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Úvod
V České republice je fenomén attachmentu ještě stále novinkou. V mnoha zahraničních
státech však již před desítkami let teorie attachmentu přinesla zásadní změnu pohledu na systém
péče o děti, o které se aktuálně či dlouhodobě nemohou postarat jejich vlastní rodiče. Původní velké
budovy na okrajích měst či na malých vesnicích určené pro děti bez rodičů dnes zejí prázdnotou, děti
vyrůstají v rodinách, byť ne vždy vlastních. Náhradní rodina totiž možnost navázat přirozenou
vztahovou vazbu dítěte k pečující osobě na rozdíl od ústavních zařízení s nedostatkem personálu
přináší.
Při práci s dětmi, které vyrůstají v náhradních rodinách a zažily péči ústavní či nedostatečnou
péči ve vlastní rodině, se často setkávám s tím, že žijí jako kdyby „za sklem“. Životní zkušenost v
raném či pozdějším dětství jim ve většině případů velí: „není dobré důvěřovat druhým, ochránit se
musím stejně sám, svět není bezpečné místo, lidé kolem jsou nevypočitatelní, mohou zmizet, raději se
budu držet od všech dál, neukážu druhým slabost, mohli by to využít proti mně…atd.“ Takto se ve
většině případů projevuje právě porucha attachmentu.
Ráda bych ve své práci stručně shrnula dosavadní teoretické poznatky vývojových
psychologů, fáze vývoje vztahové vazby a diagnostické metody k určení vztahové vazby. Vzhledem k
tomu, že v České republice stále existují pochybnosti o validitě teorie attachmentu, vnímám jako
potřebné znovu se vrátit k výzkumům a procesům, které k sestavení teorie attachmentu vedly a také
nástrojům, které typ vztahové vazby umožní určit. Teprve poté je možné pracovat s dětmi a jejich
pečovateli terapeuticky, máme-li se v tomto ohledu o co opřít.
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1. Vznik a vývoj teorie, definice základních pojmů
1.1 Základní pojmy teorie attachmentu
John Bowlby teorii citové vazby (attachment theory) poprvé zformuloval v roce 1958 v
pojednání „The Nature of a Child´s Tie to His Mother“ (Bowlby, In: Kulísek, 2000). V ní definoval
attachment jako: „trvalé emoční pouto, charakterizované potřebou vyhledávat a udržovat blízkost s
určitou osobou, zejména v podmínkách stresu.“ Někteří autoři tento druh emočního pouta nazývají
také českými ekvivalenty jako např. přimknutím, citovým přilnutím, citovým poutem, vztahovou vazbou
či specifickou emocionální vazbou. Primární vztahová vazba, jež je navázána s pečující osobou v
raném dětství, je biologicky determinovaným programem zaručujícím lidskému dítěti přežití a zdravý
vývoj. (Matoušek, 2007). Při konstrukci, udržení, přerušení a obnovování vztahové vazby vznikají
velmi silné emoce (Bowlby, 1998b). Vztahová vazba je postupně rozšiřována na další osoby, tyto
vztahové vazby jsou hierarchicky uspořádané dle významu a intenzity vazby. (Esterková, 2008)
Podle Collins (2008) je attachment laicky řečeno pouto člověka, který potřebuje péči, k člověku,
který mu ji poskytuje. Pokud je dítě vystrašené, smutné nebo v nebezpečí, obrací se na svého
„ochránce“ a žádá pomoc. U nemluvňat se citové pouto vytváří nezávisle na tom, jak dobře dokáže
ten, kdo o ně pečuje, naplnit jejich potřeby. Stačí jim, že mají někoho, ke komu se mohou připoutat.
Citové pouto se může vytvářet v jakémkoliv období života. V pozdějším věku už ale není pravidlem, že
když dáme dohromady někoho, kdo potřebuje péči s tím, kdo ji chce poskytovat, že se mezi nimi
vztahová vazba automaticky vytvoří.
Pro pochopení teorie attachmentu je třeba definovat i další pojmy. Jedním z nich je vztahová
figura (attachment figure)/pečující osoba (caregiver) – je specifickým „sociálním objektem“, který je
nutným protějškem vzniku vztahové vazby. Bývá to rodič, partner nebo jiná pečující osoba. (Matoušek,
2007) V raném dětství je hlavní vztahovou figurou primární pečující osoba, většinou to bývá matka.
Pro vytváření rané vztahové vazby hrají na straně vztahové figury významnou roli tyto faktory:
1. citlivost/necitlivost k signálům dítěte;
2. kooperace/narušení interakce nepřiměřeným chováním;
3. fyzická a psychická dosažitelnost/nedostupnost;
4. přijetí/odmítnutí potřeb dítěte. (Kulísek, 2000 in Esterková, 2008)
Na základě interakcí dítěte a vztahové figury si dítě vytváří tzv. vnitřní pracovní modely
(internal working models), tj. mentální modely reprezentací sebe, druhých a vzájemných vztahů s
těmito osobami. Pomocí pracovních modelů jedinec chápe význam událostí, odhaduje budoucnost a
vytváří si své plány. (Bowlby, 1998a in Esterková, 2008)
Se vztahovou figurou úzce souvisí pojem bezpečná základna (secure base), která je
předpokladem zdravého vývoje dítěte. Bezpečná základna je vysvětlována jako opora pečující osoby
při stresových a úzkost vyvolávajících situacích. Vztahová figura pro dítě v případě bezpečné vazby
(typy vazeb budou popsány níže) představuje bezpečnou základnu, která mu poskytuje ochranu a
bezpečí. Díky tomuto zázemí může dítě objevovat okolní svět a také se v případě potřeby opět do
něho vracet. (Kulísek, 2000 in Esterková 2008)
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Primárně vazebné chování/připoutávací chování (attachment behaviour) je zaměřené na
vytvoření a aktivizaci vztahové vazby a má instinktivní povahu. Cílem tohoto chování je udržovat určitý
stupeň blízkosti k vazbové figuře, anebo s ní komunikovat. Vazebné chování přispívá k přežití jedince.
Díky tomuto chování a navození kontaktu s pečující osobou se snižuje riziko poškození chladem,
hladem, žízní, ale dříve během evoluce i riziko utopení se či napadnutí dravcem. Připoutávací chování
přispívající ke vztahové vazbě se u dítěte aktivuje jen tehdy, když je to potřebné, např. při únavě, je-li
přítomen podnět, který vyvolává strach, nebo když je vazbová figura nedostupná či nereaguje. Toto
chování je v antagonistickém postavení vůči chování exploračnímu a hracímu. Jen v případě pokud
není zapojen připoutávací systém nebo motivační systémy (hlad apod.), otvírá se prostor pro aktivaci
exploračního chování, které souvisí s cestou za autonomií. A naopak explorační chování se deaktivuje
a aktivuje se připoutávací v případě, že se dítě necítí v bezpečí, v přítomnosti cizích elementů, při
nemoci, odloučení či dalších stresových podnětů. (Bowlby, 1998b in Esterková, 2008)
Vrtbovská (2011) definuje v souvislosti s teorií attachmentu také vývojové trauma jako
„opakované bolestivé úrazy způsobené malému dítěti blízkou osobou. Tyto úrazy mají podobu
opuštění, trápení, zneužívání, zanedbání, nepřítomnosti rodičů a dalších blízkých lidí.“ K vývoji
osobnosti pak Vrtbovská dodává: „Ve věku od narození do pěsti let je vývoj mozku dítěte překotný,
dynamický a zcela zásadní pro další život, zejména pro emoce, vztahy, sociální dovednosti, duševní
zdraví. Proto úrazy v tomto věku často zmrzačí lidskou duši až do konce života.“ (Vrtbovská, 2011)
1.2 Vznik a vývoj teorie attachmentu
Za zakladatele a hlavní představitele teorie vztahové vazby jsou tedy považováni anglický
pedopsychiatr John Bowlby (1907-1990) a také jeho spolupracovnice psycholožka Mary Ainsworth
(1913-1999). Od doby, kdy byl termín teorie attachmentu poprvé Bowlbym použit, prošla tato teorie
velkým rozvojem a upřesněním. Bowlby začal s úvahou o vlivu matčina chování na její dítě a následný
vývoj tohoto dítěte. Do tohoto okamžiku psychoterapie vycházela z přesvědčení, že problémy s
chováním pramení z dítěte nebo dospívajícího, a tak není nutné potkat se či pracovat s rodiči nebo
pečujícími osobami. Bowlbyho práce vedla k pochybnostem o správnosti tohoto přesvědčení. Bowlby
sestavil tým lidí, kteří stejně jako on věřili, že vzájemné působení matky a dítěte je klíčovým aspektem
k porozumění lidskému chování. Jejich odlišné zkušenosti a pohledy jim umožnily dopracovat teorii
vztahové vazby do podoby velmi blízké jejímu dnešnímu chápání. Základní principy byly následující.
Savci rodí mláďata, která nejsou schopna sama přežít. Nemluvňata potřebují pečující osobu, aby
přežila. Musí umět vyjádřit nebezpečí a úzkost, aby je ten, kdo o ně pečuje, mohl ochránit. Ta
nejúspěšnější si udrží pečující osobu zaměřenou na naplňování svých potřeb stále na dosah. Pouze
děti, které toho jsou schopné, přežijí až do věku, kdy se mohou samy reprodukovat. (Collins, 2008)
Bowlby byl ve své době při formulaci teorie attachmentu ovlivněn mnoha pracemi a odborníky,
např. i prací zakladatele etologie Konrada Lorenze, především jeho objevem tzv. imprintingu neboli
vtištění. Tento druhově specifický typ učení je úzce spojen s chováním, které je provázáno citovým
přilnutím a vzniká časně po narození. (Kulísek, 2000) Tento proces je důležitým prvkem při vytváření
synchronní rané interakce matka-dítě a při socio-emocionálním vývoji dítěte. (Šulová, ZaoucheGaudron, 2003 in Esterková, 2008) Bowlby také čerpal poznatky z etologie v oblasti metodologie. Za
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nejpřínosnější považoval metodu přímého pozorování, kterou využil pro výzkum deprivovaných dětí,
na němž svou teorii založil. Další inspirací pro Bowlbyho byly experimenty profesora Harryho F.
Harlowa s opičími mláďaty rodu makak, při kterých mláďata dávala přednost „náhradním drátěným
matkám“ pokrytým látkou před čistě drátěnými atrapami, které však u sebe měly láhev s mlékem. Z
toho Bowlby usoudil, že podstatná pro mládě je dostupnost a přítomnost vztahového objektu a pocit
bezpečí, který mu poskytuje a následná možnost vytvoření citového pouta, nikoliv pouhé uspokojení
biologických (nutričních) potřeb. Vyústěním inspirace Harlowovou prací byl Bowlbyho článek The
Nature of the Child´s Tie to his Mother. (Bretherton, 1992 in Esterková, 2008)
I v dalších dvou pracích Separation Anxiety (1959) a Grief and Mourning in Infancy and early
Childhood (1960) uvádí Bowlby základní postuláty rodící se teorie vztahové vazby. V článku
Separation Anxiety rozpracovává Bowlby se svým spolupracovníkem Jamesem Robertsonem „tři fáze
reakce na separaci: 1. protest (dítě reaguje na vzniklou situaci negativně, snaží se přivolat matku,
případně se zbavit cizího člověka); 2. zoufalství (dítě přestává matku hledat a volat, stává se
apatickým); 3. odpoutání (deattachment) nebo popření (dítě se snaží navázat k jiné, dostupné osobě a
naplnit tak svou potřebu vazby.)“ (Radimská, 2002 in Esterková 2008)
1.3 Fáze vývoje vztahové vazby
Fáze vývoje přirozeně navazované vztahové vazby úzce souvisí s vývojem kognitivních,
percepčních a motorických schopností dítěte. Jednotlivé fáze nejsou jasně ohraničené, ale navzájem
se prolínají. (Hašto, 2005)
1. Prvotní fáze před rozvinutím vztahové vazby (The Initial Preattachment Phase):
Bowlby tuto fázi popisuje jako první orientaci a signály bez rozlišování vztahové figury. Trvá 812 týdnů, při nepříznivých podmínkách může trvat tato fáze i déle. Dítě reaguje na podněty lidí, ale
zatím jednotlivé osoby úplně přesně nerozlišuje. Orientuje se na osobu, sleduje ji očima, uchopuje
části těla, usmívá se, brouká. Jeho častým projevem je pláč, který často ustane, jakmile vidí lidskou
tvář nebo slyší hlas. Právě tento reflexivní systém, spolu s dalšími reflexy (sací, úchopový), zaručuje
dítěti větší pozornost vztahové figury. To také dokládá touhu dítěte po její maximální možné
přítomnosti. (Bowlby, 1970 in Esterková 2008)
Nejen pro prvopočáteční tvoření vztahové vazby je nutná přítomnost jedné stálé pečující
osoby. Zvláště významné pro vznik pouta je kojení, laskání a vzájemné doteky. (Kulísek, 2000)
2. Fáze zrodu vztahové vazby (The Phase of Attachment-in-the-Making)
Druhá fáze trvá většinou do 6. měsíce života dítěte. Bowlby tuto fázi označoval jako orientaci
a signály směřující k jedné (či více) rozlišeným figurám. Dítě v této fázi začíná rozlišovat nejen
nejbližší osoby od sebe, ale již odlišuje i známé figury od neznámých. Určitým vodítkem dítěti k
rozlišování figur je i pohotovost a ochota figury utišit jeho pláč. Během tohoto období se repertoár
aktivního připoutávacího chování rozšiřuje. Zaměřuje jej na vybranou figuru a snaží se získat jeho
podporující blízkost. Přesto se ještě nedá říci, že je dítě schopné vytvořit plnohodnotnou vztahovou
vazbu. (Ainsworth et al., 1978 in Esterková 2008)
V této fázi klesá frekvence úsměvů při spatření cizí tváře a naopak roste frekvence úsměvů na
tváře známé. Podle Colinové může být ještě v tomto období matka nahrazena adoptivní matkou bez
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vážnějších následků ve vývoji dítěte. (Colin, In: Kulísek, 2000) Stejný názor vyjádřili Langmeier a
Matějček v souvislosti s psychickou deprivací dítěte.
3. Fáze vyhraněné vztahové vazby (The Phase of Clear-cut Attachment)
Právě ve třetí fázi, tedy od šestého měsíce, můžeme podle Bowlbyho pozorovat jednoznačnou
vztahovou vazbu. U dětí, které měly málo kontaktu s hlavní vztahovou figurou, se posouvá začátek
této fáze až na období kolem prvního roku života. (Bowlby, 1970 in Esterková, 2008)
Dítě v této fázi je již mnohem více aktivní než dříve ve hledání a dosahování blízkosti a
kontaktu s rozlišenými a preferovanými figurami. Blízkosti dosahuje samo, tedy nikoliv jako v
předešlých obdobích, kdy se spoléhalo na chování pečujících a čekalo, až bude vzato do jejich
blízkosti. Dítě je také aktivnější v explorování, v manipulaci s předměty, které objevilo, a v učení o
jejich vlastnostech. (Ainsworth et al., 1978 in Esterková, 2008)
Díky rozvoji motoriky se připoutávací chování dítěte od šestého měsíce obohacuje o
následování matky, přibližování, vzdalování, tulení se k ní. Cíleně vyhledává specifickou osobu,
nejčastěji matku. Primární pečující osoba je v tomto období pro další vývoj dítěte obzvlášť důležitá, při
násilné separaci od ní dítě silně protestuje. V tomto období má separace patrně nejtíživější následky,
vede s největší pravděpodobností k deprivaci a k možnosti odchýleného vývoje osobnosti. (Kulísek,
2000)
4. Fáze záměrného vztahu a partnerství (The Phase of Goal-Corrected Partnership)
Bowlby považuje za problematické určit začátek této fáze. Zasazuje ho variabilně podle
schopností dítěte mezi druhý a třetí rok jeho života. (Bowlby, 1970 in Esterková, 2008)
Hlavním rysem tohoto období je způsobilost dítěte již nahlížet věci z matčina úhlu pohledu. To
má za následek, že dítě je schopné vyvozovat její pocity a motivace, plány a cíle. Zahrnutím těchto
matčiných záměrů do již vytvořeného reprezentativního modelu matky, je dítě schopné přimět matku,
aby přizpůsobila své plány jemu nebo minimálně dosáhnout vzájemně přijatelného kompromisu. Tímto
významným bodem se vztah matka-dítě posouvá ze závislosti dítěte na matce do komplexnějšího
partnerství. (Ainsworth et al., 1978 in Esterková, 2008)
Nedošlo-li v předcházejících obdobích k vážnějšímu narušení vztahové vazby, podněcuje
přiměřená separace a frustrace v dítěti zdravý rozvoj. Své aktivity dítě více zaměřuje na
prozkoumávání okolního světa a potřebu matčiny blízkosti je schopno odložit. Kolem čtvrtého roku je
už vytvořena základní identita dítěte. Původní závislost dítěte na matce se přetváří v nově vznikající
autonomii. Tyto počátky rozvinutí nezávislosti jsou v případě nenarušeného vývoje dokončeny v
dospělosti. (Kulísek, 2000)
2. Možnosti diagnostiky vztahové vazby
V následujícím přehledu budou uvedeny diagnostické metody k určení konkrétního typu
vztahové vazby, případně k bližšímu porozumění vztahového chování dítěte a jeho pečovatele. Pro
práci s dítětem a jeho pečovateli v případě poruchy attachmentu totiž není ani tak důležitá diagnóza,
jako spíše volba účinných nástrojů pomoci konkrétní rodině, jak citovou vazbu tvořit a posilovat. Právě
pozorování a podrobný popis chování a prožívání konkrétního dítěte přináší pečovatelům i terapeutům
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„recept“, jak vazbu posilovat. Vzhledem k rozsahu této práce bude na některé metody pouze stručně
odkázáno v literatuře.
V přehledu nástrojů se objevují nejen nástroje na určení vazby u dítěte, ale také nástroje na
hodnocení vazby u dospělého. Existuje totiž předpoklad, že typ vazby u dospělého ovlivňuje také
povahu vztahu mezi ním a jeho dítětem (rodič-dítě).
2.1 Strange Situation Test
Mary Ainsworth, jež prošla psychologickým a psychoanalytickým vzděláním, uvedla Bowlbyho
teorii do praxe. Její práce přinesla inovativní přístup k testování některých Bowlbyho myšlenek a s tím
spojené rozšíření a modifikaci teorie vztahové vazby. Prováděla zejména dlouhodobá a systematická
pozorování interakce matek a jejich dětí (v africké Kampale a následně v Baltimore). Pro zjišťování
kvality citové vazby vyvinula společně s Barbarou Wittig laboratorní techniku pozorování tzv. Strange
Situation Test, na jejímž základě vytvořila kategorizaci kvality vztahu dyády matka – dítě. (Bretherton,
1992 in Esterková, 2008)
Podstata Strange situation test spočívá v opakované separaci dítěte od pečující osoby, která
je kombinovaná s konfrontací s cizí osobou. Během experimentální situace se zkoumá především
vztahování se dítěte k pečující osobě jako k bezpečné základně a explorační chování dítěte, tedy
vnější projevy systému zajišťujícího vztahovou vazbu a vzorce chování, vztahovou vazbou
podmíněné. (Kulísek, 2000)
Ainsworth na základě testování stanovila základní typy vazby: jistá (secure), nejistá
ambivalentní (insecure ambivalent), nejistá vyhýbavá (insecure avoidant). Mary Main poté doplnila
ještě čtvrtý typ vazby – nejistá dezorganizovaná (insecure disorganized). Jednotlivé typy vazby dále
popisuje Kocourková (2012).
2.2 Attachment Adult Interview
Autorkou nástroje Attachment Adult Interview (AAI) je Mary Main. Nástroj predikuje typ citové
vazby u dítěte na základě citové vazby u dospělého, který se o dítě stará. Nástroj AAI později
rozpracovala také její studentka Patricia Crittenden (tzv. dynamic-maturational model AAI).
Jedná se o standardizovaný rozhovor v délce trvání asi 60 minut, vyhodnocením je podrobná
analýza kompletního přepisu rozhovoru, ve kterém tazatel sleduje mimo obsahu také kvalitu, kvantitu,
koherentnost (tvrzení a důkazů, které dotazovaný uvádí) a chování dotazovaného.
Příklady otázek AAI:
•

Pět přídavných jmen, která popisují váš raný vztah k matce nebo otci.

•

Vzpomenete si na dobu, kdy jste byli citově rozrušení, fyzicky zranění, izolovaní, odmítnutí,

zažili jste hrubé zacházení nebo utrpěli ztrátu?
•

Proč se podle vás rodiče chovali právě takovým způsobem?

•

Ovlivnilo vaše dětství to, jakým člověkem jste dnes?

2.3 Attachment Style Interview
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Nástroj (standardizovaný rozhovor) vytvořený na Kingston University v Londýně, jehož autorem je
A. Bilfulco, je hodně využíván při hodnocení zájemců o pěstounskou péči či adopci. Jeho cílem je
vyhodnotit kvalitu aktuálně existujících vztahů člověka. Žije-li v páru, tak se hodnotí kvalita vztahu
páru, pokud žije sám, vyhodnocuje se vztah ke třem jeho blízkým osobám. ASI se zaměřuje na
kontext podpory s důrazem na důvěru a hledání pomoci, obsahuje otázky týkající se partnera a
aktuálních důvěrných vztahů, používá se k predikci míry využití podpory a zvládání stresu. Nástroj
není určen pro predikci rodičovských kompetencí, ale ukáže, jak je člověk schopen požádat o pomoc a
využít ji.
Nástrojem lze určit 1 typ jisté vazby a 5 typů nejisté vazby (např. propletená, ustrašená,
rozzlobená bagatelizující, odtažitá). Vyškolení v této metodě trvá 4 dny.
Příklady okruhů témat a otázek ASI:
Svěřujete se svému partnerovi / velmi blízké osobě?
•

S čím – osobní pocity, intimnosti

•

Existuje něco, s čím byste se nesvěřili?

•

Jeví partner zájem, když se svěřujete?

•

Co říká, má o vás obavy?

•

Už jste se v nedávné době s něčím skutečně svěřili?

•

Když k dané události došlo, hovořili jste o ní? Jak moc podrobně? Mluvili jste o vašich

obavách? Jak reagoval/a?
Kvalita interakce?
•

Daří se vám trávit čas společně? – Jaké to je?

•

Co je pro vás v tomto vztahu nepříjemné? Jak a kdy jste se naposled pohádali?

•

Došlo k nějakému projevu násilí?

•

Spoléháte se na svého partnera? V čem by to nešlo?

2.4 Current Relationship Interview
Studenti Mary Ainsworth Judith Crowell a Everett Waters upravili rozhovor ke zjištění citové vazby
u dospělých tak, aby bylo možné jej použít u párů. Zjistili, že páry podle všeho přijímají snadno
identifikovatelné vzorce vazeb: jistá, nejistá odmítavá, nejistá ambivalentní.
Východiska CRI jsou ve standardizovaném rozhovoru zjištěné informace o chování partnera, o
chování dotazovaného a o jeho přemýšlení o partnerském vztahu. Na základě vyhodnocení (podrobné
kvalitativní analýzy) je možné určit typ vazby jisté či nejisté (sledujeme důvěryhodnost, konzistentnost,
validitu výpovědí a předkládaných důkazů k tvrzením).
Příklady okruhů témat a otázek CRI:
•

5 přídavných jmen popisujících partnera

•

zdůvodnění popisů (uvedení konkrétních situací, které dokládají uvedený popis)

•

specifické situace (co se děje když…je partner naštvaný, nemocný,…)

•

co ovlivňuje partnerský vztah - vztahy rodičů, předchozí partnerské vztahy

•

jaký vliv má současný partnerský vztah na člověka
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2.5 Story Stem Assessment Profile
Metoda založená na vyprávění příběhů dítětem, která umožňuje blíže porozumět způsobu, jak dítě
uvažuje, jak přemýšlí, jak vnímá vztahy kolem sebe, jaké vztahové vzorce ho ovlivňují, ke komu se
vztahuje a jak.
Dítěti je předložen začátek příběhu, příběh obsahuje běžnou situaci z rodinného života, jeho
součástí je dilema. Dítě je pak vyzváno, aby ukázalo a povědělo, co se bude dít dále. Podpůrnými
prostředky v příběhu jsou vhodné herní figurky. Následuje analýza obsahu a procesu (pomocí
kódování), co se odehrává v příběhu, který dítě dotváří. Z toho je možné vyhodnotit 4 typy vazby.
2.6 Pozorování a pomocné otázky k určení vztahové vazby a její síly
Vera Fahlberg (1991) k možnostem diagnostiky ve své knize A child's journey through placement
uvádí: „Pro osoby působící v oblasti péče o dítě je důležité umět vyhodnotit vztah a vazbu. Na základě
informací z minulosti můžeme usuzovat o povaze vztahů. Naše předpoklady však potvrdí, nebo vyvrátí
jedině přímé pozorování. Správné vyhodnocení vztahů není možné, jestliže pozorování neprobíhá v
příjemném prostředí. Hodnotitelé potřebují pozorně sledovat interakce mezi rodiči a dítětem a
následně si svá zjištění uspořádat, aby mohli vytvořit závěry o povaze současných vztahů a
doporučení toho, co by se mohlo změnit, aby bylo spojení mezi rodiči a dítětem posíleno.“
Příklady situací a stavů k pozorování:
•

Jak dítě signalizuje své potřeby nebo intenzivní pocity?

•

Dovede rodič tyto signály správně dekódovat?

•

Je schopen svému dítěti náležitě pomoci dosáhnout spokojenosti a uvolnění?

•

Jak rodič sám vyjadřuje své intenzivní pocity? Jak na ně dítě reaguje?

•

S jakou frekvencí dítě a rodič iniciují pozitivní interakce, spolu s reakcí toho druhého.

•

Vyvolává většina reakcí další pozitivní interakci, nebo jde o reakce typu „buď zticha“?

•

Je si rodič vědom toho, že dítě je samostatný jedinec s vlastními potřebami, nebo je veškeré

chování dítěte spojeno s potřebami rodiče?
•

Jsou očekávání související s chováním dítěte a kázeňské techniky odpovídající vzhledem k

věku dítěte?
•

Existují důkazy o pozitivním nárokování?

•

Je zajištěna náležitá fyzická bezpečnost pro dítě?

•

Je zajištěna stimulace přiměřená věku dítěte, podporující průběžný vývoj?

V příloze č.1 jsou uvedeny další čtyři kontrolní přehledy k provedení pozorování u dětí různého
věku. Do přehledů je možno zaznamenat konkrétní údaje zjištěné při hodnocení míry utvoření vztahu
ze strany dítěte. (Fahlberg, 1991)
James Antony, 1985 (in Fahlberg, 1991) popisuje nástroj, který je velice užitečný při zjišťování
toho, jak děti ve věku od čtyř do deseti let vnímají interakce dospělý – dítě. Používá sadu obrázků s
nakreslenými členy rodiny – matkou, otcem, babičkou, dědečkem, staršími a mladšími sourozenci atd.
A s panem Nikdo. Na posledním obrázku je muž z pohledu zezadu. Obrázky znázorňující konkrétní
rodinu dítěte a pana Nikdo jsou rozloženy po stole. Pak se dítěti ukáže sada malých kartiček, které
hodnotitel přečte a požádá dítě, aby každou z kartiček položilo na odpovídající obrázek. Jedna sada
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kartiček začíná slovy „Za tímhle člověkem jdu, když ...“. V této sadě byly kartičky s hesly jako „když
mám hlad“, „když chci obejmout“, „když mi není dobře“, „když si chci hrát“ apod. Druhá sada kartiček,
v níž všechny začínají slovy „Tento člověk za mnou přijde, když ...“, se týkala interakcí iniciovaných
ostatními. Na kartičkách stálo např. „chce obejmout“, „chce na někoho křičet“, „se chce podělit o
tajemství“ apod. Hodnotitelé si mohou snadno vymyslet vlastní kartičky. Toto cvičení pomáhá určit,
zda dítě vnímá ostatní jako osoby, které s ním interagují, ať již pozitivně nebo negativně.
Závěr
Teorie attachmentu je v zahraničí uznávanou disciplínou, zatímco v České republice teprve
hledáme to správné pojmosloví, jak je uvedeno v první kapitole této práce. Zpřístupnění zahraničních
zdrojů k teorii attachmentu českým odborníkům by mohlo přinést větší rozšíření teorie také u nás.
Zatím se o to úspěšně snaží Petra Vrtbovská, Petr Pöthe, Lenka Šulová a další v Čechách, na
Slovensku pak hlavně Jozef Hašto a občanské sdružení Návrat. V druhé kapitole jsou stručně shrnuty
jen některé z nástrojů, které lze k určení typu vztahové vazby využít. Kliničtí psychologové mají k
dispozici i mnoho dalších nástrojů, které mohou být k porozumění „vztahování se“ dítěte k jeho
pečujícím osobám dobře využity (např. nedokončené věty). Užitečné mohou být i seznamy symptomů
poruchy attachmentu, jejichž aplikace může přinést základní vhled do potíží dítěte ještě předtím, než
je dítě zbytečně medikováno či stigmatizováno špatnou diagnózou.
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•

Hašto, J. Vzťahová väzba – ku koreňom lásky a úzkosti. Pro mente sana s.r.o. Trenčín. 2005.
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Esterková, M. Vazba dětí k dospělé pečující osobě v dětském domově – analýza situace a

možností. Diplomová práce. 2008. Filosofická fakulta. Univerzita Karlova.
•

Fahlberg, V. A child's journey through placement. Perspective Press. (Indianapolis, Ind). 1991.

•

Kocourková, J. Attachment - poruchy vztahové vazby a možnosti léčby. Skálův institut. 2012.

•

Kulísek, P. Problémy teorie raného citového přilnutí. Československá psychologie 44/5. 2000.

str. 405 – 423.
•

Vrtbovská, P. Kuchařka od Natamy. NATAMA. 2011.

Příloha č.1
Kontrolní přehled k provedení pozorování – Co sledovat při hodnocení tvorby vztahu a vazby – od
narození do prvního roku věku (Fahlberg, 1991)
U dítěte:

U rodiče:

Je dítě vnímavé a připravené pozorovat dění kolem sebe? Reaguje na hlasové projevy dítěte?
Reaguje na lidi?

Mění tón hlasu, když mluví na dítě nebo

o něm?
Projevuje zájem o lidskou tvář?
Sleduje dění očima?

Používá kontakt s dítětem tváří v tvář?

Projevuje zájem o vývoj přiměřený věku dítěte a podporuje takový

vývoj?
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Projevuje se často hlasově?

Reaguje na signály dítěte?

Prokazuje přiměřený motorický vývoj?

Projevuje schopnost dítě uklidnit?

Těší ho blízký fyzický kontakt?

Těší ho blízký fyzický kontakt s dítětem?

Projevuje neklid a rozmrzelost?

Iniciuje pozitivní interakce s dítětem?

Je snadné ho uklidnit?

Hledá u dítěte kladné vlastnosti?

Projevuje běžnou, nebo přehnanou podrážděnost?
Zdá se být otevřené a vstřícné, nebo pasivní a stažené do ústraní?
Má dobré svalové napětí?
Kontrolní přehled k provedení pozorování – Co sledovat při hodnocení tvorby vztahu a vazby –
jeden rok až pět let (Fahlberg, 1991)
U dítěte:

U rodiče:

Zkoumá své okolí? Jsou kázeňská opatření přiměřená věku dítěte?
Reaguje pozitivně na rodiče?
Zabaví se samo?

Reaguje na signály vysílané dítětem?

Projevuje z vlastní iniciativy náklonnost?

Signalizuje vzájemnost?

Dovede dítě účinně uklidnit?

Zdá se být uvolněné a šťastné?

Iniciuje pozitivní interakce s dítětem?

Dívá se při komunikaci na lidi?

Akceptuje projevy samostatnosti?

Projevuje pocity rozpoznatelným způsobem?

Sleduje s potěšením, že se dítě podobá

někomu z rodiny?
Reaguje na bolest a radost?

Všímá si signálů vysílaných dítětem?

Zapojuje se do aktivit přiměřených jeho věku?
Používá vhodně řeč?

Reaguje na projevy náklonnosti ze strany dítěte?

Reaguje na limity, které mu vymezují rodiče?
Projevuje běžný strach?

Baví ho vzájemné interakce s dítětem?
Stanovuje limity přiměřené věku dítěte?

Dovede svou reakcí podpořit dítě, když dává najevo svůj strach?

Reaguje pozitivně na fyzickou blízkost?
Reaguje na odloučení?
Všímá si návratu rodiče?
Dává najevo hrdost a radost?
Projevuje empatii?
Projevuje stud, rozpaky nebo pocit viny?
Kontrolní přehled k provedení pozorování – Co sledovat při hodnocení tvorby vztahu a vazby –
základní škola (Fahlberg, 1991)
U dítěte:

U rodiče:

Je z jeho chování patrné, že se má rádo?

Projevuje zájem o školní výsledky dítěte?

Dává najevo hrdost na své úspěchy? Dělí se o ně s ostatními?

Akceptuje

vyjádření

negativních pocitů?

12

Přistupuje na limity stanovené dospělými? Vyjadřuje slovně, co se mu líbí a nelíbí? Zkouší nové
úkoly? Reaguje na signály vysílané dítětem?
Uznává své chyby? Umožňuje dítěti být s jeho vrstevníky?
Vyjadřuje širokou škálu emocí?
Navazuje oční kontakt?

Řeší problémy mezi sourozenci spravedlivě?

Iniciuje interakce spojené s vyjádřením náklonnosti?

Projevuje důvěru ve vlastní schopnosti?

Používá kázeňská opatření přiměřená věku dítěte?

Buduje si svědomí? Zadává dítěti úkoly přiměřené jeho věku?
Pohybuje se uvolněně?

Má ze svého dítěte radost?

Usmívá se spontánně?

Ví, co má dítě rádo a nerado?

Hovoří s dospělými bez obtíží?

Dává jasně najevo, jaké chování toleruje a jaké ne?

Reaguje pozitivně na fyzickou blízkost rodiče?

Vyjadřuje

se

k

pozitivním

i

negativním

projevům v chování?
Má pozitivní interakce se sourozenci, případně vrstevníky?
Kontrolní přehled k provedení pozorování – Co sledovat při hodnocení tvorby vztahu a vazby –
dospívání (Fahlberg, 1991)
U dospívajícího:

U rodiče:

Je si vědom svých silných stránek? Stanovuje náležité limity?
Je si vědom svých slabin? Podporuje sebeovládání?
Vnímá pozitivně svou sexualitu?

Důvěřuje dospívajícímu?

Zapojuje se do pozitivních interakcí s vrstevníky?

Projevuje zájem o přátele dospívajícího a

akceptuje je?
Má uspokojivé školní výsledky?

Projevuje zájem o školní výsledky dospívajícího?

Projevuje známky budování svědomí?

Projevuje zájem o aktivity dospívajícího?

Nemá závažné problémy se zákonem?

Má přiměřená očekávání týkající se domácích prací a

povinností?
Je si vědom hodnot, jaké vyznávají jeho rodiče?

Stojí za dospívajícím, když se dostane do

potíží?
Dovede se zabavit odpovídajícím způsobem?

Projevuje svou náklonnost?

Přistupuje na limity stanovené dospělými? Věří, že to s dítětem „dobře dopadne“?
Má zájmy, které provozuje mimo domov?
Má stanoveny cíle do budoucnosti?
Je si s rodiči emocionálně blízký?
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Lucie Doležalová: Chráněné bydlení pro osoby závislé, anebo obecně
možnost posledího„KROKU“ zpět
Motto:
„Domov je mateřské lůno, rodina, škola a rodný dům. Obec, kam přijdeme, kam patříme. Kraj, ve
kterém žijeme i naše vlast. Ztráta kteréhokoli z horizontů domova je podobná ztrátě některého orgánu.
Mrzačí vždy celého člověka“
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Úvod
Posláním služby chráněného bydlení s programem sociální rehabilitace a ambulantní doléčování
s programem resocializace lidí ohrožených závislostí je bezpečný návrat do nedrogové společnosti a s
tím související sociální a společenská stabilizace. Principem programu bývá plná abstinence,
samostatnost, aktivita, vlastní iniciativa a odpovědnosti za svůj život. Proces samotný poté probíhá
vřazením klienta do obvyklého modelu životního stylu podporou a pomocí v rozhodnutí trvalé a
důsledné abstinence, prevencí relapsu a v neposlední řadě vytvořením reálného modelu podpůrné
zdravotní, sociální a společenské sítě.
Nabídkou komplexní psychosociální přípravy na návrat abstinujícího závislého zpět do společnosti
a života jako jedince fungujícího v rámci individuálních možností sebeobslužně a nerizikově se poté
takový program stává efektivní a spolehlivou „spojkou“ mezi dvěma různými „světy“. Participující
účastník takového programu má šanci přestat být „přítěží“ sociálního systému a může se stát opět
ekonomicky a sociálně fungující a prosperující jednotkou, což přináší posléze přínos společnosti jako
celku.
Není však nutné zůstat jen u závislých osob. Podobný charakter programu může svojí náplní
pomáhat i jiným cílovým skupinám, jež je nutné sociálně rehabilitovat či resocializovat. Mezi ty
nejzásadnější bych zmínila zapojování sociálních či národnostních menšin do naší kultury,
začleňování osob vracejících se z výkonu trestu zpět do společnosti, zařazování dětí opouštějících po
dosažení věku dospělosti dětské domovy a diagnostické ústavy do života, v němž musí začít fungovat
samostatně; podpora obětí domácího násilí v nalezení nového a bezpečně vnímaného zázemí, či
zajištění sociálně slabých svobodných matek v prvních měsících a letech života s jejich potomkem.
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Dle výčtu jde o poměrně objemné množství osob, jež nemůže sociální systém principielně
obsáhnout. Domnívám se však, že globálně nastavený model síťe sociálních služeb a zařízení
přirozeně propojený s komerční sférou, hospodářstvím a ekonomikou se nemusí bát sociální zátěže a
může být pouze prospěšný.
Vzhledem k mému 5-ti letému působení v jedné z organizací nabízející takový program bych ráda
níže popsala model sociální služby a jejího programu, který se během své 15-ti leté historie
dlouhodobě osvědčil a pomohl osobám závislým, a to nejen na drogách, ale závislým především na
sociálním systému. Uvedením výtahu z několika konkrétních kazuistik klientů nacházejících se v
různých etapách svého života, v kontextu různých životních událostí a situací bych chtěla naznačit
funkčnost modelu chráněného bydlení s programem sociální rehabilitace jako univerzálně
využitelného typu sociální služby v rovině terciální prevence.
1. Něco málo o závislosti a její léčbě
Obecně je možné závislost charakterizovat jako stav, kdy je jedinec podmíněn nějakou okolností
nebo situací, kterou potřebuje (nebo si myslí, že ji potřebuje) ke své existenci. Velice často závislost
člověku něco nahrazuje nebo přináší únik. Vznik závislosti je pravděpodobný u většiny látek nebo
chování, které přímo způsobují intenzivní pocit úlevy a potěšení nebo zbavují bolesti. Pokud je však
tento přínos spojen s výraznými škodami na zdraví či na společenských vztazích a člověk ztrácí
schopnost přínosy a rizika racionálně zvažovat, jde již o onemocnění - patologickou závislost.
Mezinárodní klasifikace nemocí – 10. revize zařazuje závislost do kategorie Duševní poruchy a
poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek (F10 – F19). Mezi závislosti, se kterými se
dnes systematicky pracuje nejen na úrovni léčby fyziologické, psychiatrické či psychologické, ale také
na úrovni psychoterapeutické a sociální, patří závislost na drogách a alkoholu (v kombinaci často také
s duální diagnózou jiné závislosti – př. gemblingu či jiného onemocnění – př. mentální bulímie).
Postižený se v průběhu léčby těchto typů závislosti učí jak se vyhnout rizikovému chování, trénuje si
změnu životních návyků a stylu, prostředí a lidí, se kterými byl v kontaktu.
Léčba závislostí začíná péčí převážně zdravotnickou. Postižená osoba prochází detoxikačním či
detoxifikačním procesem, jehož cílem je zbavit tělo pacienta nebezpečné látky a jejích účinků. Její
délka čítá zhruba týden. Poté nastupuje jedinec základní léčbu, v průběhu níž se setkává s péčí
částečně zdravotnickou, částečně psychologickou a psychoterapeutickou. Cílem této etapy je
stabilizovat somatický a psychický stav jedince po negativním zásahu účinků drogy či mechanismu
jejího užívání (zneužívání). Tato část léčby trvá obvykle 3 – 6 měsíců.

Po absolvování těchto etap

vystupuje z procesu léčby velké procento léčených osob. Je nutné zdůraznit, že tyto osoby možná
dosáhnou stabilizace organismu v otázce fyzické a aktuální psychické, minimálně jsou však zasaženy
procesem léčby hlubší psychické faktory či schopnost sociálního jednání a chování. V jejich intencích
je postižený člověk ovlivněn závislostí významně, a to především u abúzu drog trvajím několik let.
Remise onemocnění tak může být krátkodobá a nestabilní.
Pokud pacient pokračuje v systému léčby dál, může nastoupit několik forem doléčování. Formu
stacionární nabízejí terapeutické komunity a chráněná bydlení, formu ambulantní pak mnohé
„domovské“ léčebny či další navazující organizace a instituce typu doléčovacích center,
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psychoterapeutické skupiny při nemocničních zařízení či u konkrétních psychiatrů, psychologů či
psychoterapeutů, v neposlední řadě pak samořídící skupiny a kluby typu Anonymní alkoholici či
Pavučina.
Tyto etapy trvají od půl roku po rok či třeba až roky tři. Svojí délkou a intenzitou nabízejí kvalitní
formu doléčování v otázkách hlavně psychosociálních, čímž dávají prostor pro zásadní změny v
mechanismech vnímání, myšlení, chování i jednání daného jedince. Chráněné bydlení se svým
programem stojí v celém systému doléčování na úplném konci, těsně před plným návratem postižené
osoby zpět.

2. Chráněného bydlení Šance
2.1. Koncepce
Šance funguje od roku 1998 a svým programem „Krok“ zajišťuje službu chráněného bydlení s
programem sociální rehabilitace a ambulantní doléčování s programem resocializace pro osoby
vracející se z léčby závislostí na návykových látkách, včetně alkoholu a gamblingu.
Původně oslovovala hlavně klienty zpřízněné organizace Terapeutické komunity Kladno Dubí.
Postupem času však začala svoje certifikované služby nabízet dál a v současné době má navázaný
kontakt se zařízeními předchozího stupně léčby závislostí po celé republice jako jsou léčebny
Bohnice, Beřkovice, Kosmonosy, Červený Dvůr, Bílá Voda, Lnáře či Štermberk či terapeutické
komunity Magdaléna, Advaita, Němčice, Fénix či zmiňované Kladno Dubí. Poslední dobou se poté o
možnost doléčování v chráněném bydlení začínají zajímat také klienti ze specializovaných oddělení
věznic (Nové Sedlo, Ostrov nad Ohří) , kteří mají po výstupu z výkonu trestu motivaci pokračovat v
životě bez drog a minimalizovat tak možný návrat k rizikovému způsobu života spojeném s kriminální
činností.
2.2. Cílová skupina
Cílovou skupinou programu Šance jsou osoby od 18 let včetně. V otázce rodinných příslušníků a
blízkých může být věková hranice nižší než 18 let, nejméně však 6 let věku dítěte v programu
chráněném bydlení. V otázce zdravotní mohou být přijaty i osoby v částečném invalidním důchodu,
avšak pohyblivé. Klienty programu mohou být osoby, jež se potýkají s oblastmi závislostí na alkoholu,
drogách a patologickém hráčství. Jedinci s duálními diagnózami mohou být přijati pouze za situace,
kdy je jejich onemocnění ve stabilizované fázi a pod dohledem psychiatra.
Cílovou skupinu z hlediska fáze práce na své závislosti tvoří osoby s ukončenou léčbou ústavní,
léčbou komunitního typu, intenzivní ambulantní nebo stacionární léčbou, po výkonu trestu v úseku
specializovaného oddělení, s přerušenou léčbou ne pro důvod recidivy, po krátkodobém ambulantním
individuálním programu v ambulanci programu a rodinní příslušníci i blízcí osob ohrožených závislostí.
Jako relevantní životní a sociální situací pro výběr doléčovacího programu s ohledem na důsledky
zejména užívání návykových látek může být záznam v Rejstříku trestů či kriminální minulost, zhoršený
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zdravotní stav – chronický, dlouhodobá nezaměstnanost, nedokončené vzdělání, vysoká zadluženost,
exekuce, ztráta bydliště, bezdomovectví či gravidita max. do 5. měsíce těhotenství (v případě, že
otěhotní v průběhu pobytu v CHB).
2.3. Organizace služeb a programů
Služba chráněného bydlení je rozdělena do dvou fází. První fázi tvoří chráněný prostor,
dvoulůžkové pokoje se sociálním zázemím v samostatném domě. Druhou fází je chráněný byt,
jednolůžkový pokoj s ostatní vybaveností v bytové jednotce v běžné panelové zástavbě.
Služba je poskytována celoročně v nepřetržitém provozu v pobytové části. Program je koncipován
tak, aby respektoval potřeby klientů v otázkách souladu s pracovním režimem (př. směnný provoz), s
rodinným životem (př. víkendové výjezdy za rodinou) a s časovým režimem veřejných institucí (př.
návštěva Úřadu práce). Zajištěna je dostupnost služby krizové intervence a telefonické krizové
intervence mimo vyhrazenou dobu programů a služeb, a to na dvou samostatných telefonních číslech
s dojezdem do 20 minut. Mimo to je terapeut k dispozici i ve své ordinaci. Klient má možnost v mimo
vyhraněnou dobu si domluvit konzultaci předem.
Časová dotace programů chráněného bydlení je od 6 do 24 měsíců. Dané období může klient
prožít buď celé v první fázi nebo částečně v druhé fázi. Doléčovací program poté může tvořit období
od 6 až také do 36 měsíců (od 24 měsíce ve formě ambulantního doléčování). V rámci něho jsou
klientům nabízeny navazující služby, jejichž koncepce je nastavena tak, aby v co nejširší míře postihla
klíčové momenty a situace související s daným onemocněním.
Čas pro klientskou práci je nastaven v rozsahu cca 2,5 dne za týden. V souladu s potřebami
klientů je tento prostor nastaven na min. jeden celý den v týdnu, min. jeden večer v týdnu, min. jedno
odpoledne v týdnu, min. jedno dopoledne v týdnu. Dostupnost pracovníka v provozních otázkách
chráněného bydlení je zajištěna nepřetržitě. Týdenní rozvržení časové dostupnosti služeb je:
Pondělí Úterý
8:00 - 13:00

Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
Krizová intervence (KI)

Sociální rehabilitace, socioterapie (SR, ST)
Informační servis (IS)
13:00 - 18:00

Poradenství

Psychoterapie KI
Socioterapie

IS

Psychoterapie KI

SR, ST Socioterapie

Case manag.

Case manag.

IS, SR, ST, KI

IS, SR, ST, KI

18:00 - 22:00

Poradenství
KI

IS

IS

KI

KI

IS

IS

SR, ST SR, ST SR, ST SR, ST
Psychoterapie

Psychoterapie Krizová intervence (KI)

Poradenství
22:00 - 8:00

Krizová intervence (KI)

Program pobytové sociální rehabilitace propojuje chráněné bydlení s resocializací klienta včetně
psychoterapeutické léčby. Rozsah zapojení se do programu si klient nastavuje individuálně dle svého
rozhodnutí v návaznosti na výši ceny nájemného, která je od míry tohoto zapojení a účasti na jeho
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jednotlivých částech odvislá. Systém bodového ohodnocení prezentuje důležité části programu, který
by měl klient v rámci svého doléčování v organizaci podstupovat a trénovat je. Výše nájemného za
sociální bydlení má poté za cíl zvyšovat jeho motivaci k léčbě, potažmo zapojovat se do běžného
způsobu života ve společnosti.
Jednotlivé části programu a služby, které mohou klienti využít a které jsou nastaveny tak, aby
respektovaly klientovy problémy a nabízely jejich řešení jsou následující:
Case management a informační servis – řeší time management klienta, vize a
plánování, přístup k informačním
zdrojům a poskytování informací
Poradenství – v oblasti práce, bydlení, vztahů apod.
-

forma individuální, skupinová, pro rodiče a osoby blízké klienta

-

cestou telefonickou, písemnou či mailingovou
Psychoterapie - převážně KBT, popř. TA, aplikace technik a tématik

-

forma individuální, skupinová, párová, rodinná
Krizová intervence - osobní, telefonická
Sociální práce a socioterapie, sociální rehabilitace - nácvik dovedností
Svépomocné činnosti a kluby
Ostatní služby - odběry biologického materiálu (moči)

-

Test moči, dechu (orientační test na přítomnost NL, orientační dechová zkouška)

-

Psychiatrické a psychologické vyšetření (pouze zprostředkovaně)

3. Kazuistiky klientů
Na následujících kazuistikách klientů bych ráda ukázala účinnost modelu doléčovacího programu
chráněného bydlení s různými specifiky daných klientů. Neboť právě různorodost životních situací
naznačuje, že přestože jsou zdroje problémů odlišné, následkem dlouhodobého působení jakéhokoliv
nezdravého či rizikového elementu ovlivňuje člověka v celém rozsahu jeho osobnosti, ale také
životního stylu.
Klienti jsou z důvodu etiky a zachování mlčenlivosti jmenováni pod pseudonymy.
3.1. „Ignác B.“
Ignác B. je 48 letý muž závislý na alkoholu. Do programu vstoupil po dokončení terapeutické
komunity. V doléčování spolupracoval s Šancí 2,5 roku. 2 roky a 3 měsíce využíval služby chráněného
bydlení a bytu, čtvrt roku ambulantního doléčování. Svoji účast na programu přerušil jednou na období
1,5 měsíce z důvodu podmínečného vyloučení pro narušení pravidel programu. V současné době
abstinuje již 5 roků.
Ignác pochází z neúplné rodiny. Byl vychováván pouze matkou, otec hrál v jeho životě minimální
roli, mluvil o něm neurčitě a spíše negativně. Podobně to měl i s mužskou autoritou dalšího matčina
muže. O matce se vyjadřoval poměrně pozitivně, zazlíval jí ale její výběr nefunkčních partnerů. Jeho
rodinu v tuto chvíli tvoří starší sestra s manželem a dvě neteře, k nimž má velmi blízkých vztah. Se
sestrou má celoživotě konflikty z důvodu její tendence k dominanci a autoritativnosti vůči Ignácovi.
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Vyučil se jako kuchař, ale díky svému zájmu o historii a světové dění získal široký rozhled. V
mládí, před revolucí se politicky angažoval, byl aktivním fanouškem fotbalového klubu Sparta. Jako
nejšťastnější období uvádí dobu po revoluci, kdy se mu dařilo pracovně i osobně. Vedl trafiku, v níž
nelegálně obchodoval s cigaretami a časopisy. Své přátele měl pouze kolem obchodu, fotbalu a
návštěv hospod. Sám vlastní rodinu nikdy nezaložil. Neuměl navázat vztah s ženami, měl pouze jeden
vážnější vztah, který nedopadl dobře. Nejlepší přítel ho v této době zradil, což do nynějška nese velmi
těžce, neboť přátelství a věrnost ctí jako silné hodnoty.
Jeho život zatěžovalo mnoho křivd, vedle kamaráda cítil jako zradu také onemocnění matky a její
umrtí v souvislosti s tímto onemocněním. Nad vztahy s lidmi víceméně „zlomil hůl“ a jako silné citové
pouto poté popisuje již jen se svým psem, jehož smrt pro něj byla těžká. Ztratil obecně důvěru v lidi a
svého věrného přítele nalezl v alkoholu, který ho bavil a naplňoval. Pod jeho vlivem si také nadělal
velké dluhy, které do konce života nebude schopen splatit a ani o to příliš nestojí, protože mnohé z
nich jsou vůči státu jehož fungování velmi kritizuje. Negativismus a kritika se stala jeho hlavním
nástrojem v komunikaci se světem, což přirozeně vedlo k utvrzení jeho nedůvěry vůči okolí.
V léčbě se vždy stavil proti řádu a režimu, potřeboval si vždy vyjednávat vyjímky či systém
hodnotit. Přijal však to, že alkohol je pro něj škodlivý a že je nutné pracovat na plné abstinenci. V
doléčování si snažil uchovat co nejvíce ze svých návyků, ne z přesvědčení, ale proto, aby nemusel
přiznat názor někoho jiného. V racionální rovině cítil velkou jistotu, v pocitech a emocích naopak
velkou nejistotu. Byl výbušný a jakmile se cítil nejistě, začal být vůči svému okolí verbálně agresivní.
Zastíral tím však pouze svoji úzkost z oblasti, se kterou neuměl pracovat. V takové konfliktní situaci
však slyšel na extrémní projev emocí druhé strany.
V průběhu doléčování se jeho postoje začaly měnit. Začal si uvědomovat potřebu vztahů, které
neměl téměř vůči nikomu, kromě rodiny, silněji navázané. Ve vytváření sociální sítě se však nepouštěl
nijak daleko. Osoby ve svém okolí a práci povýšeně kritizoval, stál totiž pouze o rizí a hluboké
přátelství, které dokázal navázat jen s několika málo osobami, povětšinou mladšími ženami. Těm
začal být v očekávání něčeho víc věrným společníkem. Vůči mužům zůstal nedůvěřivý a nejistý. Sám
sebe považoval za „nulu“ a někoho nehodnotného.
Ve svých mechanismech chování se i přes svůj „bojkot“ změnil. Po zklamání, které zažil ze svého
pokusu o podnikání (opět vedení trafiky), přijal systém zaměstnanosti a přistoupil tím také ke splácení
svých závazků formou exekucí, která mu pravděpodobně bude jeho životní standart snižovat a
zatěžovat až do konce života. Snížil tím i svoje očekávání v otázkách životního standardu, přijal (pro
něj dříve podřadné) zaměstnání, v němž si našel možnosti přivýdělku a po opuštění Šance si zajistil
bydlení odpovídající jeho ekonomické situaci, v podobě podnájmu jednoho pokoje v obydleném bytě.
Zachoval si některé vazby s abstinujícími klienty z doléčování a začal navazovat vztahy se
spolupracovníky.
Přínos jeho účasti na programu doléčování v chráněném bydlení a ambulantním doléčování vidím
hlavně ve zvýšení jeho sebevědomí a sebehodnoty, které se poté pozitivně projevily v otázkách
důvěry v navázání vztahů s lidmi. Díky času, který strávil v terapii se výrazně změnil i jeho postoj k
sobě a ke světu, k zodpovědnosti za svůj život, která mu dává možnost zachovat nastolený životní
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styl. Ignác se z pozice závislého člověka, závislého na droze i sociálním systému dostal do role
aktivního socioekonomicky fungujícího jedince.
3.2. „Patricie N.“
Patricie N. je 33 letá žena závislá na drogách. Do programu přišla ze základní léčby v jedné z
léčeben. Na svém doléčování spolupracovala s Šancí 1 rok a 9 měsíců. Rok a půl strávila v
chráněném bydlení a 3 měsíce docházela na ambulantní doléčování. V současné době abstinuje již 5
let.
Patricie pochází z úplné rodiny, je jedináček. O dětství mluví jako o harmonickém. Situace se
začala zhoršovat, když otec v dospívání těžce onemocněl. Rodiče se sami sobě začali vzdalovat,
přestože zůstali ve společném svazku, jejich životy začaly fungovat odděleně.
Patricie se vyučila švadlenou, a tuto profesi také začala vykonávat. Postupně se však dostala do
rizikové skupiny osob, ve které začala užívat návykové látky, konkrétně pervitin. Přístup k drogám ji
zajišťoval její závislý partner, spolu s nímž je začala také vyrábět a distribuovat. Díky této distribuci jí
několikrát hrozilo odsouzení. Tehdejší partner za tuto trestnou činnost odsouzen byl. V dané době,
před odchodem do vězení Patricie s tímto člověkem otěhotněla.
V průběhu těhotenství se svým partnerem vztah ukončila. V počátečních měsících gravidity se od
drog snažila abstinovat, vydržela to však vždy jen několik týdnů, než návykovou látku opět požila. I
přes to se jí však narodil zdravý syn. Po jeho narození vydržela nejdéle abstinovat, bydlela u rodičů v
bytě a syn pro ní byl velkou motivací. Ta však netrvala dlouho. V průběhu svého ranného mateřství,
které představovalo určité omezení a odpovědnost začala Patricie k drogám opět unikat. O svého
syna přestala postupně pečovat, doma začala rodičům krást peníze i majetek, aby měla drogy čím
zaplatit. Péči postupně přebrali její rodiče, hlavně matka. Patricie se začala cítit rozpolceně.
Uvědomila si, že bez drog nedokáže fungovat, zároveň cítila pocity viny vůči svým rodičům, obzvláště
vůči otci, jehož zdravotní stav se začal zhoršovat. Souběh těchto událostí teprve zavdal Patricii důvod
začít se léčit.
Do programu doléčování nastoupila s cílem stát se znovu mámou. Se synem začala postupně
navazovat narušený vztah a po zhruba ročním pobytu v chráněném bydlení si do něj přivedla i syna,
aby začala prakticky trénovat svoji roli. Zvykala si postupně na zátěž, kterou pro ni každodenní starost
o dítě představovala. Slaďovala svoje očekávání s realitou, která pro ni nebyla vždy jednoduchá. Učila
se rozvrhovat správně svoje síly, držet pravidelný režim pro sebe i syna a komunikovat s ním o svém
minulém životě a problému s drogami (syn se účastnil i programů komunit).
Jakmile se její situace stabilizovala a ona pocítila opět sebevědomí a sebedůvěru ve svém
jednání, začala se v terapii zabývat myšlenkou partnerství. Navázala vztah se starým známým, který
byl v té době u konce výkonu trestu. A i přes upozornění na rizikovost takového vztahu na něm začala
systematicky pracovat. Protože byl nový přítel dříve také závislý, domluvila se s ním na jeho
absolvování terapeutické komunity, která měla zajistit jeho bezpečný přechod z vězení zpět do
běžného života. Partner komunitu v dohodnuté době 3 měsíců absolvoval a poté přešel za Patricií do
chráněného bydlení. Kvůli Patricii synovi oba partneři souhlasili s tím, že budou obývat různé pokoje,
aby jeho příchod nepůsobil na dítě negativně a neznejišťoval ho. V té době sedmiletý kluk však po
mužské autoritě toužil, a tak matčina nového přítele přijal velmi pozitivně. Přítele akceptovali i
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Patriciiny rodiče, kteří oceňovali přístup obou mladých lidí k celé situaci. Patriciin otec jim brzy nabídl
možnost zrekonstruovat si podkroví jeho vesnického domu blízko bydliště rodičů, s níž souhlasili.
Přestavbu jim pomohl zainvestovat a všichni tři zhruba po 4 měsících odešli z programu. Klientka poté
ještě několikrát navštívila ambulantní skupiny a několik let o sobě i synovi dávala vědět.
Daný příklad jsem uvedla hlavně z důvodu ukázky, jakou přidanou hodnotu může v doléčování
závislostí žen, matek přinést možnost sociálního bydlení v chráněném prostředí s dítětem, s přístupem
k terapii a poradenství. Původní problém – závislost, se jakoby dostala na „druhou kolej“ a hlavní
důležitou náplní tohoto sociálního programu se stala snaha zmobilizovat sebevědomí v jedné z
nejdůležitějších životních rolí, jejíž naplnění nepřináší přínos jen samotné klientce, ale dává šanci
vychovat v rámci možností „normálně“ dalšího člověka.
3.3. „Nikola Č.“
Nikola Č. je 28 letá žena, která s Šancí navázala spolupráci nejdříve ambulantně po návratu ze
své léčby mentální bulimie, a to z důvodu, že její aktuální onemocnění vzešlo ze závislosti na drogách,
konkrétně pervitinu. Po zhruba 2 měsících docházky na ambulantní skupiny jí však byla doporučena
intenzivnější forma doléčování, a tak nastoupila do chráněného bydlení. V něm setrvala 2 roky,
částečně v chráněném domě a částečně v bytě. Od návykových látek a alkoholu plně abstinuje.
Nikola pochází z úplné rodiny. Své dětství prožila hlavně pod „taktovkou“ sportu. Závodně dělala
gymnastiku, posléze atletiku. Toto období jí naučilo výkonnosti a soutěživosti, vnímala jej však jako
šťastné, neboť znamenalo osobní úspěchy a obdiv za sportovní výkony. Pozornost se jí však nedařilo
získávat od svých rodičů. Otec občas její přehlídky navštívil, matka o ní v otázkách jejích úspěchů ale
nejevila zájem, což jí velmi ubližovalo. Rodinná konstalace totiž byla zatížena. Jany o mnoho let starší
sestra v dospívání užívala návykové látky a starší bratr, který se narodil postižený, zemřel ještě před
narozením Nikoly. Matka měla náročné zaměstnání servírky v hospodě a vracela se často pozdě
domů, otec pracoval také často i několik dní mimo domov.
Obecně však dětství vnímala jako hezké období a vše se začalo zhoršovat až na středí škole.
Začala studovat zdravotnickou školu a třídní kolektiv pro ni byl, jak popisovala, peklem. Nikola byla
díky svému sportovnímu založení údajně v dané době typ „klučičí“ holky, což spolužačky velmi
kritizovaly. Během školy také přestala se závoděním a přibrala. To poté bylo zdrojem velkého
posměchu. Nikolu to velmi trápilo a začala o sebe na základě těchto zkušeností pečovat. Školu
nakonec dostudovala, ale přišla velká životní rána. Otec dostal infarkt, na který zemřel. Pro Nikolu to
byl šok a událost neunesla. Přes svoji starší sestru se dostala k drogám, k nimž začala ve svém
smutku a životní křivdě utíkat. Našla si zkrze ně brzy přítele, který se pro ni stal zdrojem drog, protože
je distribuoval. Tento člověk byl o 12 let starší než Nikola a kompenzoval jí vztah se ztraceným otcem.
Partnerství bylo také založen hodně na sexu, v čemž se Nikola začala brzy cítit špatně. Díky svému
tehdy mladému věku chtěla zažívat romantickou lásku a vztah ukončila v situaci, kdy se s přítelem
dostali téměř na ulici poté, co je vyhodili z podnájmu a oba zůstali bydlet v garáži.
Tato událost byla klíčová pro její rozhodnutí s drogami skoncovat. Od přítele odešla a vrátila se
domů se slibem, že drog se již nedotkne. Své rozhodnutí naplnila, ale její vnitřní napětí, které si
během života nasbírala, začala ventilovat jiným rizikovým mechanismem. Poté, co přestala fetovat,
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velmi přibrala. A svoji nepohodu z nadváhy začala řešit návratem ke sportu v extrémní výkonové
rovině a dietami. Vysoký fyzický výdej a nedostatek stravy si však začal brzy vybírat svoji daň a Nikola
začala s epizodami silného přejídání ve chvílích velkého hladu a následným vyzvracením této stravy
ze strachu ze zvyšování váhy.
Nikola si jako zdravotní sestra dobře uvědomovala, že její chování není zdravé, a tak se po
několika měsících rozhodla pro ústavní léčbu mentální bulimie. Po této léčbě navázala spolupráci s
Šancí zkrze ambulantní doléčování z důvodu provázanosti svého onemocnění s drogami. Její stav
však nebyl stabilizovaný a nedařilo se jí recidivy v podobě záchvatů přejídání a následného zvracení
zastavovat. Proto jí bylo nabídnuto přijetí do programu chráněného bydlení, který přijala. V dané době
se také hroutil její vztah s aktuálním přítelem, u nějž bydlela.
Nikoly onemocnění mělo na rozdíl od klasické závislosti velká specifika. Její „drogou“ bylo jídlo,
které nemohla ze svého života vyškrtnout, podobně, jako alkoholik či drogově závislý odloží na
počátku své léčby alkohol či návykovou látku. Její recidivy se jí nedařilo dlouho zastavovat. Používala
je k ventilaci stresu, který si způsobovala sama svým životním stylem, jež byl charakterizován vysokou
pracovní zátěží zdravotní sestry pracující na JIP, velkým fyzickým vytížením jako instruktorky
spinningu a neschopností udržet si vztahy v rodině i s přáteli.
Dlouho se nedařilo omezit recidivující chování, protože Nikola nechtěla přijmout to, že je vážně
nemocná a že svému onemocnění bude muset přizpůsobit svůj životní rytmus, že bude muset zvolnit.
Postupně však začala přijímat alespoň změnu stravovacího režimu, začala si detailně plánovat, což
začalo fungovat v omezování recidiv. Uvěřila, že tento systém funguje a začala si upravovat svůj režim
i ve svém životním stylu. Zvolňovala a tím snižovala svoje vnitřní napětí, související se strachem, že
nebude nejlepší a přijde o pozornost. Začala sebe samu přijímat, mít se ráda, odpustila svým rodičům,
poprvé od umrtí otce navštívila jeho hrob. Velkým úkolem však zůstala práce na pokažených vztazích
jak s rodinou, tak s přáteli. Naučila se včas rozpoznávat tenzi a uvolňovat ji jiným způsobem než
recidivami, které ke konci doléčování zastavila úplně. Nenaplnila si sice původní plán, odejít bydlet do
podnájmu a vrátila se domů, ale změnila svůj vztah ke společnému soužití s matkou. Po ukončení
chráněného bydlení začala docházet na ambulantní doléčování a našla si přítele, se kterým nastoupila
do párové terapie.
V léčbě jejího onemocnění opět hrála důležitou roli doba a možnost žít v prostředí nabízejícím
odbornou radu, ale hlavně také pocity bezpečí a důvěry, podporu a pozornost, které ve svém
přirozeném prostředí ztratila. Dovolila si tak najít cestu sama k sobě a zkrze to i cestu zpět ke své
rodině, přátelům, ostatním lidem a společnosti vůbec.
3.4. „Mikuláš L.“
Mikuláš L. je 37 letý muž závislý na návykových látkách. Do Šance přišel z terapeutické komunity,
do níž nastoupil po výkonu trestu. V chráněném bydlení pobýval 9 měsíců, po svém odchodu však
zůstal půl roku v ambulantním doléčování a poté ještě půl roku v párové terapii.

