoje ve
znovusbližovací subfázi separačně-individuačního procesu přibližně mezi 15. a 24.
měsícem věku dítěte podle Mahlerové, či podle Kernberga v praktikující subfázi (cca 4.m
– 12.m), kdy dítě vývojově řeší úkol vlastní autonomie proti studu a pochybám (Erikson)
(viz tabulka č. 4).
Dítě, které po narození prošlo fází primitivní halucinatorní dezorientace (Mahlerová
in Blanckovi 1992), kdy nerozlišovalo mezi vlastními a matčinými funkcemi, si kolem 2.
měsíce života (počátek symbiotické fáze) začíná uvědomovat své potřeby a uspokojující
objekt (matku). Komunikační závady mezi matkou a dítětem v této fázi vedou podle
Mahlerové ke vzniku symbiotické psychózy, která při závažné symbiotické deprivaci vede až
do regrese zpět k autismu. Kernberg popisuje toto stádium vývoje v pojmech
nediferencovaných paralelních pojetí dobré a špatné představy o sobě i objektu, kdy se
utvářejí protikladné afektivní komplexy - dobrý a špatný.
Je-li symbiotická zkušenost adekvátní, dítě vstupuje okolo 5. měsíce života do
diferenciační subfáze – první fáze separačně-individuačního procesu. Uvědomuje si už stavy
libosti a nelibosti, rozpoznává, že matčiny úkony nejsou zcela podřízeny jeho potřebám a
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pokouší se její konání ovlivňovat. Dle Kleinové (in Mikota 1995) se dítě ocitá v paranoidně
schizoidní pozici. Před persekuční úzkostí ho chrání fragmentace ohrožujících prožitků (zdroj
obranného mechanismu štěpení - matka, která dítě hýčká je jiná, než ta, která mu bolestivě
čistí uši). Dítě se tak brání nutnosti přijetí ambivalence (vstupu do následující depresivní
pozice). Zde byl také shledáván počátek schizofrenních psychóz, které jedince konfrontují
s reálnou neuskutečnitelností symbiotického vztahu. V Kernbergově pojetí porucha vývoje
v této fázi implikuje vznik hraniční struktury osobnosti. Dochází k internalizaci libosti
(diferenciace sebe a objektu v rámci jejich dobré představy) a externalizaci špatných představ
o sobě a objektu (základ projektivní identifikace).
S rozšiřujícími se možnostmi pohybu (okolo 9 měsíců věku) začíná dítě aktivně
zkoumat svět. V této praktikující subfázi separace-individuace je matka stále důležitým
zdrojem libých emocí. Vše, co dítě dělá, dělá jí pro radost. Sem také autoři umisťují ohnisko
pozdějších mánií (jako batole v přítomnosti matky) a depresí (jako batole odloučené od
matky).
Okolo 1 roku života (znovusbližovací fáze separace-individuace) je dítě samostatnější,
vydává se už samo na výpravy za poznáním. Dokáže matce odporovat, ale zase se k ní vrací
podporu. Pokud matka na vzdalování a přibližování svého dítěte reaguje konsistentně laskavě,
podpoří jeho aktivitu, ale vždy jej zase přijme zpět, snižuje se úzkost dítěte ze ztráty
milovaného objektu, posiluje se jeho autonomie a identita. Pokud z nějakého důvodu matka
v této fázi není dítěti k dispozici vývoj ego funkcí se zastavuje. Jedinec nedosáhne objektní
stálosti, není v budoucnu schopen navazovat jiné než self –objektní vztahy (druhého potřebuje
k uspokojování svých potřeb). Touží po autonomii, ale zároveň se děsí opuštění, touží po
blízkosti, ale zároveň se děsí ztráty autonomie. Mahlerová a jiní považují právě tyto obtíže za
jádro hraniční organizace osobnosti. Podle Kernberga v této etapě poprvé dochází k integraci
dobrých a špatných představ o sobě (integrovaný self-koncept) a objektu (jednotná koncepce
mateřského objektu). V pojmech Kleinové dítě překonalo depresivní úzkost z integrace
doposud rozštěpených ambivalentních pocitů k jednomu objektu a mobilizuje láskyplnou
stranu vztahu k „poškozené“ idealizované reprezentaci objektu. Kernberg do tohoto stádia
umisťuje jádro neurotických poruch.
Pokud vývoj probíhá optimálně, na prahu třetího roku života je již raná separaceindivuiduace dokončena a dítě dosáhlo objektní stálosti – dokáže si matku včetně jejích
charakteristických vlastností představit i v její nepřítomnosti (Blanckovi 1992, Boleloucký
1993, Höschl, Libiger, Švestka 2002, Mikota 1995, Praško a kol. 2003, Stránská 2000,
Waldinger 1987).
Schizofrenní onemocnění, maniodepresivní psychózy a hraniční stavy jsou tedy
považovány za prestrukturální stavy, protože v nich můžeme vidět analogie krizí, které
předcházejí vzniku subjektivity. Narcistické poruchy jsou odvozovány z vývoje po třetím roce
života dítěte, kdy už je ego pevněji strukturováno. Jádro neurotických onemocnění je klasicky
Freudem umisťováno do předškolního období života dítěte (Mikota 1995).

Psychoanalytická psychoterapie
Zatímco Kernberg při vzniku hraniční poruchy osobnosti zdůrazňuje spíše konstituční
faktory (nedostatek schopnosti neutralizovat agresi, převaha orální agrese a snížená tolerance
k úzkosti), Mahlerová a např. Masterson vyzvihují především význam matky a její interakce
s dítětem v raných fázích vývoje. Z těchto dvou odlišných hledisek vyplývají i rozdílná
základní východiska pro psychoterapeutické přístupy a odlišné terapeutické techniky
(Boleloucký 1993, Křivková 2002, Waldinger 1987).
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V počátcích psychoterapie hraničních pacientů (konec 50. let 20.stol.
Schmidbergerová in Boleloucký 1993) byl pro neúčinnost jiných metod a kontraindikaci
ortodoxní psychoanalýzy terapeutický kontakt s pacientem přísně direktivní a autoritativní
s výrazným tlakem na pacientovo sebeovládání a zařazení do společnosti. To však vedlo dle
Chessicka (1974 tamtéž) k pouhému povrchnímu ovlivňování symptomů a vytváření falešné
(„as-if“) osobnosti. Dosahované změny nebyly trvalé, bylo nutné udržovat trvalý kontakt
s terapeutem hlavně v období krizí.
Zetzelová (in Waldinger 1987) je podobně skeptická k možnosti hraničních pacientů
internalizovat přiměřeně stabilní ego identifikaci a stát se autonomními. Terapii tedy zaměřuje
na aktuální zvládání krizí a zvládání sociálních rolí, kde terapeut hraje stabilně roli jakéhosi
„pomocného Ega“(Křivková 2002).
Pod názvem psychoanalytická psychoterapie či psychoanalyticky orientovaná
psychoterapie se od konce 60. let 20.stol. se začínají objevovat kausální přístupy
k psychoterapii hraničních pacientů, zaměřené na patologickou konstelaci samotného základu
poruchy. Vznikly jako modifikace klasické psychoanalýzy. Podle pohledu na původ a příčinu
poruchy se vydělily dva základní směry psychoanalyticky orientované psychoterapie.
O.F.Kernberg byl hlavním představitelem modelu konfliktového, kdy předpokládal
významný podíl konstitučních faktorů na vzniku i rozvoji hraniční organizace osobnosti.
Primárně agresivní nastavení jedince a snížená tolerance k úzkosti přispívají k chybnému
vývoji internalizovaných objektů a fixují štěpení jako hlavní obranný mechanismus osobnosti.
V důsledku tohoto pojetí vidí Kernberg hlavní úkol své expresivní psychoterapie (na náhled
zaměřené) poskytnout pacientovi interpretace jeho vlivem štěpení zkresleného vnímání světa
tak, aby mohl užít obranné mechanismy vyšší úrovně a tak lépe vnímat další obsahy
terapeutových sdělení. Primitivní přenos hraničních pacientů chápe jako produkt hrubého
zkreslení běžné dětské zkušenosti s nedokonalými rodiči, kdy se ve snaze vyprostit se
z ohrožujícího interpersonálního vztahu mobilizují primitivních obrany. Za terapeutický zisk
považuje posun k realističtějšímu přenosu, pocházející z reálné dětské zkušenosti. Za primární
manifestaci hraniční organizace osobnosti považuje negativní přenos, který ihned v počátku
terapie interpretuje, aby pacienta ujistil, že jeho hostilitu jako terapeut unese a otevřel tak pole
pro další práci. Pozitivní přenos (idealizaci) chápe jen jako obranný mechanismus proti
manifestaci negativních pocitů vůči blízké osobě (terapeutovi). Spolu s Boyerem se brání
pacientovi poskytovat reálné korektivní zkušenosti s „náhradním primárním pečovatelem“
z důvodu vysoké časové i emoční náročnosti pro terapeuta. Za nejlepší službu pacientovi
v tomto ohledu považují pečlivé dodržování zásad klasického analytického modelu terapie.
Samotné odolání terapeuta ambivalentním útokům pacienta snižuje jeho strach z vlastních
impulsů a tak posiluje integrativní ego-funkce.
Celkově je Kernbergův tón konfrontační, jeho intervence ostré. Pacientovu hostilitu
přijímá jako výzvu. Podpůrné intervence připouští pouze na počátku terapie, jako prostředek
k posílení pacientovy schopnosti „slyšet“ obsah terapeutových interpretací. Součástí
interpretací jsou dle Kernberga vysvětlení, konfrontace a výklad, pomocí nichž si pacient
uvědomuje rozpory a vnitřní konflikty. Pevný rámec terapie zajišťuje léčebnou smlouvou
týkající se motivace (určení realistických a dosažitelných cílů terapie), otevřenosti a čestnosti
pacienta, vyloučení léčbu ohrožujících faktorů (agování) a pacientovy výlučné odpovědnosti
za léčbu (Boleloucký 1993, Faldyna 2000, Křivková 2002, Praško a kol. 2003, Waldinger
1987).
Naproti Kernbergovu konfliktovému modelu vzniku hraniční organizace osobnosti se
paralelně vyvíjel i model deficitní, který za hlavní příčinu vzniku hraniční organizace
osobnosti považuje selhání podpůrného prostředí („holding environment“) v raném dětství
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pacienta, kdy se nemohly internalizovat pečující introjekty („soothing introjects“ - Mahlerová,
Buie a Adler). Cílem této podpůrné, psychoanalyticky informované psychoterapie je
poskytnout pacientovi v terapii dostatečně prodpůrné a permisivní prostředí včetně korektivní
zkušenosti ideálního pečovatele tak, aby byl podpořen strukturální vývoj pacientova já.
Terapeut funguje jako reálný self-objekt, je pacientovi k dispozici i mimo terapeutické sesse
ke krizovým intervencím a podpoře. Zastánci tohoto směru v zásadě neužívají interpretace,
mimo případ, kdy jsou třeba k vytvoření podpůrného prostředí. Původ pacientova
primitivního v jádru idealizujícího přenosu (na rozdíl od Kernbergpova negativního) spatřují
ve skutečně traumatických zkušenostech pacienta z raného období jeho vývoje. Za zdroj
traumat považují především selhání „dostatečně dobré matky“ (Winnicott), která je sama také
hraniční (Masterson) či selhává vlivem společenských změn a stresu ze ztráty sociálních
jistot. Negativní pocity a agresi pacienta přičítají frustraci ze zklamání se v původně
idealizované blízké osobě. Snaží se pokud možno idealizující přenos v terapii dlouho
neinterpretovat. Věří, že naděje pacienta, že konečně našel ideálního pečovatele je hlavní
motivací, která pacienta zpočátku drží v terapii. Internalizaci idealizované představy terapeuta
také považují za důležitý předpoklad vývoje stabilnějšího sebepojetí. Jeho rozvoj podporují
„validací“ – korektivní zkušeností, kdy v reálném vztahu úcty a náklonnosti k pacientovi
posilují jeho vlastní schopnost sebelásky a sebeúcty a tím i větší autonomie. Nechávají
pacienta projít fázemi separace-individuace za konzistentního přijímání jeho přibližovacích i
oddalovacích aktivit, nových zájmů, myšlenek a citů (Boleloucký 1993, Faldyna 2000,
Křivková 2002, Praško a kol. 2003, Waldinger 1987).
Rozdíly v jednotlivých přístupech jsou však výraznější v teoriích, samotná praxe
jednotlivých autorů se příliš neliší. Odlišnost východisek a technik lze též přičíst rozdílům v
konkrétní zkoumané pacientské populaci, zaměření se na jinou fázi terapeutického procesu a
v neposlední řadě lišícím se osobnostním charakteristikám a stylu samotných terapeutů.
V praxi se uplatňuje převážně integrativní přístup podle fáze terapie, aktuálních potřeb a
dispozic pacienta a možností terapeuta (Boleloucký 1993, Praško a kol. 2003, Waldinger
1987).

