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1. Úvod
Novelou zákona o sociálně právní ochraně dětí (dále jen SPOD) byla dána možnost
nevládním organizacím participovat v systému péče o ohrožené děti a mládež. Tato
novela byla přijata z důvodu snížením počtu děti vyrůstajících v ústavní péči a
nahrazení této péče náhradní rodinou. Zároveň s tím byla snaha o profesionalizaci
náhradní rodinné péče a zlepšení práce s biologickou rodinou.
Novela zákona upravuje podmínky výkonu náhradní rodinné péče a možnosti
pomoci, podpory a kontroly, kterou může v podmínkách zákona zaujmout nevládní
sektor. Z části samostatně nicméně pod kontrolou státního sektoru. Nabízená
participace v rukou nevládního sektoru bude mít své limity a to zejména ve středu rolí
funkce pomocné a kontrolní.
V práci budu hledat rizikové faktory v této oblasti, přičemž se zaměřím na limity
vztahu pracovníka s klientem a využití integrativního přístupu v poradenství pro
pěstounské rodiny.
Struktura práce bude následující. Po úvodu v druhé části stručně shrnu podmínky
zákona o sociálně - právní ochraně a popíšu prostředí nevládní organizace
STŘED,o.s, která má práci s náhradními rodiči ve svých zájmech a prioritách. V třetí
části uvedu příklady tří modelových situací klientů na kazuistikách podle různosti rolí
pracovníka. Ve čtvrté části stručně vymezím teorie podle L. Musila, dále se zmíním o
hranicích vztahu pracovníka v poradenství s klientem, tak jak ho uvádí Karel Kopřiva
v knize Lidský vztah jako součást profese a na závěr budu presentovat předpoklady
využití integrativního přístupu v poradenství podle knihy Sue Culley a Tima Bonda.

2. Právní rámec a role nevládních organizací v systému
sociálně právní ochrany.
Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a
řádnou výchovu, ochranu oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění,
působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny a zabezpečení náhradního
rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve
vlastní rodině. Sociálně-právní ochrana zajišťuje stát bezplatně, všem nezletilým
dětem mladším 18-ti let, bez rozdílu, bez jakékoliv diskriminace podle rasy, barvy
pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního,
Zjednodušeně řečeno jde o to, že má být chráněn zájem a blaho dítěte a má být
chráněno rodičovství, rodina, práva na rodičovskou výchovu a péči s ohledem na
širší sociální prostředí. Stát by měl rodinám pomáhat, aby děti mohly zůstat doma.
Pokud by to ve vlastní rodině nebylo možné, měly by se dostat na přechodnou dobu
do profesionálních pěstounských rodin.

4

V současné době funguje v České republice asi 9 tisíc pěstounů, kteří se starají o 13
tisíc dětí. Do budoucna chce ministerstvo práce a sociálních věcí počet náhradních
rodin navýšit o několik stovek. Novela zákona říká, že tím bude nastaven nový
kvalitnější systém v sociálně-právní ochrany dětí.
Zákon mimo jiné přináší kvalitnější hmotné zabezpečení pěstounské péče na
přechodnou dobu, zvýšení odměn pěstounů, diferenciaci příbuzenské pěstounské
péče prarodičů v oblasti hmotného zabezpečení. Dále zákon převádí pěstounské
dávky ze systému státní sociální podpory, změnu způsobu příprav pěstounů, vytváří
podmínky pro zřízení podpůrných a odlehčovacích služeb pro nové a stávající
pěstounské rodiny. Mění podmínky v systému svěřování dětí do náhradní rodinné
péče (nově přednost příbuzný či osoba dítěti, nebo rodině blízká).
2.1. Nevládní organizace jako pověřené osoby.
Na principu dobrovolnosti se mohou na výkonu sociálně právní ochrany dětí v
zákonem vymezených činnostech podílet i fyzické nebo právnické osoby, které však
k takovému působení musí mít pověření. Tato pověření vydávají krajské úřady nebo
Magistrát hl.m. Prahy. Jaké činnosti mohou pověřené osoby plnit zákon o SPO přímo
vymezuje v § 48.
Pověřené osoby nejsou orgány sociálně-právní ochrany. Určité činnosti představující
zásadní zásah do postavení dítěte nebo osob za ně odpovědných jsou však
vyhrazené státním orgánům nebo orgánům veřejné správy v přenesené působnosti
(např. návrh na přijetí či odebrání dítěte z rodiny, výkon rozhodnutí).

2.2. Rozsah pověření STŘED,o.s. k výkonu sociálně právní ochrany dětí

Posláním STŘED,o.s. v této oblasti je podporovat, doprovázet a vzdělávat rodiny,
kterým byly svěřeny nezletilé děti do náhradní rodinné péče. Cílem programu je
zvýšit úroveň dovedností a znalostí náhradních rodičů v oblasti výchovy dětí a
zvyšovat tak úspěšnost náhradní rodinné péče.
Cílovou skupinou jsou osoby pečující (rodiny, kterým byly svěřeny děti do
pěstounské či poručenské péče), osoby v evidenci (pěstouni na přechodnou dobu
zajišťují krátkodobou náhradní péči o děti, které se ocitly přechodně bez péče
rodičů).
Zásadami práce s cílovou skupinou je individuální přístup k uživateli služby založený
na partnerském vztahu, posilování samostatnosti a způsobilosti k řešení problémů,
podpora klientů, vedení k nezávislosti na službě a vedení k přijetí vlastní
zodpovědnosti za důsledky svého jednán.
2.3. Rozsah pověření podle zákona SPOD

Rozsah pověření STŘED,o.s. k výkonu sociálně právní ochrany je daný zákonem a
realizovaný prostřednictvím klíčového pracovníka nebo dalšího odborného
pracovníka organizace takto:
- Prostřednictvím klíčového pracovníka při řešení sociálních nebo psychických
problémů klientů, posiluje kompetence k řešení náročných situací

5

poskytováním sociálního poradenství, psychické podpory, krizové intervence,
individuální a rodinná terapie.
-

Prostřednictvím klíčového pracovníka při řešení problémů souvisejících s péčí
o dítě, zdravím dítěte a s výchovou dítěte podporuje nácvik rodičovských
dovedností v péči o dítě a ve výchově dítěte, krátkodobě pomáhá při zajištění
osobní péče o svěřené dítě při vyřizování nezbytných osobních záležitostí a
zajištění celodenní osobní péče o svěřené dítě v rozsahu 14 dní formou
letního tábora.

-

Prostřednictvím klíčového pracovníka pomáhá při zabezpečení péče o dítě se
zdravotním postižením vyhledává návazné služby a instituce poskytující
pomoc rodinám s dětmi se zdravotním postižením, provádí nácvik
rodičovských dovedností ve výchově dítěte s ohledem na jeho postižení,
poskytuje psychickou podporu a krizovou intervenci, provádí psychologické
poradenství a diagnostiku.

-

Prostřednictvím klíčového pracovníka nebo dalšího odborného pracovníka
pomáhá v oblasti vzdělávání dítěte, při výběru a hodnocení možností další
přípravy dítěte na budoucí povolání a při výběru vhodného zaměstnání.
Podporuje při vzdělávání dítěte se specifickými vzdělávacími potřebami a
nácviku vhodných přístupů při vzdělávání dítěte.

-

Prostřednictvím klíčového pracovníka v oblasti nabídky kulturní, sportovní a
jiné zájmové činnosti svěřeného dítěte. Zprostředkovává sociální kontakty,
nabízí výchovně – rekreační tábory, služby nízkoprahového klubu eMBečko,
programu Pět P. Dává psychickou podporu dítěti při zvládání potíží
v sociálních kontaktech.

-

Prostřednictvím klíčového pracovníka pomáhá při uplatňování nároků osoby
pečující nebo osoby v evidenci a svěřeného dítěte v oblasti nemocenského
pojištění, důchodového pojištění, podpory v nezaměstnanosti a podpory při
rekvalifikaci, státní sociální podpory, dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek pro
osoby se zdravotním postižením, veřejného zdravotního pojištění a při
uplatňování jiných nároků a pohledávek. Podporuje při uplatňování práv,
oprávněných zájmů, doprovázení na úřady, nácviku dovedností při vyřizování
osobních záležitostí a pomáhá v orientaci v problematice sociálních příspěvků
a dávek, podpory v nezaměstnanosti, v nemoci atd.

-

Prostřednictvím klíčového pracovníka pomáhá při využívání sociálních služeb
a v orientaci v síti sociálních a dalších služeb v regionu, předává kontakty na
návazné služby, podporuje ve využívání těchto služeb.

-

Prostřednictvím klíčového pracovníka a dalšího odborného pracovníka
pomáhá v období po přijetí dítěte do rodiny osoby pečující nebo osoby
v evidenci. Doprovází rodinu v období adaptace na novou situaci, dává jí
psychickou podporu, krizovou intervenci, psychologické poradenství, rodinnou
terapii.
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-

Prostřednictví dalšího odborného pracovníka v období návratu svěřeného
dítěte do původní rodiny zprostředkovává asistovaný kontakt svěřeného dítěte
s biologickou rodinou, podporuje k intenzivnímu styku mezi dítětem a
biologickými rodiči. Podporuje náhradní rodiče při zvládání náročné situace,
dává jim psychickou podporu, poskytuje krizovou intervenci, psychologické
poradenství, rodinná terapie.

-

Prostřednictvím klíčového pracovníka pomáhá při přípravě svěřeného dítěte
na odchod z náhradní rodinné péče a při zabezpečení bydlení pro svěřené
dítě odcházející z náhradní rodinné péče, při poskytování pomoci dítěti při
vyřizování úředních záležitostí, hledání zaměstnání, při hospodaření s
finančními prostředky a řešení dalších otázek spojených se vstupem dítěte do
samostatného života. Pomáhá při orientaci na pracovním trhu v regionu,
nacvičuje dovednosti spojené s vyhledáváním zaměstnání, při orientaci v síti
nejrůznějších služeb a institucí v regionu, předávání kontaktů na tyto služby.
Učí dovednostem v oblasti hospodaření s financemi a při vyřizování osobních
záležitostí doprovázení na úřady.

-

Prostřednictvím koordinátora a týmu lektorů pomáhá při doplňování odborných
znalostí a dovedností realizací seminářů a přednášek pro osoby pečující,
osoby v evidenci a žadatele o náhradní rodinnou péči s tématy v oblasti
výchovy a péče o dítě, problematiky náhradní rodinné péče, dále v oblasti
rodinného práva, finanční gramotnosti apod. Pořádá vzdělávací kluby,
celodenní semináře, semináře spojené s víkendovým pobytem, ad. tak, aby
účastníci mohli splnit povinnost absolvovat 24 hodin vzdělávání v roce.

3. Kazuistika
3.1. Děti Ruda/3 roky, Honza/5let
Na vlastní žádost podepsali dohodu se STŘED,o.s pěstouni , manželé, kteří si vzali
do péče Rudu a Honzu po smrti obou rodičů. Jde o příbuzenský vztah, kdy matka
dětí a pěstounka byli sestry. Rodiče zemřeli před dvěma lety. Pěstouni mají vlastní
dvě děti, děvče a hocha, ve věku 14 a 9 let. Žijí s vlastními dětmi a i svěřenými dětmi
v harmonii, nemají s nimi zásadní problémy. Pěstounka si občas postěžuje, že je
toho na ní moc. Ráda by šla do práce a tříletý Ruda by mohl chodit do školky. Má
vystudovanou ekonomickou školu a před tím, než si vzali děti do péče, pracovala
v bance. V práci o ni stále stojí, mohla by nastoupit do půl roku. Manžel je
zaměstnaný na jaderné elektrárně, kde má slušnou pozici i příjem. Pěstouni od
dohody s organizací očekávají, že se budou pravidelně setkávat s ostatními na
klubových setkání, víkendových pobytech a hlavně sdílet drobné starosti spojené
s výchovou a dětí. Nemají problém s absolvováním 24 hodin povinného vzdělávání
ročně. Očekávají, že nabídka bude rozmanitá a místně a časově pro ně dostupná.

3.2. Anežka/12 let
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Na základě doporučení oddělení sociálně právní ochrany dětí městského úřadu
podepsali dohodu se STŘED,o.s pěstouni, kterým byla soudem svěřena Anežka
do péče. Rodiče dítěte byly zbaveni rodičovských práv z důvodu zanedbávající
péče. Pěstouni mají vlastní dospělé děti ve věku 31 a 22 let. Anežka je rómka, vzali
si ji domů v jejích 5 – ti letech. Je součástí jejich rodiny stejně jako vlastní děti. Ty ji
přijímají a mají ji rádi. Podle vyjádření pěstounů je to milá a hodná holka, se kterou
nebyli nikdy problémy. Má lehké mentální postižení a i přesto se paní postarala o to,
aby mohla dívka navštěvovat klasickou základní školu. Dalo ji hodně práce zvládnou
deficit z prvních čtyř let jejího života, kdy vyrůstala v dětském domově, špatně mluvila
a byla hodně zanedbaná. Využívala dostupné odborné pomoci ,investovala do
Anežky hodně energie a proto společně zvládli to, že ve škole dívka průměrně
prospívá. V současné době pěstouni uvažují o její vhodném pracovním uplatnění.
Chtějí poradit s vhodnými učebním oborem tak, aby Anežka byla v životě spokojená
a byla schopná se sama o sebe postarat.

3.3. Jirka/13 let
Na základě doporučení oddělení sociálně právní ochrany dětí městského úřadu
podepsali dohodu se STŘED,o.s pěstouni - prarodiče, kterým byl soudem svěřen do
péče Jirka /13 let. Rodiče nebyli zbaveni rodičovských práv, úprava styku nebyla
jasně upravena Prarodiče jsou důchodci, bydlí na sídlišti ve dvoupokojovém bytě
panelového domu v osobním vlastnictví. O Jirku se starají od jeho 2 let, kdy jej
matka opustila a odešla od otce dítěte (syna pěstounů) k jinému partnerovi. V době
soudního rozhodování o svěření dítěte do péče neměl otec vytvořeny podmínky pro
zajištění péče o dítě (zaměstnání, bydlení) a proto soud rozhodl ve prospěch
prarodičů, kteří zajišťovali aktuálně jeho péči. Matka má další tři děti s různými
partnery. V současné době bydlí na městské ubytovně v okresním městě vzdáleném
100 km od místa bydliště Jirky. Se synem je v kontaktu jednou za rok o letních
prázdninách. Prarodiče styk umožňují, ale vnímají jej jako nepodnětný, protože
matka podle jejich vyjádření syna zneužívá k hlídání mladších sourozenců. Otec žije
sám na městské ubytovně v místě bydliště Jirky. Iniciativně syna nevyhledává, když
on sám projeví zájem jdou spolu na ryby nebo se jen tak staví. Jirka otce
nevyhledává, neví proč. Neví, zda má o něj zájem. Babičku a dědu má rád, má vše
co potřebuje. Chodí na základní školu do 8. třídy, kde má průměrné výsledky.
Pochvaluje si třídní učitelku, je energická a přijímá ho jaký je. Z žádného předmětu
nepropadá, ale učení není jeho zájem, raději je doma, hraje na počítači. Je uzavřený,
kamarády nevyhledá. Zvažuje, kam půjde dál po ukončení základního vzdělání, zda
na kuchaře nebo na zedníka. Nemá jasno. Ví, že se nechce moc učit. Očekává, že
ho někdo někam nasměruje.
Rád by byl s tátou víc, ale nechce ho obtěžovat. Prarodiče se o otci Jirky vyjadřují, že
je takový „samorost“ do ničeho se nedá nutit, žije si svůj život. Neví jak jej motivovat
k zájmu o syna, však oni se o Jirku postarají.

4. Role pracovníků v organizaci a limity navázáni vztahu
pracovníka s klientem

8

Z výše uvedeného je zřejmé, že rozsah péče neziskové organizace zároveň o
pěstouny, poručníky, dále o děti v jejich péči a zároveň o biologické rodiny svěřených
dětí do péče pěstounům, poručníkům je široký. Proto přistupuji k rozdělení
pracovníků do tří rolí:
-

Role koordinátor vzdělávání
Role klíčový pracovník pro práci s pěstounskou /poručnickou rodinou
Role další odborný pracovník pro práci s biologickou rodinou a pro
poskytování odborné pomoci

Role pracovníků nejvíce zasahují do oblasti výkonu sociální práce, proto v první části
třetí kapitoly stručně popisuji teoretická východiska a dilemata v roli klíčového
pracovníka pro práci s pěstounskou /poručnickou a biologickou rodinou a dále roli
dalšího odborného pracovníka (psychologa), jehož úlohou je zprostředkovat návrat
svěřeného dítěte do původní rodiny a podporovat intenzivní styk mezi dítětem a
biologickými rodiči.
4.1. Předpoklady a limity podle „Musila“
Prof. PhDr. Libor Musil, CSc. v roce 2004 vydal publikaci s tématem organizační
kultury v sociálních službách: „Ráda bych Vám pomohla, ale ...", kde rozebírá
dilemata práce s klienty v organizacích. Uvádí, že při práci s klienty mohou
pracovníci volit různé pracovní postupy, ztotožňovat se s hodnotami organizace,
stanovenými pravidly jednání s klienty, uznávat kolektivní preference nebo mohou
při práci s klienty uplatňovat osobní preference, vlastní hodnoty a zájmy – mají tzv.
„vlastní očekávání o ideálním způsobu řešení“, které se mohou lišit od zájmů
jiných subjektů, které ovlivňují jejich práci (např. cíle organizace, očekávání
zájmových skupin na straně apod.) To staví pracovníky před „obtížné rozhodování“ a
„dilemata“.
Preference a pravidla jednání s klienty souvisejí s kulturou přístupu ke klientům
v organizaci. Praxe nevládního sektoru je přístupu na bázi „dobrovolnosti“ a
„pomoci“ zatímco legislativa má potřebu „kontroly“ a „moci“ nad klienty. V podstatě
jde o střet zájmů, kdy pracovníci usilují o dosažení hodnot, cílů nebo zájmů, které
sdílí organizace a zároveň postupují podle uznaných pravidel jednání a dostávají se
do mocenské výhody.
Vztahy pracovníka s klientem také souvisí se sociálním rozvrstvením klientů a jsou
citlivé vůči rozdílům v jejich společenském statusu. Pak jsou tyto vztahy ovlivňovány
sympatiemi či antipatiemi, zvláště tam, kde si své klienty profesionál nevybírá.
Vztahy může ovlivnit i pracovníkova vlastní životní situace (vznik profesionálního
odstupu). Pomáhající má moc, která mu byla institucionálně přidělena a zároveň je
od něj očekáván i nefalšovaný lidský vztah, do čehož vstupuje se všemi svými
emocemi, postoji i předsudky (Capponi, 2000). Laan uvádí, že to, co ohrožuje a
mate klienty, je i nejasná identita sociálních pracovníků. „Právě nepřesnost a
nezřetelnost vlastní identity způsobila této práci velké škody“ (Laan, 1998).
K hodnotám, normám a pravidlům jednání v organizaci Musil uvádí, že dochází
k přizpůsobování a sbližování osobnostních preferencí s ideologiemi, které mají
v organizacích dominantní postavení. Jde tedy o proces, při kterém pracovníci
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uplatňují vlastní představy o klientech, a to na základě stereotypů, které se pak
promítají v pravidlech jednání, jimiž se řídí přístupy ke klientům.
Nerovné zacházení s klienty však může mít svůj původ i v osobnosti pracovníka.
Hlavním pracovním nástrojem pracovníka v pomáhajících profesích je právě jeho
osobnost. Ta mu umožňuje zvládat náročné zátěžové situace. Žádoucí by měla být
sebedůvěra, obratnost v sociálním jednání, smysl pro humor, schopnost rozhodovat
se pod tlakem a brát odpovědnost za svá rozhodnutí, odolnost vůči pracovnímu
stresu, schopnost sebereflexe a pochopení vlastních pracovních kompetencí.
Důležitý je také vztah k výkonu svěřené agendy a stupeň syndromu vyhoření (burn
out).
4.2. Předpoklady a limity podle „Kopřivy“
Osobnost pracovníka, jeho vztah ke klientům a přístup k „pomáhání“ popisuje Karel
Kopřiva v knize ‚Lidský vztah jako součást profese‘‘. Využívám publikaci v další části
své práce, abych si ujasnila, jací pracovníci jsou v organizaci a jak se vztahují ke
klientům.
V organizaci jsou lidé, kteří vystudovali sociální, pedagogické nebo psychologické
směry na vysokých školách nebo VOŠ v České republice. Respektují kulturu
organizace a sdílejí její vizi tedy „chtějí pomáhat lidem v rozvoji, v předcházení a
řešení jejich problémů‘. Někteří více tíhnou k altruismu, rádi se obětují pro druhé,
mají nízkou sebeúctu, mají problémy s hranicemi. Někteří rádi vstupují do role
expertů, mají potřebu moci a jejich pomáhání je spojené se sebeprosazením.
Domnívám se však, že lze obecně o lidech v organizaci říct, že jsou to ti, tak jak
uvádí Kopřiva „angažovaní pracovníci“, kteří pomáhat chtějí.
Pracovníkům jde o navázání vztahu a je jejich nezbytnou součástí práce s klienty.
Potýkají se však při své práci v souvislosti s vymezením jejich pravomocí a
kompetencí s dilematy. mezi kontrolou a pomocí a ty ne vždy dokáží jednoznačně
oddělit.
Jedním s problémů, se kterým se pracovníci potýkají je respektování vnitřního
světu klienta, respektování jeho odpovědnosti za svůj život a své problémy (Kopřiva,
1997, str 38). Často si na supervizích pracovníci řeší potřebu nadbytečné kontroly a
sebeobětování. Někteří z nich trpí nízkou sebeúctou, někteří mají snahu klienta
expertně posuzovat. Nicméně pracují pod supervizí a tam slouží k sebereflexi.
Je zřejmé, že pracovník musí přijmout odpovědnosti za „moc“, kterou má své
pomáhající roli. Je však zapotřebí, aby si své mocenské pozice uvědomoval. Pokud
se stává důvěrníkem klienta a nebyl jen vykonavatel úředně svěřené pravomoci je
potřeba aby dbal na to, aby každá situace byla jasně pro klienta odlišena od role
pomáhající a mocenské, tzn. kdy chce řídit a kdy podporovat. Problém nastává
v situacích kdy je potřeba dát klientovi čas na to, aby si na rozhodnutí přišel sám a
zároveň je v tlaku na splnění úkolů, které mu ukládá jeho odpovědnost vyplvající sz
pravomoci pověřeného orgánu SPOD. Aby dokázal efektivně využít různých typů
intervencí a posoudil rychle a efektivně jejich smysluplnost a nákladovost.
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Tak jak je nastavená role klíčového pracovníka pro pěstouny a poručníky
v organizaci není pro ni další prostor pro řešení citových úrazů a míst
zablokovaného vývoje klientů, (Kopřiva, 1997) a to z časových důvodů a středu
zájmu mezi kontrolou a pomocí. V těchto případech je vhodné využít další
doprovodné služby v organizaci, odborné psychologické poradenství a psychoterapii.
Chceme-li klientovi efektivně pomáhat je zapotřebí mít zhojené vlastní bolestivé
životní rány a rány a obrany hojit u klienta šetrně, umět je vidět tak jak to vidí on.
Hranice mezi pracovníkem a klientem je důležité dělítko určující kompetence dvou
celků a mělo by být v empatickém vztahu s klientem a zároveň neztratit zakotvení
v sobě samém. Každý člověk by měl být autonomní bytost tzn. unášet riziko svobody
a samoty s rizikem blízkosti a závislosti. Kopřiva popisuje vztah pracovník x klientem
jako rozumnou míru splývání či odlišení kompetencí obou účastníků. Problém
splývání, kdy pracovník bere problémy klienta za svoje problémy je častým jevem
v pomáhajících profesích.
Práce s tělem jako zdrojem poznání je nezbytná součást prevence syndromu
vyhoření pomáhajícího pracovníka. Dlouhodobě záporná energetická bilance ěla
vede ke ztrátě vlastní hodnoty a smyslu života Propojení rozumu a těla dává
schopnost rozpoznat, kdy tělo hlásí únavu. Kopřiva popisuje tři cesty „ ztráta ideálů,
workaholismus a teror příležitostí.
Na závěr tohoto tématu uvedu citaci z kapitoly Hranice mezi pracovníkem a klientem
knihy Karla Kopřivy: „Zformulovat etické profesní zásady pomáhající profese a pak
žádat jejich dodržování je příliš jednoduchým řešením problému vztahu pomáhajícího
pracovníka ke klientům. Pomáhající musí pracovat se svým prožíváním vlastním
prožíváním, má-li tyto zásady nejen uznávat, ale též se podle nich řídit. Pomáhající
pracovník má být kdykoli připraven vnímat a akceptovat svoji nedokonalost, slabost a
zranitelnost, kterou pomáhající vyjevuje a pomocí sebereflexe a supervize
napomáhat k vývoji lepšího stavu , než je ten současný“, (Kopřiva, 1997).
4.3. Předpoklady a limity podle „Sue Culley a Tim Bond“
Integrativní přístup v poradenství je psychoterapeutický směr který se snaží různé
léčebné postupy, přístupy, metody, teorie a jejich nosné části sjednotit a zohlednit
individualitu klienta a jeho svobodu v rozhodování. Aby byl poradenský přístup
účinný musí mít terapeut emoční vhled, příslušnou zásobu vědomostí, schopnost
účinně komunikovat, naslouchat a reagovat. Tento přístup je podle mého názoru
vhodné využít v roli dalšího odborného pracovníka např. pro práci s biologickými
rodiči, tedy v období možnosti návratu svěřeného dítěte z pěstounské péče do
původní rodiny. Mezi klíčové dovednosti terapeuta tedy patří aktivní naslouchání,
opakování, reformulace, . dotazování a pronášení výroků.
Integrativní přístup v poradenství podle Sue Culley a Tim Bonda hovoří o třech fázích
terapie. V počáteční fázi je budován vztah s klientem, objasňují se a vymezují
problémy, provádí se vyhodnocení a uzavření smlouvy, stanovují se priority, sledují
se primární hodnoty a konkretizují cíle. Terapeut zjišťuje okolnosti a dovednosti
klienta a na základě informací stanovuje společně s klientem konkrétní zakázku.
Podmínkou úspěšného zvládnutí počáteční fáze je motivace klienta ke změně a
důvěra k terapeutovi. Budování základů, naslouchání, reflexe, opakování,
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reformulace, reflexe, shrnutí, shrnutí, zjišťování, dotazování, reformulování výroků
jsou důležitými dovednostmi terapeuta. V prostřední fázi terapeut s klientem
vyhodnocuje problémy a těžkosti, udržuje pracovní vztah, pracuje podle smlouvy,
pobízí k aktivitě, konfrontuje a poskytuje zpětné vazby. Poskytuje informace, vydává
pokyny, odhaluje a sdílí problémy. Umí sdělovat jak porozuměl problémům klientů,
sdílí jejich momentální rozpoložení a reflektovat jej. Pracuje s klientem na změně a
kotví ji. V závěrečné fázi terapeutického vztahu terapeut šetrně ukončuje vztah a
posiluje udržení změny.