Nyní úspěšně

abstinuje již 4 roky.
Mikuláš pochází z neúplné rodiny, je jedináček. S otcem měl a má kontakt omezený, což se také
velmi odrazilo v jeho mužském sebevědomí. Žil pouze s matkou, která byla v dětství velmi autoritativní
a racionální. Jinak probíhalo jeho dětství relativně běžným způsobem až do puberty, kdy se začal
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stýkat s rizikovou partou osob, převážně s Romy. V této skupině začal brát drogy a páchat trestnou
činnost, za niž byl poté také odsouzen. Druhý pobyt ve vězení si vysloužil ubližením na těle. Tento
problém charakterizoval jeho neschopnost pracovat se svoji agresivitou a emocemi. Ve vězení strávil
několik let, a jak sám klient tvrdí, ztratil zde důvěru v lidi, získal ostražitost a naučil se potlačovat svoje
emoce.
V průběhu léčby Šance se již tolik nevěnoval problému závislosti jako takové, ale pracoval na
odvykání návyků z výkonu trestu, mezi něž patřila ve vysoké míře manipulativnost, snaha si v každé
situaci vyjednávat vyjímky a potlačovaná agresivita, kterou v případě rozčilení neuměl regulovat. V
doléčování se věnoval hlavně komunikaci a navazování běžných vztahů s nerizikovými a „střízlivými“
lidmi. Měnil svůj postoj k lidem obecně a díky nabytí nového sebevědomí ze schopnosti pracovat, být
finančně stabilně zajištěný a fungovat v běžném životě se začal měnit i jeho postoj k mužům, který byl
do té doby velmi odměřený a povýšený.
Během pobytu v chráněném bydlení si našel přítelkyni, ke které měl nejdříve odměřený vztah
charakterizovaný pouze uspokojením fyzických potřeb. S jeho vlastní proměnou se však postupně
měnil i postoj k této ženě a Mikuláš začal brát vztah velmi vážně. Po třičtvrtě roku doléčování odešel
bydlet k přítelkyni a nastoupil do ambulantní a párové terapie. Během dalšího kontaktu s organizací se
z něho stal poměrně citlivý a fungující partner, který si velmi vážil toho, že dokáže žít „čistě“ a
vydělávat peníze legálním zaměstnáním. S organizací zůstal v občasném kontaktu a odcházel s
vědomím toho na jaké své vlastnosti a tendence si musí dávat pozor v případě silných emocí.
Pobyt v takovémto typu zařízení byl pro tohoto klienta přínosný hlavně svoji nadstavbovou formou.
Klient jej v pravém slova smyslu využil díky svého zařazení do cílové skupiny závislých osob k
resocializaci a sociální rehabilitaci, která z mého pohledu byla užitečná právě v návaznosti na jeho
pobyt ve vězení.
Závěr
Tendence, které vyvolává aktuální světové dění spojené s rozkolísanou politickou i ekonomickou
situací, mají spíše směr odklonu od podpory sociálních zaměřených systémů. Ubývá peněz pro
fungování sociálních služeb a zařízení, které nejsou ekonomicky soběstačné a potřebují finanční
podporu, neboť klienti jejich cílových skupin si nejsou schopni jejich služby zaplatit. Účinný však
nemůže být ani jeden z extrémů postoje vůči sociálním službám. Nelze je ani do nekonečka téměř
100% podporovat, ale není možné je také naprosto vyčlenit ze systému nabídky služeb veřejnosti.
Účelným řešením může být střední cesta. Tu chápu v podobě sjednocení systému poskytování
tohoto typu sociální služby – tedy chráněného bydlení s programem socializace a sociální rehabilitace
s psychoterapeutickým programem, a to do jisté míry bez ohledu na cílovou skupinu klientů. Tuto tezi
si dovoluji navrhnout s odkazem na zkušenosti, které mě podporují v dojmu, že v této fázi sociální a
terapeutické pomoci si již klienti z velké části neřeší primární problémy, ale pracují na nápravě
důsledků svého předchozího chování a jednání, na schopnosti žít se svým omezením. Odlišnosti
přístupu by přicházely až v psychoterapeutické práci s klientem, která může a také by de facto měla
ze své podstaty přistupovat ke každému individuálně v návaznosti na jeho osobní problém.
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Podpořila bych zároveň také trend optimalizace financování této péče individuálně směrem ke
každému klientovi. Nebo-li, pokud se v systému bude opakovaně objevovat jedinec, který systém
spíše jen zneužívá a opakování jeho pobytů a péče nemá výsledky, nikoliv v souvislosti s typem
znevýhodnění či onemocnění, ale s ohledem na jeho motivaci ke změně, která zajistí schopnost
návratu do společnosti v míře běžného fungování, zvyšoval by se postupně finanční podíl na
financování této služby dané osoby. A to proto aby fungoval nejen jako vnější motiv, ale aby prosíval
ty jedince, kteří nechtějí se svým problémem nic dělat a opakovaně sociální službu pouze notoricky
využívají.
Na úplný závěr bych chtěla zmírnit předchozí, spíš více, racionálně pojaté návrhy a připomenout,
co s každým z nás či našich blízkých může udělat ztráta jistoty a pevného místa v životě vlivem vnější
okolnosti či vnitřní podmínky, na kterou nebudeme stačit sami a budeme potřebovat pomoc a péči v
nově nalezené jistotě. Mělo by být tedy potřebou každého z nás podporovat možnosti, které dají šanci
každému udělat „krok“ zpět formou pomoci z nabídek fungujících sociálních služeb a terapeutických
programů!
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I.

Úvod:

Proč jsem si zvolila téma hranic terapie a koučinku
Jsem akreditovaný profesionální kouč (MŠMT ČR, Koučink Centrum Praha), lektor otevřených i
uzavřených (firemních) kurzů, trenér soft skills, tzv. měkkých dovedností, sociálních kompetencí,
především v komerční sféře. Pracuji převážně v manažerském prostředí. Téma hranic koučinku a
terapie jsem řešila hned na začátku psychoterapeutického výcviku, v této první fázi jsem vnímala
obory jako zásadně neslučitelné, tehdy bez vlastních zkušeností jsem podlehla jedné části odborného
mínění a vážně jsem uvažovala o ukončení výcviku, abych zabránila případné možné budoucí
tendenci sklouzávat z koučinku do terapie a naopak. V závěru výcviku cítím potřebu zmapovat názory
a zkušenosti kolegů – koučů, terapeutů z různých směrů se zkušenostmi, které jsem sama získala.
Mou motivací jsou informace, lepší orientace na trhu naší práce a v neposlední řadě i případná
podpora mé vlastní cesty kouče/terapeuta.
Externě koučuji vrcholové manažery středních i velkých firem a několikrát jsem se s nimi ocitla na
hranici koučinku a terapie. Odborná literatura na toto téma je zatím velice omezená, proto jsem zvolila
na doplnění formu dotazníku pro praktikující kouče a zároveň terapeuty. Práce zahrnuje definice,
sumář názorů koučů, případně terapeutů k dané tematice, uveřejněných na internetu, tři kazuistiky
mých klientů a jejich zpětné vazby, také reflektovanou praxi zkušených koučů, hypotézu a shrnutí,
zahrnující různost, odlišnost tvrzení.
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II. Stať:
1. Teorie:
Obecné definice koučinku, terapie a hranic mezi nimi
Definice psychoterapie
„Jednotlivé směry a systémy nabízejí vlastní podrobné definice psychoterapie. Tyto definice však
zpravidla obsahují již určitou teoretickou koncepci a z části tím z rozsahu pojmu vylučují
psychoterapeutické přístupy jiného druhu. Při vymezování psychoterapie jako specifické činnosti se
zde proto spokojíme s vymezením méně podrobným a dosti širokým, které nevylučuje žádnou ze
současných uznávaných koncepcí. Nejvýhodnější se pro tento účel zdají definice navazující na
vymezení jednoho ze zakladatelů psychoterapie, francouzského psychologa Pierra Janeta, který viděl
v psychoterapii – užití psychologické vědy k léčení různých nemocí“. S malou obměnou tedy můžeme
označit psychoterapii za léčebné působení na nemoc, poruchu, nebo anomálii psychologickými
prostředky nebo za záměrné a plánovité upravování narušené činnosti organismu psychologickými
prostředky. Tuto klasickou orientaci na poruchy je však dnes účelné doplnit také pozitivním
zaměřením na zvládání problémů a napomáhání harmonickému rozvoji osobnosti.“
Kratochvíl, Stanislav: Základy psychoterapie. Praha. Portál 2006.
Webová definice psychoterapie
Psychoterapie je soubor verbálních, neverbálních a paraverbálních komunikačních technik
užívaných psychoterapeutem k zvýšení duševního zdraví klienta či pacienta nebo ke zlepšení vztahů
uvnitř skupiny, např. rodiny…
cs.wikipedia.org/wiki/Psychoterapie
léčebná metoda s pomocí působení psychologických technik (rozhovor, sugesce, hypnóza,
psychoanalýza ...)
www.help24.cz/index.php
je v širším slova smyslu vědní obor, zabývající se působením psychologických prostředků (slova,
hudby, zvuků, obrazů a jejich kombinací) na lidskou psychiku. V užším smyslu je to užití tohoto
působení jako léčebného prostředku.
www.medihelp.cz/Zakladni_pojmy/zakladni_pojmy.html
léčebná metoda, která se uplatňuje při léčbě duševních poruch, problematických a zatěžujících
stavů člověka.
www.kpss-roznovsko.cz/slovnik-pojmu.htm
Definice koučinku
Koučování či koučink nebo koučing (z angl. coaching - "soustavně připravovat" HAIS Karel;
HODEK Břetislav. Velký anglicko-český slovník. Praha : Acamedia, Nakladatelství ČSAV, 1984.) v
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psychologickém smyslu slova, je nový fenomén. Pojem má tři možné významy: Jádrem je metoda
koučování, forma rozvoje dospělých lidí, založená na mocném způsobu učení se. Metodu užívá
profesionální kouč při práci s klientem. A nakonec koučovací přístup, který je klient po nějaké době
sám schopen aplikovat ve vlastním přístupu k lidem.
Teoretické zdroje koučování
Koučové zpravidla kombinují svůj osobní přístup s několika různými teoriemi.
•

Maslowova teorie lidských potřeb

•

výzkumy mozku za posledních 10 let

•

Pozitivní myšlení

•

Psychosyntéza Roberta Assagioliho

•

Gestalt terapie

•

Humanistická terapie - Carl Rogers (PCA)

•

Systémový přístup

•

Systemický přístup

•

Ericksonovský přístup

•

Neurolingvistické programování (NLP)

•

duchovno

Zakladatelé koučování
•

W. Timothy Gallwey - autor metody „Inner Game“

•

Sir John Whitmore - tvůrce vize „Koučovací kultury“ a metody GROW

cs.wikipedia.org/wiki/Koucovani
Definice koučinku podle angl. Wikipedie
Americké definice vypovídají o delší praxi: "Koučování je strukturovaný proces, řízený vztahem
mezi koučem a jeho klientem"… Konečným záměrem koučování je vyvinout vnitřní a vnější struktury,
které lidem pomohou dosáhnout úspěchu. Koučování rozvíjí potenciál lidí rozšířením jejich smyslu pro
to, co je možné. Koučování je o objevování, uvědomování si a volbě. Lidé, kteří se nechávají
koučovat, chtějí vidět výsledky. Koučování není psychoterapie. Smyslem koučování není léčba,
odstraňování nedostatků nebo skrytých příčin. I když může koučování mít někdy podobný efekt jako
psychoterapie, cesta k němu nevede přes psychologické a psychoterapeutické teorie, ale klient si
našel, vybudoval k výsledku vlastní cestu.
en.wikipedia.org/wiki/Coaching
Definice koučovacího přístupu podle zakladatele koučinku Johna Whitmora
Koučovací přístup představuje nový typ přístupu k lidem, jejich vedení a řízení. To se týká i vztahu
k sobě. Vztah k druhým lidem se obvykle odvíjí od toho, jaký vztah máme sami se sebou. Jestliže
koučování obecně zlepšuje vztah klienta sama k sobě, jeho sebevědomí a sebedůvěru, lze
předpokládat, že se změní i jeho vztah k druhým lidem. Místo rivalizační potřeby ega se stává
dominantou jednáním s lidmi podpora jejich potřeb. Koučovací přístup nepoužívá přikazování,
přesvědčování, ovlivňování ani kontrolu. Jeho vlivem dochází k lepší komunikaci. Užívání
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koučovacího přístupu ve stále širším měřítku přinese změnu naší "západní kultury", která se přemění
z autoritativní na "koučovací kulturu". Pro svou vizi nachází podporu v tlaku, kterým na lidi působí
informační věk. Nárůst informací vede k nutnosti, aby lidé v organizacích byli schopni samostatně
rozhodovat. Pak se manažeři stávají kouči svých podřízených, za současného stíráni hierarchických
rozdílů postavení lidí v organizacích. Koučovací přístup lze charakterizovat jako přechod od nátlaku k
volbě. Je to podpora lidské schopnosti řídit sám sebe.
Whitmore, John. Koučování: Management press, Praha 2005.
Definice koučinku - austrálský přístup
ICF uznává koučovaného (klienta) jako experta na jeho život a práci a věří, že každý koučovaný je
tvořivý, nápaditý a celistvý. Koučink tak lze definovat následovně: „Profesionální koučink je trvalý
profesionální vztah, který podporuje klienty vytvářet výsledky, které je naplňují v jejich osobním a
profesionálním životě. V procesu koučování si klienti prohlubují schopnost učit se, zlepšují svůj výkon
a zlepšují kvalitu svého života.“ Results Coaching Systems, přední koučovací společnost, která
koučink opírá o © Results Coaching Systems porozumění fungování mozku, jej definuje jako
„usnadňování pozitivní změny zlepšováním myšlení.“ Rolí kouče pak je pomoci lidem lépe myslet a ne
jim říkat, co mají dělat. V centru koučovacího procesu jsou pozitivně zaměřené změny, tedy opak
změny zaměřené na nedostatek… Koučink není terapie: nepokouší se řešit osobní problémy lidí, ač i
ty se někdy vyřeší. Koučink je o posunu vpřed, nikoli o analýze minulosti. Není zaměřen jen na řešení,
stojí také na akci: pomáhá nacházet řešení, ale také vede k tomu, aby se klient zavázal podniknout
akci – hned. Koučink se dívá na „jak“, ne „proč“.
http://www.resultscoaches.cz/cs/koucink
Systemická definice
Systemické koučování je specifickou větví klasického koučování a v posledních cca 15 letech si
získává stále větší popularitu jako jeden z nejprogresivnějších přístupů na poli práce s lidmi a jejich
vnitřním potenciálem ve všech sférách lidského působení. Umí totéž co koučování tradiční, svoji
vysokou účinnost a efektivitu však čerpá navíc z komplexního systemického přístupu. Ve svém
finálním účinku je pak systemické koučování mimořádně efektivní způsob vedení lidí směrem k jejich
profesnímu i lidskému rozvoji a růstu, kdy hlavní charakteristikou takovéto práce pro klienty je
zaměření na pomoc při dosažení žádoucí cílové změny, při řešení problémů, dosahování konkrétních
cílů a celkového zvýšení jak osobního, tak i týmového (firemního) výkonu. Nejvýraznější výsledky
přináší při aplikaci ve chvílích, kde již klasické přístupy terapie či poradenství nestačí.
cs.wikipedia.org/wiki/Systemické_koučování
Definice z autorských textů, publikovaných na internetu
„Terapie je o léčbě; koučink je o dosahování cílů.
Terapie je o porozumění problému; koučink je o konkrétní akci.
Terapie je o opatrnosti; koučink je o podnětech.
Terapie je o postupném pokroku; koučink je o rychlých výsledcích.
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Terapie je o ochraně; koučink je o motivaci.
Terapie je o odstraňování bariér; koučink je o kreativitě a objevování.
Terapie je o ukončení něčeho starého; koučink je o začátku něčeho nového.“
Lenka Schilderová, výkonná ředitelka, Koučink Centrum, s. r. o., 2006, in www.rochediagnostics.cz/download/la/0406/koucink.pdf
Koučink není terapie. Koučink se může ze své podstaty občas zaměňovat s terapií. I když opět na
tuto problematiku neexistují jednoznačné názory a některé druhy koučinku v sobě zahrnují
terapeutické prvky, ukážeme si rozdíl mezi „čistokrevným“ koučinkem a terapií na následujícím
obrázku: Někteří koučové (např. Dr. Humbert z Velké Británie) upozorňují na nebezpečí spojování
koučinku a terapie při práci s klientem. Jistě v některých případech je s klientem vhodné nebo
dokonce nutné pracovat formou terapie. Na tuto skutečnost by měl být klient ale předem upozorněn.
Terapii i koučink by měli vykonávat jen opravdoví profesionálové, kteří jsou v dané oblasti náležitě
vzděláni. Kombinování terapie a koučinku může být nevhodné, protože koučink je zaměřen čistě na
budoucnost, zatímco terapie pátrá po kořenech problému v minulosti. Což prodlužuje cestu k cíli
návratem zpět, a teprve poté do budoucna. Dalším důležitým rozdílem je charakter vztahu, který
navazuje kouč se svým klientem a terapeut se svým pacientem. Zatímco u koučinku se jedná o
typicky partnerský vztah a zodpovědnost za dosažené výsledky je rovnoměrně rozdělena mezi kouče
a klienta, při terapii vzniká vztah založený na autoritě terapeuta. To může vést k dezorientaci klienta a
zbytečnému prodlužování procesu práce s ním. A to i v případě, že má proti sobě špičkového
terapeuta a vynikajícího kouče v jedné osobě, který umí obě metody dobře odlišovat. Kouč by měl být
schopen u svého klienta určit, zdali je pro něj koučink vhodnou metodou.
Lenka Schilderová, výkonná ředitelka, Koučink Centrum, s. r. o., 9.11.2007, in Strategie CZ http://strategie.e15.cz/prilohy/marketing-magazin/koucink-neni-terapie.
Už méně snadné se zdá v praxi vymezení rozdílu mezi koučováním a terapií. Ač se říká, že kouč
se ve své práci zaměřuje více na řešení a terapeut na problém, někdy není dost dobře možné oba
způsoby práce oddělit. S nejistotou ohledně toho, kde končí jeden a začíná druhý, se setkáváme i v
dílech některých našich i zahraničních autorů. Koučink vnímám jako velmi blízký zejména systemické
terapii a KBT. Obecně můžeme říci, že terapie pomáhá subnormnímu "pacientovi bez náhledu" do
"normy", odkud pak koučink vede náhledu schopného klienta na vzestupu do excelence. Rozdíl
můžeme spatřovat také v délkách trvání koučovacího a terapeutického procesu, ten se však v případě
krátkodobých terapií značně minimalizuje. Obecně se také tvrdí, že u klienta koučování je nutnou
podmínkou jistá míra vstupní motivace, bez níž by si však ani mnoho terapeutických směrů nevědělo
rady. Dříve snad platná námitka "koučink a terapie se odehrávají v docela odlišných kontextech" již
dnes, s rozvojem life coachingu a poté, co terapie překonala brány psychiatrických léčeben, také zcela
neplatí. Slovy zahraničního přednášejícího z Mezinárodního setkání koučů 2011, "terapie jde do
hloubky, zatímco koučování do šířky"... Opravdu? To, že jsou odlišné nároky na přípravu
psychoterapeuta a kouče téměř nepřímo úměrné budoucímu finančnímu ohodnocení jejich práce,
zůstává podivným paradoxem zřejmě z dob, kdy byl koučink luxusní výsadou top manažerů velkých
podniků. Koučink je na rozdíl od terapie stále nejčastěji vnímán v pracovním kontextu, jako pozitivní
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forma rozvoje osobnosti se zaměřením na zvyšování produktivity, související s jakýmsi společenským
uznáním, neboť může nepřímo vyjadřovat atributy vysokého statusu. Kategorie rozdílu mezi
koučováním a terapií je nejobtížněji postihnutelná. Většinou se dobírám k závěru, že mimo striktně
klinický a firemní kontext se značně přibližují a více než na formě práce záleží na osobnosti
terapeuta/kouče, vzájemných sympatiích a úrovni raportu. I zde platí, že co neprospívá, prakticky
škodí.
www.expertkouc.cz/download.php?ids=21
Koučink není terapií. Nepracuje s „případy“, aby odhalil příčiny chování v minulosti nebo do
hloubky porozuměl lidskému chování. Nechává na klientovi, jak se v problematice bude orientovat a
jakou formu postupu si sám zvolí. Pomáhá mu postoupit kupředu a stanovit si cíle. Tyto cíle mohou
být profesní nebo osobní a jsou vždy v souladu s tím, čeho klient chce ve svém životě dosáhnout.
http://www.koucove.cz/casto-kladene-dotazy
Rozdíl mezi životním koučinkem a psychoterapií
Životní koučink je vhodnější pro lidi, kteří mají dostatek energie směřovat do budoucnosti a
nepotřebují dokončovat záležitosti týkající se minulosti. V případě, že zápasíme s chybami minulosti,
stále se obviňujeme nebo potřebujeme vyřešit problémy ve vztazích, je psychoterapie vhodnější.
Dobrým indikátorem toho, zda se rozhodnout pro koučink nebo terapii je vnímání vlastní energie a
sebe hodnoty. Pokud cítíme relativní dostatek energie, ale vnímáme, že ji potřebujeme efektivněji
nasměrovat, je vhodnější koučink. Pokud zápasíme s nedostatkem energie a sebedůvěry, je vhodnější
terapie. Oba přístupy se mohou v některých případech vhodně doplňovat. Ve své práci se snažím
pomoci klientům vidět problém v širších souvislostech. Při práci s klienty se zaměřuji na přítomnost a
ukotvení v tělesném a emočním prožívání. Jsem optimistka a věřím v potenciál svých klientů a jejich
schopnost najít optimální řešení a východiska. Nedávám rady, podporuji klienty v nacházení vlastních
zdrojů a kvalit.
Autor: Mgr. Ester Neumanová, vystudovala jednooborovou psychologii, 6letý psychoterapeutický
výcvik v Gestalt terapii (Institut pro Gestalt terapii v Praze a Belgicko-holandský institut Multi-Di-Mens )
ukončila v roce 1998, 13 let se v soukromé praxi věnuje psychoterapii individuální, párové a
skupinové; životnímu a pracovnímu koučinku se věnuje od roku 2007 (certifikát Gestalt practitioner in
Organizations); lektorka psychoterapeutického výcviku v Gestalt terapii od roku 1999; členka Evropské
asociace pro Gestalt terapii od roku 2000.
http://www.terapie-gestalt.cz/kou269ink.html
Životní koučink je metodou, která je určená pro každého, kdo chce zkvalitnit svůj život a
dosáhnout lepších výsledků v pracovní a osobní sféře. Tato metoda je založená na stanovení
individuálních životních a pracovních cílů a následných kroků, směrujících k jejich úspěšnému
dosahování. Psychoterapie je léčebné působení psychologickými prostředky, které má odstranit nebo
zmírnit potíže a podle možností i odstranit jejich příčiny. V průběhu terapie dochází ke změnám v
proživání a chování klienta. Na rozdíl od poradenství trvá delší dobu a zasahuje hlouběji do struktury
osobností. Ve své praxi se nedržím jednoho psychoterapeutického směru, používám integrativní
přístup. To znamená, že pro každého klienta hledám optimální kombinaci terapeutických metod.
Terapeutický plán vypracovávám společně s klientem na základě jeho potřeb a s ohledem na jeho
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možnosti. Psychoterapie je vhodná při následujících obtížích: dlouhotrvající úzkostné stavy; pocity
nespokojenosti a nízkého sebevědomí; dlouhotrvající pocity prázdnoty a ztráty životního smyslu;
psychosomatické obtíže; pocity samoty a izolace; dlouhodobé a soustavné selhávání v mezilidských
vztazích; poruchy příjmu potravy; obezita; závislost na psychoaktivních látkách; traumatické životní
událostí (úmrtí blízké osoby, životní pohromy); fyzické nebo psychické zneužívání apod.
Autor: Mgr. Ludmila Haňková, Fakulta Tělesné výchovy a sportu, Filozofická fakulta Univerzity
Karlovy - obor psychologie; 5-letý sebezkušenostní výcvik v integrativní skupinové psychoterapii
(Skálův institut); Kurz klinické hypnózy (prof. Stanislav Kratochvíl, Kroměříž).
http://www.psychologporadce.cz/sluzby.php
Psychoterapeuta (psychologa nebo psychiatra) obvykle vyhledáváme, když máme nějaké
psychické problémy: trpíme neurózou či psychózou, trápí nás deprese, máme psychosomatické
příznaky apod. Klient k terapeutovi je v podobném vztahu jako pacient k lékaři - očekává od něj
odbornou radu a pomoc. Terapie je často zaměřená do minulosti - snaží se najít příčiny problémů a
věří, že když člověk tyto příčiny odhalí a pochopí, jeho problémy se zmírní. Životní koučink je na rozdíl
od terapie určen pro "normální", zdravé lidi, kteří pouze dočasně potřebují pomoc v nějakém obtížném
období svého života. Kouč nevystupuje jako autorita či odborník, ale jako partner. Věří, že klient sám
je schopen nalézt řešení své situace. Kouč je tu proto, aby klienta v obtížné situaci podporoval,
povzbuzoval a pomáhal mu tím, že mu umožní podívat se sám na sebe a na svoji situaci jinýma
očima. Koučování je vždy zaměřeno do budoucnosti. Nemá smysl stále se vracet zpět a zkoumat,
proč se něco stalo, minulost už stejně nemůžeme změnit. Smysl má podívat se dopředu - co
konkrétně chceme, aby bylo v našem životě jinak, co chceme změnit a jak to můžeme udělat.
Autor: Mgr. ing. Irma Bohoňková, PCC. Vystudovala psychologii na FF UK a management na VŠE
v Praze. Jako kouč absolvovala rekvalifikační kurz Akreditovaný profesionální kouč a mezinárodní
program TASC (The Art and Science of Coaching) kanadské Erickson College International pod
vedením Ph.D. Marilyn Atkinson, prezidentky Erickson College. V roce 2011 splnila podmínky ICF pro
udělení mezinárodně uznávaného titulu PCC (Professional Certified Coach).
http://www.cesta-k-uspechu.cz/otázky a odpovědi

2. Praxe:
a) Zkušenost kolegů - koučů, terapeutů (dotazník)
MUDr. František Matuška, www.hermesgroup.cz, lékař - psychiatr, psychoterapeut, kouč,
supervizor
Akreditovaný výcvik v psychoterapii: Skupinová psychoanalyticky orientovaná psychoterapie
(ČSPP Praha; PhDr. Michael Šebek) a Hypnotická a nehypnotická strategická komunikační
psychoterapie Miltona H. Ericksona (Institut Miltona H. Ericksona Brno; PhDr. Juraj Barbarič)
Akreditovaný výcvik v koučování: Systemické koučování (ISZ Praha; PhDr. Vratislav Strnad &
Mgr. Zdeněk Macek) a Systemická supervize a koučování (I-KOS Praha; PhDr. Vratislav Strnad). Sám
již řadu let vede výcvikové programy ve strategických a systemických přístupech v psychoterapii,
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hypnoterapii, párové a rodinné terapii (ISZ Praha, I-KOS Praha, (dříve) SPAS Praha, (nyní) HERMÉS
Group Praha) a taktéž výcvikový program Systemická supervize a koučování (dříve pod hlavičkou IKOS Praha, kde získal druhý koučovací výcvik, později pak pod vlastní hlavičkou HERMÉS Group
Praha).
Definice terapie: „Pomáhání lidem při řešení náročných životních situací, problémů, potíží, nemocí
a jiných o osobních a systémových nekompetencí.“
Definice koučinku: „Pomáhání lidem a systémům s rozvojem, laděním výkonu, při naplňování
jejich záměrů a dosahování jimi stanovených cílů.“
Rozdíl: „V kontextu spolupráce, rozdíl v obsahu žádosti klienta, rozdíl v ceně.“
Hranice: „Tam, kde končí terapie, může, ale nemusí, začínat koučink.
Změna v přístupu: „Rozumíme-li tím způsob práce, přístup se nemění. Proč by měl? Když něco
funguje a pomáhá dostat se z minusu k nule, proč by to nepomohlo dostat se od nuly do plusu?“
Překračování hranice: „Hranice neexistuje, hranice si dojednávám s klientem, hranice se mění dle
dojednání, takže těžko je překračovat.“
Řešení s klientem: „Společnou domluvou o jeho potřebách a žádostech a o mých možnostech.“
Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D., www.dalet.cz, Ph.D. v sociální práci se zaměřením na management a
poradenství, 2012 dokončuje Ph.D. z klinické psychologie
Akreditovaný výcvik v psychoterapii - Umění terapie (systemický přístup, ISZ)
Akreditovaný výcvik v koučování - Reteaming (přímo s Benem Furmanem, tvůrcem modelu) pozn. není akreditováno pro ICF, má vlastní akreditační systém.
Definice terapie: „Pomoc s efektivnějším využitím zdrojů klienta k posunu směrem k tomu, co
chce.“
Definice koučinku: „Pomoc s efektivnějším využitím zdrojů klienta k posunu směrem k tomu, co
chce
Rozdíl: „Definice jsou záměrně shodné, protože proces je podobný - hledání toho, co klient chce a
s čím mu pracovník může pomoci a společné rozvíjení zdrojů potřebných pro posun žádoucím
směrem.
Rozdíly jsou samozřejmě v obsahu, tématech. I když se mi zdá, že dvě koučovací konzultace se
mohou co do obsahu od sebe lišit více než nějaká koučovací a jiná terapeutická konzultace. Osobně
se domnívám, že terapeutická praxe klade poněkud vyšší nároky na pracovníka (terapeuta) než praxe
koučovací, protože se častěji setkává s lidmi málo motivovanými ke změně, s lidmi, k nimž je
obtížnější se připojit a akceptovat je a s lidmi, s nimiž se jen obtížně dá domlouvat na nějaké
spolupráci. Také se ukazuje, že mnoho špičkových koučů prošlo původním terapeutickým vzděláním a
výcvikem. Možná, že podobnost koučování a terapie je jedním ze specifik přístupu zaměřeného na
řešení (SF). Svým způsobem SF (solution-focused = přístup zaměřený na řešení) dost vybočuje z
tradičního (medicínského) pojetí terapie.
Hranice: „Pro mě je to především otázka kontextu - kde právě jsem a na čem jsem tam
domluvený, že budu dělat. Pokud se v rozhovoru dostaneme někam mimo daný kontext, je potřeba jej
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znovu společně definovat - domlouvat se s klientem co a jak dál a zda spolu dál nebo pokračovat s
někým jiným. Je to velmi otevřený a transparentní proces.“
Změna v přístupu: „Snažím se naopak přístup neměnit, dobrá SF terapie z hlediska procesu
nápadně připomíná dobrý SF koučink (a naopak).“
Překračování hranice: „Pokud se s klientem dohodneme, že se od koučování přesuneme víc k
terapii (např. proto, že se chce klient věnovat nějakému "klinickému" tématu, které nelze řešit v rámci
koučovacího kontraktu) nebo naopak, když se od terapie posuneme více ke koučování (když se od
"klinických" témat více posunuje těžiště naší práce k profesnímu rozvoji a vnímáme potřebu změnit
kvůli tomu kontext spolupráce).“
Řešení s klientem: „Otevřeně se o tom domlouváme.“
PhDr. Jan Benda, www.jan-benda.com, jednooborová psychologie FF UK
Akreditovaný výcvik v psychoterapii: „2 neakreditované 3-4 leté výcviky, řadu dalších kurzů
Akreditovaný výcvik v koučování: „Ne.“
Definice terapie: „Léčba duševních potíží psychologickými prostředky.“
Definice koučinku: „Rozvíjení lidského potenciálu psychologickými prostředky.“
Rozdíl: „Terapie pomáhá zpracovat potíže, zvládnout problémy, koučink pomáhá objevit nové
možnosti, schopnosti, motivaci.“
Hranice: „Např. pokud práce s prožíváním zahrnuje i zpracovávání opakujících se vzorců, které
mají svůj původ v dětství.“
Změna v přístupu: „Výrazně pozitivní energie koučování se liší od zpracovávání nepříjemných a
bolestivých zkušeností v terapii. Přístup vychází z kontraktu s klientem, tzn. dohoda o cíli a
prostředcích.“
Překračování hranice: „Pokud narazíme na téma, kde je terapeutické zpracování výrazně
efektivnější než koučink.“
Řešení s klientem: „Ano. Vždy jde o vzájemnou dohodu, klient musí souhlasit s tím, že koučink
zahrne i kousíček psychoterapeutické práce.“

Ing. Stanislav Stejskal, PCC, www.coachfederation.cz, profesionální kouč se zkušenostmi
vrcholového manažera, certifikován jako Professional Certified Coach (PCC) u mezinárodní federace
koučů (ICF) a dále jako Erickson Certified Professional Coach (ECPC) u Erickson College. Je
trenérem programu Erickson College s názvem The Art and Science of Coaching, který je certifikován
ICF.
Akreditovaný výcvik v psychoterapii: „Ne.“
Akreditovaný výcvik v koučování: Akreditovaný tréninkový program koučů (ACTP) u Erickson
College (The Art and Science of Coaching – TASC). Team Coaching, Marilyn Atkinson, Erickson
College. Leadership and Management Coaching Training, Sir John Whitmore. NLP for Coaches,
Marilyn Atkinson, Erickson College. Standing in Contribution : Trainers Training, Erickson College.
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Spiral Dynamics Integral : Christopher Cooke, SDG. Advance of the Spirit : Marilyn Atkinson, Erickson
College
Definice terapie: „Léčba tedy služba v případě nemoci či podezření na nemoc v tomto případe
zřejmě myšleno psychického či psychosomatického rázu.“
Definice koučinku: „Partnerská spolupráce v prostředí provokujícím nové myšlenky.“
Rozdíl: „Na základě vlastního pozorování rozeznávám asi zásadní rozdíl v tom, zda profesionál
vystupuje a je poptáván jako autorita na obsah klientova života či jako autorita na provedeni procesem
zaměřeným na řešení bez ambice na ovlivňování obsahu či řešení.“
Hranice: „Kouč přestává byt koučem, pokud přestane věřit, že klient zvládne pozitivní změny ve
svém životě sám. Pak je na místě doporučit jiného kouče, poradce, terapeuta etc.“
Změna v přístupu: „Domnívám se, že i kouč s terapeutickým backgroundem by měl, v případě že
usoudí, že s klientem již dále nebude koučovat, doporučit jiného kolegu terapeuta a ne se změnit z
kouče na terapeuta. Je pro klienta zbytečně matoucí, když jedna osoba jednou autoritou na jeho život
není a vzápětí už zase je.“
Překračování hranice: „Ne.“
Řešení s klientem: „Pokud usoudím, že jiný kouč, či jiná pomáhající profese je vhodná, či nutná,
doporučím klientovi jiného profesionála.“
Nick Evans BSc MSc, www.nlp-southwest.co.uk/nickevans, kouč a terapeut, pracuje jak s
individuálními jedinci, tak i s organizacemi na osobním a profesionálním rozvoji. Pomáhá lidem posílit
sami sebe, posílit ostatní a vytvořit život, kteří sami chtějí. Postgraduál z lingvistiky na Univerzitě v
Manchesteru. Založil v roce 2002 Devonskou školu NLP.
Akreditovaný výcvik v koučování: INLPTA certifikovaný praktik, mistr, trenér NLP.
Akreditovaný výcvik v psychoterapii: ABH akreditovaný praktik, mistr, trenér hypnózy.
Definice koučinku: „Pomoc lidem, aby dosáhli svého potenciálu.“
Definice terapie: „Pomoc lidem cítit se lépe, vyřešit emocionální zátěže.“
Rozdíl: „Je v tom, jestli si člověk chce vyřešit problém, který ho hlouběji emočně zasahuje
(terapie), nebo přijde s cílem zlepšit se – nic neřeší, něco chce dosáhnout a jen neví, jak na to
(koučink).“
Hranice: „Vede právě mezi tím, jestli je člověk vcelku v pohodě a je schopen optimisticky vést
život, tedy nemá zásadní problém, nebo ho má. Terapie je pro člověka, který se nevidí jako spokojený
- terapeut ho vede k pohodě, kouč ho pak vezme výš. Terapie je základ, koučink vede k vyšší úrovni
bytí – k seberealizaci, sebeuplatnění…“
Změna přístupu, překračování hranice a řešení s klientem: „Nevidím rozdíl v tom, jestli dělám
terapii, nebo koučuji. Záleží na osobě, která přijde. Umím být víc citlivý a pomalejší, řeším problém,
který člověk má. Neodděluji, co právě dělám.“
Na vlastní žádost anonymně dotazovaný ing., VŠZ Praha.
Akreditovaný výcvik v psychoterapii: Certifikovaný hypnoterapeut certifikace ABH (American
board of Hypnoterapy), výcvik systemických konstelací u Baghata, Jana Bílého. Neurolingvistiské
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programování akreditováno INALPTA (velká část je terapeutická neboť vznikla modelováním
špičkových terapeutů)
Akreditovaný výcvik v koučování: Výcvik akreditovaný ICF
Definice terapie: „Terapie je zaměřená na "léčení" traumat většího či menšího rozsahu.“
Definice koučinku: „Koučink je zaměřen na zdravou část osobnosti a je nástrojem pro podporu
zdravé části, kde někdy využívá i část přežívající.“
Rozdíl: „Zásadně se liší v tom, kam je zaměřena má pozornost v roli provázejícího, zda jsem v roli
kouče, nebo terapeuta. Kouč je zaměřen na zdravou část či přežívající, terapeut na traumatickou a
přechází následně do koučování, tedy zaměření na zdravou část. Kouč nemůže jít do traumatické
části a není na to ani zaměřen.“
Hranice: „Viz výše plus terapeut je v pozici „většího“ s plnou zodpovědností, kouč je v pozici
„menšího“ a klientovi nechává plnou zodpovědnost za proces.“
Překračování hranice: „Pokud jsem v roli kouče, je nutné dodržovat roli kouče (a být zaměřen
tímto směrem na zdravou část u sebe i u klienta) a pokud byste chtěla překročit tato pravidla, je nutné
vystoupit z této role, informovat o tom klienta, vysvětlit v čem je rozdíl a potom teprve pracovat na
úrovni terapeutické za předpokladu, že klient chce touto cestou jít. Ve chvíli, kdy "pole" vede do
traumatické části, zvažuji návrh změny role.“
Řešení s klientem: „Vždycky a konkrétně popsat, kde je tato hranice a dát klientovi vědomou
nabídku. Klient se rozhoduje, zda přejde z koučování do terapie.“

3. Praxe:
b) Vlastní zkušenost - tři kazuistiky klientů a jejich zpětné vazby

Kazuistika I.
Klient A. M., 48 let, 14 koučinků v měsíčních intervalech.
Koučink byl zahájen z klientovy iniciativy, náklady hradí firma.
Klient přišel do koučinku z úřednického, expertního postu jako pověřený řízením střední firmy,
nebyl si jist, jestli top manažerskou funkci vůbec chce. Hodně se rozčiluje, srovnává se s okolím, velmi
náročný k sobě i k druhým, cítí se stále pod tlakem, dříve mu pomáhal alkohol, teď si prý hlídá. Cíl: Být
klidnější a spokojenější.
Koučování a stínování vede k posunu v manažerských kompetencích, zaznamenal jako hlavní
změnu vědomou práci s emocemi (výrazně se snižuje agresivita, výbuchy, hádky), což klient hodnotí
jako důležitý přínos. Ve svém slovníku i vnímání během roku nahradil slovo „musím“ za „chci“ = přijetí
odpovědnosti, uvědomuje si své možnosti volby, dělá vědomá rozhodnutí, jejichž výsledky – cíle
uskutečňuje a cítí se v tom jistě. Přechod do terapie ve chvíli, kdy opakovaná úzkost o chod rodiny –
parentifikovaný jedinec (otec zemřel ve 11 letech), náhled získal v Transakční analýze na nabudované
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chování pečujícího rodiče, který se staví mezi dospělého syna a jeho setkání se s vlastní
odpovědností. Objevování modelů z dětství se pro klienta stává dobrodružstvím, které vyhledává.
Slouží prý k boření rodinných mýtů a dogmat – manželka i děti kvitují s povděkem, už netříská
nábytkem, zpětná vazba dospívajících a dospělých dětí: „nechává je víc dýchat“. V práci kolegy
oceňován jeho růst, více vnímá názory druhých, celkově daleko pozitivnější. Pozici top manažera přijal
a řeší povýšení, kdy vítá plnou odpovědnost.

Zpětná vazba klienta A. M., 48 let
Klíčové okamžiky v koučinku/terapii: „Nutnost verbálně definovat některé hůře specifikovatelné
procesy, které člověk asi v důsledku automatických modelů nevnímá. Definice vlastní odpovědnosti.
Klíčování modelů na konkrétních příkladech v situacích od dětství dosud. Ověření fungování
diskutovaných teorií v soukromém i pracovním životě.“
Změna v práci, v rodině: „ Tento způsob vzdělávání mi pomohl především ve zvědomění si své
úlohy v rámci problematických rozhovorů, pochopení svého postavení při komunikaci a následného
využití momentu zvědomění. Myslím, že po 16 měsících se toto daří naplňovat až ve 2/3 případů s
tím, že struktura se mění s prostředím, doma je situace poněkud složitější pravděpodobně v důsledku
většího emočního zatížení v problematických momentech. Dále je zřejmě možné nahlédnou do
modelů vlastního chování v ostatních oblastech např. volný čas, kdy se mi daří pochopit, proč člověk
vystupuje z modelu, aniž si to apriori uvědomuje a naopak kdy se do něho vrací. V neposlední řadě mi
koučink/terapie umožnily rozklíčování situací v původní rodině, naznačil vznik a příčinu modelového
chování.“
Změna v životě: “Především jsem schopen mít daleko větší množství procesů pod vědomou
kontrolou, lépe se mi vnímá úloha sama sebe, a reálněji lze stanovit postupy a cíle v privátním i
pracovním životě. Jako příklad si dovoluji uvést realizaci výměny učitele angličtiny, kterou jsem z
důvodů, které jsem nebyl ani schopen reálně definovat, nebyl schopen provést. Řadu věcí si dnes
definuji na základě poučení snad vlastního a z koučinku/terapie vyplývajícího, že si člověk nesmí plést
svobodu se ztrátou zodpovědnosti a asi to platí i naopak.“

Kazuistika II.
Klient V. L., 52 let, 18 koučinků v měsíčních intervalech.
Koučink byl zahájen z klientovy iniciativy, náklady hradí firma.
Klient, nejvyšší manažer velké firmy (nadnárodní společnost), předešlé čtyři roky pracoval s
koučem, který za ním létal ze západní Evropy. Vnímá se jako nadprůměrně úspěšný. Úspěchy v práci,
nabídky nejvyšších postů v západní Evropě bez emoční odezvy, úspěchy ve sportu, úspěchy v krásné
literatuře (6 knih), žádaný pedagog na vysoké škole. Vypadá o mnoho let starší, než je. Žádné emoce,
skleslost, prázdnota, stroj v lidském těle, nejspíš hranice syndromu vyhoření.
Cíl: Jak dál v životě, jakou nejvhodnější cestou se vydat.
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Postup práce: Klientovi jsem pokládala otázky, zacílené na pocity, spojené s jeho jednotlivými
aktivitami, jak vypadá čas pro něj, jak vypadá jeho odpočinek, relax. Moc nechápal, na co se ho ptám,
vždyť je všechno OK, všechno v životě už dokázal a teď prostě neví, co dál. Když vyprávěl o
současné situaci, zasmušil se, neverbálně se krčil, hroutil v křesle, skláněl hlavu do klína. Vnímala
jsem ohromný smutek, reflektovala jsem to. Tady jsem vnímala konec koučování a začátek terapie, v
tuto chvíli jsem to neverbalizovala (pojmenovala jsem proces až později). Zeptala jsem se, jestli může
zachytit pocit, který teď má, řekl, že ano. Ptala jsem se, jestli ho zná, jestli ho už někdy vnímal. Po
delší chvíli ticha s návalem slz do očí řekl, že ano, že v dětství ho obvinili z krádeže a nikdo mu
nevěřil, že to neudělal, ani rodiče mu nevěřili, nevěděl. Nechala jsem ho delší chvíli s jeho pocity. Sám
objevil, že je to stejné jako dnes, zase neví, co dál – „aha – moment“. Na modelu Transakční analýzy
jsme si ukázali automatické chování, zakódované v dětství a přišlo uvolnění. Na dalších sezeních
následovala práce s vlastní mocí a bezmocí – klientův náhled z Transakční analýzy. Na páté sezení
přišel s tím, že odjíždí na vojenský kemp Velké Británie, kde budou nejvyšší manažeři v rámci
teambuildingu vystaveni simulaci boje o život. Klient přišel s žádostí o pomoc, že už nechce v životě
soutěžit. V kempu byl „i bez vlastního tlaku na soutěž“ velmi úspěšný a dostal nabídku práce v Asii, v
prostředí s extrémní výzvou. Na sezení poté projevoval radost, prožíval, vyjadřoval obavy, smutek
zmizel. Každý měsíc si vyčleňuje víkend o samotě na meditaci v Hymálaji. Od potíží s nadřízenou
autoritou v práci přešel přes přijetí svých rodičů k problémům s autoritou vlastní, nyní vůči svým
dětem. Fyzicky nyní vypadá o deset let mladší.
Zpětná vazba klienta V. L., 52 let:
Klíčové okamžiky v koučinku/terapii: „Poznání, že mám problém. Popsání problému, nalezení jeho
zdroje v minulosti a následně sebepozorovaní a zastavení vnitřního mechanismu. V mém případě to
byly vynikající výkonnost, samé úspěchy, ale v podstatě žádné vnitřní uspokojení, byl jsem blízko
vyhoření a hledal únikovou cestu v mimopracovních aktivitách.
Změna v práci, v rodině, v životě: „Ve všem. Jsem spokojenější a šťastnější a udělal jsem některé
zásadní změny ve svém životě. Hodně mi dalo i větší porozumění transakční analýzy.
Koučování/terapie vedly k tomu, že jsem opustil místo generálního ředitele v Čechách a vydal se na
dobrodružnou cestu řídit velkou akciovou společnost v Indii. V pravdě neuvěřitelná zkušenost. Dnes
jsem v nejvyšším vedení velké mezinárodní firmy jen díky tomu, že jsem opustil dobře placené, ale už
trochu zapáchající teplé místo. Mám větší nadhled, větší sebekontrolu, nejsem už otrokem své mysli.
Cítím se šťastnější, úspěšnější. Víc se směju a jen těžko mě něco rozhodí.
Kazuistika III.
Klientka J. S., 40 let, celkem 5 koučinků v měsíčních intervalech.
Koučink byl zahájen z osobní iniciativy klientky, bez přispění zaměstnavatele.
Jak profesně roste, delší dobu si uvědomuje, že po zvládnutí veškerých odborných stránek, jež k
práci patří, je konfrontována s problémy zcela jiného rázu – s mezními a obtížnými situacemi vzniklými
z komunikace s klienty, kolegy apod. Okolí ji považuje za nadprůměrně úspěšnou v komunikaci, tak
vnímá i sama sebe. Její pracovní výsledky, ať už se týkají práce v týmu či s externím partnerem, tomu
nasvědčují. Je nejzkušenějším člověkem v týmu, její business výsledky vysoce převyšující
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požadovaný standard. Nicméně s narůstajícím pracovním vytížením a náročností úkolů pro ni začíná
být neúnosný psychický tlak a vydaná energie, kterou ji stojí niterně zpracovat veškeré podněty a
překážky a dojít k osobním řešením. Zároveň již několik let žije v permanentním stresu, kdy pro ni je
zcela běžná 12 hodinová pracovní doba a práce o víkendech. Vnímá, jak její pracovní život zcela
vytlačuje život soukromý. Uvědomuje si neudržitelnost tohoto stavu.
Na koučování přišla s cíli:
-

změnit své životní priority (najít zdravý přístup a vyvážení osobního a pracovního života),

-

pomocí metod a přístupů neurolingvistického programování, transakční analýzy apod. změnit

své automatismy v komunikaci ve smyslu efektivnějšího dosažení výsledku,
-

pochopit pojem asertivita,

-

připravit se na budoucí kariérní posun, který by znamenal vedení lidí, nikoliv jen rozdělování

práce v týmu a delegování jako doposud,
-

stát se dospělým.