Koncepce vycházející z teorií sociálního učení
V 90. letech 20. stol. se začali psychoterapií hraniční poruchy osobnosti zabývat i jiné
psychoterapeutické školy a postupně modifikovaly své základní techniky tak, aby byly pro
stále se rozšiřující skupinu hraničních pacientů akceptovatelné.
Jednou z prvních koncepcí hraniční poruchy osobnosti vycházející z teorie sociálního
učení byla koncepce Millonova (1969 in Faldyna 2000). Hraniční osobnost zpočátku nazývá
„cykloidní osobností“, aby zdůraznil podle něj pro hraniční poruchu osobnosti základní
symptom - nestabilitu projevu nálady, která je posilována vlivy z prostředí. Posléze doplňuje
charakteristiky hraniční osobnosti mimo základní emoční labilitu o unáhlenost projevu,
nejistý sebeobraz, paradoxní interpersonální vztahy, myšlení závislé na náladě, regresivní
mechanismy, inkompatibilní internalizaci a difúzní intrapsychickou organizaci (Faldyna
2000).
Z Millonova pojetí vychází také Marsha M. Linehanová, která rozvíjí biosociální
(behaviorální) koncepci hraničních poruch osobnosti. Za jádro hraniční poruchy považuje
poruchu regulace emocí, která je do určité míry vrozená, ale rozvine se teprve pokud je dítě
vystaveno působení systematicky diskvalifikujícího rodinného prostředí. Důležitými
působícími faktory rodinného prostředí jsou dle Linehanové hlavně netolerance rodičů
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k afektivním projevům dítěte, kdy je zanedbáváno jeho přiměřené vnímání a emocionální
prožívání, emoční potřeby jsou devalvovány a emoční projevy nepřiměřeně trestány nebo
odmítány. Přispívá též vlastní nekontrolované afektivní chování rodinných příslušníků a
chování provokující těžké afekty jako je fyzické nebo sexuální zneužívání. Rodinné vztahy
jsou tedy silně ambivalentní (rodiče jsou zároveň násilníky i ochránci) a dítěti nezbývá než ve
službách přežití potlačovat vlastní emoce (Boleloucký 1993, Praško a kol. 2003).
V důsledku souběhu negativně působícího prostředí a vrozené afektivné dysregulace
vyvíjí hraniční osobnost vyvíjí protichůdné (dialektické) vzorce chování. Jsou to především:
1) Emoční zranitelnost v.s. sebeznevažování (invalidace). Vlivem poruchy regulace emocí se
snižuje frustrační tolerance, která ústí v hypersenzitivitu (vysoká intenzita afektů s jejich
protrahovaným odezníváním). Na základě protrahovaných afektů dochází ke zkratovému impulsivnímu jednání, jehož afektivní základ zůstává pacientem nerozpoznán.
Neovladatelné impulsivní jednání pak vede k pocitům viny, studu, sebenenávisti a vlastní
devalvace, která je posilována dalšími negativními reakcemi okolí (včetně oslabování
významu pacientových citových prožitků a simplifikace řešení jeho životních problémů).
Další dva behaviorální póly vyplývají ze základní emoční vulnerability.
2) Aktivní pasivita v.s. zdánlivá vnější kompetence. Na jedné straně jde o neschopnost
aktivně přistoupit k řešení svých problémů (naučená bezmocnost), kdy pacient řešení
očekává od okolí. Na druhé straně však hraniční pacient navenek paradoxně působí jako
schopný a kompetentní v důsledku oslabení schopnosti orientovat se ve vlastních emocích
a adekvátně projevit emoční tíseň.
3) Nepřetržitá krize v.s. potlačování zármutku. Vzhledem k neschopnosti zvládat i lehké
krizové situace a protrahovaným afektům žije hraniční pacient v neustálé krizi. Není
schopen se ani po jejím odeznění vrátit do původního stavu neutrálních emocí. Z důvodu
přetížení bolestnými ztrátami a negativními emocemi, které neintegruje, je nucen tyto
emoční odpovědi kontrolovat, zvláště pokud se jedná o smutek, zoufalství, hněv, vinu,
stud, úzkost a paniku (Faldyna 2000, Boleloucký 1993, Praško a kol. 2003).
Pretzel (in Boleloucký 1993) a Becková (in Praško 2003) v rámci svého kognitivního
přístupu zdůrazňují v etiologii poruchy význam kognitivních distorzí (kognitivního zkreslení)
ve vnímání s dopadem na interpretaci událostí a následně i chování. V důsledku
dichotomického myšlení pacient interpretuje události extrémně a extrémně na ně i emočně
odpovídá. Příčinu kognitivního zkreslování reality autoři vidí v časných zkušenostech na
základě sociálního učení. Hraničního pacienta pak charakterizují tři představy:
1) „svět je nebezpečné a nepřátelské místo“
2) „jsem slabý a zranitelný“
3) jsem již od narození nevítaný“.

Tento pohled na etiologii hraniční patologie rozpracoval dále Young (in Praško a kol.
2003), který předpokládal, že během frustrace v dětství se vytvoří „raná maladaptivní
schémata“ jako extrémně stabilní vzorce myšlení, které jsou pak zdrojem maladaptivního
myšlení a chování. Podle Younga jsou nejčastější schémata týkající se:
1) nemilovanosti / defektnosti („Nejsem hoden lásky. Jsem kripl, o kterého nikdo nemůže
stát!“);
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2) opuštění/ztráty („Jsem na světě úplně sama! Všichni mě opustí! Nikdy si nikoho
nenajdu!“) a
3) závislosti / nekompetence („Bez druhých bych nepřežil! Nejsem schopen se o sebe
postarat!").
Tyto vzorce chování a myšlení jsou pak selektivním vnímáním skutečnosti a reakcemi
druhých potvrzovány. Projevují se prostřednictvím symptomů hraničního pacienta v době
krize.
Na základě kognitivně behaviorálního přístupu k problematice hraniční osobnosti byl
pak vytvořen její model (viz tabulka č. 5.).
Tabulka č. 5. Příklad KBT modelu hraniční poruchy osobnosti (Praško a kol. 2003).
Relevantní data z dětství:

Rysy temperamentu:

Odmítání rodičem často střídané
hyperprotektivitou,
devalvace
emočních
stavů,
fyzické
ží á í
h bň á í

hlad po novém, nedostatečný
strach
z nebezpečí,
malá
vytrvalost, vysoká irritabilita a
č í l bilit
ká á i l t

Jádrové přesvědčení:
J

d ý

j

h d

lá k

Kompenzační strategie v chování:
Vyžaduje blízkost a pozornost, ale
vzápětí je odmítá. Kolísá mezi extrémy
v chování. Permanentně testuje
spolehlivost okolí. Obviňuje sebe i okolí.
Prudké impulsivní výlevy.

Odvozená pravidla:
 Kdyby to záleželo na mně, nepřežil
bych.
 Když budu věřit druhým, opustí mě.
 Věci, lidé, vlastnosti apod. jsou buď
dobré, nebo špatné.
Spouštěče frustrace:
 kritika nebo odmítnutí
 nezájem, nesouhlas
 nekongruence sdělení,
nejednoznačnost
 blízkost
 samota

Kognitivně behaviorální terapie
Slavinska-Holy (in Boleloucký 1993) navrhla koncem 70. let 20.stol. kombinovaný
terapeutický systém vycházející z psychoanalyticky orientované psychoterapie se začleněním
některých behaviorálních technik.
Z kognitivního pojetí vychází Pretzel a Young. Pretzelova kognitivní terapie se
soustřeďuje na odhalení a změnu nevhodných automatismů v myšlení a na kognitivní distorze
falešných představ ležící v jejich pozadí. Young vypracoval terapeutický přístup, který nazval
kognitivní terapie zaměřená na schémata (Boleloucký 1993, Praško a kol. 2003).
Kognitivně behaviorální terapie se pak zaměřuje na
1) úpravu kognitivní distorze (zejména dichotomního myšlení);
2) snížení afektivní lability a dysregulace;
3) zvýšení stability a uspořádanosti pacientova života;
4) zvýšení schopnosti pacienta tolerovat ztráty a změny v životě a
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5) zvládnutí systematického řešení problémů.
I kognitivně behaviorální přístupy nejsou pro hraniční pacienty použitelné ve své
klasické podobě resp. mají pak jen omezený efekt (Beck a kol. 1990 in Praško a kol. 2003). Je
nutné do počátku konfrontovat pacientovy postoje k terapii a pevně určit její hranice. Pro
uzavření terapeutického kontraktu i behaviorální autoři zdůrazňují podpůrné prostředí.
Samotné práci předchází analýza vzorců maladaptivního chování a kognitivních
schémat (vyšetření). Práci na změně vzorců zahajuje určení priorit terapie. Zpočátku se
osvědčuje práce na jednodušších behaviorálních problémech, kde lze očekávat rychlý efekt,
který posílí motivaci pacienta a pomůže tak vytvořit základ pro další terapii. Teprve později
se terapeut s pacientem dopracuje ke kognitivní restukturalizaci. Terapeutické metody jsou
zaměřeny jednak na změnu stylu (temperamentu), pomocí nácviku sebeuvědomování a
regulace afektů, nácviku sebe managementu, zvládání impulsivity, sebeovládání a
sebeobsluhy… a změnu schémat (modifikaci charakteru), která zahrnuje analýzu a
zpochybňování automatických myšlenek a maladaptivních schémat, testování schémat
pomocí behaviorálních experimentů apod.
Pacient má možnost postupně zpracovávat frustrující události včetně vlastní
kognitivní, afektivní a behaviorální reakce. Postupně se učí kognitivní rekonstrukci.
Monitoruje automatické myšlenky podřízené dichotomnímu myšlení a řízenými racionálními
otázkami testuje jejich platnost (př.: Co svědčí pro tuto myšlenku?; Jsou možná i jiná
vysvětlení?; Jaké výhody a nevýhody mi přináší tento způsob uvažování? atd.), aby našel
realitě více odpovídající a méně extrémní vysvětlení dané situace. Postupně se s terapeutem
dostává ke zmapování svých dysfunkčních schémat – jádrových a odvozených přesvědčení
(viz KBT model tab. č. 5). Po důkladném prozkoumání jejich vzniku hledají možné
alternativní akomodované adaptivnější postoje a konkrétní způsoby jejich využití
v jednotlivých životních oblastech. Tam, kde pacientovi k využití nového postoje chybí
dovednosti (např.: sebeovládání, komunikační dovednosti apod.) společně plánují nové
situace, kde pacient (individuálně i skupinově) nacvičuje žádoucí chování (Praško a kol.
2003).
Pod názvem dialekticko-behaviorální terapie se okolo zastánkyně biosociální koncepce
hraničních poruch osobnosti Marshy M. Linehanové formoval v 90. letech 20.stol.
behaviorální typ léčby obohacený o prvky dynamických a humanistických škol. Autorka
vyvinula jednoletý strukturovaný terapeutický program, zahrnující individuální
dialektickou terapii (terapie rozhovorem o protikladných postojích a chování) zaměřenou
na zvýšení schopnosti přijmout, tolerovat a zvládnout své emoce a skupinovou
behaviorální terapii s nácvikem sociálních dovedností. Program byl původně určen pro
ženy se sebepoškozujícím jednáním. Terapii předcházela přípravná fáze, kdy byla
prověřována a zvyšována motivace pacienta k terapii. Zahrnovala také edukaci o léčbě a
stanovení léčebných cílů. V první fázi terapie je kladen důraz především na práci
s regulací afektů (jejich monitorování a pochopení souvislosti s jednáním, nácvik jejich
odložení a zvládání, nácvik alternativního chování apod.). K tomu je užíváno několik
strategií:
1) validizační – stvrzují pacientovy emoce jako legitimní, vedou pacienta k ejich pochopení a
modulaci - nikoliv potlačení;
2) kontingenční a kognitivní – zahrnují práci s automatickými myšlenkami, objasňují
souvislosti a kontext emočních a behaviorálních vzorců;
3) dialektické – propracovávají pacientovo dichotomické myšlení („buď – anebo“) na
diferencovanější („tak – jak“);
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4) řešení problémů – učí pacienta systematickým krokům v řešení problémů (zjištění
informací, zvážení alternativ,…);
5) rozšíření kompetencí – nácvik interpersonálních dovedností, porozumění sama sobě –
přijímání kritiky, dávání zpětné vazby, vyjadřování potřeb,…) a
6) vztahové strategie – objasňování terapeutického vztahu jako modelu jiných vztahů
v životě pacienta.
V druhé fázi terapie má pacient prostor pro propracování traumat z minulosti.
Opakovanými „expozicemi“ v rozhovoru či imaginaci je pacient směřován k přijetí
traumatu a habituaci na emočně vypjaté vzpomínky v chráněném prostředí. Využívá též
hraní rolí a psaní dopisů (neodesílaných) důležitým lidem ze svého života. Terapeut
s pacientem propracovává typická kognitivní schémata s traumaty spojená, zahrnující často
sebestigmatizaci, hostilní postoje k sobě a rodičům či násilníkovi a dichotomické vidění.
Pacient se učí diferencovaně vnímat, vyjadřovat a modulovat své silné emoce.
Třetí fáze terapie je zaměřena na postupné propracování sebepřijetí a sebeúcty a
uskutečňování konkrétních cílů v životě (uplatňují se strategie kognitivní restrukturalizace
a propracovávání adaptivnějších postojů k sobě, druhým a světu do konkrétního chování,
řešení problémů, nácvik komplexních komunikačních dovedností apod.) (Boleloucký
1993, Křivková 2002, Praško a kol. 2003, Rahn, Mahnkopf 2000).

Pacient v terapeutickém kontaktu
Vztah s hraničním pacientem je pro terapeuta i pacienta dosti náročný. Pacient díky
svým primitivním schopnostem zvládat pudovou energii vyvolává v terapeutovi od počátku
kontaktu výraznou emoční odezvu a množství protichůdných protipřenosových pocitů. Tyto
okolnosti jsou pro hraniční pacienty tak charakteristické a tak významné pro stanovení
diagnózy, že jsou zahrnuty i do základních diferenciálně diagnostických interview
zaměřených na diagnostiku hraniční poruchy osobnosti (Gunderson a Kolb DIB in Faldyna
2000, též Boleloucký 1993). Podle Křivkové (2002) vždy, když terapeut či vyšetřující
psychiatr reaguje na pacienta bez srozumitelného kontextu neobvykle intenzívně (hněv,
bezmoc, ohrožení vlastní stability, zmatek nebo ochranitelské tendence) vzniká podezření na
tuto diagnózu.
Pacient má tendence nerespektovat terapeutovy hranice, vyvolává v něm pocity
ohrožení stability. Má neustálou potřebu speciální pozornosti, kontaktuje terapeuta mezi
sezeními, vynucuje si výhody, je negativistický, provokativní, manipulativní (Praško a kol.
2003).
Protože vývojové narušení u hraničních poruch osobnosti spadá do preobjektního
(preojdipského, preverbálního) období nedochází tedy k rozvoji klasického přenosového
vztahu popsaného Freudem. Pacient terapeuta nevnímá jako komplexní objekt, ale jako selfobjekt - tedy neoddělitelnou část sebe, jejíž funkcí je sloužit především k uspokojování jeho
potřeb. Rozvine zrcadlící přenos, kdy je terapeut stavěn do role jakéhosi podpůrného já, snaží
se jím manipulovat ke ztotožnění. To v terapeutovi přirozeně vyvolává opačnou tendenci a
pacientovi se může dostat odmítnutí ve chvíli, kdy očekává podporu.
V rámci hraničními pacienty obecně uplatňovaného mechanismu štěpení, je terapeut
přijímán jen v souladu s pacientovou idealizovanou představou o něm. V opačném případě je
zavržen, ponížen a pacientovo zklamání je zdrojem bouřlivých zlobných reakcí. Idealizace i
devalvace terapeuta pacientem ohrožuje vlastní terapeutův narcismus a vede jednak
k hyperprotektivním tendencím terapeuta, jednak k agresivním pocitům a pocitům
terapeutického selhání s častým pozdějším sebezpytováním. Tyto ambivalentní pocity se
potencují i na základě projektivní identifikace, kdy pacient sám není schopen přijmout své
77

78
negativní impulsy a projikuje je do terapeuta. Pokud terapeut svou přirozenou tendenci
protipřenosově reagovat v souladu s promítanými negativními obsahy včas nepodchytí,
skutečně může pacienta ranit podle principu sebenaplňujícího se proroctví (Faldyna 2000,
Rahn, Mahnkopf 2000).
Na rozdíl od klasického přenosu neurotických pacientů hraniční pacient aguje
(přehrává místo vzpomínání) - nepředkládá problém, který chce za pomoci terapeuta řešit, ale
znovuprožívá jej v rámci terapeutického vztahu. Činí z terapeuta zdroj ohrožení, pokud se
bojí, či libidiózní objekt je-li spokojený. V přenosovém vztahu chybí kvalita „jako-by“, ale
vše se děje ve vztahu mezi pacientem a terapeutem reálně zde a nyní (Höschl, Libiger,
Švestka 2002, Sandler, Dare, Holder 1994).
Nesmírná živost a dramatičnost vztahu, který hraniční pacient s terapeutem vytváří
nutí terapeuta zabývat se svými protipřenosovými pocity. Nemůže jim podlehnout v přílišné
emoční angažovanosti, ani je popřít (pak je v terapii pasivní a prožívá nudu) nebo vytěsnit a
přejít do role experta, kdy místo vnímání svých pocitů intenzivně přednáší, poučuje a
interpretuje (Šolle 1999). Za pomoci supervize či alespoň intervize se může učit tyto pocity
monitorovat, porozumět jim a posléze je i ovládat, aby mohl být pacientovi k dispozici a
neprohluboval jeho interpersonální traumata opakováním reakcí, které pacienta do
nepříznivého stavu dostávají.