5. Závěry
Z uvedených kazuistik a teorie je zřejmé, že v případě pěstounů, kteří se starají o
dětí Rudu a Honzu je navázána vtah s klíčovým pracovníkem a klienti mají důvěru
v organizaci. Záleží na přístupu koordinátora vzdělávacích aktivit a samotných
lektorech vzdělávání jak klienty zaujmou.
Role klíčového pracovníka v případu Anežky je v počáteční fázi. Klienti ne zcela
chápou smysl vzdělávání a vnímají některá nově nastavené povinnosti jako
nepotřebné. Pěstouny jsou schopni respektovat Anežky potřeby, ale zároveň si
uvědomují její kulturní odlišnost a zdravotní handicap a mají obavu z jeho zvládání.
Role klíčového pracovníka se střetává ve funkci kontroly a pomoci, i když se nebrání
a respektují mocenskou a kontrolní funkci státu není jim tato podpora vhod. Limity
vnímám v nastavení vztahu klíčového pracovníka s pěstouny v oblasti vzdělávání,
kdy nemusí dojít k ideální shodě v nabídce druhu vzdělávání k potřebám pěstounů.
V případě kazuistiky Jirky jde o potřebu navázání kontaktu s biologickou rodinou,
otcem. V tomto případě je vhodný vstup vedle klíčového pracovníka i dalšího
odborného pracovníka. Zde je potřeba zohlednit a zvážit individuální zájem klienta a
jeho svobodu v rozhodování, zda je kontakt s otcem žádoucí a podnětný a zda není
potřeba ošetřit „citové úrazy“ všech členů rodiny.
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1. Úvod
Po úvaze, jaké téma zvolit pro závěrečnou práci ve Skálově institutu, jsem se po
nedlouhém přemýšlení rozhodla pro problematiku psychomotoriky a to z několik
důvodů. Během mé zatím pětileté praxe na Katedře tělesné výchovy a sportu na
Pedagogické fakultě Univerzity Hradec králové se této disciplíně systematicky věnuji.
Psychomotoriku vyučuji, účastním se konferencí a seminářů, postupně jí stále více a více
rozumím a shledávám ji pro mne osobně jako velmi blízkou a přitažlivou. Sama k životu
potřebuji notnou dávku pravidelného pohybu a prožitků, což jsou nosné kameny
psychomotorických cvičení. V psychomotorice vidím spojení pohybu a složky duševní,
prvky tzv. kalokagathie, kde prostřednictvím prožívání pohybu dochází k harmonizaci
osobnosti včetně fyzického „nabažení“. K pochopení psychomotorických principů a dějů
mi velkou měrou přispívá psychoterapeutický výcvik ve Skálově institutu, ze kterého při
výuce psychomotoriky průběžně čerpám. Naplňuje mě šířit nevšední pohled na pohyb a
obohacovat studenty o nové nejen pohybové zkušenosti.
Systém tělesné výchovy nazývaný psychomotorika není v České republice mezi
pedagogickou i laickou veřejností příliš rozšířen a využíván, což se snažím svým
přístupem a působením na studenty ovlivnit směrem k „psychomotorice otevřenějším
zítřkům“.
2. Psychomotorika a psychomotorická terapie
Psychomotorika v užším slova smyslu znamená souhrn motorických aktivit člověka,
které jsou projevem psychických funkcí. Jedná se o motorickou akci vyplývající
z psychické aktivity, odpověď jednotlivce na podněty z oblasti psychických procesů
(Dvořáková, Michalová, 2004). Pohyb tvoří jádro vývoje člověka a má významný vliv na
vývoj řeči, sociálního chování a kognitivních dovedností (Espenak, 1981). Lékařské a
psychologické vědy přiznávají pohybu podíl na somatopsychickém stavu člověka
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v průběhu života od stimulujících podnětů v raném dětství po psychoaktivující účinky
pohybu ve stáří. Učení pohybovým vzorcům probíhá jako součást přizpůsobování se
novým podmínkám po celý život (Hátlová, Kirchner et. al.; 2010).
Psychomotorika z pohledu pedagogického, tedy jako prostředek výchovy, je součástí
výchovně‐vzdělávacího procesu, kde je o pohybu uvažováno jako o základním
předpokladu rozvoje člověka. Z tohoto hlediska lze psychomotoriku definovat jako
ucelený systém tělesné výchovy, který využívá pohybu jako výchovného prostředku.
Jeho smyslem je, stejně jako smyslem psychomotorické terapie, přivést jedince k práci
na sobě samém, pomoci mu objevit způsoby, jak přistupovat ke svým problémům,
nechat mu prostor, aby tyto cesty sám objevoval. Tím je podněcována jeho vlastní
aktivita, která je pro tvorbu nových vzorců chování a prožívání velmi důležitá (Hátlová &
Adámková, 2009). Psychomotorika tedy rozvíjí nejen pohybové schopnosti a dovednosti,
ale především působí na duševní a sociální složku osobnosti každého zúčastněného.
Nosným momentem je prožitek a radost z pohybu.
Cílem uceleného systému tělesné výchovy zvané psychomotorika je tedy harmonická
osobnost z hlediska fyzického, psychického i společenského. Dílčím cílem je zisk co
nejvíce zkušeností s vnímáním pohybu. Důraz je kladen na uvědomování si vlastních citů
a pocitů, na rozvoj empatie, respekt k druhým a rozvoj spolupráce. K maximálnímu
vytěžení stanovených cílů a rozvoji osobnosti je využívána zpětná vazby neboli reflexe,
kterou je nejlépe zařazovat na závěr cvičební jednotky, případně v jiný vhodný moment.
K dosažení cílů se využívá stejných či obdobných forem jako v psychomotorické terapii
(viz. následující podkapitola). Hlavním rozdílem mezi těmito dvěma přístupy je
především cílová skupina a z ní vyplývající cíl. Psychomotorická terapie léčí, respektive
pomáhá pacientům a klientům, kteří léčbu či odbornou pomoc potřebují či žádají.
Zatímco psychomotorika pracuje s psychiatricky zdravou populací a s jedinci, kteří
nejsou v léčbě ani nevyžadují odbornou pomoc a soustředí se na rozvoj jejich osobnosti.
Psychomotorika má velké uplatnění ve všech věkových kategoriích, zejména pak u
dětí, u cvičenců zdravotně oslabených, zdravotně postižených, méně pohybově zdatných
a nadaných a u seniorů. Doporučuje se jedincům se specifickými poruchami učení a
chování. Lze jí rovněž oslovit širokou veřejnost, jako vhodnou a nenáročnou kompenzaci
duševní námahy (aktivní forma regenerace). Při samotném výběru pohybových aktivit je
v každém případě nutné respektovat individualitu každého jedince, vyloučit cvičení
kontraindikovaná a taková, při nichž hrozí nebezpečí zranění.
Ve školství se psychomotorika využívá v mateřských, základních a speciálních školách,
v zájmové tělesné výchově v různých klubech a kroužcích pro děti, v tělesné výchově, ve
zdravotní tělesné výchově a nejčastěji v aplikované tělesné výchově. Ovšem na
základních a středních školách k zařazování těchto cvičení dochází velmi zřídka.
Psychomotorická terapie neboli kinezioterapie je z pohledu evropského zařazení
psychomotorická terapie zaměřená na prevenci a léčbu psychických poruch a
psychiatrických onemocnění.
Hátlová (2003) kinezioterapií nazývá obor terapie realizovaný aktivně prováděným
záměrným pohybem a vedoucí k somatopsychickému ovlivnění jedince, jeho duševních
procesů, stavů, jeho osobnosti a jeho vztahů. Česká republika je od roku 2007 členem
evropské asociace „Physiotherapy in Psychitry and Mental Health“ a převzala pro
kinezioterapii název psychomotorická terapie. Tato somatoterapeutická aktivita pracuje
s modelovými, cíleně zaměřenými pohybovými programy, které využívají prvky
tělesných cvičení, sportů a pohybových her. Psychomotorická terapie se snaží pohybem
získat přístup k pacientovi a prostřednictvím osobních prožitků dosáhnout ovlivnění
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jeho psychiky ve smyslu uvědomění si vlastního psychosomatického „Já“ a jeho
možností. Smyslem je, stejně jako u psychomotoriky v pedagogickém procesu, přivést
jedince k práci na sobě samém, pomoci mu objevit způsoby, jak přistupovat ke svým
problémům, nechat mu prostor, aby tyto cesty sám objevoval. Tím je podněcována jeho
vlastní aktivita (Hátlová, 2003). Pod vedením terapeuta je nemocný veden
k překonávání obav z nezvládnutí a postupně ověřuje své možnosti a kompetentnosti. Je
veden k využití a později rozvoji vnitřních i vnějších zdrojů zvládání zátěže a tím nárůstu
seberegulace. Tak je možno ověřováním a nárůstem důvěry ve vlastní schopnosti
rozvíjet sebedůvěru nemocných, ale i vzájemnou důvěru, stejně jako komunikaci
s ostatními při modelových situacích, jejichž řešení vyžaduje vzájemnou spolupráci a
komunikaci. Psychomotorická terapie se inspiruje psychoterapeutickými přístupy na
bázi terapií učení a chování. Je to somatoterapeutická aktivita, která pomáhá pacientům
znovu nalézt:
• vědomí pohyblivosti (uvědomění si vlastního těla, jeho možností a pozitivní
prožitek z vnímání pohybu);
• psychosomatickou jednotu (jednotu tělesna a duševna – pohyb je spojovacím
článkem vnitřního a vnějšího světa);
• obnovu pozitivního sebepřijetí (restrukturalizaci sebeobrazu ve smyslu
pozitivnějšího přijetí);
• sebepřijetí a integritu (konfrontaci vnímání sebe a zároveň pohybů druhých);
• tělesnou symboliku (vyjadřování prostřednictvím pohybu);
• emoční spontaneitu (jako adekvátní součást sebevyjádření);
• tvořivost;
• sociální akceptovanost (rozvoj vnímání spoluúčasti a spolupráce).
Formami psychomotorické terapie v léčbě psychiatrických pacientů jsou:
• integrativně zaměřená terapie (práce se zdravými částmi osobnosti – jednoduché
gymnastické pohyby a polohy, procítění vlastního tělesného schéma, důraz je
kladen na kvalitu provedení a vlastní sebekontrolu);
• aktivující programy (manipulační cvičení, prvky sportů a tance – důraz je kladen
na pozitivní prožitek ze zvládnutí pohybové dovednosti);
• aktivně relaxující programy (gymnastická cvičení, taneční a výrazové sekvence –
cílem je pozitivní prožívání a uvolnění napětí);
• koncentrativně zaměřená terapie (gymnastická, relaxační a dechová cvičení ‐
vědomé sledování prováděného pohybu a jeho účinku s důrazem na kvalitu
provedení a sebekontrolu);
• komunikativní programy (neverbální komunikace – vnímání spoluúčasti,
spolupráce a akceptace okolí).
Podrobně o problematice pojednává Hátlová (Hátlová, Kirchner et. al.; 2010).
3. Historický vývoj a současnost psychomotoriky
Psychomotorika vychází z tradic přirozeného, nevýkonově zaměřeného tělesného
pohybu. V jejich základech je francouzská tradice přirozeného tělocviku, taneční směry a
rytmická gymnastika, které se rozvíjely ve stejném období jako psychosomatická
medicína, na přelomu 19. a 20. století. Mezi profese, které se podílely na tomto
terapeutickém a výchovném přístupu patří lékaři, terapeuti, psychologové a
pedagogové. Z historie psychiatrie mělo na současné pojetí psychomotoriky vliv několik
významných osobností. Pro rozvoj na tělo orientovaných terapií měl vliv J. Ch. Reil
(1759‐1813) a jeho představa o umístění a architektuře psychiatrického ústavu. Jeho
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přístupy ovlivnily výstavbu ústavů v Rakousku‐Uhersku a tím i v Čechách. J. G. Riedel
(1803‐1870) rozšířil léčbu zaměstnáváním o léčebný tělocvik a vyučování a vliv na
zařazování pohybových a sportovních aktivit v léčbě psychiatrických pacientů měla také
organizace Sokol. Zařazování sportovních disciplín postupně spolu s léčebným
tělocvikem a jógou tvořily podstatnou část forem podpůrných pohybových terapií. Pro
rozvoj pracovní a pohybové terapie v ústavech pro choromyslné měl nemalý význam K.
Matulay (1906‐1998), který vedle pracovní a činnostní terapie zařazoval do léčení také
léčebný tělocvik a sport. Další významní lékaři, kteří aktivně do léčení zařazovali
sportovní činnosti, byli Z. Bašný nebo C. Dostálek. C. Dostálek, prezident World
Federation of Holistic Health Sciences a neurofyziolog, se zabýval výzkumem
mechanismů jógových cvičení pomocí elektrofyziologických měření a zařazováním jógy
do léčby somatických a psychiatrických pacientů. Cvičení bylo voleno vzhledem
k diagnóze, závažnosti onemocnění, aktuálnímu psychosomatickému stavu a zaměření
léčby. Na základě jeho empirických zkušeností byly vytvořeny základy psychomotorické
terapie, která se v České republice nazývala kinezioterapie. Jeho přímými pokračovateli
jsou v současnoti B. Hátová‐Bašná a její žáci. J. Skála (1916‐2007) vypracoval komplexní
léčebný program závislostí, v němž významnou část tvořila gymnastická cvičení a
atletický běh. Jeho systém byl postupně doplněn o nekontaktní míčové hry, cvičení jógy
a v současnosti i o prvky tzv. terapie dobrodružstvím. Rozvoj psychomotoriky v péči o
psychiatrické pacienty v České republice ovlivnil vývoj psychologie sportu. Zájem
psychologů sportu byl o propojení psychických procesů v průběhu pohybové činnosti a o
vliv pohybové činnosti na psychiku a osobnost. V roce 1990 se otvírá studijní obor
Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených a předmět Kinezioterapie –
psychomotorická terapie psychiatrických pacientů (Hátlová, Kirchner et. al.; 2010). Od
roku 1990 je také podporován rozvoj psychomotoriky Unií zdravotní tělesné výchovy
při ČASPV (Česká asociace sportu pro všechny). V mezinárodním měřítku zajišťuje
v oblasti psychomotoriky rozvoj a výměnu zkušeností EFP (European Forum of
Psychomotricity), jehož členem je i Česká republika.
V současné době je připraveno studium Psychologie a psychomotorika na úrovni
univerzitního vzdělávání, které by mělo připravit odborníky v psychomotorice pro
oblast vzdělávání, Public Health a terapeuty pro zdravotní zařízení.
4. Psychomotorické pomůcky
Psychomotorika využívá tzv. typické, netypické a specifické pomůcky.
Mezi typické pomůcky, tedy tělocvičné nářadí a náčiní patří například:

žíněnka

žebřiny

švédská bedna

kruhy

švédská lavička

kladina

kužely

koza

mety

16

překážkový set

pěnové míče

lano

Atypické pomůcky jsou předměty denní potřeby a jejich škála i využití může být velmi
rozsáhlé. Do této kategorie pomůcek patří např.:

noviny

prostěradla

peříčka

jogurtové kelímky víčka od PET lahví

deky

balónky

koberečky

plyšové hračky

roličky

kolíčky

plochá guma

šátky

Speciální kategorií jsou tzv. specifické pomůcky, mezi které patří např.:

šlapací kužely balanční polštář

kelímková šlapátka

dřevěná šlapátka
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balanční deska

šlapák (pedal)

žonglovací míčky

káča

vozík (rollbrett)

velký šlapák (dvojpedal)

žonglovací šátky

balanční deska s válcem

minišlapák (minipedal)

prolézací tunel

rolon

psychomotorický padák

5. Pregraduální příprava budoucích učitelů
Pedagogické fakulty v České republice v rámci nabízených studijních programů
připravují budoucí učitelky a učitele mateřských, základních a středních škol. Budoucí
učitelky mateřských škol a prvního stupně základních škol získávají během svého studia
nejširší vzdělání z oblasti pedagogiky a psychologie a tzv. výchov. Jejich plánované
učitelské působení je zaměřené na složku výchovnou nejvíce ze všech uvedených
stupňů. Děti, které budou žáky těchto učitelek a učitelů, budou ve věku, kdy se jejich
osobnost plně rozvíjí, kdy je potřeba věnovat zvýšená pozornost jak jejich vzdělávání tak
jejich výchově. Na druhém stupni základní školy a na středních školách stále hovoříme o
žácích či studentech jako o dětech. I na těchto stupních se jejich osobnosti rozvíjí, ale
jejich vývoj je již v jiném stádiu. Pozornost se přesouvá od výchovy ke vzdělávání a i
pregraduální příprava je dle toho nastavena. Studium je zaměřeno zaprvé na tzv.
„společný základ“, ve kterém studenti absolvují základní pedagogické, psychologické a
didaktické předměty. Druhou a třetí část tvoří dva zvolené předměty, tzv. aprobace, ve
které se student specializuje a stává se odborníkem na daný předmět. Univerzita Hradec
Králové je v tomto směru jediná v České republice, kde si student může volit libovolnou
kombinaci své aprobace.
Katedra tělesné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, tedy mé
domovské pracoviště, vzdělává budoucí učitelky mateřských škol, budoucí učitelky
prvního stupně základní školy, budoucí učitele druhého stupně základních škol a
středních škol s aprobací tělesná výchova v kombinaci s druhým předmětem (dějepis,
český jazyk, matematika, informatika, základy techniky, biologie, chemie, fyzika,
výtvarná výchova, hudební výchova, francouzština, angličtina, němčina, společenské
vědy).
Z hlediska tělovýchovné přípravy je studium učitelství pro mateřské školy a první
stupeň základních škol zaměřeno na základní povědomí o tzv. pohybové gramotnosti,
základní tělovýchovné terminologii, didaktice tělesné výchovy pro daný věk a praktické
osvojení dovedností a herních přístupů. Studium učitelství druhého a třetího stupně
(středních škol) je již daleko více zaměřeno na vědomosti z oblasti anatomie, fyziologie,
historie sportu, na škálu dovedností z konkrétních sportů a disciplín a na jejich
didaktiku.
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6. Psychomotorika v pregraduální přípravě budoucích učitelů
Psychomotorika jakožto samostatný výukový předmět je zařazena mezi povinné
předměty pouze u studia učitelství pro mateřské školy. Tedy všichni studenti a
studentky tohoto oboru ve třetím (závěrečném) roce svého studia absolvují
psychomotoriku v rozsahu 13 výukových hodin za semestr (45 minut týdně). Studenti
učitelství pro první a druhý stupeň a pro střední školy si mohou předmět
psychomotoriku zvolit jako tzv. povinně volitelný (z nabízeného množství předmětů
musí absolvovat určitý počet a psychomotorika je v této nabídce). I tento předmět je
v rozsahu 13 výukových hodin za semestr (45 minut týdně).
Cílem výuky psychomotoriky je seznámení se základní teorií a praxí – s cílem
psychomotoriky, prostředky, didaktickými zásadami a především s praktickým
využitím. Praktická část výuky je zaměřena částečně na aktivity, které jsou vhodné pro
budoucí žáky studentů, tedy hlavním smyslem je prakticky zažít a vyzkoušet si aktivity,
které budou studenti následně schopni použít ve svých učitelských praxích. Částečně
jsou voleny taková praktická cvičení, která jsou rozvojová pro samotné studenty a
následně jsou doplněny možnosti, jak takovéto aktivity modifikovat pro aplikaci na
budoucí žáky. Cílem je mimo již řečeného zprostředkovat autentický prožitek
prostřednictvím pohybu tak, jak je v psychomotorice žádoucí a následně tento prožitek
reflektovat v závěrečné zpětné vazbě. Závěrečná zpětná vazba je jednak prostorem pro
verbalizaci zážitků z prožitých cvičení, případné hledání souvislostí, paralel a nových
poznání. Zároveň je prostorem pro osvojování dovedností, jak závěrečnou zpětnou
vazbu vést a jaké techniky v ní použít. V této části hodiny je inspirací zážitková
pedagogika, které se věnuji ve svém volném čase a ve své disertační práci. Zážitková
pedagogika se zabývá zážitkovým učením neboli výchovou a vzděláváním prožitkem a
používá zpětnou vazbu jako jednu z nosných metod. Druhou mou neméně důležitou
inspirací a zdrojem je absolvování psychoterapeutického výcviku ve Skálově institutu.
7. Diferencované přístupy k výuce psychomotoriky u jednotlivých studijních
oborů
Vzhledem k rozdílným cílových skupinám je žádoucí výuku psychomotoriky
přizpůsobit potřebám. Budoucím učitelkám mateřských škol je problematika podána
méně odborně a analyticky, je více praktická a cíle jednotlivých hodin a cvičení jsou do
značné míry přizpůsobeny potřebám dětí v mateřské škole. Tedy prostřednictvím
pohybu a prožitku je rozvíjena především hrubá a jemná motorika, orientace v prostoru,
základní koordinace pohybů, tvořivost, vyjadřování, komunikace, spolupráce a
uvědomění vlastního těla. Pohybové úkoly a cvičení spojuje promyšlená motivace ve
formě říkanky, příběhu či použití hudby, cvičení jsou pestrá, jednoduchá na pochopení i
provedení a je používáno množství atraktivních atypických pomůcek, které zintenzivní
motivaci a v důsledku i prožitek. Přestože je část hodiny věnována aktivitám
přiměřeným věku studentek, v závěrečné zpětné vazbě je využíváno technik, které jsou
aplikovatelné na předškolní věk. Hodiny, které jsou vedené samotnými studentkami, se
většinou vyznačují velmi důkladnou přípravou, propracovanou motivační linkou,
nápaditými pomůckami, pestrými činnostmi a aktivizující zpětnou vazbou. Jejich podání
bývá veselé a entuziastické.
Ve výuce se studentkami prvního stupně základní školy je průběh velmi podobný jako
u studia učitelství pro mateřské školy. Drobný rozdíl je v náplni, kdy je menší prostor
věnován rozvoji hrubé a jemné motoriky, větší prostor je věnován vnímáním a prožívání
vlastního těla, cvičení na schopnost relaxace a uvolnění, taktéž na kreativitu, tvořivost,
vyjadřování, empatii, komunikaci a spolupráci. Přidanou hodnotou je to, že studentky na
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předmět chodí převážně dobrovolně (předmět pro ně není povinný), tedy jsou k výuce
motivované. V závěrečné zpětné vazbě je již možné více zařazovat diskuzi a techniky,
které nejsou tolik atraktivní a dynamické. I výuku u tohoto oboru charakterizuje hravý,
kreativní a aktivní přístup studentek.
Nejmarkantnější rozdíl v pojetí výuky je mezi výukou studentek prvního stupně a u
učitelství druhého (a třetího) stupně. Psychomotorická cvičení u druhého a třetího
stupně (středních škol) mají největší potenciál co se týče přínosu pro studenty. Průběh
hodiny je velmi podobný jako výuka u již uvedených oborů, o něco větší důraz z hlediska
obsahu je kladen na komunikaci, spolupráci, koordinaci, kreativitu, tvořivost a
vyjadřování. Závěrečné zpětné vazbě je možné věnovat více času, protože schopnost
koncentrace dětí na druhém a třetím stupni je již dostatečná. Ovšem právě zpětná vazba
bývá u těchto studentů nejobtížnější a zároveň pro pedagoga či vystupujícího studenta
největší výzvou. Budoucí učitelé tělesné výchovy jsou velmi často orientovaní převážně
na výkon, na soutěžní pojetí aktivit a na dovednosti, tedy cvičení pro prožitek a bez
jasného cíle něco zvládnout nejrychleji, nejlépe či nejpřesněji je pro ně vágní, nezábavné
a nepochopitelné. Jejich účast v těchto hodinách je mnohdy nekoncentrovaná a
„nepřítomná“. Často trvá několikero výukových lekcí, než tito studenti pochopí smysl,
účel a cíle takovýchto hodin. Někteří z nich ovšem ani po množství hodin podstatu
psychomotoriky nepřijmou. Tato skutečnost je obrazem situace, která je poměrně
znepokojivá. Chceme, aby budoucí učitelé tělesné výchovy byly převážně výkonově
zaměření perfekcionisté? Chceme, aby nedokázali používat pohybu a těla i k jiným
aktivitám a cílům než je sám sportovní výkon? Pokud je odpověď „NE“, tak
psychomotorika je jednou z cest, jak těmto studentům nabídnout i jiné pohledy na
pohybovou aktivitu a tělo, než znají a připouští.
8. Ukázka cvičební jednotky s náplní psychomotoriky
Cílová skupina: studenti učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy
Cíl hodiny: seznámení s využitím novin v psychomotorice, rozvoj sociální interakce,
obratnosti, koordinace pohybu, představivosti a vyjadřování
Rozvíjené klíčové kompetence: komunikativní, k řešení problémů, sociální a personální
Úvodní část 0.‐5. minuta
‐ Organizační: ▪ alternativní nástupový tvar ‐ sed v kruhu; navození příjemné atmosféry
učitelem, seznámení s programem hodiny, úvod ke zvoleným aktivitám, rozdání
novinových archů.
‐ Rušná:
▪ novinový běh ‐ souvislý běh prostorem s novinovým archem na prsou
(bez jeho držení rukama);
▪ novinová honička – klasická „hra na babu“ s archem novin na prsou
(běžím‐li, arch nesmím přidržovat rukama, stojím‐li, arch držím, aby nespadl).
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Novinová honička
Průpravná část 6.‐10. minunta
▪ Rozcvičení ve dvojicích s archem novin – jeden žák „předcvičuje“ pomocí novinového
archu – arch představuje hadrového panáka – rohy jsou ruce a nohy (arch možno dle
potřeby natrhnout) noviny přehýbá, otáčí atd., druhý žák „cvičení panáka“ sám
napodobuje; výměna rolí; možné vyhlásit nejoriginálnější cvik.
Hlavní část 11.‐30. minuta
▪ Postav si cestičku – každý má dva archy a postupným kladením si novin pod nohy tvoří
ostrůvky, po kterých postupuje dopředu od startovní čáry po cílovou, aniž by šlápl mimo
noviny.

Obr. 2 Postav si cestičku
▪ Sklouzni se (lyžař) – pro cestu zpět využije žák novin pro pohyb skluzem.
▪ Cvičení dvojic – postav si cestičku ve dvojicích – jeden žák druhému staví „chodník“,
druhý po něm kráčí, zpět se vymění.
▪ Cvičení čtveřic – čtveřice má k dispozici tři novinové archy a musí se opět dopravit po
ostrůvcích po vyznačené trase.
▪ Novinový úkol do skupinek – studenti jsou rozděleni do třech skupinek; první skupina
má za úkol vymyslet co nejvíce způsobů, jakými se jeden člověk pomocí dvou archů
novin může přepravit z bodu A do bodu B; druhá skupinka má totožné zadání, ale
přeprava po novinách je pro dvojici (která může libovolně spolupracovat či si pomáhat)
a třetí skupina má stejný úkol pro skupinu tří a víc cvičenců; kreativitě se meze nekladou
a na závěr každá skupina své nápady prezentuje.
▪ Ostrov ‐ všichni studenti se musí vejít na rozprostřené noviny, které se vždy, když
přestane hrát hudba, zmenšují.
Závěrečná část 30.‐37. minuta
▪ Brána do ráje – skupinky po pěti mají k dispozici novinový arch o rozměru A4 a mají za
úkol v tomto archu vytrhat takový otvor nebo tvar, že následně celá skupinka jeden po
druhém otvorem prolezou (tvar musí být uzavřený).
▪ Závěrečná ukolébavka (mumie) – každá skupinka vybere jednoho člena, kterého by
ráda „odměnila“. Ten se položí na zem na podložku a ostatní ho přikryjí (kromě hlavy)
novinovými archy a zazpívají mu píseň.

„Mumie“
Závěrečná reflexe 38.‐45. minuta
▪ Sed v kruhu – společná rekapitulace všech aktivit.
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▪ Uprostřed kruhu je vytvořena pomyslná časová osa, na které jsou archy novin, kdy
každý reprezentuje jednu aktivitu.
▪ Každý student si vybaví jednu činnost, která pro něho byla z nějakého důvodu
nejsilnější (důvod může být libovolný) a z kusu novin vymodeluje, vymačká či vytrhá
tvar, který reprezentuje jeho pocit v souvislosti se zvolenou činností.
▪ Vytvořený tvar dá na arch příslušný k dané aktivitě.
▪ Prostor pro prohlédnutí rozložení tvarů a prostor pro dotazy a sdílení.
▪ Na závěr každý z libovolného kusu novin zmačká papírovou kouli a vybere si, komu ji
věnuje jako dárek; dotyčnému kouli věnuje a zároveň mu řekne konkrétní důvod, proč
zrovna jemu tento dárek předává.
▪ Poděkování za aktivitu a sdílení.
9. Závěr
Psychomotorika jakožto systém tělesné výchovy vychází z psychomotorické terapie a
poskytuje účastníkům prostor pro rozvoj osobnosti po stránce fyzické, psychické i
sociální. Je založena na pohybové aktivitě, prostřednictvím které přináší prožitky, které
jsou nosným rozvojovým momentem. Mezi tělovýchovnými předměty v pregraduální
přípravě budoucích učitelů mateřských škol a učitelů na prvním stupni základní školy
jako jediná pracuje s lidskou bytostí jako s celistvou osobností a nekoncentruje se pouze
na rozvoj pohybových schopností a učení se motorickým dovednostem. V optimálním
případě by měla být povinným předmětem u obou těchto studijních oborů. V přípravě
budoucích učitelů tělesné výchovy, ať již na druhém stupni základních škol či na
středních školách, je psychomotorika unikátní svým nevýkonovým zaměřením,
koncentrací na prožitek a na radost z pohybu i na využívání zpětné vazby. Tyto
charakteristiky tvoří předmět unikátní, na druhou stranu občas těžko studenty
přijímaný. Možná i díky tomu je psychomotorika pro studenty samotné někdy
nečekaným přínosem. Je velmi pozitivní, že v pregraduální přípravě budoucích učitelů
tento předmět je a je do určité míry v našich rukách, zda‐li a jak ji studenti budou
používat a šířit dále.
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Psychoterapie z pohledu zdravotní sestry
Silvie Hazuchová
Toto téma jsem si zvolila z důvodu, neboť v předchozích dobách jsem pracovala
na pozici zdravotní sestry u lůžka v nemocnicích, později v různých ambulancích. V roce
2007 jsem dostala nabídku pracovat na příjmovém oddělení Psychiatrické léčebny Bílá Voda,
kam jsem po velmi rychlém rozhodnutí nastoupila. Zde se mi otevřela zcela jiná dimenze
práce zdravotní sestry. Na předchozích odděleních u klientů ovládala somatika psychiku,
ale zde více psychika ovládá somatiku. Příjmové odd. je odd. koedukované, tzn. muži a ženy
dohromady. Také skladba pacientů na oddělení je různorodá, přijímáme pacienty
s psychiatrickými diagnózami - různé druhy schizofrenie, deprese-manio-deprese, poruchy
osobnosti, neurózy atd., ale také pacienty s diagnózou závislosti. Prvotní péče u pacientů
se týká zvládání akutních stavů u všech diagnóz až po možné uzdravení-resocializaci. Pacienti
se závislostí mají možnost u nás podstoupit detox, nebo se rozhodnout pro komplexní léčbu
na některé z našich terapeutických komunit. O různorodosti diagnóz se zmiňuji z důvodu,
že na jednom oddělení pestrost tolika diagnóz je první větší problém, jak umět vytvářet
a skutečně vytvořit prostředí tak, aby se všichni pacienti cítili spokojení, neohrožováni a byla
jim věnována taková péče, jakou potřebují. Zde jsem se začala seznamovat také s jinou
možností péče o pacienty než je jen medikace a pohlazení.

Začal jsem se seznamovat

s psychoterapií, co vše je její podstatou a jak se pomocí ní, dá s pacienty pracovat.

Psychoterapie
Jedná se o zvláštní psychologickou péči poskytovanou potřebným lidem. Považujeme
ji za samostatný obor, který má teoretickou i aplikační stránku. Předmětem oboru, je duševní
život člověka, jeho chování a projevy, které však nepovažujeme, v té podobě, jak se s nimi
setkáváme za optimální a na přání, se souhlasem klienta se je pokoušíme společně měnit. 1
Psychoterapie jako obor je vědní disciplína, empirická a aplikovaná věda. Je to obor
interdisciplinární, neboť zasahuje do různých oblastí medicíny a psychologie. Jako empirická
věda se opírá o poznatky získané zkušeností, které zobecňuje do hypotéz a teorií, a jako
1

VYMĚTAL, J.: Obecná psychoterapie. 2.rozš. a přeprac. vyd. Praha: Grada, 2004
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aplikovaná věda směřuje k využití poznatků v praxi. Psychoterapie nemá v současné době
jednotnou, obecně přijímanou teorii, zahrnuje přibližně 10 základních uznávaných postupů
či systémů, z nichž každý má svou teorii osobnosti, etiopatogenezi poruch, obsah terapie
a terapeutických postupů i propracované metody a techniky léčby a výcvikové programy,
které z příslušné teorie pocházejí. Kromě samostatných systémů existuje i vlivný směr
eklektický a integrativní, opírající se mj. o výzkumem ověřené jak společné, tak i specifické
faktory v jednotlivých přístupech. 2
Psychoterapie jako činnost má léčebné působení, je to specializovaná metoda léčení
nebo soubor léčebných metod, záměrné ovlivňování, proces sociální interakce (vzájemné
působení dvou nebo více činitelů). Specifický rozdíl, který odlišuje tuto činnost od jiných
činností, lze hledat v několika směrech:


Čím působí- působí psychologickými prostředky, využívání těchto prostředků
je plánovité a záměrné. Patří sem slova, rozhovor, neverbální chování, podněcování
emocí, vytvoření psychoterapeutického vztahu, sugesce, učení, vztahy a interakce
ve skupině atd.