Postup práce s klientkou:
Klientka mne vyhledala po mnou vedeném dvoudenním kurzu firemní komunikace, kde jsme
trénovali řešení konkrétních nepříjemných komunikačních situací. Klientka si zde v interakci objevila
své zažité stereotypy chování, které jí brání klidnému a svobodnému náhledu na situace. Přišla s
prvním úspěchem, kdy se jí po tréninku podařilo zcela změnit svůj přístup v jednom komplikovaném
jednání, ze kterého pak vyšla prvně klidná, uvolněná, spokojená s výsledkem win-win. Tento postup,
zážitek se nám pak společně dařilo koučovacím přístupem postupně překlápět i na jiné, dosud
nepříjemné situace. Stále však přetrvávala závislost na práci. Zde jsem volila otázky, směřující k
pocitům, což se jevilo jako úspěšné. Klientka se zaměstnávala „šlendriánem“ na pracovišti a co
všechno „musí“ dělat, hodně i za druhé, a to včetně např. řešení soukromých záležitostí kolegů.
Nějakou dobu pomáhalo koučovací sdělení, co, kdo, kdy konkrétně…, že realitu už zná a co chce
pozitivně místo toho. Přetrvávaly špatné pocity, hněv, vina, bezmoc. Tady jsme se na třetím sezení
ocitly na hranici koučinku a terapie. Pomohl komunikační model Transakční analýzy k náhledu
vnímání – klientka na nakreslené symbolice transakčního „sněhuláka“ sama zvědomila svůj model
přebírání odpovědnosti za druhé a s tím spojený ohromný únik energie. Zde klientka zaznamenala
„aha – efekt“, následoval několikadenní nepříjemný fyzický stav a pak změna chování a celkové
uvolnění.
Zpětná vazba klientky J. S., 40 let:
Klíčové okamžiky v koučinku/terapii: „Identifikace mých pohnutek, z jakých konám ‘dobro‘
Domnívala jsem se, že tím, že pomáhám méně zkušeným kolegům, přebírám zodpovědnost za
ostatní v kritických okamžicích, ulehčuji práci slabším…, že jde o znak altruismu, že konám dobro. Na
principu transakční analýzy jsem nejen pochopila, ale i prožila chybu, kterou dělám a hlavně že onou
mou pohnutkou je v roli rodiče ovládat. Byl to pro mne zcela zásadní průlom, podívat se pravdě do očí.
Převzít zodpovědnost sám za sebe a za své činy je těžší než mít zodpovědnost za druhé.
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Je pro mne poměrně těžké to umět oddělit. Klíčové byly rozbory reálných situací, kdy jsem byla
vedena k hledání příčiny neúspěchu a hledala jsem jiné, lepší řešení. Když jsem pochopila jaká síla je
v postoji: nehodnotím, neprogramuji.“
Změna v práci:
-

zaměřuji se na to, abych ostatním nechávala jejich díl zodpovědnosti,

-

právě minulý týden se mi podařilo asertivně reagovat na jeden osobní útok namířený na mou

profesionalitu, mé nejcitlivější místo; kromě věcné reakce se mi podařilo poměrně rychle a
bezbolestně se s tímto útokem vyrovnat vnitřně,
-

můj poměr k práci jako stavebnímu kameni mého života se částečně změnil, dosažení

pracovního cíle pro mne není bezpodmínečné,
-

lépe znám své silné i slabé stránky, akceptuji je, respektuji je-se, nebojuji s nimi přesto, že

mým cílem je nadále se zdokonalovat
-

necítím potřebu, abych byla každým milována a uznávána

-

snažím se nepředpokládat a jednat s lidmi bez předsudků (neříkám, že vždy to dovedu, ale

zpětně si např. uvědomím případ, kdy se mi to nepovedlo)
-

snažím se nevyvíjet velký tlak na vývoj událostí, projektů a nechat prostor ostatním v

komunikaci pro přemýšlení, rozhodnutí, reakci
Změna doma:
-

rozumím možná více tomu, jak vznikají konflikty

-

po počáteční snaze na partnerovi aplikovat transakční analýzu jsem toho raději nechala

-

v tuto chvíli tedy umím analyzovat, nikoliv však působit a jednat

-

nejsem ještě zdaleka tak daleko, abych byla autentická v domácím prostředí

Další změny: „V okruhu mých známých jsem v posledních 14 dnech zaznamenala osobní útok,
který vyplynul z mého asertivního přístupu k jedné nepracovní situaci, kdy jsem dala přednost své
osobní prioritě před společensky únosnějším řešením situace. Vyhodnotila jsem, že mé síly mi
aktuálně stačí pouze na to vyřešit můj osobní zdravotní problém a že řešení jiných dílčích problémů s
tím souvisejících by mne stálo mnoho sil s výsledkem, který pro mne nebyl důležitý a navíc by mohl
ohrozit mé soustředění na jeden jediný pro mne důležitý cíl. Za to se mi však dostalo nepochopení a
ukončení jednoho přátelství. Mé priority jsou však natolik jednoznačné, že se nesnažím do věci
zasahovat a nějak zvrátit mínění uvedeného partnera v komunikaci. Přesto nevylučuji, že v budoucnu,
za několik let, bude příležitost si vše vysvětlit, pokud zájem o to bude oboustranný. Vzhledem k tomu,
jak bych situaci řešila před rokem, to cítím jako obrovskou úlevu. „
Největší změna: „Za největší změnu ve svém životě považuji, že po 12 letech neúspěšných
pokusů se mi podařilo otěhotnět. Během léčení neplodnosti jsem podvědomě cítila, že pokud nebyla
nalezena fyziologická příčina, zádrhel musí být v mé hlavě. Tu však lékaři neléčili. Jsem přesvědčena,
že nebýt této práce s koučkou/terapeutkou, práce někdy bolestivé, jdoucí na dřeň, toto životní štěstí
mne již nepotká a já promarním svůj život v řešení pracovních výzev. Stejně jako pracovní úspěchy,
jako lásku blízkých, zasloužím si být matkou. Až mi dovolí mé mateřské povinnosti vrátit se opět do
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pracovního procesu, ráda bych s koučinkem/terapií pokračovala. Ne všech cílů bylo dosaženo a ani
nebude. Ale ta cesta je fascinující.

III. Závěr
Zjednodušené shrnutí odlišných přístupů
Jedna

část

akreditovaných

koučů

bez

terapeutického

vzdělání,

přesněji

řečeno

bez

sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku, tvrdí, že terapie je pouze pro nemocné. Že koučink
a terapie jsou neslučitelné, že kouč je průvodce, zatímco terapeut je direktivní autorita. Toto jsou krajní
hodnocení.
Druhá část koučů – terapeutů si cení možnosti přecházet s klientem tam, kde je potřeba s tím, že
na změnu přístupu upozorňují, domlouvají se, nechávají klientovi volbu.
Třetí část koučů – terapeutů rozdíl mezi terapií a koučinkem nevidí s tím, že naprosto ctí přání a
možnosti klienta a pracují na tom, co je potřeba, aby klient dosáhl svých cílů.
Mám fantazii, že mezi jednotlivými skupinami mohou probíhat konkurenční boje o klienta, kdy
upřednostňují právě svůj, jediný správný přístup. Dvě třetiny dotazovaných koučů – terapeutů na
dotazník, ať už z jakýchkoli důvodů neodpovědělo. Jeden kouč bez psychoterapeutického výcviku, ale
s jinými terapeutickými akreditacemi chtěl být anonymní.
Hypotéza
Prolínání, sjednocování
1) Dřív byla psychoterapie pro část populace stigmatizována - určena jen nemocným, myšleno
psychicky nemocným, tedy ve společnosti nefungujícím lidem. Dnes mj. ruku v ruce s vývojem
poznání o lidském mozku, s rozvojem tzv. pozitivní psychologie se stává i nástrojem zdravých (z
vnějšku fungujících) lidí k osobnímu růstu.
2) Dříve bylo tabuizováno míchání různých psychoterapeutických směrů, dnes se jejich metody v
psychoterapii kombinují, prolínají, doplňují, dokazuje to např. integrativní přístup v psychoterapii ve
Skálově institutu.
3) Podle mého průzkumu mezi kouči a terapeuty se profilují jedinci, kteří svou práci neoodělují,
když vedou klienta k naplnění jeho potřeb ať tak, či tak.

Co je pro mne koučink: „Prožíváš a můžeš se nechat vést (nejdříve vnějším, pak svým vnitřním)
partnerem koučem k úspěchu. Můžeš nahlédnout problémům z přítomnosti, budoucnosti a začít je
vnímat jako výzvy.“
Co je pro mne koučink/terapie: „Přežíváš a můžeš se nechat vést (nejdříve vnějším, pak svým
vnitřním) partnerem terapeutem k prožitku, k úspěchu. Můžeš nahlédnout zatěžujícím modelům z
minulosti, vědomě je zbořit a postavit modely nové, které ti dnes budou daleko lépe vyhovovat.“
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Rozdíl vidím především ve schopnosti prožívání. Pokud mně obranné mechanismy zabraňují
prožívat, i když ve vnějším světě možná dobře funguju, ve vnitřním světě se dobře nevnímám, takže
nejsem vnitřně klidná, vnitřně uspokojená, vnitřně úspěšná, šťastná.“
Hranice: „Pokud klient opakuje zatěžující emoční modely z dětství, a např. necítí se spokojený,
motivovaný, efektivní doma, nebo v práci…“
Překračování hranice a řešení s klientem: Pokud se s klientem dostanu právě do bodu jeho
opakované emoční zátěže, prověřím jeho schopnost to změnit sám, když se to nepovede, nabídnu
další možnou cestu terapií - seznámím ho s riziky, nabídnu možnost práce s jiným odborníkem.
V manažerském prostředí zdravých lidí, tedy lidí, kteří v práci fungují, mezi nimiž se pohybuji,
vnímám čím dál větší tlak na výkon, na čas… a někteří tomu pomalu, často ne zcela vědomě
podléhají. Syndrom vyhoření je mezi manažery stále častější realita a strašák stejně jako závislosti na
alkoholu či lécích, v lepším případě je to psychiatrem léčená deprese. Těmto problémům lze podle
mého názoru a zkušenosti účinně předcházet vzděláváním, v neposlední řadě koučováním i třeba
koučováním/terapií, je-li to potřeba. Míra pomoci záleží na zralosti, přístupu a zkušenostech kouče, či
kouče/terapeuta. Kouč odpovídá za proces, ne za výsledek, ten je na klientovi a klient je ten, který
určuje, co chce, co potřebuje. Důležité je informovat klienta o nástrahách hlubinné práce a v té
souvislosti i o případném doporučení k lékaři.
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Alena Grinčová: Terapia svetlom

Človek sa vystríha každej nerozvážnosti a zaujatých myšlienok a považuje len to za pravdivé, čo
naozaj videl.
René Descartes
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Tri prípadové štúdie Karla Ryberga

PREDSLOV
Táto práca obsahuje fakty vo slovách i vetných konštruktoch, a veľké nadšenie medzi
riadkami.
Práca samotná bola zrodom. Prešla ako bunka delením a fázami vývoja. Som rada, že
sa vyšpecifikovala do témy, ktorá je mojou srdcovou a ktorá zároveň spĺňa kritérium
záverečných prác na tému psychoterapia.
Terapia farebným monochromatickým svetlom je založená na fyzikálnofyziologickom princípe pôsobenia svetla na ľudské bunky. Konsekvencie sú zarážajúce –
regenerujúce a psychiku detoxikujúce.
Svetlo ako také má veľký význam pre človeka. Svetlo v podobe slnečných lúčov je
nevyhnutné pre život na zemi. Týmto úvahám sa budem v práci venovať na začiatku a to
preto, aby som pripomenula silu prírody, zdôraznila silu svetloterapie a fakticky objasnila
prečo by tento hlavný zdroj energie mal v psychoterapii dostať svoju potenciálnu pozíciu
terapeutickou technikou.
V ďalšej kapitole objasním princíp účinku laseru na ľudský organizmus a popíšem
samotnú svetloterapiu Karla Ryberga.
Na záver uvediem tri prípadové štúdie z praxe psychológa, architekta a výskumníka
svetla Karla Ryberga.
1

Fyzika a biológia svetla
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1.1

Fyzika svetla

Slnko zabezpečuje energiu pre život na zemi. Táto žiarivá guľa posiela do vesmíru
svetelné lúče už 4,5 miliardy rokov. Obyčajne si človek predstavuje svetlo v podobe lúčov
zrejme kvôli tomu, že k nám prichádza priamou cestou. Lúč je však tvorený fotónmi. Tie sa
pohybujú reťazovito za sebou vo fronte vĺn. Už od nepamäti vnímajú ľudia silu slnka, jeho
životodarnú i smrtiacu energiu. Riadime sa jeho dráhou po nebi - vnímame ním deň, vieme že
ho strieda mesiac a vtedy začína večer s hviezdnou oblohou. Biorytmami sa zaoberá v plnom
rozsahu chronobiológia, ktorá jednoznačne deklaruje, že jedinými zdrojmi svetla, ktoré
zmysluplne synchronizujú človeka, sú slnko a mesiac.
Viac ako 40% solárnej energie tvorí viditeľné spektrum. Za viditeľné svetlo však
označujeme len tie frekvencie, na ktoré je oko citlivé. Zo slnka k nám prechádzajú aj iné
žiarenia, iné vlny, z ktorých najznámejšie sú ultrafialové a infračervená. Sú frekvenčne blízke
svetlu, hoci ich nevidíme, významne účinkujú na pokožku. Samotné krátkovlnové žiarenie
z UV oblasti preniká až do podkožia, zasahuje kapilárnu sieť a dokáže tam spustiť
metabolické procesy. Príkladom toho je tvorba vitamínu D. Infračervené žiarenie podporuje
prehrievanie a prekrvovanie tkanív. Slnečné lúče – zdá sa – majú viacúrovňový význam pre
nás ľudí. Nielenže sa podľa nich chovajú naše žľazy s vnútorným vylučovaním, vedia nás
zohriať, uvoľniť svalstvo, ale dokážu rozliať do duše aj radosť. Tie lúče ktoré „vidí“ naše oko,
nám tvoria svet okolo v realite, tie ktoré nevidíme vníma naše telo. Prepojenie organizmu so
slnkom sa javí ako neoddeliteľné.
Svetlo má zaniknuteľnú hmotu, je v sústavnom nepokoji - ak by bolo v pokoji a ležalo
by na váhe, jeho hmotnosť by bola nula. Svetlo naozaj nie je zvyčajný predmet, je
imateriálnou látkou. Neutrálne denné svetlo je podľa Issaka Newtona pomenované ako biele.
Ak ho necháme prejsť cez prizmu, dostaneme spektrum farieb, ktoré zahrňuje zhruba vlnové
dĺžky od 380-750 milimikrónov. Viditeľné svetlo obsahuje spektrum farieb v poradí: fialová,
modrá, modro-zelená, žltá, zeleno-žltá, žltá, oranžová, červená. Farba je vlastnosť hmoty
(fyzikálna veličina), pomáha orientovať sa v prostredí (symbol), dáva prostrediu citový náboj
a podmieňuje estetické prežívanie (vizuálny zážitok). Farby sú najrýchlejším informačným
médiom, pohybujú sa svetelnou rýchlosťou, pôsobia celostne na nevedomé oblasti vnímania
a starajú sa o inštinktívne rýchle reakcie. Hoci dnes vieme ako silno nás vedia ovplyvniť,
vnímame ich často ako obyčajnú dekoráciu. Kde sa vlastne vzala myšlienka, že farba človeka
ovplyvňuje? Harald Kuppers (fyzik, vedec) vo svojej práci o farbách uvádza: farebný podnet
podnecuje zrakový orgán k tomu, aby reagoval zodpovedajúcim pocitom na danú farbu.
Farba je teda pocit, ako napríklad bolesť. I keď sa to teraz nemusí tak zdať, ale všetky
informácie ktoré sa postupne o svetle dozvedáme, smerujú k práci s ľuďmi. A ak má prinášať
psychoterapia žiaduce zmeny v prežívaní, v správaní človeka i v spôsobe jeho fungovania v
živote a tým aj v jeho osobnosti, tak je téma svetloterapie, farebnej terapie a Low-LaserTerapie, je namieste.
1.2

Biológia svetla

Podľa Alexandra Wunscha (lekár a expert v oblasti kmitovej medicíny, v poslednej
práci sa zaoberá toxickým účinkom umelého svetla - Heidelberg), sú poznatky účinnosti
svetla na človeka nevyhnutne dôležité pre pochopenie civilizačných ochorení ľudstva.
Pozornosť upriamuje na najnovšie výskumy v oblasti kvantovej optiky, ktoré výrazne
ovplyvňujú pohľad vedy na vplyv svetla na živú bunku. Nové vedecké biofyzikálne disciplíny
ako kvantová optika, kymatika (náuka o vlnení) a výskum biofotónov vysielajú dôležitý
príspevok, ktorý vedecky popisuje a znázorňuje vysoko komplexné organizačné a štrukturálne
procesy prebiehajúce v živej bunke. Keď sú dnes nanotechnológie na takej úrovni, že dokážu
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pomocou laserových lúčov (technika sa nazýva "optická pinzeta") exaktne umiestňovať
jednotlivé molekuly a uvádzať svetlom hmotu do pohybu, potom môžeme vychádzať z toho,
že môžu takéto procesy prebiehať aj vo vnútri žijúcej bunky. Účinnosť svetla a farby tu
zohráva centrálnu rolu. Pre medicínu to má konzekvencie, ktoré musia posunúť vpred svet
biochémie a biofyzikálne aspekty života, pretože svetlo a farba sú všadeprítomné, nielen vo
vonkajšom svete, ale takmer všade vo vnútri tela a dokonca v každej bunke. Pre
psychoterapiu je nevyhnutné najskôr fyziologický proces pochopiť.
Biológia svetla dokazuje, že
svetlo je významným chronobiologickým
synchronizátorom. Nepôsobí len cez oko, ale aj cez kožu. Zatiaľ čo vizuálny systém slúži na
prijímanie informácií, pôsobí svetlo na pokožku skôr ako energia, ktorá spúšťa určité
chemické reakcie, vytvára základy pre spustenie vylučovania hormónov a usporadúva
pigmenty a oscilačné kmity. Zatiaľ čo prirodzený svetelný zdroj prísne rešpektuje dennú a
ročnú periodicitu, umelým svetlom sa tento zmysluplný rytmus nevynára. Ak sa teda na svetlo
dívame ako na elementárny faktor chronobiologickej regulácie, vplyvom redukcie slnečného
svetla nahrádzaného umelým svetlom vysvetlíme narastajúci počet chronických ochorení ako
je hypertenzia, hormonálne poruchy, poruchy trávenia, rakovinové ochorenia, alergie.
Viditeľné svetlo hrá dnes v biologickom výskume významnú rolu, no len z analytického
hľadiska, nie v oblasti terapie a profylaxie.
Čo môže byť jasnejší pra-signál pre človeka ako striedanie dňa a noci? Uvedomujeme
si, že sa svetlom prebúdza naše telo, „štartujú“ sa jednotlivé orgány, pripravujú si enzýmy
a iné látky na začatie svojej aktivity? Rytmus noci je zas významný pre tvorbu hormónu
melatonínu, ktorý je spoluzodpovedný na biorytme. Tvorí sa iba v tme. Ak je tvorba narušená,
môže to viesť k poruchám spánku, únave, podráždenosti, bolestiam hlavy a pod. Melatonín
pôsobí preventívne proti onkologickým chorobám, pôsobí proti obezite, cukrovke, vzniku
žlčových kameňov, spomaľuje proces starnutia a iné.
Okrem endokrinných reakcií nám svetlo prináša teplo, prekrvenie a produkciu potu.
Svetlo spôsobuje človeku dočasnú zmenu pigmentácie. Vplyv svetla násobia aj vlastnosti oka
ako zrakového orgánu, pomocou ktorého svetlo dokáže účinkovať na celý systém. Ernst Horn
(1774-1848, lekár, neurológ, vedec) ho považuje za nositeľa viacerých aspektov. Poukazoval
na spojenie medzi zrakovým nervom a „veľkým sympatikovým nervstvom“. A je isté, že oko
nie je len na videnie, ale časti zrakového nervu zabezpečujú aj prenos informácií do mozgu.
Týmto svetlo posilňuje životnú energiu a pozdvihuje psychické zdravie, naproti tomu tma
generuje zádumčivosť a melanchóliu. Už pred 200 rokmi Horn dokazuje, že je svetlo účinné
proti tuberkulóze a že je vhodné ošetrovať ľudí vo svetlých ambulanciách. Prišlo svetlo do
nemocníc. Tento fakt je veľmi významný dnes vo svete architektúry a interiérového dizajnu.
Účinok svetla fyziologický rozvíja obraz funkcionálny a má mať za následok zlepšenie stavu
psychického. O téme psychológia architektúry a dizajnu si povieme v krátkosti neskôr.
Horn vysvetľuje „choroby z tmy“ (nedostatok vitamínu D, depresia) ako následky
slepoty, ale aj ako choroby ľudí žijúcich v jaskyniach či skrýšach, väzniciach a námorníkov
v podpalubí.
V roku 1936 sa v svetloterapii začína rozmach ktorého základom je jasná predstava
o spektrálnych vlastnosti svetla - hranice jeho viditeľnosti. Ultrafialové svetlo sa podieľa na
tvorbe slnečného hormónu – vitamínu D. V spektro-analytickom prieskume hormónov sa
zistilo, že hormóny sú absorbované v ultrafialovom pásme svetla a inaktivované v krvi.
Infračervené žiarenie naopak stimuluje hormonálnu produkciu žliaz s vnútornou sekréciou.
Zatiaľ čo sú napríklad sexuálne hormóny v kapilárnom riečisku kože odbúravané UV
slnečným žiarením, je spomínaná hormonálna produkcia štartovaná infračerveným podielom
slnečného svetla. Týmto bol dokázaný vzťah medzi svetlom a činnosťou hypofýzy. „Mostom,
ktorým prichádza svetlo a účinkuje na endokrinný systém, je hypofýza.“(Jones, 1936, in:1)
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Zhrnutie faktov, ktoré boli zrejmé vedcom v roku 1936: svetelný podnet, percepcia svetelného
podnetu okom, produkcia hormónu melatonínu, príjem hormónu do krvného riečiska a prenos
melatonínu. Ak chýba svetelný stimul, hrozí silný pokles tohto hormónu v hypofýze.
Ako sa neskôr v medicínskom výskume dokázalo, melatonín je zodpovedný za
inhibíciu tvorby pohlavných hormónov. Jeho tvorbu inhibuje predlžovanie svetelnej časti dňa.
Nedostatok svetla (napríklad v zime) môže spôsobovať horšiu náladu až depresiu.
1.2.1

Čo dokáže svetlo na úrovni živej bunky

Na úrovni bunky sa dejú životné procesy optickým žiarením. Sú ohraničené
chaotickými termo-účinkami infračervenej a poškoditeľné ionizujúcimi účinkami
ultrafialovej.
Na rovnakej frekvenčnej zóne prebieha vo vnútri bunky DNA žiarenie a mimo bunku
v extracelulárnom priestore termo-žiarenie. Medzi týmito dvomi plochami, presne na úrovni
viditeľného elektromagnetického žiarenia, prebiehajú selektívne, vysokošpecifické
biochemické životné procesy v interferenčnom vlnovom kúpeli biofotónov.
Vnútornými zdrojmi termo-žiarenia sú zisky z energických procesov, ktoré vznikajú
v mitochondriách.
Krv zachytáva z extracelulárneho priestoru termo-žiarenie pomocou kapilárnych
slučiek, ktoré vytvárajú krvinkami fotonické krištále. Tie sú rozdelené do celého tela
pomocou cievneho systému, ktorý funguje ako svetlo-prenosná sieť. V koži sa ukladá
svetlovodivý systém obnovenými vlásočnicovými kapilárami do podkožia. Tu je uskutočnená
kontakt tela s chaotickým termo-kúpeľom prostredia, s ktorým si dokáže vymieňať
selektované frekvenčné žiarenie.
Obehový systém sa dá vnímať v celku ako funkčný selektívny rezervný systém pre
koherentné termo-žiarenie. Nie je nosičom len výživných látok a kyslíka, ale privádza
k bunkám aj termický nosné pole, ktoré riadi a reguluje oxidačné procesy. V tomto nosnom
poli vibrujú mitochondrie. Je pravdepodobné, že obehový systém sprostredkuje skôr
vysokofrekvenčné infračervené žiarenie, zatiaľ čo sú dlhovlnové infračervené časti prevážané
celým systémom. Dôležitú úlohu hrá usporiadanie krviniek v kapilárnom riečisku, pretože tie
prenášajú ďalšie frekvencie. Elementy a molekuly, ktoré sa nachádzajú vo vlnách pôsobia ako
vidlicové ladičky jednotlivých členov orchestra. Týmto zložitým, ale zautomatizovaným
chemickým procesom dochádza k stabilizácii bunky.
Tematika účinku farby sa dotýka dvoch mystérií - tajomstva mozgu a tajomstva svetla.
Aby sme tomu porozumeli, musíme spájať viaceré oblasti vedy. Prírodné zákony, a práve
zákony chvenia, sú univerzálne použiteľné. zákonmi kvantovej optiky mnoho nanoštruktúr
v tele javí v inom svetle, pretože pozeraním cez kvantovo-optické oko dochádza k
rozširujúcemu poznaniu biologických funkcií. Keď sú dnes nanotechnológie na takej úrovni,
že dokážu pomocou laserových lúčov ("optickou pinzetou") exaktne umiestňovať jednotlivé
molekuly, potom môžeme vychádzať z toho, že môžu takéto procesy prebiehať aj vo vnútri
žijúcej bunky. V špeciálnych prípadoch dokáže svetlo uviesť hmotu do pohybu! Svetlo by
malo byť schopné cielene pohybovať molekulami v bunke. To je taká vedecká konsekvencia,
ktorá nenechá vedcov vysedávať. Toto tvrdenie robí zo svetloterapie a farebnej terapie
výskumnú oblasť s veľkým potenciálom.

2

Terapia farebným monochromatickým svetlom
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O Škandinávii sa všeobecne vie, že slnko je veľmi vzácne, lebo ho vidia kratšie na
oblohe než južné Európske štáty. Na severe je po ňom veľký dopyt.
Karl Ryberg (psychológ, architekt, špecialista v svetloterapii) žijúci v Štokholme, je
tvorcom špeciálneho holografického terapeutického prístroja laserového charakteru. Táto
fascinujúca metóda pomáha jeho klientom v psychoterapeutickom procese.
2.1

Low-Laser-Therapy

Theodor Maiman objavil ako vedec nové svetlo s prekvapujúcimi vlastnosťami. Lúče
sa správali vysoko precízne, predčili v svojej farebnej čistote všetky doterajšie zdroje svetla.
Toto svetlo nazvali neskôr LASER (Light Ampplification by Stimulated Emitted Radiation).
Laserovým svetlom sa dajú na milimeter presne fokusovať veľké množstvá energie.
Precíznosť laseru sa začala využívať aj na terapeutické účely (operácie, dermatologické
úpravy). V Maďarsku sa Endre Mester zaoberal možnosťou nízkeho dávkovania laseru, tzv.
LOW-LASER-THERAPY. Experimentom, pri ktorom ožaroval slabým laserovým svetlom
rany na koži psa, ktoré sa do týždňa zahojili, otvoril novú bránu v oblasti využitia laserovej
liečby. Pri slabom laserovom svetle sa kožné bunky a tkanivá rýchlejšie regenerujú.
Regenerácia sa dá vysvetliť zvýšenou produkciou kolagénu – kožného proteínu.
Stimulovaným laserovým svetlom sa zlepšuje aj enzýmová aktivita organizmu, čo nezlepšuje
len prekrvenie, ale aj transport baktérií leukocytmi.
Ruská vedkyňa profesorka Tiina Karusová sa zaoberala otázkou, ako a na akom
princípe je svetlo spracovávané v živej bunke. Mnohými experimentmi prišla k záveru, že
extrémne vysoký stupeň usporiadanosti tohto svetla je schopné pozitívne štrukturovať aj
chaotické stavy v tkanive. Avšak ako náhle sa lúč zoslabí alebo prechádza do tela tkanivom,
tento efekt sa stráca. Prestalo sa uvažovať len o vplyve laseru, siaha sa po využití iných
svetelných zdrojov.
Dnes sa vie, že bunku sú bez problémov stimulovateľné monochromatickým svetlom
15 nanometrov šírky pásma, pričom krátkovlnové modré svetlo musí mať užšiu toleranciu,
dlhovlnové červené svetlo naproti tomu širší priestor.
Upustenie od laseru a využívanie ozajstných zdrojov svetla prináša ďalšie výhody. Pre
tento druh terapie je možné použiť normálne xenónové lampy. Je možné použiť aj normálne
halogénové – ale nevyhnutné je použiť špeciálne filtre.
2.2

Monochromatické svetlo

Fundamentálny objav, že prísne monochromatické svetlo má výrazný účinok na
ľudský organizmus. Nielen výdobytok doby v higt-technológiach zabezpečí „superfarby“
vysokoefektívnym nosičom. Aj v živej prírode sa dá vidieť rad jasných farieb - dúha, pierko
vtáka, krídla motýľa.
Táto skutočnosť je neuveriteľne významná, pretože normálne odumierajú bunky po
30-tich cykloch svojho delenia. Je významný hlavne pre nervové bunky, pretože predĺžením
doby ich života sa zlepšujú výsledky učenia a intelekt. Dá sa to pozorovať na experimente
s potkanom, ktorý bol ošetrovaný červeným svetlom helium-neónového laseru, hlbinne
pôsobiacim cez kožu. Jeho úlohou bolo naučiť sa cestu labyrintom. Podarilo sa mu to omnoho
rýchlejšie než potkanovi, ktorý svetloterapiu neabsolvoval. Pri fyziologickom skúmaní mozgu
zistili vedci 50-percentný nárast v hustote neurónov, ktorá vypovedá o hustote neuronálnej
siete a vysvetľuje inteligentné správanie.
2.2.1 Ako reagujú bunky na biologické laserové svetlo a ako ho vie bunka
absorbovať?
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Bunka dokáže absorbovať svetlo pomocou mitochondrií. Prapôvodnou schopnosťou
mitochondrií, ako autonómnych jednobunkových organizmov, bola fotosyntéza - premena
slnečného svetla na proteiny. Experimenty dokazujú, že mitochondriami absorbovaná
fotónová energia vytvára najskôr na vnútornej membráne mitochondrie osmotický tlak, čím
tvorí akési batérie. Ak sú batérie monochromatickým svetlom nabité, má bunka viacero
možností ako energiu použiť.
Bunka energiu:
kumuluje,
využíva na pohyb,
použije na delenie,
využije na porazenie vírusov a škodcov,
využije na metabolický proces.
Profesorka Karusová dokazuje, že autonómne cyanobaktérie – ako zložky normálnych
buniek – vedia absorbovať svetlo, a túto optickú energiu syntetizovať do proteinov. Je to
zdedený genetický materiál, ktorý vplyvom „rozmaznávania“ organizmu po tisícoch rokov
zlenivel, ale stále je súčasťou genetickej informácie ľudskej bunky, takže by ľudský
organizmus mohol byť principiálne schopný fotosyntézy. Pomocou technického vývoja –
laserovým svetlom – tu táto možnosť je. Od roku 1960 sa laserové bioaktívne svetlo na tento
účel využíva.
Na základe ruských výskumov vyvinuli v Švédsku nové vysokovýkonné svetelné
projektory na terapeutické účely. Okrem toho je dokázané, že farebné monochromatické
stimuly sú okom vnímané a vizuálne prežívané. Oči sú pritom úzko prepojené s mozgom.
A nielen to. Bunková štruktúra oka a mozgu je nápadne podobná. Sietnica oka obsahuje
receptory na prenos optických informácií a je silno prekrvená. Na tomto mieste pretečie
v priebehu 40 minút všetka krv tela, teda okolo 5 litrov. Tento efekt vedie k objasneniu - krv
je bez rušenia tkanivovou vrstvou bezprostredne modulovateľná svetelnou frekvenciou. Na
základe tohto zistenia sa začali vyrábať v Švédsku prvé projektory. Po viacerých pokusoch sa
im v roku 1996 podarilo zostrojiť prístroj, ktorý musel spĺňať tieto kritériá:
šírka pásma, v ktorom svetlo pôsobí ostáva u všetkých vlnových dĺžok viditeľného
svetla menej než 15 nanometrov; táto šírka je pre laser-biologický efekt nevyhnutná,
projektované množstvo svetla ostáva konštantné, zabezpečuje klientovi vizuálnu
kontinuitu,
klient môže samostatne voliť farby aké chce; vzniká tým koloristické glisando
s neohraničenými viacnásobnými nuansami,
projektované svetlo je holografickým, preto je úplne homogénne a v dutej guli
reflektované bez tieňov; táto forma generovania svetla pôsobí na ľudí podobne ako
v planetáriu, kde sa tiež nedá rozpoznať priestorová perspektíva,
reflektované množstvo svetla je okrem toho tak nastavené, že sa v mozgu zaostrujú
žiaduce fotobiologické efekty; ak by bol jas príliš nízky, klienti by boli príliš ospalí
a zavreli oči.
Praktické použitie prístroja: človek leží v zatmenej
miestnosti s otvorenými očami pod otvorom s dutej gule
(obr.1). Ovládačom si môžu meniť projektované farby
podľa vlastného uváženia a potreby. Mohlo by im byť
stanovené poradie, ale – ako tvrdí Karl Ryberg, po 20
ročnej skúsenosti sa takáto prísna forma neosvedčila. Nie
je nápomocnou. Mnoho klientov totiž odmieta
autoritatívne metódy.

47

Terapia je určená aj pre deti, jej výhodou je rýchle účinok a prevedenie. K nemu prispieva
špecifický druh svetelného vnímania. Svetlo je intenzívne prežívané, pretože reflektovaná
hustota je 0,2 W/m2. Aby bolo organizmu poskytnutý dostatok času na adaptačné procesy,
robí sa terapia len raz mesačne na 10 minút. Zväčša stačí 4-5 ošetrení, aby bolo vidieť
zlepšenie v psychických a psychosomatických symptómoch.
Účinky terapie sa dajú zhrnúť do časovej osi nasledovne:
najskôr dochádza u klientov k radostnému nadšeniu zo svetlopanorámy; smiech, spev
alebo slzy dojatia sú častými reakciami emočného charakteru; eufória môže byť až
taká intenzívna, že človek ostáva nejakú dobu sedieť a necháva vnem doznievať,
pretože monochromatické svetlo pôsobí z biologického hľadiska rovnako ako laser –
silno stimuluje makrofágy, ktoré zachytávajú škodliviny a parazity, nasledujú typické
symptómy čistenia: podráždená pokožka, potenie, kašeľ, hypertenzia alebo
vystupňované reakcie vylučovania; táto celkom normálna fyziologická reakcia
prichádza po pár dňoch; čistiace procesy sú sprevádzané väčšou potrebou spánku,
potom nasleduje fáza živých snov, často klasicko-symbolických; ak sú staré mentálne
štruktúry eliminované, môžu sa taviť nové, v alegorických vnútorných obrazoch;
rovnako ako na telesnej úrovni musí odumrieť STARÉ, aby bolo nahradené NOVÝM;
ostré a prehnané prežívanie patria k eliminačným procesom v tejto fáze; ako náhle sa
vnútorná očista skončí, všetko nové získa prevahu; tento obraz sa dá vidieť u rodičov
pri narodení ich detí,
po očiste prichádzajú ozajstné a zaujímavé zmeny; z hľadiska emocionálneho
a intelektuálneho môže dôjsť k novému kreatívnemu úseku života; ak niekomu
predtým chýbala odvaha, po svetloterapii človek získava jasnosť a silu na
rozhodovanie; veľa klientov sa správa múdrejšie a začína študovať nanovo, aj vo
vyššom veku, alebo sa vydá na cestu okolo sveta; v živote vidí viac možností, nebojí
sa realizovať projekty, chce vnímať život vitálnejšie a s väčším uvoľnením; človek sa
monochromatickou terapiou fotoenergeticky stabilizuje; rovnako sa dá lepšie zvládať
ponurosť dní, málo svetelných lúčov, tak ako to je v Škandinávii; svetloterapiu majú
v obľube kozmetické, kúpeľné a fitnes centrá; svojim krátkym trvaním je obľúbená aj
u top-manažérov; terapiu využívajú aj športovci, hudobníci a obchodníci, ako
výhodnú, dostupnú a časovo-ekonomickú možnosť energetickej stabilizácie; všetci
žijeme hektický život a potrebujeme ako všetky senzibilné systémy opateru
a regeneráciu; okrem toho potrebujeme pre svoj život z času na čas dobiť naše
fotobiologické batérie.
Stále ostáva otvorená otázka „akým spôsobom reagujeme na monochromatické svetlo“.
Pre pochopenie psychoterapeutických účinkov monochromatického svetla treba uviesť tri
výklady:
A/ Prírodovedecký pohľad
Faktom je, že naše telo je transparentné pre dve cesty žiarenia. Pre krátkovlnové Rtgžiarenie, ktoré prechádza tkanivom bez zábran, a pre oblasť viditeľného svetla s frekvenciou
400-1000 nm. Toto vlnenie sa v ľudskom organizme rozširuje bez prekážok. A táto
skutočnosť je základným predpokladom, prečo je farebné svetlo efektívne a fotobiologicky
účinné. To, že je svetlo fotobiologicky účinné potvrdzujú dva fakty:
ľudský mozog je pre prirodzené denné svetlo vyslovene senzibilné; niekoľkonásobne
viac na monochromatické laser-svetlo; zodpovedné za to sú molekuly mastných
kyselín, ktoré obaľujú nervové bunky rovnako ako izolácie káblov,
vysoko aktívne neuróny spaľujú veľké množstvo energie zaslané z bunkovej
mitochondrie; štúdie a výskumné výsledky poukazujú na to, že polovica mozgových
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buniek pozostáva z mitochondrií – teda zo svetlocitlivých a svetlospracuvávajúcich
molekúl.
B/ Racionálny aspektu nášho myslenia
Farebné svetlo sa dá chápať ako obzvlášť efektívny biologický informačný nosič.
V prírode sú signály prenášané farbou považované za najrýchlejšie. Najbrilantnejšie sú
monochromatické frekvencie. Farby slúžia na bezprostrednú komunikáciu. V neposlednom
rade nám zabezpečujú prežitie v nebezpečenstve. Len na farebné informácie môžu reagovať
ľudia aj zvieratá bezprostredne.
Mohli by sme sa dívať na ľudský mozog ako na individuálne nakonfigurovaný
biologický hardware, so štruktúrovaným svetlom ovládaným softwarom. Aj napriek
výnimočne silnej hardwarovej kapacite využívame softwarové možnosti veľmi obmedzene.
Móda, dizajn, architektúra sa vyhýbajú čistým farbám, používajú farby minimálne, držia sa
nepestrej elegancie a pôsobia tak na mozog ako hladovka. Farby sú vizuálne vitamíny, lebo
väčšina z nich nesie hodnotné informácie.
C/ Postoj klasických filozofov a umelcov
V Gréckej mytológii bola Iris Bohyňou spájajúcou nebo so zemou cez dúhu. Leonardo
hovoril o transmentálnych farbách, ktoré sa umelcom zjavujú len v snoch. Nedajú sa namiešať
však na palete. Platon hovoril o vyššej realite perfektného (dokonalého) sveta, ktorú si človek
veľmi hmlisto pamätá. Budhisti cez ne rozvinuli predstavu nirvány.
Poznámka z praxe Karla Ryberga: niektorí klienti sú monochromatickými superfarbami tak
hypnotizovaní, že svoje zážitky popisujú ako cestu rajom.
Karl Ryberg nadobúdal svojím štúdiom v Moskve základ teórie svetla a farby. Ako
jednému z mála priekopníkov sa podarilo teóriu prevteliť do praxe čím významne obohatil
psychoterapiu.
V záverečnej kapitole sú uverejnené kazuistiky jeho klientov, ktoré poskytujú praktický
náhľad na prácu s monochromatickým svetlom ako jedným z nástrojov psychoterapie.
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Tri prípadové štúdie Karla Ryberga

Karl Ryberg má širokú klientelu z rôznych profesijných oblastí vo svojej
psychoterapeutickej praxi v Štokholme. Poskytol mi tri prípady, ktoré na záver uvádzam.
Predtým, než si klient pokojne ľahne v zatemnenej miestnosti na posteľ a holografickým
prístrojom si reguluje monochromatické farby, požiada klienta o výber farieb z Pantone
kruhovej palety. Zaznačí si jeho obľúbené a odmietané farby a rozpráva sa s klientom
v psychoterapeuticky vedenom rozhovore.
Terapia farebným monochromatickým svetlom je časovo nenáročná, teší sa obľube.
Nielen kvôli intervalu raz za mesiac, ale hlavne kvôli tomu, že predsa nejde o
„psychoterapeutickú činnosť“ (kto sa tým potrebuje chváliť že potrebuje psychológa), ale
o terapiu laserovým svetlo.
Prípadová štúdia č.1
K.J., 50 ročná žena, silnejšej postavy s tmavými vlasmi a priateľskými očami
vyžarujúcimi energiu a kompetenciu. Trpí astmou a celý život bolesťami žalúdka. S telesnými
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problémami si - podľa jej slov - dokáže poradiť, trápia ju skôr psychické - cíti sa neistá a
neviditeľná.
Venuje sa grafickému dizajnu, no v pracovnej sfére sa jej nedarí. Napriek talentovaným
nápadom si ju nikto nevšimol – hovorí – a rozmýšľala už aj nad samovraždou. Terapeutické
pohovory a skupinové sedenia jej nepriniesli prospech, teraz sa cíti ako prázdny tieň.
Je šťastne vydatá, bezdetná, s manželom deti mať nechceli. Má rada filmy
a fotografovanie, sníva o cestovaní. Ako najmladšie dieťa z robotníckej rodiny, prežívala
pubertu mierne. Rodičia sa rozviedli, ale klientka popisuje detstvo ako relatívne harmonické.
Štúdium zvládala bez problémov, no ostych ju zneisťoval. Pozitívnym bolo obdobie na
gymnáziu, spomína na časy otvorenosti a čestnosti.
Vo farebnom vstupnom teste volila stále silné a jasné farby. Vo farebnej psychológii sú
tieto farby nazvané maximálne farby a zdôrazňujú definitívne rozhodnutia a emočný
činorodosť. Považovala za najkrajšiu farbu lila ale neustále sa vystríhala všetkých zelených
tónov. V rímskej mytológii je zelená farba Venuše a ak nejakej žene chýba, je to znak slabej
ženskej identity.
Počas svetloterapie si nevolila zelené odtiene, komponovala si červené a fialové odtiene.
Išlo o dramatické ale nevyrovnané spojenie krátkych a dlhých vlnových dĺžok svetla, ktoré sú
si vzájomne v kontraste. Ale ako vždy, rešpektuje sa individuálna voľba farieb a slobodne
excentrická diéta svetlom.
Po mesiaci prišla opäť, a jej život sa výrazne zmenil tak ako ona sama. Mala dobrú
náladu a noc pred stretnutím sa jej podarilo spať hlbokým relaxačným spánkom. Veľa snívala,
a ráno sa zobudila s sebavedomejšia. Žalúdočné bolesti jej síce neustúpili, ale prvý raz zažila
zmysluplnú komunikáciu so svojimi kolegami v práci. Mohla si konečne skoncentrovať
myšlienky na dôležité veci a tímu sa ukázala ako efektívna kolegyňa. Doma si začala robiť
poriadok v byte, triedila nepotrebné veci, chcela získať viac priestoru pre existenciu. Našla
svoj denník a čítala si o sebe a svojej minulosti. Mnoho zabudnutých detailov sa vynorilo
a poskytli jej porozumenie toho, čo sa s ňou v súčasnosti deje.
Pri vstupnom farebnom teste ukazuje inú stránku svojej osobnosti. Volí rýchlo
„zakázané“ zelené odtiene a zároveň sa smeje nad svojou pôvodnou farebnou fóbiou. Známe
odtiene fialovej a červenej tam boli stále. Aj v laserovom prístroji si vyberala s chuťou
odtiene zelenej.
Po troch sedeniach prestala mať bolesti žalúdka, necítila sa stiesnene ako predtým. Jej
dynamická energia nabrala rýchly smer, aj v práci zažívala úspechy a uznanie, po ktorých
túžila. Zvolili sme emočné stratégie na dosiahnutie uvoľnenia.
Dva zaujímavé sny boli súčasťou je rozprávania. >Na tanier dali malému zajacovi
chutnú zeleninu a ovocie. Po dlhom otáľaní sa odhodlal ochutnať a jedol s veľkým apetítom.
Druhý sen zobrazil matku s dcérou pri korčuľovaní. Matka robila vždy tie isté chyby
a bolestivo spadla až jej odpadla z korčule nôž. Mladé dievča korčuľovalo bez problémov
ďalej. Situáciu si nevšímalo.<
Po mesiaci prišla ešte raz , vyrovnaná, s informáciou, že jej lekár znížil dávku liekov na
astmu. Pri svetloterapii nevolila žiadnu fialovú farbu.
Po piatich sedeniach – konštatuje Karl Ryberg – sa „stala zo škaredého káčatka labuť“.
Na záver uvidela brutálny sen, ktorý si vysvetľuje ako šťastie na ďalšej ceste životom. V sne
brutálne zabila bez okolkov jedného známeho. Ako triumf si vzala jeho lebku, z ktorej si
všetci okolo oslavujúci ujedali.
Pravdepodobne sa v klientkinej hlave odohrávala v hlbokom nevedomí groteskná
perverzita. Pri výklade si môžeme pomôcť mytológiou. Aj vták Fénix musel najskôr zhorieť
na popol a potom sa z neho opäť zrodil.
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Prípadová štúdia č.2
S.P je muž, 55 ročný, prišiel v novembri na prvé sedenie. Elegantný pán s harmonickými
rysmi tváre a sivými vlasmi. Bol verbálne kultivovaný, s premýšľajúcim pohľadom. Deň bol
tmavý, no nebola to zimná depresia čo ho trápilo, skôr hlboký, dlho trvajúci vyčerpávajúci
žiaľ. V poslednom čase pociťoval slabé poruchy srdcového rytmu. Mal odstránený žlčník,
odmietal ďalšie chirurgické zásahy a analgetiká. Bol športovo založený a pravidelne trénoval,
zdravo sa stravuje. Ale aj napriek takémuto životnému štýlu nemal dosť sily a životnej
energie. Jeho práca ho intelektovo stimuluje. Žije spoločensky, navštevuje kultúrne podujatia,
dobre zarába. Všetky vonkajšie podmienky nasvedčovali vysokej kvalite života, aj napriek
tomu nebol zdravý akoby v duši.
Pri prvom farebnom teste sa u neho objavila chuť na svietivé svetložlté tóny. Popísal ich
poeticky ako žiarivé lúče slnka ktoré prebúdzajú túžby. Zároveň vyslovil ďalšiu fascináciu
z tmavo modrej a hnedej, ktoré mu evokujú zároveň pokoj a strach. Farebnopsychologický
preklad: slobodný mysliteľ s tajomnými starosťami a povinnosťami. Počas svetloterapie
monochromatickými farbami prechádzal jednotlivé odtiene rýchlo a zážitok popísal ako
dobrodružnú cestu bez hraníc.
Ďalšie sedenie bolo o mesiac. Rozprával o vnútornej statočnosti majestátnym pokojom.
Bol činorodý bez popisu smerovania. Spánok bol hlboký, ale bez uvoľnenia. Hovoril
o rovnakých snových témach so stále rovnako frustrujúcim obsahom - beznádejné väzenie,
ktoré bráni nádychu a žitiu.
Sny sa prelínali do bežného života a na upokojenie napätia sa obliekal klient do zeleného
oblečenia, aby bol viac spätý s prírodou. Začal chodiť intenzívne do lesa. Hľadal meditáciu
pre duševnú harmóniu. Po dlhom váhaní sa rozhodol rozprávať o svojej situácii doma,
pochopil že ho viac stresovala než si myslel.
Klient žil viac rokov so ženou, ktorá mu bola kultúrou a intelektom rovnocennou
partnerkou. Obaja boli intelektuálne, verbálne typy, veľa čítali, filozofovali o živote. Žena
zažila v mladosti hrubé sexuálne ponižovanie a žiadna psychoterapia jej nepomohla. Síce
dokázala žiť v partnerskom vzťahu, ale jej emócie boli veľmi labilné. Odmieta všetky formy
fyzického kontaktu a aj najmenší druh intimity je nemožný. S.P. svoju manželku veľmi
miloval a nechcel ju vystavovať stresu. Situácia sa po rokoch vyhrotila do absurdna a taktná
nežnosť ho výrazne unavovala, brala energiu a stupňovala nespokojnosť.
Po mesiaci prišiel opäť. Bol nahnevaný, sťažoval sa na svoj stav. Bolo po Vianociach, to
vnútorný tlak ešte zosilnilo. Kvôli bolestiam v hrudníku bol hospitalizovaný v nemocnici a to
bol zlomový okamih, kedy sa rozhodol skončiť so sužovaním sa. Pre nadobudnutie pokoja si
prenajal v lese chatu, kde strávil nejaký čas spätý s prírodou, kde zbieral vnútorné sily.
Bodavá bolesť v hrudi ustupovala. Cítil sa slabý, ale začal hovoriť a myslieť o budúcnosti.
V samote sa mu sny zdali jasnejšie, nadobúdali súvis. Poeticky popisoval krásny
vnútorný obraz so žltozeleným jarným svetlom. >Odvážne malé kozičky skákali po trávnatom
briežku, plné radosti a slobody.< S.P sa ironicky smial výkladu psychologickej symboliky
a považoval ďalšie analýzy výkladu za bezpredmetné. Vo farbenom teste sa objavili svetlé
slnečné odtiene no pôvodné tmavé už nie. V svetloterapii si dávkoval veľa oranžovej,
citrónovej a limetkovej.
Význam nadobúdali archetypálne slnečné symboly a obrazy slobody. Narastala v ňom
osobná potreba šťastia a rozhodol sa zmeniť doterajší spôsob života a začať niečo nové. Rola
domáceho ochranára – terapeuta dosiahla vrchol. Už viac nechcel potláčať svoje potreby.
Hoci mu minulosť partnerky a jej bolesť nebola jedno, musel urobiť krok v svojom živote,
aby si zachránil zdravie. Začali žiť oddeleným životom a bolo to dobré riešenie pre oboch. Po
tomto radikálnom rozhodnutí nastala somatická úľava. Opäť začal trénovať a dostal sa do
formy, vyzeral mladšie a spokojnejšie. Rozveseľovali ho drobnosti vedného dňa,
znovuspoznával sám seba.
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V tvári mal vpísaný sebarešpekt. Sám sa zamotával do altruistickej masky. Sociálne
ohľady dokážu doviesť psychiku človeka k sebadeštruktívnemu správaniu.
Prípadová štúdia č.3
V marci prišla L.P., mladé dievča, skrývala si tvár v rukách, rozprávala rýchlo, ale
potichu hrozivý príbeh s paranoidným podtónom. Bála sa že sa zblázni, nechcela nikomu
ukázať zuby, lebo sa jej kamarátky stále za ne smejú. Veľmi jej ležalo na srdci, aby terapeut
nikomu neprezradil, že k nemu chodí.
Klientka je psychicky silná. Vyzerá atraktívne, má tmavé oči, dlhú tvár skrytú
v tmavých vlasoch. Po problémoch v škole sa jej plány o ďalšom štúdiu rozplynuli. Neverí si.
Nemá priateľov, čas trávi apatickým vylihovaním v posteli. Zvolila najjednoduchšiu, ale
riskantnú cestu, ostala žiť v dome s rodičmi. Jej štyria starší súrodenci žili už samostatne.
Matka klientku považovala za beznádejný prípad, hlupaňu, slabomyseľnú. Ignorovala ju.
Vstupný farebný test robila rozvážne, ale rýchlo. Volila jasné tóny s výnimkou
modrých. Tmavomodrú považovala vyslovene za „odpornú“ – jeden z príznakov depresie
u klientov. Pri samotnej svetloterapii si farby v plnej rýchlosti menila a ani na chvíľu sa v ich
výbere nezastavila. Po dvoch sedeniach hovorila o narastajúcej vnútornej vlne energie
a radosti. Upratala si doma svoju chaotickú izbu. Začala sa starať viac o seba. Úplne
dohryzené nechty dorástli, mala ich upravené. Začala športovať, najviac si obľúbila behy na
dlhé trate, ktoré ju oslobodzovali a posilňovali sebaidentitu. Telesnými aktivitami sa jej
stabilizoval biorytmus a nevylihovala viac pasívne v posteli.
Našla si miesto praktikantky v logistickej firme, mala šťastie na tolerantného šéfa typu
coach. Práca ju začala baviť a postupne sa cítila v svete dospelých prijatá.
Pri výbere farieb z farebného kruhu volila ako obľúbené všetky odtiene, averzia na
modrú vymizla. Volila často jasnú červenú. Tmavé nuansy si prechádzala bez grimás na tvári.
Pri svetloterapii samotnej prechádzala opäť veľmi rýchlo všetky farby, žiadna ju
výnimočne nadlho neupútala, považovala za potrebné nasýtiť sa všetkými a v čo
najrýchlejšom slede.
Začala rozprávať o snoch, ktoré sa jej javili čoraz výraznejšie. Načala starú a dôležitú
traumu v sebe, >hovorila o veľmi veľkom hnedom medveďovi s huňatou a peknou srsťou. Toto
obrovské zviera bolo zavreté v skrini a pokúšalo sa dostať von. Konečne našiel medzeru
a z uväznenia sa vyslobodil.<
Jej sedenia pokračovali, cítila sa čoraz viac integrovaná do seba a rozhodnejšia.
Individuálnym svojským spôsobom sa vyjadrila, že si uvedomuje, že jej rodičia neposkytli
slobodu na tvorbu jej osobnosti. Toto odkrytie ju zneistilo kvôli rodinným zaužívaným
stereotypom správania sa, bolo treba predsa držať spolu a poslúchať. Po slovných roztržkách
sa rozhodla rodičov opustiť. Prenajímala si lacnú študentskú izbu, pričom jej v tom pomáhali
súrodenci. Týmto rozhodnutím sa stávala stále viac extrovertnejšou.
Nastala u nej expanzívna fáza, cestovala so sestrou k stredozemnému moru a bola
fascinovaná veľkosťou sveta, možnosťami a rôznorodosťou kultúr. Ďalšiu cestu absolvovala
do Nórskych hôr, ktoré jej ukázali panorámu možností. Našla si na cestách veľa priateľov
a presťahovala sa do hlavného mesta. Začala cvičiť jogu, odkryla svoju krásu, ktorá bola
predtým potláčaná strachom.
Klientka si uvedomila, aký chorý a obmedzujúci bol doma spôsob existencie.
Z palety farieb si vyberala stále veľa tónov, svetloterapiu si nechala prechádzať stále rýchlo
a dokola. Mala potrebu všetko zameškané dobehnúť, a nasýtiť sa života. Sny s matkou
a otcom, ktorí ju väznia sa občas objavujú no striedajú sa vždy šťastnými témami.
Robí semináre jogy, číta k nej patričnú literatúru a rozhodla sa študovať.
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Klientka potrebovala viac sedení. Od útleho detstva bola utláčaná, diskriminovaná
a odmietaná rodičmi. Musela odviesť veľkú prácu kým si našla identitu.
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Blanka Janíčková: REIKI

Reiki – japonské slovo pro „univerzální životní energii“ .
Usuiho systém přírodního léčení (Usui Shiki Ryoho) je pojmenován po svém zakladateli,
Japonci jménem Dr.Mikao Usui (15.8.1865 – 9.3.1926). V průběhu svého života se
seznamoval s různými metodami léčení, založenými na přenosu různých forem životní
energie. Všechny tyto metody léčení však vyžadovaly namáhavé, časově náročné meditace,
dechová a další cvičení a léčitel nebyl schopen nashromáždit tolik energie, aby se léčením
druhých sám nevyčerpával.
Teprve na konci svého života, v březnu roku 1922, prý získal Usui Sensei po
jednadvacetidenní meditaci na prastaré spirituální hoře Kurama v blízkosti Kjóta, jež byla
spojena s půstem, zasvěcení do nového systému energetické práce formou prožitku osvícení.
Zmocněn touto událostí, sestavil pak z rozličných zdrojů, mezi nimiž hrály významnou roli
prastaré buddhistické texty v sanskrtu, stejně jako jeho osobní zkušenosti s Čchi‐kungem a
s esoterickým buddhismem, provozovaným v Japonsku (Šingon), svůj systém spirituálního
léčení a osobního rozvoje. Systém pojmenoval „Usuiho systém přírodního léčení“ a léčebnou
energii označil jako „REIKI“.
V Tokiu založil školu. Reiki od té doby prošla mnoha „pojetími“ různých mistrů, kdy
docházelo k různým úpravám postupů a výkladů.
Dnes existují po celém světě miliony lidí, kteří se naučili Reiki a s její pomocí pomáhají sobě a
jiným lidem. Tím vznikla mnohotvárná pestrost, která by se jistě velmi líbila svodomyslnému
duch Usui Sensei. Jednou řekl :“Reiki by neměla nikomu patřit a měla by se rozšířít po celém
světě“.
Tolik krátce z historie Reiki.
Jak jsem já přišla k Reiki?
Probírala jsem se svou švagrovou různé vztahové problémy a ona navrhla, že bychom mohli
dojet za Plzeň, za Reiki mistrem, který má skvělou pověst v tom, jak lidem pomáhá jak
s psychickými, tak somatickými problémy.
I zavolala jsem Mistrovi a on mě objednal na konzultaci, cca za 3 měsíce, zároveň mi sdělil, že
do Reiki také zasvěcuje. Asi za 3 dny jsem mu zase volala a přihlásila sebe i švagrovou na kurz
Reiki I.
Když jsem toho letního dne zaparkovala před domem Mistra, už jsem cítila, že tam tak nějak
patřím. Pak jsem přes dvorek vstoupila do místnosti, která je zároveň čekárnou, když Mistr
léčí a zároveň konferenční místností, když vyučuje.
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Vstoupil vysoký, velmi skromně oblečený (pláťáky a kostkovaná flanelová košile) mistr a za
ním šla jeho žena. Představili se nám a začala výuka.
Mistr se jmenuje Jaroslav Pechan a jeho žena Marie. Kromě Reiki vyučuje nebo seznamuje
„žáky“ s vysokým duchovním učením.
Postupně jsem absolvovala 3 stupně Reiki a nakonec ještě mistrovský 4.stupeň.
Když člověk slyší Reiki, obvykle vůbec netuší o co jde. Pro velké množství lidí zůstane Reiki
trvale záhadou. Někdo se na základě doporučení někoho známého přihlásí do kurzu a nebo
jde na terapii a přichází s velkou nedůvěrou. Ke mně přichází všichni klienti s velkou
nedůvěrou a hned po první terapii jsou obvykle v šoku, protože nechápou jak to, že je
přestala bolet záda, lépe se jim dýchá a podobně. Většina mých klientů chodí stále na
terapie, protože pomocí terapií pomáhám řešit jak somatické, tak psychické potíže. Já sama
chodím ke svému mistrovi jednou za 14 dní, maximálně 3 týdny. Přerovná mi páteř v astrálu
a já se cítím jako znovu zrozená.
Pro práci s Reiki platí jedno základní pravidlo, a to sice, že ten kdo přijímá Reiki energii, sám
rozhoduje na podvědomé úrovni, zda chce přijmout životní energii a v jakém rozsahu. Co to
znamená? Pokud někdo nechce přijmout energii Reiki tak ji prostě nepřijme. Dále pak není
možné, aby se do těla dostalo více energie Reiki než „kolik se tam vejde“. Funguje to tak, že
energie se doplňuje a když už je plno, tak se přestane doplňovat.
Jsou různá další pravidla pro působení energie Reiki. Jedno z nich je, že člověk, který chce
pomoci prostřednictvím energie Reiki, musí si o to říci. Není tedy možné, že uvidím nějakého
člověka, který trpí, já ho neznám, on si o Reiki neřekne a já mu poskytnu pomoc
prostřednictvím Reiki. Tím bych zasahovala do jeho plánu, patrně chce trpět a já bych mu od
toho pomohla, aniž bych se ptala… to není možné. Zároveň platí pravidlo, že když mě o Reiki
někdo jednou požádá, tak mu již můžu předávat energii Reiki bez jakéhokoliv ptaní.