Obecné zásady bezpečné a efektivní individuální psychoterapie
hraničních pacientů
V psychoterapii hraničních pacientů lze využít mnoha terapeutických technik
inspirovaných různými směry psychoterapie, ale vždy pouze za specifických podmínek.
Psychoterapeutické školy od analytických přes humanistické až po behaviorální se
shodují na několika základních podmínkách, které se pro efektivní psychoterapii hraničních
pacientů jeví jako nezbytné. Jsou to vybudování bezpečného terapeutického vztahu,
předvídatelnost terapeuta, který se opírá o konzistentní teorii a pevný a jasný vnější rámec
terapie (Křivková 2002). To všechno jsou obecně žádoucí charakteristiky dobře vedené
terapie. Větší pozornost si vyžádají v kontextu práce s hraničním pacientem, který hůře snáší
jakékoliv odchylky od daného ideálu na straně jedné a na straně druhé svým chováním má
tendenci více než jiné typy pacientů tyto dané struktury narušovat. Právě vytvoření těchto
individuálně specifických podmínek pro pacienta, aby byl schopen z léčby profitovat a sama
psychoterapie pro něj byla přijatelná a využitelná, je mnohdy úkol tak dlouhodobý a náročný
pro terapeuta i pacienta, že je snadné podlehnout přesvědčení, že psychoterapie v daném
případě není možná. Pacient nespokojený z terapie odchází, nebo je vyloučen
z terapeutického programu pro nespolupráci či nevhodné chování a terapeut sám frustrovaný
neúspěchem uzavírá případ jako neřešitelný. Přitom mnohdy může jít o pochybení
v základních principech práce s hraničními pacienty ať už z důvodu terapeutovy nezkušenosti,
nezralosti či nedostatečně včasného odhalení hraniční poruchy osobnosti jako základní
diagnózy překryté symptomy jiných onemocnění.
Waldinger (1987) na základě podrobné analýzy prací dynamicky orientovaných autorů
rozpracoval zásady práce s hraničním pacientem v podmínkách analytické terapie. Tyto
zásady se postupně staly východiskem i pro jiné terapeutické směry.
1) Stabilita rámce terapie. Důležitá je jasná a podrobná dohoda mezi pacientem a terapeutem
o časových a finančních podmínkách, vzájemných očekáváních a požadavcích a následné
dodržování této dohody. Optimální je setkávání v pravidelný čas a stejný den, jakékoliv
změny by měly být předem oznámeny a pacientovy pocity vyvolané takovou změnou
probrány v terapeutické hodině. Terapeut tak může snížit pacientovu úzkost z odmítnutí a
předejít tak neadekvátním paranoidním výkladům ze strany pacienta a jeho agování.
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Navíc komunikace o těchto pocitech je pro pacienta další možností zvědomování svých
emočních hnutí a tendencí vykládání interpersonálních situací a v neposlední řadě je též
korektivní zkušeností, že jeho pocity jsou přijatelné a jejich přijetí nezpůsobí
předpokládané katastrofické následky.
Zvýšená aktivita terapeuta. Ve srovnání s péčí o neurotického pacienta vyžaduje práce
s hraničním pacientem, aby byl terapeut během terapeutických hodin aktivnější. Hodnota
jeho komentářů pro pacienta je nejen v jejich obsahu, ale také ve skutečnosti, že
zdůrazňují terapeutovu přítomnost, kotví pacienta v realitě a minimalizují množství
přenosových zkreslení, ke kterým mají v nestrukturované situaci hraniční pacienti sklon.
Zvláště v obdobích krize – obvykle na počátku terapie, kdy je předčasné ukončení terapie
velmi časté, přebírá terapeut velmi aktivní úlohu (Křivková 2002).
Tolerance k pacientově hostilitě. Terapeut musí být schopen unést verbální útoky
hraničního pacienta bez oplácení nebo emočního odtažení, aby pacient svou hostilitu vůči
němu nemusel skrývat, ale mohl ji otevřeně projevit a tak umožnil její zkoumání jako
obecnějšího vzorce vztahování se k důležitým osobám.
Snížení uspokojení ze sebedesruktivního chování. Hraniční pacienti sebedestruktivním
chováním uspokojují určitá nevědomá přání či potřeby a snižují tím svou úzkost. Terapeut
musí soustavně a opakovaně obracet pacientovu pozornost k nepříznivým důsledkům
takového jednání (užívání drog, promiskuita, manipulace a nepatřičné výbuchy hněvu).
Důležité je nezaměřovat se na pacientovy motivy k takovému jednání, ale výlučně na jeho
důsledky.
Spojení mezi pacientovým jednáním a pocity v současnosti. Pro hraniční pacienty je
jednání základní obranou proti uvědomění si nepříjemných emocí. Protože takové
uvědomění je považováno za základní v rozvoji autonomie a sebekontroly, pacientovi je
nutno pomoci porozumět, že komunikuje skrze jednání a to že má obrannou funkci.
Znemožnění agování. Narozdíl od neurotického pacienta, který může současně přehrávat
přenosové pocity a zároveň získat nový vhled do svých nevědomých motivů a fantazií,
hraniční pacient užívá „agování“ jako hlavní obranu proti zvědomění přenosu a tedy i
posunu v terapii. Terapeut musí omezit chování, které by bylo ohrožující pro bezpečnost
pacienta, terapeuta nebo terapie. Omezení agování udržuje pacientovu tenzi a při
správném vedení mu ulehčuje uvědomování si motivů takového chování.
Zaměření na časné vysvětlení a interpretaci „zde a nyní“. Genetické interpretace a pokusy
o genetické rekonstrukce v počátku terapie pravděpodobně terapii brzdí, protože odvracejí
pozornost od bezprostředního a často nebezpečného patologického chování , které
narušují pacientův život.
Neustálá pozornost věnovaná protipřenosovým pocitům. Trvalé monitorování
protipřenosových reakcí je nezbytné k minimalizaci velmi reálného nebezpečí agování ze
strany terapeuta. Většina autorů se shoduje, že terapeutova vlastní zkušenost v roli
pacienta dynamické psychoterapie podporuje tento proces tím, že pomáhá terapeutovi lépe
rozumět a užívat své vlastní emoční reakce v terapii (Waldinger 1987, Praško a kol. 2003,
Faldyna 2000).

Přijetí pacienta do terapie je závazek na několik let. Pro náročnost této práce se
nedoporučuje samostatně pracujícím terapeutům brát si do intenzivní individuální
psychoterapie více než 1-2 hraniční pacienty (Křivková 2002).
Důležitým momentem je také ukončení terapie. Jednak v terapii hraničních pacientů
je možné si stále klást nové a nové cíle a tak vlastně pacientovu terapii nikdy neukončit,
jednak pacient sám může mít problém s ukončováním terapie, jako má ve svém životě obecně
problémy s ohraničováním svých vztahů (Šolle 1999). Přitom zdárné ukončení terapie je
důležitou součástí léčby a vlastně analogií završení separačně-individuačního procesu. Měl by
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to být pacient, kdo iniciuje ukončení terapie. Terapeutova role pak spočívá v tom, aby
pacientovi umožnil korektivní zkušenost - tedy prožít separaci tak, jak by mohla v ideálním
případě proběhnout s původními pečovateli. V tomto období se pacient může dostat do stavu
„separační“ dekompenzace, kdy se mohou opětovně projevit obtíže na ose I. Důležité je na
tyto potíže pacienta připravit a společně s ním probírat možná opatření. Za optimální je
považováno postupné prodlužování intervalů mezi setkáními a po ukončení léčby případné
plánování dalších podpůrných sezení cca po čtvrt roce. Kognitivně behaviorální terapeuti
doporučují, aby si pacient sám připravoval plán budoucích obtížných situací (Praško a kol.
2003). V případě, že ukončení terapie není integrální součástí terapeutického procesu, vzniká
zákonité riziko, že k němu dojde neplánovaně v afektu doprovázeném skrytou či otevřenou
agresí a zavrhováním jedné nebo obou stran a traumatická zkušenost nezdařené separace se
pacientovi v rámci terapie zopakuje (Blanckovi 1992, Křivková 2002, Šolle 1999).
Někdy je prospěšné, když pacient vystřídá po sobě dva terapeuty. Od prvního se
ukončením terapie oddělí a s druhým už je schopen pracovat s větší autonomií na konkrétních
cílech. Vzhledem k častému střídání terapeutů a opakovanému nedokončování terapií, jak je
to u hraničních pacientů obvyklé, Šolle (1999) doporučuje podrobně s pacientem probrat jeho
„terapeutickéou anamnézu“ jednak jako zdroj důležitých informací o pacientových
dosavadních zkušenostech s terapeutickým vztahem, jednak jako vodítka při výběru dalších
terapeutických metod a zaměření terapie (Křivková 2002, Šolle 1999).

Jiné druhy psychoterapie
Alternativou k systematické individuální psychoterapii je psychoterapie skupinová. Je
vhodná zejména tam, kde je pro pacienta individuální kontakt příliš náročný nebo pokud se
v terapii potřebujeme zaměřit na aktivní zvládání interpersonálních vztahů (Šolle1999).
Kontraindikací zařazení hraničního pacienta do skupinové psychoterapie je pak podle
Horwitze (in Boleloucký 1993) vzdělání nižší než vzdělání u ostatních spolupacientů,
nadměrná emocionalita a úzkost a extrémní narcismus. Ve finále je však o zařazení pacienta
do skupiny vždy nutno rozhodovat individuálně.
Skupinová terapie je vhodným doplňkem na aktuální prožívání a zkušenost bezpečí
terapeutického vztahu zaměřené individuální psychoterapie (Faldyna 2000). Obvykle
obsahuje prvky nácviku zvládání afektů, impulsivity a sebedestruktivního chování (viz
Linehanová – dialekticoko behaviorální terapie). Může hraničnímu pacientovi poskytnout
zpětnou vazbu k pochopení nepřiměřenosti jeho očekávání, redukovat poraženecké postoje,
podpořit modulaci emočních reakcí. Může přinést i značnou podporu sebedůvěry a vlastní
individuality a pomoci zmírnit přenosové reakce při uvědomění si druhých jako samostatných
osob (Boleloucký 1993, Praško a kol. 2003, Šolle 1999).
Terapeut by měl mírně zvýšenou neinterpretativní aktivitou přispívat k udržení
přátelské a permisivní atmosféry a pochopení časných vývojových potřeb nových členů
ostatními členy skupiny. Nejistotu a frustraci narcisticky zranitelných pacientů může snižovat
přímým odpovídáním na jejich počáteční otázky. Musí být také připraven na řešení
konfliktních situací vyplývajících z idealizace a následné devalvace ostatních hraničními
pacienty. a při konfrontaci nezapomínat na pochopení a podporu konfrontovaného pacienta
(Boleloucký 1993, Šolle 1999).
Běžně se osvědčuje zařadit 1-2 hraniční pacienty do skupiny neurotiků nebo
psychotiků. V neurotické skupině hraniční pacienti ve skupinové dynamice zpřítomní vlastní
prožívání neurotiků, protože začnou produkovat právě to, co neurotičtí pacienti nechtějí
otevřít. Hraniční pacienti se zase učí zralejší sebeprezentaci (Faldyna 2000). Mnohé výhody a
samozřejmě i úskalí přináší také homogenní skupina hraničních pacientů. Pacienti jsou
všichni na přibližně stejné úrovni a lépe mohou své vlastní potíže sledovat na druhých. Jejich
chování je skupinou zvýrazněno a tedy i lépe přístupné terapeutickým zásahům stejně jako
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primitivní afekty, které se v homogenní skupině projeví intenzivněji. Také působení
interpretací je v homogenní skupině považováno za terapeuticky pronikavější (Slavinska-Holy
1980 in Boleloucký 1993).
Na druhou stranu právě z povahy hraniční poruchy osobnosti vyplývají značné obtíže
při zařazení takového pacienta do skupiny. V důsledku uplatňování obranných mechanismů
štěpení a projektivní identifikace vůči terapeutovi i členům skupiny, snadno rozčlení skupinu
na své přátele a nepřátele, vůči kterým dokážou být i velmi krutí. Snadno zmobilizují i silný
odpor k terapeutům (Praško a kol. 2003).
Pro hraničního pacienta je sám pobyt ve skupině také velmi zatěžující a bez důkladné
předešlé přípravy v individuální psychoterapii či dalšího průběžně probíhajícího
individuálního terapeutického vedení často skupinu předčasně opouští a terapii nedokončí
(Boleloucký 1993, Šolle 1999).
Pro mladší pacienty je na místě též rodinná terapie, kdy zprůhlednění a jasnější
strukturování rodinného prostředí může hraničnímu pacientovi pomoci ke snadnější adaptaci.
Často se setkáme s otřesy a zraněními v historii rodiny, setřelými mezigeneračními hranicemi
a neujasněnými rolemi v rodině či tlakem na rigidní postoje jednotlivých členů, které
neodpovídají realitě (př.: štěstí a soudržnost po dramatických konfliktech…). Nezřídka
nacházíme podobnou patologii i u jiných členů rodiny. Je to práce zvláště náročná mnohdy
také pro nízkou motivovanost ostatních členů rodiny ke změně. Problémy se často vystupňují
aktualizací vývojových krizí při odpoutávání se dospívajících dětí od rodiny. Osamocení
rodiče baží po symbiotickém vztahu s dětmi a ty pak ve své loajalitě vůči nim rezignují na
svůj vlastní individuální růst a separaci. Terapie pak spočívá v pomoci celé rodině překonat
danou vývojovou krizi, na které vývoj systému ustrnul a nalezení cesty dalšího přirozeného
adaptivního vývoje. Jones (in Boleloucký 1993) klade při práci s rodinou důraz na systémový
přístup, takt při intervencích, neutralitu terapeuta („stranit“ všem členům rodiny) při
ponechání plné zodpovědnosti na rodině samotné a v neposlední řadě opět na pečlivou
pozornost věnovanou terapeutovým protipřenosovým pocitům a jejich zvládání. (Boleloucký
1993, Stránská 2000, Šolle 1999).
Gunderson (Gunderson et al. 1997 in Křivková 2002) doplňuje výčet druhů péče o
hraniční pacienty o psychoedukaci pacientů a jejich rodin a psychiatrickou rehabilitaci formou
dlouhodobých resocializačních programů, chráněných dílen a bydlení, které mohou být
dobrým východiskem pro dlouhodobou intenzívní psychoterapii.