Na co působí- léčebně působí na nemoc, poruchu nebo anomálii (nepravidelnost,
výjimečnost; odchylka, úchylka od normálu). Působí na psychiku a prostřednictvím
psychiky na celý organismus nemocného. Je to cílevědomé působení na duševní
procesy, funkce a stav, na osobnost a její vztahy, na poruchy a činitele, které poruchy
vyvolávají.



Čeho má dosáhnout- má odstranit nebo zmírnit potíže podle možnosti i odstranit její
příčiny. Má pomáhat pacientům změnit prožívání ve směru lepšího přizpůsobení
životním úkolům a situacím, nebo ve směru, který sami považují za žádoucí a na němž
se dohodou s terapeutem. Má vést k pocitům sebeuplatnění, seberealizace,
k uskutečňování vlastních možností a k naplňování životního smyslu, k pocitu
vyrovnanosti a spokojenosti.



Co se při ní děje- dochází ke změnám v prožívání a chování pacienta. Uplatňují
se procesy jako je vytvoření kladného očekávání a získávání naděje a odvahy,
terapeutický vztah s terapeutem nebo koheze (soudržnost) a dynamika skupiny,
sebeexplorace

a sebeprojevování, získávání náhledu (porozumění souvislostem

a neuvědomovaným motivům), zpětná vazba, korektivní (opravná) emoční zkušenost,
2

KRATOCHVÍL, S.: Základy psychoterapie. 5 vyd., Praha: Portal, 2006, str.12
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zkoušení a nácvik nového chování, získávání nových informací, učení se chybějící
dovednostem, desenzibilizace a posilování.


Kdo působí- psychoterapii provádí kvalifikovaná osoba, osoba s ukončeným
lékařským nebo psychologickým vzděláním a při týmové práci také vyškolené
zdravotní sestry a sociální pracovnice. K provádění odborné a systematické
psychoterapie se navíc vyžaduje speciální výcvik. Kromě formálního vzdělání,
znalostí a dovedností je k provádění psychoterapie nezbytný základní etický přístup
a jsou potřebné určité osobnostní vlastnosti, které se u jednotlivých přístupů a metod
poněkud liší.

Vymezení psychoterapie, jako specifické činnosti podle francouzského psychologa Pierra
Janeta, který viděl v psychoterapii „užití psychologické vědy k léčení různých nemocí“. 3

Definice psychoterapie
Definice psychoterapie podle Jaroslava Skály: „Psychoterapie je přátelské utkání, při
kterém má bodovat terapeut, ale vyhrát pacient“. Později uvedl novou definici:
„ Psychoterapie je delikátní směs vědy a umění“. 4
Stanislav Kratochvíl „Psychoterapie je léčebné působení na nemoc, poruchu nebo
anomálíi psychologickými prostředky. Nebo jinými slovy: psychoterapie je záměrné
upravování narušené činnosti organismu psychologickými prostředky. Narušení činnosti
se může týkat psychických procesů a osobností nebo somatických procesů a orgánových
funkcí.

Může

být

záležitostí

podmíněnou

jak

psychogenně,

tak

somatogenně.

K psychologickým prostředkům pak především patří slovo, ale i mimika nebo mlčení,
emotivita a emoční vztahy, učení, manipulace prostředím a jiné“. 5
Od samého počátku naší kultury lze sledovat psychoterapeutické myšlení, které
je doloženo v písemných i výtvarných památkách. Je to z důvodu, že psychoterapií
stabilizujeme vnitřně rozkolísaného a nejistého člověka. Také tak životní únava, vnitřní
konflikty, zvýšená úzkost atd. jsou něčím, čím platí člověk své doby a kultury daň svému
lidství. Snaha po porozumění světu v celku, postavení a úloze jedince byla a je dodnes
3

KRATOCHVÍL, S.: Základy psychoterapie. 5 vyd., Praha: Portal, 2006, str.13-14
VYMĚTAL, J.: Úvod do psychoterapie. 2.vyd., Praha: Grada, 2003, str. 15
5
VYMĚTAL, J. : Úvod do psychoterapie. 2.vyd., Praha: Grada, 2003, str. 14-15
4
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v dějinách myšlení živá. V souvislosti s dějinami člověka a psychoterapií vidíme silnou
tendenci po zajištění nejisté lidské existence, projevující se snahou poznávat, ovládat
a rozumět, nebo se přimknout k autoritě a odtud čerpat jistotu a sílu. Zmíněné způsoby
se doplňují, což lze doložit například důrazem kladeným na autoritu pravdy a náboženskou
víru. 6
Psychoterapeutické aktivity se vždy vyskytovaly při ovlivňování zdravotních
komplikací jedince zcela konkrétními psychologickými postupy (sugestivně, hypnózou,
výkladem snů apod.), které taky patřily do výbavy šamanů působících i dnes u přírodních
národů.

Počátky evropské kultury klademe do starověkého Řecka a za příklad zrodu

psychoterapeutického myšlení upozorňujeme na názory filozofa Sókrata (asi 5. století
př. n. l.). Jeho imperativy byly starost o duši (epimeleia tés psychés) a poznej sám sebe
(gnóthi seauton). Starost o duši pro něho znamenala uvědomělou tvorbu podstaty, jež
je nehotová, a poznáním sebe sama může člověk měnit a rozvíjet vlastní individualitu.
Sókratés býval nazýván lékařem duše a v písemnictví je doloženo, že prostřednictvím dialogu,
který tehdy znamenal hledání pravdy rozpravou, příznivě ovlivňoval zdravotní obtíže
spolubesedníků. 7
Také tu nalezneme zcela moderní názor o nevyhnutelnosti léčit člověka jako celek,
jehož duševní a tělesné děje jsou propojené. Péče o jedince vždy souvisí s obrazem světa,
který je pro určitou dobu typický. Porozumění sobě, smyslu života a světa, stejně jako
konkrétní způsoby ovlivňování poruch zdraví se děly a dějí cestou racionální, citovou
a mystickou. V naší kultuře klademe důraz na racionalitu a vztah k druhému, jenž je nesen
křesťanskou tradicí a to platí dodnes. 8

Historie a vznik oboru psychoterapie
Výraz psychoterapie pochází z řečtiny a je složen ze dvou slov: „psyché“
a „therapón“. „Psyché“ původně znamenala duši ve významu životní síly mající zdroj v sobě
samé, v nejstarším významu byla synonymem života a vyjadřovala u člověka i vztah k životu
vůbec. „Therapón“ byl služebník, průvodce a opatrovník bohů, sloveso „therapeuó“ opět
znamená sloužit, pečovat o někoho a v přeneseném významu i léčit. Dnes rozumíme terapií-

6

BENSON, NIGEL, C.: Psychoterapie. Praha: Portál, 2005
RŮŽIČKA, J.: Psychoterapie: sborník přednášek 1. Praha : Triton, 1992
8
VYMĚTAL, J.: Úvod do psychoterapie. Vyd.2, Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1992
7
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léčbou – vědecké postupy, jimiž napomáháme uzdravení, a terapeut je odborníkem na tuto
činnost. 9
Vznik psychoterapie je dáván do souvislosti s francouzským filozofem, psychologem
a lékařem Pierrem Jeanetem a slavným rodákem z Příboru na Moravě, neuropsychiatrem
a zakladatelem psychoanalýzy Sigmundem Freudem. Vznikala především v souvislosti
s léčbou hysterické poruchy použitím sugesce a hypnoterapie. Cílem psychoterapie bylo podle
Pe. Janeta navození rovnováhy mezi tím, co si člověk uvědomuje, a nevědomou oblastí
duševního života. Byl prvním, kdo vymezil psychoterapii jako léčení psychologickým
působením majícím své zákonitosti. S. Freud vstoupil do dějin psychoterapie v mnoha
směrech. Hlavně tím, že objevil důležitost lidského nevědomí a vnitřních konfliktů pro
chování a motivaci člověka, včetně vliv na jeho zdravotní stav. Jako první kladl důraz
na vztah mezi terapeutem a klientem. Objevil také pro psychoterapii výklad – interpretaci,
který je vedle určité podoby psychoterapeutického vztahu hlavním prostředkem léčby 10

Současný stav psychoterapie
Současný stav psychoterapie je velmi různorodý, bohatý a nesnadno se v něm
orientujeme. Při odhadu lze uvažovat o desítkách škol a základních směrů, které rozdělíme dle
převládajících teoretických východisek:


Humanistická psychoterapie zahrnuje více škol (rogersorský přístup, logoterapii
a existenciální analýzu atd.). Jejich společným znakem je, že zdůrazňují lidskou
jedinečnost, osobnostní růst a rozvoj člověka, jehož považují za bytost důvěryhodnou,
kreativní a pozitivně založenou. Lidský jedinec je v tomto pojetí principiálně
svobodný, rozumný a za své jednání zodpovědný. Do vztahu vstupují terapeuti
osobně, nikoliv jako experti, a jsou přístupni názoru, že pozitivní změny u pacienta
nastávají ve vztahu zejména na základě „setkání“. Hlavní užívanou metodou
je rozhovor – dialog. Cílem terapie je obnova a podpora plného osobnostního rozvoje
klienta tím, že pozná a odstraní svá vnitřní omezení a nalezne sebe.



Hlubinná psychologie klade důraz na nevědomé procesy, kterým přisuzuje jiné
zákonitosti než procesům vědomým. Zdůrazněn je přísný determinismus (předurčení)
ve smyslu „vše je analyzovatelné“, intrapsychické konflikty a vývoj vztahování dítěte

9

VYMĚTAL, J.: Obecná psychoterapie. 2.rozš. a přeprac. vyd. Praha: Grada, 2004
BOUČEK, J.: Psychoterapie. 2. dopl. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006,str 47
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k sobě i k světu v jeho časném dětství jsou považovány jako nejdůležitější pro
formování osobnosti i vznik řady poruch zdraví. Terapie je založena na vytvoření
specifického vztahu mezi terapeutem a klientem a tento vztah je hlavním nástrojem
změny. Pracuje se s výkladem – interpretací, kdy pacient postupně porozumí své
motivaci a tomu, co vytvářelo jeho osobnost, uplatňuje se zde i emocionální korektivní
zkušenost.


Behaviorální psychoterapie zahrnuje všechny přístupy, jež aplikují při léčbě ověřené
poznatky psychologie experimentální, kognitivní a obecné. Teorie spočívá
v pochopení vzniku a udržování nežádoucích projevů a v jejich měnění učením
a novou zkušeností. Terapeut má k dispozici celou řadu osvědčených technik
a strategií, jimiž navozují změny v osobnosti, chování a zdravotním stavu pacienta.
Postupuje spíše direktivně, vystupuje v roli experta a léčba má ráz kontrolovaného
„vědeckého pokusu“, kdy je pacient o všem předem informován, je vyžadována jeho
aktivní spolupráce a dodržování všech pokynů.



Sugestivní a hypnoterapeutický přístup má nejdelší tradice. Při sugerování
a hypnotizování převládá direktivní a manipulativní přístup a je využívána autorita
terapeuta. Klienta ovlivňuje tím, že ve změněném stavu vědomí přijme pokyn
terapeuta. Hypnóza má velké uplatnění a stala se osvědčeným terapeutickým
prostředkem.



Relaxační a psychofyziologické postupy vycházejí z psychofyziologické jednoty
organismu. Znamená to, že přes tělesná a koncentrativní cvičení ovlivňujeme
psychické i tělesné děje. Patří sem autogenní trénink, progresivní svalová relaxace,
různá dechová cvičení, meditace, imaginativní techniky atd. Každý psychoterapeut,
ale i praktický lékař, by měl aspoň jednu relaxační metodu dobře znát, protože
u mnoha klientů, může nahradit anxiolytika a hypnotika. Do této skupiny patří
biologická zpětná vazba (biofeedback). Princip, spočívá v tom, že klient nejprve pod
vedením terapeuta a později samostatně za pomocí přístrojové techniky (např.
elektromyografu) registruje vlastní psychofyziologické hodnoty (krevní tlak, vodivost
kůže, elektrickou svalovou aktivitu). Zpětně se je učí ovlivňovat žádoucím směrem.



Systémové, systemické a komunikační pojetí nalézá uplatnění hlavně v rodinné
a párové psychoterapii. Řadí se sem i transakční analýza, která pracuje hlavně
s komunikací, rozeznává její žádoucí i nežádoucí formy a klienta učí komunikovat
adekvátně ke vztahu a situaci. Systémové pojetí vychází z předpokladu, že rodina tvoří
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rovnovážný celek vybavený řadou negativních a pozitivních zpětnovazebných
mechanismů. Patologie člena rodiny je chápána jako patologie celé rodiny. Členové
rodiny tvoří v tomto pojetí prvky systému a změnou jednoho prvku měníme i prvky
ostatní. Terapeuti se zajímají o vzájemné postavení členů rodiny (role a pozice)
a o styl komunikace a to vše se snaží měnit postupně a cílenými zásahy. Systemický
přístup usiluje na prvním místě o vyřešení problému, s nímž klienti přišli do terapie.
Transpersonální psychoterapie je tvořena řadou různých přístupů a volně navazuje
na humanistickou psychoterapii. Inspiraci nalézá ve východních filozofických
a náboženských systémech, šamanismu a psychoanalýze na jedné straně, na druhé
straně využívá poznatků o vlivu psychedelických látek (LSD) na psychiku a chování
člověka. Pomocí cvičení např. hluboké meditace dojde u klientů ke změně vědomí
a uvolní se nevědomé, běžně nepřístupné psychické obsahy, které se následně zpracují
psychoterapeuticky.


Transpersonální psychoterapie usiluje o rozšíření vědomí tím, že na přechodnou dobu
terapeutického sedění uvolní hranice osobnosti i její obranné psychické mechanismy,
objeví se mimořádné psychické zážitky, které mohou mít i halucinatorní povahu.
Má tendenci pro překračování osobního vědomí, časoprostoru a po dosahování
„kosmického vědomí“, kdy se individualita utrácí. Terapeut je v roli průvodce, který
nenápadně šíří celý proces. Transpersonální psychoterapie je vzdálená evropské
myšlenkové a kulturní tradici, zdůrazňuje prožitek.



Integrativní a obecné pojetí vyjadřuje snahu o překonání jednostrannosti jednotlivých
psychoterapeutických směrů a škol. Znamená spojování a kombinování přístupů
(metod) a pragmatickém (věcném, praktickém, nezaujatém) záměru zvýšit účinnost
léčby tím, že vezmeme různé modely psychoterapie a vytvoříme novou, sjednocující
teorii.



Eklektický přístup je v současné době nejrozšířenější, nalézá při pomoci lidem
psychologickými prostředky největší uplatnění. Odpovídá svému názvu pocházejícího
z řečtiny (eklektos – vybraný, vyvolený), neboť se jedná o výběr a kombinaci různých
postupů a metod. Pojetí se uplatňuje v několika variantách: metody jsou užívány
alternativně (jedna nebo druhá), diferencovaně (dle problematiky klienta), souběžně
(více metod najednou) a postupně (v etapách nebo fázích terapie). 11

Vztah mezi terapeutem a klientem
11

VYMĚTAL, J.: Obecná psychoterapie. 2. rozš. a přeprac. vyd. Praha: Grada, 2004
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Kvalita terapeutického vztahu a prozkoumávání jeho vývoje tvoří důležitou součást
terapeutického procesu. Vztah terapeuta s klientem je ze své podstaty vztahem
„nepřirozeným“, člověk se přichází terapeutovi svěřit – vyzpovídat ne na základě jeho
hlubšího poznání, ale z důvodu jeho označení se za „citlivé vnímavé ucho“ se schopností
na vypovězené reagovat tak, že klient svou bezvýchodnou situaci začne chápat, dokáže
se rozhodnout atd., to už podle druhu „zakázky“. Míra důvěrnosti se v terapeutickém
vztahu neotevírá cestou postupného objevování se navzájem, vědomého pronikání do
světa a bytosti druhého, kde pro sebe nalézáme blízkost, pocit důvěry a proto i ochotu či
touhu se druhému otevřít. Má-li proto terapeutický vztah dávat alespoň nějaký smysl
(těm, kteří příslušnému druhu práce s člověkem věří), musí mít od začátku jasně
stanovená pravidla, zejména pak hranice. Je zapotřebí se domluvit na prostoru, ve
kterém se setkávání a spolupráce těchto dvou lidí budou odehrávat, jaká v něm kdo má
práva a povinnosti, aby se předešlo mylným a pak ke zklamání nebo zranění vedoucím
očekáváním i jiným nežádoucím dopadům. Záleží ovšem především na „vnitřním
uzpůsobení“ profesionála, nakolik je sžitý s etickou stránkou své práce, nakolik si
uvědomuje své i klientovo postavení ve vzájemném vztahu, a nakolik je schopen poctivé
sebereflexe, aby si včas dokázal uvědomit počínající nesprávnost vývoje jejich vztahu a
také na ni uměl patřičně zareagovat. 12
Psychoterapie je především jedinečným setkáváním jedinečných lidských bytostí, načež
osobnost terapeuta bývá často důležitější než metoda, kterou v praxi používá. Svět současné
psychoterapie je plný soupeření zastánců jednotlivých směrů, přitom všichni usilují v principu
o jednu jedinou věc: o účinnou pomoc těm z nás, kdo ji opravdu potřebují. Nejlepší
psychoterapie je taková, ve které s pomocí terapeuta dojdeme k cíli. Stanovení cílů v terapii
není jednoduché. Psychoterapeuta vyhledáváme proto, abychom se zbavili svých úzkostí,
strachů

a

obav.

Složitost

definování

cílů

terapie

spočívá

v

tom,

že

teprve

v psychoterapeutickém procesu si uvědomíme, co dalšího chceme odstranit a s čím
potřebujeme pracovat. Obecně platí, že samotný psychoterapeutický proces je cílem, jelikož
každé terapeutické setkání do jisté míry ovlivňuje naše myšlení, prožívání a jednání. 13
V současné době se řada lidí (potencionálních klientů) dostává k psychoterapii díky
vlastní sečtělosti. Zajímají se o člověka a jsou zvyklí číst literaturu. Jiní se dostávají
12

FUNK,
K.:O
psychoterapeutickém
vztahu.
[online][26.duben
2013]
http://karelfunk.bloger.cz/Zdravi-dusevni-a-telesne/O-psychoterapeutickych-vztazich
13
JANÍČEK, J.: Když úzkost bolí. 1.vyd. Praha: Portál, 2008
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k psychoterapii díky zvědavosti a zvídavosti vůči sobě samým. Jedná se většinou o lidi mající
v sobě řadu vnitřních pochybností a rozpolcenosti. Ty zajímá především psychoterapie proto,
aby svým pochybnostem a problémům porozuměli. 14
Existuje jenom malé procento lidí, kteří se sebou problémy nemají. Otázka zní, jak
tyto problémy se sebou samým kdo řeší. V mnoha případech se psychoterapeuty stávají právě
lidé, kteří se sebou měli nebo mají problémy, tak jako většina populace. Kdo nikdy neprošel
svou hlubokou osobní krizí, nepoznal bídu své vlastní existence a svého vlastního já, kdo
neprožil zklamání ze sebe samého, nebude mít nejspíš takový talent a cit k druhým a k jejich
trápení. Pokud ale člověk své osobní trápení zvládne, může z něj vyjít posilněn. 15

Ošetřovatelský proces na psychiatrii
V ošetřovatelském procesu v ošetřovatelské péči na psychiatrii sestra zaujímá v péči o
klienty neobyčejně důležité místo. Je to především ona, která v bezprostředním kontaktu
s nimi tráví velkou většinu své pracovní doby, což na její psychické i fyzické síl klade
mimořádné nároky. Úzkostný klient naléhavé vyžaduje její blízkost, uklidňování a ujišťování.
Závislý klient potřebuje cítit pochopení, podporu a motivovat ke změně. K posouzení
a zvládnutí situace je nutno vcítit se do momentálního duševního rozpoložení klienta.
To znamená mít schopnost empatie a znát problematiku duševních poruch. Vždy je nutno
zachovávat psychoterapeutický přístup, snažit se klienta pochopit, vysvětlit, uklidnit. Velice
důležitý je již kontakt s klientem při příjmu, kdy první dojem dokáže ovlivnit jeho další
postoje na celou dobu hospitalizace. Sestra na psychiatrii pomáhá klientovi při řešení jeho
problémů, ale i při kontaktu s klientem stále monitoruje jeho chování a reakce. Měla
by sledovat i své chování a reakce vůči klientovi. Ošetřovatelský proces je efektivní
prostředek k řešení problémů. Skládá se z následujících fázích:
1. anamnéza - posouzení klientova somatického i psychického stavu
2. identifikace problémů klienta - ošetřovatelská diagnóza
3. plánování péče – jádrem je vedení ke krátkodobým, úspěšně zvládnutelným cílům. Výroky
sestry mají naznačovat a ukazovat objektivní cíle, kterých klient může dosáhnout metodou
pomalých, postupných kroků, nemají mít donucovací charakter. Sestra může z mnoha

14

POHLER, G., KUFNEROVÁ, Z.: Relaxace a zdolávání stresu: praktický úvod do relaxačních metod. 1. vyd.
Praha: Ivo Železný, 1995
15
ŠLAISOVÁ, I., HOSÁK, L., MICHÁLKOVÁ, V. Ošetřovatelství v psychiatrii: pro bakalářské studium.
[S.I.] : Nucleus HK, 2004s
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problémů klienta vybrat ten, který se jí zdá nejsnáze zvládnutelný. Definovat jej klientovi
a snažit se jej motivovat k jeho splnění.
4. realizace plánované ošetřovatelské péče, ošetřovatelské intervence – znamená vlastně
intervenci zdravotníků, kteří vstupují mezi psychický problém a klienta. Snahou je ulehčovat
klientovi řešení vlastních problémů. Intervence sestry zohledňuje diagnózu klienta,
individualizuje terapeutický plán podle jeho reálných schopností. Pomáhá klientovi,
aby pochopil celkový léčebný plán, snaží se o spoluúčast rodiny, vyzývá klienta odpovědnosti
za sebe a své zdraví.
5. hodnocení efektivity ošetřovatelské péče – spočívá v hodnocení klientových reakcí
k přehodnocování jeho postojů a změn, jeho priorit. Důraz je kladen na dosažení vytyčených
cílů (i když se třeba objevily nové problémy).
Do ošetřovatelského procesu zahrnujeme nejen klienta, ale i jeho rodinu. Cílem
ošetřovatelského procesu je stanovení směru a struktury poskytované ošetřovatelské péče,
která odpovídá biopsychosociálním a spirituálním potřebám klienta i rodiny. Ošetřovatelský
proces je použitelný u rozličných klientů, což umožňuje jeho flexibilitu a všestrannost. Každá
psychiatrická léčebna má vypracovanou ošetřovatelskou dokumentaci, která je přizpůsobena
charakteru diagnostické skladby klientů na oddělení. 16

Závěr
Psychologické prostředky, kterými působí sestra na klienta jsou všechny, které působí
na psychiku člověka. Důležitou roli vždy hraje verbální a neverbální komunikace sestry
a empatie ve vztahu s klientem. Oba druhy komunikace by měly být v souladu, neboť klienti
vždy velmi citlivě a vnímavě reagují na tento nesoulad a může se stát, že ztratí důvěru
v pracovníka a tím by byl celý proces narušen.
Narušená činnost organismu, na kterou psychoterapie působí, se může týkat jak
psychických procesů a osobnosti, tak somatických procesů a orgánových funkcí. Zde hraje
důležitou roli funkce sestry jako taková. Musí se umět vyvarovat chyb při stanovení
ošetřovatelských diagnóz, neboť právě zde hrozí, že zamění somatické obtíže způsobené
úzkostí s projevy závažnějšího interního rázu a naopak.
Odbornou psychoterapii tedy provádí terapeut a zdravotník by měl profesionálně
zvládat produktivní chování. Což je kladný psychoterapeutický přístup, který přispívá
16

ŠLAISOVÁ, I., HOSÁK, L., MICHÁLKOVÁ, V.: Ošetřovatelství v psychiatrii: pro bakalářské studium.
[S.I.] : Nucleus HK, 2004
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psychologickými prostředky k dosažení záměru léčby. Prvky podpůrné psychoterapie
se mohou uplatnit na všech úsecích práce sestry. Od získávání sesterské anamnézy přes
poskytování informací k diagnostickým a terapeutickým činnostem až po edukaci klienta.
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1. Úvod
Zájem výzkumníků o studium krizových událostí a jejich dopadu na psychiku zasažených
lidí narůstá, a to nejen co se týče počtu výzkumníků samotných, ale též zemí, které se
zkoumáním různých potenciálně traumatizujících situací zabývají. Zkoumány jsou různé
mimořádné události, jako jsou např. požáry, povodně, tajfuny, aj. přírodní katastrofy,
teroristické útoky, různé formy fyzického násilí jako znásilnění či zneužívání, válečné
konflikty, apod., dále též život ohrožující onemocnění či těžké chronické stavy. Tradičně byl
výzkum v této oblasti orientovaný zejména na negativní dopady těchto událostí, tj. na rozvoj
posttraumatické symptomatiky, která krizové události nezřídka doprovází, a to jak u
zasažených, tak u zasahujících profesionálů. V posledních dvou dekádách lze pozorovat
přesun pozornosti od psychopatologie směrem ke zdraví, a stále více výzkumníků se zabývá
také pozitivními následky traumatu - tzv. posttraumatickým růstem. Ten lze krátce a výstižně
charakterizovat známým příslovím: „Co tě nezabije, to tě posílí“.
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Téma posttraumatického růstu jsem si zvolila, protože je mi posttraumatická tématika
pracovně poměrně blízká. Před pár lety jsem spolupracovala na projektu, který se zabýval
lidským chováním a prožíváním v kontextu mimořádných událostí (jednalo se o mezinárodní
soubor profesionálních hasičů a lidí zasažených požárem, povodněmi, zemětřesením a
teroristickým útokem), a to jak z hlediska posttraumatické symptomatiky ve smyslu
psychopatologie, tak posttraumatického růstu. Na současném pracovišti, kde je mj. též
poradna pro válečné veterány, se jako psycholog dostávám do kontaktu s vojáky, které
vyšetřujeme před a po návratu ze zahraničních misí, přičemž cílem je právě posouzení jejich
duševního stavu.

2. Trauma a posttraumatická stresová porucha
Trauma je emoční odpovědí jedince na událost hrozivého charakteru (APA 2 , n.d.), jejímž
působením jsou ochromeny biologické a psychické adaptační mechanismy jedince (Vizinová,
Preiss, 1999). Mezi takové události patří různé přírodní či člověkem způsobené krizové či
katastrofické události individuální nebo hromadné povahy. Vizinová a Preiss (1999)
přehledně dělí tyto potenciálně psychopatogenní události na: A) přírodní katastrofy –
povodně, požáry, zemětřesení, tajfuny, sopečné výbuchy, apod., a B) katastrofy způsobené
člověkem – různé technicko-industriální havárie a všechny druhy násilí, jako např. války,
věznění, mučení, koncentrační tábory, politický teror, znásilnění, zneužívání, týrání, aj.
Přestože se trauma po prožití některé z výše uvedených událostí nerozvine u každého jedince,
je považováno za normální reakci na abnormální situaci (Kohoutek, Špok, Čermák, 2009),
která je pro jedince extrémně děsivá, představuje bezprostřední ohrožení života či tělesné
integrity, její příčina je vnější (tj. vně jedince) a vytváří pocit bezmocnosti. Jedinec tak ztrácí
pocit vnitřní kontroly a je narušena jeho důvěra ve smysl a řád. Právě neschopnost dát smysl
zažívanému ničí možnost adaptace a neúměrně zvyšuje vnitřní aktivaci organismu (změny na
úrovni emoční, kognitivní i fyzické) a dochází k disociaci různých duševních procesů, a
traumatická zkušenost tak nemůže být asimilována (Vizinová, Preiss, 1999), což nezřídka
vede k rozvoji psychopatologie.
Rozvoj psychopatologie v reakci na traumatickou zkušenost může zahrnovat celou řadu
syndromů či poruch, které se navíc mohou vyskytovat v komorbiditě; nicméně, nejrozšířenější
a pro tento typ zkušeností specifický je okruh posttraumatických poruch. Vzhledem k účelu a
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rozsahu této práce nebudou popsány související poruchy, jako např. Akutní reakce na stres,
Poruchy přizpůsobení či Přetrvávající změna osobnosti po katastrofické události (které jsou
diferencovány především délkou trvání obtíží), ale pouze Posttraumatická stresová porucha
(PTSD - Post-Traumatic Stress Disorder). PTSD je vymezena v Mezinárodní klasifikaci
nemocí (ICD-10 – International Clasification of Diseases; WHO, 1991), i Diagnostickém a
statistickém manuálu (DSM-IV-TR - Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders, 4.,
revidovaná verze; APA 1 , 2000) poměrně podobně, přičemž hlavním rozdílem je důraz na
diskriminující faktor – v případě ICD-10 je jím stresový činitel a PTSD je řazena mezi
Poruchy přizpůsobení (konkrétně F43.1), zatímco DSM-IV-TR považuje za hlavní faktor
úzkost a PTSD tam spadá pod Úzkostné poruchy (konkrétně 309.81). Vzhledem k tomu, že
DSM-IV-TR je využíván k diagnostice především ve Spojených státech a většina Evropských
zemí využívá ICD-10, PTSD je zde charakterizována dle české verze ICD-10: Mezinárodní
klasifikace nemocí - MKN-10 (PCP, 2010, s. 149-150).
Posttraumatická stresová porucha vzniká jako zpožděná a/nebo protrahovaná odezva na
stresovou událost nebo situaci (krátce nebo dlouho trvající) neobvykle hrozivého nebo
katastrofického rázu, která pravděpodobně téměř u každého vyvolá pronikavou tíseň […].
Typickými příznaky jsou epizody opakovaného oživování traumatu v dotírajících vzpomínkách
(psychotické reminiscence) nebo ve snech, které se objevují na pozadí stálého pocitu „necitlivosti“
a emočního otupění, stranění se lidí, nereagování na okolí, anhedonie. […] Obvyklé jsou strach a
vyhýbání se vjemům, [činnostem a situacím], které postiženému trauma připomínají. Vzácně může
dojít k akutním dramatickým výbuchům strachu, paniky nebo agrese, spuštěnými podněty, které
náhle vyvolají vzpomínku a/nebo znovuvybavení traumatu nebo původní reakce na ně. Obvyklé
jsou vegetativní hyperaktivace se zvýšenou dráždivostí, přehnané úlekové reakce a nespavost. Ke
shora uvedeným příznakům se obvykle přidružují úzkost a deprese, jsou časté i suicidální
myšlenky. Komplikujícím činitelem může být užívání drog a nadměrné pití alkoholu. Příznaky
začínají po traumatu, po období latence, která může trvat od několika týdnů až do několika měsíců
(ale jen zřídka víc než 6 měsíců). Průběh je kolísavý, ve většině případů lze očekávat uzdravení. U
malé části pacientů může nastat chronický průběh, trvající mnoho let, a přechod k trvalé změně
osobnosti […].