Musí se „stoupenci“ Reiki sdružovat? Nemusí a také se nesdružují, většina Reiki mistrů jsou
nezávislé bytosti, které nejsou povinny se jakkoliv sdružovat a organizovat.
Kdo může být do Reiki zasvěcen? Každý člověk, který chce být zasvěcen. Nezáleží na
vyznání, na tom jestli ten člověk je abstinent nebo alkoholik, drogově závislý, vegetarián, atd.
Můj Reiki mistr zasvěcuje od 5 ti let. Já nemám na malé děti trpělivost, takže zasvěcuji tak od
10ti let.
Co je to zasvěcení? Při zasvěcení žák sedí na židli a má zavřené oči. Mistr žáka zasvěcuje
pomocí symbolů Reiki. Převážně se při zasvěcení mistr žáka nedotkne, dotkne se pouze
jedenkrát na ruce a jedenkrát na rameni. Zasvěcení trvá přibližně 15‐20 minut. V průběhu
zasvěcení někteří žáci vidí barvy, někteří dokonce nějaké výjevy a někdo nevidí nic. V kurzu
Reiki 1 jsou 4 zasvěcení a kurz trvá dva dny. Při Reiki 2 je pouze jedno zasvěcení a kurz trvá
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den a při Reiki 3 je také pouze jedno zasvěcení a kurz trvá 1 den. Někomu se po zasvěcení
točí hlava, někdo pláče, protože se uvolní některé žákovi bloky, je to různé. V každém
případě mistr žáka nechá po zasvěcení ještě sedět na židli a probere s ním co viděl a jak se
cítí, případně žáka ošetří.
Reiki 1 První stupeň Reiki je kontaktní, to znamená, že žák se naučí léčit klienta a sebe na
kontakt. Klienta se dotýká (nebo má ruce nad určitou oblastí cca 3‐7cm).
Reiki 2 Ve druhém stupni Reiki se žák naučí posílat energii již na dálku pomocí symbolů Reiki.
Reiki 3 Ve třetím stupni Reiki se žák naučí posílat energii myšlenkou.
S každým stupněm zasvěcení „moc“ žáka roste a jeho schopnosti předávání energie se
znásobují.
Rituály při terapii Reiki
‐

Odkládání šperků – jak klient tak Mistr odkládá před terapií šperky. Prsteny, řetízky a
hodinky obvykle vytvářejí uzavřené kovové smyčky a omezují energetický tok v těle.
Také v průběhu nošení mohou do sebe nasát negativní energii (někdy stačí začít mýt
brýle a přestane bolet hlava). Šperky se musí pravidelně čistit.
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‐

Umývání rukou – mistr se dotýká klienta, je potřeba mít čisté voňavé ruce. Kromě
toho může na rukou různé jemnohmotné energie. Dále mytí rukou je symbol pro
nevinu.

‐

Modlidba – některý z mistrů Reiki používá modlitbu, případně sepne ruce, žádá o
pomoc, klaní se a podobně. Není to potřeba, stačí požádat o Reiki, v duchu prostým:
“prosím o Reiki“. Nejsou potřeba žádné dalekosáhlé modlitby. Pravda je, že někteří
kolegové modlitbu používají na soustředění a koncentraci před terapií.

‐

Uhlazování aury – provádí se při „celkové terapii“, kdy Mistr položí jednu svou dlaň
na svou Hara (oblast podbříšku) a uhlazuje auru klienta ležícího na lehátku od
chodidel po temeno hlavy, cca ve vzdálenosti cca 20 cm od těla klienta, nahoru dolu,
celkem 3x a končí nahoře u temena hlavy. Aura se také uhlazuje po ukončení celkové
terapie. Mistr položí jednu svou ruku na bok klienta a uhlazuje stejně jako na začátku
terapie. Technika slouží k navázání kontaktu s klientem a v závěru terapie k odpojení.

‐

Rozproudění energie – energetický škrt – Na závěr terapie Reiki přejede mistr od
nohou po temeno hlavy jedním rychlým „škrtem“. Tato technika dodá celému tělu
energii z kořenové čakry.

Celková terapie Reiki – tato terapie je modifikována dle Mistra. Podstatné je, aby Mistr
působil na celé tělo v místech hlavních čaker, a v místech kde jsou lymfatické uzliny a
lymfatické cesty. Celková terapie je poměrně časově náročná, trvá přibližně 90 minut.
Pozice : různí mistři Reiki používají pro své terapie různé pozice. Já používám stejné
pozice jako Walter L“uber. Různými kombinacemi pozic se léčí různé choroby klientů.
Pozice jsou místa na těle, kam léčitel přikládá své ruce. Např. pozice 1 ‐ léčitel stojí
v hlavě lehátka a pokládá ruce tak, že dlaně jsou na čele klienta a konečky prstů vedle
nosu nad ústy. – tato pozice je velmi významná při nachlazení, rýmě, zánětu dutin,
bolesti hlavy, atd.
Přerovnání páteře v astrálu – tuto techniku většina léčitelů Reiki nezná. Vymyslel ji Mistr
Jaroslav Pechan. Klient leží na lehátku na břiše a tentokrát je vysvlečený (při všech
ostatních technikách je klient oblečený a působí se rukama léčitele přes oblečení). Léčitel
postupuje od 1.obratle krční páteře. Působí jemnými pohyby prstů na páteř. A postupuje
až k poslednímu obratli kostrče. Tato technika je velmi účinná při psychických potížích,
při neschopnosti otěhotnět, při akutních i chronických bolestech páteře a při ostatních
potížích, protože většina chorob vychází s páteře. Ráda tuto metodu používám i při
problémech s Trávením, například.
Práce s čakrami: V Reiki je významná práce s čakrami pro celkovou harmonizaci těla a
duše klienta. Při nedostatku v oblastech, které se na jednotlivé čakry váží dochází ke
zmenšení čaker, při přebytku ke zvětšení. Není špatné, když jsou čakry „velké“, ale pokud
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mají čakry různé velikosti, tak dochází k nerovnováze. Pomocí Reiki celý systém
harmonizujeme a vyrovnáváme. Cílem je, aby byly čakry v rovnováze.
Vyvažují se proti sobě čakry
1‐6
2‐5
3‐4
A to tak, že léčitel má dlaně na jednotlivých čakrách (cca 3‐7 cm nad tělem) a čeká do té
doby, než cítí na svých dlaních stejné teplo (nejméně však 3 min.‐ někteří léčitelé nemají
tak citlivé dlaně). Vyrovnávání čaker má velký význam při psychických potížích, při
neklidu a nervozitě ard.
Pracuji při terapiích pouze se základními čakrami :
1.čakra – kořenová – nachází na spodním konci páteře, točí se ze všech hlavních čaker
nejpomaleji. Čakra kořene je spojená s fyzickým bezpečím a ovlivňují ji myšlenky a pocity
týkající se financí, kariéry, bydlení, fyzického bezpečí, majetku.
2.čakra – sakrální – neboli sexuální – nachází se v podbříšku. Tato čakra je spojena
s myšlenkami a pocity týkající se touhou po uspokojení fyzických potřeb – jídlo, pití,sex,
vzrušení. Dále závislostí na alkoholu nebo jiných drogách na jídle nebo jiných látkách a
nakonec těla‐ spánku, životního stylu, zdraví, hmotnosti, myšlenek týkajících se vzhledu.
3.čakra – čakra solar plexu – v oblasti žaludku. Čakru solar plexu ovlivňují myšlenky a
pocity týkající se síly a moci – strach z moci nebo naopak touha mít větší moc, strach
z autorit, posedlost silou a mocí, zájem o skupiny a osoby disponující výraznou mocí,
současné nebo dávné zážitky ovládnutí jinou osobou. Dále pak myšlenky na ovládání‐
strach z ovládání ostatními, strach ze ztráty kontroly, touha po sebeovládání, touha mít
kontrolu nad danou situací nebo ostatními lidmi, současné nebo minulé zážitky ovládání
okolím nebo vymknutí kontrole.
4.čakra – srdeční čakra‐ uprostřed hrudníku. Tato čakra je zároveň první z horních
čaker, která souvisí s duchovními tématy. Srdeční čakru ovlivňují myšlenky a pocity na
mezilidské vztahy, lásku, připoutanost k lidem, milosrdnost a nemilosrdnost vůči sobě či
jinému člověku, zemi, národu apod.
5.čakra‐ krční čakra – v krku. Krční čakru ovlivňují nejvíce myšlenky a pocity týkající se
pravdomluvnosti, komunikace, schopnosti říci si o své potřeby.
6.čakra – třetí oko ‐ uprostřed mezi očima. Třetí oko zaznamenává celý váš život jako film.
Všechny myšlenky, emoce, pocity, činy, ale i emoce všech lidí se kterými přijdete do styku.
V okamžiku smrti se vám celý záznam přehraje před očima . Třetí oko ovlivňují myšlenky na
budoucnost, minulost, víra v duchovno.
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7.čakra – korunní čakra – nachází se na temeni hlavy. Korunní čakra je v čakrovém systému
lidského tělanejvyšší. Má nezastupitelnou roli pro jasnovidnost neboli „jasné vidění“, což je
schopnost přijímat myšlenky. Informace a inspirace od Boha,nebo z kolektivního nevědomí.
Korunní čakru ovlivňují myšlenky a pocity týkající se boha, náboženství , duchovna, božského
vedení,víry. Na tuto čakru by neměl nikdo sahat.
Cílená práce s čakrami – pokud léčitel cítí, že je některá z čaker zablokovaná, tak je možné ji
roztočit cílenou prací s čakrou, což spočívá v tom, že držíme čakru v dlaních sedvidžovým
způsobem a zahžíváme. Např. u srdeční čakry máme jednu ruku pod hrudníkem klienta, dlaní
ke klientovi a druhou proti ní na hrudníku. U Kořenové čakry se samozřejmě léčitel nedotýká
intimních partií klienta a jednu ruku má pod kostrčí, jakoby pod zadkem na spodním konci
zadku a druhou z druhé strany, tedy jakoby od spodního konce břicha, a nedotýká se těla
klienta.
Reiki a zvířata
Stejným způsobem, jak působí Reiki energie na lidi, tak působí i na zvířata. Můžou se ošetřit
buď kontaktně nebo dálkovou terapií.
Reiki a rostliny
Pomocí energie Reiki můžeme ošetřovat i rostliny. Můžeme ošetřovat celý les. Ošetření
může proběhnout kontaktní terapií (pokojová květina v květináči, ruce dám kolem květináče,
požádám o Reiki a působím. Stačí pár minut). Les se ošetří tak, že se pošle energie myšlenkou
pro celý les. Zahrádku můžeme ošetřovat tak, že ozdravíme vodu, kterou zahrádku zalíváme.
Citlivost rukou
Léčitelé Reiki mají různě citlivé ruce a svou citlivost získávají různě rychle. Reiki léčitel, pokud
má citlivé ruce, dokáže zjistit o klientovi velké množství informací a dokonce může zjistit i to,
o čem klient nemá ani tušení.
Podstatné je, že léčitel Reiki NESMÍ v průběhu terapie upozorňovat klienta na vážná
onemocnění, která se domnívá, že klient má. Dle filosofie těchto terapií by došlo k podpoření
bujení nemoci. Je lepší o tom nemluvit a dodat klientovi odvahu v tom smyslu, že ho léčitel
podpoří v tom jak se jeho problém zlepšuje a zlepšuje.
Co může léčitel cítit v rukou při terapii?
Šimrání v dlaních – tento pocit napovídá, že se může jednat o zánět
Chlad v dlaních – může se jednat o „starší“ blokádu, která ovlivňuje proud životní energie
v organismu, protože brání plynulosti jeho procesů
Teplo v dlaních – Jestliže léčitel ucítí ve svých dlaních teplo, může to pokládat za znamení,
že životní síla nalezla své uplatnění a je dobře přijímána.
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Léčitel může cítit ještě další pocity, tyto tři výše uvedené jsou ty základní, které se nejvíce
vyskytují.
Příklady léčby pomocí energie Reiki :
1. Neschopnost otěhotnět
Žena 33 let, chodila již několik let na umělé oplodnění. Postupně přecházela
z jedné metody umělého oplodnění do další. V průběhu léčby žena přišla o
vejcovody. V době, kdy mě navštívila poprvé, tak právě absolvovala
6.zavedení embrya. Bohužel i tento pokus nebyl úspěšný. Chodila ke mně na
terapii 1x týdně. Další pokus, za 5 týdnů byl úspěšný, dnes je ve 22. Týdnu
těhotenství.
2. Neschopnost otěhotnět
Žena 34 let. Otěhotněla po 4 návštěvách u mě. Vždy jsem jí jednou za 14 dní
přerovnala páteř v astrálu a jednou za 14 dní jsem prováděla terapii
zahříváním a předáváním energie Reiki
3. Bolesti v páteři
Muž 50 let. Nehybnost zad. Srostlé obratle v oblasti hrudní páteře. 10 let spal
v sádrovém lůžku jako dítě. Cítí dennodenně bolesti zad. Ukrutné bolesti zad.
Hned po první terapii jsem odstranila bolesti zad. Za 3 dny mi klient
telefonoval, že ho záda zase bolí. Udělala jsem lék na záda a provedla další
terapii Reiki. Klient si po měsíci terapií, které jsem prováděla 1x týdně přestal
stěžovat na bolest zad. Bolesti zad jsem klienta zbavila před 1,5 rokem. Od té
doby chodí na terapie 1x za 14 dní. Záda nebolí a lehce se zlepšila hybnost
zad.
4. Tenisový loket
Muž 46 let. Bolesti loktů. Již při první terapii se zmírnila bolest loktů. Udělala
jsem lék, který denně užíval a chodil na terapii 1x týdně. Lokty přestaly bolet
po 3 týdnech terapie.
5. Štítná žláza
Žena 34 let. Onemocnění štítné žlázy. Navštěvuje endokrinologii, pravidelně.
Dochází ke mně na terapie 1x týdně. Po třech měsících terapií navštěvuje
endokrinologii, kde lékaři mění medikaci z důvodu zlepšení hodnot při
vyšetření.
6. Angina
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Žena 19 let. Angina. Na mandlích bílé čepy. Přiložila jsem ruce na mandle a po
2 každodenních terapiích čepy zmizely.
7. Alergická reakce
Dívka 14 let. Po bodnutí včelou ji během pár minut otekla ruka, tak, že zvětšila
minimálně jedenkrát svůj objem. V tuto chvíli jsem přišla k dívce. Přiložila
jsem obě ruce kolem paže v místě bodnutí a dívku položila na gauč. Říkala, že
je těžká astmatička a trpí různými alergiemi, kromě jiného alergií na včely.
Ruka splaskla během pár minut a také se zlepšilo dýchání. Ještě jsem ošetřila
body na astma a vše bylo v pořádku.
Příkladů na léčení bych mohla jmenovat stovky. To co lidi nejvíc trápí jsou
bolesti zad. Záda bolí dnes snad každého. A tady nejlépe pomáhá přerovnání
páteře v astrálu. Já sama chodím na tuto terapii ke svému mistrovi jedenkrát
za 14 dní až 3 týdny. Nemám žádné problémy s páteří, ale dělá mi to moc
dobře jako masáž. Když vstávám z masážního lehátka, cítím se lehce a cítím
jak ze mě všechno spadlo a jsem úžasně uvolněná.
Když jsem smutná, tak mi také Reiki pomůže. Například srovnáním čaker,
posláním uklidňujícího paprsku, či předáním pozitivní sugesce.
Dřív mě občas pobolívalo břicho. Dnes? Když jsem byla zasvěcena do Reiki 1,
tak jakmile mě začalo bolet břicho, okamžitě jsem přiložila ruce a břicho
přestalo bolet. Dnes mě břicho již nebolí.
Také je velmi zajímavé zastavení krvácení pomocí energie Reiki. Několikrát
jsem se řízla při vaření. Stačí přiložit ruku a je po krvácení. Ne, že by se rána
zacelila jako v Metrixu, ale přestane téct krev.

Reiki je alternativní medicína, která léčí tělo i duši.

Použitá literatura:
Walter L“uber

Reiki

Doreen Virtue, Ph.D.

Léčení čaker
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František Jirový: EGO
(o egu terapeuta a jeho vlivu na vztah s klientem v terapeutické komunitě)

Úvod. Vymezení tématu a formy.
O nositelích mnohých povolání máme už záhy jasno. Hraje-li si někdo od školních lavic
s vláčky, je pravděpodobné, že se z něj stane usměvavý mašinfíra či průvodčí, v horším
případě vážný odborový předák zaměstnanců Českých drah. Takoví ti chytří, co každému
rádi radí, budou s velkým potěšením pedagogové, hysteričtí budou tíhnout k herectvi,
a ti, co umí dobře měnit céčka a svačiny, ekonomové. Tato práce je věnovaná
terapeutům a jedné z možných motivací k tomuto povolání.
Již přes deset let pracuji v organizacích a projektech, kde jsou karty jasně rozdány – na
jedné straně je vždy klient, který má problém či zakázku, s čím potřebuje pomoci, a na
druhé straně terapeut či poradce, vychovatel, který mu pomáhá problému porozumět či
ho zvládnout, splnit zakázku. Nejlépe to znám v oblasti léčby drogově a alkoholově
závislých a ve výchově mládeže či dospívajících. Tam hledejte těžiště mé zkušenosti a
mých pozorování.
Objektem této práce bude tedy terapeut, tj. ten, kdo vede druhého, klienta, kdo je mu
ku pomoci, kdo mu má být oporou, podporou či rádcem. Následující řádky budou o
jednom z úskalí jeho osobnosti. Přesněji řečeno budu psát o různých typech terapeutova
ega a o tom, co to všechno může pro klienta a jeho vztah s terapeutem znamenat, má-li
terapeutovo ego (při své realizaci v komunitě) právě takovou či jinou podobu.
Terapeutovi a jeho egu bude věnována především typologie v druhé části práce. Před tím
popíšu motivy své eseje a prostředí terapeutické komunity. Předem upozorňuji, že se
zabývám jen jednou z mnoha dimenzí vztahu terapeuta a klienta. A to proto, že právě na
ni se dle mého často zapomíná. V horším se o ni vůbec neví, byť možností zpětné vazby,
reflexe či kontroly má každý terapeut na všech různých fórech spoustu.
A ještě chci předeslat, že o egu nebudu psát čistě z pozice psychologie, bližší je mi
próza a vůbec oblast literární či v širším smyslu filosofická. Nad všechny přesné definice a
diagnózy jsou mi Čechovovy hry, Dostojevského či Gombrowitzovy romány, postavené
na filozofii psychologie postav, drobných postřezích a úvahách o situacích, v nichž jsou
lidské typy a motivy jejich jednání natolik plastické, že je vidím před sebou, že si na ně
můžu přímo sáhnout, cítím je a mám dojem, že je potkávám denně na ulici. Mnozí mi asi
budou vyčítat, že v textu není jediná tabulka, jediný vyplněný dotazník, jediná citace z
odborné literatury. Ne že bych toto téma v odborné literatuře nehledal, ale zdá se mi být
natolik jemné a citlivé, že jsem raději zvolil formu esejistickou (s určitou mírou
nadsázky), která se mi zdá být vhodnější a které se doufám nezpronevěřím.
Podněty. Kulturfest, Milan Kundera (a MUDr. Rath).
Jak jsem se vůbec dostal k tomuto tématu? Impulsy byly především dva. Prvním jsou
má soukromá pozorování z každoročního Kulturfestu, což je divadelní festival
terapeutických komunit pro drogově závislé, který pořádá komunita, v níž pracuji.
Vždycky mě zajímají ti terapeuti, kteří přijedou s klienty na Kulturfest jako doprovod.
Rozdělil bych je do dvou skupin. V první jsou ti, kteří klientům pomůžou připravit
rekvizity, zklidní jejich trému a napětí, drží jim palce a po představení, které si klienti
víceméně sami vymysleli a nacvičili, jim ze zadních řad v publiku vynutí dlouhý potlesk. V
druhé skupině jsou terapeuti, kteří během divadelního představení za klienty téměř
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dýchají, od začátku do konce se pohybují někde poblíž pódia (aby bylo vidět, že i oni jsou
součástí představení), nervózně pod ním poskakují, a klientům dělají minimálně
nápovědu. Problém s tím nemají, protože divadelní kus většinou sami napsali či se na
něm podíleli takovou měrou, že ho považují za své dítě a klienty za svůj ansámbl. Po
představení se samozřejmě (naoko neochotně, ale zaslouženě, neboť oni jsou deus ex
machina) nechají klienty vytáhnout na pódium a skromně se uklání při děkovačce.
Vždycky si říkám, že tady něco není úplně v pořádku. Proč má být pozornost věnována
terapeutovi, když jde o akci, na níž by úspěch a obdiv měli zažít přece klienti?
Inspiraci k možné odpovědi jsem našel v románu Milana Kundery Nesmrtelnost. A zde
jsem také u druhého impulsu, který mě inspiroval k této práci o egu terapeuta. V románu
autor několikrát zmíní termín „hypetrofované ego“. Ten termín mě zaujal a začal jsem
nad ním víc přemýšlet. V souvislosti s ním mě např. zaujala pasáž o kočce Laury, jedné z
hrdinek románu: „A tak si pořídila kočku. Byla to velká siamská kočka, krásná a zlá. Tak
jak s ní žila a vyprávěla o ní přátelům, nabývalo pro ni zvíře, které si vybrala spíš
náhodou, bez velkého přesvědčení (chtěla přece nejdřív psa!), čím dál většího významu:
začala kočku vychvalovat a nutit všechny, aby ji obdivovali. Viděla v ní krásnou
soběstačnost, nezávislost, hrdost, svobodu v chování a nepřetržitost půvabu (odlišného
od lidského půvabu, který je vždycky přerušován chvílemi nešikovnosti a nepěknosti);
viděla v ní svůj vzor; viděla se v ní. Není vůbec důležité, zda je svou povahou Laura
podobna kočce či ne, důležité je, že ji vkreslila do svého erbu a že se kočka (láska ke
kočce, apologetika kočky) stala jedním z atributů jejího já“ (str. 104).
Pro zpestření bych mohl ještě uvést případ třetí. Pracuji ve středočeském kraji a tak
jsem, stejně jako všichni ostatní z tohoto kraje, denodenně vystaven ataku bilboardů a
článků středočeských novin z různých společenských akcí, které mají jediné pojítko: ve
všech možných převlecích, rolích a polohách se na nich vyskytuje středočeský hejtman
David Rath. Vždy je tam, není jediná akce, na níž by nebyl a nezvěčnil se při ní. Není
možné ho nevidět a nebýt zasažen jeho všudypřítomným egem.
Vrátím-li se teď ke Kulturfestu, začal jsem si jednoho dne říkat, zdali ta situace kolem
divadelního placu (když odmyslím všechno to spoluprožívání, která z tohoto samozřejmě
vyjímám, neboť ho považuji je za přirozené a pochopitelné) není nějak podobná Lauře a
její kočce či MUDr. Rathovi a „jeho“ středočeskému kraji. Respektive jejich egu, které z
důvodů co nejobsáhlejší a nejpřesnější definice tak hypetrofovalo, že časem zahrnulo i v
případě Laury - kočku a v případě populárního hejtmana celý středočeský kraj. Začal
jsem se víc dívat kolem sebe a začal uvažovat nad tím, že je mnoho lidí, kteří si prostě
nevystačí sami se sebou. Lidí, kteří k tomu, aby si naplno a uspokojivě prožili své já, své
ego, potřebují okolí, v němž by se realizovali, do něhož by se otiskli, do něhož by
hypertrofovali. Dokonce takové, kteří mají až nutkavou potřebu toto činit, lidi, jejichž
názor musí vždy zaznít, lidi doslova popsané svými hesly. Viděl jsem (a stále vídám)
rodiče, kteří ne že dávali svým dětem příklad, ale naopak spíš na svých dětech ukazují
světu a společnosti své postoje či myšlenky. Snad proto aby byly tím pádnější, čím
zahrnují víc osob. Například podnikají-li na veřejnosti něco s dětmi, nesměřují ve svém
jednání k dětem (byť mluví k nim!), neříkají třeba synovi: „podívej, synu, takhle se to má
dělat, takhle to dělám já a považuji to za dobré“, ale obracejíce se k dětem jednají
směrem ke společnosti, k okolí, říkají vlastně: „podívej, světe, takhle to já mám a vidíš
to právě na mém synovi, hle jak je můj postoj-názor-způsob silý, hle jaký jsem Já!“.
Např. včera jsem viděl rodinku běžců, vepředu spokojený otec-maratonec, za ním
unavené žena a dcera, všichni v tomtéž úboru. Jistě všichni tři dělali něco dobrého a
zdraví prospěšného, o tom nic, ale zcela jistě na popud otcova ega, které celému parku
nadšeně sdělovalo: „podívejte se na nás, my jsme sportovci, my běháme, protože běhat
je dobré, tak si nás zapamatujte!“ Dceru i ženu za jeho zády jsme vnímal spíš jako
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transparenty jeho světonázoru, jeho projektu „běhání“, který si prostě nemohl nechat pro
sebe, který musel expandovat ven, který se potřebuje šířit světem jak semínka bylin
přizpůsobená k unášení větrem. A vídám mnoho jiných případů. K výše napsanému jen
musím podotknout, že určitě nepíšu proti realizaci každého z nás, ta je samozřejmá a
nutná jako voda a vzduch, píšu o těch případech, kdy se realizujeme s menším ohledem
na druhé na úkor sebe , nebo s menším náhledem na situaci či zcela bez něj.
Každopádně abych se na toto téma mohl zaměřit konkrétně, abych mohl vytěžit
konkrétně uchopitelnou typologii, napadlo mě použít prostředí terapeutické komunity.
Dále se tedy pokusím vykreslit, kudy vede v terapeutické komunitě ta tenká hranice mezi
nároky, návaly a potřebami terapeuta (potažmu jeho ega), a svobodou a klidem (na
léčbu a na proces změny) klienta. Ten se chce přeci hlavně vyléčit, projít procesem
změny, přenést a unést svůj problém. Ale nevím, zdali by souhlasil s tím být zahrnut do
pole něčího ega. Leda že by ho to léčilo?
Prostředí terapeutické komunity, její hierarchie a proces ovlivňování.
O tom, že by to léčilo, pochybuji. Naopak si dokonce myslím, že v mnoha případech
klient může být (a bývá!) poškozen a využit. A bránit se mu lze těžko, protože v
komunitě (ať je komunita z principu jakkoliv demokratická a jakkoliv její filosofie
zdůrazňuje jakožto nejdůležitější klientovu zakázku) je klient prostě hierarchicky dole.
Nad ním jsou vždy teapeuti a ostatní zaměstnanci komunity, kteří mají moc a nadřízenou
pozici. Například při neshodách a sporech mezi přístupem skupiny klientů a
terapeutického teamu může team použít tzv. „právo veta“, které končí veškerou diskusi.
Klienti žádnou obdobnou možnost nemají. Tuto hierarchickou dannost komunity, kdy je
klient jaksi dole a terapeut nahoře, nechci kritizovat, má svá neoddiskutovatelná pozitiva.
Pro závislé klienty je přeci tak důležitý režim a řád, který je neodmyslitelnou složkou
léčby závislostí a procesu změny klienta. Tato „režimovost“ prostě musí být garantována
a jejím garantem je terapeutický team. V této rovině ono terapeutovo „nahoře“ nad
klientem má hluboký smysl. Má-li však terapeut nenasycené a navenek expandující ego,
může být za tímto držením smyslu léčby implictně obsaženo poškozování a využívání
klienta v zájmu terapeutových potřeb. Zde jsme opět u tématu naší práce, jemuž je však
třeba správně rozumět a vidět ho v kontextu prostředí komunity, proto tento exkurs do
hierarchičnosti vztahu klienta a terapeuta.
Teď dále ke komunitě. Klienti do komunity přicházejí v okamžiku, kdy už v životě neví
kudy a kam, neví si se sebou rady, potřebují se znovu postavit na vlastní nohy, které se
staly vratkými. Jejich duše, tělo i pole sociálních vztahů jsou poznamenány četnými
zraněními, ublíženími, poníženy a znejistěny ve svém bytostném základu. Jejich ego je
často na dně. Od léčby v komunitě očekávají změnu, na jejím konci by mohli být v
mezích možností jinými lidmi. Na straně druhé jsou tu opět terapeuti a potažmo ostatní
pracovní personál (pracovní terapeuti, údržbáři, hospodáři atd. - ti všichni s terapeuty
spolupracující), kteří garantují zdárné proběhnutí procesu klientovy změny. To však za
pomoci prostředků, které se klientům mnohdy nelíbí, jako je pevný řád, pevné
strukturování dne, kterému se klient musí podřídit, komunitní pravidla (nastavená
samozřejmě zkušenými terapeuty), za jejichž porušování se klient může i z minuty na
minutu vyloučit. Zvláště novým klientům, kteří ještě nepřišli smyslu komunity na chuť
(neboť je příliš vzdálený jejich nedávnému životu s drogou či alkoholem), tato pravidla
samozřejmě nevoní a mají potřebu je porušovat. Znamená to, že takřka denně dochází v
komunitě ke konfliktním situacím, kdy je na terapeutovi, aby „zakročil“ ve jménu filozofie
komunity. Na klientovi je terapeutův zákrok respektovat a podřídit se mu. Společné
zážitky a potkání se terapeuta a klienta ale ve většině případů mají pozitivní náboj,
společně se například postaví nějaké nepříjemné situaci, společně zvládnou problém,
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klient je terapeutem podpořen, něco díky němu zvládne. A nakonec vedle situací
spojených s programem komunity jsou tu situace neformální, posezení u kávy, u
cigarety, společné výlety na hory, ale i ono zkoušení divadla. I v těch dochází k
vzájemnému ovlivňování se.
A o toto ovlivňování mi jde. To v komunitě funguje silně a samozřejmě že především a
hlavně z jedné strany. Neboť jak už jsem napsal výše, klient přichází do léčby zcela
dekompenzován, skoro vše, čím prošel v posledních letech, je jím viděno jako „zcestí“ a
on si teď chce zbudovat nový svět. V určitém slova smyslu je tabula rasa, nemá partnera,
často nemá žádné přátele, nemá koníčky, nemá žádný profesní směr, neumí si naplnit
svůj volný čas. Naopak terapeut má své stabilní místo, má atributy moci, neboť je
garantem a tudíž i představitelem režimu a řádu. Právě zde může odcházet k onomu
zneužití o němž jsem psal na začátku. Práve zde může terapeut, pokud je jeho ego např.
stejně nenasytné jako ego Davida Ratha, klienta jednoduše zahrnout do svého projektu
nasycení a zaplavení světa sebou. Prázdný klient je tak sice naplněn, tj. začne na popud
terapeuta běhat, hrát divadlo či praktikovat budhismus, ale je otázka, zdali to, co
proběhlo, je morálně přijatelné a zdali s tím klient bude vlastně do budoucna spokojen či
se mu tento projekt časem nerozsype, protože nevycházel z něj, byl externí. Každopádně
i kdyby to morálně přijatelné bylo či se klientovi s implantovaným projektem dařilo,
stejně si myslím, že je minimálně potřeba si tyto situace uvědomovat. Tzn. uvědomovat
si, kdy v situacích, v nichž ovlivňuji klienta, v nichž mu předávám své názory a hodnoty,
v nichž ho někam vedu, myslím víc na něj a kdy na sebe a své ego!
Několik typů terapeutů.
V této části uvedu několik typů terapeuta, které mě zaujaly právě v rámci tohoto tématu
ega a kteří se dle mého v komunitách vyskytují. Předem chci říct, že lehce pitoreskní
formu jsem zvolil proto, abych co nejlépe ale zároveň s přiznanou nadsázkou poukázal na
konkrétní neduhy a slepá místa našeho – tj. terapeutova ega při své realizaci v komunitě,
ale abych se také nikoho konkrétně nedotkl. A dále chci říct, že o nich nepíšu proto, že
bych si myslel, že takoví lidé do komunity nepatří. Komunita naopak unese docela dost a
její prostředí je a mělo by být pestré. Píšu o nich jen proto, že co se různých supervizí a
sebezkušenosti terapeutů týče, mělo by být posvíceno i na tento dvoreček. Proč bychom
se vedle všech možných projekcí a přenosů, které na naše klienty máme, neměli bavit
také o ambicích a realizacích našeho ega a o tom, co to s klienty dělá?
Nyní několik slíbených typů realizovaného terapeutova ega při práci s klienty:
Zkrachovalý intelektuál či zneuznaný umělec. Je většinou mladý nebo alespoň
mladě či alternativně vypadá. Studoval vysokou školu humanitního směru, ale nějak se
mu nepodařilo po jejím absolvování dělat to, co by opravdu chtěl – tj. psát poesii, živit se
hudbou, divadlem či výtvarnou produkcí. Nakonec se neuchytil ani v přidružených
povoláních jako je správce galerie či prodavač a antikvariátu a protože nechtěl
intelektuálně zahnít, rozhodl se, že bude dělat terapeuta v komunitě. V komunitě věnuje
velký prostor posezení s klienty nad kávou, kde si získává body svou intelektuální erudicí.
Literaturu, kterou čtou klienti (nejčastěji horory a romány o druhé světové válce – jak
jinak s jejich životním příběhem) odsuzuje a učí je číst poezii a kvalitní prózu, protože on
je přeci od fochu a je jeho povinností své bohaté vědomosti šířit dál. V jiném případě
přinese do práce svůj divadelní scénář a klienti pak hrají jeho hru či adaptaci na
Kulturfestu, protože jim (ani jemu) nic jiného nezbývá. Zde jsme u jeho ega, zde je
terapeut nenasycen a zde má potřebu se rozhojňovat na úkor druhých, s čímž většinou
nemá nejmenší problém, protože většina klientů v komunitě je ráda, má-li vůbec
dokončené střední odborné vzdělání. Tím pádem je poměr sil je jednoznačně
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nevyrovnaný a terapeut září jako hvězda tam, kde prostě nemůže ztratit body. Ego
jednookého roste na úkor na slepých.
Trenér. Podobně jako předchozí typ i tento měl nadějné vyhlídky, ale z nějakého
důvody se mu nepodařilo je obrátit ve skutečnost. Potkáváme se zde s neuskutečněným
sportovcem. Místo posezení u kávy vyhledává společnost klientů zvláště při sportovních
kláních, kde je samozřejmě králem, neboť zatímco klienti posledních pár let především
fetovali, kradli a potloukali se po ulicích, on pilně trénoval. Takže je schopný uhnat je v
lese během několika set metrů. Posléze je hecuje, ať trénují, ať s ním chodí běhat a
přistupuje k nim jako trenér ke svým svěřencům, vkládá do nich své (ztracené) naděje.
O ty neschopné a obézní klienty se přestává zajímat, přínosní jsou pro něj jen ti, co mu
stačí, co s ním drží krok. S jeho egem je to podobné jako s páně umělcovým. Součástí
jeho já se stávají klienti jdoucí v jeho stopách, na nich je jeho ego rozseto, aby klíčilo a
plodilo nové sportovce. Zároveň egu nehrozí zranění, protože zatímco ega klientů se
teprve dávají do pořádku a řeší si tisíce drobných starostí (takže jim nezbývá tolik času
na tréning), jeho veličenstvo velký sportovec je zde jednoznačně králem.
Skautský vedoucí, hecař. Z těchto typů asi typ mezi klienty nejoblíbenější. Je ho
všude plno, neustále organizuje klientům čas, vždy má po ruce připravenou nějakou
zábavu či hru, do které je schopen všechny vtáhnout. Je naprosto dokonalý, vždy bdělý a
ve střehu. Jeho oblíbenost spočívá v tom, že s ním neexistují hluchá místa, vše je jím (a
jeho egem!) vyplněno a organizováno, všude je, na to se můžete spolehnout. Problém je
ale v tom, kde pak mají místo druzí? Jak se klient naučí sám sebe potencionalizovat, když
je zvyklý být potencionalizován jen svým terapeutem - skautským vedoucím? Když pak
má klient dostat prostor k sebeprosazení (a zaplaťpánbu za něj!), přichází s terapeutem a
jeho potřebou maximálně organizovat své okolí do konfliktu, který nemůže vyhrát,
protože terapeut je (jak už jsme si uvedli) hierarchicky výš. Klient přes něj nevyroste a
to je škoda.
Ten, který přišel vyrůst. V životě nikdy moc nezazářil, vždy se vedle něj našel někdo,
kdo zářil a oslňoval více. On byl vždy ten druhý. Teď ale přišel do komunity, kde vidí
spoustu lidí, kteří jsou na tom velmi špatně a on cítí šanci být náhle konečně někým.
Jeho malé ego cítí v komunitě šanci vyrůst. Jeho prostředím je slabost druhých a jeho
pracovním nástrojem moc, formálně daný hierarchicky vyšší post. Poznáte ho podle toho,
jak miluje všechna možná pravidla, zákazy, represe a jak necitlivě je často schopen je
prosazovat. Má něco z policajta a nerozumí humoru. Dokud ho z tohoto postu nikdo
nesestřelí, ego mu falešně roste.
Závěrem.
Na začátku tohoto textu jsem napsal, že se klient v komunitě těžko chrání zneužití
terapeutem. Nechci to úplně smést se stolu, bránit se jistě lze a formou ochrany je vedle
etických směrnic, personálních standardů, supervize, intervize a pravidelných porad, i
tato práce. Jde samozřejmě a především o sebereflexi, kterou každý terapeut potřebuje
pro kvalitní přístup ke klientovi. Proto tato práce, která se navíc zabývá jen jedním z
mnoha míst, kde může být vztah terapeuta a klienta konfliktní (ostatní konflikty si
samozřejmě zaslouží podobné studie a nebude je zde rozepisovat) a vůbec se nemusí
týkat každého terapeuta. Je ale důležité, aby měl každý i v tomto ohledu jasno v tom, co
dělá, co ho ovlivňuje, kde může být jeho slepé místo. Kde a jak škodí, kde a čím
pomáhá.
Také jsem v práci psal, že klient je v komunitě ovlivňován. Ani tom není nic špatného,
jen je potřeba, aby byl ovlivňován v souladu s jeho vlastním potenciálem, s jeho
vlastními sny. Každému bychom měli dát chvilku čas na vzpamatování se a pak ho začít
pomalu doprovázet k jeho vlastním snům, představám a projektům a pomáhat mu s
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oddělováním těch zdravých a reálných od nezdravých a nereálných. Neměli bychom mu
vnucovat představy a projekty naše. Maximálně mu můžeme ukázat, že my nějaké
máme, jsme s nimi spokojeni a náš život to naplňuje a obohacuje a nechat pak už na
klientovi samotném, zdali naši inspiraci využije či ne. Nebo jinak řečeno - pokud se v
léčbě či doprovázení druhých realizujeme, nezapomeňme, že nejlepší je, pokud naše
realizace a klientův proces jdou vedle sebe, spolu, doprovázejí se a nezaměňují jedno za
druhé.
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EVA KLEMENTOVÁ: Postoje nezaměstnaných a Motivačně poradenský
program

Člověk ke svému zdravému vývoji potřebuje pohyb, aktivitu. Aktivita však musí být spojena se
smyslem, záměrem. Potřeba smysluplné práce se stala výrazným polidšťujícím prvkem našeho života.
Práci považujeme za základní činnost každého člověka a zaujímá v žebříčku společenských hodnot
vysoké postavení. Vnímáme ji nejen jako prostředek k zabezpečení základních lidských potřeb, ale také
v souvislosti se společenským postavením a seberealizací. Pro úspěšné vykonávání práce je důležité, aby každý
vykonával takovou práci, která ho uspokojuje, odpovídá jeho představám a očekáváním.
V ekonomicky vyspělých zemích je důležitá funkčnost pracovního trhu. U nás tomu tak bylo do roku
1948. Se vznikem tržního hospodářství po roce 1989 se znovu začal trh práce pozvolna utvářet. Obnovení tržní
ekonomiky přineslo i pro většinu z nás nový jev - nezaměstnanost. Ta se stala každodenní součástí našeho života
a může se stát i osobní zkušeností každého z nás.
Trh práce v České republice se neustále vyvíjí. Přicházejí nové technologie a zaměstnavatelé mají na
své zaměstnance vyšší požadavky, pokud jde o jejich kvalifikaci, dovednosti a vzdělání. Opatření, která
pomohou snížit nezaměstnanost v ČR nejsou jen v kompetencích Ministerstva práce a sociálních věcí. Na
zvyšování zaměstnatelnosti se musí podílet všechny resorty společně včetně sociálních partnerů.
Fenomén nezaměstnanosti se odráží nejen ve změnách ekonomiky a zátěži státního sociálního systému,
ale má mnoho dalekosáhlých důsledků pro jedince, jejich rodiny a způsob života. Jednou z možností členění
nezaměstnanosti je podle délky jejího trvání na krátkodobou a dlouhodobou. Krátkodobá nezaměstnanost však s
sebou nenese takové důsledky jako nezaměstnanost dlouhodobá. Dlouhodobá ztráta práce a bezúspěšné hledání
zaměstnání má mnoho negativních dopadů povahy zdravotní, sociální, psychologické, ale i celospolečenské. Na
trhu práce se objevují skupiny osob (rizikové skupiny), které jsou ohroženy dlouhodobou nezaměstnaností. Patří
k nim mladí lidé, ženy s malými dětmi, zdravotně postižení občané, starší lidé, lidé s nízkým vzděláním, romské
etnikum.
1.

NEZAMĚSTNANOST
Nezaměstnaný člověk je osoba, která nemá smluvně podložené a placené zaměstnání (práci). Jedinec

bez zaměstnání může být v ČR zaevidován na úřadu práce, a to za podmínek stanovených zákonem o
zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.. Mezinárodní úřad práce (International Labour Organisation) sídlícího v Ženevě
nezaměstnanost definuje následujícími třemi požadavky:
-

nezaměstnaní lidé jsou schopni pracovat (věkem, zdravotním stavem, osobní situací),

-

nezaměstnaní jsou ti, kteří chtějí zaměstnání teď a aktuálně,

-

občané se o zaměstnání skutečně ucházejí (Šramová, 2002).
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V ekonomii se za nezaměstnaného podle Buchtové (2002) považuje osoba produktivního věku, která
splňuje dvě podmínky:
-

nemá placené zaměstnání,

-

aktivně hledá zaměstnání a je ochotna do práce nastoupit.
Autoři Engbersen, Schuyt a Timmer in Sirovátka (1997) popsali tyto typy nezaměstnaných:

-

konformní (jejichž cílem je získat zaměstnání, a proto spolupracují s úřady práce),

-

ritualisty (hledání zaměstnání je rituálním jednáním – dodržují rituály předepsané úřady, ale nevěří
v získání zaměstnání),

-

únikový (rezignují na cíl získání zaměstnání a hledají únik z reality),

-

podnikaví (k dosažení cíle spotřeby volí jiné prostředky, využívají neformální ekonomiku ke zvýšení
svých příjmů k sociálním dávkám),

-

kalkulující (svůj volný čas v nezaměstnanosti využívají k jiným činnostem než k hledání zaměstnání
např. práce v domácnosti, samostudium),

-

autonomní (mají zcela jiné hodnoty např. preferují výhody volného času před spotřebou a tudíž
přizpůsobí své potřeby omezeným sociálním dávkám).

2.

DLOUHODOBÁ NEZAMĚSTNANOST
Dlouhodobě nezaměstnaní se ve velké míře podílejí na celkové nezaměstnanosti. Představují podle

Salbota (in Heller et. al., 2002) rizikovou skupinu, která se velmi těžce uplatňuje na trhu práce. V případě, že
dlouhodobě nezaměstnaní neztratí zájem o práci a necítí se zbyteční pak tento potenciál se dá využít v další práci
s nimi. Ztráta motivace pracovat je významným činitelem v procesu hledání zaměstnání na trhu práce.
Dlouhodobá nezaměstnanost má nepříznivé důsledky pro nezaměstnaného i pro společnost. Jak uvádí
Šramová (in Heller et. al., 2002) dlouhodobá nezaměstnanost má z pohledu jednotlivce sociální důsledky, jako je
snížená životní úroveň, nárůst napětí v rodině a v dalších interpersonálních vztazích. Z psychologického hlediska
se jedná o prožívání úzkosti, nedostatku odpočinku, pocity smutku, sociální izolace, stavy deprese, beznaděj,
apatie. Ze strany společnosti především tlak v oblasti financí. Především se jedná o nároky na státní rozpočet, ale
také se zvyšují sociálně patologické jevy a zvyšování nestability společnosti.
Na vymezení problémů dlouhodobé nezaměstnanosti se názory různí. Podle Mikšíka a Wagnerové
(2001) je nemožnost, neschopnost nebo nechuť zařadit se do pracovního procesu po dlouhou dobu závažným a
velice složitým problémem. Nelze ji řešit globálně, ale je nutné ji rozčlenit a vnitřně diferencovat. Dlouhodobou
nezaměstnaností nejsou ohroženy všechny skupiny pracovníků stejně. K rizikovým skupinám patří zejména
ženy, absolventi škol a mladiství, handicapované skupiny, pracovníci předdůchodového věku a pracovníci
s nižším vzděláním a kvalifikací.
Dlouhodobá nezaměstnanost podle Mareše (1998) postihuje nepružnou pracovní sílu, hůře se uplatňují
ti lidé, kteří měli stabilnější práci. Dále postihuje nekvalifikované osoby, osoby s osobními i sociálními
handicapy, příslušníky etnických menšin a imigranty, populaci z venkovských a zaostávajících oblastí, osoby se
zdravotním postižením a mladistvé.
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Uplatnění člověka na trhu práce podle Buchtové (in Výrost, Slaměník, 2001) je podmíněno řadou
charakteristik (věk, zdravotní stav, vzdělání, pohlaví, příslušnost k etnické skupině), které vyčleňují skupiny lidí
s větším rizikem ztráty práce a předurčují je pro dlouhodobou nezaměstnanost. Tyto skupiny jsou také vystaveny
riziku opakované nezaměstnanosti.
Citovaní autoři se shodují na těchto skupinách dlouhodobé nezaměstnanosti: mladí lidé, ženy s malými
dětmi, zdravotně postižení občané, starší lidé, lidé s nízkým vzděláním, romské etnikum.
3.

REAKCE NA ZTRÁTU ZAMĚSTNÁNÍ
Člověk, který ztratil zaměstnání, reaguje na tuto změnu podle Latacka a Kaufmana (in Vágnerová,

1999) v těchto čtyřech fázích:
1) První reakcí na ztrátu zaměstnání bývá šok z propuštění. Pak následuje vztek, že tomu tak skutečně
je. Následující pocity nemusejí být jen negativní. U člověka se může projevit pocit úlevy, volnosti a dostatku
času.
2) Ve druhé fázi se nezaměstnaný pokouší aktivně hledat nové zaměstnání a je optimistický, avšak v
případě, že v krátké době zaměstnání nenajde, jeho postoj se mění.
3) Ve třetí fázi nezaměstnaný zjišťuje, že je ohrožen stále více a trvalejším způsobem než se mu zdálo
na počátku. Svou situaci prožívá jako stresující, ztrácí pocit pohody, cítí napětí, úzkost, depresi a postupně se
stává pesimistickým.
4) Pokud nezaměstnaný i nadále nemůže najít zaměstnání, adaptuje se na styl života nezaměstnaného.
Člověk přestává být aktivní, ztrácí naději, snižuje své aspirace i sebehodnocení.
Každý nezaměstnaný má různé adaptační schopnosti, které ovlivňují různé životní situace. Podle
Lazaruse a Bollové (in Plesník et al., 2004) existují dva typy nezaměstnaných:
1) Aktivní – neustále se snaží vyhledávat nové informace ve všech dostupných zdrojích, stresová
situace ztráta zaměstnání vede tohoto člověka k mobilizaci psychické energie.
2) Pasivní – novým informacím se vyhýbá, vyčkává na to, že situace se vyřeší sama, snaží se na situaci
nemyslet, tím se snaží eliminovat stresové podněty na minimum.
4.

DŮSLEDKY NEZAMĚSTNANOSTI
Nezaměstnaný se podle Vágnerové (1999, s. 398) „dostává mimo oblast normy, je v naší společnosti

vnímán jako výjimečný, a o to silnější jsou reakce společnosti na něj.“ Ztráta zaměstnání u člověka vyvolává:
-

psychické a somatické reakce, se kterými se musí vyrovnat,

-

sociální reakce (změny v postojích společnosti vůči nezaměstnanému).
Prožívání a důsledky nezaměstnanosti jsou podle Plesníka et al. (2004) individuálně podmíněné, záleží

na obranných mechanismech, na jeho vnitřní odolnosti a sociálním zázemí, na kvalitě fungování jednotlivých
složek psychického života.
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Ztráta zaměstnání podle Buchtové (2006) postihuje celou psychiku člověka. V první řadě je to vysoká
míra stresu, porušení režimu práce a odpočinku, ztráta smyslu života. Člověk se cítí osamělý, uzavřený do
sebe, sociálně izolovaný, trpí nedostatkem sociálních kontaktů, objevují se deprese, rezignace, ztráta sebeúcty.
4.1.

Zdravotní rizika nezaměstnanosti
Již výzkumy z třicátých let naznačily souvislosti mezi nezaměstnaností a zhoršením zdravotního stavu

populace. Problém vztahu mezi nezaměstnaností a fyzickým zdravím spočívá ve stresu, který atakuje imunitní
systém a poškozuje kardiovaskulární systém člověka (Mareš, 1998). Zvládání stresu a životních těžkostí, jak se
domnívá Křivohlavý (2001), je dynamickým procesem, ve kterém dochází k vzájemným interakcím mezi
člověkem a stresovou situací. Na jedné straně je nutno vidět predispozice a možnosti osoby a na druhé straně
prostředí, které na člověka klade určité požadavky. Zdravotní ohrožení, které přináší stres, bývá podle
Vágnerové (1999) zesíleno faktory, jako jsou kouření, požívání alkoholu, léků a drog. Nezaměstnanost také
zvyšuje riziko sebevražedného jednání.
4.2.

Sociální důsledky nezaměstnanosti
Nezaměstnanost je spojena se ztrátou sociální role a se snížením sociální prestiže. Profesní role je

nedílnou součástí jeho identity a spojuje ho se společností (Vágnerová, 1999).
Ztrátou zaměstnání člověk ztrácí sociální kontakty, které přináší samotné zaměstnání. To vede k jeho
sociální izolaci. Ztráta zájmu o kontakty s bývalými spolupracovníky pramení z toho, že spolu nesdílejí společné
životní zkušenosti.
Dalším motivem omezení sociálních kontaktů na straně nezaměstnaných je pocit vlastní stigmatizace
ztrátou zaměstnání. S tím souvisí přerušení sociálních kontaktů, jež s původním zaměstnáním přímo nesouvisejí.
Tak jako nelze nahradit práci v zaměstnání volným časem, nelze tyto širší sociální kontakty nahradit kontakty
v nejbližším okolí.
Podle Goffmana (in Munková, 2001) stigmatizace znamená předem dané negativní hodnocení člověka,
generalizované na celou jeho osobnost. Sociální izolací nezaměstnaných se především rozumí jako jejich izolace
od majoritní - zaměstnané populace. Sociální izolace je spojena s řadou faktorů, kde významnou roli hraje věk.
4.3.

Rodina
Nezaměstnanost nezasahuje jen ty, kteří ztratili zaměstnání. Pociťuje ji jak jejich nejbližší rodina, tak i

rodina širší. Při hledání důsledků nezaměstnanosti v životě člověka je tedy nutno vidět nejen jeho osobní odezvu
na situaci, ve které se ocitl, nýbrž i odezvu jeho rodiny, jeho domácnosti jako celku, která má své priority, své
zdroje, své normy a požadavky na jednotlivé členy. Nezaměstnanost působí na rodinu nejen finančními potížemi,
které vyvolává, ale i:
-

strukturální dezorganizací a krizí (krize rodinného systému a narušení denních rodinných zvyklostí),

-

změnami v sociálních vztazích a sociální izolaci rodiny v nezaměstnanosti,

-

změnou postavení nezaměstnaného jedince v rodinném systému (ztráta statusu a autority, která je
odvozená ze zaměstnání a z příspěvku k příjmům rodiny),

-

změnami v rozdělení domácí práce.
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Na jedné straně nezaměstnanost může rozbít vztahy mezi členy rodiny, na druhé straně se rodina může
paradoxně stát útočištěm pro nezaměstnaného (Mareš, 1998). Jak uvádí Buchtová (2000), rodinné zázemí je pro
nezaměstnaného životní oporou, které mu pomáhá překonávat obtížnou životní situaci. Tato situace prověří
kvalitu rodinných vztahů a lépe ji zvládají ti, kteří se mohou o někoho opřít a otevřeně hovořit o své situaci bez
výčitek a litování.
Rodina s nezaměstnaným členem domácnosti podle Kuchařové (1992) má vliv na životní podmínky
celé rodiny. Zejména jejich finanční situace a její odraz ve vědomí a chování. Příjmová situace těchto rodin je
podmíněna také věkem, vzděláním, rodinným stavem nezaměstnaného, složení domácnosti, počet
nezaopatřených dětí, ekonomicky aktivních a neaktivních členů rodiny. Důsledky nezaměstnanosti postihují
v první řadě možnosti zajišťování základních materiálních potřeb a v druhé řadě pak materiální potřeby „kulturní
a sociální“. Dopad na sociální vztahy v rodině a psychologické důsledky jsou vnímány jen okrajově.
4.4.

Psychické reakce nezaměstnaného
Prožívání nedobrovolné ztráty zaměstnání je podle Buchtové (2006) velkou psychickou i sociální

zátěží. Dochází k tomu i v případě, jsou-li zaměstnanci o propuštění informováni předem. Zvládání situace
v nezaměstnanosti je velice individuální a je podmíněno řadou faktorů. Nezaměstnanost lépe vnímají lidé, kteří ji
chápou jako novou osobní šanci. Velkou roli tady hraje věk, pohlaví, kvalifikace, pracovní zkušenosti, finanční
zázemí a délka ztráty zaměstnání.
4.4.1.

Vnímání času
Časová struktura dne je podle Vágnerové (1999) určena zaměstnáním. V nezaměstnanosti, jak uvádí

Mareš (1998), jedinec ztrácí režim v časové struktuře dne a vnímání času. Tyto důsledky nezaměstnanosti mají
nejvýraznější psychologické dopady na člověka. Pro nezaměstnaného přestává být čas důležitý. Chybí mu
podněty k smysluplné činnosti, chybí mu kontakty s lidmi, upadá do pasivity a stává se, jak uvádí Vágnerová
(1999), apatickým. Prožívání času je považováno za nepříjemné až stresující.
4.4.2.

Uspokojování potřeb
Vlivem nezaměstnanosti se podle Vágnerové (1999) mění i motivace, protože mnoho potřeb nemůže

být uspokojováno v obvyklé míře. Jedná se zvláště o tyto potřeby:
1) potřeba stimulace (nezaměstnaný může být frustrován nedostatkem podnětů, ztrátou životního
stereotypu, narušením denního režimu),
2) potřeba aktivity (nezaměstnaný nemá žádnou povinnost a může upadat do apatie a nečinnosti),
3) potřeba smysluplného učení (po určité době nezaměstnaný ztrácí schopnosti a dovednosti, dochází ke
stagnaci osobnosti, někdy i k jejímu úpadku, na druhé straně se učí novým strategiím, a to především obranným,
které uplatňuje při zvládání zátěže v nezaměstnanosti),
4) potřeba citové jistoty a bezpečí (ztráta zaměstnání představuje pro člověka ohrožení a zvyšuje pocit
nejistoty),
5) potřeba otevřené budoucnosti, naděje (člověk podle Křivohlavého (2002) uspokojuje své životní cíle
a při ztrátě zaměstnání lze předpokládat, že může negativně ovlivnit kvalitu jeho dalšího života).
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4.4.3.

Změny v chování
Člověka může, jak uvádí Vágnerová (1999), nezaměstnanost ovlivnit i v jeho chování. Nezaměstnanost

může člověka buď aktivizovat (člověk se snaží za každou cenu najít zaměstnání), nebo naopak se jeho aktivita
důsledkem nezaměstnanosti sníží (člověk se stává apatickým a nezaměstnanost bere jako osud).
4.4.4.

Životní úroveň
V nezaměstnanosti člověka postihují značná finanční omezení. V průběhu nezaměstnanosti jedinec

většinou žije z podpory v nezaměstnanosti nebo jen ze sociálních dávek. Tento příjem podle Mareše (1998) ztěží
pokrývá potřeby rodiny a může vést až na okraj chudoby a nouze. V případě dlouhodobé nezaměstnanosti se
finanční a existenciální situace rodiny zhoršuje radikálněji. Žít v těchto podmínkách pro celou rodinu
nezaměstnaného znamená velké snížení životní úrovně.
4.4.5.

Deprivace

S postavením nezaměstnaného jedince či celé jeho rodiny souvisí, jak Mareš (1998)
uvádí, i deprivace. Deprivace nezaměstnaných je spojena s vyloučením těchto jedinců ze
sociálních vztahů a s vyloučením konzumu, který je velmi významný pro dnešní společnost.
Podle Vágnerové (1999) deprivace je stav, kdy některá z biologických nebo psychických
potřeb není uspokojena v dostatečné míře, přiměřeným způsobem a po dostatečnou dobu.
Frustrace je definována jako stav vyvolaný překážkami, který ohrožuje, oddaluje nebo
znemožňuje naplnit určitou potřebu. Frustrace motivuje buď k překonání, nebo k obcházení
překážky a často vede k agresi (Výrost, Slaměník, 1997).
Pokud deprivace souvisí s neschopností vlastnit určité množství zboží pak může mít charakter absolutní
nebo relativní:
- Absolutní deprivace je chápána především jako existenční ohrožení. Hrozí jen ve výjimečných
případech, kdy jedinec z nějakých důvodů propadne sociální sítí.
- Relativní deprivaci s sebou nezaměstnanost přináší i tehdy, jestliže nepředstavuje existenční ohrožení.
Ta je dnes silnější než dříve. Jde o neuspokojení materiálních a jiných potřeb, které jsou považovány za běžné,
standardní, žádoucí. Relativní deprivace znamená strádání po stránce psychické.
4.5.