Hospitalizace hraničních pacientů
Vzhledem k poměrně častým kontaktům hraničních pacientů s lůžkovými zařízeními
je nutné se zmínit i o jejich specifikách.
K psychiatrické hospitalizaci se hraniční pacienti dostávají většinou pro poruchy
diagnostikované na ose I (akutní suicidální tendence, z důvodu detoxifikace či pro léčbu těžké
deprese či úzkostné poruchy). Vzhledem k omezené době pobytu je nutné zaměřit se v terapii
na krátkodobé cíle a provázení k osobnostní zralosti nechat na dlouhodobou individuální
práci. Faldyna (2000) doporučuje převzít základní pravidla pro terapeutické vedení hraničního
pacienta i v podmínkách hospitalizace s cílem, pacientovi alespoň zprostředkovat zkušenost
terapeutického vztahu a podpořit jeho motivaci k další léčbě. Obecně panuje shoda v tendenci
zkrátit nutnou hospitalizaci hraničních pacientů na minimum, neboť s sebou přináší četné
další problémy včetně možnosti posílení pacientova maladaptivního chování (Praško a kol.
2003).
Během prvních dnů hospitalizace většinou dochází u hraničních pacientů
k dramatickému zlepšení obtíží, protože vnější struktura jim pomáhá ve stabilizaci a
uspokojuje jejich primární potřebu závislosti. Tato stabilita je však jen krátkodobá a postupně
převáží druhý pól vývojového konfliktu - potřeba autonomie. Dochází k behaviorální regresi
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(Kernberg 1967 in Boleloucký 1993), objevuje se agresivita, tendence strukturu narušovat a
manipulovat (Faldyna 2000). Pacient začne své negativní obsahy odštěpovat a formou
projektivní identifikace promítat do ošetřovatelského týmu. Pokud tým nemá k dispozici
pravidelnou supervizi a nefunguje vzájemná komunikace, může se záhy na základě
protipřenosových pocitů vůči pacientovi rozdělit do dvou vzájemně si odporujících skupin.
Jedni pacienta chápou a považují ho za nevinnou oběť okolností, která potřebuje podporu a
pochopení, což může podporovat pacientovu regresi. Druzí pak vidí pacienta jako svévolného
manipulátora, kterého je třeba potrestat, vést více autoritativně či úplně propustit, čímž
upevňují pacientovo „falešného self“ a vedou ho k pouze povrchnímu přizpůsobení (Faldyna
2000, Praško a kol. 2003, Rahn, Mahnkopf 2000). Navíc hraniční pacienti jsou velmi citliví
na jakékoliv rozpory v týmu a pohotově jich v rámci své nezralosti využívají manipulacemi
ve svůj „prospěch“. To klade velké nároky na soudržnost na péči o pacienta spolupracujících
odborníků a jejich vzájemnou podporu.
Vždy přítomným rizikem je také hospitalismus, kdy v důsledku častých hospitalizací
pacienti dobře fungují ve vnějškově strukturovaných podmínkách léčebny, ale jakmile se
dostanou do svého přirozeného prostředí, selhávají a usilují o další hospitalizaci. Někteří
pacienti však nejsou dlouhodobé ambulantní léčby schopni, takže je dlouhodobá hospitalizace
nevyhnutelná. Pak se doporučují alespoň tzv. „terapeutické přestávky“ mezi jednotlivými
pobyty pacienta na oddělení (Praško a kol. 2003, Rahn, Mahnkopf 2000, Šolle 1999).
Šolle (1999) zmiňuje ještě jeden negativní aspekt hospitalizace hraničních pacientů a
to jejich neuvědomělé hledání nějaké formy vyjádření svých obtíží, kdy se mohou obtíže a
příznaky ostatních pacientů záhy stát příznaky jejich vlastními.
„Přestože optimální bývá dlouhodobá multimodální terapie (individuální a skupinová),
i jediná epizoda terapie během hospitalizace má svůj význam, protože snižuje regresivní
tendenci hraničních pacientů.“ (Faldyna 2000, str.: 35)

Farmakoterapie
Jen okrajově se zmíním o farmakoterapii, protože tvoří neodmyslitelnou součást
komplexní psychiatrické léčby a její efekty se často pozitivně i negativně promítají do
psychoterapie.
Zatím neexistují specifické léky pro léčbu hraniční poruchy osobnosti, ale hraniční
pacienti jsou často medikováni vzhledem k jejich komorbidním poruchám. Uplatňují se
antidepresiva (ovlivnění afektivity), stabilizátory nálady (snížení impulsivity) a v neposlední
řadě i malé dávky antipsychotik k úpravě přechodných psychotických epizod, u kterých byl
také prokázán příznivý vliv na stabilizaci typického hraničního chování. Anxiolytika nejsou
obecně doporučována pro jejich návykovost a nebezpečí jejich zneužívání, které je právě u
hraničních pacientů poměrně vysoké (Faldyna 2000, Křivková 2002, Praško a kol. 2003,
Rahn, Mahnkopf 2000,).
Ovšem vzhledem k celkově nízké účinnosti farmakoterapie u osobnostních poruch i u
hraničních pacientů nebývá odezva na medikaci velká. Situace je dále komplikována i častou
neschopností hraničních pacientů užívat léky pravidelně, navíc do snášení medikace se často
nepříznivě promítají i aktuální vztahové problémy s ošetřujícím psychiatrem. Pacienti mohou
též lékům přisuzovat často až bizardní vedlejší účinky (Šolle 1999). Přesto je však kombinace
farmakoterapie a psychoterapie považována za výhodnou, protože farmakoterapie zmírněním
akutních nepříjemných příznaků může často zlepšit motivaci pacienta k psychoterapii a také
mu umožnit větší užitek z psychoterapie samotné. Nezbytné je však pečlivě s pacientem
probrat účinky léku, princip jejich fungování a jejich účel včetně možných vedlejších účinků,
aby se pokud možno co nejvíce předešlo bludným interpretacím účinků medikace a jejímu
následnému odmítnutí (Boleloucký 1993).
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Závěr
Ohledně možností terapie poruch osobnosti je stále mnoho pochybností. Není ale
pochyb, že psychoterapie má v péči o tuto skupinu pacientů stále významnější místo. Poslední
studie z 90. let 20.stol. uzavírají, že pacienti s hraniční poruchou osobnosti mohou dosáhnout
zlepšení stavu v poměrně krátké době. Pokud terapie počítá s osobnostním narušením a
neprohlubuje paradoxně nerespektováním vývojové poruchy maladaptivní chování pacienta,
je prokázáno zlepšení v oblastech sociálního fungování, přechodných psychotických příznaků,
somatizace, zneužívání látek, deprese a impulsivity (Faldyna 2000).
To však nic nemění na faktu, že psychoterapie hraničních pacientů je velmi náročná
pro pacienta i terapeuta, a přináší sebou mnohá úskalí. V terapii je nutné věnovat zvýšenou
pozornost budování pro pacienta bezpečného terapeutického vztahu, kdy terapeut musí
mnohdy snést velmi prudké agresivní útoky pacienta a jeho hostilitu stejně jako odolat
pokušení spasitelství, pokud je pacientem idealizován. Musí být po celou dobu terapie velmi
obezřetný k přenosovým a svým protipřenosovým pocitům. Většího významu nabývá při
práci s hraničním pacientem i pevnost a čitelnost rámce terapie, kdy je třeba domlouvat se
s pacientem pečlivě a otevřeně i na zdánlivě samozřejmých záležitostech. Práce s hraničním
pacientem od terapeuta celkově vyžaduje větší aktivitu a flexibilitu. Zvláštní pozornost je
nutné věnovat důležitým zlomovým bodům terapie včetně jejího ukončování.
Pokud jsou dodrženy tyto nároční leč základní podmínky, je možno nechat se
inspirovat mnoha klasickými psychoterapeutickými směry (psychoanalytické, kognitivně
behaviorální, ale i např. zde nezmíněná gestalt-terapie apod. ) a tvořivě je kombinovat ve
prospěch pacienta. Terapie hraničních pacientů vyžaduje terapeutovo pevné teoretické
zázemí, dobrou schopnost reflexe a sebereflexe a hlavně možnost pravidelné supervize.
Terapeut by si měl umět najít takové techniky, které jsou v souladu s jeho osobním stylem,
taková omezení v terapii, která je schopen dodržet a takové pacienty se kterými se mu pracuje
nejlépe (Boleloucký 1993).
Právě pro svou obtížnost (kdy věci, které jsou jinde výchozí a samozřejmé zde
musíme pracně vytvářet a budovat) je však psychoterapie hraničních pacientů nenahraditelnou
školou psychoterapie, terapeutova sebepoznání (hlavně vlastních hranic!!!) i profesionálních
dovedností a v neposlední řadě školou i úcty k lidskému individuu.
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Možnosti aromaterapie v psychoterapii
Svatava Štrohmajerová
ÚVOD
Aromaterapie je v zásadě léčbou přírodní a pokud se užívá s určitými znalostmi,
pochopením a respektem, může pomoci udržet a obnovit zdraví netoxickým, bezpečným a
nenávykovým způsobem. Je to vysoce úspěšná terapie pro jakékoli problémy spojené se
stresem. Navíc má tu výhodu, že posiluje naší přirozenou imunitu a celkovou kapacitu tak,
abychom si poradili se všemi druhy nemocí. Aromaterapie je rovněž zdrojem nádherných
zážitků.
Úlohou všech přírodních terapii je povzbudit a stimulovat naše přirozené zdroje, snížit
pokud možno závislost na chemických preparátech, které mají mnohdy neblahé vedlejší
účinky, a bezpečně stimulovat přirozenou obranu organismu, aniž bychom ještě více narušili
jeho přirozenou rovnováhu.
Aromateraie je velmi příjemná terapie kombinující účinky přírodních látek s dotykovou
terapii. Přírodní terapie nejsou v žádném případě založeny na zázračných účincích přírodních
látek. Jejich přínosem je především jiný myšlenkový přístup k chorobám. Stimulují vrozené
schopnosti lidského organismu k samoléčbě s potřebnou opatrností a péčí. Náš organismus je
složitým fyziologickým komplexem s vlastním obranným systémem a přírodní preparáty
používané přírodními terapiemi působí v souladu s přirozeně probíhajícími chemickými
procesy, povzbuzující a posilující organismus.
K výhodám aromaterapie patří bezbolestnost a bezproblémové přijímání všemi věkovými
skupinami. Ani při pravidelném užívání nemá vedlejší účinky. Předností je možnost účasti
samotného příjemce při výběru druhu doporučené vůně i způsobu její aplikace. Výhodou je
také možnost aplikovat ji při samoléčbě pohodlně a příjemně. Samoléčba pomocí
aromaterapie musí být uvědomělá, je založená na zainteresovanosti klienta. Aromaterapie
může prostřednictvím přírodních vůní pomoci vytvořit v každé domácnosti klidné, očistné
nebo činorodost probouzející prostředí.
HISTORIE AROMATERAPIE
Poměrně mladý je jen termín „ aromaterapie“ . Do lékařství jej ve 30. letech 20. století
zavedl francouzský chemik R. M. Gattefosse. Vydal na základě svých vědeckých pozorování
knihu „ Aromaterapie “, kde napsal: „Kromě antiseptických, antimikrobiálních, antitoxických
a antivirových účinků mají voňavé rostliny schopnost probouzet energii v člověku a hojit
rány. Samotné používání vůně rostlin k ochraně, upevnění a obnovení zdraví má dávnou a
bohatou tradici. Místem jejího vzniku je pravděpodobně starobylý Egypt, o čemž svědčí
záznamy ve starých kronikách pocházejících za 4. tisíciletí př. n. l. V nich se již objevují
záznamy o využívání vůní v astrologii, při balzamování i v léčitelství.
Jiní se domnívají, že kolébkou aromaterapie je Čína, Indie a Persie. Jeden z prvních
dokladů o užívání vonných látek byl nalezen ve státě Sumer, který existoval na území
dnešního Iráku v roce 3 000 př. n. l.
Nikdo však nemůže říci, jak dlouho před tím, než bylo vynalezeno písmo, lidé využívali
blahodárných účinků vonných látek ve svůj prospěch. Evoluční vývoj člověka probíhal
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v těsném kontaktu s přírodou. Již od počátku existence lidstva vůně vždy patřily k životu. Je
zřejmé, že historie aromaterapie se začala psát v okamžiku, kdy člověk ucítil příjemnou vůni.
Zpočátku o výběru vůně rozhodoval instinkt, později byli lidé schopni rozeznat vztah mezi
příčinou a následkem, zapamatovat si a analyzovat tyto vztahy.
Poznámky o využívání rostlin v léčitelství, zejména o lékořici, durmanu a blínu se objevují
i v kultuře babylonské ( 11. století př. n. l. ), která navazovala na kulturu sumerskou.
Na znalosti Babyloňanů a Asyřanů o fytoterapii pak navázali Egypťané. Starobylí Egypt
byl opravdu důležitou civilizací ve vývoji aromaterapie. I tam, tak jako v mnoha jiných
zemích, se využíváním vonných látek pro léčebné účely zabývali kněží. Hojivé vlastnosti vůní
se pokládaly za nadpřirozené a odhalovaly se jen před zasvěcenými. V písemných památkách
se dochovaly záznamy o vykuřování při náboženských obřadech za účelem „ vytržení mysli “.
Nejvyšší egyptští kněží objevili vliv vůní na podvědomí. U svých věřících vyvolávali jejich
prostřednictvím stav usmířenosti a odevzdanosti.
Fytoterapie a aromateraputické látky pronikly i do starověkého Řecka. Řekové byli silně
ovlivněni Egypťany. Tak jako v Egyptě i v Řecku v době velkých náboženských svátků na
náměstích dýmalo kadidlo. Podstatný vliv měla egyptská a řecká medicína včetně
aromaterapie na starý Řím. Římanům se velmi rychle zalíbily vonné koupele, oleje, masti a
pomády. Byly na tolik oblíbené, že daly vzniknout kvetoucímu obchodu. Ve starém Římě
kropili místnost mátovou vodou a stoly potírali lístky máty, aby u hostů vyvolali radostnou
náladu. Domnívali se, že vůně máty aktivuje činnost mozku. Proto doporučovali studentům,
aby v době zkoušek nosili na hlavě mátový věnec. Při stavbě chrámů přidávali do malty podle
tajných receptur zvláštní látky, jejich vůně přitahovala do chrámů lidi.
Ve východních zemích byly vůně používány zejména k rychlému navození spánku. Vonné
látky nanášeli do postele, protože se domnívali, že působí jako zvláštní druh „ vypínače “
nervového napětí a unavenému člověku navracejí sílu. Z hluboké minulosti až do dnešní doby
se v Indii udržel zvyk zapalovat před odpočinkem nebo při rozrušení speciální tyčinky ze
slisovaných bylin. Tyto tyčinky s vůní pačuli, kadidla nebo levandule měli uklidňující účinky.
Pro „ povzbuzení ducha “ byly v těchto zemích obzvláště oblíbené vůně vavřínu a hřebíčku.
Součástí tibetské medicíny, která vznikla na základě medicíny indické, byly i poznatky
čínské, japonské a mongolské aromatologie. Tibetská medicína „ Čžud-ši “ doporučovala
unaveným poutníkům odpočívat ve stínu stromů s příjemnou vůní. Ve stěnách tibetských
chrámů byly zazděny svazečky bylin, které vytvářely neopakovatelnou atmosféru
přitažlivosti.
O používání aromaterapeutických látek se také dovídáme z bible. Tři mudrcové přinesli
jako dar Ježíši Kristu kadidlo a myrhu, které mají zklidňující účinky a probouzejí vnitřní sílu
organismu. Marie, která jej připravovala k posmrtnému životu, pomazala tělo Ježíšovo
myrhou.
Opravdu významný přínos do rozvoje aromaterapie vnesli Arabové. Byli to oni, kteří
začali používat mošuz ( pižmo ), jehož vlastnost skvěle fixovat éterické oleje Egypťané
neznali. Mošuz má schopnost vázat těkavé látky, které se jen velmi pomalu uvolňují do
okolního prostředí, čímž je zabezpečena dlouhodobá trvanlivost vůně.
V 19. století se dobře vědělo, že vůně působí na náladu a práceschopnost lidí. V té době
používalo aromaterapii mnoho lékařů. Magie a tajemství éterických olejů byly odhalovány na
základě vědeckých pozorování. Koncem 19. století se používaly následující aromatické
prostředky: voňavky, kolínské vody, vonné vody v rozprašovači, toaletní vody, aromatická
mýdla, pudry, krémy, pomády, voňavé krémy, aromatické esence nebo octy, aromatické
prášky pro vykuřování, navoněné papírky, svíčky, polštářky se suchými aromatickýmu
rostlinami – tzv. saše. 19. století je charakterizováno prudkým rozvojem organické a
anorganické chemie a vznikem velkého množství syntetických léčebných prostředků. To mělo
za následek postupný úpadek přírodní medicíny.
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Profesor P. Rovesti, ředitel mezinárodního biokosmetického výzkumného centra v Miláně,
přesvědčivě prokázal, že deprese a neklid lze vyléčit pomocí inhalací olejů určitých rostlin. P.
Rovesti se domníval, že tyto vůně napomáhají uvolnění potlačovaných emocí a vzpomínek,
které nemoc vyvolaly.
Ve 20.- 30. letech italští vědci pod vedením R. Kajota a G. Gari provedli celou řadu
experimentů s éterickými oleji a dokázali tak jejich efektivní vliv na nervový systém,
sedativní, bakteriostatické, hypotenzivní vlastnosti a jejich schopnost měnit intenzitu dýchání.
Prokázali velmi účinnou schopnost éterických olejů léčit deprese a hysterii.
Ve 30. letech vyslovil ruský biolog P. B. Tokin názor, že těkavé fytoorganické látky
působí jako stimulátory a inhibitory ( povzbuzovače a tlumiče ) fyziologických funkcí
organismu. Také ruský lékař A. A. Kuncel léčil s úspěchem neurózy z přepracování
koupelemi s borovým a valeriánovým extraktem. Povzbuzovaly náladu i chuť k jídlu.
V roce 1939 byla vydána kniha D. I. Shatenstejna „ Regulace fyziologických procesů při
práci “, ve které je na vědeckém základě prokázáno, že některé čichové vzruchy zvyšují
práceschopnost člověka.
O popularizaci aromaterapie se také zasloužila rakouská biochemička a kosmetoložka M.
Mauri. Od roku 1940 až do své smrti v roce 1968 pořádala přednáškové turné po Evropě,
otevřela centra aromaterapie v Paříži, Švýcarsku a v Anglii a vydala o aromaterapii dvě knihy.
Popsala psychologické účinky vonných rostlin jako „ projasnění vědomí při přepracování,
nástup entuziasmu a energie “. M. Mauri předstihla svou dobu tím, že si plně uvědomovala
schopnost aromatických olejů obnovovat fyzickou, duševní i emocionální rovnováhu člověka.
Byla první, kdo začal používat éterické oleje k masážím. Je autorkou metody výběru a
míchání speciálních druhů olejů dle diagnózy každého jednotlivého pacienta a zakladatelkou
holistického přístupu k terapii. M. Mauri dále zjistila, že odstraněním kosmetických problémů
pacientů došlo i k celé řadě vedlejších pozitivních účinků: zlepšení spánku, zmírnění
revmatických bolestí, zvýšení mozkové aktivity.
Téměř současně popsal výsledky svého výzkumu v knize „ Aromaterapie “ ( 1963 ) J.
Fenoroli. Svá pozorování z oblasti vlivu vůní zveřejnil ve své knize „ Umění aromaterapie “
R. Tisserand a také R. Lati a A. Passebek.
V 80. letech 20. století došlo k zavedení aromaterapeutických prostředků do mnoha sfér
výrobního procesu s cílem zvýšit produktivitu práce. Japonská firma „ Simicu “ vypracovala
dvacet variant vůní květů a rostlin, s jejíchž pomocí se lze uklidnit, zbavit stresu či aktivovat a
mobilizovat síly. Ve velkých japonských podnicích se během pracovní doby aromatizuje
vzduch citrusovou vůní, která pomáhá soustředit se na práci. Ke konci pracovní doby se
zřetelně vyčleňuje vůně citrónu, aby došlo k povzbuzení organismu před cestou v hustém
dopravním provozu. Největší japonská firma na výrobu parfémů „ Sisejdo “ iniciovala a
realizovala projekt „ inteligentní budova “. Na chodbách této budovy se neustále vznáší sotva
postřehnutelná vůně levandule a santalového dřeva, které odstraňují únavu a stres a navíc
snižují pravděpodobnost výskytu chyb při práci s počítačem.
Je prokázáno, že vůně tonizujících esencí – citrónu, máty peprné, hřebíčkového oleje, růže
a jasmínu vyvolávají dobrou náladu, pomáhají překonat polední ospalost, potlačit zívání a
aktivně se zapojit do pracovního procesu.
Kořena aromaterapie sahají hluboko do minulosti uplynulých tisíciletí. Zachování její
existence až do dnešní doby je důkazem jejího stálého významu pro lidstvo.
PODSTATA AROMATERAPIE
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Vůni rostlin způsobují těkavé aromatické látky, které jsou součástí zvláštních struktur buď
na povrchu rostlin (v žláznatých vláscích různých typů, étericko-olejnatých žlázkách a
žláznatých skvrnách) nebo uvnitř rostlin (v sekretorických buňkách, schránkách a kanálcích).
Vůně, které rostliny uvolňují do okolního prostředí, obsahují velké množství různých
biologicky aktivních organických látek: terpenové sloučeniny, étery, alkoholy, aldehydy,
kysličníky, nízkomolekulární nasycené kyseliny aj. Například vůně jehličnatých rostlin
obsahuje více než 30 komponentů, vůně přírodního růžového oleje dokonce 500 komponentů.
Když se do lidského organismu dostanou biologicky aktivní látky, změní se jeho
fyziologické funkce – rytmus dýchání, tlukot srdce, svalový a cévní tonus, srdeční vibrace a
průběh biochemických procesů. Kromě toho působí také na emoce člověka.
Biologicky aktivní komponenty vůní pronikají do lidského organismu dvěma způsoby –
dýcháním a pokožkou ( nebo sliznicemi ).
ČICH jako způsob přijímání aromatických látek organismem
Čich je nejcitlivější smysl člověka. I když zprostředkovává pouze 2 % vjemů o vnějším
světě, je nositelem životně důležitých informací.
Čich se objevuje u dítěte už při jeho narození nebo brzy po něm. Je dokázáno, že část
mozku, která je centrem uvědomělého myšlení, se vyvíjela právě z místa vzniku čichu.
Člověk je schopen zachytit vůně až ne vzdálenost čtyř metrů a rozpoznat jich asi 1000
druhů. Čich je fyzikálně-chemický smysl. Vůni totiž cítíme jen při bezprostředním kontaktu
molekul vonné látky s našimi čichovými receptory.
Čichové mozkové centrum je kortikální centrum čichu, které se nalézá v nejstarší části
mozku – v tzv. závitu mořského koně. Vedle čichového centra je limbický systém,
„odpovídající“ za naše emoce. Proto jsou všechny vůně emocionálně podbarveny.
Bezvýznamné vůně neexistují. Bylo prokázáno, že právě vůně nejrychleji probouzejí
paměť – ne logickou, nýbrž emocionální. Impulzy, které přicházejí do limbického systému a
čichového centra, vedou mezi hypofýzou a epifýzou do mandlovitého těla, což je centrum
paměti strachu a traumat, odtud pokračují k chuťovému centru, ve kterém se formují a
přijímají chuťové vjemy. To je příčina toho, že člověk má mnohem větší radost z jídla,
kterému předchází příjemná vůně.
Ovšem otázka jak a proč vůně cítíme, zůstává stále otevřena. Existuje více než 30 teorií.
Citlivost na vůně je u každého člověka jiná a závisí na prahu čichu. Práh čichu je nejmenší
koncentrace vonné látky, která vyvolává vjem vůně. Ostrost čichu poklesne přibližně za 15
minut po kontaktu s vonnou látkou. Její účinek trvá poměrně dlouho díky vylučování
neurochemických regulátorů – adrenalinu, noradrenalinu aj. Děti mají velmi rozvinuté
čichové smysly, mohou rozeznávat i vůně, které dospělí již nezachytí.
Každý člověk vydává charakteristickou a neopakovatelnou vůni. Jeho vůně je dána
geneticky a také je ovlivněna životními podmínkami a způsobem stravování. Identickou vůni
mohou vydávat jen jednobuněčná dvojčata vychovávaná ve stejných podmínkách.
Individuální vůně každého člověka je složena ze 400 komponentů, je ovlivněna způsobem
stravování (tlumí ji toxické látky, barviva a konzervační prostředky), psychickou kondicí (
stupněm agresivity, hněvu, rozhořčení), hormonálním a somatickým statusem. Vůně se
formuje do deseti měsíců věku dítěte. Člověk vnímá vůni jiného člověka vědomě i
podvědomě.
Psychologické a fyziologické efekty vůní se vytvářejí dvěma mechanizmy: asociacemi a
reflexy. Čichové vjemy vyvolávají u každého člověka zvláštní, individuální asociace.
Stimulující vůně vyvolávají u většiny lidí příjemné, zřetelné, ostré, teplé asociace, které
povzbuzují nervový systém. Rostliny, které mají chladné, svěží, měkké, vlahé a něžné aroma
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vyvolávají naopak uklidňující asociace. Příjemné vůně zvyšují dynamometrickou sílu svalů,
nepříjemné ji snižují.
Je známo, že příjem vůně čichovým analyzátorem závisí na momentální kondici člověka,
síle dominující motivace, síle podnětu a kombinaci vonných látek. Kromě toho je důležitá
předchozí zkušenost. Jestliže vůně připomíná člověku například vůni jeho matky, vnímá ji
jako příjemnou, ovšem jen pokud jeho vztah k matce byl kladný. V opačném případě ji vnímá
jako nepříjemnou.
Aromaterapii lze efektivně aplikovat nejen v bdělém stavu, ale i ve spánku.
Způsob pronikání biologicky aktivních vonných látek kůží
R.M. Gattefosse dokázal, že molekuly biologicky aktivních vonných látek jsou na tolik
malé, že mohou pronikat do kůže skrze otvory folikul. Zde se pak mísí s přírodním tukovým
sekretem kůže (sebuly) a odtud se dostávají do krve, lymfy a buněk. Proces pronikání závisí
na tloušťce vrstvy podkožního tuku. Může trvat od několika minut po několik hodin.
Aromatické látky se z organismu vylučují dvěma cestami – ledvinami (více) a dýchacími
orgány.
ZÁKLADNÍ PRINCIPY AROMATERAPI