3. Posttraumatický růst
Posttraumatický růst / rozvoj je definován jako významná pozitivní změna na úrovni
emoční a kognitivní, která se může projevit i v chování, přičemž jedinec se dostává nad svoji
dosavadní úroveň fungování (Calhoun, Tedeschi, 2006) (Graf 1).
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Graf 1: Rozdílné důsledky prožitého traumatu (Carver, 1998, in Mareš, 2012).

Hledání pozitivních dopadů po prožití negativních životních událostí má dlouhou historii,
podobné úvahy nalezneme ve velkých světových náboženstvích, moudrech starověkých
myslitelů, krásné literatuře i v řadě lidových přísloví – viz např. úvodní „Co tě nezabije, to tě
posílí“, a mnoho jiných. Počátky exaktního výzkumu jsou však datovány k období 2. světové
války, zejména v souvislosti se zážitky z koncentračních táborů (např. Frankl, Antonovský)
(Mareš, 2012). Boom však nastal zejména v posledních pár desetiletích, kdy spolu s rozvojem
nového paradigmatu charakterizovaného posunem zaměření od nemoci směrem ke zdraví
přibývá výzkumných studií zacílených na pozitivní dopady prožitku traumatizující události na
zasaženého jedince - tzv. posttraumatický růst. Tento relativně nový trend se zaměřuje jednak
na osoby zasažené traumatizující události „v civilu“, tak na zasahující profesionály (hasiči,
policisté, vojáci, zdravotníci ZZS, apod.), kteří těmto událostem musí v rámci svého povolání
čelit poměrně často, a jsou jimi také do jisté míry ovlivněni.
3.1 Základní modely posttraumatického růstu
V souvislosti s pozitivními změnami po prožitém traumatu se v odborné literatuře lze
setkat s různými pojmy, a to jak v původních studiích (většinou dle jednotlivých teorií
zahraničních autorů), tak v českém překladu výzkumně nejrozšířenějšího konceptu Calhouna
a Tedeschiho – tzv. „Posttraumatic growth“, který je překládán jako posttraumatický rozvoj
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(např. Mareš, Kohoutek a Čermák) či posttraumatický růst (např. Vančura, Preiss) (Mareš,
2008).
3.1.1

Model Calhouna a Tedeschiho

Model Calhouna a Tedeschiho byl v průběhu cca posledních dvou desetiletí ověřován
a obohacován; nejposledněji autoři definují posttraumatický růst (PTG, Posttraumatic growth)
jako významnou pozitivní změnu v jedincově prožívání a poznávání (kognici), která se může
projevit i v chování, přičemž změna v chování není nezbytnou podmínkou (čili absence
změny v chování růst nevylučuje). Jedinec se následkem prožitého traumatu dostává nad svoji
pre-traumatickou úroveň fungování, přičemž posttraumatický růst může koexistovat
s reziduální posttraumatickou symptomatikou (Calhoun, Tedeschi, 2006). Tímto rozvojem
v adaptaci, psychologickém fungování a chápání života se rozumí jak proces, tak výsledek,
který se může dostavit s časovým odstupem i mnoha let (Mareš, 2008). Autoři zmíněného
modelu předpokládají, že k pozitivním změnám dochází v pěti oblastech: 1) vztahy s druhými
lidmi (např. prohloubení a ocenění vztahů, vyšší vstřícnost, otevřenost a vnímavost směrem k
druhým, ochota přijmout nabízenou pomoc; 2) osobnostní růst (např. pocit vyšší
soběstačnosti, kompetence a sebehodnoty, emoční růst); 3) spirituální změny (posílení víry,
změna životní filosofie a hodnot, objevení smyslu), což otevírá 4) nové možnosti, a přináší
vyšší 5) ocenění života. Dle těchto pěti oblastí je konstruován i Dotazník posttraumatického
růstu autorů (PTGI, Posttraumatic Growth Inventory) (Tedeschi, Calhoun, 1996).
3.1.2

Další koncepce

Vedle výše uvedeného modelu Calhouna a Tedeschiho existují mnohé další koncepce,
které se liší zejm. orientací na proces či výsledek, počtem oblastí změn či způsobem
manifestace těchto změn.
Model Maerckera a Zöllnerové je dvousložkový a předpokládá tzv. Janusovskou
tvář posttraumatického růstu, čili má „dvě tváře“: 1) funkční - která je konstruktivní,
sebepřesahující a přináší růst; a 2) dysfunkční – která je sebeobelhávající, pozitivně zkresluje
skutečnost a vytváří iluzi růstu (což však není vždy nutně negativní, pozitivní iluze může /dle
Mareše/ sloužit jako krátkodobá paliativní zvládací strategie) (Mareš, 2012).
Model Hobfolla et al. částečně souhlasí s Janusovskou podobou PTG a odlišuje
subjektivně vnímaný růst (který má jen vnitřní podobu a může tak být iluzí) a „skutečný růst“.
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Skutečný růst lze dle těchto autorů poznat tak, že je patrný pozitivní dopad traumatické
události i v chování jedince, a zároveň ho doprovází (dokládá) zmírnění posttraumatické
psychopatologie. Čili posttraumatický růst není jen kognitivním procesem, je přímo
salutogenezí, která probíhá prostřednictvím akce (Hobfoll et al., 2007).
Model Janoff-Bulmanové je orientován naopak opět subjektivně a předpokládá
akomodaci jedincova dosavadního modelu fungování světa. Dle autorky posttraumatický růst
navozuje změnu ve třech oblastech: 1) zvyšuje se síla a odolnost jedince; 2) dochází k
existenciálnímu přehodnocení života; a 3) zvyšuje se psychická připravenost na zlé události
(Mareš, 2012).
Model Josepha a Linleyho, který autoři nazývají „Organismic Valuating Theory of
Growth through Adversity“ je snahou o integraci dosavadních teoretických modelů a
pojednává o vyrovnávání s traumatickou událostí prostřednictvím asimilace zkušenosti či
akomodace modelu fungování světa (in Mareš, 2012) – čili opět se soustřeďuje na kognitivní
zpracování. Tento proces, při kterém jedinec hodnotí tíživé události, které v životním cyklu
zažívá a při kterých prožívá určité emoční stavy, přičemž se snaží události zvládnout a
zároveň hodnotí, jak se mu to daří, pak ústí v jeden ze tří důsledků: 1) asimilace zkušenosti jedinec zahrne zkušenost do svého modelu fungování světa a vrací se na pre-traumatickou
úroveň, přičemž se však stává odolnější vůči podobné situaci v budoucnu; 2) negativní
akomodace modelu - jedinec svůj model světa přebuduje v negativním směru, což vede
k rozvoji psychopatologie, a 3) pozitivní akomodace modelu – jedinec přetvoří svůj model
světa v pozitivním světle, což vyústí v posttraumatický růst (in Krutiš, Mareš, Ježek, 2010).
3.2 Vztah mezi posttraumatickou stresovou poruchou a posttraumatickým
růstem
Jak bylo popsáno výše, k posttraumatickému růstu může dojít následkem
traumatizující zkušenosti. Zejména v posledních pár letech se výzkum této problematiky
soustřeďuje na otázku, jaký je vlastně vztah mezi posttraumatickou symptomatikou (zejména
psychopatologií ve smyslu posttraumatické stresové poruchy - PTSD) a posttraumatickým
růstem (PTG). Takto zaměřených studií je relativně mnoho a stále přibývají, neboť dosavadní
výsledky jsou poněkud inkonzistentní. Někteří autoři tvrdí, že mezi distresem či PTSD a PTG
není žádný vztah, čili že se jedná o dva nezávislé dopady traumatu, které mohou být zažívány
zároveň (např. Cordova et al. 2001; Stump, Smith, 2008; Tedeschi, Calhoun, 1996). Převážná
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většina studií však referuje o vztahu lineárním, přičemž ani zde výsledky nejsou jednotné.
Zatímco někteří autoři referují o signifikantní pozitivní korelaci mezi PTSD a PTG, čili vyšší
výskyt PTSD je spojen s vyšší mírou růstu (např. Chopko, 2010; Helgeson, et al., 2006;
Hobfoll et al., 2008; Nishi et al., 2010), jiní naopak nalezli korelaci negativní, tj., vyšší růst
byl spojen s nižším distresem (Ai, et al., 2005; Frazier, et al., 2001; Hall, et al. 2008;
McMillen, et al., 1997). Linley a Joseph (2004) ve své revizi 39 vědeckých studií shrnují, že
některé faktory spojené s PTG korelují s PTSD pozitivně, zatímco jiné negativně. Solomon a
Dekel (2007) nalezli mezi PTSD a PTG jak lineární, tak kvadratický vztah, a dospěli
k závěru, že PTSD a PTG jsou dva oddělené, ale související důsledky traumatu, čili že PTSD
nutně neznamená absenci psychického růstu a maturace, a naopak. I některé další, zejména
novější studie, nalezly nelineární, resp. kurvilineární vztah (viz Graf 2) - nejvyšší růst byl
pozorován při střední míře posttraumatického stresu (viz např. Kleim, Ehlers, 2009; McCaslin
et al.,2009; Powel et al., 2003), což Solomon a Dekel (2007) interpretují tak, že vzhledem
k růstu existuje „optimální úroveň“ traumatického stresu (čili, je nutná určitá „dávka“, aby
k růstu vůbec došlo, ale od určité výše distresu je jedinec ochromený, což růstu naopak brání
(viz také Butler, 2005).
Kleim a Ehlers (2009) uvádí pro nalezený kurvilineární vztah mezi PTSD a PTG
podobné vysvětlení a tímto mechanismem interpretují inkonsistenci výsledků napříč různými
studiemi – záleží totiž, v jaké části křivky se zkoumaná populace nachází (viz. také Lechner,
et al., 2004). Dále je možno výše uvedenou inkonsistenci interpretovat tak, že: 1) Jak zdraví
prospěšné, tak psychopatologické následky traumatu bývají v různých pracích definovány
odlišně. Mezi ty prospěšné někteří autoři řadí posttraumatický růst, jiní používají koncept
„hledání přínosu“, „pozitivní přehodnocení“ a mnohé další. Mezi měřenými negativními
dopady traumatu je možné nalézt např. posttraumatickou stresovou poruchu, akutní stresovou
reakci, deprese, „distres“, apod; 2) Některé studie zjišťují u participantů jak pozitivní, tak
negativní následky traumatu, zatímco jiné práce se zaměřují na pouze pozitivní, či pouze
negativní důsledky. 3) Často jsou zkoumány odlišené druhy traumatických zážitků (např.
znásilnění, rakovina, dopr. nehoda, aj.), což je nesnadno porovnatelné (Solomon, Dekel,
2007). Nicméně i přes výše popsanou inkonsistenci lze v souladu se závěrem Kleima a
Ehlerse (2009) konstatovat, že schopnost nalézat přínos a růst po zažitém traumatu může
přispět k lepší adjustaci a zmírnění psychopatologie.
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Graf 2: Kurvilineární vztah symptomatiky PTSD a PTG (Volná modifikace podle YerkesDodson, 1908)

3.3 Diagnostika posttraumatického růstu
Diagnostika posttraumatického růstu (PTG) může probíhat, podobně jako je tomu
v případě psychopatologie, dvojím způsobem – tj. kvantitativně a kvalitativně, přičemž jako
nejvýhodnější se jeví přístup kombinovaný. Kvantitativní přístup, který využívá většina
dosud publikovaných výzkumných studií, zahrnuje především dotazníkové metody. Těch
existuje celá řada, nicméně mezi nejužívanější patří dle Mareše (2009) následujících 5
dotazníků: Posttraumatic Growth Inventory (Tedeschiho a Calhouna), Stress-Related Growth
Scale (Parkové, et al.), Benefit Finding Scale (Tomichové a Helgesonové), Change in Outlook
Questionnaire (Josepha et al.), a Perceived Benefit Scale (McMillena a Fishera). Rabe,
Zöllnerová, Maercker, et al. (in Mareš, 2006) učinili poměrně úspěšný pokus objektivizovat
pozitivní posttraumatické změny neurologicky (prostřednictvím EEG a dotazníku PTGI) a
zjistili, že větší levostranná bazální prefrontální aktivace koresponduje s vyšším
posttraumatickým růstem. Kvalitativní přístup ke zkoumání PTG využívá nejčastěji metodu
interview, dále fokusové (ohniskové) skupiny, vyprávění a psaní o zážitcích, a různé formy
grafického znázornění (např. čára života, krizová křivka) (Mareš, 2012). Jak přístup
kvalitativní, tak kvantitativní, má z hlediska zkoumání (nejen PTG) své výhody i nevýhody,
avšak jejich ilustrace přesahuje rámce této práce; nicméně právě vzhledem k známým limitům
obou přístupů je vhodné je používat v kombinaci.
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3.4 Facilitace posttraumatického růstu
Možnosti intervence vzhledem k facilitaci posttraumatického růstu (PTG) dělí Mareš
(2012) na přístup obecný a specifický. Obecný přístup se týká intervence po traumatu
v širším pojetí, a zahrnuje zejména: 1) desenzibilizaci (práci s úzkostí, napětím,
hypervigilancí a vyhýbavým chováním ke snížení přecitlivělosti jedince na traumatický
zážitek); 2) vyprávění (cílem je pomoci jedinci uchopit prožitou událost jako celek); 3)
navození pocitu bezpečí a jistoty (prostřednictvím terapeutického vztahu, zapojení jedince do
sítě mezilidských vztahů, a práce na nových zvládacích strategiích); a 4) rekonstrukci pohledu
na svět (pomoc s novým uspořádáním života s nacházením důvodů, proč dál žít). Specifický
přístup, je naproti tomu, přímo zacílený na facilitaci PTG, přičemž terapeut by měl nejprve
zjistit klientův názor na svět, jeho hodnoty a přesvědčení, akceptovat eventuelní pozitivní
iluze (které jsou těsně po traumatickém zážitku protektivní), vést klienta k používání
vhodných zvládacích strategií, explicitně pojmenovávat prvky PTG a pracovat na nich až
poté, co náznak změny zmíní klient, a pomoci s kognitivním zpracováním traumatické
události. Pokud je cílem terapie usnadnění posttraumatického rozvoje, spíše než minimalizace
posttraumatické symptomatiky, doporučuje se obezřetné využití psychofarmak (Mareš, 2012).

4. Závěr
Ačkoli lze u většiny osob vykazujících posttraumatickou symptomatiku (souhrnně
nadměrné vzrušení – tzv. hyperarousal, vtíravé znovuprožívání události, vyhýbavé chování a
změny vnímání, emotivity a chování) očekávat úzdravu, není to samozřejmostí. Zhruba
v posledních dvou dekádách navíc výzkumy ukazují, že traumatickou zkušenost lze zpracovat
nejen ve smyslu eliminace výše pospané psychopatologie, ale že prožitek traumatu nabízí také
prostor k osobnostnímu růstu – posttraumatickému rozvoji, který nebyl do té doby příliš brán
v potaz. Přestože existuje poměrně mnoho výzkumných prací na toto téma, které na různých
souborech a odlišných typech krizových situací dokladují přítomnost zmíněného růstu
následkem traumatu (byť vztah mezi posttraumatickou symptomatickou a posttraumatickým
růstem zatím není zcela objasněný, resp. závěry o něm nejsou úplně konzistentní), toto téma
dosud zůstává převážně na akademické půdě. Trauma a jeho zpracování v kontextu
psychoterapeutické praxe je většinou zacíleno na úlevu od posttraumatických symptomů a
návrat k původnímu duševnímu stavu a fungování. Růstový potenciál traumatu prozatím
nebývá cílem psychoterapeutických intervencí, byť k němu mnohdy jistě dochází alespoň do
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jisté míry sekundárně. Nicméně, jedná se poměrně o mladý koncept, který se pomalu, ale
jistě, dostává „do módy“, a lze patrně očekávat jeho postupné prosakování z akademické půdy
do praxe, a to jak v rámci klinických a jiných psychoterapeutických pracovišť, tak snad i do
oblasti psychologické služby v rámci státní sféry a jejích ochranných a pomocných složek,
jako jsou např. hasičský záchranný sbor, armáda, policie, apod.
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Úvod
Když jsem byla malá a lidé se mě ptali, co budu, až vyrostu, říkávala jsem, že
učitelkou, protože mě nic jiného nenapadalo. Ve skutečnosti jsem učitelkou vůbec být
nechtěla, ale už tenkrát jsem asi někde v podvědomí tušila, že práce s lidmi mě bude velmi
naplňovat. S postupem času jsem začala být aktivní jako peer preventistka při libereckém
Středisku výchovné péče a podílela jsem se na zážitkových kurzech, které mě provázejí do
dnes. Rok po maturitě jsem se dostala na Katedru sociální pedagogiky na Masarykovu
univerzitu v Brně a o pár měsíců později jsem nastoupila do sebezkušenostního výcviku
v integrativní psychoterapii do Skálova institutu v Praze. Linka mé profese se začala
projasňovat. Katedra podporuje své studenty nejen v mnoha různých praxích, ale i v dalších
projektech, které studenty obohacují především dovednostmi. Zároveň mé profilaci přispíval
kontakt s odborníky z terapeutického prostředí. Spojení sociální pedagogiky a výcviku mi
dalo rozhled, který je pro mě velikou a pevnou základnou – ať už při škole, v mé práci
v nízkoprahovém zařízení či při dalších projektech.

Tato závěrečná práce podává teoretické zázemí a stručnou zprávu o mém půlročním
externím působení v terapeutické komunitě Sejřek – komunita pro drogově závislé. Celý
nápad vznikl jako diplomový projekt. Plný text mé magisterské práce „Nechalo se to pěkný.
Playback divadlo jako nástroj ovlivnění dynamiky terapeutické skupiny.“ (Nýdrlová, 2013) je
dostupný na internetu a podrobně pojednává o celém projektu, kde cílem bylo zmapovat, co
skrz metodu playback divadla může nabízet dynamice terapeutické skupiny sociální pedagog.
Podobně jako v diplomové práce i zde nejprve popisuji sociálního pedagoga, jeho
postavení v pomáhajících profesích a jeho možné propojení s terapeutickým pracovníkem.
Dále teoreticky zachycuji pojmy terapeutická komunita a playback divadlo. V poslední části
nabízím závěry z kvalitativního výzkumu realizovaného v terapeutické komunitě Sejřek.
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Hlavní otázkou zde bylo „Jaký prožitek přináší lekce playback divadla klientům terapeutické
komunity?“.

1. POMÁHAJÍCÍ PROFESE: SOCIÁLNÍ PEDAGOG
Sociální pedagog, sociální pracovník, terapeut. Je asi i víc slov, které zastřeší pojem
pomáhající profese – profesionální přístup ke klientovi, který potřebuje pomoct, najít cestu
z problému ven. Lorenzová (in Kraus; Poláčková; kol., 2001, s. 176) píše, že „jde o profese,
jež se snaží člověku pomoci obnovit jeho nalomenou rovnováhu se sociálním prostředím.“
Dále tato autorka upřesňuje: „Mistrovství pracovníka v pomáhajících profesích pak spočívá
v tom, jak úspěšně se mu podaří dovést klienta k odhalení tohoto důležitého momentu: za
řešení svých životních obtíží musím převzít odpovědnost a jen tak se mi podaří dospět
k vyrovnání se s nimi.“
Doba si žádá nové obory, novou víru, nové přístupy. Paralelně s vývojem společnosti,
i u nás - po vzoru např. Německa či Polska (Kraus; Poláčková, 2001) roste na významu obor,
jehož absolventi mají kompetence aktivně působit v oblastech profesionálního pomáhání
(a nejen tam). „Současná realita rámovaná častými a většinou katastrofickými zprávami
a statistickými údaji o stavu kriminality, obsahu a složitostech dalších sociálních a sociálně
deviantních problémů ukazuje, že pouhá změna ideologického a politického klimatu sama
o sobě nepřináší lepší řešení tíživých sociálních problémů ani konstrukci uspokojivého
sociálního řádu.“ (Klíma, 2007, s. 65) Obor sociální pedagogika se dnes již dostává do běžné
mluvy odborníků. Svým názvem i obsahem dává najevo, že na současné problémy praxe již
nelze nahlížet ryze pedagogicky anebo ryze sociologicky, ale že je potřeba tyto pohledy
slučovat. Čím dál častěji naši klienti řeší nelehké otázky budoucnosti, kariéry, víry a jsou to
často otázky, které filosofie a sociologie zatím nevyřešily a které pedagogika začala řešit
teprve nedávno. Proto má sociální pedagogika velice transdisciplinární 17 charakter, takže
nabídnuté odpovědi jsou plně smysluplné a pro život praktické.

17

„Záměrně se zde vyhýbáme pojmu interdisciplinární, který vede k chápání sociální pedagogiky jako
hraničního oboru mezi pedagogikou a sociologií. Přestože nelze žánému z obou oborů upřít dominující postavení
v teoretické i praktické výstavbě oboru, je nutné podtrhnout, že v sociálně pedagogických „modelech reality“
jsou významně zastoupeny poznatky dalších vědních disciplín.“ (Klíma, 2007, s. 68)
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1. 1. Sociální rozměr sociálního pedagoga v terapeutické komunitě
Kraus (Poláčková, 2001, s. 12) zastává „širší pojetí sociální pedagogiky, podle kterého
se tato disciplína zaměřuje nejen na problémy patologického charakteru, marginálních skupin,
částí populace ohrožených ve svém rozvoji a potencionálně deviantně jednajících,
ale především na celou populaci ve smyslu vytváření souladu mezi potřebami jedince
a společnosti, na utváření optimálního způsobu života v dané společnosti.“ Zde se pro mě má
profese začíná úzce dotýkat práce terapeuta v léčebné komunitě, která neřeší výhradně léčbu
závislosti, ale snaží se mimo jiné o celkovou resocializaci a pomoc při znovunalezení
společenského místa svých klientů. Klíma (2007, s. 66) popisuje: „Proces „uplatňování
sociálního“ prostřednictvím sociální pedagogiky a sociální práce bývá nejčastěji chápán jako
charakteristický způsob (prostředky, přístupy, úkoly apod.), jímž prosazuje stát jako
reprezentant společnosti své zájmy, ale také vytváří podmínky pro individuální život
a prosazení se „individuálního“ v dané sociální a kulturní struktuře. Můžeme zde hovořit
o občanském principu a pojetí.“

1. 2. Pedagogický rozměr sociálního pedagoga v terapeutické komunitě
„Projdeme-li si historii pedagogiky a samotných procesů vzdělávání a výchovy, jde
vždy primárně o předávání a osvojování si kulturních vzorů, hodnot a norem z generace
na generaci při uplatňování idejí normality majoritní společnosti. (…) Sociálně pedagogická
práce je nejčastěji chápána jako proces, ve kterém se pedagogickými prostředky uplatňuje
„to sociální“. Jde tedy spíše o to, jak se pedagogiky užívá při prosazování a realizaci
společenských nároků (představ, požadavků apod.) ve vztahu k subjektům – jedincům
či sociálním skupinám (etnickým, biografickým, profesním, teritoriálním, marginálním nebo
minoritním). V tomto modelu jde o lineárně a hierarchicky uspořádanou komunikaci
a dialog.“ (Klíma, 2007, s. 67) Pro aplikované drama v pedagogice obecně, tedy i pro mé
použití playback divadla v terapeutické komunitě, vidím jako významné Klímovo (2007)
zdůraznění enkulturace 18 v antropologickém pojetí, kdy jde o předávání hodnot a norem
(Budil, 1992). Vedle toho se důležitou jeví i akulturace 19 , kdy dochází k přebírání hodnot od
jiných kultur. Klíma (2007, s. 67) píše, že „rozhodující pak není pouze etika a morálka, ale
kreativita, resp. sociální kreativita, jako způsob, kterým si jedinec utváří vztah k druhým, ke
18

Enkulturace je „proces osvojování kulturních tradic, jazyka a dovedností, který jedinec podstupuje od svého
narození a stává se tak příslušníkem dané kultury. (Jandourek, 2001, str. 73)
19
Akulturace je „přebírání prvků cizí kultury jednotlivci, skupinami, popř. celými sociálními vrstvami
(např. elitami). K přejímaným prvkům patří ideje, pojmy, hodnotové představy, formy vlády, instituce, techniky,
výrobky.“ (Jandourek, 2001, s. 17)
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svému okolí a k sobě samému, aktivní způsob uchopení životních situací, příběhu a
konstrukce životního způsobu.“ Paradivadelní prostor dává v tomto pedagogickém konceptu
prostor pro vlastní učení se a uchopení reality a bezpečnou rovinu pro prozkoumávání
potencionálních realit, které ve skutečnosti tak bezpečné být nemusí.

1. 3. Sociální pedagog jako animátor
Pro teoretické prozkoumání témat vzešlých z výzkumu jsem hledala v literatuře, v jaké
oblasti se vlastně pohybuji. Významným tématem byla pro klienty v naší spolupráci zábava,
v tomto rozměru vlastně ani nešlo o aplikování metody playback divadla, ale spíše o jasně
vyhraněný prostor skupiny s člověkem, který neterapeutizuje, který nabízí bezpečnou rovinu
hry, kterou není potřeba propojovat se svými tématy z léčby atd. Jako nejlépe odpovídající
se mi tak v tomto ohledu pro název mé pozice jeví slovo animátor. Pojetí této mé funkce
koresponduje s Průchovou (2009, s. 18) definicí animace: „výchovná metoda užívaná zejména
při práci s dospívajícími a v pedagogice volného času. Je založená hlavně na nedirektivních
metodách povzbuzování mladých lidí k hledání vlastní cesty životem a schopnosti realizovat
svou svobodu a autonomii, přičemž se jim zároveň předkládá velké množství přiměřených,
zajímavě strukturovaných pozitivních možností seberealizace (…). Důraz je na otevřenosti
výchovné situace – dobrovolnosti, možnosti volby, prostoru pro iniciativu vychovávaných,
na vytváření rezistence vůči negativním sociálním vlivům atd.“ I když si uvědomuji, že má
práce nebyla s dospívajícími, všechny ostatní aspekty podle mě naplňovala. Navíc z mého
pohledu je vývoj v léčbě v terapeutické komunitě určitou paralelou vývoje osobnostního
a v určitých fázích jde i o znovuprožití právě dospívání.
Ve výpovědích klientů se často objevovalo, že je bavily hlavně hry na začátku lekcí –
jednoduché rozehřívací techniky na rozhýbání těla i mysli, u kterých jsme se společně
nasmáli. „Hra je metoda libá“, odkazuje se na Komenského k této přirozené aktivitě člověka
Němec (2002, s. 10) a dále popisuje základní aspekty hry, které všechny vnímám jako velmi
hodnotné v procesu, který probíhal v lekcích se skupinou: Hra baví; Hra umožňuje prožívat;
Hra má smysl; Hra je zprostředkovatelem rolí; Hra umožňuje simulovat; Hra umožňuje
poznávat jiné i sebe sama; Hra prozrazuje charakter. Celkovému pojetí náplně lekcí jako
zábavy a odreagování v pojetí klientů terapeutické komunity odpovídá Schallerova teorie hry
o zotavení, kdy pojímá hru jako opačnou aktivitu oproti vážným věcem a práci. (Němec,
2002)
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1. 4. Sociální pedagog jako terapeut
Moje aktivita v terapeutické komunitě Sejřek zdaleka nebyla terapeutická, spíš
nárazově dávala dynamiku terapeutickému procesu, který byl dále řízen terapeutickým
týmem. Přesto vidím důležitost této kapitoly v propojení mnou zvolených témat a oborů –
sociální pedagogika a psychoterapie. Jejich cíle i osobnosti pracující v oborech jsou často
charakterizovány podobně. Hartl (1997, s. 118) píše: „Příslušníci kterékoli profese poskytující
pomoc osobám v krizové situaci nepochybně musí mít značnou dávku empatie, musí umět
chápat lidské pocity, ať již mají racionální či iracionální základ, musí umět svým klientům
pomoci zvládat jejich osobní a sociální problémy. Znalost člověka a dynamiky mezilidských
vztahů předpokládá jisté znalosti filozofie, sociologie a psychologie, stejně jako ekonomie a
sociální politiky.“
Kraus (1998, s. 30) popisuje „všechny problémy, které by měla sociální
pedagogika řešit a kde by měla nacházet uplatnění (…): a) vlastní výchovná činnost;
b) sociálně výchovná práce v nejrůznějších výchovných zařízeních včetně škol; c) činnost
reedukační, resocializační (včetně penitenciární a postpenitenciární péče); d) činnost
poradenská, depistážní; e) organizování různých akcí (táborů, kurzů apod.); f) tvorba
programů, projektů; g) vzdělávání (výchovných, sociálních pracovníků), osvěta (rodičovské
veřejnosti); h) vědeckovýzkumná činnost (v rámci resortních institucí, vysokých škol,
občanských sdružení apod.).“ Kratochvíl (2006, s. 17) oproti tomu popisuje dva odlišné cíle
psychoterapie. „Cílem psychoterapie je odstranění chorobných příznaků. (…) Cílem
psychoterapie je reedukace, resocializace, reorganizace, restrukturace, rozvoj či integrace
pacientovy osobnosti.“ Pro soulad cílů terapie a sociální pedagogiky se mi jako bližší jeví
definice druhá, která bere v úvahu celkový sociální kontext léčby, což vytváří prostor nejen
pro psychologickou pomoc, ale i sociálně pedagogickou.