Postoje a kvalita života v nezaměstnanosti
Dlouhou dobu se předpokládalo, že kvalita života souvisí s ekonomickým růstem. Kvalita života je dnes

podle Frankovského, Kentoše (in Buchtová et al., 2004) široce akceptovatelnou kategorií vědy, ale stala se
součástí běžného života. Do oblasti kvality života zasahuje i neúspěch při hledání zaměstnání, ale také obava
zaměstnaných ze ztráty zaměstnání, což má negativní důsledky ekonomické, sociální, psychické i zdravotní.
Charakteristiky nezaměstnanosti a kvality života mají multidisciplinární charakter a je v centru pozornosti
různých vědních disciplín – psychologické, sociální, sociologické, sociálně-politické, medicínské, ekonomicko-
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hospodářské, legislativně-právní Kopcová (in Schuller, 2003). Tato skutečnost je pro většinu vědních disciplín
výzvou k výzkumné aktivitě.
Pro hodnocení kvality života jak uvádí Buchtová (in Buchtová et al., 2004) je důležitější vlastní názor
jedince na stanovení priorit oblastí kvality života než stanovený a posuzovaný vnější systém hodnot. Jednotlivé
dimenze kvality života mají pro každého jedince odlišnou závažnost. V průběhu života jednice dochází
v důsledku překonávání různých situací ke změnám v pořadí důležitosti dimenzí kvality života.
Podle výzkumu Buchtové zaměřené na kvalitu života dlouhodobě nezaměstnaných řadí nezaměstnaní
důležité životní oblasti v pořadí - rodina, zdraví, práce, duševní pohoda a vztahy mezi lidmi.
Rodina - jako symbol porozumění, spokojenosti a sounáležitosti,
- jako psychická opora (symbol bezpečí, zázemí a jistoty),
- jako nejdůležitější hodnota v životě,
- zázemí pro výchovu dětí,
- jako smysl života (seberealizace).
Rodina je vnímána u nezaměstnaných jako psychická opora v době ztráty zaměstnání. Nezaměstnaní nacházejí
v rodině duševní rovnováhu, rodina navrací psychickou vyrovnanost. Situace nezaměstnanosti prověřuje kvalitu
rodinných vztahů a lépe je zvládána těmi, kteří se mají o co opřít, mají možnost o své situaci otevřeně hovořit
s blízkými.
Zdraví představuje nejvyšší životní hodnotu i z hlediska získání a udržení pracovního místa. Lidé se změněnou
pracovní schopností mají, z pohledu stále většího důrazu na produktivitu práce a výkon, čím dál menší šanci najít
práci. Délka evidence zdravotně postižených několikanásobně převyšuje dobu evidence zdravých jedinců. Mezi
nezaměstnaností a zhoršeným zdravotním stavem existuje souvislost např. úzkost, vnitřní neklid, podrážděnost,
bolest hlavy, nespavost, zvýšená únava, hypertenze, žaludeční vředy, onemocnění srdce, problémy s páteří. Jak
uvádí Šléšková et al. (in Schuller, 2003) ve svém výzkumu hodnocení zdraví absolventů středních škol
zaměstnaných a nezaměstnaných, že existuje rozdíl v hodnocení zdraví mezi těmito kategoriemi. Nezaměstnaní
absolventi se cítí hůře než absolventi zaměstnaní.
Práce

je nejčastěji spojována s potřebami – seberealizace, finanční nezávislosti, životní jistoty, životního řádu,

sociálního zázemí, citové odezvy.
Smysluplnost života a dlouhodobá nezaměstnanost Rozdíl hodnot smysluplnosti života mezi nezaměstnanými a
zaměstnanými je významný. Práce dodává lidskému životu smysl a řád. V případě ztráty zaměstnání, žádná
aktivita nemůže práci plnohodnotně nahradit.
Na základě dalších výzkumů došla Buchtová (2006) k přesvědčení, že se vzrůstajícím věkem korelují
finanční povinnosti, sociální a rodinné očekávání, touha po kariéře, potíže zaučit se v novém zaměstnání.
Chování těchto lidí je podle Buchtové ovlivněno faktory minulého období společnosti. Jedná se o nedostatečnou
profesní sebereflexi, o snížený pocit odpovědnosti za rozvoj vlastních schopností, o myšlenkovou strnulost, ale
také o neprožitou zkušenost ztráty zaměstnání či jeho změny, o chybějící schopnost vyrovnat se s pocity
méněcennosti při ztrátě zaměstnání.
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Podle výsledků výzkumu Kolarčika (2005) lze říci, že pokud je člověk vnitřně přesvědčen o svých
vlastních schopnostech, je se svým životem více spokojen. Životní spokojenost u zaměstnaného nesouvisí jen
s úspěšným uplatňováním vlastních schopností, ale také souvisí se vztahy na pracovišti, vědomí kontroly a vlivu
na svět okolo něho. Situace nezaměstnanosti narušuje osobní identitu a vytrhává člověka ze vztahů s lidmi. U
nezaměstnaného je kontrola vztahů méně podstatná a životní spokojenost takovým způsobem neovlivňuje.
Faktory, které hrají významnou roli pro získání zaměstnání jsou podle Schraggeové (in Schuller, 2003)
věk, zdravotní stav, připoutanost k minulému zaměstnání a osobnostní charakteristiky (sebedůvěra,
sebehodnocení, očekávání vlastního úspěchu, důvěra ve své schopnosti).
5.

MOTIVAČNĚ PORADENSKÝ PROGRAM
Práce se zabývá strukturou postojů nezaměstnaných ve vybraných aspektech jejich života. Vycházíme z

předpokladu, že práce je činnost, která je zdrojem zasloužené finanční odměny, odpovídá biologické potřebě
člověka a potvrzuje jedinečnost individua ve vztahu ke společnosti. Ztráta zaměstnání se tak stává zátěží jak po
stránce zajištění obživy a společenského zařazení, tak po stránce vlastní sebeúcty a fyzického i duševního zdraví.
Vycházeli jsme z toho, že krátkodobou nezaměstnaností není člověk příliš poznamenán. Naopak je
tomu u dlouhodobé nezaměstnanosti, která má pro člověka dalekosáhlejší důsledky. Krátkodobá nezaměstnanost
přináší frustraci, u dlouhodobé nezaměstnanosti jde o fyzickou a psychickou deprivaci, což s sebou nese
důsledky zdravotní, sociální a psychické. Kvalita života u dlouhodobě nezaměstnaných je řazena v pořadí
důležitosti – rodina, zdraví, práce, duševní pohoda a vztahy mezi lidmi. Obyvatelé spadající do kategorie nejvíce
ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností spadají - mladí lidé, ženy s malými dětmi, zdravotně handicapovaní,
starší lidé, lidé s nízkým vzděláním, romské etnikum.
Z pozice adaptability člověka na různé životní situace se rozlišují dva typy nezaměstnaných. Typ
aktivní – nepodléhající stresové situaci v nezaměstnanosti, projevující se aktivitou a mobilizací psychické
energie a typ pasivní – rezignující na danou situaci.
Ke snížení míry nezaměstnanosti využíváme nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. K těmto nástrojům
řadíme veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa, rekvalifikace, individuální přístupy
k nezaměstnaným, projekty určené nejhůře zaměstnatelným skupinám uchazečů (rodiče po mateřské a
rodičovské dovolené, lidé s nedokončeným vzděláním, osoby nad 50 let, zdravotně postižené osoby, příslušníci
národnostních menšin apod.).
Za nejvíce prospěšné nástroje aktivní politiky zaměstnanosti jsou považovány rekvalifikační a
motivačně poradenské programy. Nejenom z pohledu zaměstnavatele, který získává zaměstnance s vyšší
kvalifikací, ale především je to investice do samotného člověka, který svým sebevzděláním zvyšuje svůj
potenciál.
Podíváme se blíže na pojetí motivačně poradenských programů. Jedná se o jednu z forem poradenského
programu uskutečňovaného skupinovým i individuálním poradenstvím. Je především určena pro klienty, kterým
je věnována zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání (dlouhodobě nezaměstnaní a rizikové skupiny
nezaměstnaných). Délka programu se obvykle pohybuje mezi čtyřmi až šesti týdny. Motivační programy
využívají vlastnosti skupiny, kterou individuální poradenství neumožňuje. Skupinová dynamika dodává práci
s klienty energii, náboj, tvořivost, směřuje ke změně, která musí nastat, aby se zlepšily vnitřní a vnější podmínky

75

klienta (Holeček, 2003). Skupina podporuje rozvoj komunikace, prohloubení znalostí, dovedností a získání
určitých vzorců či způsobů chování a klienta obohacují pro jeho každodenní život. Cílem je rozvoj efektivních
osobních strategií pro překonání období nezaměstnanosti a znovu uplatnění na trhu práce. Výběr nástrojů a
postupů, které jsou do motivačního programu zahrnuty, se liší a záleží vždy na povaze a relevantnosti situace či
problémů, který převažuje v dané skupině účastníků. Obvykle má charakter zážitkově koncipovanému přenosu
zkušeností na účastníky kurzu. Aktivity jsou zaměřené na sebepoznání a nácvik praktických dovedností
důležitých pro úspěšné nalezení zaměstnání (kdo jsem, kam směřuji, jak se prezentovat při výběrovém řízení, jak
se ptát a na co se ptát, jak pracovat s řečí těla, jak zvládnout otázky a námitky, jak zvládat krizové situace,
uvědomění si svých předpokladů pro pracovní uplatnění, vlastní silné a slabé stránky, stanovení plánu rozvoje).
Důraz je kladen na hloubku prožitku a na uchycení naučených technik v chování účastníků. Cestou zážitkového
pojetí si účastníci vytváří vlastní způsoby řešení různých situací, které mohou při hledání zaměstnání a
v pracovním procesu vzniknout. Motivační programy obvykle zahrnují některou z forem hraní her a modelových
situací, které směřují k tomu, aby si účastníci situace zažili a uměli na ně v běžném životě reagovat. Předávání
teoretických informací se omezuje na minimum a týkají se především témat spojených s legislativní úpravou
pracovně právních vztahů a s vytvořením osobního portfolia. Po absolvování takovéhoto motivačně
poradenského programu je vidět změna v postojích jednotlivých účastníků. Samozřejmě, že se jedná o zcela
individuální změnu a v různé míře. Účastníci programu se cítí mnohem lépe než před vstupem do programu.
Projevuje se to zlepšením nálady, uvolněním, zvýšenou sebejistotou, pocitem smyslu a důležitosti na světě.
Během programu si opět oživí denní režim spočívající v pravidelné docházce ve stanovený čas na určené místo,
kde setrvají určitou dobu a pracují, a to především na sobě. Ve skupině navazují nové sociální kontakty. Po
ukončení programu mají ochotu se s některými účastníky i nadále setkávat. Zjistí, že nejsou v situaci sami a také
si uvědomí, že jsou na tom obdobně ne-li lépe než někteří jiní účastníci programu. Věří, že se jim podaří roli
nezaměstnaného zvládnout a učinit vše k tomu, aby se jim podařilo najít vhodné zaměstnání. Dopady programu
má i pozitivní vliv na účastníky z pohledu zlepšení vztahů a komunikace jak v rodině, tak v kontaktu s okolím.
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1. Úvod
Práci s obézními dětmi a dětmi s nadváhou jsem se začala věnovat v roce 2006 jako ko-lektorka rodinných kurzů
pod záštitou společnosti STOB (Stop Obezitě). Společnost vznikla v ČR v roce 1991, sdružuje okolo tří stovek
odborníků, jejichž cílem je pomáhat obézním zvládat nadbytečné kilogramy. Aktivity společnosti STOB byly
založeny na metodě kognitivně-behaviorální psychoterapie, která bývá považována za jednu z nejefektivnějších
metod terapie obezity. Společnost STOB v současnosti cílí převážně na dospělou klientelu, od roku 2006 byly
otevřeny první kurzy cílené na klientelu dětskou.
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V roce 2008 vzniká pod záštitou organizace STOB občanské sdružení Hravě žij zdravě cílené již pouze na terapii
dětské obezity a nadváhy. Zde postupně dochází k obohacení metodiky vedení kurzů, a to rozšíření metodiky
postavené na metodách terapie KBT o některé prvky rodinné terapie. Původní metodika zahrnovala složku
pohybovou (společné cvičení rodičů a dětí) a složku edukační. Nové pojetí kurzů je obohacené o terapeutickou
práci s rodiči v rámci skupiny. Na budování nové metodiky jsem se aktivně podílela a pilotní projekt proběhl
v roce 2009. V současnosti si stále více uvědomuji, že je třeba stále hledat nejefektivnější přístup k léčbě této
problematiky a rozšiřovat ji o další poznatky a principy různých terapeutických škol.
V současné době je sdružení Hravě žij zdravě jedinou organizací v ČR zabývající se přímou systematickou
léčbou dětské obezity a nadváhy, nabízející kontinuálně péči rodinám.
2. Obezita, nadváha
Obezita je nemoc - dle MKN (E 66) patří do kategorie Nemocí endokrinních, výživy a přeměny látek. Je to
metabolické celoživotní onemocnění definované jako multifaktoriálně podmíněná metabolická porucha
charakteristická zmnožením tělesného tuku. Je důsledkem interakce genetických dispozic s faktory zevního
prostředí (Hainerová I., 2009). Podle výzkumu prováděného Světovou zdravotní organizací WHO ve 12
evropských zemích z roku 2008 (Studie Childhood obesity surveillance initiative) bylo zjištěno, že v České
republice trpí nadváhou 15% (!) sedmiletých chlapců, z toho 8,2% je obézních, u sedmiletých dívek se prokázalo
12,7% (!) s nadváhou, z toho 5,4% je obézních. Studie České obezitologické společnosti (Životní styl a obezita
2005) potvrdila též souvislost mezi frekvencí pohybové aktivity a normální tělesnou hmotností.
U dětí určujeme obvyklou úroveň obezity z percentilových grafů Českého antropologického výzkumu dětí a
mládeže, provedeného v roce 2001 Státním zdravotním ústavem. U dětí do 5 let používáme k určení graf poměru
hmotnosti k tělesné výšce, u starších pak graf BMI. V grafu hmotnosti k tělesné výšce jsou uvedeny pouze
základní percentily, v grafu BMI jsou doplněny hodnoty 85. percentilu, od kterého jsou děti ohroženy rozvojem
nadváhy, a 99. percentilu, od kterého začíná závažná obezita. Dle stupně nadváhy a možných zdravotních rizik
pak hovoříme o nadváze, mírné obezitě a vážné obezitě. Samozřejmě je třeba vždy brát v úvahu též stavbu
kostry těla a svalové rozložení a genetickou predispozici.
Pokud by výše zmíněná definice přesně vystihovala problematiku obezity, měla by být terapie doménou
somatické medicíny a somaticky orientovaných lékařů, a bohužel zatím tomu tak často je. Obezita je však
mnohdy projevem daleko hlubších souvislostí jako jsou narušené kognice a emoce, narušené vztahy v rodině
(život v neúplné rodině, hádky, agrese), nedostatek pozornosti věnovaná rodiči, citová deprivace dítěte a další.
3. Léčba a terapie dětské obezity v ČR
Při terapii dětské obezity v ČR lze v zásadě stavět na třech základních pilířích – 1. zdravotnické zařízení
(praktický lékař, endokrinolog, obezitolog), 2. Pobyt v dětských lázních, 3. Rodinný kurz snižování nadváhy.
3.1. V ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost se často setkáváme s nedostatkem času na potřebné
poučení a informování rodičů, jakým způsobem si poradit s jídelníčkem dítěte, a už vůbec ne na podporu rodiče
samotného. V některých osvícenějších zařízeních mají edukovanou zdravotní sestru, která se rodičům i dítěti
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může věnovat častěji než lékař a předat více informací a více podpory, nicméně ve velké většině to opět není čas
dostatečný pro komplexní řešení této problematiky. Podobné je to v ambulancích endokrinologie či
v obezitologických poradnách, kam se lidé s touto problematikou nejčastěji obracejí. Lékaři mohou, vzhledem
ke své odbornosti, dát klientovi dostatečné rady, instrukce a doporučení jak naložit s dětským jídelníčkem, ale
není vinou lékaře, že bohužel nezbývá čas poskytovat i podporu psychologickou, která se při řešení této
problematiky ukazuje jako velmi významná. Výhodou výše zmíněné pomoci je její hrazení pojišťovnou.
3.2. Pobyty v lázních jsou častým řešením léčby dětské obezity. Děti (ve věku 3 – 18 let, bez doprovodu rodičů)
podstupují cca 6ti týdenní komplexní léčebný program. Návrh na lázeňskou léčbu vystavuje praktický lékař, je
plně hrazen pojišťovnou. Program se zaměřuje na 3 nejdůležitější oblasti: dietoterapii – je kladen důraz na
pravidelný jídelní režim, výběr a přípravu potravin, pohybovou terapii a psychoterapii (KBT) – soustřeďuje se na
trvalou změnu nevhodných stravovacích a pohybových návyků a na budování návyků nových, funkčních. Pokud
se týká snížení hmotnosti, je tento způsob terapie úspěšný. Kámen úrazu nastává tehdy, navrací-li se dítě zpět do
své rodiny. Tam totiž k žádné změně nedošlo, dítě se vrací do stejných nezměněných rodinných stereotypů a
vzorců chování, ze kterých odešlo před šesti týdny. Návrat na původní hmotnost tedy bohužel bývá poměrně
rychlý.
3.3. Rodinné kurzy snižování nadváhy společnosti STOB – Hravě žij zdravě, se snaží složku psychologické
podpory rodiny do svého programu zahrnout. Kromě dietoterapie a pohybové terapie se věnují psychoterapii, a
to s důrazem na práci s rodičem. V rodinných kurzech se rodič nebo oba rodiče aktivně spolu s dítětem účastní
změny životního stylu, problém tedy není chápán jenom na straně dítěte, ale je vnímán jako problém celé rodiny.
Tento komplexní přístup se jeví díky zahrnutí celého rodinného systému do terapie jako nejefektivnější.
Ač se tento pohled (propojení péče lékařské - somatické, tělovýchovné a psychologické) může zdát zcela
samozřejmým, na konferencích v ČR věnovaných obezitě a související problematice se dle mé zkušenosti z roku
2009 a 2011 – Konference Dětská obezita v teorii a praxi v Poděbradech, věnuje nepoměrně více prostoru
stránce somatické.
4. Rodinné kurzy snižování nadváhy
4.1. Struktura a metodika kurzů
Jako ideální počet účastníků pro nejefektivnější práci se jeví cca 5 - 8 dvojic (rodič-dítě). Cílovou skupinou jsou
děti 7 – 14 let s nadváhou společně s rodičem (s nadváhou i štíhlý) - nejčastěji matka, otec, prarodič, někdy i
sourozenec. V ideálním případě dochází celá rodina. Kurzy navštěvují i děti s normální hmotností či lehkou
nadváhou – po redukci např. v lázních či dítě s domnělou nadváhou.
Kurzy jsou plně hrazeny klientem, je vyžadována pravidelná účast dítěte i rodiče a maximální spolupráce celé
rodiny.
Klient přichází do naší péče nejčastěji na doporučení praktického lékaře či endokrinologa, nebo rodič vyhledá
sám pomoc na internetu po neúspěšných pokusech změnit dítěti stravování.
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Setkání probíhají 1x týdně po dobu 10-12 týdnů formou uzavřené skupiny. Sezení trvají 2 - 2,5 hodiny. Obvykle
se otevírají 3 běhy v jednom roce.
Kurz staví na 4 hlavních pilířích:
a) Pohybová terapie – V první části (1 hod.) se děti účastní pohybové aktivity s cvičitelkou. Děti zde, na
rozdíl od školního prostředí, kde jsou většinou díky nadváze spíše mezi těmi „méně šikovnými“, mají
možnost zažít pocit úspěchu mezi dětmi stejně „handicapovanými“. V některých případech se jedná o
jedinou pohybovou aktivitu, kterou během týdne mají, rodiče je totiž často omlouvají ze školní TV.
b) Skupinová terapie rodičů – zatímco se děti věnují pohybové aktivitě, rodiče se setkávají v rámci polostrukturované skupiny vedené dvěma lektory/terapeuty, kde se věnují tématům podpory dítěte a úloze
rodiče v celém procesu redukování váhy a změně životního stylu v rodině. Často se otevírají témata
vztahová, rodinná, osobní, týkající se primární rodiny rodiče nepřímo ovlivňujícím problém.
c) Edukačně - motivační část – Ve druhé části sezení (1,5 hod.) se děti společně s rodiči hravou formou
dozvídají nové poznatky, budují a upevňují nové návyky, soutěží.
d) Domácí práce – klienti (rodiče i děti) mají pravidelné domácí úkoly – zapisují si denně jídelníček
(skladbu potravy, pitný režim, čas jídla a pohybovou aktivitu). V každé lekci pak dostávají další úkol
k pozorování sebe sama (např. děti – sledovat ve kterých situacích mají chuť na sladké, rodiče –
pozorovat své pocity při odmítání sladkého dítěti).
e)
4.2. Metodika
Témata:
Lekce
1.

2.

3.

4.

Edukační část
(děti a rodiče společně)
- Vysvětlení principu kurzu.
- Struktura a pravidla kurzu.
- Záznamy jídelníčků.
- Motivační úvod ke hře
provázející celý kurz.

Terapeutická část
(rodiče)
- Očekávání rodičů.
- Ujasnění si úlohy v procesu změny
životního stylu v rodině.
- Skutečné motivace – proč skutečně
přicházím?

- Problematika jídelního režimu
(význam a důležitost jeho
dodržování).
- Snídaně, svačiny.
- Problematika pitného režimu.

- Motivace mého dítěte, jak ji mohu
podporovat? Jaký je můj styl
podporování a motivace?
- Zapojení dítěte do přípravy jídla
(svačin, snadnější vaření).
- Jakým způsobem řídím přípravu
jídla? Kdo všechno je za to
zodpovědný? Mohu část kompetencí
předat dítěti?

- Význam zeleniny a ovoce.
- Problematika sladkých a
tučných potravin s
tzv.“fujtajblíky“.
- Princip „zdravého talíře“ jako
pomůcky pro vhodné zastoupení
živin.
- Školní stravování.

Pohybová část
(děti)
- Seznámení
s cvičitelkou.
- Testování
pohybové zdatnosti
zátěžovými testy
formou hry.
- Pohybová aktivita
formou míčových
her, soutěživých
her, posilování,
protahování,
relaxace.
(2. - 9. lekce)

- Přednáška nutričního terapeuta.

- Jaké jídelní zvyky, chování a
přesvědčení si nesu z původní
rodiny?
- Hledání funkčních modelů jídelního
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5.

6.

- Význam pohybové aktivity.
- Význam udržování vyvážené
energetické bilance.
- Motivace dětí i rodičů
k rozšíření spektra pohybové
aktivity.
(K výběru vhodné pohybové
aktivity je dítě motivováno po
celou dobu trvání kurzu.)
- Semaforový systém rozdělení
potravin a nápojů - (tzv. „zelené“
potraviny může dítě
v neomezeném množství, u tzv.
„žlutých“ musí hlídat množství a
u tzv. „červených“ potravin
domlouvá rodič s dítětem určitý
týdenní počet).

7.

- Seznámení s potravinovou
pyramidou a základními složkami
stravy v jejím kontextu.

8.

- Výjimečné události (oslavy,
svátky – Velikonoce, Vánoce,
výlety, dovolené, pobyty u
babičky) a jídlo.

9.

- Práce s nepříjemnými situacemi
spojenými s jídlem – hraní rolí,
nácvik asertivního chování.

10.

- Vyhodnocení hry s důrazem na
změnu stravovacích a
pohybových návyků (bez důrazu
na váhové úbytky).
- Slavnostní zakončení kurzu,
předávání cen.

chování.
- Motivace dítěte, nutnost pochvaly,
pozitivní zpevnění, nevytváření
dysfunkčních schémat.
- Čeho si nejvíce cením na svém
dítěti?
- Jakým jazykem (způsobem) oceňuji
své dítě? Je to slyšeno?
- Jak jsem byl oceňován já?
- Hranice - Jak určuji hranice ve
výchově?
- Jaký používám výchovný styl a jak
je funguje? Jak to znám ze své
původní rodiny?
- Jak umožňuji dítěti být
samostatným?
- Do jaké míry mám dítěti pomáhat a
kdy už přenést zodpovědnost na ně?
- Stravovací zvyklosti rodičů v
porovnání se stravovacími
zvyklostmi dítěte (stejnost,
rozdílnost) a rodinné stravování.
- Vztah ke stravování v původní
rodině a co si přináším do rodiny
současné.
- Jak ne/participuje rodina při
vytváření nového životního stylu
(rozvedení rodiče, nespolupracující
prarodiče).
- Jak podporovat přijetí změn
v rodinném systému.
- Co se změnilo v chování dítěte a jak
to ovlivňuje rodinu?
- V čem je pro nás (rodinu) jídlo
vlastně tak významné?
- Jaký význam má problém dítěte
v rámci rodinného systému?
- Reflexe změn chování v rodině.
- Co nám kurz dal a vzal?
- S čím odcházíte? Jak dál?

Závěrečné testování
pohybové zdatnosti.

4.3. Vnímání problému a motivace ke změně
Hlavními faktory ovlivňující úspěšnost klientů (dětí i rodičů) je vnímání obezity jako osobního problému
(resp. problému celé rodiny), jako překážku v „plnohodnotném“ životě.
Děti motivované hovoří nejčastěji o nespokojenosti se svým vzhledem, posmíváním ze strany vrstevníků
(šikana).
Dítě nemotivované většinou necítí nadváhu jako problém (handicap), často je pohybově zdatné, většinou nemá
problém v kolektivu vrstevníků, nebo nadváhu jako problém cítí, ale nemá „sílu“ jej řešit. Přichází na přání
rodiče a většinou trvá několik sezení, než se podaří částečně dítě získat ke spolupráci. U mladších dětí není
menší motivovanost překážkou v úspěchu terapie, zde předpokládáme, že rodič má vzhledem k mladšímu věku
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dítěte stále hlavní roli v ovlivňování jídelního režimu a skladbě konzumovaných potravin. Čím starší dítě je, tím
více bývá zodpovědné za celý proces terapie.
Jedním z velkých motivačních faktorů u dětí je hraní a soutěžení probíhající v rámci kontinuální hry během
celého kurzu. Je využíváno přirozené soutěživosti dětí, které mají možnost získávat body psaním jídelníčků,
sbíráním obalů od „zdravých“ potravin, účastí při pohybové aktivitě apod.
Dalším faktorem je vztah rodič (dospělý) – dítě a aktivita dospělého v celém procesu a postoj celé rodiny ke
změně životního stylu. Motivace u rodičů, kteří přicházející s dětmi do kurzu, bývá různá. Setkáváme se s rodiči,
kteří přicházejí na doporučení praktického lékaře s tím, že mají „za úkol“ snížení váhy dítěte. Často očekávají, že
v kurzu lektor jejich dítě „opraví“, bývá pro ně těžké přijmout, že jejich aktivita v řešení situace je klíčová pro
řešení problému. Nepřijme-li rodič odpovědnost za řešení problému, rodina jako prostředí pro změnu zpravidla
selhává.
Dále se setkáváme s rodiči, kteří sami prošli obdobím obezity/nadváhy v dětství či terapií poruchy příjmu
potravy (v dětství či dospělosti), nebo je jejich vztah k přijímání potravy jinak narušen. Přicházejí většinou
s dětmi, které jsou váhově v normě či s nadváhou z obavy, aby své dítě byli schopni ušetřit problémů, kterými si
sami prošli. V takových případech je práce převážně na straně rodiče a dítě získává základní poznatky o zdravém
stravování a vhodné návyky preventivně.
Často se také setkáváme s dětskými klienty z rozpadlých rodin (jedním z nejčastějších modelů např. je, že matka
žije sama s dítětem, rodiče jsou rozvedeni a mají nové partnery i potomky a jejich původní dítě žije mezi dvěma
novými rodinami). Nevhodné stravování dítěte pak může být určitou kompenzací potřeb, které dítě pociťuje jako
nenaplňované, poutá pozornost, manipuluje přes stravování svým rodičem atd. Často též rodič není schopen
nastavit dítěti hranice ve stravování z pocitu výčitek, aby mu již tak komplikovanou rodinnou situaci neztěžoval.
V některých případech nedokážou rodiče odepřít nevhodné jídlo z nejrůznějších důvodů (např. strach ze ztráty
lásky dítěte, u rozvedených nebýt „horším“ rodičem než bývalý partner, strach z rozvinutí poruchy příjmu
potravy a další).
Dále se setkáváme s rodinami, kde jsou na děti kladeny příliš vysoké nároky, děti nejsou přijímány
bezpodmínečně a dítě nadmírou jídla kompenzuje nepříjemné pocity z vysokých požadavků rodičů, pocity
méněcennosti apod.
5.

Cíle terapeutického působení

Hlavní cíle terapie lze vymezit následovně:
1) Podpora změny životního stylu dítěte (celé rodiny) – změna stravovacích a pohybových návyků a
motivace k tomu, aby se změna stala přirozenou součástí jeho života.
2) Umožnění přijmout rodičům fakt, že problém, se kterým přichází, není jen problémem dítěte, ale
problémem celé rodiny (systému).
3) Cíleně působit na dospělého, který dítě do kurzu doprovází, umožnit mu přijmout svůj díl
zodpovědnosti za problém a ovlivňovat tak i širší rodinu.
4) Posilování vztahu dospělý – dítě.
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5) Prevence poruch příjmu potravy – důraz na pozitivní vnímání vlastního těla, sebepoznávání, asertivní
chování.

6.

Teoretická východiska

V Rodinných kurzech snižování nadváhy jsou jako hlavní pilíře terapie využívány filozofie kognitivně
behaviorální terapie a rodinné (systemické) terapie.
Většina terapií redukce nadváhy se týká pouze změny v jídelníčku, což je častým důvodem neúspěchu v udržení
váhových úbytků. Při snižování váhy však nestačí zaměřit se na změnu jídelníčku - chování, ale je nutné
ovlivňovat i myšlení a emoce, které k nežádoucímu chování vedou a pohlížet na situaci jako na problém celé
rodiny. Komplexní přístup předpokládá, že každá z uvedených složek ovlivňuje oblasti ostatní a zároveň je
změnami těchto oblastí sama ovlivňována.
6.2. Behaviorální faktory
Nevhodné stravovací a pohybové návyky jsou behaviorálními faktory, které hrají důležitou roli při vzniku a
přetrvávání

obezity.

Mezi

nejčastější

„zlozvyky“

týkající

se

stravovacích

návyků

patří:

Příjem nepřiměřeného množství jídla, nevhodný výběr potravin, nesprávná skladba jídelníčku, nevhodný
režim jídla, nevhodný pitný režim a nedostatečná či žádná pohybová aktivita. Behaviorálních technik
využíváme ke změně stravovacích a pohybových návyků. Ať začneme se změnou na jakékoliv úrovni, ovlivníme
tím i ostatní složky osobnosti. Nejlépe je ovlivňovat všechny složky osobnosti komplexně.
Nejčastěji využívanými behaviorálními technikami jsou:
Techniky sebepozorování – Klient (dítě či u mladších dětí rodič) si vede záznamy stravovacích a pohybových
návyků, jehož zvládání v daném týdnu nacvičuje.
Techniky aktivní kontroly podnětů – Dítě se učí identifikovat podněty, které spouštějí chování a později
společně s rodičem aktivně přetváří prostředí a modifikuje podmínky, které vedou k nevhodným návykům a
postojům k jídlu vůbec. Učí se na tyto podněty reagovat vhodnějším způsobem než jídlem.
Techniky sebeposilování – Jedná se o modifikaci chování prostřednictvím odměn, ať už materiálních konkrétních věcí či aktivit, symbolických odměn - bodů, pochval, ocenění lektorem, rodičem, kamarády apod.
Vhodný druh, intenzitu, frekvenci a dávkování odměn je nutné určit individuálně. Domlouvá se na ní rodič
s dítětem.
Modelování – Modelování je efektivní při vytváření nového žádoucího chování či při zvyšování frekvence
chování již existujícího. Funguje zde princip nápodoby. Klient je konfrontován s modelem, který předvádí to
chování, které má být zvládnuto.
6.3. Kognitivní faktory
Při vzniku a přetrvávání obezity hrají důležitou roli kognitivní faktory. Kognitivní terapie se zaměřuje na
ovlivňování kognitivních událostí, procesů a schémat, na jejichž změnách je třeba pracovat.
Jedním z příkladů dysfunkčního schématu je vytyčení si nereálných cílů. Při jejich stanovování je typické
černobílé myšlení - pokud klient nedosáhne maximálního cíle, necítí potřebu udržovat dosažený dílčí cíl a vrací
se k původním nevhodným návykům. Dalším příkladem je volba nevhodných způsobů redukce nadváhy. Po
„nasazení“ přísné diety či nevhodné fyzické aktivity dojde po určité době přirozeně k porušení nepříjemného
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způsobu redukce nadváhy. Důsledkem jsou opět tzv. automatické negativní myšlenky, které navodí zhoršení
nálady, což má dopad na chování. Dále lze uvést např. selektivní výběr - klient dělá závěry na základě
izolovaných detailů, zatímco podstatné znaky zanedbává. (Např.: "Včera jsem po dlouhé době, kdy jsem se
úspěšně kontroloval, neodolal a snědl plný talíř knedlíků. Je zřejmé, že se neumím vůbec ovládat a nemá cenu,
abych se nadále pokoušel hubnout."). Nadměrná generalizace - klient si na základě jedné události stanoví
pravidla, která používá i na jiné odlišné situace, kde je jejich aplikace nevhodná. (Např.: "Jedl jsem celý den jen
jablka a přibral jsem, již nikdy nebudu jíst ovoce."). Zveličování - klient nadhodnocuje význam nežádoucích
důsledků události. (Např.: "Zhubla jsem už 3 kila a ve školní jídelně se mi smáli, že jsem „tlusťoch“ - nemá tedy
vůbec cenu hubnout."). Dalším příkladem je zkreslené vnímání těla, kdy nespokojenost se svým tělem je často
spouštěčem zvýšeného příjmu potravy a důvodem opomíjení pohybové aktivity.
Nejčastěji využívanými terapeutickými kognitivními technikami jsou například:
- identifikace nevhodné automatické, emočně nabité myšlenky, která souvisí s jeho potížemi (např. „jestliže
neodolám a vezmu si čtvereček čokolády, je to důkazem toho, že jsem zase selhal, nemá smysl se pokoušet o
hubnutí“).
- pochopení souvislosti mezi myšlením, emocemi a chováním (např. chování snězení čokolády vyvolá negativní
myšlenku pocitu neschopnosti, což má za následek emoční stav rozladěnosti. Výsledek: dojedení celé čokolády,
aby se mohlo začít hubnout znovu od nějakého vybraného data).
- nahrazování dysfunkčních myšlenek reálnějšími myšlenkami - klienti se učí identifikovat a nahradit negativní
myšlenky konstruktivními - např. „jedna čokoláda mě neučiní tlustým, nikdo není dokonalý, když sním
neplánovaně čokoládu, vykompenzuji to pohybem a vrátím se ke správným návykům“ apod.).
6.4. Emoce
V celém procesu terapie hrají důležitou roli emoce - jedení jako reakce na stres, úzkost, smutek apod.,
využíváme zde technik asertivního chování, hraní rolí, relaxačních a dalších technik. Vedeme rodiče k tomu, aby
svým dětem pojmenovávali emoce, snažili se jim propojovat jejich emoční rozpoložení s konkrétními situacemi.
Mezi využívané techniky patří například:
Nácvik asertivní komunikace – děti se v rámci asertivního tréninku učí různé techniky, jakým způsobem
odmítat nabízené jídlo například od spolužáků, kamarádů velké porce ve školní jídelně apod.
Hraní rolí – klient nejprve vytipuje předchozí nepříjemné interakce s druhým člověkem (posmívajícím se
spolužákem, kamarádem nabízejícím sladkosti, apod.). Podle předem sestaveného scénáře (připraveného dítětem
ve spolupráci s rodičem) vede dítě konverzaci s lektorem. Poté zjišťujeme, jak bylo spokojené, zda by něco řeklo
jinak, zda to pro něj bylo obtížné, jaké jiné varianty mohou nastat apod.
Povzbuzující výroky – Dítě si společně s rodičem tvoří pozitivní afirmace, které si napíše na lísteček a doma
vyvěsí (např. „Jsem spokojený s tím, jaký jsem člověk“, „Daří se mi ve škole, může se mi dařit i v jiných
oblastech“ atd.).
Relaxace – v rámci pohybové aktivity se na konci lekce děti účastní krátké relaxace.
Hry – V průběhu celého kurzu hrají děti a rodiče v týmech hry, v jejichž rámci mají možnost sbírat body za
psaní jídelníčků, sbírání obalů od zdravých potravin, za účast při sportovních aktivitách apod. Pro některé děti je
tento způsob ohromným motivačním faktorem s dopadem na pozitivní emoce, podporující úspěšný proces
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změny. Fakt, že rodič a dítě soutěží, společně umožňuje poznávat se vzájemně z jiného úhlu pohledu a
upevňovat jejich vztah.
6.5. Rodina jako systém
Díky možnosti porovnat vedení kurzů metodikou, kdy buď je, nebo není do terapie vtažen rodič, jsem při vedení
Rodinných kurzů nabyla zkušenosti, že je nutné do terapie dítěte zahrnout celou rodinu. Do kurzů bývají
průběžně zváni sourozenci dětí, někdy i prarodiče. Je obtížné změnit chování jednoho člena systému - navíc
dítěte, jestliže ostatní členové podporují nežádoucí chování, nebo setrvávají ve starých vzorcích chování. Je třeba
pohlížet na rodinu jako dynamický systém, který se spolupodílí a je spoluzodpovědný za problém, který má
navíc v rámci systému svoji funkci. Je snahou, aby do změny životního stylu byla zahrnuta celá rodina, rodiče
jsou vedeni tak, aby i v jejich slovníku se místo např. „dítě má problém“, či „dítě potřebuje hubnout“ objevovalo
„celá rodina jsme se rozhodli ke změně životního stylu“, „v naší rodině nyní podporujeme změny ve stravování“.

Význam chování v kontextu vztahů - Vztahy v rámci rodiny bývají obvykle nejdůvěrnějšími a
nejosobnějšími vztahy. Rodiny se někdy chovají způsobem, který vypadá jako neužitečný anebo
špatný, ale mohou je k tomuto chování vést dobré důvody. V rámci skupinové terapie rodiče hledají
porozumění pro rozpory mezi tím, o co se členové rodiny snaží, a mezi tím, co dělají a jak svým
chováním mohou rozvíjet symptomatické chování u dětí.
Rovina chování a rovina významů - Žádoucí změna v rovině chování se stává kontextem pro změnu
významu a ta opět ovlivňuje další změny chování v jiných oblastech. Pokud klient začne zvládat určité
situace, obvykle to zvýší jeho pocit kompetence a dál pak experimentuje. Změna v chování jednoho
člena rodiny má dříve či později vliv na chování ostatních členů. Učí se s ním nově pracovat, vyrovnat
se s ním a postupně hledají nový způsob komunikace v rámci rodiny. Vždy je třeba přihlížet ke
specifickému významu chování u každého člověka.

6.6. Působení skupiny
Jako velkým motivačním faktorem u dětí se jeví účast ve skupině dalších dětí se stejným „handicapem“. Jednak
během pohybové terapie, kdy se hrají různé pohybové hry a děti jsou neustále oceňovány (jak slovně tak
získáváním bodů za soutěže), tak během edukační části, kde mají děti možnost buď v týmech rodič – dítě nebo
skupina dětí vs. skupina rodičů soutěžit.
Rodiče v rámci tzv. rodičovské skupiny mají možnost sdílet své pocity a myšlenky a konfrontovat je s ostatními,
často své chyby vidí právě na druhých. V rámci skupiny mají klienti možnost uvědomit si svůj díl odpovědnosti
za celý problém, nahlédnou nevhodné vzorce chování a myšlení, kterým přispívají (živí) problém.
Pro mnohé rodiče jsou tato setkání úlevou, že i druzí řeší podobný problém, že nejsou špatní rodiče, vzájemně si
dodávají podporu a mají možnost získat inspiraci od druhých.
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Téma do skupiny přináší většinou lektor tak, aby během celého běhu kurzu byla možnost obsáhnout co nejvíce
témat, a ta, která se skupině jeví jako důležitější propracovat do hloubky ve skupině či individuálně.
7.

Závěr

Je obecně známo, že fenomén obezity u dětí (i dospělých) je vlivem konzumní společnosti a změn v jejích
hodnotách rapidně narůstajícím problémem, který je vhodný řešit již primární prevencí v rámci výchovy v rodině
a v prvotních institucích ve školkách a školách s mnohem větším důrazem a vážností, než jaký je mu
v současnosti přisuzován.
Jak již bylo výše zmíněno, pro úspěšné výsledky léčby vnímám nutnost zapojení celého rodinného systému a
jako vhodné se tedy jeví více nahlížet na problém obezity a nadváhy jako problém celé osobnosti – brát v úvahu
stránku somatickou, psychickou i sociální (systémovou).
Při snaze porovnat, jakým způsobem se problematice dětské obezity věnují v zahraničí, jsem zjistila, že výše
uvedený přístup, který popisuji a který využíváme a snažíme se rozšířit v České Republice, se jeví jako jeden
z nejúčinnějších terapeutických přístupů.
Např. největší projekt zaměřený na prevenci a terapii ve Velké Británii je MEND (Mind, Exercise, Nutrition, Do
it). Program je svým založením velmi podobný rodinným kurzům Hravě žij zdravě, funguje od roku 2006 a v
současné době probíhá i v Holandsku, Austrálii a USA. (www.mendcentral.org)
Dále fungují podobné rodinné kurzy ve Švýcarsku v cca 30ti městech pod záštitou Švýcarské asociace pro
nadváhu a obezitu dětí (www.akj-ch.ch), např. certifikovaný WEM – Weniger ist mehr – (www.corinnespahr.ch),
či v Baselu program Kick Off (www.merianiselin.ch) a mnoho dalších.
8.
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Úvod
Práce s dětmi s poruchou Attachmentu je obtížnou a emocionálně náročnou cestou. To jsou
slova terapeutů, kteří mají zkušenost s uzdravování dětí, které zažily v raném dětství ztrátu,
poškození, zanedbávání, zneužívání a týrání ze strany svých nejbližších osob. Pracovníci, kteří vstupují
do kontaktu s takovým dítětem, ať už v rámci výkonu sociálně‐právní ochrany, nebo při poskytování
sociální služby, vychovatelé ústavních zařízení, psychoterapeuti a další odborníci, musejí být schopni
podporovat rozvíjení bezpečnějších a jistějších vztahů dítě k lidem a k okolnímu světu. Někdy to může
znamenat podporu při posilování dosud slabého nebo narušeného vztahu rodič – dítě. Jindy to bude
znamenat poskytnout pomoc dítěti při navazování emocionálního vztahu s novým pěstounem nebo
adoptivním rodičem. Pro pracovníky z oblasti péče o dítě je proto nepostradatelná schopnost slyšet,
vidět, cítit, vnímat, posuzovat, reflektovat, být pružný, hravý a empatický.
Tato práce přibližuje svět dítěte s poruchou vztahové vazby a uvádí některé způsoby práce
pro znovubudování a posilování pouta mezi dítětem a jeho pečovatel.
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1. Teorie Attachmentu
Teorie Attachmentu1 se postupně vytvářela na základě rozsáhlých výzkumů dvou autorů, Johna
Bowlbyho (1907 ‐ 1990) a Mary Ainsworth (1913 – 1999). Vztahovou vazbou se dnes rozumí
vzájemný silný emoční vztah mezi dvěma osobami, v prvé řadě mezi dítětem a pečující osobou
(ideálně matkou). Tento vztah probíhá v neustálé interakci pečující osoby s dítětem, která se
uskutečňuje opakovaně mnohokrát za den, neustále se mění a posiluje se. (Břicháček, 1999) Studie
sledující děti vychované v institucích ukazují, že k zajištění vývoje fyzicky a psychicky zdravého dítěte
s optimálně fungujícím intelektem nestačí odpovídající fyzická péče. K tomu, aby se dítě mohlo
vyvíjet normálním a správným způsobem, potřebuje objekt, k němuž se může primárně vztáhnout.
Péče osoby, která reaguje na potřeby dítěte a která s ním provádí pozitivní činnosti, se zdá být pro
normální vývoj dítěte zcela nepostradatelná. Není tolik důležité, kdo konkrétně tuto péči poskytuje –
důležité je, zda jsou tyto potřeby dítěte naplňovány. Tato skutečnost hraje důležitou úlohu v systému
náhradní rodinné péče.
Jak poznamenává Bowlby, dítě, které navázalo vztah, jenž mu poskytuje pocit bezpečí, a které
má pozitivní očekávání vůči sobě i ostatním, bude zřejmě poznávat svět s větší důvěrou. Dostane‐li se
do potenciálně ohrožující situace, je pravděpodobné, že ji efektivně zvládne nebo při jejím zvládání
vyhledá pomoc. (Fahlberg, 1991) Zhruba od 2. roku věku se tato zkušenost dítěte stává
předpokladem pro postupnou a samostatnou orientaci dítěte v okolí a pro poznávání světa.
(Břicháček, 1999) Naopak děti, jejichž emocionální potřeby nebyly důsledně naplňovány, reagují na
vnější svět tím, že se z něj stáhnou nebo s ním bojují. (Fahlberg, 1991)

2. Poruchy vztahové vazby a vývojové trauma
V rámci výzkumů J. Bowlbyho a M. Ainsworth se ukázalo, že mezi dětmi existují velké
individuální rozdíly ve vztahu k pečujícím osobám a postupně vykrystalizovala základní typologie
forem vztahové vazby. Mary Ainsworth na základě přímého pozorování dětí a jejich reakcí v tzv.
Strange situation Test (dále „SST“, podrobnější informace k této metodě popisuje práce R. Černé,
Attachment – vznik a vývoj teorie, možnosti diagnostiky vztahové vazby, 2012) klasifikovala
vztahovou vazbu do tří kategorií. Později přidala Mary Main další, čtvrtou kategorii.

Rozlišujeme následující 4 typy vztahové vazby:

1

Attachment se překládá různými termíny jako připoutání, citové pouto, vztahová vazba. V následujícím textu budou
používány kromě původního termínu i některé zmíněné české ekvivalenty.
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Jistý typ vztahové vazby
Chování dítěte s jistou citovou vazbou ve vztahu k matce lze označit jako „přiměřené
vazbové chování“. Dítě projevuje negativní emoce (pláč) po odchodu matky, po jejím příchodu se
však nechá utišit a obnoví svojí hravou aktivitu (explorace). (Kulísek, 2002) Pro děti s jistou vazbou
je tedy matka, její blízkost a tělesný kontakt zdroj bezpečí a útěchy, proto ji používají (pečující
osobu) jako bezpečnou základnu, ze které se nebojí objevovat okolí. Oproti ostatním
klasifikovaným skupinám jsou to děti daleko více pozitivní, méně úzkostné, s matkou (pečující
osobou) jsou v harmonii, kooperují s ní, jsou ochotné vyhovět matčině žádosti či příkazu a to díky
tomu, že matka potřebám dítěte naslouchá a včas a přiměřeně na ně reaguje. K nalézání řešení
problémů přistupují nadšeněji, jsou vytrvalejší, konstruktivnější a nejsou tak rychle frustrovány.
(Ainsworth et al., 1978, in Esterková, 2008) Podle výzkumných zjištění je dětí s tímto typem citové
vazby v populaci přibližně 60 %. (Vrtbovská, 2010)
Formování vztahové vazby probíhá ve čtyřech fázích, které úzce souvisí s vývojem
kognitivních, percepčních a motorických schopností dítěte. Zažije‐li dítě dostatek kontaktu
s pečující osobou, vytváří si v období od šestého měsíce věku plnohodnotnou jistou vazbu na svého
pečovatele (ideálně matku). (Bowlby, 1970, in Esterková, 2008) Jednotlivé fáze vývoje a vzniku
Attachmentu popisuje ve své práci R. Černá (2012). V této práci nás dále budou zajímat zejména
ostatní tři typy poruch vztahové vazby a možnosti jejich léčby.

Nejistý ‐ vyhýbavý typ vztahové vazby
Dítě s nejistou citovou vazbou vyhýbavou projevuje po odchodu matky negativní emoce jen
minimálně a pokračuje v exploraci. I další projevy emocí, zejména úzkosti a stresu jsou potlačeny. Z
matčina návratu neprojevuje radost a vyhýbá se aktivnímu kontaktu s ní. (Ainsworth et al., 1978, in
Esterková, 2008) Činí tak na základě své zkušenosti, kdy mu matka věnuje pozornost a poskytuje
bezpečí jen tehdy, když „nedělá problémy, je‐li hodné a nezlobí“. Matky jsou vůči nim málo citlivé a
nepřístupné. Na podněty dítěte odpovídají obvykle pozdě, nevhodně nebo vůbec. Matka pro ně
není bezpečnou základnou a u dítěte se tedy nevyvine důvěra v pečující osobu, sebe, ani okolní
svět. (Pöthe, 2001, in Esterková, 2008) Jelikož zkušenost dětí s odmítnutím rodičů při stresových
situacích je velmi častá, postupně se tyto děti naučí o pomoc a náklonnost nežádat. Přestože jsou
však u dítěte vnější projevy stresu inhibované, na fyziologické úrovni ho prožívá podobně jako děti
s jistou vazbou (Kulísek, 2000). Na základě zkušeností s interakcemi s matkou si toto dítě vytvořilo
přesvědčení o její nedostupnosti. Naučilo se očekávat, že pečující osoba pravděpodobně nebude
adekvátně reagovat na jeho potřeby a neposkytne mu útěchu a podporu. Vyhýbavé dítě proto
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raději nevyjadřuje své vazbové potřeby, což představuje preventivní strategii vylučující možné
odmítnutí.
V běžné populaci se vyskytuje asi 20 % dětí s tímto vzorcem citového pouta. (Vrtbovská,
2010)
Nejistý – úzkostně ambivalentní typ vztahové vazby
Dítě s nejistou citovou vazbou ambivalentní (odmítavou) reaguje na odchod matky velmi
intenzivně. Silně pláče v průběhu odloučení od matky, po znovusetkání se nechá jen těžce utišit.
Střídavě vyjadřuje hněv a náklonnost v kontaktu s matkou, je u něho patrná potřeba blízkosti a
současně však blízkost odmítá. Tyto děti jsou popisovány jako impulzivní, v napětí, s malou
frustrační tolerancí anebo naopak jako pasivní a bezmocné. Mají tendenci k maladaptivnímu
chování. (Kulísek, 2000) Tento druh vazby se navazuje v případech, kdy si dítě není jisté podporou a
dostupností ze strany pečující osoby. Matka v určitých situacích totiž potřeby dítěte vyslyší a
uspokojí, jindy naopak je pro dítě nečekaně nedostupná či reaguje na jeho podněty nečitelně.
Nejistota dítěte se pak často vyvíjí ve strach ze separace a ztráty pečující osoby a následně ve
strach explorovat okolní prostředí. Novým objektem v okolí jsou tyto děti stresovány a při řešení
problémové situace snadno frustrovány, jsou přehnaně závislé na své matce a nekompetentní
problém vyřešit. (Šulová, 2003)
S tímto typem vztahové vazby se v běžné populaci setkáme asi u 15 % dětí. (Vrtbovská, 2010)

Nejistý – dezorganizovaný typ vztahové vazby
Uvedené tři kategorie představují organizované způsoby zvládání v situacích emocionální
zátěže. U dezorganizované citové vazby je strategie chování dítěte zaměřená na redukci stresu buď
narušená, a nebo úplně chybí. Mary Main provedla v r. 1981 reanalýzu SST a vyvodila z ní, že
existuje skupina dětí, u nichž se objevují obtížně rozlišitelné protichůdné a na první pohled zmatené
prvky jednání, odlišné od již klasifikovaných typů vazby. Pro tyto děti je typické chaotické chování
dítěte vůči pečující osobě. Projevují k ní vstřícnost, o chvíli později vyhýbavost někdy i averzi. Např.
dítě se přibližuje k matce a těsně před tělesným kontaktem uhne a změní aktivitu. Po návratu
matky do místnosti se u něj objevuje ztuhnutí a otevřený strach, někdy se poutá na cizince. Výraz
ve tváři bývá depresivní, zmatený nebo bez vyjádření jakýchkoliv emocí („zamrznutý obličej“).
Pohyby jsou asymetrické a často v nich ustrnou. (Kulísek, 2000) K tomuto typu vazby přispívá
nekonzistentní chování matky, tedy chování, kdy dítěti nechá zažívat jak pocit jistoty, tak i pocity
úzkosti a strachu. A to, že dítě pociťuje jak útěchu, tak úzkost ze strany matky, přináší dítěti
zmatení. Dítě v situaci ohrožení pak instinktivně hledá bezpečí u matky, ale zároveň jeho zkušenost
říká, že právě matka je možným zdrojem nového ohrožení. Dítě je tedy v neustálém konfliktu mezi
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instinktivním přáním hledat bezpečí u pečující osoby a potřebou ochrany před novým ublížením
z její strany. (Pöthe, 2001, in Esterková, 2008)
Dezorganizace může nastat při jakékoliv z výše uvedených tří organizovaných kategorií citové
vazby. Dezorganizace vazbových strategií je častá u dětí zanedbávaných, týraných, zneužívaných
nebo vystavených časté změně vychovatelů a objevuje se přibližně u 5 % dětí. (Vrtbovská, 2010).

Vývojové trauma
Příčiny uvedených typů poruch vztahové vazby mohou mít nejrůznější podobu, od lehkého
narušení kvality interakce přes mírné zanedbávání péče až po těžké fyzické či psychické zneužívání
dítěte pečující osobou. (Esterková, 2008) V této souvislosti upozorňuje Petra Vrtbovská na
problematiku vývojového traumatu.
V současné době skupina amerických dětských psychologů (Bessel van der Kolk a další) a
psychiatrů pracuje na definici komplexního vývojového traumatu jako nové diagnózy pro děti, jež
mají zážitky opuštění, zanedbání nebo týrání. O vývojovém traumatu uvažujeme, pokud se v životě
dítěte od 0‐5 let věku prokazatelně odehrály rizikové události, které zanechávají stopy zejména na
duševním zdraví dítěte a projevují se na nejdůležitějším orgánu v lidském těle, v mozku. Mezi takové
události patří např. opuštění dítěte matkou v prvním období po porodu, kdy je prokázáno, že již
krátkodobý pobyt v ústavním zařízení v délce týdnů nebo měsíců může velmi negativně ovlivnit
Attachment. Organismus dítěte, a zejména jeho mozek, není připraven na osamění, bolest, ztrátu
matky, fyzické a duševní strádání. Potřeby dítěte nejsou zásadním způsobem zanedbány, ale nejsou
naplňovány správným způsobem. Chybí tady citové a intuitivní empatické napojení a rezonance na
jednu blízkou pečující osobu. (Vrtbovská, 2011a)
Další rizikový faktor představuje zanedbávání, zneužívání a týrání dítěte a zážitek odebrání
z rodiny. Dítě do věku zhruba do 6‐7 let je cele v rukou svých rodičů/pečovatelů, nerozhoduje o sobě
a je v podstatě bezmocné. Nedostatky v péči a vystavení dítěte nárokům, aby předčasně zvládlo těžké
situace nebo pochopilo a zvládlo své rodiče, přímé sexuální, fyzické, nebo emocionální zneužívání, se
stávají pro dítě po dlouhou dobu jedinou realitou. Děti nemají kapacitu emociálně zvládnout,
pochopit a vyrovnat se s ubližováním vůči jejich osobě a s neschopností svých rodičů pečovat o jejich
potřeby a naplňovat je.
Specifickou skupinu tvoří děti, které byly záhy po porodu umístěny do ústavní péče, kde
dlouhou dobu žily (měsíce až roky, či trvale). Tyto děti trpí tzv. „nulovým Attachmentem k lidem“.
Vnímají lidi jako vše ostatní, co se proměňuje, někdy je to milé, jindy nepřítomné. Když je „to“ zde,
užiji si to, ale nepoutám se. Zapojení do běžného života, nebo cesta do náhradní rodiny, bývá u
těchto dětí velice obtížná. Ve vyspělých státech již s tímto jevem mají pouze sporadické zkušenosti,
protože pobyty dětí ve věku do tří až šesti let v ústavním zařízení jsou zákonem zakázány.
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Rizikovou situací predikující možnost vzniku vývojového traumatu je situace dětí, o které
pečují rodiče/náhradní rodiče s vážnou poruchou Attachmentu. Sami mohli zažít bolestné dětství a
neměli dosud možnost svoje vlastní trauma pochopit a zvládnout. Také případy dětí, jejichž rodiče
trpí psychickými problémy, nebo rodiče prožívající rozpad vztahu, rozvod, boje o děti apod., mohou
mít negativní dopad na vytvoření bezpečného pouta mezi nimi a dítětem.
Další skupinou dětí, u kterých stoupá riziko, že jejich rodiče či pečovatelé nezvládnou správně
naplnit jejich vývojové potřeby a potřeby vyvolané handicapem, jsou děti se zdravotním postižením.
(Vrtbovská, 2011a)

Vývojové trauma si tedy můžeme představit jako opakované bolestivé úrazy způsobené
dítěti absencí, selháním či chybou blízké pečující osoby v období od jeho narození do pěti let, kdy je
ohroženo naplňování jeho potřeb a tím i zdravý rozvoj do dospělosti. Vývojové trauma se projevuje
mimo jiné jako porucha Attachmentu.

Jaké jsou terapeutické a laické možnosti podpory budování vztahové vazby mezi dítětem a
rodičem či náhradním pečovatelem, popisuje následující kapitola.