Psychosomatický přístup
Psychická samoregulace – aromaterapie působí nejen na příčiny a patologické změna
způsobené onemocněním, ale především aktivizuje psychickou samoregulaci.
Princip individuality – každý člověk má jinou schopnost si zapamatovat vůně. Jedna a tatáž
vůně může u různých lidí vyvolat rozdílné asociace. Ty jsou odrazem podmínek, za jakých si
člověk danou vůni zapamatoval. Vždy je nutné si uvědomit, že biologicky aktivní vonné látky
působí na člověka prostřednictvím jeho psychiky, čichu, a duše, proto je nutné používat jen
vůně klientovi příjemné. Každý aromaterapeut má vždy svého pomocníka a tím je jeho klient,
pacient. Individuálně také určujeme dávkování. Musíme si zapamatovat:
- malé dávky těkavých fytoorganických látek jsou stimulátory, ty větší jsou inhibitory
(látky zpomalující chemické reakce) životně důležitých procesů v organismu
- každý člověk má svůj individuální čichový práh
- v letních měsících je čich citlivější než v chladných zimních měsících
- malé děti mají citlivější čich
- světlejší kůže je citlivější na biologicky aktivní vůně
- při vdechování musí být dávka pro ženy podstatně vyšší než pro muže
- více znamená lépe – menší dávky mohou mít mnohem větší účinek, zvláště jedná-li se
o problém s emocionálním nebo psychickým podtextem
Komplexnost vonných látek – rostlinná vůně je souhrnem různých biologicky aktivních
látek. Proto jedna vůně může léčit i několik nemocí a několik různých vůní může léčit jeden
neduh.
Stupeň těkavosti – všechny biologicky aktivní látky, které utvářejí rostlinnou vůni, jsou
těkavé. Na stupni jejich těkavosti závisí rychlost požadovaného účinku.
Psychologický přístup – o tom zda je aromaterapie účinná, rozhoduje celá řada
psychologických momentů. Vůně jsou stále otevřené dveře do duše. Dokáží naprosto
nelogicky změnit naší náladu.
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Kombinovatelnost – aromaterapii můžeme používat jak samostatně, tak v kombinaci
s jinými druhy terapie.
Kontraindikace – mohou být místní a celkové příznaky nesnášenlivosti vůně, akutní
nedostatečnost srdečně-cévního systému s narušením srdečního rytmu, senná rýma, astma.
Zvláštní pozornost při výběru vůní je třeba brát v těhotenství.
Dělení éterických olejů dle stupně těkavosti
Vysoce těkavé – oleje cypřiše, citrónu, máty peprné a čajovníku. Rychle se vypařují, rychle
působí na organismus a mají největší vliv na psychiku člověka. Tyto oleje mívají zpravidla
ostrou vůni.
Průměrně těkavé – oleje heřmánku, myrhy, borovice, a rozmarýnu. Jsou trvanlivější a vůni
uvolňují pomaleji. Jejich účinek na organismus je postupný s důrazem na somatické funkce.
Málo těkavé – oleje santalový, pačuli, kadidlovníkový a cedrový. Často se přidávají
k těkavějším olejům, čímž dochází k jejich fixaci a prodloužení trvanlivosti.
DRUHY AROMATERAPIE
Fytocenóza – inhalace vonných látek v přírodě
Fytodesign – aranžování rostlin a suchých kompozic v interiéru
Aromatizace vzduchu:
- vlhký úklid horkou vodou obohacenou 1–2 kapkami éterického oleje
- aromatizace postele 1-2 kapky éterického oleje naneseme na cíp polštáře nebo
prostěradlo do vzdálenosti minimálně 10 cm od nosu
- aromatizace oblečení a doplňků – na šálu, šátek nebo stuhu do vlasů nakapeme 1-2
kapky éterického oleje minimálně 12-15 cm od podbradku
- aromašátek – 1-2 kapky éterického oleje nakapeme na šátek, který můžeme nosit
v náprsní kapse nebo si ho dávat např. do postele
- aromapapír – filtrovací papír se stane aromatizátorem, jestliže na něj naneseme
několik kapek éterického oleje. Potom papír položíme na pracovní desku nebo na
radiátor
- aromaflakón – používáme neglazovanou nádobu nebo skleněný flakón se zátkou
z přírodního materiálu. Objem nádoby by měl být přibližně 5-10ml
- aromaknihy – umístíme knihu do nádoby s otevřeným flakónem s éterickým olejem,
zavřeme a necháme několik dní působit. Podle zvoleného oleje bude kniha navozovat
zvolené účinky.
- elektrická aromalampa – může sloužit obyčejná stolní lampa. Stačí nanést 1-2 kapky
éterického oleje na povrch stínítka. Používá se i speciální elektrická aromalampa.
- aromalampa se svíčkou – k odpařování se využívá otevřeného ohně. Je třeba dbát na
bezpečnost.
- krb – využijeme jeho vnějších stěn k zavěšení čerstvých či sušených rostlin a nakapání
éterického oleje (1-2 kapky na 5 m2) nebo před zapálením nakapeme éterický olej do
popela
- zvlhčovač vzduchu – vodu ve zvlhčovači doplníme o éterický olej
- aromabižuterie – na ozdoby z porézní hlíny (náušnice, medailon, brož) naneseme 1-2
kapky éterického oleje, jakmile vůně vyprchá, opakujeme
- vonný polštářek (saše) – náplní jsou sušené rostliny nebo jejich části. Je vhodné
pokládat ho vedle polštáře na spaní nebo na topení v ložnici
90