2. PROSTŘEDÍ: TERAPEUTICKÁ KOMUNITA
2. 1. Co je terapeutická komunita
Terapeutické komunity jsou v soudobé společnosti celkem mladou složkou
pomáhajícího sektoru. Přirozeně se ale vyvinuly z komunit, které se v lidské kultuře objevují
od pradávna. Ctí vesměs stále stejné principy, jako komunity lovců a sběračů, cíle jejich
fungování také nejsou nijak významně vzdálené, spíš jen terminologicky moderněji popsané.
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Slovo komunita vzniklo z latinského communitas, což znamená společenství.
Jde o „sociální útvar, jehož příslušníci jsou spojeni určitou spřízněností.“ (Jandourek, 2001,
s. 127) Pojem se používá pro pojmenování nejrůznějších společenství, kde členové většinou
mají nějakou společnou identitu a většinou mají společné místo žití. Hartl (1997, s. 24)
se odkazuje na britského autora Jarvise (1990), podle kterého existuje v sociologii
na devadesát definic pojmu komunita. „Definice se dle tohoto autora dají shrnout do pěti
základních okruhů: první říká, že komunita je skupina lidí, kteří žijí nebo pracují společně;
druhý, že komunitu představuje jakákoli geografická oblast, v níž lidé žijí; třetí, že v této
geografické oblasti lidé nejen žijí, ale jsou ve vzájemné interakci; čtvrtý okruh definic říká,
že jde o vzdělávací činnost skupiny lidí, kteří se vzdělávají mimo zdi školské instituce;
a konečně pátý, že jde o ideální uspořádání lidí, kteří žijí a pracují v dokonalé harmonii.“
Všechny tyto zmíněné okruhy definic nás vedou k představě života v tradiční
společnosti, kdy lidé sdíleli komunitní bytí nejen na úrovni územní, ale i na úrovni občanské
společnosti, ve které nesli zodpovědnost jeden za druhého. Již ve starověké a středověké
historii nacházíme mnoho prvků komunitního jednání v kontextu sociální práce.
Ale až s příchodem industrializace a urbanizace můžeme vidět přetrhávání úzkých, především
pak rodinných, vztahů a komunity začaly být spíš minulostí, ke které se ale společnost měla
brzy začít obracet zpět. Průmyslová revoluce s sebou nesla nárůst společenských problémů,
ve velkých městech začala chybět sociální kontrola, která naprosto přirozeně v komunitních
uspořádáních funguje, a historicky můžeme sledovat významný nárůst sociálně patologických
jevů. Ne náhodou se obory pomáhajících profesí významně profilují právě v tomto období.
Přechod společnosti z tradiční na moderní vyžadoval přizpůsobení se. Lidská individualita se
však nedá potlačit, a proto se sociální pomoc formou komunitního charakteru objevila
v moderní společnosti brzy po jejím zrodu na přelomu 19. století a 20. století.
Model terapeutické komunity v současném psychiatrickém chápání vznikl podle
Kratochvíla (1979, s. 8) v průběhu druhé světové války ve Velké Británii: „Válečné útrapy
přivedly

do

britských

nemocnic

četné

vojáky

s reaktivními

neurotickými

i

psychosomatickými poruchami. Bylo potřebné jim poskytnout účinnou a rychlou pomoc, aby
se mohli vrátit do boje. Pozornost se obrátila k technikám skupinové psychoterapie a
k možnostem širšího využití celého dění na oddělení i vztahů mezi pacienty a mezi pacienty a
personálem. Tyto možnosti zkoušeli jednak analyticky orientovaní psychoterapeuti Bion,
Foulkes a Main v Northfieldské vojenské nemocnici v Londýně, jednak M. Jones na oddělení
pro vojáky s neurocirkulační astenií v Mill-Hillu. Po válce se Bion a Foulkes věnovali
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skupinové terapii v malých ambulantních skupinách, avšak Main se stal ředitelem
psychiatrické nemocnice Cassel Hospital, kde začal uskutečňovat myšlenky terapeutické
komunity. Jako první použil též v článku z r. 1946 o Northfieldském léčebném programu
názvu „terapeutická komunita“. Hlavní podíl na formulaci zásad terapeutické komunity a na
jejich rozšiřování má psychiatr Maxwell Jones. Po válce pokračoval ve své práci započaté
v Mill-Hillu, a to v letech 1947 až 1959 jako vedoucí sociálně rehabilitačního oddělení
nemocnice Belmont Hospital, jež se později osamostatnilo a přejmenovalo na Henderson
Hospital. Bylo určeno pro resocializaci psychopatických osobností.“
Právě M. Jones postupně formuloval základní teze terapeutické komunity, které
částečně kritizovaly soudobé konzervativní pojetí léčeben a přístupu pracovníků ke klientům.
„Za prvé je třeba vytvořit oboustrannou komunikaci mezi personálem, pacienty i skupinou
externích spolupracovníků. Za druhé umožnit rozhodování na všech úrovních, a to tak, aby se
každý identifikoval s cíli oddělení a se změnou v jednání s pacienty. Za třetí jde o vytvoření
terapeutické kultury, která se skládá ze vzájemně vstřícných postojů a rolí, jež pacienti
i personál ve společenství zastávají.“ (Hartl, 1997, s. 180) Jones na chodu komunity podle
svých představ tvrdě pracoval a dbal na to, aby zaměstnanci pod jeho vedením fungovali
podle jmenovaných tezí. Na základě toho zavedl pravidelné schůzky personálu, delegování
zodpovědnosti a rolí na klienty, spoluúčast a zájem všech na chodu komunity. „Tím,
že v každodenních schůzích komunity její členové probírali vlastní i cizí problémy, učili se,
jaký význam a cenu může mít sdílení vlastních myšlenek, postojů a zážitků s ostatními lidmi.“
(Hartl, 1997, s. 181) Tímto odkazem se dostáváme velice blízko k principům playback
divadla, ke kterému se ale podrobně dostanu v další kapitole.
V České republice jsou s komunitní prací v oblasti terapie spojována především jména
F. Knobloch – komunita zaměřená na léčbu neuróz, Lobeč na Kokořínsku a později Horní
Palata, Praha; J. Skála – komunita v Apolináři, Praha; S. Kratochvíl – kroměřížská komunita.
„Skálův model léčby závislých na alkoholu přejala řada psychiatrických léčeben u nás. Mladší
lidé s nevyzrálou osobností závislí na nelegálních drogách v něm však obvykle neobstáli.
S myšlenkou nabídnout novou službu těmto lidem otevřelo sdružení Sananim v lednu 1991
první terapeutickou komunitu pro drogově závislé v Němčicích u Volyně v jižních Čechách.“
(Růžička, 2011, s. 40) Němčický model integruje předchozí poznatky komunit u nás a
inspirují se jím dodnes terapeutické komunity vznikající pro drogově závislé klienty.
(Růžička, 2011)
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Na základě uvedeného vzniku a vývoje myšlenky terapeutických komunit bychom
mohli lehce definovat pojem terapeutická komunita vlastními slovy. Pro usazení v literatuře
použiji Hartlovu (1997, s. 181) definici v užším slova smyslu, kdy ji popisuje „jako metodu
léčby, lze definovat jako přístup využívající dynamiku malé skupiny i většího společenství,
při němž na přestavbě pacientovy osobnosti pracuje jak on sám, tak malá skupina, jíž je
členem, i celá komunita. Prostředí komunity a vztahy v ní jsou blízké životu „venku“,
tzn. i s problémy a konflikty, které jsou součástí běžného každodenního života. Schopnost
řešit je a přenášet se přes ně se stává nejvýznamnější složkou léčby.“
„V širším pojetí znamená terapeutická komunita specifickou formu organizace léčebné
instituce. Znamená zrušení tradiční autoritativní organizace výměnou za otevřenou
komunikaci všech členů instituce včetně pacientů a jejich spolurozhodování a podílení se na
léčbě. Pacienti přestávají být pasivními „spotřebiteli“ léčby, resp. medikamentů, a stávají
se aktivní silou, která se spolupodílí na vlastní léčbě. Takový přístup umocňuje léčebné
působení a svým způsobem jej lze považovat za léčbu prostředím v tom nejširším slova
smyslu.“ (Hartl, 1997, s. 181)

2. 2. Principy a struktura programu terapeutické komunity
Pro chod terapeutické komunity jsou důležitá jistá vymezení a pravidla, která jsou
předem nastavena. Způsob, jakým se do něj klienti obují, je do velké míry jejich vlastní
zodpovědnost. Kratochvíl (1979, s. 16) popisuje základní principy terapeutické komunity:
„1. Aktivní podíl pacientů na léčení. (…); 2. Vytvoření oboustranné komunikace na
všech úrovních, horizontálně i vertikálně směrem dolů i nahoru, bez ohledu na hierarchii rolí.
(…); 3. Zvýšení rovnoprávnosti v rozhodování (…); 4. Kolektivnost spočívá na podporování
kontaktů, vztahů a interakce mezi všemi členy. (…); 5. Sociální učení je učení přímou
zkušeností v sociálních vztazích. (…)“
Terapeutické komunity mají samozřejmě svůj specifický charakter s ohledem na to,
pro jakou cílovou skupinu jsou určeny. V této práci jsem pracovala s klienty závislými
na drogách, proto se zaměřím právě na ně. Kratochvíl (1979, s. 20) obecně popisuje
terapeutické komunity pro alkoholiky a toxikomany takto: „Režim bývá zpravidla přísnější
a permisivnost vůči odchylnému chování menší, uplatňuje se větší důraz na kázeň, pořádek
a trénink.“ Tamtéž se autor odkazuje na pojetí Skály, který skrz velmi přísný režim směřoval
klienty k tomu, aby komunita posilovala jejich disciplínu a vedla je k novému rozhledu
v životních možnostech, „…posilovat vůli, vést pacienty k novým zájmům a činnostem,
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navozovat potřebné stavy přirozené euforie a naučit pacienty vypořádávat se s kritickými
stavy napětí, frustrace a špatné nálady bez útěku k alkoholu. Režim má v sobě řadu prvků
represívních a momenty záměrného vystavování pacientů zvýšené zátěži, jak fyzické,
tak psychické. Podstatnou součást režimu tvoří bodovací systém, který představuje kontrolní
mechanismus pacientovy léčebné aktivity i jeho přestupků a je s propracovanou škálou výhod
a postihů pobídkou k co největší spolupráci.“
O své několikaleté zkušenosti s prací s drogově závislými píše Edmund Wittmann
(2006, s. 155), psychoterapeut z terapeutické komunity Podcestný mlýn: „Dlouhodobé
a intenzivní užívání drog vede totiž mimo jiné k poškozování mozku. Je zřejmé, že mozek
ovlivněný (poškozený) například úrazem nebo drogou funguje jinak, než systém zdravý (což
lze monitorovat moderními zobrazovacími metodami) a to nás opravňuje k předpokladu,
že výtvarný projev, neverbální techniky, či expresivní pohybové prostředky určitou měrou
odráží takováto ovlivnění či poškození. U mozku narušeného dlouhodobým užíváním drog
se zhoršují kognitivní funkce a tvořivost jako schopnost přicházet s něčím novým, nápaditým
a neotřelým je tedy také potlačena a redukována. Závislí tak ztrácejí schopnost vnímat
složitější projevy okolního prostředí, s čímž se ztrácí i schopnost porozumět mu a přiměřeně
reagovat na požadavky vnějšího světa.“

3. NÁSTROJ: PLAYBACK DIVADLO
3. 1. Co je playback divadlo
S playback divadlem jsem se setkala poprvé na Core trainingu v anglickém Plymouthu
v květnu 2010. Neznala jsem předem nic moc konkrétního, ale metoda i lidé kolem ní mě
rychle zaujali. Ještě několik měsíců poté jsem si vyjasňovala rámec tohoto paradivadelního
směru, poté jsem se skupinou herců metodu prakticky ozkoušela v rámci svého bakalářského
projektu (Nýdrlová, 2011). Jo Salas, manželka zakladatele playback divadla, Jonathana Foxe,
píše: „…improvizační forma, která je založena na běžných příbězích obvyklého
i neobvyklého života (sny, vzpomínky, fantazie, tragédie, obavy) objevujících se v životech
opravdových lidí. Tyto příběhy jsou vyřčeny během představení. Je to přístupná zábava, která
v sobě ale nese hloubku a satisfakci. (…) Playback divadlo vyzdvihuje individuální zkušenost
a zároveň i spojení s ostatními lidmi – skupinovou zkušenost, skrz jejich příběhy.“ (Salas,
1999, s. 1).
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Playback divadlo vnímám stát na pomezí psychodramatu a sociodramatu. Ztotožňuji
se s myšlenkou Monicy Zuretti (in Weiner; Adderley; Kirk, 2011, s. 61), argentinské
sociopsychodramatičky, která píše: „Moreno popsal dětskou psychologii jako vyvíjející se
v různých maticích od vesmírného k vesmírnému, skrz identitu, rodinu a sociální matici.
Psychodrama a sociodrama se neustále potýká s těmito strukturami individuálního
protagonisty a jeho prostředí. Mnoho let jsem pracovala v obou oblastech a pochopila jsem,
že patří k sobě, a vytvořila jsem unikátní metodu, sociopsychodrama, která umožňuje
psychodramatikům rozumět individuálním procesům skrz širší sociální struktury a také
pomáhá porozumět sociální struktuře od nejmenšího atomu po celé své uspořádání, personu.“
Playback divadlo se úzce se dotýká u nás populárního směru, dramaterapie, kdy
některé improvizační techniky jsou společné, a ani cíle si nejsou zcela vzdálené. Metoda
playback divadla v sobě prakticky snoubí hodnotu celé skupiny i individuální osobnosti.
Cílem je sociální změna, která nenabízí ani jasné rady, ani růžovější svět, ale spíš
zodpovědnost za sebe sama a za své příběhy. Příběhy, které v životě subjektivně prožíváme.
Dříve se lidé sesedali kolem ohně, aby si tyto příběhy navzájem vyprávěli. Význam měl nejen
tvar kruhu a komunita, ale také rituál samotného sdílení. To vše se s postupem doby změnilo,
do kina dnes jdeme sedět tak, abychom si viděli spíše na záda a hlavně měli soukromí. Vlastní
svět a subjektivní prožívání se ale nezměnilo. Pouze poupravujeme či ignorujeme rituály,
kterými se dostáváme sami k sobě a také k druhým. „Divadlo je pravděpodobně nejsilnější,
aktivní, pokud chcete, žánr kulturního představení, ale jak jsem již zmínil, existují i další.
Žádná společnost není bez nějaké formy metakomentářů – Geertz používá frázi „příběh, který
skupina říká sama o sobě“ nebo, v případě divadla, hra, kterou skupina hraje o sobě – nejen
čtení vlastních zkušeností, ale i interpretace průběhu této zkušenosti. V jednoduchých
předindustriálních společnostech můžeme často vidět komplexní systém rituálů – iniciační,
sezónní, léčebné a obětující – které znamenají nejen „přehrávání pocitů a vnímání sociální
solidarity“, jak by to nazvala starší generace sociálních antropologů, ale také je to způsob, jak
zkoumat složitosti a konflikty současnosti, jak je pojmenovat a dát jim význam v kontextu
trvalého vesmírného systému.“ (Turner, 1982, s. 104) Toto tvrzení bylo mým východiskem
a tak trochu očekáváním pro použití playback divadla v terapeutické komunitě. Paradivadelní
směry se dnes v léčbě již celkem běžně používají, přesto mě zajímalo na vlastní kůži poznat
proces, který tuto práci provází. Více se o playback divadle rozepisuji ve své bakalářské práci.
Protože v terapeutické komunitě mělo velmi specifickou formu, považuji za důležitější zůstat
zde u vymezení playback divadla v kontextu psychodramatu a sociodramatu.
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Zakladatel psychodramatu, ve Vídni studující a později žijící v New Yorku Jacob
Levy Moreno, píše: „Psychodrama může být definováno jako věda, která objevuje „pravdu“
za použití dramatických metod. Pracuje s mezilidskými vztahy a soukromými světy.
Psychodramatické metody používají pět základních nástrojů – scénu, subjekt, režiséra,
pomocná ega a diváky.“ (Moreno; Fox, 1987, s. 15) Realita a fantazie nejsou v konfliktu,
oboje spolu funguje v tomto nadstavbovém prostoru. Hlavní postava hraje na scéně samu sebe
a zobrazuje svůj soukromý život. Režisér (většinou terapeut) má v tomto procesu tři funkce:
řídí proces, radí, analyzuje. Každou drobnost obrací v drama a nenechá, aby se osobní linka
odpojila od zbytku skupiny. Pomocná ega mají tři roviny: jsou využity pro doplnění postav ve
světě hlavní postavy, mohou radit při řízení hlavní postavy, jsou sociální badatelé celého
procesu. Diváci reprezentují veřejný názor. Problémem může být, když se role obrátí a hlavní
postava na scéně vytvoří svět publika, takže proces nereflektuje soukromý svět. (Moreno;
Fox, 1987)
Moreno (1987, s. 18) dále popisuje sociodrama jako „…hluboce aktivní metodu
vypořádávající se se vztahy skupin a kolektivními ideologiemi.“ Pro doplnění přidávám
definici australského sociodramatika Rollo Brownea (in Weiner; Adderley; Kirk, 2011, s. 12):
„Sociodrama je učební metoda, která vytváří hluboké porozumění sociálnímu systému
a sociálním silám, které nás formují individuálně a kolektivně.“ V sociodramatu máme
možnost pochopit přirozený sociální systém, který nás ovlivňuje. S takovou zkušeností máme
potenciál lépe pojmenovat kolektivní problémy. (Browne in Weiner; Adderley; Kirk, 2011)
Jako třetí vymezuji dramaterapii. Slovy jednoho z předních českých dramaterapeutů,
Milana Valenty (2007, s. 23): „…je to léčebně-výchovná (terapeutické-formativní) disciplína,
v níž převažují skupinové aktivity využívající ve skupinové dynamice divadelních
a dramatických prostředků k dosažení symptomatické úlevy, ke zmírnění důsledků
psychických poruch i sociálních problémů a k dosažení personálně sociálního růstu
a integrace osobnosti.“

3. 2. Terapeutický i volnočasový potenciál
„Volný čas v rámci strukturovaného programu navíc není časem pro izolování
od společenství, ale především časem pro neformální interakce v nejrůznějších situacích.
Stejně jako při pracovní činnosti zažívají klienti při tzv. volnočasových aktivitách jiný typ
komunikace než při skupinových a komunitních setkáních. Teprve vzájemná provázanost
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obou úrovní může naplnit princip, že „vše, co se v komunitě děje, je terapie“.“ (Růžička,
2011, s. 56)
Lekce playback divadla nabízely prostor pro hru, sdílení volného času, ale zároveň
jsem s klienty pracovala skrz jejich vyprávěné příběhy, což leckdy rozmíchalo emoce.
Popisem dramaterapeutických cílů výborně vystihuje i moje aktivity psychoterapeut z české
terapeutické komunity Edmund Wittmann (2006, s. 156): „Dramaterapie má v našem
programu několik cílů. Prvním je pomoci klientům znovu přijít do kontaktu se sebou samým
a nebát se experimentovat s tělem, hlasem, pohybem atd. Hravým způsobem mu pomáhá
se začleněním do skupiny, umožňuje zažít pocit přijetí a dovoluje vyjádřit se jinak než
slovem. Další cíl je určen pro klienty, kteří jsou delší dobu v léčbě a s drama-technikami
získali již základní zkušenosti. Tímto cílem je překonání sebe sama při nácviku divadelního
představení pro veřejnost, které je uváděno často v rámci preventivních programů. (…) Tato
katarze jde však ještě dál a dotýká se samotného publika, které si může samo zástupně odžívat
svá vlastní témata. Možná je toto jeden z důvodů, proč je pro nás divadlo tak přitažlivé.“
Jedním z významných témat vzešlých z výzkumu je i vývoj samotného playback
divadla až k představení na Kulturfestu. Důležitost tohoto procesu vidím ve společné tvorbě,
na jejímž pozadí je mnoho vlastních příběhů klientů komunity. Podobnou zkušenost opět
popisuje i Wittmann (2006, s. 156): „Divadelní představení je tedy složeno z řady dílčích,
osobně významných příběhů. Léčebná síla je obsažena již v samotném faktu, že se tu naši
klienti dokáží otevřít, sdělit něco ze svého prožívání a vystavit se nebezpečí selhání na pódiu.
Neméně významné jsou pocity po představení, které jsou spojeny s prožitkem úspěchu
a překonání sebe sama. Což je v přímém protikladu k pocitům selhání a zbytečnosti, které je
provázeli po velmi dlouhou dobu. Rozvoj tvořivého vyjádření divadelními prostředky
v průběhu léčby indikuje proces změny klienta i okamžitého naladění a je významným
pomocníkem pro dotváření individuálního léčebného plánu. Stejně tak je významným
pro zvyšování vlastního sebehodnocení při systematické práci, která nutně vede
k „viditelnému pokroku“ ve vlastním projevu, schopnostech či dovednostech klienta
v porovnání se začátkem pobytu v TK.“
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4. REALIZOVANÝ VÝZKUM
„Jako ne vždycky jsem měl na to náladu, ale myslím, že po tolika letech psycha, depresí, drog
a násilí a všeho možnýho zlýho, špatnýho, tak to pro mě bylo něco úžasnýho, no. V porovnání s tímhle
je to fakt jako takový něco… takovej rozbřesk, no. Díky moc.“
(27/9 klient Tp: 51:51)

4. 1. Kvalitativní výzkum
Kvalitativní výzkum je mi při práci v sociální sféře mnohem bližší, než výzkum
kvantitativní. Z povahy pracovníka pomáhajících profesí mě zajímá především individuální
příběh klienta. „Cílem kvalitativního výzkumu je totiž porozumět lidem a událostem v jejich
životě. Kvalitativní výzkumníci se soustřeďují spíše na subjektivní svět osob, na ten, který
existuje v jejich mysli. Proto je nejlepším nástrojem zkoumání vlastní úsudek a zkušenosti
výzkumníka.“ (Gavora, 2010, s. 186)
Pro zkoumání dynamiky ve skupině a skupinových i individuálních zážitků se
nejpříhodnějším designem stala interpretativní fenomenologická analýza (IPA). „Cílem IPA
je objevit, jak účastníci chápou vlastní zkušenost; IPA se zabývá významem, který pro
účastníka má daná zkušenost, událost a akce. Současně IPA uznává, že výzkumníkovo vlastní
koncepce jsou potřebné pro dotvoření smyslu zkoumaného osobního světa skrz interpretativní
proces.“ (Chapman; Smith, 2002, s. 126) Tento kvalitativní přístup vychází především
z hermeneutiky a fenomenologie, tedy se táže po významu použitých slov a fenoménů
popsaných respondentovými slovy. Důležité pozadí zde utváří ale i symbolický
interakcionismus, jehož stěžejní linkou je „teorie symbolické interakce, jíž se nepostihuje
sociální interakce jako taková v celém jejím komplexu, ale pouze její symbolická část, a to
ještě ve vztahu mezi mentálním procesem (utváření významů, interpretace symbolů – gest,
řeči, posunků apod.), akcí („interakcí“ se sebou samým) a interakcí (reciproční sociální akcí).
Na této bázi se odehrává sociální realita, vytvářejí se sociální útvary, počínaje skupinami a
společnostmi konče.“ (Geist, 1992, s. 142)

4. 2. Cíl výzkumu a průběh
Ve své práci jsem se orientovala na prožitek účastníků v průběhu mé aktivity
v komunitě. Od začátku jsem plánovala, že výzkum bude dlouhodobý a skrz rozhovory se
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budu ptát po prožitcích a zpětnému náhledu na ně (zážitcích) 20 . Při své práci s klienty jsem se
chtěla co nejvíce přiblížit práci metodou playback divadla, což se mi ne vždy dařilo. Cílem
výzkumu bylo: „Zmapovat, co přináší lekce playback divadla skupině klientů terapeutické
komunity.“ Hlavní výzkumná otázka zní: „Jaký prožitek přináší lekce playback divadla
klientům terapeutické komunity?“
Když jsem komunitu na jaře 2012 oslovovala s nabídkou spolupráce, jeden ze závazků
pro mne bylo vytvořit divadelní představení (což běžně není cílem playback práce), které
bude v září prezentováno na Kulturfestu 2012 – kulturní festival terapeutických komunit
v ČR. Stejně tak to bylo prezentováno i klientům, že kromě mé diplomové práce jde
o vytvoření představení. Pomohlo mi to uvědomit si, jak jsou klienti komunity orientovaní
na hmatatelný cíl, který pro mne nebyl v tomto případě tak podstatný. V analýze rozhovorů
se později ukázalo, že téma dosažení cílů je pro skupinu v léčbě velmi důležité. V procesu
jsem ale musela pracně vyvažovat své cíle s jejich cíly.
Realizace projektu probíhala šest měsíců, kdy jsem každých čtrnáct dní přijížděla
do TK Sejřek. Po každé lekci jsem na diktafon zaznamenávala reflexi průběhu a prožitků
klientů. Tyto polo-strukturované skupinové rozhovory jsem potom přepsala a podrobila
analýze. Zároveň jsem po každé lekci nechala klienty vyplnit nedokončené věty, které byly do
následné analýzy též zahrnuty. Po skončení lekcí v září 2012 jsem uskutečnila skupinový
rozhovor i s terapeutickým týmem a několik individuálních rozhovorů se dvěma klienty, kteří
jediní absolvovali celý můj projekt. Tito jsou pod zaměněnými jmény Rita a Tonda součástí
výsledků kompletní analýzy jako podpůrné případy jednotlivých analyzovaných témat.

4. 3. Závěry výzkumu
Cílem mého výzkumu bylo zmapovat, co přináší lekce playback divadla skupině
klientů terapeutické komunity. Jaký prožitek jim tyto lekce nabízí a součástí práce se také
stalo rozkrytí kontextu, do kterého byly lekce zasazeny.
Významná témata vystupující z analýzy dat jsou Zábava v životě klientů terapeutické
komunity; Sebevědomí, vědomí sebe a vědomí skupiny; Od playback divadla k představení;
Bariéry ve společné práci; Nepohoda z neúčasti.
Ač jsem to dlouhou dobu nevnímala, v rozhovorech se ukázalo být důležitým faktem,
že během lekcí docházelo ke smysluplnému pobavení a tím odreagování. Je to něco, co klienti
20

Slovo „prožitek“ chápu jako aktuální prožívání situace, zatím co slovo „zážitek“ označuje prožitek, který už
skončil, ale nesu si ho v sobě dál (Jirásek, 2005).
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neprožívají často (při nejmenším ne skupinově a organizovaně) a dávalo to celému jejich
soužití nový rozměr, se kterým se v procesu učili pracovat (zapojit se, či ne, jak to uvidí
ostatní, zapojí se ostatní atd.). Na tomto měly podíl především hry a improvizační techniky a
také vedení mnou – externistkou, což sami klienti popisovali jako možnost se uvolnit bez
přítomnosti autority terapeutů.
Nevyhnutelně vstupovalo do procesu sebevědomí každého jednotlivce a vědomí
skupiny. Protože spousta klientů pracovala na tomto svém tématu v různých rovinách, často to
udávalo dynamiku celé lekce. Svou charakteristikou dává playback divadlo prostor pro sdílení
vlastních příběhů, a i když je to něco, co klienti na skupinách dělají často, tato zkušenost měla
jiné limity – s příběhy se nepracovalo terapeuticky, přesto byly otvírány, a bylo na každém,
jak se k tomu postaví, jak se zúčastní. Jinými slovy, na kolik je sebevědomý v otvírání svých
osobních příběhů a ochotný poskytnout tak materiál pro skupinovou práci v jiné, než vyloženě
terapeutické rovině. Dalším důležitým prvkem v kontextu metody se stala také kooperace a to
především u krátkých forem playback divadla.
Důležitým tématem pro zmapování playback divadla jako nástroje dynamiky se mi
jeví vývoj samotné práce s divadlem, která kromě určitých hereckých dovedností, nabízela
i zmíněný prostor pro práci s příběhy. Zde se opět výpovědi klientů vracely k tomu, že bylo
pěkné s příběhy jen pracovat, ale hlouběji je nerozebírat. V průběhu naší spolupráce ocenili
mou linku vedoucí k příběhům z dětství a letní příběhy. Pouze u jednoho klienta (Tonda) jsem
se setkala s tím, že měl velký problém s tím, že neměl příběhy a to mu samotnému vadilo.
Ostatní klienti se o příběhy většinou rádi dělili, u několika jsem pozorovala „příběhový tunel“
(vyprávění dalších a dalších svých příběhů), ale většinou ne tak silný jako u běžných diváků,
pro které jsme hráli představení v rámci projektu mé bakalářské práce.
V neposlední řadě se objevovaly i bariéry, které zamezovaly pohodovou práci. Ať už
to bylo něco, co si klienti přinesli z dění během dne, nebo se něco událo přímo během lekce,
téměř vždy to ovlivnilo celou skupinu – náladu, komentáře, zpětné vazby. Časem se pro mě
tyto jejich bariéry stávaly čím dál srozumitelnější a pro ně bylo zároveň čím dál přirozenější
se se mnou o souvislostech otevřeně bavit. Z charakteru playback divadla vnímám tuto rovinu
nejvíce jako související s osobními příběhy – téma příběhu a jak s ním naložili ostatní.
Kontroverzní byly hlavně příběhy o drogách, které část skupiny vyhodnotila tak, že jsem
nezvládla situaci, protože to je téma, které do komunity nepatří, a část klientů naopak ocenila
bezpečný prostor pro otevření problému, který navždy bude jejich tématem a součástí života.
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Subjektivně jsem měla pocit, že jsme každou lekci řešili něčí neúčast,
ale po analyzování dat jsem viděla, že to bylo pouze párkrát. Domnívám se, že až na případ
Tondy, který mi zpětně v rozhovoru řekl, že ho mrzelo, že nemá vlastní příběhy, a tak se
nechtěl účastnit, nesouvisely další případné neúčastí s lekcemi, ale spíš s děním v komunitě.
Také jsem se dozvěděla, že skoro nebylo lekce, po které by nenásledovala mimořádná
skupina. Vnímám to jako jedno z největších měřítek reálného vlivu lekcí na dynamiku
terapeutické skupiny. Protože ale nevím, co přesně bylo obsahem „mimořádek“, nedokážu
říct, jak významné bylo pro klienty právě playback divadlo, nebo divadlo s ne-terapeutickým
cílem obecně (v závěrečném rozhovoru sami klienti popisují větší náročnost dramaterapie,
paradoxně však i playback lekce v nich startovaly mnoho aktuálních témat).

Playback

divadlo

jako

nástroj

ovlivnění

dynamiky

terapeutické

skupiny

se v Terapeutické komunitě Sejřek ukázalo být efektivní metodou, která v klientech startuje
osobní témata skrz práci s jejich příběhy, které mohou dále sloužit jako materiál pro vlastní
terapii, ale nejsou k tomu explicitně určeny, což jim dává i hodnotný rozměr osobnostě
sociálního prožitku.