3. Terapeutické a laické techniky na posílení vazby mezi dítětem a pečovatelem
Děti s poruchou Attachmentu bývají z důvodu ohrožení svého vývoje a někdy i života ze svých
původních rodin „vysvobozeny“, ale tuto realitu si odnášejí s sebou ve své emociální a kognitivní
paměti, stejně jako způsoby, jak v takové situaci přežít (např. agrese vůči sobě, věcem, zvířatům,
disociace, poruchy chování, aj.). Tyto děti jsou umisťovány do ústavní péče, nebo jsou svěřovány do
náhradních rodin, případně se po čase vracejí do péče svých rodičů. V rámci poskytování služeb a
péče ohroženému dítěti je třeba se vždy vracet k tomu, co konkrétní dítě potřebuje teď a tady, ale
také, co potřebuje v dlouhodobé perspektivě. Zároveň, pro porozumění dítěti s poruchou vazby a při
korektivních postupech a práci s ním, je důležitým tématem znalost o jeho dosavadní historii. Při
posouzení negativních či pozitivních dopadů historie dítěte se však nemůžeme spoléhat jen na
informace o tom, jak to bylo – na informace o prostředí, v němž dítě žije/žilo a o rodičovských
vztazích. (Vrtbovská, 2011a) Dítě nás může takzvaně „klamat slovem“ ‐ projevuje se jako verbálně
zdatné, možná poučené a velmi odhodlané. „Příběh o mně“, který je pro dítě přijatelný a který nám
možná předkládá, vznikl později, v období rozvinutého jazyka a může být proto logicky a jazykově
vyjadřován. Dítě nás ale nedokáže „klamat tělem“. Trauma je uloženo v implicitní emocionální paměti
pravé hemisféry (vývojové trauma nastalo v období před rozvojem jazyka). Ta se projevuje tělesně a
psychomotoricky. Zatímco při zdravém vývoji se obě tyto složky vyvíjejí v harmonii, u dětí s raným
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traumatem mohou být v příkrém rozporu. Je možné, i pravděpodobné, že v průběhu dětství bylo dítě
v rámci svého sociálního prostředí systematicky edukováno a „poučováno o sobě samém“.
Opakovaně mu bylo vysvětlováno, jak se má cítit, proč se tak cítí, co je správné prožívat, čemu a
komu má věřit. (Vrtbovská, 2011b)
Pro léčbu může být tento model ovšem překážkou pro využití těch typů terapie, které
zahrnují logickou práci, rozhovor, uvědomování a vhled, práci s hierarchií hodnot apod. U dětí
s raným traumatem attachmentu se prokazatelně málo osvědčují metody založené na volné hře,
kognitivně‐behaviorální postupy a tradiční rodinné terapie s rodinou, které jsou efektivní, pokud má
dítě k rodičům dostatečně silné citové pouto a dobrý raný vývoj. Obvykle je přirozené, že jakkoliv
rodiče/náhradní rodiče, vnímají a cítí zvláštnosti dítěte s poruchou attachmentu (a často tomu tak ani
není), jejich úsilí je zaměřeno na „normalizaci“ sebeprožívání a chování dítěte. Následkem takového
snažení je většinou jen hlubší disharmonie vývoje a poruchy s charakteristikami určitého
„rozdvojení“. Navenek dítě nebo dospělý „zná svoje noty“ a hraje je, jak nejlépe dovede. Uvnitř cítí
bolest a odcizení, prázdnotu a zoufalství své jinakosti, navenek je vše v pořádku, vše je
zvládnuté. (Vrtbovská, 2011b)
Vzhledem k pronikavosti a vážnosti psychických problémů a nedostatků slabě připoutaného
dítěte musí být prvořadým úkolem zabránit dalším úrazům, dalšímu traumatu.

3.1 Dyadická vývojová psychoterapie
Dyadická vývojová psychoterapie (Dyadic Developmental Psychotherapy, dále „DDP“) vychází
z předpokladu, že vývoj dětí a mladých lidí je závislý na vztazích s rodiči a významně ovlivňovaný tím,
jaká je kvalita vztahu mezi dítětem a rodičem nebo náhradním pečovatelem (pěstounem, osvojitelem
či jinou blízkou osobou). Terapeut v DDP proces řídí, vede a určuje jednotlivé kroky a postupy během
celého procesu.2 Dává dítěti možnost cítit sebe sama tak, jak je a být přijato na neverbální i verbální
úrovni. Vzpomínku na prožité trauma léčí „protijedem“, tzn. novým zážitkem, který je ale zcela jiného
druhu. Znemožňuje tak dítěti kontrolu nad situacemi. Postupně je dítě vtahováno do blízkého vztahu
a jak pomalu a neochotně předává kontrolu jiné bytosti, zjišťuje, že není zneužíváno, a začne se na
tuto bytost spoléhat.3
2
Daniel Hughes (autor knihy Podpora rozvoje attachmentu, cesta k emocionálnímu uzdravení dětí v pěstounské péči nebo adopci) uvádí, že
dítě, které nerozumí vztahu plnému důvěry a které není schopno navázat bezpečný kontakt a vztah, využije terapeutického času
k projevování okamžitých impulsů a manipulaci terapeuta. Terapeut se tak může nechtěně stát „učitelem“ další manipulace. Takové dítě si
nevšimne, že je zde dostupná empatie, přijetí a porozumění pro jeho bolest a nejistotu. Nepozná, že je zde příležitost pro vzájemně
uspokojivý vztah a bezpečné citové pouto.
3
V DDP terapeut nenechá dítě, aby si vybíralo druh aktivity, ale je důležité, aby terapeut využíval všechny aspekty a záchvěvy okamžitého
stavu dítěte. To pak inspiruje aktivity pro danou chvíli. Na jednu stranu může terapeut začít každé sezení nastíněním témat, která se budou
prozkoumávat a rozvíjet, ale tento nástin či plán bude okamžitě opuštěn, pokud neodpovídá jedinečným citovým zkušenostem dítěte v daný
čas.
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V další rovině pak terapeut přenáší tuto schopnost na rodiče nebo pečovatele, zvyšuje jejich
schopnosti a rozvíjí jejich vhled, reflexi, poznání dítěte a jeho vnitřního stavu. Učí je vidět aspekty
citového, kognitivního prožívání dítěte a jeho chování a pracovat s nimi. Společná práce ze sezení se
přenáší do domácího prostředí. Vedení a něco jako domácí úkoly se stávají pro rodiče nebo
pečovatele vodítkem, jak pokračovat v léčivém rodičovství i doma.4 Děti se učí, jak rozvíjet a používat
svoje vnitřní zdroje, aby mohly efektivně řešit problémy, jak být zapojeny do vzájemné výměny, braní
a dávání, namísto používání druhých, manipulace druhými a udržování falešné kontroly nad druhými.
Nedirektivní povaha interakce je založena na naladění a empatii. Terapeut není jen tím, kdo
řídí průběh terapie, ale je také tím, kdo zažívá s dítětem opravdové emoce a projevuje empatii pro
emocionální, kognitivní a fyzické zkušenosti dítěte. (Vrtbovská, 2011b)

3.2 Využití fantazii jako prostředku pro posilování vazby mezi dítětem a pečovatelem
Magická fáze ve vývoji dítěte se dnes, ve světě dat a virtuálních informací, výrazně zkracuje.
Obvykle trvá přibližně do devíti let věku a ve vývoji dítěte má výrazný psychohygienický význam. Dítě
se ve světě fantazie považuje za všemocné a to je důležitá protiváha k tomu, co zažívá v běžném
životě. Magický svět tedy nabízí možnost odbourávání napětí, stresů a strachů. Ve fantazii, podobně
jako při snění v noci, se odbourává přebytečná energie. (Müller, 2010) Fantazie tak představuje jednu
z oblastí, kterou může pracovník/rodič/pečovatel využít jako společnou hru a zároveň jejím
prostřednictvím zjistit, co se s dítětem právě děje. To, jak dítě uvažuje a jak se pohybuje ve světě
fantazie, obvykle odpovídá jeho životnímu procesu. V dítěti tím podporujeme jeho představivost a
využíváme ji jako prostředek k nahlédnutí na to, jak dítě rozumí své aktuální situaci, nebo odkrýváme
to, co je skryté, nebo čemu se dítě vyhýbá. (Oaklander, 2010) V magickém světe dítěte nejsou pevně
hranice mezi realitou a fantazií. Některé rodiče nebo pečovatele to zneklidňuje. Dětské
„fantazírování“, denní sny, stavění vzdušných zámků jsou pro mnohé pečovatele nepochopitelné a
mohou se ptát, jak poznají lež od fantazie. (Müller, 2010) I když je někdy těžké to odlišit, ke lhaní se
dítě uchyluje často v sebeobraně. Může se jednat například o situace, kdy rodiče měli ve vztahu
k dítěti nesplnitelná očekávání, nebyli schopni přijmout dítě takové jaké je, nechápali nebo
nepřijímali jeho pocity. Dítě je pak často ovládáno strachem, samo sebe zpochybňuje, podceňuje,
obviňuje. Dítě lže, protože se bojí projevit svůj názor. Lhaní je tedy symptom něčeho, co není pro dítě
dobré. Jde spíše o způsob chování než o fantazii. Fantazie je prostředkem k vyjádření toho, co by dítě
obtížně přijalo jako skutečnost. Je proto nezbytné začít si všímat spíše pocitů dítěte než jeho chování,
začít dítě slyšet, poznávat, porozumět ho a přijmout ho. (Oaklander, 2010)
4
V dyadické vývojové psychoterapii tvoří terapeut s rodičem nebo rodiči či pečovatelem spolupracující tým. Rodič musí mít jistotu, že jej
terapeut nebude odsuzovat za bezprostřední rozhodnutí, potřebuje si být jistý, že terapeut chápe, jak těžká je péče o dítě s poruchou
attachmentu. Terapeut zase potřebuje vytvořit a mít s rodiči dobrou „alianci spojenců“ na společnou cestu a práci.
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Existuje mnoho způsobů, jak fantazii při posilování vazby mezi dítětem a jeho pečovatelem
využívat. Se staršími dětmi lze využít dětskou imaginativní hru jako dramatickou etudu. Další formou
je vytváření příběhů ve všech různých podobách (vyprávění, psaní, hra s loutkami, aj.) Následující
dvě kapitoly obě formy práce popisují a uvádějí příklady jednotlivých technik. Postup, jaký pracovník
zvolí, pro použití konkrétní techniky se vždy odvíjí od individuálních potřeb dítěte a možností a
schopností jeho pečovatele. Předpokladem úspěchu je, aby pracovník a rodič, pěstoun či jiný jiná
blízká osoba, postupně vytvořili vztah důvěry, otevřenosti a sdílení. V ideálním případě je pracovník
průvodcem dospělého v průběhu jednotlivých intervencí při práci s dítětem. Ukazuje směr empatie,
citlivosti a vnímavosti k dítěti a potřebnou pružnost pro jejich společnou práci. Postupně se stává
hlavní léčivou postavou v životě dítěte pečovatel. Některé situace, nebo naladění dítěte, případně
naladění pečovatele nedovolí takovou spolupráci, potom je možné a žádoucí, aby dítě prožilo
korektivní zkušenost ve vztahu s pracovníkem, který však rodiče či pečovatele o výsledcích práce s
dítětem informuje, případně hledá a nastavuje vhodnou míru zapojení dospělého do léčebných
intervencí.

3.2.1 Dětská imaginativní hra
Imaginaci je možné provádět ve skupině i individuálně. Můžeme pracovat s dlouhou či
krátkou řízenou imaginací, nebo s imaginací s otevřeným koncem. Řízená imaginace se obvykle
provádí se zavřenýma očima, využívat můžeme ale i verze při otevřených očích. Některé děti odmítají
oči zavřít, někdy z obavy, že ztratí kontrolu, kterou mají, když se dívají. Je možné jim říct: „zkus to a
podívej se, kdy budeš potřebovat“. Když se několikrát ujistí, že se jim nic špatného neděje, oči po
chvíli zavřou. K vyjádření fantazijního materiálu lze pak použít vyprávění, kresbu nebo psaní. Ptáme
se dítěte na pocity z průběhu imaginace, na tělesné prožitky, situace, které se mu vybavily, apod.

Příklady využití imaginativní hry:
Křídla
„Představ si, že sis všiml/a něčeho legračního na svých zádech. Najednou z ničeho nic ti
narostla křídla! Jaké to je mít na zádech křídla? … Zkus s nimi zamávat a uvědom si, jaký je to pocit.
…Teď se podívej do zrcadla a zamávej s nimi. …Představ si nyní, že jdeš do kopce, s křídly na zádech.
Až dojdeš na vrchol, roztáhni svá křídla a vznes se do výšky. … Co vidíš? Jaký je to pocit, letět
vzduchem? Vidíš nějaká zvířata nebo lidi? Představ si teď, že budeš pomalu přistávat. Když přistaneš,
tvoje křídla zmizí a budeš zase opět v této místnosti.“ (Oaklender, 2010, str. 22)
Jeskyně
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Tato časově náročnější imaginace je vhodná pro děti ve věku od sedmi let a vedeme v ní dítě
k tomu, aby si představilo své „místo“, které je v jeho vzpomínkách, zná ho, nebo o něm sní, možná
ho nikdy nevidělo, nebo se mu ani nelíbí. Představuje si ho, dívá se kolem sebe – kde to je, kdo je
tam, jak se tam cítí apod. Potom necháme dítě jeho místo nakreslit. Děti často kreslí místa a obrázky,
která jsou v protikladu k jejich současným pocitům, např. obrázky hradů, princů, princezen, rytířů.
Rozhovor nad takovými obrázky pomáhá dítěti odhalit pocity opačné.
Úryvek z imaginace:
„ … Najednou, protože ve fantazii je možné cokoli, zjistíte, že jste se proměnili v ptáka.
Nejdříve zkoušíte zamávat křídly – a opravdu, můžete vzlétnout. Takže se vznesete a přelétnete na
druhý vrchol. … Na druhé straně přistanete na skále a ihned se proměníte nazpátek. Šplháte a lezete
po skalách a hledáte vstup do jeskyně. Uvnitř se můžete snadno postavit, je tam hodně místa. …
(Oaklender, 2010, str. 15‐16)

Uvedené příklady technik jsou čerpány z knihy americké psychoterapeutky Violet Oaklander
s názvem Třinácté komnaty dětské duše (2010), ve které uvádí další inspiraci pro práci s fantazií a
mnoho námětů k malování, kreslení, vyprávění příběhů a k využití dramatizace, ručních výtvorů, aj.
V. Oaklander je ředitelkou institutu, který se věnuje supervizi a výcviku lidí pracujících s dětmi. Vydala
také autorskou kolekci audio a videonahrávek věnovaných psychoterapeutické práci s dětmi.

3.2.2 Práce s příběhem
Univerzální úloha příběhů a pohádek spočívá v jejich schopnosti vyvolávat emoce a
především snižovat hladinu úzkosti. U dítěte s poruchou vztahové vazby je práce s emocemi
zásadní pro možnost cítit sebe sama tak, jak je a zažívat takto přijetí od druhých. Pohádka
povzbuzuje dítě k emoční účasti na pocitech, které zakoušejí pohádkoví hrdinové. Úzkost lze snížit
především díky mechanismu, při němž je využívána nápodoba vzoru, tj. hlavního hrdiny a
modelových situací, které hrdina prožívá. Jeho strach a obavy v obtížné situaci mu pomáhají řešit
vedlejší pohádkové postavy (zvířata, předměty) a napomáhá tomu také vývoj událostí. Hrdina si
posléze osvojuje postupy, kterými vítězí nad zlem i nad svou úzkostí z něho. Nakonec hrdina začíná
vnímat sám sebe pozitivně. V dítěti se tímto způsobem nastartuje proces zástupného posilování
pocitu vlastní hodnoty a změny negativního na pozitivní myšlení.
Pohádka může být čtena jako model nebo vzorec určitého chování. Také lze vybrat jen
některé její části, které dítě potom samo rozvíjí. Můžeme si také sami vymýšlet vhodné pohádkové
příběhy na konkrétní potíže a úzkosti, které dítě trápí. Při vytváření vlastních terapeutických
příběhů je potřeba dodržet určitý postup a pravidla. Všechny pohádky mají určité stálé prvky:
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hlavní téma (každé vyprávění popisuje jinou situaci vyvolávající úzkost, např. odloučení od matky,
výsměch, ztrátu kontroly nad vlastní tělem, tmu a neznámo, aj.), hlavního hrdinu (dítě nebo
zvířátko, s nímž se dítě může ztotožnit), další postavy (vytvářejí emoční náladu plnou lásky,
porozumění, stimulují hrdinu k tomu, aby o svých problémech mluvil, aby se otevřel) a pozadí
vyprávění (vybíráno tak, aby se pohádka odehrávala v místech, která jsou dítěti známá a místa děje
jsou vybírána tak, aby vyvolávala příjemnou náladu).
„Při výběru pohádkového hrdiny je nutné připodobnit ho dítěti pouze z hlediska věku a
situace, která v něm vzbuzuje úzkost. Hrdina nesmí mít stejné nebo podobné jméno a stejnou
fyzickou podobu. Pokud hrdinu příliš připodobníme dítěti, může se pak cítit odhalené nebo
zesměšněné. Příběh nesmíme využívat k tomu, abychom dítěti vnutili určitý způsob myšlení a
poučovali ho (takový postup vede často k opačnému výsledku). Terapeutická pohádka je vždy pouze
návrhem, který dítě může přijmout nebo odmítnout. Dítě si musí pohádku samostatně „zpracovat“
– nalézt v ní ty prvky, které může využít v dialogu se sebou samým, prvky, které mu pomohou
porozumět svým emocím, získat podporu pomocí identifikace s hrdinou, seznámit se se vzory
myšlení a jednání, které nemá ve svém repertoáru. Dítě si vybere tu pohádku, která odpovídá na
jeho problémy. O kterou pohádku jde, poznáme podle toho, že se k ní chce opakovaně vracet a
prosí znovu o její přečtení. Jako první si tuto zákonitost uvědomil Bruno Bettelheim, americký dětský
psycholog, který si všiml, že se děti zajímají o určité básně.“ (Molicka, 2007, str. 32)
Pohádka, která se dotýká konkrétních problémů dítěte, mu pomáhá vypořádat se s prožitou
zkušeností, s nezvládnutými emocemi a dovoluje mu připisovat jim odpovídající reálný význam a tak
je ideálně odstranit, nebo alespoň snížit. Kromě toho působí pohádka příznivě na vývoj dítěte
z hlediska emoční inteligence – popis emočních stavů hrdiny (pozitivních i negativních) podporuje
v dítěti rozvoj empatie, porozumění pocitům ostatních lidí, usnadňuje mu komunikaci a motivuje
k poskytování pomoci.
Při psaní terapeutických pohádek se dále doporučuje řídit se dvěma pravidly. První se týká
popisu emocí a jejich spojování s příčinami, které je způsobily. Text má umožnit dítěti prožít emoce,
které pociťovalo, nebo které pocítí. Popisu emocí je proto potřeba věnovat se důkladně na začátku
pohádky – popsat situaci, která je vyvolala (hlavní téma). Později a zejména na konci je nutné
zdůraznit pozitivní emoce. Při emočně obtížných situacích popisujeme skutečné pocity, ale bez
hrozivých prvků a vždy ve spojení se situací, která je vyvolala. Druhé pravidlo se týká fabule pohádek.
Důležité je příběh promyslet a obohatit ho o zajímavý obsah, aby dítě zaujal. Pozadí příběhu má být
příjemné a zabarvené humorně.
Inspiraci k vyprávění pohádek lze čerpat např. z knihy Příběhy, které léčí. Autorem je polská
psycholožka Maria Molicka, která pracuje jako terapeutka s dětmi a mládeží. V knize lze nalézt 11
pohádkových příběhů, které popisují různé obtížné situace, např. dítě má obavu, že se stane terčem
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posměchu, že se ztratí, že ho opustí blízká osoba, bojí se smrti a další. V knize od německé terapeutky
Else Müller s názvem Příběhy z měsíční houpačky můžeme najít náměty pro autogenní trénink pro
děti od 4 let. Pohádky jsou psané formou relaxačních příběhů na dobrou noc.

V závěru této kapitoly jsou dále uvedeny příklady pohádek s jejich hlavním tématem
(převážně pro práci s náhradními rodinami) a zdroje, kde lze příběh najít:

Štěňátko s trnem u srdce
‐

Rané trauma, zanedbávání, týrání, umístění do domova, hledání náhradní rodiny.

‐

Příběh napsala Fran Moffat (z angl. organizace British Association for Adoption and Fostering)
na základě předlohy a doporučení z knihy „Bylo nebylo“ ‐ Terapeutické příběhy pro
zneužívané děti od Nancy Davis (1990 Psychological Association of Oxon Hill).

Had se dvěma jazyky
‐

Komunikační problémy, dvojjazyčné rodiny, schopnost překonat problém.

‐

Příběh vznikl v rámci semináře Systemická práce s dětmi a dospívajícími, SPAS Praha, 2009.

Šiška pro štěstí
‐

Život v dětském domově, podpora, šikana, kamarádství, fantazie o rodičích, důvody odebrání
z vlastní rodiny.

‐

Zdroj: www.vzd.cz

Pošlete ma preč?
‐

Život v nevlastní rodině, obavy dítěte, adopce, pěstounství – různé typy péče, problémy a
usmíření, vzpomínky na vlastní rodiče, propojení minulosti a přítomnosti, předání informací o
vlastních rodičích.

‐

Zdroj: www.navrat.sk (autor: Carolyn Nystrom)

Mám ta rád, ocko
‐

Oznámení rozvodu dětem, odchod otce z rodiny, pocit viny u dítěte, vysvětlení způsobu péče
o děti po rozvodu, otázka víry v Boha, vztahy s rodiči po rozvodu, role dítěte v rodině po
odchodu otce, vztah s rodičem, který v rodině zůstal a vztah s rodičem, který žije mimo
rodinu.

‐

Zdroj: www.navrat.sk (autor: Carolyn Nystrom)
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Dve‐tri prasiatka
‐

Jinakost, náhradní rodina, navazování vztahu v nové rodině.

‐

Zdroj: www.navrat.sk (autor: Zuzana Mojžíšová, Angelika Šabíková)

Ema hladá mamu
‐

Přechod z domova do rodiny – pohled dětí, pohled dětí na novou rodinu, život v dětském
domově, stesk po rodičích, touha po nové rodině, traumata v původní rodině, přijetí
romského dítěte

‐

Vhodné spíše pro starší děti nebo pro zájemce o náhradní rodinnou péči pro seznámení s
pohledem a prožíváním dětí, které vyrůstají v dětském domově.

‐

Zdroj: www.navrat.sk

Draci neEXISTUJÚ
‐

Sdílení problémů, možnost svěřit se.

‐

Zdroj: www.navrat.sk

Závěr
Je zřejmé, že práce s dítětem s poruchou vztahové vazby vyžaduje velkou míru zájmu,
pochopení, znalostí a otevřenosti. Vyžaduje vždy uplatnění takových služeb a postupů, které myslí na
dlouhodobou perspektivu dítěte a jeho bezpečí. V atmosféře dnešních snah o transformaci péče
systému o ohrožené děti ze strany státu i jednotlivých poskytovatelů služeb pro dítě a rodinu a
vzhledem k podpoře a rozvoji náhradního rodičovství, jsou důležitými kroky informovanost a osvěta
laické i odborné veřejnosti. Ne vždy se totiž v praxi setkáváme s ochotou a vstřícností, doporučovat a
podporovat vytvoření vztahu dítěte s náhradním pečovatelem, třeba jenom na krátkou dobu, po
kterou se ocitá z různých důvodů mimo svoji rodinu, což má svůj zásadní význam v pěstounské péči.
Tato práce bude využita právě pro osvětovou činnost v rámci spolupráce se státním sektorem
v oblasti sociálně‐právní ochrany dětí, v rámci náborových aktivit zájemců o pěstounskou péči,
v rámci jejich přípravy na výkon pěstounství a ke sdílení s ostatními subjekty pracující s rodinou a
s dětmi.
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Irena Kopřivová: Rozvojový program pro identifikaci talentovaných
zaměstnanců a stabilizaci klíčových zaměstnanců

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

Na začátku jsme měli 2 strategické cíle.
Kdo je talent a kdo je klíč.
Očekávané zisky z investice do lidí z hlediska HR strategie.
Proces řízení talentovaných a klíčových zaměstnanců.
Vyhledávání talentovaných a klíčových zaměstnanců.
Požadované kompetence.
Nominace účastníků do programu.
Časová osa projektu.
Závěr.

Pracuji v HR v oddělení strategie a rozvoje lidí. Vedle obvyklých rozvojových programů
funkcionálního charakteru, tj. programy nutné pro rozvoj kompetencí nutných pro chod
firmy, připravuji programy intencionálního charakteru, tj. programy které rozvíjejí
zaměstnance nejen v měkkých dovednostech, ale jsou zaměřeny také na rozvoj
osobnosti a z hlediska zaměstnavatele připravují zaměstnance pro nové role. Mezi nimi
chci v této práci přiblížit vznik, okolnosti vzniku, otázky a kritické momenty programu pro
rozvoj talentovaných a klíčových zaměstnanců, který aktuálně koordinuji 3 roky.
Na začátku jsme měli 2 strategické cíle.
Při počtu 13 konkurentů na českém trhu a vzhledem k jejich vysoce specifické činnosti,
upravované navíc množstvím zákonů včetně jejich četných novelizací, je téměř nemožné
nacházet na pracovním trhu „hotové specialisty“ nebo „klíčové lidi“. K udržení
konkurenceschopnosti a k dalšímu rozvoji firmy jsme chtěli najít zaměstnance, kteří jsou
nejen ambiciózní, ale i odborně připravení zastávat řídící funkce od střední až do nejvyšší
úrovně, nebo funkce vysoce kvalifikovaných specialistů. Jako řešení jsme se rozhodli pro
rozvoj zaměstnanců s talentem nebo potenciálem stát se buď manažerem nebo klíčovým
zaměstnancem (tj. specialistou) z vlastních řad. Vedle zaměření pozornosti na
zaměstnance s potenciálem jsme paralelně začali uvažovat o možnostech podpory již
hotových odborníků, respektive již hotových klíčových zaměstnanců.
Chtěli jsme zavést řízení kariér a znát rozvojový potenciál vybraných zaměstnanců.
Prvním cílem bylo najít lidi, kteří budou připraveni převzít manažerské role nebo role
vedoucích projektových týmů (talenti), a najít již hotové a kolegy vážené odborníky,
zaměstnance, které podpoříme, aby se stali dobrými interními lektory, mentory nebo
kouči (klíčoví zaměstnanci). Znalosti a vrozené schopnosti talentovaných nebo klíčových
zaměstnanců nemusí nutně provázet zkušenost. Bez zkušenosti je každá nová věc
provázena množstvím chyb a omylů. Zkušenost získaná podle rčení „chybami se člověk
učí“ může stát společnost nemalé finanční prostředky. Proto se pod tímto prvním cílem
skrývá také snaha upevnit u vybraných zaměstnanců žádoucí firemní hodnoty při
současném rozvoji inovativního myšlení.
Mezi zaměstnanci jsou lidé, kteří mají vysokou úroveň vnitřní motivace, mají chuť
vyniknout, často vidí věci nově, jsou schopni strhávat ostatní k vyšší výkonnosti, vidí ve
své práci dopředu a mají potenciál vyrůst na vyšší úrovně zodpovědnosti. Zároveň jim
však mohou chybět širší zkušenosti, protože jsou například úzce specializovaní nebo
pracují na místech, odkud nemohou věci měnit. Bez podpory v rozvoji schopností a bez
možnosti podílet se na změnách a rozvoji společnosti se veškerá vnitřní motivace a elán
těchto zaměstnanců utopí v poměrně rychle nastupující rutině. Naopak podpora
profesního a osobního rozvoje posiluje vnitřní motivaci zaměstnanců, „která lépe než
cokoliv jiného vede k produktivní práci a inovátorským přístupům“ (zdroj: HR forum, č.
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6/2009). Proto logicky druhým cílem bylo motivovat tyto vybrané zaměstnance k práci na
sobě, podpořit jejich sounáležitost s firmou a připravit je na období změn tak, aby byli
oporou firmy ve změnovém období transformace společnosti a optimalizace počtu
zaměstnanců. Pro dokreslení vážnosti situace uvádím, že když jsme před 3 lety začínali,
měla firma 4750 zaměstnanců, dnes jich má o 400 méně a připravuje se na další
zeštíhlování o velikosti 350 zaměstnanců.
Kdo je talent a kdo je klíč.
Talent je podle internetových zdrojů (inspirovali jsme se zkušeností jiných firem) někdo,
kdo přináší přidanou hodnotu firmě nad rámec toho, co vymezuje náplň práce na jeho
pracovním místě. Označení talent pochází z latinského „Talentum“, které označuje míru
váhy nebo peněžní jednotku.
V současné odborné literatuře nacházíme mnoho modelů, které popisují talent jako
výsledek vzájemného působení osobnostních faktorů, faktorů prostředí, případně dalších
(štěstí, náhoda). Spojovacím jmenovatelem většiny známých teorií je triadický základní
model talentu, který popisuje talent jako průnik těchto tří souborů vlastností:
•
nadprůměrná schopnost, tj. jedinec projevuje mimořádné nadání a schopnosti v
nějakém oboru (např. hudební, pohybové, matematické, analytické, apod.).
•
tvořivost, tj. jedinec je schopen trvale dosahovat nadstandardního výkonu při
změnách (flexibilita) a navíc je nadán schopností originálního myšlení, schopností řídit
sebe sama (plánovat vlastní práci, stanovovat si priority).
•
angažovanost, tj. jedinec je schopen vysokého zaujetí pro věc. K vlastnostem,
které nejčastěji obsahuje pojem angažovanost v úkolu, patří vytrvalost, trpělivost,
sebedůvěra, víra ve vlastní schopnosti zvládnout obtížný úkol, vnímavost a lepší
schopnost identifikovat významné problémy.
U klíčového zaměstnance jsme obdobně našli tyto vlastnosti:
•
mimořádná znalost nebo profesní dovednost, která by znamenala v případě, že by
dotyčný opustil firmu, vysoké investice do vyhledání odpovídající náhrady nebo investice
do rozvoje nástupce.
•
schopnost a ochota předat tuto dovednost dále, tj. vlastnosti, pro které jsou
klíčoví zaměstnanci váženými členy týmu, za kterými chodí ostatní kolegové pro radu.
Hlavním účelem řízení talentů a klíčových zaměstnanců je rozvoj jejich nadprůměrných
schopností tak, aby se stali budoucím přínosem pro společnost a byli připraveni obsadit a
zvládnout klíčové pozice ve společnosti, tedy pozice, které mají nejdůležitější roli při
uskutečňování budoucí firemní strategie. Zpravidla jde o pracovní místa specialistů –
nositelů unikátního know-how, místa s odpovědností za udržení firemní strategie, s
odpovědností za efektivní využití finančních prostředků společnosti apod. Lidé, kteří
zastávají uvedená místa, jsou klíčovými zaměstnanci a pro zaměstnavatele bývají obtížně
nahraditelní jednak vzhledem ke své odbornosti a jednak vzhledem k výkonu. Z
uvedeného plyne, že z talenta může být do budoucna klíčový zaměstnanec.
Očekávané zisky z investice do lidí z hlediska HR strategie.
Dle zkušeností jiných firem urychluje efektivně zavedený a propracovaný systém práce s
talentovanými a klíčovými zaměstnanci nejen růst nebo rozvoj firmy, ale je také
stabilizačním a motivačním nástrojem pro zaměstnance. Přínosy programu lze sledovat
jak na straně společnosti, tak na straně účastníka programu. Získané hodnoty zde lze
vnímat recipročně:
rozvíjíme pro firmu
X osobnostní rozvoj zaměstnance
zvyšujeme odbornost
X lepší šance na trhu práce pro účastníka
motivujeme
X účastník se cítí privilegován
jako firma jsme atraktivní X pro účastníky je atraktivní být součástí programu
šetříme prostředky na nábor
X příležitost pro účastníky v interních
výběrových řízeních
Program propojuje talenty s manažery (díky vzdělávacím akcím, na kterých se manažeři
podílejí) a s dalšími odborníky ve společnosti (díky besedám s těmito odborníky), kteří
jim mohou pomoci dosáhnout nejen firemních cílů, ale také realizovat nové nápady.
Proces řízení talentovaných a klíčových zaměstnanců.
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Proces řízení talentů a klíčů je součástí personálního plánování. Je to ucelený soubor
kroků, které vedou k nalezení, rozvoji a udržení talentů a klíčů pro příležitost nástupnictví
na budoucí klíčové pozice (lektorské, mentorské aj.). Různé klíčové pozice mají různé
požadavky. Úspěch v jedné pozici automaticky neznamená úspěch v jiných pozicích. Pro
zaměstnavatele je důležité vědět, co klíčoví lidé potřebují umět, aby dosahovali výsledků
v různých pozicích, a zaměstnavatel tak byl schopen označit talentované zaměstnance s
potenciálem stát se v budoucnu klíčovým zaměstnancem.
Schematicky lze kroky procesu popsat takto:
•
pro zavedení procesu řízení talentů a klíčů
stanovit soubor kompetencí, kterými má talent/klíč disponovat
•
pro identifikaci talentů a klíčů
stanovit soubor metod pro výběr talentů/klíčů a měření stanovených kompetencí
•
pro rozvoj talentů a klíčů
stanovit program pro talentované/klíčové zaměstnance
•
pro udržení talentů a klíčů
podpořit motivaci účastníků rozvojového programu
Metoda řízení talentů se zrodila již kolem roku 1950 v západních ekonomikách a úzce
souvisela s poválečnou situací, a to především s nedostatkem zkušených manažerů. Ve
firmách se urychleně začaly zavádět systémy, které se staraly o doplňování
manažerských a především obchodních dovedností u zaměstnanců s potenciálem růstu a
očekávaným přínosem pro firmu.
Vyhledávání talentovaných a klíčových zaměstnanců.
Možnosti vyhledávání a identifikace talentů nebo klíčových lidí jsou dvojí: můžeme hledat
ve vlastních řadách, anebo vně firmy. Abychom byli úspěšnými „hledači talentů“, musíme
bezpečně vědět, koho hledáme, resp. jaké vlastnosti neboli kompetence má mít
talentovaný, resp. klíčový pracovník. Dle většiny známých teorií je talentovaných jedinců
v populaci 1 %, tedy při počtu 4750 zaměstnanců (jak bylo uvedeno výše) jsme hledali
skupinu cca 50 lidí.
Kromě hlediska přítomnosti konkrétních vlastností jsme si uvědomovali, že čas, který
chceme, aby do programu investovali sami účastníci, se bude lišit u různých věkových
skupin stejně, jako se liší míra motivace a spokojenosti se zaměstnáním, která souvisí s
vývojovými stádii osobnosti. Různé vývojové potřeby a hodnoty související se zralostí
osobnosti a s věkem se odrážejí v různých fázích kariéry:
•
do 30 let věku – je pro zaměstnance významný postup v kariéře
•
31-50 let – na důležitosti nabývá schopnost řídit svoji kariéru a nalézt uspokojení
v práci
•
nad 50 let – důležitým faktorem je jistota
Z toho plyne, že nejvíce ambicí k učení a růstu mívají pracovníci přibližně do 30 let věku,
posléze nastává období profesní stabilizace a energie se zaměřuje na péči o rodinu, ve
věku kolem 50 let nastupuje období předávání zkušeností a učení mladších. Tento trend
je v souladu se zjištěními studie IPSOS, která se zabývala trendy pracovního trhu na
území Hl. města Prahy v únoru 2008 . Studie dokládá, že lidé do 30 let spojují svůj pocit
ze zaměstnání mnohem častěji s pocitem potěšení než lidé nad 30 let, pro které je práce
především zdrojem zabezpečení. Následující graf ukazuje procentuelní četnosti u
jednotlivých věkových kategorií; chybějící (nezobrazovaná) procenta jsou rozdělena mezi
pocity hrdosti, rutiny, stresu a položku nevím.
S vybranými manažery jsme dlouze diskutovali otázku omezení vstupu do programu pro
talenty věkem, vzděláním a délkou trvání pracovního poměru (PP) v pojišťovně. Pro
omezení věkem hovoří výše uvedené poznatky, pro omezení vysokoškolským (VŠ)
vzděláním hovoří fakt, že očekáváme účastníky zvyklé na soustavnou studijní přípravu.
Pro maximálně 3letou historii PP na jednom pracovišti hovoří sama teorie talentu: shodli
jsme se, že pronikavý talent by býval musel být mezi zaměstnanci objeven a oceněn
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záhy po vstupu do firmy, a pokud by zde nedostal příležitost, pravděpodobně by svůj
talent již rozvíjel v jiné společnosti. Na základě předložených argumentů byly stanoveny
3 nezbytné podmínky pro vstup do programu pro talenty: věk maximálně 35 let; max. 3
roky v pracovním poměru u nás a VŠ vzdělání.
U klíčových zaměstnanců, tj. ti, co umí něco specifického a jsou ochotni předávat tuto
znalost dále, jsme potřebovali docílit, aby se cítili ve firmě bezpečně, viz výše uvedený
graf. Nastavili jsme pouze dvě podmínky vstupu do programu, a sice minimálně roční
trvání pracovního poměru (dostatečně dlouhá doba, aby bylo možno pozorovat žádoucí
kompetence) a umístění na nevedoucí pozici (lidí na vedoucích pozicích mají možnost
dostat se do jiných programů).
Jako nejvhodnější se pro vyhledávání talentovaných pracovníků jeví postup nominace a
následné potvrzení oprávněnosti nominace vhodně zvolenou metodou, která bezpečně
identifikuje, kdo splňuje kritéria talentu v podmínkách naší firmy, a kdo ne.
Požadované kompetence.
Z diskusí s vedoucími zaměstnanci vyplynulo, že talentovaný zaměstnanec by měl v
podmínkách naší firmy splňovat 5 následujících kompetencí :
Řízení změn – zaměstnanec hledá a navrhuje příležitosti ke zlepšení činnosti svého
útvaru; dokáže vysvětlit změnu a naplánovat její průběh; umí získat zainteresované
jedince pro řešení dané změny; vnímá podmínky z okolí a dokáže se jim přizpůsobit;
předvídá rizika a v rámci svých kompetencí jim předchází; s odstupem času vyhodnocuje
přínos změny; připravuje svůj tým na změny (motivuje, plánuje, podporuje, hodnotí).
Komunikativnost – zaměstnanec dokáže efektivně reagovat na změny podmínek; dokáže
měnit zažité stereotypy; experimentuje při řešení problémů; je propagátorem změn a
pružný ve všech činnostech; je schopen rychle se přizpůsobit jiným pracovním úkolům.
Osobní integrita – zaměstnanec pozitivně propaguje firmu; uznává a naplňuje její
strategii; odpovědně plní dohody a svěřené úkoly; je na něho spolehnutí; v rámci svých
kompetencí dokáže přijímat rozhodnutí a nést za ně odpovědnost; vyvaruje se kritiky,
aniž by poskytl lepší návrh.
Odpovědnost - zaměstnanec má smysl pro povinnost; je obezřetný k riziku; přípravě
věnuje patřičnou pozornost; řídí se uzavřenými dohodami; předem zvažuje důsledky
svého jednání; dokáže odhadnout důsledky svého jednání; nese odpovědnost za svá
rozhodnutí.
Týmová spolupráce - zaměstnanec ochotně spolupracuje s ostatními, umí pracovat v
kolektivu; sdílí své zkušenosti a vědomosti s druhými; aktivně se zapojuje do
skupinových úkolů; vytváří pozitivní atmosféru ve skupině; analyzuje potřeby týmu,
nabízí pomoc druhým; ztotožňuje se se skupinovými cíli a úkoly; přijímá odpovědnost za
výsledky týmu.
Uvedené kompetence jsme vybrali ze souboru 15 měkkých kompetencí určených pro
periodický proces hodnocení zaměstnanců. Obdobně pro klíčové zaměstnance jsme určili
následující kompetence:
Samostatnost – zaměstnanec si dokáže vyhledat a zadat práci; v rámci svých pravomocí
nezávisle rozhoduje o postupech nutných k dosažení výsledku; umí pracovat bez
souhlasu většiny; je schopný zajistit si pro řešení problému informace a podklady; úkoly
řeší samostatně, přináší nová řešení; je schopen zastávat svůj názor.
Profesní odbornost a růst – zaměstnanec se vzdělává a rozvíjí; samostatně řeší odborné
problémy; sleduje vývoj a trendy ve svém oboru; umí spojovat nové se známým;
aplikuje externí i interní předpisy do praxe; využívá efektivně (počítačovou) techniku;
uvědomuje si své nedostatky a pracuje na jejich odstranění.
Orientace na výsledek – zaměstnanec je vytrvalý; bere na sebe odpovědnost; plní úkoly
v požadovaném tempu, kvalitě, množství a termínech; dbá na dotažení věcí do konce;
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požadovaných výkonů dosahuje bez nutnosti kontroly od druhých; správně stanovuje
priority a optimálně nakládá s časem.
Analytický přístup – zaměstnanec rozlišuje podstatné od nepodstatného; chápe
souvislosti a umí s nimi pracovat, má smysl pro detail; dochází k logickým a
realizovatelným závěrům; před rozhodnutím je schopen zanalyzovat více variant k
dosažení cíle a rozhodnout se pro nejefektivnější.
Loajálnost – zaměstnanec vhodným způsobem chrání informace; jedná tak, aby podpořil
obchodní jméno firmy; předvídá rizika a předchází jim; angažuje se ve prospěch
společnosti; jedná v souladu se strategií firmy; efektivně hospodaří se svěřenými
prostředky.
Nominace účastníků do programu.
Aktuálně máme za sebou dva způsoby nominace. V prvním ročníku (loni) jsme dali
příležitost všem zaměstnancům ve firmě, aby prostřednictvím krátké ankety na intranetu
doporučili podle kompetencí a kritérií popsaných výše ty zaměstnance, o kterých jsou
přesvědčení, že by si zasloužili účast v programu. Validaci nominací pak provedli vybraní
manažeři. Ve druhém ročníku (letos) jsme chtěli, aby účastníky nominovali jejich
nadřízení, kteří pak budou více motivováni k rozvoji lidí. Validaci v tomto případě
prováděli regionální ředitelé. Všechny skupiny obdržely kvóty na počet.
Nominace nadřízeným má své opodstatnění. Nadřízený zná nejlépe silné a slabé stránky
zaměstnanců a ví, kdo z jeho podřízených je v týmu klíčový, a tím i obtížně nahraditelný.
Nadřízený rovněž ví, kdo v týmu má elán, motivaci a chuť učit se od tohoto klíčového
pracovníka, a mohl by být tedy schopen odhadnout, zdali v něm dřímá potenciál profesně
vyrůst na jeho odbornou a profesionální úroveň. Může sledovat např. rychlost adaptace
na nové úkoly, iniciativu na poradách, specifické schopnosti jako lektorské, matematické,
analytické, které vzejdou na povrch při plnění obvyklých denních pracovních povinností.
Nadřízený pozoruje, na koho se kolegové v týmu obrací o radu, když žádají o pomoc s
novým neznámým úkolem apod. Manažer navíc disponuje několika manažerskými
nástroji pro hodnocení zaměstnanců:
o
hodnocení účasti na projektech
o
hodnocení kompetencí zaměstnanců
o
hodnocení výkonu zaměstnanců
o
hodnocení metodou 360° zpětné vazby
o
hodnocení v Assessement a Development centrech (AC/DC)
Důvod, proč jsme v prvním roce svěřili nominaci kolegům, byl ten, že jsme se obávali
protekcionismu. Naše obava byla lichá, protože po nominaci účastníků následovalo
objektivní ověření míry očekávaných kompetencí prostřednictvím psychodiagnostiky a
development centra. Nicméně i tímto omylem jsme získali zajímavou zkušenost: někteří
účastníci obešli své kolegy a požádali je o nominační hlasy, čímž se díky množství
nominací dostali k psychodiagnostice a development centru a poté do programu. Vlastně
tím prokázali vysokou angažovanost směrem k atraktivnímu programu, který pro ně
mohl být ideální vstupenkou ke kariérním příležitostem.
Rozdílnost obou skupin, měřeno psychodiagnostickými nástroji, ukazuje následující
srovnání (loni – nominovali kolegové, letos – nominovali manažeři):
Časová osa projektu.
Firmy na trhu často hovoří o ročním trvání jednoho ročníku rozvoje talentovaných
zaměstnanců a více letech rozvoje klíčových zaměstnanců. My jsme pro první ročník
stanovili roční trvání, pro druhý jeden a půl roční, s tím, že s koncem druhého opět
obracíme pozornost k lidem v prvním ročníku, abychom je postupně začali propojovat a
posilovat tím firemní networking.
Následující schéma ukazuje jednotlivé kroky v programu a odpovědnosti, resp. nástroje:
Identifikaci a nominaci zaměstnanců jsem se věnovala v textu výše, zde se zaměřím na
další kroky.
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Psychodiagnostika – doporučeným zaměstnancům bylo nabídnuto absolvovat
psychologické testy, což byla vstupenka do programu a zároveň vyplněním testu
souhlasili s účastí v programu. Testování jsme realizovali přes internet s vybraným
dodavatelem. Obě skupiny, jak talenty, tak klíče, jsme seřadili podle výsledků v testech a
pozvali 20 nejlepších talentovaných a 30 nejlepších klíčových zaměstnanců do
dvoudenního Development centra.
Development centrum (DC) – výsledkem DC byla nejen zpráva dodavatele s
doporučeními k rozvoji, ale také osobní zkušenost účastníků neboli sebepoznání v
zátěžových a situačních zkouškách. Na základě výsledků psychodiagnostiky a
sebezkušenosti v DC byli účastníci vyzváni k sestavení individuálního akčního plánu.
Rozvojový program – plán vzdělávání byl sestaven podle kvantifikace jednotlivých
doporučení, většinu kompetencí jsme rozvíjeli ve dvoudenních kurzech. Kromě kurzů
jsme zařadili skupinovou práci na workshopech a inspirativní setkání s úspěšnými lidmi.
Mezi vzdělávacími příležitostmi byla účastníkům k dispozici následující témata (přehled je
uveden za oba ročníky):
-

workshop (WS) na téma empowerment
WS na téma řízení změny
WS na téma skupinové práce
WS na téma firemní kultura a hodnoty spol.
exkurze ve výrobním podniku
školení na vyjednávání a zvládání konfliktů
školení v komunikačních dovednostech
školení na prezentační dovednosti
školení na projektové řízení
školení na vedení lidí, motivace a kaskádování cílů
školení na řešení problému a rozhodování
školení na sebepoznávání a zvyšování efektivity
školení na téma stress management
vstup do koučování a mentorování
představení firemních odborností navzájem
4x setkání s osobností
závěrečná práce na téma jednoho ze strategických cílů společnosti
závěrečná práce na témata, která zadali členové grémia

Jedním z cílů jmenovaných na začátku bylo propojení účastníků s managementem. Aby
mohl program fungovat, potřeboval podporu managementu. Tuto podporu jsme získali:
ustanovením tzv. Rady starších, což byla skupina manažerů, která pomáhala
rozhodnout strategické otázky programu, podporovala prezentaci projektu, ujala se
vedení účastníků při psaní závěrečných prací (tj. úkolů daných obsahem strategických
cílů nebo daných členy grémia).
propojením externích školitelů s manažery, kteří byli ochotni na sebe vzít roli
školitelů a přiblížit prostřednictvím svých zkušeností některá témata účastníkům
(projektové řízení, řízení změn, firemní kultura a hodnoty společnosti, prezentační
dovednosti).
zvaním manažerů k moderování „setkání s osobností“, kdy jsme zvali na krátké,
jeden a půlhodinové besedy osobnosti ze světa ekonomiky, politiky nebo kultury, které
mohly být účastníkům inspirací, co se týká kariérního úspěchu.
na regionální úrovni probíhala setkání s regionálními řediteli, na centrální úrovni
proběhlo setkání s ředitelem společnosti.
obhajoby závěrečných prací a se udály formou mini konferencí, kdy účastníci
prezentovali své návrhy managementu dané odbornosti a navíc před účastníky programu
své odbornosti.
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Rozvojový akční plán schvalovali účastníkům jejich přímí vedoucí, takže byli
motivováni k tomu, aby umožnili svým lidem pracovat na sobě a rozvíjet ty dovednosti, k
jejichž rozvoji se akčním plánem zavázali.
Zpětná vazba – zjišťovali jsme prostřednictvím dotazníků spokojenost účastníků s
programem a postoj jejich nadřízených k účasti podřízeného v programu. My jako
personalisté a realizátoři jsme zjišťovali, co jsme mohli udělat jinak a proč. Přestože
výrazně převažovala kladná hodnocení, všechna byla poměrně subjektivní. Zkoušeli jsme
také definovat různá kritéria úspěšnosti, mezi nimi např.:
•
počet účastníků programu, kteří se během programu nebo krátce po něm posunou
v kariéře
•
délku setrvání zaměstnanců, kteří prošli programem, ve firmě s hypotézou, že
přirozená fluktuace ve zbytku firmy bude nižší než ve skupině zaměstnanců daného
programu
•
měření návratnosti investic - např. porovnáním investovaných nákladů do rozvoje
účastníka programu a obvyklých nákladů na obsazení klíčové pozice (zde měřenou cenou
za výběrové řízení); přitom zde může být vzat ohled rovněž na úsporu nákladů na
adaptační program při přijetí zaměstnance zevnitř pojišťovny oproti kontraktu s
výhercem výběrového řízení zvenčí.
•
celkové náklady na program.
•
procento odchodů z programu pro talenty.
Po dvou letech zatím nelze nastavit požadovanou míru, neboť první ročník je pilotní a k
jeho výsledkům budeme následně porovnávat výsledky z let nadcházejících.
Přesto tři první příznivé výsledky je možno prezentovat již nyní:
(1)
po prvním ročníku máme 43% úspěšnost (z počtu 49 lidí) v posunu účastníků v
kariéře u firmy
(2)
po prvním ročníku jsme dosáhli 10% úspory nákladů na obsazení klíčových pozic
(definováno rozdílem nákladů na jedno výběrové řízení formou assessment centra a
investice do jednoho účastníka programu). Již teď lze předpokládat, že úspora po druhém
ročníku bude vyšší, neboť náklady na rozvoj vybraných lidí do druhého ročníku byly o
celou jednu čtvrtinu nižší.
(3)
Ze 47 návrhů na realizaci strategických cílů firmy jsme získali 7 inspirativních
návrhů, které jsou aktuálně v procesu implementace.
Závěr
Většina rozvojových programů je zaměřena na prohlubování kvalifikace a souvisí s
rozvojem znalostí a dovedností, které zaměstnanci využijí přímo pro činnost na svém
pracovním místě. Podpora vzdělávání zaměstnanců v rámci profese má nejen motivační
charakter, ale je i nezbytným nástrojem udržení konkurenceschopnosti, kvality, efektivity
apod., proto může být účast na rozvojových programech dokonce nařízena. Naproti tomu
program, který jsem výše popsala, jsme u nás deklarovali jako nadstavbový a růstový.
Jeho dalším významným aspektem, kterým se odlišuje od očekávaného vzdělávání
zaměstnanců, tj. běžného prohlubování kvalifikace, je „dobrovolnost“. Program pro
vybrané zaměstnance má být postaven na osobní angažovanosti, elánu a vnitřní motivaci
účastníků. Už samotná organizace rozvojového plánu, identifikace potřeb a jednotlivé
aktivity programu představují pro zaměstnavatele vysokou investici časovou, finanční a
mentální. Není proto od věci vyžadovat od účastníků vlastní angažovanost v dalším
seberozvoji (např. investici soukromého času). Z dosavadních zpětných vazeb, které
máme k dispozici, se domnívám, že se nám podařilo vytvořit zajímavý a oboustranně
přínosný program pro účastníky i pro firmu.
Motto:
„Instituce, která od výchovy talentů odstoupí, ztrácí nakonec způsobilost se rozvíjet.“
PhDr. Vladimír Čermák, CSc.
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KRÁKOROVÁ: Motivace pacienta /zdr. sestrou/ se syndromem

závislosti na alkoholu k k dobrovolné léčbě na oddělení závislostí
OBSAH:
1. Závislost na alkoholu
2. Možnosti léčby
3. Ošetřovatelské postupy zdravotní sestry při příjmu a léčbě pacienta s odvykacím
stavem
4. Motivace pacienta zdravotní sestrou k léčbě na oddělení závislostí po odeznění
odvykacího stavu
5. Závěr
6. Literatura
Definice závislosti dle Jellineka: NA ALKOHOLU JE ZÁVISLÝ ČLOVĚK, KTERÉMU
DLOUHODOBÉ POŽÍVÁNÍ NĚJAKÉHO ALKOHOLICKÉHO NÁPOJE PŘINÁŠ PROBLÉMY V
ZAMĚSTNÁNÍ, RODINĚ NEBO PARTNERSKÉM VZTAHU .
Spotřeba alkoholu v České republice je vysoká, kolem 10.5 litru 100 procentního
alkoholu na osobu. Tomuto odpovídá i míra problémů, které alkohol působí. U osob s
duševními poruchami je riziko alkoholismu ještě vyšší, než v běžné populaci. To se týká
jedinců s poruchami osobnosti, úzkostnou poruchou, poruchou příjmu potravy,
poruchami nálady, těch, co mají jinou návykovou nemoc atd. Každý psychiatr by proto
měl této oblasti věnovat pozornost.
Který znak závislosti je klíčový?
Znaky závislosti jsou rovnocenné jen formálně. Například tolerance u pokročilých forem
závislosti na alkoholu nestoupá, ale klesá. Jako klíčový znak se jeví zhoršené
sebeovládání, tj. jedinec pije alkohol i v situacích, kdy nechtěl, nebo ve větším množství,
než zamýšlel.
Některé postupy při krátké a časné intervenci
Není třeba používat všechny uvedené postupy, obvyklejší je vybrat jeden nebo dva
nejvhodnější
a/ Posoudit stav a pacienta informovat o výsledku, např. kolísání nálad může souviset s
alkoholem. Stavy smutku se při kocovině objevují často.
b/ Jasné doporučení od alkoholu abstinovat
c/ posilování motivace
d/ Předání svépomocné příručky/ Nešpor 2006/. Lze poskytnout i odkaz na webové
stránky www.drnespor.eu, kde je tato publikace volně ke stažení.
e/ Spolupráce s rodinou a využívání jejího motivačního potenciálu, zejména, jestliže je na
rodině existenčně závislý
f/ Sebemonitorování, tj. zaznamenává se, kdy se objevilo bažení či kdy došlo k recidivě.
To zlepšuje sebeovládání, a navíc lze takto získat užitečné informace. Pacient se tím učí
rozpoznávat spouštěče, vyhýbat se jim, nebo se na ně připravit a zvládat je.
g/ Využívání telefonické pomoci, nejlépe poskytnout telefonní číslo na zařízení s
nepřetržitým provozem.
h/ Kontroly a sledování. Závislost na alkoholu představuje vleklý problém a udržování
kontaktu a sledování stavu napomáhá dlouhodobé či trvalé remisi.
h/ Terapeutický kontakt. Pacient se v přítomnosti někoho z okolí může zavázat např. k
abstinenci a ambulantní léčbě a v případě, že by tento závazek porušil, k léčbě ústavní.
Takový kontrakt nemá právní hodnotu, ale bývá užitečný z psychologického hlediska.
ch/ Doporučit účast ve svépomocné organizaci Anonymních alkoholiků či
socioterapeutickém klubu.
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i/ Ke krátké intervenci lze využít i internet. /instrukt. videa /
j/Doporučení týkající se životního stylu, volnočasových aktivit atd. To je důležité zejména
tam, kde návykové chování souvisí s rizikovou společností, nebo chronickým vyčerpáním.
Na to navazuje nácvik relevantních dovedností, které nahradí návykové chování/ např.
jak zvládat úzkost, sociální dovednosti, dovednosti rozhodování/
k/ Aktivní předání: Lékař, nebo někdo jiný pacientovi dohodne návštěvu ve
specializovaném zařízení, nebo tam pacienta doprovodí příbuzný, sociální pracovnice.
Nedobrovolné s deliriem tremens nebo po sebevražedném pokusu. Pokus předat pacienta
ke specializované léčbě mívá pozitivní efekt, i když pacient tuto léčbu nevyhledá.
Důvodem hospitalizace je života ohrožující stav.
Příjem pacienta a následná ošetřovatelská práce zdravotní sestry
Na oddělení psychiatrie byl přijat 46 letý pacient J.L. Pracuje jako strážník bydlí na
ubytovně v Praze. Přichází s doporučením lékařky pro dlouhodobé problémy s alkoholem,
depresivními stavy a halucinacemi – 2. hospitalizace v PL Kosmonosy.,
RA: - pozitivní - bratr zemřel ve 33 letech - TS oběšením, důvod neví,
OA: - před 14 lety úraz hlavy s bezvědomím. Hypertenze – léčí asi 5 let, dna, arytmie
NO: - Já nevím co dál, já jsem se chtěl včera zabít, předevčírem taky…. Měl jsem
pracovní úraz před měsícem, dělám strážného, rvačka….bojím se šéf, jako by to byla
moje vina, že jsem se porval. Tak jsem doma už měsíc , nevím jestli si najdu práci. Když
jsem byl v práci nemohl jsem pít, dělal jsem 16 –KY, kdybych nadýchal jak teď, zavřu
oči, vidím druhý svět, to je jako když máte delirium, místo toho aby jste viděla tmu
když zavřete oči, vidíte všechno možný………Delirium jsem už měl, jo. Na léčbě jsem
nikdy nebyl………jestli je to účinný tak bych na léčbu šel.
-PŘÍČINY DELIRIA TREMENS= TĚŽKÝ ODVYKACÍ STAV – kvalitativní porucha vědomí, spojená se zmateností,
těžkým třesem jedná se o život ohrožující stav!!!!!
OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE U PACIENTU S DELIRIEM TREMENS
-nemusí navazovat na opilost/objeví se třeba po abstinenci/
-a/ delirantní příznaky – bludy, neklid, zmatenost
-b/tremens – třes, chvění
-c/jedná se o přechodný stav /pacient usne, po probuzení má amnézií /
-d/halucinace – svědění /něco po nich lez
Vzhledem k závažnosti tohoto onemocnění, je tento pacient umístěn po příjmu na pokoj
intenzivní péče. Bývá velmi neklidný, halucinuje. Proto je zabezpečen magnetickými
ochrannými pásy.
V této fázi není schopen přijímat tekutiny. Aby nedošlo k dehydrataci, je naordinována
lékařem infuzní terapie.
Neklid bývá masivní, proto lékař ordinuje a rozepisuje Apaurin inj. Pacientovi musí být
kontrolovány základní životní funkce, pacient musí být pod neustálým dozorem
zdravotního personálu a každá změna, která je na pacientovi zaznamenána, je nutná
hlásit lékaři.
Všechny úkony, které v rámci léčby byly na pacientovi vykonány musí být zaznamenány
do lékařské a ošetřovatelské dokumentace. /Standardy/
Dobře zamedikované delirium tremens dobře a rychle odeznívá. Jestliže je pacient
schopen sám přijímat tekutiny a dostatečně jíst – infuzní terapie se ruší. Veškeré léky
dostává pacient per os, objevuje se nízká hladina hořčíku, draslíku, avitaminóza – tyto
hladiny se kontrolují pravidelnými odběry krve. Dále se podávají různé preparáty proti
křečím – hypocalemie. Též je důležité sledovat a zapisovat příjem a výdej tekutin.
Pacient, u kterého popisuji delirantní stav se již nachází na oddělení závislostí. Prodělal
druhé delirium tremens a obě měly dost dramatický průběh. Necelé dva dny byl v
omezení ochrannými pásy, neboť jeho neklid ohrožoval jeho zdravotní stav.
Pacient byl již stabilizován, co se týče základních životních funkcí, dostatečně pil a jedl,
pouze hrozilo riziko pádu. Byl stále roztřesený /tento třes byl medikamentózně
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podchycen/, na nic si nepamatoval, byl nadále zmatený a intenzivní ošetřovatelská péče
byla nutná.
Po týdnu pobytu na psychiatrické JIP byl pacient přestěhován na ložnici mezi ostatní
pacienty. Byl velmi fyzicky zdevastovaný a potřeba pravidelného podávání Diazepamu
byla nutná, spolu s ostatními léky. Týden tento stav přetrvával a lékař začal snižovat
dávky Diazepamu. Pacient začínal lehce nabírat kondici.
Po příjmu byl edukačně nezpůsobilý. Jelikož to byl můj primární pacient, musela jsem
si ošetřovatelskou dokumentaci doplnit.
V této fázi začíná pro mne čas, kdy budu pacienta postupně edukovat a motivovat k
léčbě na oddělení závislostí
Jelikož jsem zdravotní sestra se specializací psychiatrie, bylo nutno pacientův zdravotní
stav zkonzultovat s jeho ošetřujícím lékařem. Lékař mi potvrdil způsobilost pacienta k
edukačnímu a motivačnímu procesu.
Pacient se cítil lépe a já jej požádala o odebrání ošetřovatelské dokumentace.
Ošetřovatelská dokumentace se odebírá každému pacientovi. Otázku závislosti jsme
trochu více probrali a já cítila, že pacient chápe následky nadměrného pití, jen neví jak
pokračovat v léčbě. Na pacientovi jsem viděla únavu a dohodli jsme se na motivačním
sezení během mojí víkendové služby. Pacient souhlasil, byla jsem si vědoma, že za 4 dny
bude jeho zdravotní stav lepší a motivace kvalitnější. Zatím jsem si na internetu vytiskla
problematiku pacientů se syndromem závislosti, co je to delirium tremens, na které si
nepamatuje a také možnosti doléčování, co to vlastně doléčování je.
Kolegyně z odd. závislostí mi předaly řád oddělení a průběh léčby na tomto oddělení.
MOTIVACE :
U správně motivovaného pacienta je velká pravděpodobnost úspěšného ukončení
PAL.
Po dohodě přichází pacient na vyšetřovnu vykoupaný, oholený, s lehkým humorem se
prezentující. Objektivně lehce rozklepaný, zarudlý. Vybízím jej, aby se posadil. Ještě, než
jsem se ho stačila zeptat, jak se mu daří, sám hovor začíná „ Cítím se dobře, musím do
práce, kdy mě pustíte?“ Odpověděla jsem, že zatím jeho zdravotní stav neodpovídá
propuštění a na podrobnosti k jeho zdravotnímu stavu aby se zeptal svého ošetřujícího
lékaře.
Vycítila jsem, že je pacient připravený se mnou manipulovat, aby byl brzy propuštěný.
Což u lidí s touto diagnózou nebývá výjimečné.
Na otázku, jak se cítí, odpovídá, že je trochu slabý, ale to se srovná. Když ho seznámila s
tím, že prodělal druhé delirium tremens, nechtěl uvěřit, začal být odmítavý. Podle práv
pacientů má právo nahlédnout do své lékařské dokumentace/ kromě psychologického
vyšetření/. Dokumentaci jsem mu ukázala, slova, která nemohl přečíst – přeložila. Po
přečtení sesterské dokumentace se styděl, neboť se dočetl, že kálel a močil do plen. Po
10 minutách dokumentace zavřel, rozplakal se a řekl „ Já se stydím, prosím, dělejte se
mnou něco“. Pacienta jsem se snažila uklidnit, protože se rozklepal, odvedla na pokoj,
aby si odpočinul a též mu navrhla další pohovor. Pacient souhlasil a požádal mne o
zprostředkování PAL.
Druhý den jsem informovala lékaře, že pacient souhlasí s PAL a motivační pohovor ještě
dokončím. Též jsem lékaře informovala o průběhu motivačního pohovoru, provedla zápis.
Další den jsem měla noční službu, pacient už na mě čekal. Dohodli jsme si další termín za
3 dny.
Při dalším pohovoru byl již klidnější, nenaléhal na propuštění, ale žádal následnou
protialkoholní léčbu. Vysvětlila jsem mu, že jeho medikace, která obsahuje Diazepam,
zatím brání v překladu.
Nerozuměl, vysvětlila jsem mu, že tento lék potlačuje abstinenční příznaky a tím
zabraňuje v překladu na PAL.
Z pohovoru s pacientem bylo jasné, že ví, čím na našem oddělení prošel, bylo mu
řečeno, že další delirium už nemusí přežít. Dostal ústní informace o důsledcích
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alkoholismu. / deprese, selhávání orgánů, cirhóza, alkoholická demence, sebevražda,… /.
Doporučila jsem mu, aby napsal motivační dopis na odd. závislostí, předala jsem mu
písemné informace co se týkají jeho onemocnění a doporučila mu, aby svoje rozhodnutí
řekl příští den svému ošetřujícímu lékaři.
Vzhledem k tomu, že pracuji na příjmovém oddělení a nemám čas s pacientem hodinu
sedět. Motivační pohovory musím rozdělovat do více časových úseků. Velké procento
pacientů, především ti, co jsou hospitalizováni poprvé, nemají náhled na svoje
onemocnění. Při pohovoru bývají zabíhaví, nebo se ani nedostaví. Bývají propuštěni po
odeznění odvykacího stavu. Za čas je k nám RZP přiveze za asistence policie – nikdy
problém s alkoholem prý nemají. Mezníkem, kdy vyhledávají pomoc odborníků je ten, že
se chce manželka rozvést, nebo je pro opilost vyhodí ze zaměstnání. Velmi často bývají
příjmy, kdy po ošetření na chirurgické ambulanci jsou převezeni na psychiatrií s
pokusem o sebevraždu.