91
-

a další: aromavějíř, čichací sůl, aromakámen, libovůně, vykuřování, rozprašovač,
vonný odpařovací kroužek
Pronikání prostřednictvím kůže:
- aromamasáž - samotná masáž je obohacena o aromaterapeutickou proceduru pomocí
krému a mastí. Blahodárně působí i automasáž těla nebo jednotlivých částí.
- Aromasprcha – u zdroje vody umístíme kousek flanelové látky a na ni naneseme
několik kapek éterického oleje. Jakmile vznikne pára olej ucítíme. Můžeme přímo na
tělo nanést speciální sprchovací olej.
- Aromakoupel – čisté éterické oleje se nerozpouštějí ve vodě – plavou na povrchu. Je
třeba použít emulgátory – mořská nebo kuchyňská sůl, med, smetana, mléčná
syrovátka nebo otruby.
Výběr opět konzultujeme s klientem, podle jeho možností a chuti.
AROMATERAPIE A MOŽNOSTI JEJÍHO VYUŽITÍ
Vůně otvírají emoce, dopomáhají člověku je pocítit. Uplatnění jak využívat aromaterapii
jako pomocnou techniku v psychoterapii je celé řada. Vůně otvírají některá zasunutá témata a
spouští vzpomínky. Je možné pomocí vůní volně asociovat. Práce může být buď individuální
nebo skupinová. Ve skupinové práci se nejlépe používá k relaxaci. Je nutné, aby všem, kdo se
jí účastní byla vůně příjemná - společná tvorba vůně na relaxaci je zajímavou a
neopakovatelnou technikou. Výhodou je , že každý může pokračovat v aromaterapii sám
doma, může si z terapie něco konkrétního odnést.

Ve školách
U celé řady školáků je možné pozorovat odchylky v psychickém stavu: strach, zvýšený
neklid, skrytá či zjevná deprese, poruchy spánku, které se mohou stát zdrojem
psychosomatických či psychických onemocnění. Aromaterapie zde může být reálným
pomocníkem při provádění preventivních opatření. Buď individuálně (aromamedailon,
kapesní inhalátor, nanášení na oděv, aromakapesník aj.) nebo kolektivně ve třídách i jiných
prostorách určených k relaxaci nebo odpočinku. Při výuce je možno zvýšit zájem o učení,
urychlit proces zapamatování, celkově zlepšit paměť, soustředění prostřednictvím vůní
bazalky, rozmarýnu, libečku, meduňky, mateřídoušky nebo růže. Pro snížení vyčerpanosti a
únavy mohou být užitečné vůně skořicovníku, máty, hřebíčku, bergamotu, majoránky,
borovice, citrónu, nerolu, jalovce, které naplní školní třídy a chodby během přestávek.
Neposedné děti uklidní vůně šalvěje muškátové, levandule nebo santalového dřeva. Ke
snížení trémy před vystoupením, testem nebo zkouškou je možné použít levanduli, ylangylang, heřmánek, nerol, růži nebo vanilku.

Doma
-

Obývací pokoj: bývá místem, kde se rodina schází k odpočinku, rozhovorům, výměně
dojmů, projednávání očekávaných událostí, k řešení vzniklých problémů. Cílem
aromatizace obývacího pokoje je proto odstranit napětí, vyčerpání, vytvořit dobrou
náladu a příjemnou atmosféru k rozhovoru. Výběr vůně musí respektovat vkus a
zdravotní stav přítomných. Můžeme použít santal, kakost, růži, citron, levanduli,
ylang-ylang. Když přijímáme hosty, vytvoříme příjemnou a povzbudivou náladu díky
jemné vůni citronu, mandarinky, grapefruitu a nerolu.
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Pracovna: pro koncentraci a aktivitu vybíráme citron, rozmarýn, hřebíček, šalvěj,
jalovec, pelyněk citrónový. Uklidnit a uvolnit se a při tom neupadnout do spánku a
pokračovat v práci pomohou bazalka, bergamot, grapefruit a santalové dřevo. Pro
soustředění, snížení únavy, zmenšení množství chyb, vytvořit chuť do tvůrčí činnosti,
blahodárně působit na unavený zrak pomůžou vůně klanoprašky, zázvoru, rozmarýnu
nebo jasmínu.
Dětský pokoj: čím mladší děti jsou, tím více se jim líbí citrusové vůně (mandarinka,
citron, pomeranč, grapefruit) a sladké teplé vůně (vanilka, růže, kakost). Během práce
nad domácími úkoly se používá skořicovník, mandarinka, pomeranč, kakost či
majoránka. Po hlučných hrách, před uložením ke spánku zklidní dítě vůně anýzu,
yang-yangu, růže, levandule, cistu a santalu. V prostředí domova a především
v dětském pokoji je možné odstranit celou řadu psychických problémů, které se
objevují u dětí každého věku. K tomuto účelu napomáhá aromaterapie celou paletou
rostlin. Dostat dítě ze stavu apatie, deprese mohou jasmín, třezalka, zázvor, kardamon,
citron, růže rozmarýn. Zbavit dítě hysteroidních reakcí je možné pomocí puškvorce,
verbenky, chmelu, cedru, cypřiše nebo levandule. Zlepšit náladu, zapomenout na
pesimismus pomohou bergamot, kopr, šalvěj, rozmarýn, nerol, pomeranč, mandarinka,
jasmín. Nepříjemné stavy, které znepokojují dítě i jeho rodiče, jsou stavy neklidu.
Zeslabit jejich působení pomáhá měsíček, kajeput, skořice, levandule, vavřín,
meduňka, santal, fenykl. Odstranit stavy paniky mohou měsíček, cedr, vavřín,
levandule. Strach dokáží potlačit bergamot, máta, levandule, neroli, jasmín.
Ložnice: vdechování vůně kakostu, santalového dřeva, heřmánku či nerolu dopomůže
k uklidnění, uvolnění, odstranění napětí a únavy. Při poruchách spánku se doporučuje
vůně levandule, cedru, ylang-ylangu, majoránky, růže, mateřídoušky. Důležitá je naše
náladu ráno, po probuzení. Na ní závisí celý nastávající den. Jestliže se probudíme ve
stísněné zachmuřené náladě, pomohou vůně s povzbuzujícím účinkem: bazalka,
bergamot, rozmarýn, cypřiš, máta citrónová.

ZÁVĚR
Aromaterapie nedisponuje hotovými recepty a schématy. V celém procesu hrají roli
čtyři živé a tvořivé prvky: silice, rostlinné oleje, pacient a terapeut. Tento vzorec je vždy
jedinečný a neopakovatelný. Biologicky aktivní vonné rostlinné látky zřídkakdy mívají
vedlejší účinky. Jedinou pevnou zárukou úspěchu je to, že tento prostředek nikdy
nezpůsobí škody. Léčivá schopnost prostředků aromaterapie má široké spektrum využití.
Velkou roli hraje její dostupnost. Soužití lidského pokolení s přírodou vedlo ke vzniku
geneticky zakódovaných reakcí mezi rostlinami a lidským organismem.
Literatura:
Braumgart, G.: Přátelská medicína, Brána 2000
Dyeová , J.: Aromaterapi pro ženu a dítě, Alternativa, 1992
Moay, G.: Aromaterapi pro léčení duše, Alternativa, 2000
Nagornaja, N.V.: Aromaterapi v pediatrii
Tisserand, R.: Umění aromaterapie, Alternativa, 1992
Přednáška předsedkyně českých aromaterapeutů Barbory Novákové
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Příloha:
Materiál jsem získala od předsedkyně českých aromaterapeutů Barbory Novákové, která více než deset let pracuje za
pomoci vonných silic. Pomáhá nám při výběru vhodné silice.

AROMATERAPIE V PÉČI O DUŠI PŮSOBENÍ SILIC NA PSYCHIKU

Bazalka:
............................................
nejúčinnější nervové tonikum,
napomáhá koncentraci,
při nervozitě a úzkosti,
při psychickém přetížení,
při mentálním vyčerpání,
antidepresivum, při nervozitě a úzkosti,
při nespavosti,
celkově osvěžuje,
je nositelkou věcnosti a praktičnosti,
pomáhá přenést poznané do praxe běžného života,
při stresu, uzemňuje.
Bergamot:
studený, suchý - dřevo,
antidepresivum, sedativum,
při nervovém napětí a úzkosti,
zjemňuje, snižuje hrubost a vztek,
při hněvu a vzteku který je obrácený dovnitř,
vhodný při přecitlivělosti,
pomáhá prohlubovat jemné vztahy,
vhodný pro ošetření vztahů v rodině,
zlepšuje náladu,
při napětí, které se odráží v zažívacím ústrojí,
podporuje praktičnost ve skutcích,
výrazně harmonizuje,
při napětí a frustraci podporuje tok energie,
uvolňuje a napomáhá zpracování potlačených emocí,
uvolňuje ustálené návyky,
přináší volnění, odpočinek a nadhled,
pro workholiky,
při konfliktu cit - práce.
Borovice:
teplá, suchá - kov,
posiluje energii, při únavě a nervové slabosti,
posiluje vitalitu a pozitivitu,
moudrost, nesobeckost,
schopnost připravovat cestu druhým,
provzdušňuje celou osobnost, odlehčuje myšlení, boří těžkopádnost,
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uvolňuje napětí,
dodává odvahu řešit problémy,
při nervovém podráždění a strachu,
napomáhá koncentraci, psychicky stimuluje,
při melancholii a pesimismu,
posiluje vědomí spojení se životem,
při sebeobviňování, schopnost odpustit si,
při pocitu bezmocnosti a bezcennosti,
při pocitu, že druhým nestačím, dodává sebevědomí.
Cedr:
teplý, suchý - voda,
uklidňuje, harmonizuje,
stimuluje, dodává energii,
nastoluje vnitřní klid,
čistí myšlenky,
posiluje vůli a pevnost, dodává sílu v době krize,
stabilizuje vědomí,
dává sílu odolat emocím,
obnovuje smysl pro duchovno,
pomáhá přeměnit zážitek na zkušenost,
je nositelem mužské energie,
pomáhá ukládat myšlenky,
dodává sílu, jistotu a odolnost.
Citron:
chladný, suchý - Země, Oheň
osvěžující, nervový stimulant,
čistí ducha, bystří intuici, redukuje duševní přehlcenost,
čistí mysl i srdce,
zvyšuje soustředění, pozvedá intelekt,
dodává sílu ke změně návyků,
odstraňuje duševní městnání,
rozptyluje zmatek,
zmírňuje starosti,
čistí emoční zmatek,
dodává víru a jistotu v sebe i druhé.
Cypřiš:
studený, vlhký - Kov a Voda,
neurotonikum, při navě a vyčerpání,
při vyčerpání způsobeném špatným stravováním,
sedativum,
uvolňuje a osvěžuje při nervovém vypětí,
při menstruační tenzi,
pomáhá ujasnit si myšlenky, ujasnit si cíle a chtění,
navozuje pocity soudržnosti a stálosti,
pomáhá při psychických přechodech,
transformace
pomáhá pochopit , přijmout a opustit,
dává sílu plout s tokem života,
přijmout smrt a zármutek,
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vynést k pochopení obavy, které stojí v cestě změně,
nalézt optimismus a nové cesty řešení,
silice transformace a obnovy.
Eukalyptus:
teplá, suchá - Kov
otevírá hrudník,
zklidňuje přes dechové centrum,
rozptyluje melancholii, oživuje náladu,
posiluje pozitivitu,
otevírá širší obzory života, boří ustrnulost a sevřenost,
otevírá prostor k dýchání,
umožňuje přijímat,
podporuje koncentraci,
duševně a emocionálně uvolňuje,
usnadňuje chápání nového,
vnáší do života duchovní vhled,
pomáhá uspořádat si myšlenky,
navozuje vnitřní vyrovnanost a klid,
posiluje vědomí volnosti a otevřenosti.
Geránium:
studené, suché - dřevo a Země,
výrazně ovlivňuje psychiku,
antidepresivum,
občerstvuje, stimuluje adrenalin, stimulace energie,
při pocitu, že na něco nestačí, pomalost, těžkopádnost,
uklidňuje při nervovém vypětí, vyrovnává emoce
při psychosomatických bolestech,
hojí emoční rány,
při přepjetí, úzkosti, podráždění, stresu, nespavosti,
při obtížích ženské polarity,
při menstruační tenzi,
afrodiziakum,
ženská tvořivost,
osvobozuje smysly, prohlubuje city a dojmy, spontánnost, radost a potěšení,
posiluje imaginaci a intuici,,
při chronické úzkosti, frustraci,
chladí mysl při nadbytečném vzrušení,
soustřeďuje, dodává pocit klidu a jistoty,
při přepracování,
posiluje vůli, otevírá vnímavost,
pro workholiky a perfekcionalisty,
navozuje důvěrnou komunikaci.
Grep:
studený, suchý - Dřevo, Země
přináší odlehčení a oživení,
stimuluje, osvěžuje, čistí, posiluje imunitu,
antidepresivum,
pro ty, kteří hledají útěchu v jídle,
zklidňuje napětí vedoucí k bolesti hlavy,
napětí, frustrace, podráždění, smutek, hněv,
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pro ty, kteří očekávají více než mohou dostat,
při sebeobviňování i obviňování druhých,
pro nešťastné vnitřní dítě,
čistí těžké pocity a zklamání,
dává lehkost duchu a sílu přijmout realitu,
přináší oživení.
Kadidlo:
studená, suchá - Země, Kov,
umožňuje poklidné rozjímání a duchovní osvobození,
sedativum, tradiční meditativní vůně,
uklidňuje a soustřeďuje mysl,
zpomaluje dýchání,
očišťuje intelekt, pomáhá soustředění,
přerušuje vazby na minulé zkušenosti,
při neklidu, strachu, zahlcení negativními myšlenkami,
přináší osvobození skrze osvobození ega,
pomáhá přijmout nové,
odlehčuje nervovou soustavu.
Kardamon:
teplý, suchý - Země,
celková vyčerpanost a psychická únava,
zjemňuje,
dodává ušlechtilost myšlení,
pomáhá nalézt správná slova,
dodává stabilitu a spokojenost,
harmonizuje,
při starostech a obavách,
jemně tonizuje nervový systém,
posiluje intelekt a soustředění,
při těkavém myšlení,
posiluje rozhodnost a chuť do života,
přináší radost, spokojenost, šlechetnost,
pomáhá přijmout realitu, život jaký je,
probouzí hlad po životě.
Kmín:
horký, suchý - Země, Vod
antidepresivum,
čistí hlavu,
vhodný proti závislosti,
přináší vytrvalost a odhodlanost,
dává sílu vykonat změnu,
pro chladné a unavené lidi,
pro ty, kteří žijí v emočně nestabilním prostředí,
dává sílu vyrovnat se s dětstvím,
přináší jistotu, stálost, jistotu a uzemnění,
při strachu a podkopání jistot,
dává sílu opět důvěřovat.
Levandule:
chladná, suchá - Oheň, Dřevo,
při nervovém napětí, hysterii, šoku,
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při nespavosti, nervovém vyčerpání,
pomáhá ujasnit si myšlenky,
pomáhá sebevyjádření,
vhodná pro partnerskou práci,
očišťuje, povznáší, občerstvuje,
relaxace,
posiluje imunitu,
duchovní očista,
při zapomnětlivosti, strachu,
při zpracování emočních traumat,
při nervové zátěži a citovém šoku,
otevírá ušlechtilé oblasti života,
dodává klidnou vytrvalost,
pomáhá k harmonizaci reálného života,
zklidňuje, stabilizuje energii srdce,
pomáhá udržet emoční i duševní rovnováhu,
potlačuje paniku a hysterii,
zklidňuje silné emoce,
při frustraci a podráždění,
pomáhá realizovat změnu chování,
narušuje zvyky, urovnává krize,
dodává vyváženost,
při plachosti, úzkosti, rozpacích,
zdokonaluje individualitu.
Mandarinka:
chladná, suchá - Dřevo, Země,
při napětí, melancholii a smutku,
osvěžuje a uvolňuje,
rozpouští emoční bloky,
rozveseluje,
osvobozuje vnitřní dítě.