Závěr
Tato práce - realizovaný projekt i teoretické zázemí, se pro mě stalo závěrečným
propojením mého studia sociální pedagogiky a sebezkušenosti v terapeutickém výcviku. Práce
s klientem skrz metodu, která u nás není příliš používaná, nebyla vždycky jednoduchá, ale o
to víc mě posouvala dál. Teoretické kapitoly rámují prostředí a nástroj, který byl v mé práci
používán. Realizovaný výzkum v návaznosti na to poukazuje na konkrétní témata, se kterými
se sociální pedagog při práci v terapeutické oblasti může setkávat.

Praktické využití vědomostí, které jsem nabyla během posledních let, mi ukázalo
reálný smysl práce v pomáhajících profesích, což mi zároveň otevírá spoustu otázek, které
potřebuji do budoucna prozkoumat. Nečekám, že najdu odpovědi na všechno. Jen vnímám, že
takové bádání nese svou hodnotu - je důležité ptát se po osobních příbězích a společenských
kontextech dřív, než nás technizace světa kolem nás úplně spolkne.
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Teoretická část
Koncept disociativních poruch
Každý z nás je schopen se orientovat ve svých vzpomínkách, uvědomovat si své emoce a pocity a také je
schopen vědomě ovládat své myšlenkové procesy a tělesné pohyby. Poškození těchto schopnosti je společným
znakem konverzních nebo jinak také disociativních poruch. Ty se projevují částečnou nebo úplnou ztrátou
vědomého spojení mezi vlastními vzpomínkami, minulými i aktuálními pocity a řízením vlastních pohybů.(1,2)
Začátek disociativní obtíží je většinou časově spjat s prožitím zásadního životního traumatu, které se
váže k narušení významného sociálního vztahu. Typicky vztahu z raného dětství, jako například o traumatické
zážitky spojené s matkou, otcem nebo jinou vychovávající osobou.(2) Silně negativní prožitek k někomu, kdo je
zdrojem intenzivní psychické nebo fyzické bolesti, ale pro přežití jedince je téměř nebo zcela nezbytný, může
být řešen nevnímáním všech nepříjemných pocitů vázajících se k této osobě. Postižený tak získává možnost si
bezvýchodnou situaci neuvědomovat a nereagovat na ni a zdánlivě nerušeně se dále biologicky a sociálně
vývyjet.(4) Úzkou souvislost disociativních poruch s ranými vztahy potvrzuje i jejich nižší výskyt v případě
přírodních katastrof, válečných konfliktů nebo během holocaustu a naopak častější v případě psychického nebo
fyzického zneužívání v dětství uvnitř vlastní rodiny.(3) Disociace má i některé společné projevy s tak zvaným
„zamrznutí“ savců, tedy stavem, kdy stresovou událost nelze řešit ani útěkem ani útokem a jedinec setrvává
strnule na původním místě.(3)
U části postižených nejsou v minulosti nalezeny život ohrožující situace. Vyskytují se ale často intenzivní
prožitky vlastní viny, zahanbení nebo zoufalství vystupňované až do nutkavých myšlenek na fyzickou agresi
vůči sobě nebo nejbližšímu okolí. Disociace tak může být i nevědomou obranou reakcí, jak se vztahovat
k prožitkům, které by ústily v rizikové destruktivní chování.(3)
Společným rysem všech disociativních poruch je opakování jejich projevů v situacích, které vyvolají
jakékoli vzpomínky na traumatizující prožitky.
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Dotazníky i psychologická vyšetření naznačují, že existuje určitá osobnostní struktura, která má sklon reagovat
na zátěž disociací prožitků. V projekčních testech je pro postižené charakteristická snížená citlivosti na podněty
při zvýšeně silné reaktivitě a introvertních osobnostních rysech.(3) Osobnost také jeví rysy nezralosti a závislosti
a bývají u ní typické rozdíly mezi ambicemi a jejími reálnými možnostmi. Neschopnost naplnit zvýšená vlastní
očekávání ústí v psychické napětí a pocity vlastní nedostatečnosti.(2)
Závažnost disociativních poruch potvrzují i pravidelné doprovázející obtíže, kterými jsou projevy
posttraumatická stresové poruchy, somatizační poruchy, emočně nestabilita, deprese a opakující se sebevražedné
chování.

Základní projevy (4)
Vždy přítomným projevem disociativních poruch je amnézie. Jde o zapomenutí části nebo všech
vzpomínek vážících se k prožitému traumatu. Rozsah zapomnění bývá typicky měnlivý. Existuje však určité
jádro vzpomínek, které je vědomí nedostupné stále, zatímco okolní souvislosti si postižený vybavuje v průběhu
času v různém rozsahu.
Dalšími doprovázejícími projevy v chování a prožívání jsou:
1. Hypnotické nebo extatické stavy a stavy transu. Jde o stavy, kdy dochází k zásadním změnám
v intenzitě a rozložení pozornosti na podněty z okolí. Většina podnětů není téměř vnímána a jiné, i
třeba velmi drobné, mohou vyvolávat intenzivní odezvy v myšlení, cítění a chování.
2. Fantazijní postavy. Od běžných dětských smyšlených postav se liší tím, že zasahují do schopnosti
běžného sociálního chování. Charakteristická je ztráta kontroly nad těmito fantaziemi, které se objevují,
aniž by si to postižený přál. Navíc jednotlivé postavy bývají mezi sebou v konfliktu.
3. Prožívání změněných stavů sebe sama, nebo pocitů více střídajících se identit sebe sama. Postižený
může prožívat trvající nebo opakující se epizody odpojení a odcizení se od svého cítění, prožívání a
vědomí si sebe sama. Typický je pocit sebe sama jako naprogramovaného robota nebo sledování se
jako herce ve filmu. Tyto krátké depersonalizační epizody se ale objevují i u poloviny zdravých jedinců.
Více identit má pak podobu střídajících se ego stavů s vlastním emočním laděním, povahou i
vzpomínkami a představami. Jedinec tak v čase vykazuje více osobnostních profilů, které o sobě
navzájem mohou a nemusí vědět.
4. Náhlé a významné změny v emočním nastavení a chování, které jsou vyvolány podněty souvisejícími
s disociovanými myšlenkovými obsahy.
5. Změny ve vnímání smyslových podnětů nebo ovládání vlastního těla. Tělesnými projevy mohou být
jak různé bolestivé stavy a změny v citlivosti, tak úplné omezení pohyblivosti končetin nebo celého
těla.
Dalšími projevy jsou ty, které souvisí s prožitým traumatem. Sem patří znovuprožívání traumatu v podobě
nočních můr nebo denních fantazií. Tyto, tak zvané flashbacky, přicházejí náhle a nechtěně. Postižený má pocit,
jako by situaci znovu plně prožíval, byl znovu jejím bezmocným účastníkem a přitom nemá žádnou možnost
vědomého ukončení těchto fantazií. Hypervigilance je stav stálého zvýšení psychického napětí. To se projevuje
poruchami koncentrace během dne a narušením délky a rozložení spánku v noci. Posledním rysem pak je
vyhýbavost podnětům nebo situacím, které souvisí s prožitým traumatem. Také se objevují různé typy
sebepoškozujícího chování. To bývá ukrývané a pravděpodobně umožňuje chováním z části ovládané prožívání
negativních pocitů, které vyvolalo prožité trauma a reálné vzpomínky na něj.

Klasifikace (1,2)
Dělení disociativních poruch se jen velmi málo liší mezi dvěma v současnosti užívanými medicínskými
klasifikačními systémy. Jedním je Americkou psychiatrickou společností vydávaný a v USA platný
Diagnostický a statistický manuál mentálních poruch. Druhým pak Mezinárodní klasifikace nemocí a
souvisejících zdravotních problémů (aktuálně její 10. revize), kterou vydává Světová zdravotnické organizace a
v jejíž členských státech, včetně České republiky, je platná. Disociativní poruchy v ní mají kód F44.x, kdy x
naharzuje číslice definující konkrétní poruchu.
Disociativní amnézie (F44.0) je definována jako neschopnost vybavit si důležité vzpomínky, které se obvykle
váží k traumatizujícímu prožitku. Podmínkou je, že stav zapomnění nelze vysvětlit poškozením mozku,
intoxikací návykovou látkou nebo jen běžnou zapomnětlivostí postiženého. Rozsah amnézie je typicky měnlivý,
ale existuje určité jádro vzpomínek, které si postižený v bdělém stavu není schopen vybavit. Častěji se tato
porucha vyskytuje u žen a v období adolescence a časné dospělosti.
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Disociativní fuga (F44.1) označuje stav náhlého a neplánovaného opuštění bydliště se současnou neschopností
si částečně nebo zcela uvědomovat svou předchozí existenci. Zůstává ale zachována péče o sebe sama. Pokud se
na novém místě vytváří nová osobnostní identita, trvá obvykle několik dní. Jen výjimečně se utváří na delší
časové období.
U disociativního stuporu (F44.2) dochází k významnému nebo úplnému omezení vědomých pohybů a chybí i
normální reakce na podněty jako je například světlo, hluk nebo dotek. Stupor se může objevit i ve zcela
neobvyklých a nepřirozených tělesných polohách. Normální svalové napětí a dechové pohyby zůstávají vždy
zachovány.
Ztráta pocitu osobní identity a plného uvědomování si svého okolí je hodnocena jako stav transu a posedlosti
(F44.3). Pozornost jedince se při nich zužuje na velmi omezený počet podnětů v okolí a stav je často doprovázen
opakováním bezúčelných pohybů nebo postojů.
Za disociativní motorické poruchy (F44.4) je označována neschopnost nebo omezení určitých pohybů.
Nejčastější je ztráta schopnosti ovládat končetiny, ale patří sem i například psychogenní posttraumatická afonie
(psychicky způsobená ztráta hlasu).
Epileptickým záchvatům jsou podobné disociativní záchvaty (F44.5). Na rozdíl od nich ale jen zřídka dochází k
úniku moče nebo stolice a k poranění postiženého během křečí nebo úvodního pádu na zem.
Disociativní anestezie a ztráta citlivosti (F44.6) na určité části těla může být doprovázena i pocity mravenčení
nebo bolesti. Patří sem i smyslová postižení, jako například poškození zraku s rozmazaným viděním nebo
zúžením zorného pole (tunelové vidění). Pro výše uvedené motorické poruchy i poruchy citlivosti je typické, že
rozsah postižení odpovídá pacientově představě o funkci těla a nikoli jeho skutečné anatomické stavbě. Obdobné
obtíže se také typicky objevily již v minulosti u někoho z jeho blízkých.
V případě současných projevů více disociativních poruch diagnostikujeme smíšenou disociativní poruchu
(F44.7). Pokud nelze projevy přiřadit k žádné jmenované diagnóze, uzavíráme stav jako jiné disociativní
poruchy (F44.8). Patří sem například Ganserův syndrom, který je typický podáváním tematicky správných ale
obsahově výrazně nesprávných odpovědí (například: dvě a dvě je sto třicet šest). Také se sem řadí literárně
nejznámější disociativní porucha, klasifikovaná jako mnohočetná porucha osobnosti. U postiženého se
vyskytují dvě a více osobnostních identit s vlastními vzpomínkami, pocity i povahami. Počet takto vzniklých ego
stavů se pohybuje mezi jedním a padesáti. Přeskoky mezi nimi jsou náhlé a vázané na změny v celkovém
emočním ladění postiženého. Často je vyvolávají například stresové situace nebo hypnotické a relaxační
techniky.
Disociativními poruchami nejčastěji trpí děti a mladiství. Necelých čtyřicet procent poruch u nich tvoří
disociativní záchvaty. Souviset to může s ještě nevyzrálými nervovými drahami mezi mozkovou kůrou
zodpovědnou za smyslové podněty a hlubšími podkorovými oblastmi mozku, které jsou spojovány s emočním
prožíváním.

Historie
První známý případ pacientky s mnohočetnou poruchou osobnosti popsal v roce 1646 renesanční lékař
Paracelsus. Zmiňuje ženu, která si v jedné ze svých identit ukradla peníze a v jiné si toho nebyla vědoma.(3)
Léčebnou metodou tehdy bylo přikládání magických předmětů a později dlaní k tělu postiženého.(1) Skutečně
efektivním přínosem bylo asi až zavedení hypnoterapie. V druhé polovině 18. století jí popsal německý lékař
Franz Anton Mesner (1734-1815). Začátek novodobého systematického výzkumu disociativních poruch se
datuje do roku 1908, kdy americký lékař Morton Henry Prince (1854 – 1929) měřil kožní odpor nad různými
částmi mozku při slyšení různých emočně významných slov. Zjistil, že se odpor liší v závislosti na tom, kterou z
identit postižený právě prožívá.(3)

Terapeutická doporučení (4)
Mezinárodní společnost pro studium traumat a disociací vydala doporučené postupy terapie postižených
a dle fází léčby je rozdělila následovně.
Obsah úvodního vyšetření
Je třeba zaznamenat všechny projevy disociativních poruch. Těmi jsou: šíře amnézie traumatických
prožitků, fantazijní osoby v okolí postiženého, zrakové a sluchové halucinace, vtíravé pocity a myšlenky,
nevysvětlitelná ochrnutí části nebo celého těla, změny v kožní citlivosti nebo i smyslové poruchy, jiné obtíže
tělesné nebo sexuální, přetrvávající psychické napětí, pocity odcizení od svých prožitků nebo svého okolí,
sebepoškozování. Důležitý je i přehled o dosavadní medikaci a terapeutické péči a jejich efektu.
Neméně důležité je zmapování všech prožitých traumatických událostí jako například sexuální,
fyzické nebo psychické zneužívání, odmítání vrstevnickou skupinou, svědectví násilného činu, činnost

66

v organizovaném zločinu, narušení raných sociálních vazeb, ztráta blízkých osob a jiná setkání s umíráním nebo
se smrtí.
Pro získání přesnějšího obrazu o všech potížích je důležité získat i výpovědi z okolí postiženého.
Vhodnými zdroji informací jsou rodiče, vychovatelé, přátelé a další rodinní příslušníci.
Důležité prvky v průběhu terapie
Empatické vnímání snižuje stálé napětí postiženého. Spolu se stabilitou terapeutického vztahu
vytváří klíčový pocit bezpečí. Jedině neohrožující a netraumatizující prostředí může změnit způsob vnímání
postiženého z disociativního a osobnost dělícího na integrující a osobnost spojující. Potřebná je též soustavná
spolupráce širšího týmu (ošetřujících lékařů i terapeutů, rodičů, partnerů, vychovatelů, vyučujících). U
nezletilých může být obtížné balancování mezi udržením důvěry vztahu a respektováním zákonných norem
určujících povinnosti ve sdělování informací zákonným zástupcům.
Terapeutické vedení by vždy mělo vést ke vnímání jedince jako jediné, jednotné a úplné osobnosti. K ní patří
všechny projevy v chování, vnímání nebo prožívání, a to i ty, jež se vyskytují v průběhu disociativních stavů. K
tomuto celostnímu osobnostnímu vnímání sebe sama by měl být veden jak postižený, tak také jeho okolí.
Nezbytná omezení v běžném životě (úlevy ve školní docházce nebo lůžková péče), musí být použita
vždy, vyžaduje-li to stav pacienta. Změny v běžných denních aktivitách a sociálních podnětech ale zpravidla
přináší spíše pocit ohrožení a zesílení disociativních procesů, a je proto vhodné je omezit na nezbytné minimum.
Cíle terapie
Základním cílem terapie je sloučení, integrace všech oddělených částí ve vnímání sebe sama i okolí.
Jde o to vytvořit trvalý stav plného uvědomovaného prožívání vlastních emocí a prožitků a plného ovládání
tělesných pohybů. V terapii je nutné dlouhodobé zaměření na důvody a pocity, které brání integraci prožitků.
Hledá se nové nedisociativní řešení konfliktů mezi protichůdnými pocity a přáními. Pomoci mohou herní terapie
a relaxační techniky zdůrazňující konfliktní situace a nabízející jejich alternativní řešení.
Postižený prožil v minulosti reálnou situaci vlastní bezmocnosti. Následně ji opakovaně prožívá během
flashbacků i všech disociativních stavů. Terapie by proto měla podpořit každý minulý i současný pocit vlastní
moci a vědomého řízení vlastního chování. Pocit bezmoci může oslabit i znalost reálných příčin, hloubky i
důsledků minulých prožitků. Snaha postiženého vyhnout se dalším pocitům bezmoci může vést i k zesíleným
dominantním a bezohledným projevům v osobních vztazích. Postupné odhalení a porozumění těmto jevům
podporuje celkovou osobnostní integritu.
Snížení intenzivní vnímavosti a citlivosti k traumatickým prožitkům je dalším terapeutickým cílem.
Obtížné je nastavení míry vystavení postiženého znovuvybavování a znovuprožívání těchto traumat. Při jejím
překročení dochází místo postupné adaptace a integrace prožitků k další traumatizaci. K získání většího odstupu
a schopnosti lépe ovládat traumatické vzpomínky se využívají imaginativní techniky. Někdy pomůže i jen pouhé
vymezení času, který je jim věnován.
S chronickým pocitem bezmoci souvisí i narušená schopnost vyjadřovat negativní emoce. Postižený se
snaží všechny osobní vztahy chránit před předpokládaným ohrožením. Zvýšeně se obává jejich ztráty ve všech
případech, kdyby do nich vnesl své negativní pocity a postoje. Jejich hromadění a neventilování ústí v rostoucí
vnitřní napětí. Úlevu může přinést sebepoškozování, které sjednocuje nepříjemné napětí se skutečným
smyslovým podnětem. Terapeutická práce proto musí být zaměřena i na hledání nových zpracování a
vyjádření negativních emocí a terapeutický vztah může být i prvním, kde se nová vyjádření reálně objevují.
Podpůrné terapie
Rodinná terapie dává prostor k porozumění blízkého okolí obtížím postiženého. Pomáhá i
v odhalování jejich příčin a důsledků. Využití nachází i v následném vyjádření a zpracování traumatických
prožitků a protichůdných emocí.
Hypnoterapie umožňuje poměrně rychle zpřístupnit různé ego stavy postiženého. Vhodná je i pro
nácvik sebeovládání v případech intenzivních prožitků.
Neexistují dostatečně průkazné studie efektu podávání léků u disociativních poruch. V případech, kdy je stav
doprovázen depresí, úzkostí nebo tenzí, se příslušné léky ale zpravidla užívají.
Arteterapie může pomoci v získávání větší sebedůvěry nebo v lepším vyjádření minulého i současného
prožívání.
Skupinová terapie umožňuje skrze různorodé osobní vztahy lépe porozumět vlastním emocím.
Osobnostní stabilitu podporuje i pozitivní prožití vrstevnických vztahů.
Lůžková léčba by měla mít za cíl především stabilizaci stavu, kdy rizika sebepoškozujícího nebo jiného
destruktivního chování nelze zvládnout ambulantní péčí. Snahou by mělo být nalezení nepoškozujících řešení
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krizových situací. Ale zaměření pouze na změny v chování bývá neefektivní a i zde je nutné rozšířit péči na
změny v hlubším emočním prožívání.
Mnoho dětí s disociativní poruchou dochází do běžné školní výuky. Speciální přístup ve vzdělávání si
vyžadují jen poruchy s agresivním chováním, výraznou emoční labilitou nebo sníženou pozorností. Poučení
učitelé mohou dítěti pomoci v lepším monitorování vlastního prožívání a mohou využívat i předem známých
signálů, upozorňujících na změny v chování dítěte. Kreativní školní činnost jako různé individuální nebo
společné projekty a výtvarná výchova mohou pomoci s vyjádřením a pochopením vlastních emocí. S blízkým
vyučujícím může dítě také navázat dlouhodobě stabilní a bezpečný vztah.

Praktická část
První kontakt
Lucie je nyní osmnáctiletá pacientka trpící disociativní poruchou. Poprvé jsme se setkali patnáctého září
2011, kdy jsem se stal jejím ošetřujícím lékařem. Lucie byla tehdy přijata k prvnímu pobytu na Dětské
psychiatrické klinice Fakultní nemocnice v Motole. Doporučena byla ambulantní pedopsychiatričkou pro
úzkostné a depresivní stavy u nerovnoměrně se vyvíjející osobnosti s emoční nestabilitou. Před hospitalizací se
navíc navršilo sebepoškozující chování a záchvatovité obtíže. Ty byly zprvu hodnoceny jako úzkostná
hyperventilační tetanie, tedy stav, kdy zvýšená dechová frekvence (hyperventilace) při masivní úzkosti vyvolá
změny v koncentraci krevních plynů a iontů a ty následně změny ve vzrušivosti nervové a svalové tkáně vedoucí
k poruše vědomí a svalovým křečím (tetanie).
Adoptivní matka Lucie (dále matka) při vstupního rozhovoru uvedla tyto informace:
Porod Lucie proběhl ještě v sanitním voze a bylo nutné ji i křísit. Biologická matka ji během pobytu na oddělení
šestinedělí opustila a Lucie již nikdy neměla kontakt s nikým z biologické rodiny. Adoptivní rodiče (dále rodiče)
ji získali do péče, když jí bylo sedm a půl měsíce. Bylo to jen den poté, co ji poprvé uviděli v kojeneckém
ústavu. Matka tehdejší situaci popisuje takto: „Apatičnost dcery po adopci jsme si vysvětlovali v té době
probíhajícím lehkým infektem, ale ona taková zůstala dále. Okolí zprvu zkoumala pouze palcem, nepřetáčela se
z břicha na záda ani naopak a trvalo dva a půl měsíce, než se začala chovat tak, jako že je u nás doma.“
Lucii byly dva roky, když rodiče adoptovali druhé dítě, nevlastního bratra Lucie, Lukáše (dále bratr).
Bylo mu tři a půl měsíce, když si ho vezli z kojeneckého ústavu domů. Narodil se bez jedné ledviny a trvale
trpívá častými záněty dýchacích cest. Psychiatricky se léčí pro poruchu pozornosti s hyperaktivitou a docházel
ke stejné pedopsychiatričce jako Lucie. Studuje víceleté gymnázium a volný čas tráví hraním fotbalu a
počítačových her. Lucie si sourozence velmi přála a vztah k bratru má pozitivní a ochranitelský.
Psychické obtíže se poprvé objevily v sedmé třídě základní školy. Matka byla již dopředu varována
skvělou učitelkou na prvním stupni, zda nechce zvážit přechod Lucie na jinou školu. Ta ještě bez zjevných potíží
zvládla celou šestou třídu, ale v sedmé se začaly projevovat významné problémy s třídním kolektivem. Tehdy to
rodičům nesdělila a až mnohem později se matka dozvěděla, že ji dvě spolužačky, dvojčata z rozpadající se
rodiny, obvinily z krádeže deseti tisíc a pak se jí vysmívaly před zbytkem třídy, jak jejich „žert“ bere vážně.
Matka ví, že Lucie v konfliktních situacích vždy ustupuje a snaží se druhým zavděčit nebo si jejich přízeň i
koupit. V sedmé třídě ještě byl problémem s učitelkou na fyziku a matematiku. Ta Lucii ponižovala a v průběu
hodiny jí řekla, že je tlustá a hloupá. Až později během společného terapeutického sezení matka dodává, jak ji
uvedená situace rozčilila. Navštívila tehdy opakovaně dotyčnou učitelku a mezi čtyřma očima ji obvinila
z neprofesionality a poškozování dětí. Od ředitelky školy požadovala aktivní řešení nastalé situace s pohrůžkou
školní inspekcí. Po jejím oznámení o sníženém osobním hodnocení učitelky se rozhodla Lucii po konci školního
roku ze školy odebrat. Právě v období kritických obtíží se spolužáky i učiteli se poprvé objevily kolapsové stavy.
Ten první se odehrál doma, když se Lucie měla vrátit po vyléčené angíně zpět do školní výuky. Matka jej
popisuje takto: „Sesunula se na zem, až vysadila dveře z pantů, ale neomdlela a nic si neudělala. To se v
následujícím týdnu opakovala asi třikrát.“ Lucii vyšetřili v Thomayerově nemocnici v Praze. Obtíže ustaly, ale
jejich příčina nebyla nalezena.
Na začátku osmé třídy Lucie přešla na novou školu. Skamarádila se tam se spolužačkou, která měla za
sebou také zkušenost se šikanou třídním kolektivem. Od ní se nejspíš naučila sebepoškozovat. Aby ukryla
vzniklé rány a jizvy na rukou, nosila dlouhé rukavice. Tehdy situaci poprvé řešili s odborníkem a vyhledali svou
známou psycholožku. Došlo ke zlepšení, ale po devíti měsících se začala Lucie znovu sebepoškozovat. Nechtěla
ale vyhledat odbornou pomoc a situace se znovu zlepšila až po úspěšném přijímacím řízení na střední školu.
V květnu 2010, kdy už Lucie chodila do prvního ročníku střední pedagogické školy, zemřela matka
adoptivního otce (dále otec). Její vztah k Lucii byl dle matky „krásný“. Společně trávily hodně času a babička ji
aktivně podporovala. Sama Lucie popsala jako velmi těžký okamžik, když viděla po úmrtí babičky otce, matku i
bratra plakat. Sebepoškodila se a o měsíc později se znovu objevil i záchvat doprovázený intenzivními obavami
ze smrti. Během následného krátkého pobytu na pediatrické klinice Fakultní nemocnice Královské vinohrady jí
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nasadili antidepresiva (Zoloft 50 mg denně) a začala docházet do pedopsychiatrické ambulance. Pro
nedostatečnou efektivitu nasazeného antidepresiva byl v lednu 2011 nasazen ještě stabilizátor nálady
(Lamotrigin 50 mg denně).
Zhoršení potíží, pro které byla doporučena lůžková péče na klinice v Motole, matka popsala
následovně. Lucie odjela na soustředění v šermu a s sebou si vytvořila velmi detailní rozpis toho, čemu se kdy
bude věnovat. Přestože se ji instruktoři snažili šetřit, sama si začala zátěže přidávat. Přestala telefonovat
rodičům, což později vysvětlila tím, že přemýšlela nad tím, proč se poškrábala. Zpětně mluvila o tom, že během
soustředění se ve snech viděla na pohřbu babičky, kterou také přes den slýchávala mluvit. Měla také denní živé
představy, v nichž se jí vracela pět let stará historie. Tehdy se na táboře skamarádila s holkou, která o dva měsíce
později zemřela při autonehodě. Uvedené silné, nechtěné a nepříjemné představy jsou nejspíše první známé
Lucčiny flashbacky. Matka dále situaci s kamarádkou doplnila o to, že když se Lucie o její smrti dozvěděla,
přestala téměř úplně reagovat a dva dny dokázala chodit pouze s pomocí berlí. Pravděpodobně jde o popis
disociativní motorické poruchy. Tomu napovídá i to, že se stav náhle a zcela upravil při první návštěvě
rehabilitačního lékaře.
Ke konci šermířského soustředění se již Lucie nedokázala klidně vyspat a poslední den se objevil další
hyperventilační záchvat. Po převozu sanitou v nemocnici v Plzni dostala jednorázově medikaci ke zklidnění a
prevenci možné epilepsie (preparát Apaurin) a byla propuštěna domů. Další záchvat se objevil týden po konci
soustředění na šermířském tréninku. Počet záchvatů stále rostl.
Matka celkově hodnotí Lucii jako spíše k okolí apatickou, jen někdy se chovající jako „uzlíček nervů“.
Povahově jí pak vnímá jako submisivní, hodnou, pečlivou a úzkostnou. Ví, že má také silnou potřebu udržování
pozitivních a podpůrných mezilidských vztahů.
Zvláštností při pohovoru bylo, že přestože matka otevřeně mluvila o Lucii jako o adoptované, při detailních
dotazech uváděla, že o této skutečnosti kromě užší rodiny nikdy neví, a to včetně Luciiných kamarádů.
Matka vystudovala Fakultu tělesné výchovy a sportu na Karlově univerzitě. Dlouhodobě závodně plavala a byla
i úspěšnou olympioničkou. Nyní pracuje jako odborná asistentka na pedagogické fakultě. Má dva mladší bratry a
ve své části rodiny je jediná, na koho všichni dají a to včetně její jinak dominantní matky. Sama o sobě říká, že
„když moje práce není výkonová, tak mě nebaví“. Nepřeje dětem, aby si prošly stejně náročným životem
sportovce jako ona. Přesto v souvislosti se sportem ráda vzpomíná na dobré přátelé a vzdálená místa, která
mohla poznat. Pokud si adoptované děti zvolí sportovní kariéru, a Lukáš stále má aktivní zájem o fotbal, nebude
jim bránit a podpoří je.
Otec vystudoval České vysoké učení technické a nyní pracuje jako produktový manažer. Manželka o něm říká,
že dal přednost vzdělání a zanechal moderního pětiboje, i když na republikové úrovni obsazoval přední místa.
Doposud se aktivně, ale pouze amatérsky věnuje šermu. Jeho bratr trpěl depresivními stavy a kromě medikace
byl léčen i elektrokonvulzní terapií (účinná metoda využívající elektrický proud a používaná v případech
závažných depresí při nedostatečném efektu léků).
Ve vstupním příjmovém pohovoru Lucie uvádí, že ji baví hudba. Sama hraje na několik hudebních nástrojů
(flétna, kytara, saxofon, klavír) a přála by si jednou vyučovat hru na flétnu u předškolních dětí. Ráda by také
porozuměla lidskému chování a líbila by se jí proto i například práce lékařky.
Pokud si může vybrat, raději se drží stranou hlavního dění. Dokáže se s lidmi sice rychle seznámit, ale ze
začátku z nich mívá strach. Ví, že není průbojná a že ráda pečuje o druhé. Bratra a psa jmenuje jako ty, pro něž
je schopná udělat více než pro sebe. Bratra si „vybrala sama“ a pamatuje si, jak ho poprvé kolíbala v kojeneckém
ústavu. O vztahu k rodičům říká, že s „maminkou a tatínkem je to hrozně fajn“. Ochotně hovoří o svém nadšení
pro sportovní šerm a je to jediná chvíle rozhovoru, kdy sama aktivně rozvíjí téma.
Sebepoškozuje se od sedmé třídy, ale raději tomu říká, že si "dělá jizvy". Označení sebepoškozování se jí nelíbí.
Při přijetí u Lucie dominovala pokleslá nálada, ve slovním kontaktu pak spíše pasivita. Emoční projev byl málo
vyjádřený a to i při popisu silných pozitivních a negativních emocí. I na různé podněty během rozhovoru
reagovala méně silně, než je obvyklé. Patrné bylo vyhnutí se náročným tématům, mohlo být ale i nevědomé.
Z rozhovoru s matkou byla zřejmá opakovaná traumatizace, včetně podezření na možné fyzické poškození
během komplikovaného porodu. Nezpochybnitelné bylo narušení vztahu k základní mateřské osobě během
prvního roku věku, pro jehož závažnost svědčilo i dočasné opoždění psychomotorického vývoje. Akcentované
úzkostné rysy Lucie se projevují zejména v sociálních vztazích a pacientka na ně měla částečný náhled. Potřeba
stálého pozitivního přijetí byla nutkavého charakteru a byla jí zřejmě podřízena i snaha vyhýbat se ve vztazích
jakýmkoli rizikovým podnětům. Lze tak vysvětlit i opakované utajování nepříjemných zážitků před nejbližším
okolím a nevyjadřování negativní emocí ve vztazích.