ZÁVĚR :
Známe to, člověk má na jedné straně chuť se léčit a na druhé straně ponechat věci tak,
jak jsou. Strach ze změny se pro jeho motivaci může stát brzdou. Z obavy před
negativním působením abstinence si vůbec nedovede představit, jak dokáže po tolika
letech zvládat život bez alkoholu. Jak bude vysvětlovat ve společnosti, že nepije. Jak
odolá například sklence piva, nebo vína při pracovním obědě. Alkohol zaujímal v jeho
životě tak významné místo, že netuší, čím ho teď naplní. Pití mu zabíralo spoustu času,
proto neví, co bude dělat, aby tuto činnost nahradil něčím jiným. Alkoholici si tuto otázku
takovýmto způsobem nikdy neformulují, ale vzhledem k tomu, že se k alkoholu upínaly
všechny jejich myšlenky, pociťují určitou obavu z prázdna.
Mohlo by se zdát, že léčení má větší úspěch, jestliže se pro ně jedinec rozhodne spíš na
základě vlastního uvážení, než pod tlakem okolí. Obecně to však neplatí. Úspěšnost léčby
má zásadní význam způsobilost dotyčné osoby abstinovat dostatečně dlouho, aby se
přesvědčila, jaké má nový životní styl výhody. Ty se ovšem projeví až po delší době.
Když už život přestane být vyčerpávající, vztahy s druhými se výrazně zlepší, cítí se
abstinující alkoholik zdravější a nachází uspokojení v práci. Teprve tehdy má všechny
předpoklady k tomu, aby zůstal u trvalé abstinence. Ať už se rozhodl léčit z jakéhokoliv
důvodu, jedná se především o to stimulovat jeho motivaci ke změně. Jak to udělat? Lze
to dosáhnout, nabídnou-li se mu konkrétní prostředky k tomu, aby dokázal odolat
pokušení se napít a využíval jiným způsobem čas, který dřív trávil pitím. Musí objevit
výhody abstinence jak v osobním životě, tak při uskutečňování své profese.
Literatura:
www.zůstatstrizlivz.cz
Claude Uhlinger, Marlyse Tschui :Když někdo blízký pije
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Pavla Nouzová: Má vnitřní změna v roli sestry v AT ambulanci

Obsah:

I.

Jak jsem se dopracovala do ambulance

II.

Závislost a její projevy

III. První kontakt s pacientem, anamnéza
IV. Motivační rozhovory
V.

Přístup k pacientovi s návykovou nemocí

VI. Shrnutí

Chtěla bych se s Vámi podělit o své vnímání doby, kdy pracuji v ambulanci pro návykové nemoci a o
to, jak se snažím postupně lépe zastávat roli sestry v této ambulanci, jak využívám své role, jak pracuji
s načerpanou teorií a zkušenostmi.

I. Jak jsem se dopracovala do ambulance
V ambulanci pro návykové nemoci pracuji osmým rokem jako sestra. Na úvod zmíním, jak jsem se k
této pozici dopracovala. Už ve svých čtrnácti letech jsem si vybrala studium na zdravotnické škole, chtěla jsem
pomáhat bezmocným lidem. Možná jsem k tomu dospěla při péči o svou babičku. Ta se ve svých osmdesáti
letech stala závislou na naší pomoci, neboť postupně ztrácela zrak. Těšilo mě se o babičku starat a hřálo mě to u
srdíčka. Měla jsem krásný pocit. Takový znáte Vy všichni v pomáhajících profesích. Měla jsem radost, že se
babička u nás cítila dobře a že vnímala naši pomoc. I přes handicap, který u ní nastal dosti náhle, měla smysl pro
humor. Věřila jsem, že byla u nás šťastná.
Po ukončení studia jsem nastoupila na interní oddělení a pracovala jsem tam dva roky. Tato práce mě
moc bavila. Dělala jsem ji s láskou a pokorou. Opustila jsem toto oddělení v době těhotenství, po mateřské
dovolené jsem se tam nevrátila. Měla jsem do budoucna představu práce na oddělení s ležícími pacienty.
Když mé děti dorostly do věku, kdy jsem si mohla najít práci více časově náročnou, opět jsem se do
zdravotnictví vrátila. O práci v ambulanci jsem vůbec neuvažovala, původně jsem se chtěla vrátit na interní
lůžkové oddělení. Navzdory tomu jsem dostala nabídku zastupovat na určitý čas sestru, která pracovala v AT
ambulanci a rozhlížela se po jiné práci. Nabídku jsem přijala a nastoupila na její pozici. Nepožadovali vyšší
specializaci, jako všeobecná sestra jsem v té době mohla v nemocnici v této ambulanci pracovat.
Neměla jsem představu, jaká práce mě čeká. Já sama jsem však procházela obdobím, kdy jsem začala
vnímat své osobní problémy, neboť můj manžel se do závislosti na alkoholu postupně dopracovával. Měla jsem
dveře otevřené pro přiblížení se a pochopení závislosti jako nemoci a já jsem této příležitosti využila. Své osobní
problémy jsem od té doby začala intenzivně řešit. Mé manželství přetrvalo a můj muž úspěšně abstinuje již
šestým rokem.
Nyní jsem ráda, že jsem měla štěstí a dostala jsem v té době příležitost pracovat v oboru, který mi
umožnil osobní růst. Od role, kterou zpětně vnímám jako záchranářskou, a přes sdílení vlastních zkušeností jsem
se postupně dopracovala k přístupu profesionálnímu.
Na počátku jsem pracovala s MUDr. P. Rieslem, na zkrácený úvazek, ordinace byla 2x do týdne,
později 3x v týdnu. Nepracovala jsem s anamnézami, zadávala jsem kódy pro pojišťovny, na skupinách jsem se
zapojovala minimálně. Vnímala jsem, jak málo se uplatňuji v této ambulanci. Mnoho činností si dělal sám lékař,
někdy jsem si připadala v této ambulanci zbytečná.
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Postupně jsem začala aktivně pracovat až pod vedením MUDr. Olgy Kaskové. Změnili jsme podmínky
pro naši práci. Náš úvazek byl navýšen na plný. Lékařka se rozhodla pacienty objednávat na určitý čas. Pročítala
jsem si anamnézy, zápisy, které lékařka vypracovávala. Začala jsem číst odbornou literaturu, která byla
v ordinaci dostupná. Postupně jsem anamnézy s pacienty začala vypracovávat sama. Začala jsem více sama
komunikovat s pacienty, více jsem se začala zajímat o jejich problémy. Dostala jsem příležitost být součástí
zajímavého oboru, ale také jsem si začala více uvědomovat, jak náročné je pracovat s pacienty s návykovou
nemocí. Do té doby jsem vnímala pouze svou vlastní zkušenost. Nyní jsem chtěla více a více pochopit i naše
pacienty, neboť jsem si uvědomila, že není pro ně samotné snadné rozhodnout se pro změnu životního stylu.
Kdo popsal krátce a přitom precizně spirálu rozvoje závislosti na alkoholu, byl Antoine de SaintExupery v knize Malý princ.
Malý princ se rozesmutní:
„ Co tady děláš?“ řekl pijanovi, který seděl mlčky před řadou prázdných a plných lahví.
„ Piji,“ odpověděl pochmurně pijan.
„ A proč piješ? “ zeptal se Malý princ.
„ Abych zapomněl,“ řekl pijan.
„ A nač abys zapomněl,“ vyzvídal Malý princ a užuž ho začínal litovat.
„Abych zapomněl, že se stydím,“ přiznal se pijan a sklopil hlavu.
„A zač se stydíš?“ vyptával se dále Malý princ, protože by mu rád pomohl.
„Stydím se, že piji!“ dodal pijan a nadobro se odmlčel.

II. Závislost a její projevy
Závislost je adaptační reakce, která se vymkla kontrole. Návykové jednání se opakuje bez ohledu na
jeho pozdější škodlivé následky. Ztráta kontroly návykového chování přichází u každého člověka jindy. Není
bezprostředně závislá na intenzitě a kvalitě počátečního chování. Co se týká alkoholu, každý pátý člověk alkohol
odmítne a dále jej nekonzumuje buď vůbec, nebo se napije výjimečně. Ostatní více či méně pijí alkohol
příležitostně, přičemž množství vypitého alkoholu závisí na společenském klimatu. Přibližně každému desátému
člověku působí pití alkoholu občas nějaké potíže, ale jeho problémy se s pitím nestupňují. U některých lidí se
problémy v důsledku pití začnou stupňovat a ničit základní hodnoty jejich života. V tomto případě již hovoříme
o závislosti na alkoholu. To se týká asi 3 % populace. Bezmoc závislého člověka vůči alkoholu se projevuje
především v jeho neschopnosti pít s mírou, i když se o to jedinec znovu a znovu pokouší. Porucha kontroly je
celoživotně trvalá podobně jako je tomu u diabetu, kdy diabetik není schopen tolerovat cukr. V terapii jde na
prvním místě o to, aby pacient rozpoznal a vnitřně přijal svou chorobu. Je to práce s osobními hranicemi a
skrytými možnostmi, kdy se v úzdravném procesu šetří energie z marného úsilí „já taky můžu jako druzí…“ a
transformuje se v novou kvalitu života s vyzněním “já mohu cokoliv, pokud respektuji své hranice a možnosti“.
Diagnóza závislosti by se měla stanovit tehdy, pokud během jednoho roku dojde ke třem a více z těchto
následujících jevů:
1. Silná touha nebo pocit puzení užívat látku. Říkáme tomu bažení neboli craving.
2. Dále dochází k potížím v kontrole užívání návykové látky, a to pokud jde o začátek nebo ukončení
nebo množství látky.
3. Třetí z jevů je somatický odvykací stav. Postižený užívá stejnou nebo příbuznou látku s úmyslem
zmenšit odvykací příznaky nebo tento odvykací stav nastává po vysazení návykové látky.
4. Roste tolerance, to se projevuje vyžadováním vyšších dávek látky, aby se dosáhlo účinku původně
vyvolaného nižšími dávkami.
5. Též dochází k postupnému zanedbávání jiných potěšení a zájmů ve prospěch návykové látky a
zvýšenému množství času k získávání nebo užívání látky či zotavení se z jejího účinku.
6. A dostáváme se k poslednímu jevu a to: Nemocný pokračuje v užívání bez ohledu na škodlivé
následky, o kterých věděl.
Užitečnější než uvažovat o „vůli“ je zabývat se při léčbě návykových problémů motivací.

III. První kontakt s pacientem, anamnéza
Pro samotnou terapii je nejdříve nutné vypracovat s pacientem anamnézu. Všechny informace jsou
důležité pro stanovení diagnózy a pro sestavení vhodného individuálního plánu terapeutickým týmem. Je třeba
znát podrobnou anamnézu, než je možné doporučit léčbu.
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Rodinná anamnéza
Při odebrání anamnézy se snažíme vcítit do jednotlivých životních fází pacienta. Smyslem je zmapovat,
kdy se problém se závislostí objevil a co pacienta do závislosti dovedlo.
Ptáme se:
- jak vypadal jeho domov, jak mu doma říkali, jaký vztah byl k rodičům, sourozencům
- na rodiče - jejich stáří, tělesný a psychický stav, povolání, zda některý z rodičů měl problém s pitím či
jinou návykovou látkou
- na sourozence - vztahy v dětství a v dospělosti, jejich životní situaci nyní
- jiné důležité osoby v dětství
- na atmosféru domova v dětství, sociální úroveň rodiny, rozchody, rozvody, krize
- zda se v příbuzenstvu jevil někdo jako alkoholik či měl psychické problémy

Osobní anamnéza
- narození, psychomotorický vývoj, porodní traumata
- nemoci - chronologicky do současnosti
- škola - chování, jak se pacient učil, adaptace v dětství, vztah s vrstevníky, jak trávil volný čas,
vyučení, povolání, zda nastaly problémy v této sféře, které vyústily v návykové chování
- bytová situace, finanční situace
- sexuální orientace, vývoj, vztahy, manželství a jeho vývoj, dopad na rodinu, děti - vzájemný vztah, zda
si pacient uvědomuje, že jeho pití by mohlo narušovat vývoj dětí
- současný psychický stav, deprese, suicidální myšlenky, poruchy spánku, úzkostné myšlenky
- jaký je cíl terapie, co by chtěl pacient změnit, co očekává od života

Návyky
- kouření, alkohol, drogy, patologické hráčství, rozvoj pití od první zkušenosti do současnosti, vývoj,
množství, způsob pití
- rozvoj závislosti - určení období, kdy pacient zpozoroval, že pro něj vzniká problém, v čem problém
spočívá, proč právě tentokrát, pokusy o abstinenci, popř. léčba, jak probíhala, doléčování, jiné návykové
chování.
V důvěrném prostoru, ve kterém odebírám pacientovi anamnézu, již hledám všechny momenty
k navázání terapeutického vztahu a přípravě motivačního rozhovoru.

IV. Motivační rozhovory
Motivace je připravenost ke změně či touha po ní.
Carl Rogers prosazoval, že nejlepší atmosféru pro změnu vytváří vztah mezi klientem a terapeutem,
založený na přístupu zaměřeném na klienta, při zachování tří nejdůležitějších předpokladů, a to empatie, vřelosti,
která neobsahuje vlastnické tendence, a opravdovosti terapeuta. V atmosféře plné podpory jsou klienti schopni
otevřeně probádat své vlastní zkušenosti a najít řešení svých problémů.
Odbornou veřejností uznávanou a z mého hlediska velmi účinnou metodou práce s klientem jsou
motivační rozhovory, které jsou zaměřeny na to, aby pomohly překonat ambivalenci a pomohly člověku
postoupit na cestě ke změně.
Pět základních principů, na nichž je motivační rozhovor postaven.
1. Vyjadřování empatie
2. Rozvíjení rozporů
3. Vyhýbání se sporům
4. Otočení odporu (využití odporu)
5. Podpora vlastních schopností pacienta
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1. Vyjadřování empatie
Empatie neboli správné vcítění, empatická vřelost v sobě zahrnuje pozorné naslouchání. Správné vcítění
se, je „vidět svět očima pacienta“. Terapeut by měl chápat a přijímat pacientův pohled na věc, snažit se pochopit
jeho pocity, aniž by posuzoval, kritizoval a obviňoval pacienta. Pacient by neměl vnímat ze strany terapeuta
kritiku, obviňování. Je možné pacienta přijímat a chápat, a přitom s ním i nesouhlasit, mít odlišný názor. Je
podstatné brát pacienta, jaký je, a tím mu umožnit svobodné rozhodnutí pro změnu. Postoj nabízející přijetí a
respekt vytváří jistý druh pracovního spojenectví a podporuje pacientovu sebedůvěru, která je důležitou
podmínkou každé změny. Reflektivní naslouchání je z mého hlediska nejdůležitější pro terapeutický vztah, je
však jednou z nejtěžších dovedností terapeuta. Reflektivně naslouchat znamená pečlivě vyslechnout slova a pak
dekódovat jejich smysl. To je to, co je stále pro mě těžké. Stále musím mít na paměti, že pacienta nemůžu
zahrnovat velkým množstvím otázek, ale snažím se shrnout to, co pacient vyslovil. Jak už studie prokázaly,
empatický terapeutický styl vyvolává u pacientů velmi nízkou hladinu odporu a dochází k dlouhodobějším
změnám chování.
Dvanáct překážek reflektivního naslouchání:
-Požadovat a nařizovat
-Varovat a strašit
-Radit, navrhovat, dávat hotová řešení
-Poučovat
-Moralizovat, říkat klientům, co je správné a co by neměli dělat
-Nesouhlasit, odsuzovat, kritizovat, obviňovat
-Souhlasit, schvalovat a oceňovat
-Zesměšňovat, zahanbovat nebo nálepkovat
-Interpretovat a analyzovat
-Ujišťovat, utěšovat, vyjadřovat soucit
-Znejišťovat a hledat skryté motivy
-Projevovat nezájem, dělat si legraci, měnit témata rozhovoru

Já sama vnímám změnu ve svém kontaktu s pacienty. Na počátku jsem se příliš identifikovala
s pacientem (vnucovala jsem své zkušenosti z minulosti) a tím jsem pro sebe zkreslovala reálné vnímání
pacientových pocitů. Tuto překážku jsem se snažila odstranit v sebezkušenostním výcviku. Pro mě jako
terapeuta je důležité mít uzavřenou kapitolu mé spoluzávislosti, mít zpracovanou minulost.

2. Rozvíjení rozporů
Motivace ke změně vzniká, když pacient zažívá rozpor mezi stávajícím chováním a svými osobními
cíli. Cílem je proto rozvinout rozpor, využít jej, zvětšit ho. V této fázi by se mělo pracovat s vyjasňováním
pacientových významných cílů a s objevováním možných následků stávajícího chování. Např. na jedné straně
říkáte… a na druhé straně děláte… Důležité je pro pacienta uvědomit si následky chování, které jsou v rozporu
s jeho cíli. Sám pacient by měl vyjadřovat nahlas obavu ze současného chování a začít usilovat o dosažení
změny, jít za svým osobním cílem.

3. Vyhýbání se sporům
Spory mezi terapeutem a pacientem narušují vzájemný vztah a brání spolupráci při snaze o dosažení
změny. Pokud se pacient začne bránit, je třeba změnit postup, nesnažit se pacientovi nic vnutit. Ale už při
prvním kontaktu přichází do péče pacient se svými obranami, jako jsou popírání, bagatelizace, např. není to tak
zlé, racionalizace, např. život za to nestojí, projekce, např. není to můj problém. Velmi důležité je jít společně
s pacientem, provázet ho na cestě, nepředbíhat ho, začínat pracovat s každým pacientem tam, kde se právě
nachází.

4. Využití odporu
Odpor- snaha zachovat stávající stav
Buď můžeme odpor obejít, nereagovat na něj, nevyvolávat konfrontaci, nevytahovat argumenty. Já se
snažím o to, aby byl odpor u pacienta co nejmenší. Uvědomuji si, jak bylo pro mě těžké hovořit s pacienty při
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prvním kontaktu, kdy přišli posláni lékařem, rodinou. Už na počátku byl zřejmý odpor, ale ten se může objevit
v kterékoli fázi pacientovy cesty. Pokud se objeví odpor, je doporučováno změnit přístup. Je to signál toho, že je
terapeut někde jinde. Nastává moment, kdy by se měl terapeut vrátit zpět, zjistit, kde se pacient nachází, a začít
právě tam. Pacient se nachází v odporu, pokud se hádá, přerušuje terapeuta, popírá skutečnosti, projevuje
nezájem. Podle mě je důležité s pacientem nebojovat, respektovat jeho ambivalenci a chápat ji jako přirozenou a
pochopitelnou součást procesu. Naopak je třeba otočit odpor nabídkou nových informací a možností, aby pacient
sám aktivně hledal a nacházel řešení potíží a tím dosáhl obratu směrem ke změně. V praxi se snažím dopřát
pacientovi prostor a čas, nespěchat s okamžitým řešením jeho problému.

5. Podpora vlastních schopností pacienta
Důležité je podporovat sebedůvěru a oceňovat to, co se pacientovi daří. Také vlastní terapeutova důvěra
v pacientův úspěch v léčbě má velký význam pro dobrý výsledek. Klademe důraz na převzetí osobní
odpovědnosti pacienta za léčbu. V naší ambulanci já osobně považuji za důležitý hlavně terapeutický vztah
utvořený ze vzájemné důvěry. Pokud se i přesto nedocílí nastolení změny, neznamená to prohru. Je třeba dále
pacienta motivovat k pokračování v léčbě. Je zcela běžné, že se pacient může domnívat, že selhal, a v tom
případě je důležité ho ujistit, že není sám, kdo s tímto problémem bojuje. Naději přináší množství alternativních
léčebných postupů, mezi něž patří skupinová psychoterapie, kterou poskytujeme v naší ambulanci. Zde se
pacienti navzájem motivují k účinné léčbě. Ve skupině vzniká velká podpora mezi pacienty a zázemí pro
celoživotní rozhodnutí k abstinenci.

V. Přístup k pacientovi s návykovou nemocí
Z pohledu „kola změny“ Prochasky a DiClementeho, přicházejí k nám pacienti v různých stádiích
motivace.

Proces změny
(Prochaska, DiClemente)
Prekontemplace
(Mám problém?)

Kontemplace
(Udělám něco?)
Rozhodnutí ke změně

Recidiva

Trvalá změna

Udržování
změny

Nastolování změny
(Abstinence není léčba,
ale podmínka léčby)

Vznik a vývoj návykového chování lze vyjádřit pomocí tohoto modelu. Lidé procházejí v průběhu
změny danými fázemi. Z tohoto opět vysvítá, že při léčbě návykových nemocí je užitečné zabývat se motivací.
Je zcela běžné, že člověk během procesu, dříve než dosáhne stability, projde všemi fázemi několikrát. I recidiva
může být užitečnou zkušeností, pokud ji člověk dokáže zastavit.
Na počátku procesu je návykové chování, které daný jedinec, bez ohledu na jeho škodlivost, stále
opakuje. Pokud se člověk dostane do fáze prekontemplace, nezačne ještě o možné změně ani přemýšlet. Svůj
problém si tento jedinec neuvědomuje, ani si nepřipouští, že by změna byla žádoucí. Někdo jiný o jeho potížích
již ví, např. lékař, zaměstnavatel, rodinný příslušník. Dotyčný pak potřebuje dostat informaci, zpětnou vazbu,
aby si uvědomil svůj problém a možnost situaci měnit.
Když si člověk uvědomí problém, dostává se do fáze kontemplace. Ta je charakteristická ambivalencí.
V této fázi pacient uvažuje o změně a zároveň ji odmítá. Dá se přirovnat k pohybu na houpačce mezi důvody pro
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a proti. Od tohoto okamžiku přemýšlí již pacient o svém podílu na následcích. Dochází k tomu, že za následky
může sám, že svou situaci chce řešit. Nastává rozhodnutí ke změně. Pokud člověk v této době postoupí směrem
k činům, proces změny pokračuje a začne realizovat změny vedoucí k nastolení abstinentního životního stylu.
Sama abstinence však není změnou, ale jen podmínkou změny. Nastolování změny trvá delší dobu. Dotyčný
začne měnit životní styl. Během udržovací fáze je tedy třeba zachovat změnu, které bylo dosaženo ve fázi
minulé, a předcházet relapsům. V nastolené změně si pacient vypracovává svůj havarijní plán pro případ relapsu.
Pokud je relaps dobře ošetřený, dotyčný se z něj poučí a jde dál.

ZÁVISLOST JE CHRONICKÉ ONEMOCNĚNÍ. Život v abstinenci, tedy s „dietou“, umožňuje
remisi závislosti. To znamená, že pokud člověk abstinuje, nedochází k uzdravení, ale k vymizení
příznaků závislosti. Udržení abstinence není otázkou silné nebo slabé vůle a bez odborné pomoci je
prakticky nemožné. Tajemství úspěchu při překonávání závislosti často spočívá v dlouhodobé
spolupráci právě s ambulancí pro návykové nemoci či jiným doléčovacím centrem. Zvládat závislost je
tedy možné, vyžaduje to však čas, trpělivost a důslednost.

VI. Shrnutí
Pro mě je podstatné, aby pacienti, kteří se odhodlají řešit svůj závislostní problém a přicházejí do
našeho zařízení, cítili přijetí. Naše soukromá ambulance se nachází ve druhém podlaží nově rekonstruovaného
domu a její přijímací prostory zajišťují anonymitu při příchodu pacientů, zejména těch, kteří se za svůj problém
stydí a těžko hledají odhodlání k naší návštěvě.
První kontakt považuji za hodně důležitý. Snažím se o to, aby se pacient vzdal svého odporu už při
prvním rozhovoru, aby byl jeho odpor co nejmenší. Nechávám pacienta volně promluvit o tom, co jej přivádí do
naší ambulance, jakou pomoc od nás očekává. Pokouším se o to, aby pacient mohl bez zábran vyslovit pravdu.
Pokud se dotknu nějaké choulostivé otázky, respektuji zábrany pacienta a nechávám tuto otázku na pozdější
dobu, až se pacient bude cítit bezpečněji. Je však důležité tato bolestivá místa s pacientem projít. Větší
otevřenosti ze strany pacienta může napomoci mé sdělení, že údaje, které nám poskytuje, jsou chráněny
povinnou mlčenlivostí a nesmí být sdělovány někomu jinému bez pacientova souhlasu.
Cílem je, aby pacient přijal svou chorobu. Rozhodl se změnit svůj dosavadní styl života za životní styl
s handicapem. Náhled pacienta na jeho chorobu určuje, jaký typ léčby pak dále můžeme použít. Pokud sám
pacient přijímá, že je nemocný, nahlíží na svůj stav a chce změnu, potom se s ním teprve dostáváme ke změně
životního stylu.
Pokud pacient neplní přání své, ale někoho jiného např. rodiny, dostane se do naší péče pod nátlakem, a
proto je velmi pravděpodobné, že udrží změnu jen na krátkou dobu. Vydrží abstinovat půl roku až rok, potom
rozhodnutí ztrácí hodnotu, dochází k relapsům a později se navrací k původnímu návykovému chování. Proto se
již od začátku dostatečně věnujeme hledání skutečné vnitřní motivace pacienta. Pomáháme ji pacientovi najít a
vytvořit mu náhled na jeho problém se závislostí.
Předpokladem změny je, že pacient vnímá důležitost změny a vidí cestu, věří si, že dokáže změnu
uskutečnit. Rozlišovat u pacienta „chci“ a „měl bych“, je hodně zásadní. Bez reálného cíle a sebedůvěry pacienta
je však změna nemožná. V terapii doprovázíme pacienta na jeho vlastní cestě, která vede k nastolení a udržení
nového způsobu života.
V současné době, kdy jsem u konce sebezkušenostního výcviku, si uvědomuji, že i já jsem prošla
určitou změnou v roli sestry v ambulanci. Na začátku svého nástupu do zaměstnání, kdy jsem se ocitla
v ambulanci spíše náhodně, jsem i já nastoupila do svého „kola změny“. Na začátku jsem netušila, že mě moje
nová práce bude naplňovat. Necítila jsem radost z odvedené práce. Jak jsem už psala, spíše jsem si připadala
v ambulanci zbytečná. Byla to fáze prekontemplace, kdy jsem neměla svůj cíl. Práci jsem nerozuměla a
nedokázala jsem se vcítit do role sestry v tomto oboru. Později, když na mě začaly být nakládány větší nároky,
začala jsem se více s pacienty sbližovat a procházela jsem ambivalencí, zda se vydám tímto směrem a budu se
věnovat tomuto oboru. Stále jsem se necítila být kompetentní, neboť jsem neměla jisté zkušenosti, neměla jsem
vyšší vzdělání a hlavně mi chyběla sebedůvěra.
Po třech letech působení v ambulanci jsem dostala nabídku sebezkušenostního výcviku. V té době jsem
začala docházet na skupinová sezení jako koterapeut, začala jsem s pacienty probírat anamnestická data. Byly to
mé první zkušenosti a já jsem měla potřebu se více zajímat o chod ambulance. Rozhodla jsem se využít nabídky
a přihlásila se do pětiletého sebezkušenostního výcviku ve Skálově institutu. Nyní jsem ráda, že jsem se
odhodlala a přihlášku poslala. Zpětně si uvědomuji, že jsem si pro sebe nasadila hodně vysokou laťku. Bylo to
pro mě hodně těžké. Kdybych dopředu věděla, co mě čeká, asi bych nenašla odvahu. Nyní vím, že jsem se
rozhodla dobře. Byla to hodně zajímavá zkušenost a hlavně jsem si začala více věřit.
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Po dobu pětiletého výcviku jsem postupně přestala bojovat s tím, zda jsem kompetentní v komunikaci
s pacienty s návykovou nemocí. Začala jsem více chápat, jak komunikovat s pacienty, jaká je má úloha v oboru.
V tomto období jsem se snažila více do hloubky propracovávat své nové poznatky, zkušenosti. Uvědomila jsem
si, jak je podstatné vypracovat s pacienty podrobnou anamnézu.
Do ambulance volají pacienti, z mé strany je telefonický rozhovor nyní sebejistější. Objednávání
pacientů má svá pravidla, která jsme nastolili. Pacienti se musí objednat sami. Nesmí je objednávat někdo jiný.
Zde jsem měla problém, nedokázala jsem být direktivní. Bylo pro mě těžké odmítnout, když někdo prosil o
termín pro své blízké. Nyní vím, jak je nutné pravidla dodržovat. Musela jsem se vyrovnávat se svým vztahem
k autoritám. Bylo velmi těžké odmítnout jiného lékaře, který chtěl objednat sám nemotivovaného pacienta.
Rodinným příslušníkům závislých nabízíme prostor ke konzultaci, aby i oni mohli nahlédnout na
nemoc svých blízkých. Hovořím s nimi v tom smyslu, že není v jejich moci změnit problém někoho jiného.
Pouze oni sami mají možnost dávat hranice tomu, co chtějí závislému obětovat. Mohou změnit své vlastní
jednání, aby si sám závislý uvědomil svůj problém. Proto motivuji samotné příbuzné k tomu, aby se dostavili,
pokud sám závislý pacient nechce. Od doby, kdy jsem se sama trápila se závislostí svého muže, vím, jak je
prospěšné pro příbuzné seznámit se s problémem, který má jejich blízký člověk.
Navíc do mé náplně práce patří vedení relaxačních technik v ambulanci. Zatím je tato má činnost ve
fázi, kdy používám techniku autogenního tréninku po skupinové terapii. Časem bych se chtěla hlouběji zabývat
těmito technikami, neboť k léčbě závislosti patří a pro naše pacienty jsou žádoucí.
V současné době se od lékařky nejvíce učím pracovat s pacienty ve skupinové terapii. Skupinová
terapie v naší ambulanci probíhá 1x týdně, už léta ve stejný den. Jedná se tzv. o otevřenou skupinu, kde se
složení pacientů mění, přicházejí a odcházejí podle fáze léčebného procesu. Skupinu považuji za jednu
z nejvýznamnějších forem psychoterapie. Má účast na skupině v roli koterapeuta je pro mě nejvýznamnější
zkušeností s léčbou, zde jsem nejblíže korektivní emoční zkušenosti pacientů, rozvoji jejich náhledu a motivace
ke změně.
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1. Úvod
V současné době žije v České republice okolo sedmi tisíc dětí dětských domovech.
Dětský domov poskytuje péči dětem, o které se dostatečně nemohou, neumějí, nebo nechtějí
starat jejich rodiče. Děti, které jsou umístěny do dětských domovů, často v původní rodině
zažily týrání, zanedbávání, zneužívání, nedostatečnou péči, konfliktní prostředí a další
poškozující životní zkušenosti, které byly důvodem k umístění mimo rodinu. Důsledkem
obtížné životní zkušenosti je ovlivněn psychický vývoj dětí. Velká část dětí vyrůstajících
v dětských domovech trpí komplexním vývojovým traumatem, psychickou deprivací a
dalšími psychickými problémy.
Počet dětí v ústavech podle statistik neklesá, přičemž jednou z příčin může být pomalá, komplikovaná
byrokracie, která často rozhoduje i bez dostatečných znalostí obou zainteresovaných stran (Černý, 2006, s. 41). I
přesto, že zákon nabádá, aby ústavní výchově předcházely veškeré možné pokusy o řešení situace rodiny a děti
byly v ústavech jen na přechodnou – co nejkratší dobu a co nejdříve se vracely do sanovaných rodin, kde důvody
k nařízení ústavní výchovy již pominuly, některé děti skutečně stráví převážnou část svého dětství v instituci.
Jedním z faktorů ovlivňujících tuto situaci je i nedostatek sociálních pracovníků, kurátorů a dalších odborníků,
kteří by se mohli podílet na sanaci rodiny ještě před odebráním dítěte. Děti, které dlouhodobě vyrůstaly
v dětských domovech, trpí citovou deprivací, zároveň mají často problémy se zvládáním samostatného života po
odchodu z instituce. Způsob dlouhého období života v dětském domově má zásadní vliv na to, jak mladí lidé
zvládají své životy po odchodu z instituce. Jsou způsoby, jak transformovat existující dětské domovy, aby život,
který poskytují, lépe vyhovoval reálným potřebám mladistvých ke zvládnutému přechodu do života bez
instituce.
V posledních letech je patrná snaha o reformy v institucích, které by negativním důsledkům dlouhodobé ústavní
výchovy předcházely a zmírňovaly je.Transformace dětských domovů se odehrává zejména v následujících
rovinách: proměna výchovných podmínek, personální struktura, prostorové uspořádání a ekonomickohospodářské podmínky. I přes odbourání servisních služeb v dětských domovech (žádné kuchařky, uklízečky
atp.), kdy jsou tyto činnosti převedeny na vychovatele a v maximální možné míře i na děti, se ukazuje, že model
rodiny se nenaplňuje, protože i takto se vychovatelé výchovných skupin střídají, přičemž muži jsou výrazně
v menšině, stejně tak vychovatelky v rodičovském věku. Průměrná doba, po kterou vychovatel pracuje
v dětském domově, není o moc delší než rok a fluktuace zaměstnanců tak narušuje možnost navázání trvalého
vztahu mezi dítětem a dospělým a tím i kvalitu péče (Škoviera, 2007, s. 102-105). Takzvané rodinné dětské
domovy nenaplňují potřeby dětí tak, jako je může naplnit život v rodině.
Nejvýraznější současnou připravovanou změnou je naplánovaná podpora pěstounských rodin a logický postupný
zánik velkého počtu dětských domovů. Cílem je, aby děti, které nemohou vyrůstat ve svých rodinách, žily
v náhradních rodinách, spíše než v dětských domovech. (Mezi nejvýraznější nedostatky nového zákona patří
takový systém financování péče o dítě, který finančně znevýhodňuje péči o příbuzné dítě než o dítě cizí! Není

120

jasné, zda jsou si tvůrci zákona dostatečně vědomi známých důvodů, proč je smysluplné podporovat rodiny
v péči o své příbuzné.)

Škoviera (2007, s.101-117) píše, že většina odborníků se dnes shoduje, že pokud by
instituce měla suplovat rodinu a v maximální možné míře ji tak nahrazovat, měla by být
založena na rodině vychovatelů a jejich společném bydlení, ideálně v rodinném domě. Životu
v běžných biologických rodinách se tak nejvíce přibližuje model profesionálních či
pěstounských rodin.
Další snahou, která podporuje zkušenost s rodinou, je hostitelská péče. Je založena na
spolupráci dobrovolnické rodiny a dětského domova. Rodina naváže kontakt s konkrétním
dítětem, jedná se o postupně se rozvíjející kontakt formou návštěv, vycházek, celodenních
společně strávených výjezdů mimo zařízení dětského domova a postupně dojde k přátelskému
navázání, přičemž dítě má zpravidla možnost trávit čas přímo v rodinném prostředí. Dítě je
informováno o cílech i limitech spolupráce, je obeznámeno s tím, že se nejedná o zájemce o
adopci, ani aktivitu, která by měla za cíl odchod z dětského domova. Skutečností je, že mnohé
děti si přirozeně vytvářejí fantazie o tom, že možná v rodině zůstanou a spontánně silný
citový vztah může vzniknut i na straně hostitelů, stejně tak děti, které jsou v hostitelské rodině
doma, mohou zažívat až přílišnou změnu způsobenou návštěvami nového dítěte a různě ji
snášet nebo na ni reagovat. Zdá se, že i přes rizika se tato spolupráce v různých rodinách
rozvíjí ke spokojenosti klientů dětských domovů i hostitelských rodin. Mezi dětským
domovem a hostitelkou rodinou probíhají pravidelně schůzky, které přispívají ke kvalitě
hostitelské rodiny s dítětem. Příkladem je projekt Děti patří domů, s pomocí něhož se nadace
Veolia snaží rozšířit hostitelkou péči do maximálního počtu dětských domovů (Dolínek,
2010).
I přesto, že zákonodárci v současnosti formulují plán úplného rušení všech kojeneckých ústavů a dětských
domovů, lze předpokládat, že snižování počtu dětských domovů bude pozvolným a dlouhodobým procesem, a to
hned z několika důvodů: jedním je existující zájem na fungování dětských domovů (ze strany zájmové skupiny
ředitelů dětských domovů a dalších autorit i zaměstnanců samotných), dalším důvodem je malý počet
pěstounských rodin nebo raději profesionálních a kvalitně připravených rodin, které by mohly nahradit existující
ústavy (ukazuje se, že má význam profesionalizovat pěstounskou péči). Nadále má tedy smysl usilovat také o
změny v existujících dětských domovech, které budou ještě nějakou dobu domovy nemalého množství dětí a
mladých dospělých.

2. Důsledky dlouhodobé ústavní výchovy
V minulosti proběhly mnohé výzkumy, jejichž výsledky dokazují, že i přes velké
finanční náklady a nemalé úsilí pracovníků těchto zařízení se v současnosti stále nedaří
předejít stavu deprivace dětí a mladistvých, kteří v instituci setrvají dlouhodobě. Jan Černý
(2006, s. 41) zdůrazňuje, že život v ústavu nemůže nahradit život v rodině a říká: „Pokud
musí dítě zůstat v jakémkoli ústavním zařízení až do dospělosti, bude jeho život už natrvalo
poznamenaný, protože mu chyběl domov. Proto je třeba usilovat, aby se, pokud je to možné,
buď vrátilo domů, nebo získalo náhradní rodinu.“ Důsledkem dlouhodobého pobytu
v ústavním zařízení je často citová deprivace, také děti bývají zpravidla nějak emocionálně i
sociálně narušené a zmírnění těchto poruch vývoje vyžaduje zejména profesionálně
kvalifikované a cílené přístupy od dospělých, vyřešení vlastních vývojových psychosociálních
krizí samotným dítětem a vybudování dlouhodobého pozitivního emocionálního vtahu mezi
dítětem a dospělou osobou (Škoviera, 2007, s. 49-50).
Emocionální funkce rodiny je nezastupitelná. Vztahy, které dítě naváže v instituci jsou
zpravidla časově omezené, navíc vychovatel svou pozornost nutně poskytuje i dalším dětem,
a to i dětem, mezi kterými není žádný výrazný citový vztah, protože většinou nejsou
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sourozenci. Rodina jako nejuniverzálnější socializační činitel ve většině případů poskytuje
mužský i ženský vzor, zatímco v dětských domovech převažují ženy vychovatelky. Absence
mužského vzoru je příčinou nedostatečného vzoru normy mužského chování. Děti se v rodině
přirozeně učí vztahovému jednání po vzoru rodičů ve vzájemné interakci. Zatímco výchova
v rodině probíhá ze strany rodičů spontánně, v dětském domově jde spíše o profesionální
záměrné a plánované působení, což ubírá na spontaneitě vychovatelů. I přesto je třeba usilovat
o nabídku prostředí, ve kterém lze poskytovat dětem maximální možnou citovou vazbu a
možnost uspokojení jejich emocionálních potřeb (Guláš, 2009/2010, s. 34-39).
Mladí dospělí svou přítomnost nespojují s minulostí adekvátně (často během života
v ústavu nemají adekvátní péči, která by vedla k pochopení kontextu své životní situace,
přijetí a vyrovnání se s ní). Vychovatel nemá nahrazovat rodiče, ale jeho funkce je
v organizaci skupinového života a v přijetí dítěte s jeho individuálním traumatem. Má
provádět dítě vyrovnáváním se s minulostí, stejně tak hledáním východisek pro jeho
budoucnost (Škoviera, 2007, s. 109). Nicméně stává se, že mladí dospělí v době po odchodu
nevědomě přijmou sebepojetí oběti životní situace, projevují se závisle na institucích a
spoléhají na pomoc a podporu institucí, vystupují důvěřivě, což může vést ke zneužití těchto
osob a nemají tendenci přejímat odpovědnost a aktivně plánovat.
Matějček (In Říhová, 2004) vysvětlil, že u dětí vyrůstajících v dětských domovech se
v dospělosti objevují poruchy sociální orientace a adaptace, přičemž u mužů jsou tyto
výsledky života v dětském domově patrnější, často mají celoživotně pocit provizoria.
V domovech převažují ženské vzory, otcovský vzor téměř často chybí, bývalí klienti muži
často nejsou schopni citové odezvy, často zůstávají svobodní. Lidé, kteří vyrostli v dětských
domovech, mohou v průběhu života prožívat nedůvěru k ostatním lidem a mít problémy
s vlastní identitou, mají často problémy ve vztahové i osobnostní oblasti života (Říhová, 2004,
s. 5-15). Důsledkem dlouhodobého pobytu v materiálně plně dostačujících životních
podmínkách v kombinaci s výrazně direktivním způsobem naplánované výchovy může být
tzv. naučená bezmocnost. Ta pak komplikuje mladému dospělému schopnost obstát
v samostatném životě bez instituce.

3. Možnosti využití terapeutického působení v dětském domově
Výchovná a psychoterapeutická pomoc by měla být vždy komplexní, a měla by
zahrnovat péči o tělesný, kognitivní, emoční a sociální vývoj dítěte. U zanedbávaných dětí by
mělo být využito především nápravně-výchovných a vzdělávacích metod, u deprivovaných
dětí je třeba i psychoterapie, přičemž obvykle je potřeba spojit vhodně obojí. O čase
psychoterapie nerozhoduje narozdíl od dospělých samo dítě jakožto příjemce služby, ale
pracovníci dětského domova. Je dobré usilovat o porozumění dítěte smyslu terapie. Při
kvalitních (adekvátně fungujících) vztazích mezi vychovateli a dospívajícími lze dítě pro
psychoterapii úspěšně motivovat.
Nejsou nijak vypracované jednotné metody terapeutické práce s deprivovanými dětmi.
Postup je proto třeba co nejvíce individualizovat, přičemž je třeba záměrně se
vracet k základním vývojovým stupňům a požadavky a jednotlivé nároky zvyšovat po
minimálních krocích. O postupu vývoje deprivovaného dítěte v dětském domově rozhoduje
počáteční vztah terapeuta (vychovatele) a dítěte. Některé děti v dětském domově odmítají
kontakt,jiné ho navazují až příliš snadno s kýmkoli. Terapeut se stává jakoby přechodným
objektem emočních potřeb dítěte, a proto musí vychovatel/terapeut poskytovat jinou
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zkušenost, než které se dítěti dostávalo do doby, než se ocitlo v dětském domově. Postupné
získání kladné emoční zkušenosti dítěti umožňuje pokroky v osobním vývoji. Úkolem
vychovatele v roli terapeuta v dětském domově je tedy pomoci v osobním růstu a postupně
k přejímání zralejších rolí a plnění náročnějších úkolů života. (Langmeier, Balcar, Špitz,
2010)
Terapeutické působení může mít různé formy: jednak individuální terapii (zpravidla
mimo samotné zařízení dětského domova), dále pak konzultace s jednotlivými členy
personálu (vychovateli), stejně tak konzultace se skupinami personálu i skupinovou formu
terapie. Mezi jednotlivými dětmi v dětském domově jsou zásadní rozdíly v míře jejich
poškození, deprivace, problémů atp., a proto je vhodné vycházet vstříc potřebám jednotlivců,
umožnit ambulantní léčbu u různých odborníků dle vhodnosti pro konkrétní dítě, stejně tak
podpořit dítě ve skupinové terapii a podobně. (V mnohých případech je třeba terapeutické
působení kombinovat s péčí psychiatra a medikací).
Jádro ústavní terapeutické činnosti tvoří provádění úkonů nejzákladnější péče, které
spočívá na personálu dětského domova (vychovatelích). Skrz realizaci nejzákladnější péče
(vaření, úklidy, sebeobslužné činnosti, hygiena, péče o osobní věci a sebe sama, příprava do
školy a pomoc se zvládáním školy a učením, volnočasové aktivity..) se děti učí a vyvíjejí.
V průběhu každodenního života v ústavu dochází přirozeně k výměně názorů mezi dětmi a
vychovateli (pedagogy/terapeuty) a vychovatelé si musí být vědomi, že mnohé pocity dětí
jsou přenášeny z minulé zkušenosti. Ústavní zařízení je tak prostorem pro přenosy. Podstatou
ústavní léčby (výchovy) je, že každé dítě promítá svůj vnitřní svět na plátno ústavu. (Ekstein,
1959).
Do ústavního zařízení děti přicházejí často s pocitem, že jsou opuštěné a nechtěné,
z čehož pak vyplývají značné citové a výchovné problémy. Děti jsou zatíženy velkou mírou
nedůvěry a úzkosti. Protože byly často zanedbávány nebo zneužívány, cítí se bezcenné a
nedaří se jim mít pocit vlastní hodnoty a motivaci čehokoli dosáhnout. Často je od
vychovatelů léčebná přiměřená právě péče a důslednost, které v původní rodině dětem
chyběly. Dítě s takovou životní zkušeností neumí tuto kvalitu přijímat hned, je potřeba nejen
čas, ale také postupně navázaná blízkost s bezpečným dospělým člověkem v zařízení.
Navázání vztahu mezi dítětem a pracovníkem dětského domova může být výrazně ovlivněno i
paralelními vztahy mezi vychovatelem a dalšími dětmi. Dynamika komunity (nebo
vrstevnické skupiny) ovlivňuje výchovné procesy i výsledky terapeutických záměrů. Mnohé
děti se potýkají s psychickými problémy, které vyžadují individuální psychoterapii.Terapeuti
ani děti nemohou ve výchovných institucích počítat se stejnou mírou soukromí a důvěrnosti
jako v ambulantních zařízeních. Děti tak docházejí na terapii k různým psychologům mimo
samotný dětský domov. Ukazuje se jako užitečné využít možnost individuálního výběru
odborníka i míst a na psychoterapii – v případě dětského domova ve velkém městě jde o
možnost volby z velkého výběru odborníků. Pro mnohé děti je mnohem přijatelnější
akceptovat psychoterapii nabízenou někým, kdo se nevyskytuje v dětském domově. Dítě tak
získává důležitý pocit intimity v kontaktu s odborníkem, který nekomunikuje s vychovateli
nebo vrstevníky. Ve většině ústavů pro mládež je patrný citový neklid mezi personálem a
dětmi, a proto zařízení vhodně využívají doplňující externí pomoc odborníků a ambulancích
(Lanyadová, Horneová, 1999).
V průběhu pobytu v dětském domově je významným cílem, aby dítě postupně
zpracovávalo své zátěže získané v původní rodině. Děti s traumatickými rodinnými
zkušenosti potřebují, aby je vychovatelé chápavě podporovali a přitom psychologickými
prostředky drželi v patřičných mezích. Vyrovnávání se s obtížemi je podporováno zejména
individuálním přístupem k dítěti. Důležitým zdrojem pomoci může být pro každé dítě tzv.
klíčový vychovatel, který se snaží být dítěti blíž, navázat s ním blízký vztah, poskytnout mu
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možnost osobní komunikace a pozornosti, empatické naladění se na dítě, praktickou pomoc i
individuálně trávený čas. Tohoto se dítěti dostává od všech vychovatelů, od klíčového
vychovatele však tyto zisky přichází intenzivněji, což dítěti umožňuje cítit se výrazně
opečované a přijaté, vnímat intenzivně zaměřenost pozornosti konkrétního vychovatele.
Klíčový vychovatel je důležitou vztahovou osobou v jeho životě. Pokud je to možné, během
poskytování služby se klíčový vychovatel nemění. Důležitý je pevný, vřelý a vzájemný vztah.
Tento vychovatel je přítomen u důležitých událostí v životě uživatele (příp. od počátku jeho
pobytu v DD Radost), společně s ním nakupuje jeho osobní věci, spolupracuje s příslušnými
institucemi, doprovází ho např. k lékařům. Za zásadní považujeme také úsilí o školní úspěchy.
Na dítě v dětském domově má výrazný vliv pobyt mezi vrstevníky a pedagogy, stejně
tak stabilní prostředí, které může být pro dítě novou životní zkušeností. Každodenní život ve
vrstevnické skupině poskytuje velké množství podnětů při hrách a společných činnostech i
povinnostech, záměrně je dítě vedeno ke schopnosti starat se o sebe samo, ke schopnosti
přijímat nabízenou podporu a pomoc a dostává zpětnou vazbu o svých projevech a výkonech,
schopnostech, důsledcích svého chování.
Důležitou terapeutickou aktivitou je tzv. komunita (pravidelné komunitní sezení), která
prostřednictvím dospělých autorit shrnuje jednou týdně události, zrcadlí, oceňuje či formuluje
tresty, poskytuje podporu, nabízí možnosti volby i veřejnou diskusi. Komunita je mimo jiné
otevřeným prostorem ke komunikaci mezi samotnými vrstevníky, zejména je možné využít ji
k projednání sporů nebo problémů mezi dětmi. V rámci komunity se odehrávají také rituály
související s přijetím nového dítěte, nebo rozloučením se s osobou, která opouští dětský
domov.

4. Snahy o práci s původní rodinou dítěte
Klíčový vychovatel komunikuje s rodinou dítěte, nabízí a poskytuje rodičům možnost
jejich sociální rehabilitace. Rodiče dítěte mohou, ale nemusí využít nabízené sociální
rehabilitace. Klíčový vychovatel jedná v zájmu dítěte a jeho rodiny, usiluje o podporu
možnosti návratu dítěte do původní rodiny, která může díky nabízené pomoci a vlastní
aktivitě a spolupráci projít potřebnými změnami a být pro dítě dostatečnou a fungující
rodinou. Postupná změna v rodině může probíhat i několik let. Ne vždy mají rodiče dítěte
zájem o spolupráci na vlastní sociální rehabilitaci a ne vždy jsou motivováni k takové změně,
aby se dítě mohlo vrátit do rodiny. Často jsou rodiče dětí umístěných do ústavů nespokojeni
s vývojem situace, nemají zájem spolupracovat se institucí, je pro ně obtížné důvěřovat
pracovníkům. Pro rodiče může být obtížné přihlížet změnám ve vývoji dítěte a jeho pohledu
na rodinnou situaci a vztahy v rodině. Dětský domov využívá různé způsoby, jak získat
důvěru rodičů ke spolupráci, především rodičům poskytuje dostatek informací o dítěti,
v případě zájmu dítěte a rodičů umožňuje bezpečný kontakt s dítětem, umožňuje rodičům
účastnit se výchovy dítěte, trávit s ním čas, pomáhat mu, být dítěti i nadále aktivním rodičem
(v současnosti většina dětí tráví víkendy u svých rodin, stejně tak rodině přicházejí na
návštěvy za dětmi, které nemohou jezdit na víkendy k rodině). Každému rodiči či zákonnému
zástupci dítěte, které je umístěno v dětském domově Radost je nabídnuta možnost stát se
uživatelem této služby. Jsou mu vysvětleny možnosti a výhody, je mu ponechán čas na
rozmyšlenou. Pokud se rodič rozhodne tuto službu využívat, jsou mu nabídnuty konzultace v
rozsahu min 1 x měsíčně, v případě potřeby i častěji. Na těchto schůzkách se řeší
problematika spojená s umístěním dítěte mimo domov, dále změny v rodině či domácnosti,
které měly za následek umístění dítěte do zařízení. Uživatel je motivován k odstranění těchto
příčin. Pokud uživatel souhlasí, lze provádět návštěvy (konzultace) přímo v domácnosti
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uživatele formou terénních služeb. Je tak zaručena dobrá informovanost a spolupráce i s
dalšími institucemi (škola, zájmové kroužky, OSPOD). Uživatelé mají možnost obrátit se i na
ředitele zařízení. V případě náhlé krize se mohou uživatelé obrátit kdykoliv na jakéhokoliv
pracovníka zařízení.