Mateřídouška:
......................................
uklidňuje, konejší, vnáší pocit bezpečí,
harmonizuje,
prohřívá při pocitech bolestné ztráty a opuštění,
dodává sílu vytrvat ve zraňující situaci,
mateřská péče.
Máta peprná:
chladná, suchá - Země, Dřevo,
povzbuzuje při slabosti, únavě a nervozitě,
celkově stimuluje, neurotonikum,
podporuje pozornost, čistí myšlenky,
zlepšuje koncentraci, stimuluje nervový systém,
posiluje mozkovou činnost, zažití nových myšlenek,
vhodná při studiu,
boří vnitřní uzavřenost, zvyšuje toleranci,
při pocitu „na to nemám žaludek“,
přináší vizi, pozvedá ducha, umožňuje proniknout do podstaty,
schopnost absorbce.
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Meduňka:
chladná, suchá - Oheň, Dřevo,
sedativum, antidepresivum,
harmonizuje, nervově posiluje,
dodává jemnou sílu a nebojácný klid,
při nespavosti, neklidu, nespokojenosti,
dodává spokojenost,
při napětí a bolesti hlavy,
při menstruační tenzi,
při roztěkanosti a rozrušení,
harmonizuje mysl a ducha,
při depresi,
zabraňuje potlačení pocitu ublížení a vzteku,
harmonizuje dětství a mateřství,
při emočním zmatku,
při závislosti,
obnovuje čistotu, jistotu a klid,
při nedůvěře a obavách z budoucnosti.
Modřín:
.........................................
ochranné působení,
přináší pozitivitu a osvěžení,
psychicky uvolňuje a vitalizuje,
přináší jemnou mužskou energii,
zelená síla.
Nard:
neutrální, suchá - oheň, Dřevo,
povzbuzuje,
dodává pocit míru, smířlivosti, slitování,
přináší duchovní jistotu, základ víry,
pomáhá snášet bolestné rány, těžké okolnosti,
dává sílu pokořit se, poddat se,
uklidňuje srdce, stabilizuje mysl,
tišší emoce, napětí, úzkost,
při nespavosti,
zmírňuje hlubokou úzkost.
Pačuli:
neutrální, suchá - Země, Oheň,
mužská energie, zemitost,
zvyšuje průbojnost, racionalitu, konstruktivitu,
při mentální vyčerpanosti, při přílišné duševní aktivitě,
pomáhá pochopit a přijmout bolestné stránky života,
antidepresivum, při úzkosti, podráždění,
podporuje koncentraci, při únavě
pro ty, kteří žijí v napětí,
tradiční meditativní vůně,
harmonizuje, stabilizuje,
probouzí smyslovost, při sexuální úzkosti,
afrodiziakum,
těší, inspiruje, obohacuje, podněcuje tvořivost a aktivitu.
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Petitgrain:
chladná, suchá - Dřevo, Oheň,
uklidňuje CNS,
zklidňuje, harmonizuje emoce,
antidepresivum, při napětí a navě,
při nadměrném psychickém zatížení, podrážděnosti,
při výkyvech nálad,
osvěžuje,
vnáší melancholii a nostalgii,
dodává sílu do života,
při nedostatku sebedůvěry,
stimuluje koncentraci, mentální činnost,
při mentální tvořivosti.

Pomeranč:
neutrální, neutrální - Dřevo,
antidepresivum, při stresu, smutku, úzkosti, při nervozitě,
osvěžuje, uvolňuje, povznáší, uklidňuje,
posiluje imunitu,
při pomalém myšlení,
při nespavosti,
utěšuje v beznaději, rozveseluje,
přináší klid, přizpůsobivost a optimismus,
snižuje napětí,
při nahromadění stresu a frustraci,
rozproudí energii, přinese radost a pozitivitu,
rozptyluje smutek a popudlivost,
pomáhá snášet neúspěch,
pro agresivní plánovače, pro pesimisty,
vnáší uvolněný přístup a přizpůsobivost,
usnadňuje řešení problémů,
přináší lehkomyslnost.
Rozmarýna:
teplá, suchá - Oheň,
silně stimuluje a harmonizuje,
při únavě, úzkosti, návalech slabosti,
napomáhá koncentraci, posiluje paměť,
pro chvíle oslabení a malé sebedůvěry,
kde chybí silné a zdravé ego,
při pochybnostech o sobě,
pozvedá odvahu, morálku,
prohřívá ducha,
inspiruje víru a lásku,
vede k duchovní nikoliv tělesné lásce,
otevírá vzpomínky na milované,
dává pochopit cestu pravdy,
rozveseluje a dodává slunce,
dodává vitalitu a individualitu,
pomáhá obnovit nadšení,
při apatii a depresi,
schopnost snášet osud.
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Růžová palma:
chladná, vlhká - Oheň,
uvolňuje, uklidňuje, osvěžuje,
harmonizuje při nervozitě a napětí,
při starostech umožňuje nadhled, soulad mezi citem a rozumem,
transformace, schopnost pokračovat v nové cestě, vyrovnat se se změnami,
aby člověk mohl přijmout to, co se děje,
při nespavosti a neklidném spánku,
při vyčerpání,
dodává jistotu a přizpůsobivost, volné proudění energie,
odstraňuje zatížení,
při nervozitě, nejistotě,
při bolesti z odloučení od milovaných,
při neschopnosti snášet změny,
afrodiziakum,
při menstruační tenzi.
Santal:
chladný, vlhký - Země, Voda,
antidepresivum, při nervovém napětí,
při žalu a zármutku hojí bolest,
umožňuje odložit řešení těžkých věcí na pozdější dobu,
posiluje nervy, při vzrušení vedoucím k bolesti hlavy z vyčerpání,
sedativum, při nespavosti,
odlehčuje ducha pro vnitřní rozjímání,
uzemňuje, uklidňuje,
vnáší klid a sjednocení,
dává schopnost být, dodává schopnost pro prvotní bytí,
přivádí zpět k bytostnému Já,
pokud je člověk příliš v hlavě,
pokud klient mluví jen aby se odreagoval,
stahuje do základu Já, mýt tady a ne v minulosti,
omezuje intelekt a nadměrné přemýšlení
meditativní, čistí a sjednocuje mysl,
dává zkušenost vnitřní jistoty, při obavách,
při neurotické potřebě jistoty,
dává schopnost přijmout realitu,
povzbuzuje tvořivost,
osvěžuje při nadbytku horkosti
Skořice:
horká, suchá - Oheň, Země,
stimuluje, euforizuje, při únavě, oslabení a fyzickém vyčerpání,
nervová stimulace,
při napětí a nervozitě,
proti zapomnětlivosti a nedůslednosti,
posiluje v pachových situacích,
prohřívá emoce, teplem harmonizuje osobnost,
zvyšuje a prohlubuje váhu emocí,
zvyšuje výkonnost,
zklidňuje nervový systém,
afrodiziakum.
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Šalvěj:
normální, suchá - Kov,
sedativum, antidepresivum,
revitalizace, působí euforicky,
tonizuje při duševním oslabení, neurotonikum, duševní únava, nervová slabost,
čistí mysl od zbytečných myšlenek,
uklidnění mysli, uvolnění napětí, povznesení,
zemitost, upevnění mysli,
při panice, nerozhodnosti
pomáhá sebekontrole,
při nervozitě, napětí,
posiluje paměť a logické myšlení,
hřeje a harmonizuje, uvolňuje emoce,
pročišťuje a přináší inspiraci
,
povzbuzení smyslovosti, probuzení instinktů,
při úzkosti, depresi, výkyvech nálad, nerozhodnosti, emočním zmatku,
při malomyslnosti,
probouzí schopnost vidět jasně tady a teď.
Tymián:
horká, suchá - Voda, Kov,
neurotonikum a stimulans psychiky,
zmírňuje hněv, zjemňuje mysl
schopnost soucitu a milosrdenství,
při stresu a únavě, posiluje,
dodává odvahu a morálku, duchovní statečnost
při chronické úzkosti, rozptyluje melancholii,
pomáhá k aktivitě a zvýšenému úsilí,
oživuje ducha,
při depresi a stranění se lidí,
při pesimismu a pochybování o sobě, dodává sebedůvěru,
při apatii a strachu, dodává odvahu a vůli,
při pocitech osamění.
Vavřín:
teplá, suchá - Oheň,
harmonizuje, meditativní,
umožňuje nadhled,
zjemňuje, uvolňuje,
neurotonikum, pozvedá mysl,
posiluje koncentraci a paměť,
při nervové slabosti,
při nedostatku sebedůvěry a energie,
posiluje účelnost a rozhodnost, racionalitu,
pro ty, kteří trpí trémou a mají ostych hovořit před lidmi,
nalézt své Já, sebedůvěra, při pochybnostech o sobě,
posiluje inspiraci, tvořivost a odvahu, intuici
budí vlastní fantazii, vlastní potenciál.
Vetiver:
chladná, vlhká - Země,
při duševním přepracování,
uklidňuje hyperaktivní mysl,
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při vyčerpání a slabosti v rekonvalescenci,
při strachu,
přináší sebedůvěru, pokoj, sounáležitost,
harmonie těla a ducha, ztráta kontaktu s tělem,
uklidňuje, osvěžuje,
probouzí citlivost,
vhodný k rozjímání,
napomáhá koncentraci, vnitřnímu propojení,
přináší reálné pocity,
pro ty kteří usilují o dokonalost,
kdo neumí doplňovat vlastní síly, hospodařit s energií,
povznáší uzemněním,
vyživuje a obnovuje.
Ylang-ylang:
studená, vlhká - Oheň,
při nervovém napětí, při šoku, panice,
sedativum, při nespavosti,
odstraňuje horkost srdce, tiší a chladí neklid,
zjemňuje, očišťuje, uvolňuje, povznáší,
uvolňuje emoce, při obavách, úzkosti,
při pocitech izolace a deprese,
vnáší slunce, soustředění a plynutí,
schopnost uvolnit se, euforie,
probouzí smyslovost,
afrodisiakum.

Využití psychoterapeutických metod ve vrstevnických
programech primární prevence
Marcela Vranková
"Dej hladovému člověku rybu a nasytíš ho pro jeden den.
Nauč jej rybařit a nasytíš ho pro celý život."

Čínské přísloví

Úvod
Prevence sociálně patologických jevů se neomezuje pouze na předávání informací.
V preventivní práci na školách se nejčastěji setkáváme s programy určenými celému třídnímu
kolektivu. Úkolem prevence s velkou skupinou, která čítá 25 až 30 dětí, je uchopit porces
v pokud možno co největší šíři, a co možná nejvíce rovinách. Třídní kolektiv je specifická
skupina s danými charakteristikami a úkolem preventisty není jít terapeuticky do hloubky.
Taková prevence je žádoucí avšak efektivní preventivní programy by měli ovlivňovat postoje
mladých lidí a především jejich chování. To je podstatně obtížnější, než zvýšit pouhou
informovanost. Má-li být preventivní program účinný je nutné, aby byl interaktivní, tj.
využíval aktivního zapojení se, vužíval nácviku sociálních dovedností a dovedností
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potřebných pro život. Úspěšnější jsou programy menší, které jdou vice do hloubku, poskytují
možnost konfrontace s vrstevníky a možnost vyzkoušet si a oveřit svoje postoje.
Preventivní program, který splňuje výše zmíněné charakteristiky je vrstevnický (peer)
program, který patří k jedněm z nejefektivnějším programů primární prevence. 19 Tento
program pracuje s vybranou malou skupinou v delším časovém úseku (více než jeden rok)
jeho cílem je sebepoznání, přehodnocení vlastní postojů, sebereflexi a získání či rozvíjení
sociálních dovedností a kompetencí nutných k životu a snaží se vést ke zdravému životnímu
stylu. Přitom se využívá řada psychoterapeutických metod, psychosociálních her a technik,
pod vedením zkušených psychologů a sociálních pracovníků.
V této práci představuji jednu z možností, jak lze vystavět efektivní peer program s náhledem
do jeho průběhu, metod a cílů. Vycházím především z vlastních zkušeností, které jsem
načerpala během své práce v Poradenském centru pro drogové a jiné závislosti v Brně a ze
zkušeností svých kolegů. Poradenské centrum PPP Brno je školícím a metodickým střediskem
prevence, peer program má zde dlouholetou tradici a je jedním z průkopníků této metody
prevence. Program se rozvíjí od roku1995 a dnes patří k propracované preventivní nabídce.
Původ vrstevnických programů
S peer programem jsem se poprvé setkala při studiu střední školy v roce 1994 v USA.
Volitelný předmět, který nesl název „Peer Helpers“ byl součástí běžné každodenní výuky.
Důraz byl kladen především na posílení týmové spolupráce, orientace na pomoc spolužákům,
seberozvoj, rozvoj sociálních kompetencí a práce na společném projektu. Vrstevnické
programy mají v USA dlouhou tradici a mnohem širší význam než jak je známe u nás. 20
O rozšíření vrstevnických programů v českém prostředí se především zasloužil primář
Nešpor ve spolupráci s PhDr. Ladislavem Csémym, PaedDr. H. Pernicovou a učitely
základních a středních škol v první polovině 90. let. Nešpor myšlenku a metody programu
adaptoval na české podmínky a uzpůsobil pro cílovou skupinu. V oponentním řízení byla
schválena metodika pro základní školy v roce 1994 a pro střední školy v roce 1995.
Východiska programu
V českém prostředí se jako ekvivalent anglického pojmu peer, využívá českého vrstevník.
Překladem však ztrácí pojem mnoho ze svého obsahu, je nepřesný a právě proto se
anglikanismus peer zabydlel i v českém prostředí, i když se mnohdy setkává s rozporuplným
postojem a s nepochopením. Pojem vrstevník je v češtině v podstatě omezen jen časově,
neboť se týká pouze věku, zatímco anglický význam slova peer je mnohem širší. Pod pojmem
19