Průběh terapie
První hospitalizace
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Od prvního kontaktu Lucie velmi dobře spolupracovala. Bez pozorovatelných obtíží dodržovala veškerý
nastavený režim. Dá se říci, že ochotně splnila každý požadavek nebo přání personálu. Jako ukázku lze popsat
situaci, kdy jí bylo navrhnuto, že by na velké vizitě před všemi lékaři mohla zahrát na flétnu. Tento nabídnutý
úkol při první příležitosti splnila a to bez projevu napětí nebo trémy, ale také bez známek nadšení nebo
uspokojení. Pozorovanému neprožívání emocí odpovídala i Luciina neschopnost je v sobě rozpoznat. Tato
zmatenost ve vlastních prožitcích, označovaná také jako alexithymie, se ukazuje jako Luciina charakteristická
vlastnost.
Lucie se bez obtíží začlenila do kolektivu pacientů kliniky. Během obou hospitalizací navazovala vztahy téměř
se všemi ve svém okolí. Plnila v kolektivu stmelující funkci a bylo typické, že mnoho pacientů trávilo čas v její
těsné blízkosti. Zmíněnou vyhýbavost konfliktům ve vztazích dokumentuje například její touha po hře na
hudební nástroje. Tu uspokojovala pouze o samotě a odůvodňovala to tím, že hrou nechce rušit nikoho jiného.
Nikdo nic takového ale nikdy nenaznačil a Lucie byla překvapená, že někteří z pacientů naopak projevili o její
hru zájem. Lucie opakovaně zmínila, že jí obtíže nedělají jen konflikty v jejích vlastních vztazích, ale i ve
vztazích v jejím okolí a tedy i všechny, co právě probíhají mezi ostatními pacienty.
V každodenních pohovorech Lucie popisovala průběh předchozího dne. Při snaze o rozšíření tématu se pak
nejčastěji věnovala obtížím posledních týdnů. Slovní projev byl i dále velmi stručný přes jinak zjevný zájem o
osobní kontakt. Své požadavky stran léčby byla schopna zformulovat pouze na přání ukončení záchvatů. Sama
nepřinášela obtížná témata z minulosti a na cílené dotazy je jen nezúčastněně popisovala. Stav na mě působil
dojmem, že nevnímá osobní význam těchto prožitků a ani jejich možnou souvislost s následnými a stále
trvajícími obtížemi. I svou adopci považovala za proběhlý a uzavřený děj, k němuž se není třeba vracet. Na dotaz
po důvodech jejího utajení před přáteli neodpověděla. Jejímu možnému odkrytí se sice nebránila, ale nedokázala
si nijak představit jak a kdy by k němu mohlo dojít. Zde se asi projevilo Luciina nesdílení vlastních prožitků s
ostatními, ale možná i strach, že poskytne okolí podnět, který by mohl sloužit jako podklad posměchu.
Jedenáctý den hospitalizace došlo k hyperventilačnímu a tetanickému záchvatu. Během něho Lucie seděla
několik minut strnulá na židli a na všechny dotazy odpovídala pouze větou: „Někdo říkal, že na protějším
oddělení je to horší“. Zpětně si průběh záchvatu nebyla schopná vybavit. Pravděpodobným podnětem byl asi
uskutečněný přesun mezi odděleními kliniky a Lucie později dodala, že jí jedna z pacientek před ním varovala.
K druhému kratšímu záchvatu došlo asi po týdnu, kdy na stejné oddělení byla přijata Luciina spolužačka ze
třídy. Během záchvatu nijak nekomunikovala a opět došlo k jeho „zapomenutí“.
Za hospitalizace proběhlo psychologické vyšetření. Dle jeho závěru převládalo úzkostně depresivní prožívání a
problémy se sebeprosazením při celkové orientaci na vlastní výkon. Osobnostní nejistota se nejvíce projevovala
v nových situacích, kdy se objevilo až vztahovačné nastavení. Intelekt se pohyboval mírně pod průměrem
s patrným rozdílem mezi jeho vyšší verbální a nižší performační složkou. Výše hodnocená a vzděláním získaná
složka intelektu oproti té nižší, vrozené je častou známkou školního přetížení, které může i nemusí být
iniciováno přímo Lucií. Závěr o výši intelektu pro mě byl překvapivý. Pro široký hudební talent jsem Lucii nejen
já pokládal za nadprůměrně schopnou. Vyšší očekávání podpořil i její emočně odtažitý projev, který lze vnímat
jako již vytvořenou osobnostní stabilitu a celkovou vyzrálost. Rozpor mezi očekáváním okolí od Lucie a jejími
skutečnými schopnostmi musel dále přispívat k obtížím v mezilidských vztazích.
Psychologické vyšetření doporučilo i více strukturované domácí vedení. Odlehčilo by vytvořením méně
náročných požadavků, než jaké má Lucie sama od sebe. Je otázkou, zda informování rodiny o výsledcích
vyšetření povede jen k uvedené úlevě. Možné zjištění vlastních reálných možností by mohlo u Lucie vést i
k prohloubení pocitů vlastní nedostatečnosti a navýšit tak i snahu o jejich překonání. Prokázaná dobrá spolupráce
obou rodičů a jejich trvale vyjádřená emoční podpora Lucii byla důvodem k otevření tohoto tématu. Ukázalo se,
že její schopnosti dobře odhadovali.
Sedmnáctého října, měsíc po začátku hospitalizace, Lucie sama vnímá změny ve svém chování. Již dokáže
v kontaktu s rodiči nebo se mnou oponovat a žertovat. K tomu poznamenává, že i rodiče si všímají této změny.
Snížení úsilí o plné vyhovění druhému ale u ní vyvolalo i obavy z nově hrozících a spíše nereálných rizik. Lucie
se tak například zmínila, že se nyní více podobá hyperkinetickému a více konfliktnímu bratru.
O týden později jsem s pacientkou probíral situaci z předcházejícího odpoledne. Jedna z pacientek, která
v kolektivu nebyla oblíbená, se napila z hrnku, ve kterém byl rozpuštěn tělový krém. K tomu Lucie řekla, že
s jinou pacientkou zkoušely, jak se krém ve vodě rozpouští. Nedokázala nijak zdůvodnit, proč uvedený pokus
prováděli v hrnku někoho třetího, a sama dodala, že by určitě nedokázala být zlá a vztahové problémy by
rozhodně řešila jinak. Vzhledem ke všem okolnostem se cílený úmysl jevil téměř jistý a podporoval tak teorii o
snížené schopnosti přijatelně vyjádřit negativní emoce ve vztazích.
Na zkušební dvoudenní propustce došlo k opakování záchvatu. Na hodině šermu, kam vyrazila společně s otcem,
začala náhle zrychleně dýchat. Stav sám po chvíli přešel a neobjevily se ani křeče, ani amnézie. O týden později
si Lucie založila deník a zapsala: „Chci se naučit šermovat tak, jak šermuje taťka…. Myslím ale, že tak dobře,
jak šermuje on, tak já tak dobře šermovat nebudu.“ Potvrdil se tak velký osobní význam šermu i otce.
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Pro zhoršení obtíží v druhé polovině hospitalizace a jiným známkám úzkostně-depresivního prožívání
byla upravena podávaná medikace. Stabilizátor nálady Lamotrigin byl postupně zcela vysazen a navýšeno bylo
antidepresivum Zoloft na dvounásobnou dávku (z 50 na 100 mg denně).
Po dalších cvičných propustkách s nezávažnými obtížemi (dvakrát krátký záchvat úzkosti bez nutnosti
odborného zásahu) byla Lucie druhého listopadu 2011 po jednom a půl měsíci hospitalizace propuštěna do
ambulantní péče. V souladu s přáním Lucie i jejích rodičů byla zahájena má ambulantní psychoterapeutická péče
při pokračování v původní ambulanci psychiatrické.
Období mezi hospitalizacemi
Ambulantní terapeutická sezení mezi hospitalizacemi probíhala od listopadu 2011 do ledna 2012. Sezení byla
zpravidla jedenkrát týdně a opakovaně byli přítomni i Luciiny rodiče. Společná sezení byla věnována popisu a
porozumění obtíží, individuální pak zesílení málo vyjádřených emocí a na jejich hledání, pokud nebyly k
prožitkům vůbec vytvořeny. Záměrem bylo i slučování všech dostupných životních událostí v ucelený a Lucii
srozumitelný systém. Častým obsahem sezení bylo poskytování informací o typickém průběhu obtíží při raném
opuštění matkou, při pobytu v kojeneckém ústavu a při výchově v adoptivní rodině.
Pět dní po propuštění z hospitalizace Lucie prodělala ve školní výuce další záchvat. V deníku o něm napsala:
„Výborný. Kde jsem se asi tak mohla zase probudit po začátku občanky. Aha… na Vinohradech na dětském
oddělení, zase. Aha? A kdo tady je? No samozřejmě.. moje sestřička a moje paní doktorka. Výborně. To není
fair… Myslela jsem si, že se mi to už nestane, ale bohužel… Proč se to takhle stává? Takhle blbě? Proč ne? No,
zítra pojedu domů, takže to bude fajn. Pojedu i plavat do Brandýsa. Už se zase budu flákat. Ne, to ne. Snad půjdu
ve středu do školy. Už jsem chyběla dost dlouho. Je to hrozný být opět v nemocnici. To není fair… Je to opravdu
divný pocit… opět na Vinohradech…“ Ze zápisu je patrné kolísání mezi nepřímo vyjádřeným vztekem a pocity
bezmoci. Zápis obsahuje i krátký pozitivně a do budoucnosti orientovaný úsek rychle přecházející v zaměření na
školní úspěch. Po záchvatu jí byla ambulantní pedopsychiatričkou navýšena dávka antidepresiva (100mg Zoloftu
denně navýšeno na 150mg) a navíc dostala recept na preparát snižující napětí a úzkost (Lexaurin), který měla
užívat podle potřeby před stres vyvolávajícími situacemi.
Další záchvat následoval po týdnu (čtrnáctého listopadu 2011) a objevil se opět ve školní výuce. Ošetření a
zhodnocení stavu proběhlo ve Fakultní nemocnici v Motole službu majícím psychiatrem. Zpráva popisuje
hyperventilační tetanický záchvat, při kterém byl znovu do svalu injekčně podán Apaurin. Ten se při
záchvatovitých onemocnění podává téměř vždy, protože nikdy nelze jistě vyloučit počínající epilepsii, u které je
velmi efektivní. Významně snižuje ale i psychické napětí a úzkost. Protože navrženou hospitalizaci Lucie i její
otec odmítli, došlo alespoň k úpravě podávaných léků. Anxiolytikum bylo zavedeno do pravidelné medikace
(Lexaurin 1,5mg denně). Důsledkem opakujících se záchvatů ve školní výuce bylo i definitivní přerušení třetího
ročníku s plánovaním jeho opakování po stabilizaci zdravotního stavu.
Existovala dvě témata, která v průběhu terapie Lucie sama nikdy nezmínila a bránila se jim více věnovat.
Jednalo se o intimní vztahy a vnímání vlastní postavy. Zcela výjimečný je proto i zápis v deníku z listopadu
2011: „..dneska jsem zjistila, že podle váhy jsem přibrala od prvního vážení 1,5 kg. S tím musím něco dělat.
Takže zavedu následující opatření: ŽÁDNÉ PRIBIŇÁČKY apod… To zase shodím určitě dolu . Když se budu
snažit, tak to půjde. Nejsem žádná lemra přece.“ Nevyrovnanost, sebekritičnost a vysoká očekávání se projevila i
v této oblasti.
V období mezi hospitalizacemi Lucie vyslovila přání sestavit mládežnickou hudební skupinu. Pro možnost
zvýšení sebevědomí v oblasti, v níž má nezpochybnitelný talent, jsem ji v tom podpořil. Lucie s kamarády začala
vše velkolepě plánovat. Nikdy se ale nedostala dál než k plánovacím schůzkám. Selhání nejspíše vyvolalo její
velké nadšení nesdílené okolím. Příčinou mohlo být i Luciino nastavení ve vztazích k druhým, které bylo patrné
i během obou hospitalizací. Lucie vždy navazovala vztahy buď velmi aktivní a pozitivní nebo naopak pasivní a
negativní. Obdobně popisovala i schůzky s potenciálními členy kapely, kdy dotyčného nejdříve velmi
vychválila, aby se na dalším sezení jen okrajově zmínila, že se do skupiny nehodí a rozhodně v ní nebude.
Udržovat přijatelnou rovnováhu mezi sebeprosazením a ustupováním okolí při zakládání hudební skupiny bylo
pro Lucii pravděpodobně nemožné.
Sedmnáctého prosince proběhl další záchvat během návštěvy šermířských závodů. Byla navýšena léčba úzkost
snižující medikace (Lexaurin navýšen na 2,25 mg denně). Po dalším záchvatu dne 5. ledna 2012 byla Lucie
přijata k druhé hospitalizaci na Dětské psychiatrické klinice.
Druhá hospitalizace
Pátého ledna 2012 si během dne Lucie do deníku zapsala: „Nevím, co se děje, ale pořád před sebou vidím, jak
všichni, kteří jsou s mámou na školení… jak je zavalila lavina, když jely na lyžích… všichni umřeli. Nevím, co
to je, ale pořád to mám před očima, pořád – nejde se toho zbavit. Nevím, co mám dělat. Je to hrozně divný.
Hrozně moc se bojím, že se tam něco stane, já to nechápu. Tohle se mi ještě nikdy nestalo…. Sakra, nevím, co
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mám dělat… sakra. Je to pořád horší a horší. Co to sakra je?“ Lucie znovu popsala průběh typických
flashbacků. Obsahem ale tentokrát nebyla minulá traumata, ale úzkostná fantazie.
V den uvedeného zápisu prodělala večer další záchvat. Po podání Apaurinu záchrannou službou a převezení do
nemocnice byla Lucie přijata k druhé psychiatrické hospitalizaci. Ve vstupním vyšetření byla popsána pouze
menší sdílnost. Hospitalizace začala pátého ledna a po dvou a půl měsíci skončila šestnáctého března 2012.
Lucie si opět bez obtíží zvykla na režim oddělení. Těžší tentokrát bylo zapojení do nejednotného kolektivu
pacientů. Čtvrtý den hospitalizace Lucie zmínila a i do deníku zapsala své obtíže s některými děvčaty: „Ty tři
jsou fakt tupohlaví!!! Fakt to tady celý rozbíjej - tu partu.! Ale my vydržíme i tohle. Musíme se s tím nějak
poprat. Nesmíme to vzdát! Budeme s tím bojovat… Na bezbranném člověku testovat svoje představy, že jsem
king a řídím celý svět, to je fakt trapný a velice ubohý! Nesnáším to.“ V kontrastu s ostrým vyjádřením v deníku
Lucie odmítala, že by cítila vztek a byla odhodlaná podporovat vzájemné nepřátelství. Expresivně vyjádřené
odmítání projevů jakékoli dominance je zřejmě klíčové a souvisí nejspíš s minulými prožitky šikany. První
záchvat této hospitalizace se objevil den po uvedeném zápisu během skupinové terapie. Tématem byly vzájemné
vztahy mezi pacienty. Souvislost záchvatu s chováním děvčat na oddělení se sama nabízí a Lucie jí neodmítala.
Další záchvat přišel následující den. Objevil se během večerky, kdy se děvčata na pokoji bavila o svých
blízkých, kteří byli postiženi rakovinou. Poslední, co si Lucie zpětně vybavila, je vzpomínka na babičku, která
před necelými dvěma lety na rakovinu zemřela.
Tématem denních terapeutických rozhovorů bylo upřednostnění potřeb druhých před vlastními. Strach z
ohrožení a ze ztráty vztahu, který je pravděpodobným podkladem tohoto submisivního chování, byl ale jako
téma otevřen až později. Znovu se projevila i zvýšená sebekritičnost, když Lucie do deníku zapsala: “Když
někoho vidím, že mu něco je, tak se mu za každou cenu snažím nějak pomoci… Prostě neumím vypnout, což je
fakt blbý..“
Během následujících čtrnácti dnů měla Lucie deset záchvatů. Byla provedena různá tělesná vyšetření k vyloučení
jiného než psychického podkladu takového zhoršení stavu. Pediatrické a neurologické vyšetření stejně jako
laboratorní nález a EEG bez a i po spánkové deprivaci jinou příčinu ale nenalezlo. Lucie popsala stav
psychického i fyzického vyčerpání a rozčílení nad každodenními záchvaty. Stejně tak mluvila i o špatných
vztazích v kolektivu. Přesto byla zjevně potěšena oslavou svých osmnáctých narozenin na klinice, když si do
deníku zaznamenala: “Bylo to něco úžasného, co se už opakovat nikdy nebude. Pro mě to byl ten nejhezčí den,
protože když se domluví celé oddělení, je to naprosto nepřekonatelné.“ Kolísavost a křehkost psychického stavu
potvrdil záchvat, který se objevil ještě ten den večer.
Utajování projevů vlastní beznaděje, jako forma snahy o neohrožování vztahů s druhými, a intenzivní potřeba
upřednostnit druhé byla silně vyjádřena v zápisu z následujícího dne. „Nechci v tom být.. znovu v depresích,
s věčně pořezanou rukou.. A tvářit se, že se nic nestalo, nosit dlouhý rukávy, kecat, kde jsem se odřela apod….
sakra, co to se mnou je? Musím se vzpamatovat a zabojovat. Jinak to nepůjde. … zvládám to jenom, díky
holkám. Rozhodně o ně nechci přijít, to by mě moc mrzelo…. Deprese? Jo asi jo.. ke všemu jsem se dozvěděla,
že Míša jde zítra domů…. Bude to OK, ale štve mě to. Dnešní celý den nosím na sobě masku, jako kdyby se nic
nedělo, bohužel musím mít masku, aby si všichni nemysleli, že jsem v depresi…. Dál to takhle nedávám. Hrozně
bych si přála, aby vše bylo Ok. Hlavně chci, aby všichni byli zdraví a v pohodě… Prostě si všechno vybojují a
povede se jim to. To je moje největší přání…. Upřímně? Jo, bojím se o všechny ostatní. Nevím proč.. nevím, co
se se mnou děje… Asi za to můžou záchvaty nebo já už vážně nevím. Je to minimálně zvláštní. Proč? To není
fér. Nic v životě není fér, s tím se musí každý smířit.“
Z rozhodnutí vedení oddělení bylo zkušebně přistoupeno k podávání placeba během záchvatů místo Apaurinu.
Do svalu podaná injekční stříkačka obsahovala již jen fyziologický roztok a žádnou účinnou látku. Tento postup
sám téměř nikdy neuplatňuji, protože zvyšuje riziko ohrožení vzájemné důvěry, ale i tak jsem ho chtěl výjimečně
zkusit. Předpokládal jsem, že pocit ze samostatného zvládnutí záchvatu vyváží vznik možné nedůvěry.
Medicínským záměrem bylo znovu potvrzení psychické příčiny potíží. Stejný efekt placeba i účinné látky to
skutečně dosvědčil. Lucie projevila spíše radost, když se dozvěděla o podávání placeba, ale z hlediska ubývání
četnosti nebo intenzity záchvatů podání placeba nepomohlo.
Tehdy také proběhlo neplánované setkání s otcem Lucie, které blíže ukázalo jeho vztah k dceři i k jejímu
onemocnění. Několik minut naléhal na zajištění co nejodbornější péče, včetně podání informací o zahraničních
klinikách specializovaných na léčbu disociativních poruch. Sám již přemýšlel, které rodinné známé by mohl
s obdobným dotazem oslovit. Byla zřejmá jeho netrpělivost v léčbě a také nijak se neomezující snaha o zajištění
maximální péče.
V individuálním kontaktu poprvé zmínila Lucie probíhající flashbacky začátkem února 2012. Velmi
živě a neovladatelně prožívala vzpomínky na smrt kamarádky z tábora a na úmrtí babičky. Silnou úzkost
zasahující až do obav o sebe samu potvrzuje i zápis v deníku: „Tohle přeci není normální, aby se mi to takhle
stávalo… Už dost! Nechci tohle!!! Sakra! Sakra! Sakra! To není fér!! Nechci prohrát!!“
Když se v té době Lucie nachladila, byla jí pro riziko šíření infekce povolena krátká propustka do domácí péče.
Během druhé noci doma Lucie prodělala další, tentokrát mírnější záchvat. Zpětně o průběhu celé noci doma a
svém následném chování napsala: „Zase jsem se budila a viděla kamarádku a babičku. Je to hrozně divný…
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vidět všechno, jak to bylo…. Ale, jak s tím mám bojovat?... V noci jsem měla záchvat. Vím, že se mi blbě
dýchalo a měla jsem dost silný křeče. Připadalo mi to jako věčnost… Měla jsem nepopsatelnou radost, že jsem
to zvládla sama, ale o tom jsem doma nikomu neřekla. Ví to jenom Dr. Pozdílek.“ Záchvat podle popisu nebyl
disociativní, protože nedošlo k typické ztrátě paměti. Pravděpodobně se tak jedná o záchvat intenzivní úzkosti až
paniky.
Lucie v následujících dnech uváděla několik podobných záchvatů denně. Někdy s a někdy bez pamatování si
jejich průběhu. Objevovaly se v noci nebo v době denního odpočinku. Nikdy ale nebyly zaznamenány
personálem oddělení a ani uváděny jinými pacienty. Celkový stav se lepšil, Lucie byla aktivnější, celkově
pozitivně laděná a měla i méně obtíží ve vztazích. Na zlepšení stavu se jistě podílela i proběhlá úprava léků. Pro
sporný efekt bylo vysazeno antidepresivum Zoloft a nasazen preparát Fluoxetin s podobným účinkem, ale
s minimálním vlivem na navýšení hmotnosti jako nežádoucího účinku. Pro neznatelný efekt na snížení úzkosti
při dávce 20 mg byl po dvou týdnech Fluoxetin navýšen na 40 mg denně.
Během druhé domácí propustky se Lucie dozvěděla, že její kamarád nastoupil do vězení k výkonu desetiletého
trestu. V opilecké potyčce někoho zranil a dotyčný na následky poranění zemřel. Lucie hovoří o násilníkovi bez
větších emocí, jen s naznačenými projevy pochopení uvádí, že je to „blbec“. Po několika dnech se její emoční
ladění zesiluje a mění se na vztek a zlost. To, když se dozvídá, že zemřelým byl její kamarád. Popsané situace
nejsou spojeny se záchvatem nebo jinými obtížemi, i když pro Lucii musely být velmi osobní. Až s odstupem
několika týdnů totiž uvádí, že s odsouzeným chodila a velmi ji přitahovala jeho ráznost a dominance v kolektivu.
S průběhem další víkendové propustky byla Lucie velmi spokojená. A to přestože proběhl další záchvat a
dokonce během terapeutické péče poprvé došlo k sebepoškození. Byla v kavárně, kde slyšela bývalé spolužačky,
jak ji pomlouvají. Vysmívaly se jí údajně za její naivitu, ochotu a důvěřivost. Věděla, že na ni jde záchvat, tak
raději odešla na toaletu, kde ho sama překonala. Doma o tom nechtěla s mámou mluvit a následně se povrchně
poškrábala nůžkami na předloktí. Sebepoškození bylo nejspíš důsledkem nezvládnutého zpracování vlastních
emocí. Jejich obsahem mohlo zklamáním z trvajících obtíží, i neschopnost obtíže sdílet se svými blízkými.
V následujícím týdnu Lucie poprvé popisuje i zrakové halucinace, kdy v nemocničním pokoji náhle po několik
minut viděla krev.
Přes dále se vyskytující přechodné záchvaty hyperventilace a prchavé vidiny krve Lucie již nevyžadovala
neodkladnou lékařskou péči a zvládala běžné denní aktivity. Po zajištění nástupu do několikatýdenního
stacionáře pro mládež s psychiatrickými poruchami byla druhá hospitalizace ukončena.
Následná ambulantní péče
Lucie po ukončení druhé hospitalizace nastoupila do stacionáře Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní
nemocnice. Péči tam si pochvalovala a navázala znovu mnoho aktivních a doposud trvajících vztahů.
V závěrečné zprávě byla hodnocena jako aktivní, vstřícná, dobře spolupracující ve všech terapeutických
technikách.
Lucie po ukončení hospitalizace udržovala intenzivní vztah s jednou pacientkou, kterou během hospitalizace
poznala a napsala si o ní: „Je nejúžasnější, nejupřímnější, nejrozumnější, nejobětavější. Pomáhá ostatním, i když
sama má problémy, jsem jí hrozně moc vděčná. Říci děkuji, nestačí. Jsem za Terezku moc ráda. Upřímně nevím,
co bych bez ní dělala. Jenom Terezka ví, co potřebuju. Jenom Terezka ví, co mi pomůže., jenom Terezka ví
všechno, jenom Terezce věřím, jenom Terezka ví, co mě trápí, jenom Terezka ví, co je to opravdové přátelství.
Terezka je moje hrdinka, za kterou budu vždycky bojovat, i kdyby mě to mělo stát život.“ Vyjádření se nemálo
podobá zamilovanosti, odpovídá však také silně závislostnímu vztahu, který může kompenzovat Luciinu potřebu
blízkosti a pozitivního přijetí. Zřejmé je i vysoké cenění sebeobětujícího chování u druhých i u sebe. Intenzitu
prožívaného vztahu potvrzuje i skutečnost, že jediný zápis deníku, který je adresován zemřelé babičce, popisuje
právě tento vztah.
Kritickou situací se stalo ukončení vztahu s Terezou. Následovalo několik záchvatů, včetně jednoho odvozu
sanitou do nemocnice. Ukončení vztahu popsala Lucie ochotně během sezení. Krize nastala o víkendu, který
měla strávit u Terezy doma. Ta ji nechala, ať si dělá, co potřebuje, ale více se s ní nebavila. Nesdílnost a
nekomunikativnost Lucii tolik trápila, že zavolala své matce s prosbou, jak tuto situaci řešit. Uposlechla její rady
a s omluvou ze závažných rodinných důvodů návštěvu předčasně ukončila. Pak následovalo období, kdy
vzpomínky na kamarádku vyvolávaly někdy disociativní a pravidelně úzkostné záchvaty. Sezení jsme zaměřily
na nácvik relaxace a také na porozumění významu ztráty intenzivního citového vztahu v širším kontextu
Luciiných životních událostí a postojů.
Jen velmi pozvolna se zvyšovala aktivita Lucie v přinášení témat a to i přes prožívání intenzivních a
nepříjemných situací. Slovní projev přetrvával spíše stručný a popisný s minimálním emočním doprovodem.
Typické bylo nekritické vnímání okolí, přílišné očekávání od sebe a nejbližších vztahů a v kontrastu negativní
očekávání od všech méně známých nebo zcela neznámých lidí. Při opakované výzvě na zvolení tématu vybrala
téma vztahu k bratrovi. Dříve ho před rodiči omlouvala, ale nyní, kdy byly konflikty s rodiči intenzivnější, si
uvědomila, že by měla více pomáhat spíše rodičům. Zaujal ji návrh, že konflikty ve svém okolí by neměla řešit
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posilováním jedné ze stran, ale že by sama měla hledat vlastní pocity a postoje vázané k situaci a dle nich se
rozhodovat. Později popisovala úlevu, když se již nesnažila všemocně podporovat jednu nebo druhou stranu a
celkově do konfliktů mezi rodiči a bratrem méně vstupovala.
Přibližně v té době si rodiče Lucie i ona sama přáli, abych se stal i ošetřujícím ambulantním psychiatrem. Jako
důvod udávali reakci ambulantní psychiatričky na Luciino propuštění z druhé hospitalizace. Údajně se vyjádřila
v tom smyslu, že sama neví, co má dělat, když záchvaty nedokázali vyřešit ani na klinice v Motole. Kromě
rozhořčení ošetřující lékařky asi mělo podíl na odchodu z její péče i to, že rodiče pacientky, oba bývalí aktivní
sportovci, se jen těžko vyrovnávají s pocity beznaděje a neúspěchu.
Ukončení stacionáře bylo další ukázkou významu mezilidských vztahů a Lucie o něm řekla, že sice věděla, že
stacionář bude končit, ale došlo jí to, až když se s nimi začali jejich vedoucí loučit. Na všechny ze stacionáře si
vzala telefonní čísla a domluvili se, že půjdou společně na koncert.
Na jednom ze sezení té doby Lucie uvedla, že úkolu zminula, a to úvaze nad vlastnostmi biologických rodičů, se
moc nevěnovala. Ulevilo se jí ale, když se od matky dozvěděla, že biologická máma byla super ženská, kterou
opustil přítel a která nedokázala uživit šesté dítě. Bylo sice překvapující, že pro Lucii tato informace byla novou,
ale možná ji už znala a jenom si ji teď nevybavovala. Ukázal se zde i typický rys v chování, kdy Lucie sice
vyhoví požadavkům okolí, ale jen v šířce plnění zadaného úkolu. K emocím a úvahám o hlubším osobním
smyslu jejich zpracování se sama téměř nikdy nedostává.
Šestého července Lucie smazala veškeré fotky, na niž byla společně s bývalou kamarádkou Terezou.
Sedmého července na oslavě dědových narozenin prodělala další záchvat a byla odvezena na vyšetření do
nemocnice. Lékařem příjmové ambulance jsem byl tehdy požádán o rozhodnutí o další péči. Lucie byla již plně
orientovaná a spolupracující a domluvili jsme se na pokračování ambulantní péče. Rodiče Lucie mi tehdy ještě
stranou řekli, že by si přáli otevření tématu Luciiných krádeží peněz a její rozdavačnosti. Popisují, jak se jim
doma opakovaně v posledních letech ztrácely peníze, které Lucie následně půjčovala kamarádům. S jejich
vrácením si údajně nikdy nelámala hlavu. Byl to další a vzorec chování typicky se vyskytující u všech, kteří se
vnímají jako méněcenní a přízeň okolí se proto snaží koupit.
V červenci se též znovu objevily i flashbacky a Lucie o nich napsala: „Fotky, které jsem smazala z celého
počítače a na kterých jsem byla s Terezou, tak jako by najednou byly všude kolem a promítaly se mi i
„upoutávky“ na všechny akce, na kterých jsme byly obě dvě. Potom se to většinou předělá na film a já tam hraju
taky... Když před sebou vidím ty filmy, tak se mě zmocní pocit bezmoci, smutku a otázek, na které nikdo
nemůže odpovědět.“ Ještě emotivnější popis nabídl zápis o čtrnáct dní mladší: „Najednou, jako by mě někdo
přikoval k židli, znehybněl mě.. Všechny vymazané fotky z počítače.. začaly se v celém pokoji promítat, tvořil se
z nich film.. všechna místa a všechny společné zážitky vypadaly jako ve skutečnosti. Nemohla jsem se pořádně
oprostit od této fotogalerie. Připadala jsem si, jako kdybych na těch fotkách skutečně byla a prožívala každou
chvíli znovu.“
V té době Lucie poprvé otevřeně sděluje, že na terapie, ač bývají náročné, chodí ráda. Co jí přesně vyhovuje, ale
nedokáže říci. Matka později označuje jednotlivá sezení Lucie jako „dobíjecí“. Lucie se z nich vrací plná
energie, optimistická a vydrží jí to většinou celý týden až do dalšího sezení. Dále matka znovu potvrzuje a
zdůrazňuje stále větší schopnost Lucie prosadit se a vymezit.
Po dvou měsících měla Lucie další záchvat a do dnešního dne to byl záchvat poslední. Objevil se čtvrtý
den nového školního roku, kdy nastoupila k opakování třetího ročníku střední pedagogické školy. Tématem
terapeutického sezení před záchvatem byly obavy z nového třídního kolektivu. Neopodstatněnost obav si Lucie
uvědomuje, když rekapitulujeme, že kromě dvou nových spolužaček všechny ostatní již bude znát a dobře s nimi
vychází. Záchvat asi vyvolala zmínka nové spolužačky o kamarádce, co skončila v psychiatrické péči. Lucka to
zaslechla a po návštěvě školní toalety, kde se již necítila dobře, zkolabovala. Nová třídní učitelka tehdy zajistila
odvoz sanitou.
Na následujícím sezení probíráme aktivní spolupráci s novou třídní učitelkou. Lucie ji už dříve znala a
velmi se na ni těšila. Neví ale, co jí má říci a s čím by jí paní učitelka mohla v jejích obtížích pomoci. Chápe ale,
že již jen porozumění jejímu stavu, by učitelce mohlo usnadnit práci. Zahajují se tak každotýdenní setkání
s třídní učitelkou, na kterých Lucie probírá především své aktuální obtíže.
Vztahy se spolužáky vždy byly jedním ze základních témat. Největší obtíže se tehdy vázaly ke spolužačce,
kterou Lucie označovala jako „diktátorku“. Ta je údajně často v konfliktu s ostatními, druhým se vysmívá a
snaží se je řídit. Konflikt s ní Lucie prožívala skrze spolužačku Anetu, se kterou se byla i poprvé
hospitalizována. Po jejím tehdejším přijetí do nemocnice měla disociativní záchvat a nyní pro zameškanou
výuku obě opakují třetí ročník téže školy. Lucii nyní velmi trápilo Anetino podřizování se „diktátorce“.
V deníku Anetě adresovala dopis, kde ji upozorňovala na to, jak se nechává snadno ovlivnit. Také vysvětluje, jak
moc ji mrzí, že už spolu tolik nemluví a že se teď ve škole vedle ní cítí „jako v těsné kleci“, a proto si od ní
raději odsedla.
Školní výuka vyvolala ještě jednu závažnou obtíž. Lucie procházela stavy, kdy se i několik týdnů
celodenně učila. Popisuje situace, kdy při psaní testu nebo zkoušení ztratila linii dotazu a buď začala hovořit o
zcela nepodstatných věcech, nebo nebyla vůbec schopná dále pokračovat. Vše byly zřejmě projevy silného a
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trvalého napětí. Léky jsme částečně upravily silně narušený spánek. Lucie se denně učila do ranních hodin.
Napětí snížilo přechodně podávané anxiolytikum Atarax. V terapii zdůrazňujeme nutnost snížení zátěže a
nezbytné zaměření na relaxaci a odpočinek.
Koncem října 2012 přišlo znovu období, kdy se Lucii přes den i v noci vracely živé vzpomínky na
zemřelou babičku a kamarádku. Na sezeních ale návrat vzpomínek neuvedla a zmínila jen zkrácený a
přerušovaný spánek. Nedostatečně působící Atarax byl zaměněn za antidepresivum Trittico, které kromě nálady
upravuje narušený spánek. Lucie také stále užívala ještě za hospitalizace nasazený Fluoxetin. Z deníku z té doby
je patrná nová hloubka pocitů úzkosti, vlastní nedostatečnosti a pochybách vázajících se na nepříjemné prožitky.
Lucie napsala: „V hlavě mi šrotují jenom blbé věci. Připadá mi, jako by něco bylo špatně a že se něco semele.
Jako bych tady snad ani neměla být… Jakoby všem potom bylo líp. Jako zbytečný člověk si teď připadám.“ A o
pár dní později: „Co tady vlastně pořád dělám? Je to tak správně? Co by se asi stalo, kdybych… Nevím, asi nic
zvláštního.“ Velmi úzce tak Lucie spojila význam vlastní existence s prospěchem pro ostatní, zatímco orientace
na své požadavky dlouhodobě chyběla. Úzkostně se pak Lucie obávala, zda její existence není na obtíž, pokud
není zcela nezbytná pro uspokojení potřeb druhých.
Na podzim 2012 Lucie poprvé více otevřela téma svých intimních vztahů. V patnácti letech chodila ven
se spoluhráčem z florbalu. Vztah skončil, když florbalu zanechala. Intenzivnější vztah měla až ten druhý a
doposud poslední. Čtyři měsíce chodila s „arogantním rváčem“ z party. On určoval, kdy a kde se uvidí, ale jí to
zprvu nevadilo. Když byly spolu, byl k ní milý a pozorný. Právě on později v opilosti neúmyslně zabil jejího
kamaráda a během druhé psychiatrické hospitalizace nastoupil k výkonu desetiletého trestu. Lucie si stále
vyčítala, jak mohla chodit a i se cítit dobře s někým takovým. Vnímala to jako vlastní selhání.
Počátkem prosince 2012 proběhlo sezení i s adoptivními rodiči. Otec hovořil o tom, že současnou fázi
léčby považuje za „otužovací“ a zřejmá tak byla znovu jeho potřeba dalšího zlepšování a nepolevování
v započatém úsilí. V jeho projevu ale chybělo jak ocenění nebo zklamání z konkrétních dosavadních změn, tak i
jeho představy o dalších pokrocích. Je-li toto jeho převládající komunikační styl i směrem k Lucii, musí pro ni
být těžké vědět, co má dělat, chce-li otce potěšit nebo podráždit. Matka popsala pokroky ve zvyšující se sdílnosti
Lucie a stále rostoucí schopnosti se v konfliktech vymezit. Pozitivně vidí i novou schopnost v zátěži střídat
aktivní činnost a relaxací. Dále zmínila, jak se Lucie na terapeutická sezení již doma těší. Působí to na ní
dojmem, že se chce pochlubit, jak se jí daří. Takové emoční ladění u ní matka vnímá jako úplnou novinku.
Koncem školního pololetí se tématem znovu stala nadměrná příprava do školy. Detailním dotazováním
Lucie se ukázalo, že přes velké obavy reálné obtíže měla pouze ve třech předmětech. Na ostatní připravovala
dostatečně nebo i více než bylo třeba. Byla také domluvena terapie společně s třídní učitelkou. Na sezení jsem
učitelku nejprve informoval o podstatě a projevu Lucčiných potíží a dalšími tématy bylo nadměrné učení a také
vztahy ve třídě. Třídní učitelka byla překvapena, co vše o Lucii nevěděla, přestože se od začátku školního roku
pravidelně scházely. Stejně jako všichni v jejím okolí Lucii hodnotila jako vstřícnou a snaživou.
Na následujícím naléhavě vyžádaném sezení Lucie mluvila o plánované operaci kolene. Měla reálné
představy, že se z narkózy neprobudí. Ty začaly, když o operaci mluvila s babičkou ze strany mámy. Ta údajně
vždy očekává to nejhorší a není nikdy s ničím spokojená. Babička jí už vyčítala i úzkostné a disociativní
záchvaty s tím, že si s nimi přeci musí Lucie pomoci sama. Náročné situace umí dobře řešit máma, která nad
nimi jen mávne rukou. Táta zase naopak usilovně hledá všechna možná řešení. Během sezení se Lucie zklidnila,
zejména když dostala informace o průběhu a reálných rizicích operace.
V polovině března 2013 proběhlo velmi náročné sezení společně s bratrem pacientky. Záměrem bylo
zmapovat a podpořit jejich vzájemné pouto. Lucie začala popisovat své obtíže a postupně se dostala i k úmrtí
babičky a šikaně v sedmé třídě. Po odmlce dodala, že před bratrem plakat nechtěla. Ten řekl, že kdyby tehdy
věděl, co ji trápilo, rozhodně by jí pomohl. Sezení bylo uzavřeno také tím, že doma se jen velmi výjimečně
pláče. V den tohoto sezení již Lucie znovu asi čtrnáct dní trpěla flashbacky, ale sama je zmínila až na dalším
sezení.
Za týden Lucie za minimální podpory vyprávěla své necelý měsíc trvající obtíže. Proti předcházejícím
sezením byla více sdílná a obsah sdělovaného více prožívala. Patrné je znovu vztahovačné a sebeobviňující
nastavení. Během sezení řekla následující.
Ten film jí znovu procházel hlavou. První jeho epizodou je sedmá třída, kdy se jí vysmívaly spolužačky
dvojčata. Cestou domů se několikrát sebepoškodila nůžkami. Od matikářky v té třídě dostávala samé pětky kvůli
postupu, přestože výsledky cvičení měla správné. Jinou epizodou filmu byla osmá třída, kdy přestoupila na jinou
školu. Ve florbalovém zápase se jí tehdy podařilo chytit všechny rány od hráčky z jiné školy. S tou se také
později náhodně setkala před vlastní školou. Když se jí zeptala, co tam dělá, dostala od ní ránu do břicha. Ta
holka se jí pak stručně omluvila a odešla. Další epizodou filmu, byla opět osmá třída, kdy po srážce na přechodu
zemřela kamarádka z tábora. Nebyla u toho, ale ve fantazii to viděla živě, jako by stála hned vedle ní. Napadlo ji,
že to ta spolužačka udělala schválně, že ji jistě něco trápilo a že jí mohla, kdyby tehdy více naslouchala, s tím
problémem pomoci. Další vzpomínkou bylo úmrtí babičky. Ubrečená matka a bratr přišli tehdy domů a tu
smutnou novinu jí sdělili. Nejdříve jim nevěřila a myslela si, že si dělají legraci. Poslední epizodou filmu byla
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smrt spolužačky před necelým rokem. Zemřela na rakovinu plic. Lucie byla tehdy ve stacionáři, ale tam o tom
mluvila jen okrajově.
Pak už Lucie nevěděla, co dál říct. Chtěla by vše vrátit zpátky. Na dotaz, co ji na těch skutečnostech nejvíc trápí,
odpověděla, že to, že ti zlí stále vyhrávají. Jako návrh zadostiučinění navrhla, že by sama ta dvojčata ze sedmé
třídy, stejně jako se to dělalo ve středověku, nejraději popravila. V dalším hovoru to ale zmírňuje a nakonec se
dostává k tomu, že i kdyby se ta poprava přece měla stát, zastavila by ostří gilotiny třeba i vlastní rukou. Obrazně
se tak ukázalo napětí mezi negativním emočním prožíváním a omezenou schopností ho vyjádřit. Konflikt zprvu
řešila přirozenou agresivní fantazií, ale následně ho přestavěla až do podoby s možným vlastním poškozením.
Rozhovor Lucii ulevil, ale dále chtěla vědět, co má s prožívaným filmem dělat. Doporučil jsem jeho obsah
otevřít s blízkými, především s rodiči. Po napsání omluvenky z plánovaného školního zkoušení jsme domluvili
termín dalšího sezení za tři dny.
Sezení Lucie zahájila často užívanou formulací, že neví, co by měla nebo chtěla říci. Mluvila o
aktuálních prožitcích s mámou, o prožitcích s tátou ale mluvit nedokázala. Stále přítomné bylo „přehrávání
filmu“, které vnímala již jako „trapné“. Sezení nebylo tak emočně silné jako předchozí a já jsem se zaměřil jen
na posílení Lucčiného sebevědomí. Především na to, aby si nevyčítala prožité traumatizující události a ani
aktuální přetrvávající flashbacky. Lucie další den do deníku napsala: „Vzala jsem si bundu a lehla na gauč. Zdálo
se mi, že jsem byla v sedmé třídě.. samé pětky.. 10 000.. smích.. kamarádka z tábora.. auto.. babička.. kamarád..
feťák.. kamarádka z florbalu.. prostě celý debilní..“
Další sezení proběhlo za necelý týden a přítomná byla i Luciina matka. Ta až nyní plně odkryla, jak pro
ni kariéra vrcholového sportovce byla náročná. Během sezení také popsala, jak byla naštvaná na neschopnou
učitelku v sedmé třídě. Tuto informaci ale i nyní matka sděluje s emočním odstupem v podobě žertovné historky.
Není jisté, zda si hněv nevyčítá jako selhání vlastního ovládání. Celkově se tak dokresluje obraz velmi
inteligentní, schopné, talentované, obětavé a na sebe se spoléhající matky. Soutěživost a intenzivní prožívání
každého neúspěchu je asi zdrojem nižší důvěřivosti matky ve vztazích. O té sama ví a je patrná i z postupně se
zvyšující otevřenosti během terapeutických kontaktů.
V průběhu následujícího měsíce Lucie opakovaně sdělila, že se lépe necítí a film jí stále běží před
očima. Jeden zápis v deníku zakončila takto:
„FILM..FILM..FILM..
AGAIN..AGAIN..AGAIN..
SHIT..SHIT..SHIT..“ Přesto se zdá, že se pozvolna snížil intenzivní emoční doprovod vzpomínek a Lucii lépe
zvládá běžné každodenní povinnosti. Dokázala se více soustředit nejen na školu, kde si vyřídila rozložení učiva,
ale i na vztahy, když si do deníku zapsala „Musím se přiznat, že se mi Vojta líbí.“ Předposlední z dosavadních
sezení řešila Lucie novou obtíž v třídním kolektivu, která se znovu týkala vyjádření aktivního nesouhlasu.
Jednalo se o spolužačku, která se při společných úkolech vždy vyhnula práci, a protože se Lucie nedokázalaod ní
distancovat, často skončila v pracovní skupině právě s ní.
Poslední sezení Lucie sama začala informací o budoucím odchodu třídní učitelky ze školy.
Ví, že jí to bude těžké a bude jí to mrzet. Na dotazy potvrdila, že se stále ještě objevuje ten „film“, ale už jí tolik
netrápí a je schopná se více věnovat i jiným věcem. Dokáže se připravovat do školy a navíc si obstarala brigádu.
Většinu sezení jsme znovu věnovali hledání souvislostí a popisu projevů disociativních obtíží a popisu prožitků
souvisejících s reakcí na intenzivní osobní trauma. Lucka projevila odhodlanost se potížím nevyhýbat a aktivně
se jim věnovat. Do příště by se zkusila připravit, aby dokázala více mluvit o prožitcích během svého posledního
intimního vztahu.