5. Příprava na odchod z dětského domova
V dětských domovech se cílená příprava na odchod liší, jednotná koncepce zatím
neexistuje. Jsou zajisté podněty, kterými by všechny dětské domovy měly usilovat o
adekvátní přípravu dítěte na život bez instituce. Především by výchova dítěte v dětském
domově by měla reflektovat několik existenciálních otázek dítěte: otázky spojené s minulostí
(přičemž adekvátní je nepopírat minulost, její pochopení a přijetí a propojení s přítomností),
dále otázky spojené s přítomností (zde především schopnost realistické analýzy problémů,
pochopení a přijetí sama sebe v přítomnosti) a nakonec i otázku budoucnosti (tedy otázky
smyslu života, příprava na budoucnost a realistické očekávání budoucnosti a další) (Škoviera,
2007, s.119-121). Škoviera se přímo ptá: „Od koho a jak se má dítě odpoutávat, když mu
často chybí skutečná vazba?“ (2007, s. 125) Hlavní rozdíl mezi institucí a náhradní rodinou je
v tom, jak bude po odchodu dítěte dál propojena jeho budoucnost s dospělými osobami, které
poskytovaly klientovi péči a výchovu během společně strávených let. Specifikem náhradní
výchovy tedy není jen absence části společné minulosti, ale zejména absence společné
budoucnosti. Je zásadní, aby byla příprava na odchod z instituce zohledněna dlouhodobě,
v průběhu celého pobytu, aby s představou blížícího se osamostatnění mladý člověk počítal,
aby se mohl podílet na přípravě realizace tohoto momentu a adekvátně se vyrovnat s nároky,
které s sebou tento životní moment přináší a připravit se na ně. Někteří mladí dospělí mají
v různých dětských domovech zkušenost, že s nimi na téma odchodu vychovatelé dětského
domova mluvili až bezprostředně před odchodem v momentu dosažení plnoletosti, a to bez
jakékoli předchozí přípravy. Takovýto náhlý a nepřipravený odchod vedl k selhání při
přechodu do života bez instituce – mladý člověk nebyl schopen adekvátně naložit s peněžitým
příspěvkem, na který má klient opouštějící dětský domov nárok, najít si bydlení, sehnat si
práci a přizpůsobit se novému způsobu života a přejmou za něj plně odpovědnost.
V současnosti probíhá narůstající počet aktivit, které si kladou za cíl záměrnou přípravu
mladých lidí na odchod do života bez instituce. Jedná se především o jednorázové akce (např.
víkendové setkání nebo jen tématicky zaměřené setkání) nebo průběžné pravidelné aktivity
(např. jeden víkend v každém měsíci školního roku, ale i pravidelná několikahodinová setkání
např. jednou za čtrnáct dnů apod.) organizované zejména neziskovými organizacemi.
Cílovými klienty těchto projektů jsou mladiství, kteří vyrůstají v dětských domovech a
chystají se k odchodu během roku nebo dvou. Velkým přínosem je, že se na podobných
akcích setkají v vrstevníky, kteří řeší podobnou životní situaci a učí se zvládat její nároky,
stejně tak možnost plně si uvědomit blížící se změny v životě a nutnost účasti na plánování
vlastního života. Dalšími dílčími přínosy je získávání nových faktických informací, nabývání
komunikačních i dalších dovedností, získávání nových zkušeností. Limity je bezesporu
časově omezené působení, mnohdy i potíže s motivací mladých lidí k účasti na těchto akcích
(v praxi se ukazuje, že povinná účast výrazně snižuje motivaci k aktivitě a akceptaci těchto
snah pomoci s přípravou).
Dle článku k výzkumu Jitky Říhové (2004, s. 5-15) se ukazuje, že skupinová opora a
bohatá síť sociálních vztahů se jeví jako jeden z nejdůležitějších faktorů při překonávání
životních těžkostí. Respondenti zmíněného výzkumu vidí jako nejdůležitější, aby se jednalo o
okruh lidí, kterým mohou důvěřovat. Důležitým není jen dětský domov a vztahy navázané
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v něm, ale i budování vztahů mimo dětský domov (nejen udržování vztahů v původní rodině a
navazování přátelských vztahů s vrstevníky ze školy a v rámci volnočasových aktivit apod.)
Je v zájmu dítěte, aby život v ústavu umožňoval a vedl k přebírání odpovědnosti, aktivní
spoluúčasti na každodenních věcech a učil respektování a zvládání nároků každodennosti.
Realizace tohoto požadavku se jeví z praktických důvodů jako náročná v dětských domovech
s velkým počtem dětí. Pro pracovníky je jednodušší organizovat a zajišťovat každodennost
s podporou příslušného personálu (uklízečky, kuchařky, pradleny apod.), ale nelze tvrdit, že
takový život nabízí dostatečnou průpravu k osamostatnění a zvládání života bez instituce.
Murphiová-Wittová a Stamerová-Brandtová (2007) vysvětlují, že nejlepším místem na
přípravu do života je rodinné prostředí, ve kterém dítě v přijímajícím prostředí může přebírat
postupně víc a víc odpovědnosti, získávat tak další kompetence a optimálně rozvíjet svou
samostatnost.
Gabriela Bachárové (2009, s. 42) popisuje projekt Start do života, který pomáhá
mladým lidem připravit se na dobu, kdy budou muset opustit dětský domov mimo jiné takto:
„...mladí lidé se naučili zacházet s financemi, najít si bydlení, organizovat si volný čas a
procvičovali si každodenní běžné povinnosti.“ I přes nezpochybnitelný význam tohoto
projektu, v rámci něhož si mohou děti vyzkoušet situace v rámci nácviku přes počítač nebo
v rámci jednorázových setkání, nelze tvrdit, že tzv. procvičení si každodenních povinností by
mohlo mít stejný význam a přínos jako jejich reálně každodenní zkušenost, stejně tak nelze
očekávat, že by se klienti dětských domovů mohli naučit zacházet s financemi nebo
organizací svého volného času během nějaké dílčí akce. Mnohem intenzivnější zkušenost
mohou mladí lidé získat prostřednictvím adekvátní každodennosti přímo v dětských
domovech. Ve svém článku Bárová (2009, s. 42) píše: „Děti vyrůstající v dětském domově se
často musí popasovat s problémy, které dětem vyrůstajícím v rodině, připadají úsměvné.
Jenže dětem z děcáku nemá kdo vysvětlit, že poštovní známka na balík se lepí až na poště...“
Ve skutečnosti tyto zkušenosti děti mladiství získávat v dětských domovech mohou a je to
v jejich zájmu. Děti mohou mít např. svůj účet v bance a platební kartu již od věku patnácti
let, stejně tak je reálné podněcovat děti ke získání zkušenosti s jednáním na poště a podobně.
Tyto aktivity, ke kterým by měli vychovatelé své svěřence motivovat, jsou jistě snadněji
realizovatelné ve městech než na venkově, jistě jsou časově náročné a obsahují zřejmě i vyšší
míru rizika k odpovědnosti vychovatele, nicméně jejich přínos je významný, a proto je třeba,
aby vychovatelé tyto možnosti využívali.
Zdá se, že nejlepší „přípravou na život“ je život sám. Mladý dospělý svůj život
nezačíná odchodem z instituce, ale už život v instituci je oním životem a své návyky a
dovednosti děti a dospívající získávají nikoli jen na akcích, které jsou přípravami k odchodu,
ale především v každodenním životě dětského domova. I tam by – stejně jako tomu bývá
v rodinách – děti a mladí dospělí měli možnost zabývat se plánováním své budoucnosti a měli
by být podněcováni k těmto plánům, aby situací nebyli zaskočeni, ani si nepřipadali s
odchodem odmítnuti a sami, ale aby se zvýšila naděje přechodu plynulého a očekávaného,
nejlépe již s konkrétními plány pro osamostatnění se.
Zakladatel dětského domova Emanuel Jan Tomiga říká, že pokud má dětský domov
fungovat jako rodina, měly by se děti podílet úplně na všem, co se tam děje. V tomto
rodinném domově děti samy nakupují, perou i žehlí, pomáhají s vařením, uklízejí, jezdí také
společně na výlety a tábory. Zakladatel domova si přeje, aby to v domově bylo jako
v normálně fungující rodině. To vše se přirozeně odráží ve větší míře připravenosti na
samostatný život mimo instituci (Těthalová, Tomiga, 2008, s. 40-41).
V rodině je dítě přímým svědkem ekonomického dění, které je propojení s fungováním
rodiny. Neúčast dětí na ekonomických záležitostech v dětských domovech je vážným
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problémem, protože děti si pak neuvědomují význam a hodnotu peněz, což se projevuje po
odchodu dětí do života bez instituce. V mnohých dětských domovech mají děti vyšší
materiální standard, než je běžné v rodinách. V dětských domovech je dítě často nad míru
zabezpečeno materiálně, zároveň však nejsou dostatečně uspokojeny psychické potřeby
(Guláš, 2009/2010, s. 34-39).
Zvyknout si na vyšší životní standard, než kterého může mladý člověk dosáhnout svým
vlastním přičiněním legální cestou, může souviset se selháním v samostatném životě, např.
s neschopností nebo malou motivací udržet si průměrně placenou práci, může být i podnětem
k trestné činnosti jako vidině přísunu peněz. Z tohoto důvodu se lze domnívat, že neuvážené
přijímání nákladných dárků pro děti (např. v rámci vánočních akcí pro dětské domovy) od
bohatých sponzorů může být spíše kontraproduktivní a jednorázový okamžik radosti může
zvyšovat riziko budoucích problémů v životě dítěte. Takovéto jednorázové akce by vždy měly
mít kontext srozumitelný dětem tak, aby nerelativizovaly hodnoty a kvalitní postoje, ke
kterým se vychovatelé snaží děti vést.
V dětském domově Radost o.p.s. v Praze, v němž autorka tohoto příspěvku pracuje jako
vychovatelka, prochází příprava k samostatnosti a důraz na přebírání odpovědnosti mladými
lidmi poměrně dynamickým vývojem. Ještě před třemi lety mělo zařízení pro šestnáct dětí
svou paní na vaření, praní, i na úklid. Nyní mají děti týdenní rozpisy úklidů, ve kterých se
střídají, v několika skupinách realizují přípravu večeří, přičemž nakupují potraviny i vaří.
Vychovatel je pochopitelně nablízku a s těmito povinnostmi dětem pomáhá, nicméně
nepřebírá v těchto aktivitách vedoucí pozici a podporuje děti k samostatnosti, k níž potřebují
nejen pomoc, ale i dostatek prostoru a svobody k vlastní vůli. Vývoj strategií v pomoci
k samostatnosti a vlastně přípravě na život bez instituce probíhá změnami, na kterých se
podílí tým zaměstnanců a snaží se zapojovat i klienty samotné. Tento způsob práce je časově i
finančně náročnější než direktivnější způsoby práce v dětských domovech, nicméně zdá se, že
vede k větší míře samostatnosti a angažovanosti dětí. Děti mají přehled o svých finančních
možnostech (útrata za oblečení, za kulturu apod.), aktivně se podílejí na rozhodování o útratě,
což konzultují se svým klíčovým vychovatelem. Klíčový vychovatel dává dítěti možnost
přebírání osobní odpovědnosti za rozhodnutí, poskytuje mu zpětnou vazbu, případně podporu
a pomoc v rozhodnutích, zároveň má dítě možnost bezpečně zažít a udělat pro osobní vývoj a
zkušenost cenné chyby. Dětský domov se různými způsoby snaží předcházet vývoji naučené
bezmocnosti svých svěřenců.

6. Odchod a proces adaptace na život bez ústavního zařízení
Jako problematický moment se ukazuje odchod dětí z ústavního zařízení a přechod do
samostatného života bez podpory instituce, kde dítě vyrůstalo. Na odchod z instituce je třeba
dítě připravovat v celém průběhu pobytu v ústavu a přizpůsobit životní podmínky tak, aby
byla minimalizována deprivace dětí a další faktory ohrožující jeho schopnost samostatně v
životě obstát. Je třeba podpořit cesty podporující samostatnost, vyrovnání se s osobní životní
zkušeností a situací, získání všestranné životní zkušenosti a odhodlání k převzetí
odpovědnosti za vlastní život.
Většina klientů dětských domovů opouští zařízení nedlouho po dosažení zletilosti.
Touha po samostatnosti a životě bez kontroly vychovatelů je pochopitelná a přísluší věku, ve
kterém odcházející klienti jsou. Téměř polovina lidí odcházejících z dětských domovů se
vrací ke svým rodinám (takže nabídka sociální rehabilitace a spolupráce s rodiči dětí, které
žijí v dětském domově, má smysl), téměř čtvrtina odchází do azylových domů nebo domů na
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půl cesty a asi šestina se chystá žít samostatně. Přibližně polovina odchází ve věku 18 let,
necelá šestina po dosažení věku 20 let. Jen výjimečně mladí lidé využijí možnosti setrvat
v dětském domově do doby maximálně 26 let, což by jim zajistilo určité zázemí do doby, než
např. dokončí studium na vysoké škole. Po odchodu jsou bývalí klienti dětských domovů
nejčastěji překvapeni, jak se život mimo instituci náročný, většina je zaskočena nároky života
bez instituce.
Zařízení má ve spolupráci se sociálně-právním orgánem po následující dva roky
mladému dospělému poskytovat poradenskou pomoc v tíživých životních situacích a pokud
možno i zajištění bydlení a pomoc s hledáním práce (Šlesingerová, 2005, s. 37).
Kovařík (2004) uvádí, že 89% mladých dospělých chce být v kontaktu s dětským
domovem, který opouštějí a nadpoloviční většina skutečně kontakt udržuje, protože potřebují
pomoci (59%), mají zde kamarády (57%), nebo zde mají sourozence (54%). Z toho je patrné,
že dětské domovy by měly s následným kontaktem nejen počítat, ale ideálně na něj být
připraveni a zabývat se způsobem, jakým bude kontakt probíhat.
Co se týká odchodu dětí z dětských domovů, Pavel Janský (2009, s. 18) píše, že
„významným socializačním prostředkem musí být zajištění funkčního systému
postpenitenciární péče, včetně systematické přípravy dětí na období po ukončení ústavní
výchovy (vy smyslu zvyšování jejich sociálních kompetencí).“ Přípravou na odchod
z dětského domova je především sám život v dětském domově, a to již od samého začátku
pobytu v instituci. Zdá se, že k samostatnosti může dítě směřovat především tehdy, když
způsob života v dětském domově umožňuje přebírat velkou míru odpovědnosti za vlastní
život, za péči o sebe sama, když dětský domov umožní dítěti a mladému dospělému dělat
velké množství vlastních rozhodnutí a realizovat svou vlastní volbu, uplatnit svou vůli.
Neméně důležité než sám život v dětském domově je rozpracovat a rozvíjet koncepci
spolupráce mezi bývalým klientem dětského domova a dětským domovem po odchodu
mladého dospělého z instituce. Zda bude mladý dospělý udržovat a ve svém zájmu užívat
kontakt s institucí, kde vyrůstal, záleží především na jeho zkušenosti s obdobím, kdy
v instituci žil. I po ukončení ústavní výchovy může být kontakt s původní institucí velmi
užitečným pro mladého dospělého, který i nadále může čerpat z dlouhodobých vztahů
s pracovníky dětského domova. Instituce může i nadále poskytovat mladému dospělému
konzultace, podporu samostatného dospělého života a různé druhy pomoci.
Dětský domov může vyjít vstříc snaze o osamostatnění mladých lidí i podporou jejich
života mimo zařízení samotné ještě v době, kdy jsou klienty dětského domova (dětský domov
může s mladým dospělým uzavřít smlouvu, která mladému člověku umožňuje využívat
pomoc dětského domova). V současné době se čerstvě zletilá dívka, která je žákyní třetího
ročníku střední školy, plánovaně odstěhovala z dětského domova ke svému příteli, bydlí
spolu. Dívka řádně dochází do školy, její přítel již pracuje a o platby za bydlení se dělí (dívku
finančně podporuje dětský domov). Dětský domov, jehož klientkou dívka dobrovolně zůstává,
zčásti dohlíží na samostatný život dívky (především řádné studium), klíčový vychovatel
poskytuje klientce individuální kontakt, konzultace a případnou další pomoc. Vztah mezi
mladou zletilou studentkou a dětským domovem je uzavřen dobrovolnou smlouvou, kterou
může ukončit jak dívka, tak dětský domov. Výhodou možnosti samostatného bydlení před
ukončením vztahu mezi klientem a dětským domovem je možnost vrátit se zpět do dětského
domova v případě zásadních problému s osamostatňováním se. (V minulosti se stejným
způsobem osamostatnila zletilá klientka, která řádně dokončila poslední ročník střední školy,
po dokončení studií začala pracovat, nadále žije s přítelem a mají v plánu uzavřít manželství.)
Významnou roli v období po odchodu z dětského domova mohou hrát pro mladé lidi
neziskové organizace, které provozují chráněné bydlení a umožňují mladým dospělým
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plynulejší přechod do dospělého způsobu života. Mnozí mladí lidé však po zkušenosti
s institucí dětského domova spolupráci s další institucí odmítají a podporovaného bydlení buď
nevyužijí, nebo využijí až po delší době, kdy experimentují s životem bez institucionalizované
pomoci. Během tohoto období mnozí sociálně selhávají, získají zkušenost života jako
bezdomovci, dopustí se trestné činnosti nebo spoluúčasti na protizákonných aktivitách,
někteří se potýkají se zkušeností s drogami. Výrazným problémem je jak malý počet
sociálních kurátorů, tak nepřipravenost dětských domovů k realizaci pomoci svým bývalým
klientům v době po jejich odchodu.

7. Závěr
Život v dětském domově nemůže být úplně dostačující náhradou za život v rodině,
nicméně v současnosti je pro několik tisíc dětí dětský domov místem k životu. Proto je třeba
usilovat o změny, které povedou k dalšímu rozvoji těchto zařízení tak, aby se podařilo i
nadále průběžně minimalizovat negativní dopady ústavní nařízené výchovy, především
deprivaci a nepřipravenost na samostatný život bez instituce. Důležitým nástrojem pomoci
dětem v dětských domovech je psychoterapeutické působení, které může mít různé podoby od
individuální terapie, přes skupinovou terapii až k využití dílčích psychoterapeutických technik
v rámci života ve vrstevnické skupině. Zvládání života po odchodu z dětského domova
výrazně souvisí mimo jiné také se způsobem, jakým děti žijí v dětských domovech. Je třeba
usilovat o rozvoj přípravy k odchodu klientů z instituce a v celém průběhu pobytu klienta
v dětském domově se tomuto tématu přímo i nepřímo adekvátně věnovat. Záměrné působení
na děti a mladé dospělé v dětských domovech je často prolnutím pedagogické a
psychoterapeutické péče. Je třeba zaměřit se také na rozpracování způsobu následného
kontaktu mezi dětským domovem s klientem po odchodu z instituce a na způsoby pomoci
mladému dospělému po odchodu z dětského domova.
Již v současnosti jsou v péči dětských domovů děti, které prožily traumatickou zkušenost s nevydařeným
pokusem o život v náhradních rodinách ( pro příklad: v dětském domově Radost o.p.s. se jedná o sedm dětí ze
šestnácti). Záměr, aby děti vyrůstaly spíše v náhradních rodinách než v institucích dětských domovů (ústavech),
je smysluplný. Je třeba usilovat o profesionalizaci náhradních (pěstounských) rodin, aby byla výchova dětí
v náhradních rodinách na co nejvyšší úrovni. Zároveň je třeba počítat s tím, že i přes budoucí maximální
profesionalizaci pěstounské péče budou existovat děti, které bude obtížné nebo nemožné umístit do pěstounské
péče, protože by to mohlo vážně ohrozit nebo i znemožnit fungování pěstounské rodiny (děti s výraznými
psychickými problémy, onemocněními, adolescenti traumatizovaní v nepodařené pěstounské péči odmítající
nebo z různých důvodů nezvládající pobyt v náhradní rodině...) Zdá se, že i přes budoucí zánik velkého počtu
dětských domovů bude třeba speciálních zařízení, která budou schopna poskytovat s pomocí specializovaných
odborníků péči dětem a mladým dospělým, kteří nebudou moci být umístěni do náhradních rodin. Jsem
přesvědčena, že v takových zařízeních bude v zájmu dětí a mladých dospělých potřeba klást důraz na
psychoterapeutické vzdělání odborníků a terapeutický rozměr péče a výchovy.
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Věra Šantrůčková: TĚLESNÁ DYSMORFICKÁ PORUCHA – CO TO VŮBEC
JE A JAK PSYCHOTERAPEUTICKY NA NI?

1.

ÚVOD

Tělesná dysmorfická porucha je v našem regionu dosud opomíjená diagnóza, není jí
věnována odpovídající pozornost ani v odborných, natož pak v laických kruzích. Následkem
toho unikají stovky, nejspíše tisíce, českých dysmorfiků diagnostice a tím i řádné léčbě. Tato
práce má za cíl pojednat stručně o problematice této poruchy, vzhledem k publiku budoucích
psychoterapeutů osvětově poukázat na samotnou její existenci, klinický obraz, úskalí
diagnostiky a doporučené psychoterapeutické postupy. Práce je pro přehlednost doplněna
současnými diagnostickými kriterii a screeningovými dotazníky, použitelnými v rutinní praxi.

2.

VŠEOBECNÉ VYMEZENÍ POJMU

Diagnózou Tělesné dysmorfické poruchy (z Body dysmorfic disorder, rovněž dále
jako BDD) je označováno narušené vnímání vlastního tělesného obrazu, při kterém se
postižený intenzivně zabývá domnělou vadou fyzického vzhledu. Pacienti s dysmorfickou
poruchou (se obvykle zaměřují na jeden či více aspektů svého vzhledu, mezi nejčastější patří
kůže, nos, vlasy, oči, ale i muskulatura, boky, genitálie. Defekt ve vzhledu buď není vůbec
přítomen, nebo je přítomna pouze lehká tělesná anomálie nevzbuzující nežádoucí pozornost
okolí, která ale vyvolává v postiženém jedinci přehnaně silné znepokojení. Na základě tohoto
neopodstatněného přesvědčení o silném znetvoření se odvíjí specifické chování postiženého.
To zahrnuje opakované ujišťování o domnělé vadě či naopak vyhýbání se zrcadlům a jiným
lesklým plochám, srovnávání se s ostatními, různě vypracované způsoby maskování domnělé
vady či vyhledávání specializované korektivní péče v marné naději, že úpravou domnělého
defektu

bude

zmírněno

vlastní

utrpení.

Postižení

opakovaně

mění

lékaře

z

důvodu nespokojenosti s jejich výsledky. Pro lékařské pracovníky, podílející se na úpravě
domnělého defektu, zde vyvstává riziko soudních pří, v krajních případech i riziko
heteroagrese ze strany nespokojeného zoufalého dysmorfika, jak zaznamenala v posledních
letech bohužel i česká medicínská obec.
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Postižení se domnívají, že jejich defekt přitahuje pozornost okolí, že na ně lidé zírají
a opovrhují jimi pro tuto vadu ve vzhledu. Míra postižení může být různě závažná, od
navenek dobrého fungování s utajenými časově náročnými kontrolovacími či upravovacími
rituály v soukromí až po vážné narušení fungování s odmítáním docházky do zaměstnání či
školy, stažení ze společenského života až k plné sociální izolaci. Tehdy se postižení stanou
doslova vězni ve svém bytě a tráví celé hodiny přemýšlením o svém zevnějšku. Pacienti jsou
depresivní, úzkostní, sociálně fobičtí, jsou výrazně ohroženi suicidiem. Tyto komorbidní
příznaky často dovedou postiženého k psychiatrické léčbě, eventuelně k hospitalizaci, avšak
v centru pozornosti paradoxně zůstává léčba komorbidních onemocnění a dysmorfická
porucha může setrvávat dále nediagnostikována. Pacienti totiž nenahlíží na své pokřivené
vnímání a jednání nebo se stydí přiznat ke svým skrytým přesvědčením z pocitu trapnosti či
z obav, aby nebyli považováni za malicherné. I tak může z této léčby pacient profitovat,
jelikož se pravděpodobně jedná o poruchy fyziologicky provázané s dysmorfickou poruchou
(úzkostné poruchy, OCD, PPP), které všechny reagují na léčbu inhibitory zpětného
vychytávání serotoninu.
3. TEORIE VZNIKU
O příčinách vzniku tohoto onemocnění je dosud známo málo, ale je nanejvýš
pravděpodobné, že se jedná o multifaktoriální onemocnění, na kterém se spolupodílí
genetické,

neurobiologické,

psychické

a

sociokulturní

faktory.

Pochopení

příčin

a

patofyziologie BDD je klíčové pro rozvoj kauzální léčby.
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Schéma 1.

Multifaktoriální teorie rozvoje BDD.

Genetické a biologické faktory
•
•
•
•
•
•

genetická predispozice k BDD
neurotransmitery, např. serotonin
abnormality určitých oblastí mozku
porucha zpracování zrakových informací
evoluční faktory
temperament

Environmentální faktory – psychologické
•
•
•
•
•

životní události (škádlení, odmítnutí...)
osobnostní terén
důležitost vzhledu pro sebehodnocení
CAN
jiné faktory

Environmentální faktory – kulturní a sociální
•

společenský důraz na atraktivní vzhled

•

dosažitelnost steroidových přípravků (u
muskulární dysmorfie)

Spouštěče




Poznámky namířené na vzhled
Stresující životní události
Pocit odmítnutí

SYMPTOMY
TĚLESNÉ DYSMORFICKÉ
PORUCHY

4. VÝSKYT
Dle odhadů z USA, kde je nemoc více popularizována a díky tomu bylo možno
sestavit velké studijní soubory pacientů, je postiženo 0,7 až 2,2 procent všeobecné populace,
což čítá v USA kolem 5 milionů lidí. Přestože se jedná o podobnou prevalenci jako má
schizofrenní onemocnění či bipolární afektivní porucha, rozhodně není tato nemoc stejně
často v běžné praxi diagnostikována. V České republice by tedy odhadem mohlo žít řádově
100 000 dysmorfiků, jejich detekce je však zatím ojedinělá, přesná data navíc nelze získat
kvůli nejednoznačnému klasifikačnímu zařazení.
Jak

vidno,

dysmorfická

porucha

není

neobvyklou

poruchou,

ale

úskalím

(nedostatečné) diagnostiky bývá její skrytost, pacienti buď nevnímají své obtíže jako
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patologické nebo se stydí svěřit se se subjektivně velmi trapnou záležitostí, obávají se, že by
byli

hodnoceni

jako

povrchní,

a

toto

soukromé

tabu

dodrží

často

dokonce

i

v dlouhodobé psychoterapii. V určitých skupinách populace je výskyt této nemoci mnohem
vyšší, je to však sekundární příslušnost ke skupině, determinovaná právě přítomnou
poruchou, viz tabulka č. 1. Jedná se především o psychiatrické pacienty (docházejí pro
komorbidní obtíže), pacienty korektivních center, studenty a návštěvníky posiloven (subforma
Muskulární dysmorfie).

Tabulka 1.
skupinách.

Procentuální zastoupení dysmorfických pacientů ve vybraných

SKUPINA

PROCENTUÁLNÍ
ZASTOUPENÍ
DYSMORFIKŮ

AUTOR STUDIE

ambulantní psychiatričtí pacienti

3,2 %

Zimmermann a Mattia, 1998

16%

Conroy et al., 2008

pacienti s úzkostnými poruchami

5,7 %

Wilhelm et al., 1997

pacienti s OCD

14,5 %

Phillips et al., 1998

pacienti se sociální fobií

11-12 %

Hollander et al., 1999

8%

Nierenberg et al., 2002

hospitalizovaní pacienti pro jinou psychiatrickou
diagnózu

13,1 %

Grant et al., 2001

pacienti s mentální anorexií

25 %

Rabe-Jablonska, Sobow, 2000

39 %

Grant et al., 2002

dermatologičtí pacienti –všeobecné kožní

14,4 %

Phillips, 2000

pacienti přijatí do center estetické medicíny

6,3 %

Altamura et al., 2001

pacienti kosmetických chirurgů

10 %

Phillips, 2000

pacienti žádající botoxovou léčbu

23 %

Harth et al., 2001

dermatologičtí pacienti léčící se s akné

8,8 %

Uzun et al., 2003

14- 21 %

Bowe et al., 2007

pacienti maxillofaciální chirurgie

10 %

Vulling et al., 2008 (6)

pacienti žádající ortodontický zákrok

7,5 %

Hepburn, Cunningham, 2006 (1)

němečtí vysokoškolští studenti

5,3 %

Bohne et al., 2002

severoameričtí studenti psychologie

13 %

Biby et al., 1998

ambulantní
poruchou

pacienti

s periodickou

depresivní

Upraveno dle zdroje (2)
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Dysmorfickou poruchou jsou postiženy jak ženy, tak muži. Jsou jisté náznaky toho,
že u žen je výskyt onemocnění mírně vyšší. Muži se zaměřují na domnělé nedostatky svého
genitálu, řídnoucí vlasy či vznikající pleš, častěji se zabývají obavami ohledně své stavby těla
– považují jej buď za příliš malé, vychrtlé či nedostatečně svalnaté. Nadměrně posilují a
častěji mají problém s alkoholem či jinými návykovými látkami, event. nadužívají steroidové
přípravky. Naopak ženy se přednostně zaobírají svou pokožkou – barvou, vráskami, akné,
obličejovým či tělesným ochlupením (jeví se jim na rozdíl od mužů nadměrné), boky, prsy,
hrudníkem, břichem, hýžděmi, nohami, prsty či váhou, často několika tělesnými partiemi
najednou. Častěji je u nich přítomno maskování, opakující se a zabezpečovací chování, např.
kontrolování se v zrcadlech, převlékání, skin-picking („onipování kůže“) a vykazují ve vyšší
míře komorbidní poruchu příjmu potravy.
Onemocnění postihuje lidi různého věku, může se objevit v adolescenci i dětském
věku. Chybí dostatek výzkumů v tomto směru, ale je jisté, že u většiny pacientů se
onemocnění rozvíjí před dosažením 18. roku věku, obvykle v období mezi 16 a 17 lety, kdy
jsou obecně lidé citlivější vůči posuzování svého vzhledu. Charakteristické rysy onemocnění u
adolescentů se neliší od dospělého věku, děti i adolescenti zažívají obdobné nepříjemné a
časově náročné zaobírání se určitým místem na těle jako dospělí pacienti.
Dysmorfie se vyskytuje po celém světě, v zemích západní, ale i nezápadní kultury,
bez ohledu na rasu či etnický původ. Postižení lidé pocházejí z rozličných socioekonomických
skupin, mají různý původ, různé stupně vzdělání, zkrátka tato porucha může postihnout
kohokoliv. Predisponující je prostředí skupiny zdůrazňující význam fyzické krásy a atraktivity.

5.

KLINICKÝ OBRAZ

Tělesná dysmorfická porucha se projevuje specifickými myšlenkami a přesvědčeními
postižených, specifickým chováním, a z něho resultujícími následky. Pokud hovoříme o
nadměrném zaujetí domnělým defektem u dysmorfika, musí jeho myšlenky a činnost,
vyvíjená v souvislosti s touto domněnkou, trvat více než jednu hodinu denně, obvykle se
udávají 3 hodiny denně. V mnoha případech se může jednat i o 8 hodin denně, což svědčí o
těžkém narušení pracovních schopností až invalidizaci postiženého. Průběh onemocnění bývá
rekurentní či chronický.

Chování postiženého
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Každý dysmorfik vykazuje jeden či více typů chování, které mají sloužit ke kontrole,
úpravě či zakrytí defektu. Toto chování opakuje mnohokrát za den, cítí velké nutkání ho
vykonat, nedokáže mu odolat či jej kontrolovat, proto jej označujeme za kompulzivní. Pokud
postižený nemůže vykonat nutkavý akt (např. zaujmout kýžené držení těla k zamaskování
vady), pociťuje tíseň. Chování zahrnuje časté pozorování se v zrcadle či jiných lesklých
plochách (oknech, vitrínách, dokonce i lžičkách), opakované kontroly pohledem na
opovrhované části těla (pigmentový névus, malá jizva na obličeji) či časté měření
inkriminované části těla v naději, že je tak malá či velká, jak by si postižený přál. Někdy
nacházíme vyhýbavé chování, které má eliminovat nesnesitelný pohled na vlastní tělo –
vyhýbání se zrcadlům a fotografování, které by mohlo trvale zachytit domnělou vadu.
S přesvědčením o nutnosti zamaskovat defekt souvisí časově náročné úpravy vzhledu, např.
stálé úpravy účesu, nanášení make-upu, časté holení se nebo opakované převlékání se ve
snaze zamaskovat znovu a lépe odhalené tělesné partie, jindy vycpávání oděvu v zájmových
partiích (podprsenky, plavky). Dochází i k zaujímání specifického držení těla za účelem skrytí
domnělé vady – např. odvracení obličeje. Někteří jedinci preferují vycházení za tmy a
upřednostňování pobytu v temných a málo osvětlených prostorách, aby byla domnělá vada
méně patrná
Nemocní mohou být zaujati jakoukoliv částí těla, někteří se zaměřují pouze na jednu,
ale většina na více částí těla, nejčastěji stojí v centru pozornosti 5-7 domnělých defektů (4).
Tělesné nedostatky jsou referovány nejvíce na obličeji a hlavě, jako např. různé asymetrie,
vrásky, skvrny, přehnané ochlupení obličeje, opuchnutí, vřídky či zarudnutí kůže, lysiny,
snížený růst vlasů, jejich tenkost, tvar tváří, nosu, brady, uší, úst, rtů, zubů, čelisti, očí,
obočí, očních víček. U žen bývají v centru pozornosti prsy pro nevyhovující velikost (příliš
malé či příliš velké) či svůj tvar, dále boky – příliš široké, hýždě či břicho – příliš tlusté i při
celkové štíhlosti či genitálie – nevhodné pubické ochlupení nebo nevyhovující tvar a velikost
malých labií. U mužů je rovněž časté zaujetí genitáliemi, ale ve smyslu nedostatečné velikosti
penisu, dále bývají nespokojení s tvarem hrudníku, který se jim jeví nemužný (tudíž se nikdy
neodhalí do půli těla), ramena či záda považují za příliš šlachovitá, nedostatečně vyvinutá či
osvalená. Stesky na končetiny nacházíme u obou pohlaví, u nohou směřují na domnělou
konfiguraci do tvaru X či O.
V poslední době přibývá zpráv o specifické podobě dysmorfické poruchy u určité
skupiny mužů. Tato porucha dostala označení „muskulární dysmorfie“. Postižení jsou
především velmi svalnatí muži, intenzivně se věnující posilování. I přes svůj svalnatý vzhled
jsou přesvědčeni o tom, že mají vyzáblé tělo, velmi nedostatečně vyvinutou muskulaturu
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nebo že jsou obaleni tukem. Na základě tohoto přesvědčení intenzivně posilují a často i
užívají anabolické steroidy.

Myšlenky, přesvědčení a emoční reakce postiženého
Zaujetí domnělým defektem je často označováno za obsesi, jelikož myšlenky na vadu
se objevují mnohokrát denně, často zabírají více hodin, je těžké jim odolat či je kontrolovat.
Někteří lidé s dysmorfií vědí, že jejich vada, na kterou stále myslí, nevypadá tak špatně, ale
většina lidí tento náhled nemá. Pokud jsou absolutně a nevývratně přesvědčeni o svých
domněnkách, můžeme hovořit o psychotické formě dysmorfické poruchy. Míra náhledu u
pacientů s touto poruchou je velmi variabilní v celém spektru, a to nejen mezi jednotlivými
pacienty, ale i u jednotlivce v průběhu trvání nemoci. Odhaduje se, že nejméně 40-80 %
pacientů někdy během období své nemoci dosáhlo bludné hloubky svých přesvědčení.
V tomto období jsou pacienti nepřístupní či pouze minimálně přístupní přiměřené
terapeutické intervenci.
Postižený se opakovaně zabývá myšlenkou, jak vypadá, jak ho vnímá okolí, proč je
tak znetvořený atd. Domnívá se, že ho ostatní lidé hodnotí negativně nebo ho považují za
směšného kvůli domnělému nedostatku. Emoční doprovod je velmi silný. Pacienti často
pociťují při pohledu do zrcadla masivní úzkost či panickou reakci. Myšlenky postiženého se
soustředí na možnost odstranění defektu pomocí korektivní medicíny, touží po ošetření
vzhledové vady i přes přesvědčování ostatních lidí (rodiny, lékařů, přátel), že zákrok
nepovažují za nutný. Po podstoupení léčebné procedury jsou často nespokojení, ale oplývají
vírou v úspěch příští operace, která konečně problém tělesné vady vyřeší.
6.

NÁSLEDKY V SOCIÁLNÍM FUNGOVÁNÍ, SUICIDALITA

Dysmorfici odvíjejí své sebehodnocení výhradně od vzhledu, a jelikož se hodnotí jako
zrůdní, cítí se výrazně méněcenní. Postižení mají významné problémy v sociálním fungování.
Pozdní příchody do zaměstnání jsou dosti časté, neboť úpravy zevnějšku bývají časově
náročné. Stálé myšlenky na zevnějšek způsobují nesoustředěnost a roztržitost. Obecně tráví
méně času s přáteli či rodinou, redukují rekreační a jiné denní aktivity, nové vztahy navazují
omezeně, pokud vůbec.. Na svou abnormitu svádí i jiné problémy, např. „Kdybych měla
rovné zuby, byla bych úspěšnější v zaměstnání,“ nebo „S větším penisem bych se lépe
seznamoval s dívkami,“ apod. Tři čtvrtiny postižených zůstává svobodných. Vyhýbají se
sexuálním vztahům ze strachu před pohledem partnera na jejich ošklivé či znetvořené tělo.
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Všechna tato sociální omezení mohou vést ke ztrátě zaměstnání či studia a přátel. Dysmorfici
často raději neopouští dům či byt, aby nemuseli vystavit okolí svůj domnělý defekt. V tomto
kontextu můžeme hovořit o „sociální sebevraždě“.
Pocity nepřijetí, sociální izolace, nezaměstnanost, život mimo manželství, závažnost
příznaků poruchy, snížené fungování a komorbidní poruchy jako je depresivní porucha,
mentální anorexie, osobnostní poruchy, BAP či zneužívání návykových látek je rizikovým
faktorem pro suicidální chování.
Cca 80 % pacientů s BDD přiznává suicidální myšlenky během svého života, tento
poměr je vyšší než u jakýchkoliv jiných psychických poruch, zkoumaných u ambulantních
pacientů, četnost suicidálních ideací je dokonce vyšší než u schizofrenie či unipolární
depresivní poruchy. Riziko sebevražedného pokusu je rovněž významně vyšší než u běžné
populace, 24-28 % lidí s BDD se o sebevraždu pokusí. Riziko dokonaného suicidia je
v populaci dysmorfických jedinců 45x vyšší než v běžné populaci, 2x vyšší než u pacientů
s periodickou depresí a 3x vyšší než u pacientů s BAP. Hovoří se o jednom procentu
dysmorfiků, kteří úspěšně suicidují.

7.

DIAGNOSTIKA

Tělesná dysmorfická porucha je kriticky poddiagnostikovávána, jak z důvodů na
straně pacienta, tak i na straně lékařů. Jelikož se jedná o vážné onemocnění s těžkými
funkčními či dokonce život ohrožujícími stavy, je nutné cíleně po možné přítomnosti tělesné
dysmorfické poruchy pátrat.

Klinický rozhovor zaměřený na rozpoznání poruchy
K určení správné diagnózy může vést strukturovaný klinický rozhovor, kdy je pacient
dotazován, zda se intenzivně zabývá nějakou neatraktivní částí svého těla a pokud ano, zda
ho toto zaujetí neobtěžuje příliš, zda by si přál, aby na tento nedostatek nemusel tak často
myslet. Kolik hodin denně stráví přemýšlením o svém vzhledu. Dále jsou dotazy směřovány
na zaujetí tělesnou hmotností, nakolik je život dotazovaného ovlivněn jeho zevnějškem –
v emoční sféře (úzkost, stud, deprese, znechucení), v sociální sféře, škole nebo zaměstnání a
zda se kvůli zmíněné vadě něčemu musí vyhýbat. Je vhodné se ptát i na maskování,
zdlouhavé úpravy zevnějšku, pozorování se v zrcadle apod. Rovněž je důležité zjistit, zda
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pacient kontaktoval lékaře, kteří by mu mohli zmírnit či odstranit nežádoucí defekt, jaké
procedury již dříve podstoupil a jak byl spokojen s jejich výsledkem. Je obvyklé, že až po
několika neuspokojivých kontaktech s lékaři estetické medicíny teprve pacient přijme pomoc
psychologa či psychiatra. U dysmorfických pacientů byla zaznamenána nespokojenost po
kosmetické či dermatologické léčbě v 81 % případů (34). I pokud byli se zákrokem
spokojeni, zůstávají i nadále pohlceni trýznivým zaujetím svým vzhledem a záhy „objeví“
novou vzhledovou vadu nebo se obávají, že se zlepšená vada opět zhorší. Zjišťujeme také,
jaká jsou pacientova očekávání od plánovaného zákroku, zda není pacientův požadavek na
úpravu nějakým způsobem nezvyklý (např. vymodelování oblého temena hlavy pro domnělou
plochost). U dysmorfiků je očekávání nerealistické, věří, že se jim poté změní život či napraví
problémy v pracovním či sociálním životě.
Někdy jsou klíčem k odhalení přítomné poruchy nápadnosti způsobené nadměrnými
úpravami zevnějšku či maskováním, např. kožní léze či jizvičky následkem skin-pickingu,
neobvykle silný make-up, setrvalé nošení pokrývky hlavy, slunečních brýlí i v podmračených
dnech, zakrývání obličeje vlasy či pomocí rukou, věčné opálení, nezvyklé účesy, neforemné
oblečení, známky četných kosmetických operací.
Pacienti, kteří referují depresivní prožívání, úzkosti, sociální fobii, nadužívání
návykových látek či steroidů, izolaci či suicidální myšlenky by měli být rovněž dotazováni na
příznaky BDD. A naopak u pacientů s rozpoznanou dysmorfickou poruchou by měl lékař také
vždy pátrat po depresivních a suicidálních myšlenkách.
Celý klinický rozhovor musí být veden empaticky a se vší vážností věnovanou steskům
pacienta, protože pacienti s BDD jsou nadměrně citliví k odmítnutí a zdráhaví ke sdělování
svých starostí. Nikdy by neměla padnout slova jako „domnělá vada“, jelikož většina pacientů
má chabý či zcela chybějící náhled, považují svou vadu za reálnou a mohli by odpovědět
negativně. Přínosnější je vybídnout pacienta, aby popsal svůj vzhled vlastními slovy.

Dotazníky
Existuje několik dotazníků pro potvrzení diagnózy BDD, ty jsou však pro rutinní užití
příliš košaté (pracuje se s nimi spíše ve výzkumu). Pro běžnou klinickou praxi je vhodný
stručný čtyřbodový screeningový dotazník The Body Dysmorphic Disorder Questionnaire
z dílny prof. Philips, který výstižně zachycuje hlavní kriteria nemoci, viz příloha.
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Nejčastější důvody nerozpoznání poruchy
Ačkoliv diagnostika Tělesné dysmorfické poruchy není nijak komplikovaná, velmi často
je porucha přehlédnuta či zůstane skryta za jinou diagnózou. Příčiny nerozpoznání poruchy:


Utajování a stud pacienta. Velká část pacientů trpících BDD vědomě nesděluje své
symptomy ostatním z důvodu nepřekonatelného pocitu trapnosti či z obav, že by mohli
být považováni za povrchní a narcistní pro svou posedlost vzhledem. Nebo nechtějí
vůbec připoutat pozornost na svůj domnělý defekt. Myslí si, že jim beztak rozhovor
nemůže ulevit od obtíží, jelikož jim daný defekt neodstraní.



Nedostatečné povědomí i mezi odbornou veřejností o tom, že BDD je psychická
porucha zasluhující a reagující na řádnou psychiatrickou péči. V nejsmutnějších
případech jsou starosti pacienta považovány za malicherné a pacient za ješitného,
marnivého jedince.



Upřednostňování kosmetické léčby. Mnoho pacientů raději navštíví dermatology,
plastické chirurgy a jiné lékaře nežli psychiatra. U nepsychiatrických profesí dysmorfik
často uniká diagnostice a poskytnutá léčba není efektivní, ba dokonce často může
vzhled zhoršit.



Chybná diagnóza. Pacienti s BDD mnohem snáze přiznají komorbidní obtíže jako
depresi, sociální úzkostnost a podobné příznaky, jelikož se za ně nestydí tolik jako za
vlastní vzhledový nedostatek.

8.

PSYCHOTERAPIE
Tělesná dysmorfická porucha je chronické onemocnění, jehož průběh se bez léčby

zhoršuje a může přetrvávat celoživotně. Adekvátní léčba vede u velké části pacientů
k částečné či úplné remisi onemocnění. V současné době existuje v zahraničí množství
specializovaných klinik, věnujících se léčbě této skupiny pacientů, a díky koncentraci těchto
pacientů tak může být systematicky prováděn další výzkum. V ČR specializované pracoviště
pro léčbu BDD neexistuje.
Terapie sestává z farmakoterapie (antidepresiva skupiny SSRI, ve specifickém
dávkování) a psychoterapie. V souladu s kognitivně-behaviorálními modely vzniku poruchy
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byla úspěšně zavedena do léčby dysmorfické poruchy terapie kognitivně-behaviorální a je
dosud v tomto směru považována za nejúčinnější typ psychoterapie. Zaměřuje na faktory,
které poruchu udržují, a to na specifické přesvědčení pacienta o vzhledu a jeho důsledcích a
na jeho chování.
Práce s kognicí zahrnuje kognitivní restrukturaci a změnu automatických myšlenek
ohledně domnělého defektu. Pacient na výzvu terapeuta sestaví seznam problematických
tělesných partií a jednoznačně popíše, co na nich považuje za vadné, jak by si přál, aby
vypadaly a jak velké obtíže mu způsobují. Dalším nezbytným krokem je zhodnocení, jaký
osobní význam postižený domnělému defektu přisuzuje, nakolik definuje jeho identitu. Někdo
se například domnívá, že nedokonalost jeho nosu způsobí, že nebude milován a skončí
životem v osamění, jiný pacient věří, že vypadá kvůli domnělým vadám pokožky špinavě atp.
Ke změně katastrofických, automatických myšlenek lze využít dvě cesty. První z nich je
manipulace s pozorností (její odvedení či zablokování proudu automatických myšlenek). Tato
metoda je rychlejší, ale neovlivňuje sebedůvěru pacienta, nemá trvalý efekt, jde spíše o
pomocnou techniku. Naopak druhá možnost - logické testování automatických dysfunkčních
myšlenek – je sice pracná a zdlouhavá, ale efekt je trvalejší a vede ke zvýšení sebedůvěry.
Pacienti se učí primárně identifikovat automatické myšlenky a spojit si s nimi prožívanou
emoční reakci (situace-myšlenka-emoční reakce), vhodné je vést si záznam dysfunkčních
myšlenek. Poté se učí stavět se do opozice k těmto automatickým myšlenkám, testovat jejich
platnost, sbírají se důkazy pro a proti pacientovu tvrzení, pomocí naváděcích otázek pomáhá
terapeut

pacientovi

rozpoznat

tyto

myšlenky

a

hledají

společně

alternativní

(reálnější/racionální) vysvětlení. Pacientům jsou např. předkládány dvě hypotézy. První je
pacientovi vlastní, říká, že závadnost pacientova vzhledu přímo vypovídá o jeho identitě, alias
„Jak to vidíš, tak to je“, a proto musí usilovat o změnu zevnějšku. Alternativní hypotéza
nabízí model „Vidíš to tak, jak sis to vykonstruoval (díky své selektivní pozornosti zaměřené
na detail)“. Terapeut popíše klientovi kognitivně-behaviorální model BDD, uvádí příklady,
zaměřuje se na souvislost s pacientovými zaujetími a na závěr ho požádá, aby zkusil
otestovat v průběhu terapie druhou hypotézu. Někdy je prospěšné využít obrácení rolí
k posílení alternativního přesvědčení, kdy má pacient zastávat alternativní přesvědčení a
terapeut argumentuje tradičními pacientovými argumenty. Při vytváření racionální odpovědi
je pacient vyzván, aby zvážil, jak by na určitou otázku týkající se jeho situace, stavu, vzhledu
odpověděl v době, kdy se cítil dobře. Důležité je, aby se v této odpovědi držel reality a
nepřeháněl do druhého extrému. Smyslem techniky je přimět pacienta, aby sám dokázal
nalézt alternativní interpretaci, posléze by měla být instalace racionální odpovědi
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zautomatizována jako „malá násobilka“. Cílem je nahradit destruktivní myšlenky těmi
konstruktivními. Změna automatických myšlenek vede ke zmírnění úzkosti.
Rovněž je nutné zaměřit se na hodnotový žebříček pacienta. U dysmorfiků stojí na
čelním místě dokonalost vzhledu, cítí se jím být definováni, vnímají se jako „estetické
objekty“,

a

proto

nedokonalosti

významnému sebepodceňování.

Dalšími

ve
důležitými

vzhledu

vedou

hodnotami

pro

primárně

k

dysmorfiky

je

perfekcionismus, symetrie a sociální přijetí, díky nimž si vytvářejí pravidla typu „Musím být
souměrný“, „Takto nemůžu jít mezi lidi, odvrhli by mě“ aj. Tyto hodnoty se zpochybňují
pomocí dotazů na jejich funkčnost a postupně se snižuje jejich význam. Poukazuje se na to,
že vlastní Já je definováno tisíci malých Já a pacient je povzbuzován k hledání pozitivních
charakteristik vlastního self.
Behaviorální složka terapie směřuje k přetnutí opakujících se a sebedestruktivních
návyků a obnáší nácvik žádoucího chování. Primárně se zaměřuje na vybudovaný systém
zabezpečujícího chování (excesivní prohlížení se v zrcadlech a kamufláže domnělé vady) a
vyhýbavého chování. Jednou z technik je nahrazování problematického jednání zdravějším
chováním. Příkladem je strategie doporučovaná při patologickém zkoumání se v zrcadle:
podívat se do zrcadla pouze z odstupu, soustředit se na obraz a nikoliv na pocity, neužívat
zvětšovací zrcadla či jiné reflexní plochy (výlohy, ruby kompaktních disků), omezit čas
strávený před zrcadlem, zaměřit se na celou oblast, nikoliv na specifickou část, užívat jej
pouze k domluveným činnostem (holení, nanášení make-upu) po limitovanou dobu, používat
různé druhy zrcadel, nepoužívat zrcadlo při depresivní náladě, odkládat pohled do zrcadla,
dokud nucení neodezní. Další behaviorální techniky obnášejí systematickou desensitisaci,
exposice se zabráněním zabezpečujícího chování, sebekonfrontační techniky a selfmonitoring.
Ten lze užít k monitoraci závažnosti poruchy a úspěšnosti léčby, sleduje se frekvence a délka
času stráveného před zrcadlem, četnost vyhledávání ujištění od okolí ohledně vzhledu, časté
fotografování sama sebe apod.
KBT vyžaduje aktivní podíl pacienta na léčbě, o čemž je nutné pacienta zpravit již na
počátku terapie, aby se tak eliminovali spolupráce neschopní či neochotní jedinci. S každým
pacientem by měla být individuálně zformulována léčebná strategie na základě KB modelu,
která bude vycházet z jeho vlastního vzorce myšlení a chování zodpovědných za udržování
poruchy. Společná diskuse terapeuta a pacienta v úvodu vede ke stanovení cílů terapie,
důraz se klade na jejich reálnost. Dále se domlouvá počet setkání, frekvence sezení a
očekávaná spolupráce pacienta při plnění domácích úkolů. U některých pacientů je nutné o
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cílech vyjednávat. V zásadě hlavním cílem má být pomoci zlepšit fungování postiženého
navzdory jeho vzhledu a estetickým nárokům. Samotná podstata tělesné dysmorfické
poruchy totiž znemožňuje, aby se terapeut s klientem shodli na pacientových bytostných
přesvědčeních o jeho vadném vzhledu. Mohou se nicméně shodnout alespoň na tom, že potíž
způsobuje neustálé zaujetí zevnějškem vedoucí až k sebedestruktivnímu chování. Lze se
domluvit na dílčích cílech terapie, jako např. zastavit specifické chování jako je skin-picking či
se pokusit o znovuobnovení sociálních kontaktů. Pacienti často nepřiznají vlastní cíle jako
plánování chirurgického zákroku. Proto je vhodné dojednat s pacientem kontrakt, že během
terapie nebude podstupovat žádné dermatologické či kosmetické léčení a přehodnotí své
plány ohledně tohoto druhu léčby, až se uzdraví z tělesné dysmorfie nebo alespoň po
ukončení KB terapie. Nedílnou součástí KB terapie je i nácvik řízené relaxace a metoda řešení
problémů. Do terapie lze zavzít i okolí pacienta, instruovat je, že nemají pacientovi
poskytovat ujištění o závadnosti jeho vzhledu. U závažnějších stavů či při komorbidní depresi
je lepší zařadit pacienta do intensivnějšího programu KBT ve stacionárním či lůžkovém
režimu nebo ve skupinové terapii.
KBT je někdy u dysmorfických pacientů s nadsázkou označována za „plastickou
chirurgii mysli“. Některé studie potvrdily její účinnost v monoterapii v 77-82 % případů (5).
Několik studií prohlašuje, že účinná je i samotná změna chování, behaviorální terapie. Touto
cestou lze ovlivnit i doprovodnou sociální úzkost a vyhýbavé chování.
 Psychoedukace

a

práce

s rodinou.

Kognitivně-behaviorální

přístup

souvisí

s

psychoedukací, která je prospěšná i pro rodinné příslušníky a přátele postižených. Je vhodné
naučit je neposilovat maladaptivní představy a chování pacientů, k čemuž občas příbuzní
tendují, ba dokonce pomáhají vyhledávat další a další nepsychiatrické léčebné postupy,
zejména korektivní péči. Tento typ léčby je však v léčbě BDD neefektivní, jelikož je změněn
pouze aktuální vzhled, nikoliv způsob, jak se pacient vidí (percepční abnormalita).
 Interpersonální terapie se snaží pomoci pacientům snížit vyhýbání se sociálním vztahům,
redukovat strach z odmítnutí, snížit senzitivitu ke komentářům, zlepšit kvalitu a množství
sociálních interakcí.
Metaanalýza psychologické a farmakologické léčby podporuje účinnost obou typů terapie,
ale KBT považuje za užitečnější způsob terapie pro pacienty (7). Obecně je doporučována
kombinace KBT či behaviorální terapie s SSRI terapií. Pokud je přítomna vážná komorbidita,
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měla by být terapie zahájena podáváním SSRI preparátů, před vstupem do KB terapie, nebo
by tyto měly probíhat souběžně.

9.

PROGNÓZA

Onemocnění, není-li adekvátně léčeno, probíhá chronicky, s občasnými kolísáními
v intenzitě symptomů, někdy i s několika málo bezpříznakovými intervaly, ale obecně
rekuruje, rozvíjejí se závažnější příznaky, komorbidní onemocnění, s vysokou mírou
narušeného fungování, včetně vyššího rizika suicidia.
Při adekvátní léčbě je prognóza vcelku příznivá. Udává se, že většina pacientů se
zlepší na snesitelnou úroveň. Někteří pacienti pociťují nadále své symptomy, ale úlevou pro
ně je zjištění, že se jedná o onemocnění, kterým trpí i jiní lidé. Vznikají svépomocné
organizace a internetové diskuse (chaty) pro postižené osoby. Intenzivnější terapii a
následné sledování zasluhuje přítomnost bludné formy onemocnění. Čtyřletá retrospektivněprospektivní studie prof. Phillipsové (3) ukázala, po 6-12 měsíčním sledování dosáhlo plné
remise 25 % léčených pacientů, po čtyřech letech sledování pak 58 % pacientů. Částečné
remise dosáhlo po 6-12 měsících sledování dalších 23 %, resp. po čtyřech letech 26 %
pacientů, což znamená, že 84 % pacientů dosáhlo během sledovaného období částečné či
plné remise. Následný relaps byl zaznamenán u 29 % sledovaných pacientů.
10.

ZÁVĚR
Tělesná dysmorfická porucha patřila donedávna k raritním diagnózám, čehož

důsledkem, ale i příčinou byl fakt, že byla zařazena do klasifikačních manuálů teprve
v devadesátých letech 20. století, přestože je její výskyt zaznamenán již o sto let dříve. O to
větší pozornosti se nyní v odborných kruzích těší a s podivem shledáváme, že její
předpokládaná prevalence v populaci čítá cca 1-2 %, tj. obdobnou četnost jako velké
psychiatrické diagnózy typu schizofrenie či BAP. Stále se však nesetkáváme s přiměřeným
množstvím správně diagnostikovaných dysmorfických pacientů, ani v USA, kde je výzkumu
této poruchy věnována největší pozornost, zdaleka pak v České republice. Příčiny tkví ve
stále malém povědomí o poruše a v tendenci dysmorfických pacientů vyhledávat
nepsychiatrické odborníky k řešení jejich obtíží.
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Podcenění diagnózy může vést k těžkým psychickým i společenským následkům,
jedná se o závažné onemocnění s vysokým rizikem suicidia. Správná diagnostika je klíčem ke
správné léčbě farmakologické i psychoterapii.
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11.

PŘÍLOHA

DIAGNOSTICKÁ KRITÉRIA DSM-IV (Diagnostický statistický manuál, verze IV)
Pro Tělesnou dysmorfickou poruchu je požadováno splnění tří kriterií:
A.

Zaujetí představou defektního vzhledu. Je-li přítomna lehká tělesná anomálie, jsou
starosti jedince výrazně přehnané.

B.

Zaujetí způsobuje klinicky významné obtíže nebo újmu v sociální, pracovní nebo jiných
důležitých životních oblastech.

C.

Zaujetí nelze vysvětlit jinou duševní poruchu, např. nespokojenost s proporcemi těla a
vzrůstem při Mentální anorexii.

SCREENINGOVÝ DOTAZNÍK PRO DOSPĚLÉ:
1.

Zabýváte se intenzivně vzhledem některé části/částí vašeho těla, kterou považujete za

extrémně neatraktivní? ano/ne
Pokud ano: Převládají tyto myšlenky nad jinými? Přáli byste si myslet na ně méně? ano/ne

2.

Kolik času denně průměrně strávíte přemýšlením o svém vzhledu? Započítejte veškerý čas,

který tímto strávíte.
a) méně než 1 hodina denně
b) 1-3 hodiny denně
c) více než 3 hodiny denně

3. Zabýváte se nejvíce tím, že nejste dostatečně štíhlí nebo že byste mohli hodně přibrat? ano/ne

4. Jak ovlivňuje Vaše zabývání se vzhledem váš život?
a) způsobila vám vaše vada ve vzhledu hodně napětí, soužení či citové bolesti? ano/ne
b) narušuje vaše vada ve vzhledu často váš společenský život? ano/ne
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c) narušila vaše vada ve vzhledu často docházku do školy, práce či schopnost zastávat
určitou vaši roli (např. hospodyně)? ano/ne
d) vyhýbáte se nějakým věcem kvůli vašemu problému v zevnějšku? ano/ne

BDD je u Vás pravděpodobná, pokud jste následující otázky odpověděl takto:

otázka 1: ano v obou částech
otázka 2: odpověď b nebo c
otázka 3: Pokud jste zodpověděli ano, může se sice jednat o přítomnou BDD, ale pravděpodobnější je
diagnóza poruchy příjmu potravy

otázka 4: ano na kteroukoliv otázku

12.
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SEZNAM UŽITÝCH ZKRATEK
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BAP – Bipolární afektivní porucha
BDD – Tělesná dysmorfická porucha, Body dysmorphic disorder
CAN – Syndrom zneužívaného a zanedbávaného dítěte, z Child abuse and neglect
DSM - Diagnostický a statistický manuál psychických poruch, The Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders
KBT – Kognitivně-behaviorální terapie
OCD – Obsedantně-kompulzivní porucha, Obsessive-compulsive disorder
PPP – Porucha příjmu potravy
prof. – profesor(ka)
SSRI – inhibitor zpětného vychytávání serotoninu, Selective serotonin reuptake inhibitors
USA – Spojené státy americké, United States of America
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