Je všeobecně známo, že znalosti o alkoholu a drogách a chování ve vztahu k nim nekorelují. Účinné
preventivní programy tedy nemohou spoléhat jen na předávání znalostí. To, že efektivní prevence problémů
působených alkoholem a jinými návykovými látkami na školách je možná, dokazuje práce Toblerové (1986).
Autorka shrnula výsledky 143 studií týkajících se prevence. Doslova uvádí: „Peer programy ukázaly jasně vyšší
účinnost ve všech měřených výsledcích. U nejdůležitějších proměnných, tedy užívání návykových látek, byly
výsledky signifikantně lepší nežli kombinované výsledky u všech ostatních intervencí. U peer programů trval
pozitivní efekt u alkoholu, měkkých drog, tvrdých drog i cigaret.“ Vyšší účinnost peer programu potvrdily i
pozdější studie. (Nešpor 1999)
20

Jeden s prvních peer programů vznikl v USA ve 30.letech. Existuje práce o prevenci problémů působených
alkoholem u námořníků obchodního loďstva za pomoci jiných předem připravených mužů z jejich řad. Program
měl úspěch, rozšířil se s armády do dalších institucí a škol a později byl vužívám v dalších oblastech a prevenci
zneužívání návykových látek.
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peer se rozumí člověk, který je nám blízký nejen věkem, ale i sociálním
postavením,zaměstnáním, zájmy, životní orientací, je to někdo s kým se může cílová populace
ztotožnit. „Jestliže se cílová populace s nositeli preventivního programu ztotožnní, poměrně
snadno nabyté dovednosti a postoje uplatní v praxi. V životě se totiž dostává do podobných
situací jako nositelé programů.“ [Nešpor 1995:107]
Vrstevnický vztah (peership) umožňuje adolescentům vzájemné poskytování názorů, pocitů a
vzorců chování a zkoušet si je bez větších závazků. Mezi vrstevníky si může dospívající
testovat i sám sebe. V těchto vztazích se rychle mění a střídají pozice soupeře a spoluhráče,
opozičníka a souputníka. Dospívající na sebe rádi upoutávají pozornost, chtějí, aby je druzí
poslouchali, obdivovali. Posiluje to jejich vlastní pozici a pocity významnosti [Macek
1999:71]. Vědomě či nevědomě sdílejí stejnou zkušenost, životní pozici, problémy, nejistoty
či nejasnosti. Toto sdílení je jen prostředkem k hledání a ujasňování si vztahu k sobě samému.
Vedle výše uvedeného charakteru vrstevnických vztahů se dospívající daleko diferencovaněji
a s větší osobní zaangažovaností než v mladším věku vnímají jako členové různých skupin –
školní třídy, zájmových kroužků, sportovních družstev, neformálních vrstevnických skupin
atd.
Zvláště v dospívání je tlak ze strany vrstevníků (peer presure) zvláště významný a je třeba
s ním při ovlivňování postojů mladých lidí počítat. Základem peer programu je tedy
ovlivňování názorů a postojů mladých lidí, vyškolenými mladými lidmi tzv. peery.
Cíle programu
Principem peer programů je aktivní zapojení předem připravených vrstevníků pro formování
postojů mladých lidí, s možností účinně ovlivnit jejich rizikové chování.
Peer program sleduje tyto specifické cíle:











získání dovedností a znalostí v práci se skupinou (třídním kolektivem)
osobnostní rozvoj (metodika osobnostního rozvoje)
získání informací z oblasti prevence drogových závislostí
upevnění negativních postojů vůči drogám
propagace zdravého životního stylu a pozitivních postojů k němu
vyhledávat problémové jedince a navazovat je na odborná zařízení v problematice ZNL
dovednost poskytnout první pomoc
rozvoj komunikačních dovedností(umět zaujmout, motivovat atd.)
hodnocení svého vedení preventivního programu
možnost spolupráce s Poradenským centrem a jednotlivými školami v oblasti primární
prevence sociálně patologických jevů ve spolupráci se školním metodikem prevence
konkrétního školského zařízení vypracovává projekt PP pro konkrétní podmínky dané
školy a stává se „garantem“ určitých preventivních programů

Noví členové
Do vrstevnického programu jsou zapojeni studenti a žáci ve věku od 14 do 20 let, a věkový
průměr skupiny se pohybuje kolem 17 let. Získání zájemců (propagace) probíhá v průběhu
samotných preventivních programů se školními třídami, které navštěvují Poradenské centrum
v rámci dopoledních primárně-preventivních programů, anebo skrze samotné, již proškolené
peer aktivisy, kteří předávají a rozšiřují svoje zkušenosti z programu mezi své vrstevníky.
Rovněž se osvědčila spolupráce se školními metodiky prevence.

104

105
Největší podíl zájemců (90 %) je z řad studentů, kteří absolvovali primárně-preventivní
program. Do seznamu uchazečů jsou rovněž zařazeni zájemci, kteří byli osloveni metodikem
prevence na své škole (7 %), dále studenti, kteří se zúčastnili některých volnočasových aktivit
pořádaných Poradenskýcm centrem (2 %) a v neposlední řadě je vrstevnický program
nabídnut vybraným klientům (1 %), kteří prokázali svoji zralost a způsobilost pro
absolvování. Na základě zájmu je uchazeč (potenciální peer) zařazen do seznamu a poté
pozván k samotnému výběru. Studenti jsou na základě projeveného zájmu pozvaní na první
výběrově-informační schůzku, kde jsou seznámeni s podrobnostmi týkající se samotného
výcviku a další spolupráce.
Hlavním kritériem pro zařazení do programu je neužívání ilegálních drog. Důraz je rovněž
kladen na zdravý životní styl uchazečů (což se týká zejména konzumace alkoholu a cigaret,
ale i sportovních aktivit). Tato část výběru je ošetřena dotazníkovou metodou. Druhá část je
zaměřena na zmapování komunikačních dovedností jednotlivých zájemců.
V průběhu následujícího týdne jsou uchazeči rozděleni do jednotlivých skupin (max. po 20
členech) a písemně vyrozuměni o datu zahájení výcviku.
Výcvik peer aktivistů
Ve výcviku peer aktivistů se vužívá následujících metod:







interaktivní, prožitkové metody
aktivní sociální učení
relaxační techniky
přednášky
bálintovské skupiny
VTI (videotrénink)

Výcvik, který zahrnuje roční, pravidelné setkávání budoucích aktivistů, se skládá z několika
na sebe navazujících stupňů od pobytových setkání k závěrečným zkouškám.

dvě týdenní pobytová setkání (mimo město Brno)

závěrečné zkoušky
supervizní víkend
pravidelná setkávání
Pobyty

V rozmezí jednoho školního roku se uskuteční dva týdenní intenzivní pobyty (podle možností
jeden na podzim, druhý na jaře). Program těchto pobytů je koncipován do vzájemně
navazujících částí. Základem je část odborná, která probíhá v pravidelných blocích tematicky
zaměřených jak na problematiku návykových látek (práce s vlastními postoji, důsledky a
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příčiny braní drog, legislativa atp.), tak i na toleranci, partnerské vztahy, sexualitu a metodiku
práce se skupinou. Jednotlivé programy probíhají interaktivní formou, tzn. nejedná se o
přednášky. Na tyto bloky navazují psychosociální hry, které jsou zaměřeny na sebepoznání,
vzájemnou akceptaci, toleranci, výtvarné či dramatické sebevyjádření, rozvoj komunikačních
dovedností. Součástí pobytu jsou rovněž relaxační a sportovní aktivity.
O výjezdu a o zapojení do vrstevnického programu jsou písemnou formou vyrozuměni rodiče
studenta i ředitelství školy.
Pravidelná setkávání

Na jednotlivé pobyty navazují pravidelná setkávání (vždy 1x měsíčně v odpoledních
hodinách). V rámci těchto setkávání absolvují budoucí peer aktitivisté programy zaměřené na
problematiku sekt, národnostních menšin a tolerance a jiných aktuálních témat. Jsou rovněž
vedeni k samostatnému zpracování daných úkolů (vyhledávání zdrojů, práce s informacemi,
tvorba ptropagačních materiálů na domovských školách). Studenti se mohou zapojit i do
ostatních volnočasových programů pořádaných Poradenským centrem (jazz dance, djembe
ring, DIFOR – divadlo atd.).
Supervizní víkend
Hlavním tématem tohoto víkendu je zpracování metodiky práce se školní třídou, nácvik a
vyhodnocení realizace primárně-preventivních programů. Do tohoto víkendu realizuje každý
peer (pod supervizí lektora) alespoň jedenkrát úvodní část vedení programu s konkrétní
třídou. Z tohoto vedení je pořízen video záznam, který poté slouží jako materiál pro další
nácvik a rozvoj dovedností v průběhu supervizního víkendu (VTI).
Závěrečné zkoušky

K závěrečným zkouškám se dostavují budoucí peer aktivisté až po absolvování všech stupňů
výcviku. Zkoušky mají část znalostní (písemný test) a dovednostní (praktické vedení
programu s reálnou třídou pod supervizí lektora). Po absolvování závěrečných zkoušek obdrží
každý peer aktivista osvědčení o výcviku, které jej opravňuje vést primárně preventivní
programy.

Supervize – bálintovská skupina
Peer aktivisté spolupracující na preventivních programech mají možnost v rámci výměny
zkušeností řešit aktuální problémové situace.
Závěr
Pokud člověk něco vyslechne, pamatuje si většinou málo ( 5%). Jestliže to vidí i slyší,
pamatuje si obvykle mnohem více (20%). Nejvíce si ovšem zapamatujeme to, na čem se sami
nějak podílíme nebo na co sami přijdeme (90%). Peer výcvik se svojí interaktivní formou
nabízí mladých lidem osobní zkušenost, snaží se zprostředkovat náhled a jeho cílem je změna
aktuálního stavu. Pokouší se odstranit překážky na cestě přirozeného vývoje či růstu jedince.
Takto pojatý peer výcvik odpovídá současnému trendu psychoterapie, která se nezaměřuje
výhradně na léčení poruch (nezabývá se jen pacienty), ale pomáhá lidem v rozvoji sama sebe.
Je potěšující, že je řada mladých lidí, která tuto nabídku využije a má zájem pracovat na
rozvoji své osobnosti.
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Příloha
Příklad programu peer pobytu - Vřesovice (10.9. 2001 – 15.9. 2001)
Cíl pobytu: vytvořit soudržný tým peer aktivistů, podporovat akceptování jiného názoru v rámci skupiny,
zaměřit se na ujasnění vlastních postojů k drogám, zážitkovou formou předat základní informace týkající se
drogové problematiky (příčiny a důsledky braní drog, rozlišení drog a rizika, co je to závislost atp.).
Soustředění se zúčastnilo celkem 18 studentů středních škol, přičemž věkový průměr skupiny byl 17,5 roku.
Tato skupina peerů se bude nadále setkávat na pravidelných schůzkách 1x za 4 týdny. Rovněž vytvoří tzv.
„pracovní skupiny“, které se budou věnovat činnosti pro známé a kamarády např. organizování přednášek a
besed pro jejich známé a kamarády. V zimně se pak uskutečnil druhý týdenní pobyt věnovaný z části
prohloubení vědomostí v oblasti pracovních témat a z části nácviku komunikačních dovedností

1. den, pondělí:

2. den, úterý:

3. den, středa:

BLOK III. (od 14.00):
 organizace pobytu (časový
harmonogram, strava),
pravidla, doporučení
 Seznamovací techniky
(jméno, zájmy, očekávání
od pobytu…)

BLOK I.:
 Diskuse nad filmem, shrnutí
klíčových okamžiků,
vyjádření možností (fantazie
„Co by se mohlo stát
kdyby…“)
 Diskuse: Co je to prevence
(formy, možnosti působení
peer aktivistů)
BLOK II.:
 Práce ve skupinách: Proč se
berou drogy
 Diskuse na téma: represe x
prevence
 Hledání možností v rámci
preventivních aktivit („Co se
dá dělat, aby se drogy
nebrali.“). Brainstorming:
„Reklamní slogan“
 Diskuse: „Co zvyšuje naše
sebevědomí“.
BLOK III.:
 Dotekové
a
uvolňující
techniky: chůze poslepu,
masáž těla, masážní ulička
 Relaxace,
imaginace
vlastního Já.
BLOK IV.:
 Rozdělení uživatelů drog
(experimentující,
problémový, závislý)
 Diskuse na téma: „Možnosti
a meze v pomoci (exp.,
probl., závisl.)“
BLOK V.:
 Večer
pohybu
(soutěže
družstev)
 Dramatická technika:
„Pohádka“

BLOK I.:
 Diskuse na téma: co je to
droga, dělení drog (legální
x nelegální atd.), co je to
závislost (rozdělení,
jednotlivé projevy)
BLOK II.:
 Technika: „Clustering“ práce ve skupinách:
- psychické a společenské
důsledky užívání drog
 Diskuse, shrnutí, možnosti
změny

BLOK IV:
 Dokončení seznamování
z bloku I.
 Diskuse na téma: „Kdo je
to peer ?“, „Co je peer
program?“ , jaké jsou
možnosti aktivní
spolupráce atp.
BLOK V:
 Tematický film: „Andělský
prach“ – sledování
uzlových (klíčových)
momentů

BLOK III.:
 Komunikace
BLOK IV.:
 Technika: „Dilema“
práce ve skupinách
 Legální drogy (alkohol,
tabák, káva…)

–

BLOK V.
 Skupinová hra „Městečko
Palermo“
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4. den, čtvrtek
BLOK I.:
 Drogy získávané z konopí
(marihuana, hašiš): účinky,
rizika užívání, závislosti…
BLOK II. + BLOK III.:
 Orientační hra „O
zakopaný poklad“ (v
terénu)
BLOK IV.
 Technika: „Parlament“
 Diskuse na téma: legalizace
marihuany, vyjádření
vlastních postojů
BLOK V.:
 Komunikační hra „KGB“

5. den, pátek
BLOK I.:
 Halucinogeny: rozdělení,
účinky, rizika užívání …
 Diskuse na téma: jak
pomoci člověku, který užil
některý z halucinogenů

6. den, sobota
10.15 Odjezd do Brna

BLOK II.:
 Extáze, taneční droga
 Stimulační drogy (pervitin,
kokain, crack…)
 Kazuistiky
BLOK III. + BLOK IV.:
 Výtvarná technika:
„Kontinuita mého života“


BLOK V.
Závěrečný „Galavečer“
(soutěže, hry)

BLOK I.
 Technika: „Co bych ti chtěl
říci“
 Rozloučení: „Bouře zvuků“
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