Obtíže v průběhu terapie
Lucie se dostala do mé péče po necelém roce a půl mé práce na dětské psychiatrické klinice. Před tím
jsem dva roky pracoval v psychiatrické léčebně pro dospělé. Po první hospitalizaci se Lucie stala první
klientkou v mé psychoterapeutické ambulanci.
Ze začátku péče jsem neměl mnoho osobních zkušeností s léčbou disociativních poruch. Mé znalosti byly
omezeny na charakter obtíží, popisované příčiny jejich vzniku a také na vědomí potřeby intenzivní psychiatrické
a psychoterapeutické péče. Jistě pro malou klinickou zkušenost bylo již prvním kritickým bodem identifikování
všech známek disociativního a traumatického prožívání. Hodnocení komplikovala nejen nedostupnost některých
vzpomínek, ale i nevyjádřené emoční prožívání těch dostupných. Obtížně se tak stanovovala jejich naléhavost a
také význam pro terapeutickou práci.
Za své nejtěžší období celé péče považuji období druhé hospitalizace, kdy došlo ke značnému a dlouho
neovlivnitelnému navýšení počtu záchvatů. Stejně jako pacientka a její rodina jsem i já u sebe vnímal pocity
beznaděje a vzteku na omezenost vlastních schopností. Reálně jsem zvažoval i předání Lucie do péče jiného
lékaře, i když to prakticky téměř nebylo možné. Ulevilo až postupné zlepšení stavu. Jinou kritickou epizodou
bylo období po ukončení druhé hospitalizace. Stav jsem tehdy vnímal jako velmi křehký a cítil jsem se za něj
velmi odpovědný. Mezi terapeutickými sezeními jsem se obával dalších záchvatů a nutnosti opětovné
hospitalizace. Tu bych považoval i za vlastní selhání.
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V následujícím textu uvádím další pro mě významné momenty péče. Některé z nich byly náročné v samotném
průběhu, některé až při zpětném hodnocení.
Lucie velmi záhy projevila svůj talent pro hru na hudební nástroje. To byl důvod, proč jsem ji
odhadoval jako nadprůměrně inteligentní. Podporovala to i má chybné vysvětlení emočního odstupu jako
projevu osobní vyzrálosti. Později testově zjištěný lehce podprůměrný intelekt ve mne vzbudil pocity viny a také
obavy. Vyčítal jsem si svůj špatný předpoklad, ač významné důsledky v terapii mít nemohl. Více se ale v terapii
musel projevit můj neopodstatněný strach. Bál jsem se, že Lucie nebude při těsně průměrném intelektu schopná
získat dostatečný náhled na vlastní prožívání a nebude ani rozumět významu potřebných změn ve svém chování.
Pamatuji si, že kromě období silného nakupení záchvatů to byla asi jediná chvíle v průběhu terapie, kdy jsem
velmi pochyboval o její úspěšnosti. Překonal jsem ji až praktickým zjištěním, že Lucie je schopná i hlubokých
změn, pokud je k nim srozumitelně a citlivě přivedena.
Po zahájení ambulantní péče jsem cítil jako velký problém neschopnost Lucie přicházet aktivně s
tématy. O všech zážitcích a vzpomínkách, včetně záchvatů, vlastní adopci nebo úmrtí blízkých, hovořila s
emočním odstupem a nebylo zřejmé, jakou mají skutečnou naléhavost. I dnes je pro mne těžké aktivně vybírat,
nabízet a stanovovat témata při velmi omezené Lucčiné zpětné vazbě. Orientovat se stále musím dle vlastního
rozumového hodnocení a emočního postoje, které získávám v průběhu Lucčiného popisu událostí. Příjemným a
potřebným potvrzením správnosti tohoto postupu pro mne bylo sdělení, že Lucii péče vyhovuje a cítí se v ní
bezpečně. Skutečnou známkou efektivnosti ale může být pouze zlepšující se celkový stav.
Pro mě náročnou chvílí v průběhu péče bylo také podávání placeba při záchvatech v průběhu druhé
hospitalizace. Jak jsem již napsal, jsem k jeho podání velmi kritický, protože dle mne jde o vědomé poškozování
vzájemné terapeutické důvěry. Placebo Lucii poprvé podal službu mající starší lékař. Nechtěl jsem ihned
zpochybnit Lucčinu důvěru v naší péči, a proto jsem jej také nechal několikrát podat. Stanovil jsem si ale
podmínku, že o tom budu Lucii informovat nejpozději během několika dní nejlépe po prvním záchvatu, při
kterém bude jeho podání jednoznačně efektivní. Věřil jsem, že by pocit ze samostatného zvládnutí záchvatů
mohl přebít možnou ztrátu důvěry. V terapii jsme se k této oblasti nikdy nevrátili, nicméně považuji za dobrou
známku, že k žádnému viditelnému projevu poklesu důvěry nedošlo a skutečně alespoň vědomě Lucie efektivní
podání placeba vnímala jako pozitivní důkaz pokroku v léčbě.
V průběhu terapie jsem se opakovaně dotazoval Lucie na témata intimních vztahů a vnímání vlastní
postavy. Okamžitý, důrazný a negativní postoj k jejich otevření jsem považoval za jasný důkaz zvýšené potřeby
se jim věnovat. Na tom se jistě podílela i má vlastní zvědavost a také potřeba narušit veškeré známky neúplné
otevřenosti. Nenapadlo mne, že známkou zdraví bylo právě sebe ochraňující vymezení, které jinak Lucie
dokázala nastavit a udržet jen velmi obtížně.
Dalším mým obtížným momentem bylo zjištění, jak závažným obtížím je Lucie vystavena. Disociativní
reakce se objevují v situacích, kdy dochází k reálnému ohrožení života jedince. Jejich znovuotevírání při terapii
může vyvolat intenzivní agresivní projevy vůči okolí, ale i vůči sobě. Navíc i ještě nezpracované a nevyjádřené
pocity bezmoci v průběhu postižení bývají řešeny úmyslným sebepoškozením. Až po těchto zjištěních jsem si
uvědomil rizikovost Luciina sebepoškozujícího chování, které nebylo motivováno snahou o získání pozornosti
ale skutečným záměrem se poškodit.
Souhrnně lze říci, že většina mých kritických chvil v terapii souvisela s mou obavou z podcenění
závažnosti stavu. Bál jsem se nesprávného hodnocení a navazujícího nevhodného přístupu, kterým bych mohl
Lucii poškodit. Mé úzkostné nastavení ale také přispělo k vyhýbání se všem nejistým postupům, a tím i
k minimálnímu ohrožování klíčové důvěry terapeutického vztahu.

Závěr
Lucie byla pro disociativní poruchu dvakrát hospitalizována na psychiatrické klinice a stále dochází do
pravidelné terapeutické péče. V nejtěžších obdobích trpěla i několikrát denně dočasnou ztrátou celistvosti svého
vědomí. Projevy a intenzita psychického onemocnění se za rok a půl farmakologické a psychoterapeutické péče
výrazně změnily. Kolapsové stavy se již tři čtvrtě roku nevyskytují. Přetrvávají ale známky dlouhodobé reakce
na stres. Aktuálně se jedná o stav každodenních flashbacků, jejiž nepříjemný emoční doprovod jen pozvolna
ztrácí na intenzitě.
Průběh dosavadní péče odhalil několik základních obtíží a možných příčin jejich vzniku. Lucie bezpochyby
prošla obdobím narušeného attachmentu. Vzhledem ke ztrátě matky v prvních dnech života k vytvoření
významného citového pouta směrem k ní asi ani nedošlo. Prvních sedm měsíců života strávila Lucie v ústavní
péči. Šlo o období, kdy každý jedinec prvně poznává své okolí a dle uspokojování svých fyziologických a
emočních potřeb jej vnímá jako bezpečné a příjemné nebo jako ohrožující a poškozující. Nepřirozená sociální
zátěž v tomto raném období nejspíše vedla k trvající omezené důvěře a následně i snížené schopnosti Lucie sdílet
intimitu ve všech dalších osobních vztazích. Asi díky všestranně podpůrným a citově sytícím vztahům s oběma
adoptivními rodiči se přes obtížný start životní dráhy stala Lucie společenskou a sociálně aktivní osobností.
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Opakující se známky přetížení mají nejspíše více příčin. Zde předpokládám podíl zesílených obav z opakujících
se raných ztrát blízkých osob a především kompenzační snahy o udržení aktuálních sociálních vztahů za cenu
maximálního podřízení vlastních požadavků. Dalšími důvody přetížení může být vědomí vlastní adopce a
související nejistoty ohledně své biologické podstaty nebonapříklad i vzdálenost mezi povahami výkonově
orientovaných a nadprůměrně inteligentních rodiči a intelektově průměrné ale mnohostranně talentované Lucie.
Nevnímání pocitů vlastního přetížení jako dalšího projevu odpojení od svých prožitků taktéž mohlo usnadnit
přetížení sebe sama. Vše uvedené jistě přispívalo ke zřetelně silné výkonové orientace a nízkému sebevědomí.
Přechodem k plně vyjádřeným projevům posttraumatické stresové poruchy a poruchy disociativní byl patrně až
prožitek odmítání třídním kolektivem a asi i zvýšená kritičnosti vyučující v průběhu sedmé třídy základní školy.
Dále dle popisu jen docházelo ke střídání období s více či méně vyjádřenými obtížemi, které postupně vyústily
až v neodkladnou potřebu psychiatrické a terapeutické péče.
Během léčby Lucie nahlédla a porozuměla dominujícím rysům svého chování. Postupně se dokázala lépe
vymezit vůči okolí a v druhém roce péče je patrné i oživení v celkovém emočním projevu. Lucie ale stále
vyžaduje pomoc jak se současnými obtížemi v osobních vztazích, tak se zpracováním mnoha traumatizujících
událostí z adolescentního věku. Nedílnou součástí nabízené péče bude i rozdělení energetických investic mezi
zdraví, školní a pracovní výkonnost a uspokojování vlastních potřeb a potřeb druhých.

Použitá literatura
1. STERN, Theodore A., HERMAN John B., GORRINDO Tristan. Psychiatry: Massachusetts general hospital
psychiatry. 3th edition. Boston, Massachusetts, USA: MGH Psyhiatry Academy Publishing, 2012, 668s. ISBN
978-0-9855318-0-5 (1)
2. HÖSCHL, Cyril, LIBIGER Jan, ŠVESTKA Jaromír. Psychiatrie. 1. Vydání. Praha: TIGIS, 2002, ISBN: 80900130-1-5 (2)
3. SADOCK, Benjamin James, SADOCK, Virginia Alcott, RUIZ, Pedro: Kaplan & Sadock’s comprehensive
textbook of psychiatry. 9th edition. Philadelphia, USA: Lippincott Willians &d Wilkinss, 2009. ISBN 978-07817-6899-3 (3)
4. International Society for the Study of Trauma and Dissociation; 8400 Westpark Drive, Second Floor, McLean,
Virginia 22102, Capitol Hill/Washington, USA: Guidelines for the Evaluation and Treatment of Dissociative
Symptoms in Children and Adolescents; Dostupné z: http://www .isst-d.org (4)

78

Mgr. Hana Rožánková, MBA: Domácí násilí

Obsah:
1. Úvod
2. Definice domácího násilí
2.1 Znaky domácího násilí
2.2 Projevy domácího násilí
3. Mýty o domácím násilí
4. Typy domácího násilí
5. Možnosti pomoci
6. Závěr

1. Úvod
“Čeho se na nás dopustí druzí, s tím už se nějak vyrovnáme. Horší je to s tím,
čeho jsme se na sobě dopustili sami.”
(François de la Rochefoucauld)
Pravděpodobně se Vám právě vybavila česká filmová komedie z roku 1983 o
studentech gymnázia na lyžařském výcviku na horách Sněženky a machři. Já jsem si
tento citát zvolila jako úvod do výrazně smutnější problematiky. Domácí násilí je
téma, které i v dnešní společnosti působí rozpaky a moc se o tomto problému
nehovoří. Většinou se tváříme, že tento problém je daleko od nás a neznáme okolo
sebe nikoho, kdo se s něčím takovým potkal. Máme pocit, že se jedná pouze o
několik málo rodin. Pokud se zamyslíme pozorněji, zjistíme, že různé formy
domácího násilí jsou v rodinách okolo poměrně časté, v rodinách se kterými se třeba
i pravidelně stýkáme. Proč o tom nevíme? Proč nás nikdy nenapadlo takhle
uvažovat? Je velký rozdíl mezi lidmi jak a co vnímají jako domácí násilí, nebo
minimálně chování takříkajíc na hranici. Zkusme si proto každý z nás odpovědět na
otázku co je pro nás ještě akceptovatelné a co již ne. Nabízím různé odpovědi, které
jsem dostala na toto téma.
75 letá žena z malé vesničky „ to víš holka, když se chlap vrátí z hospody tak musíš
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s nějakou fackou počítat a když chce tak mu musíš být po vůli, vzala sis ho tak to je
úděl každý ženský.“
38 letá žena z malé vesnice „přeci se nerozvedu kvůli tomu, že ho občas chytne rapl
a já nějakou chytnu. Pořád lepší když praští mě, než kdyby to schytalo některé z dětí
i když taky občas jednu chytnou. Co by řekli lidi a navíc kam bychom šli.“
40 letá žena z Prahy „to víš, dřív by na mě sáhnul a byl by konec, ale když máš děti
tak si holt musíš nechat občas něco líbit. Je to jejich otec a navíc nás živí.“
35 letá žena z Prahy „ už nemůžu, nevím, co se v další vteřině stane, nevím, jestli
přijde domů a bude v dobré náladě nebo bude křik. Navíc mi zakazuje stýkat se
s mojí matkou, scházím se s ní tajně, ale co mám dělat, přece nevezmu malému
tátu.“
42 let žena Praha „ já už nevím co dál, kam se hnu tak mě hlídá, telefonuje mi
každou chvíli, chce vědět s kým a kde jsem se setkala, každou korunu musím
vyúčtovat do haléře a odůvodnit, kontroluje mi kabelku, telefon a už k nám nikdo
nechodí, protože se chová tak že se k nám všichni bojí.“
Taky jste si právě uvědomili, že jste něco podobného už od svých známých a
přátel slyšeli? Nebo jste si vybavili jak se choval Váš známý ke své ženě na společné
dovolené a Vy jste to různě přehlíželi a omlouvali? Nebo jste dokonce přesvědčovali
některou svou kamarádku, že to vidí moc černě, že její manžel je přeci takový
sympatický a starostlivý muž, že sami byste takového chtěli? Podle oficiálních
statistik se domácí násilí týká 10% párů, ale odhady hovoří o daleko výším čísle. Co
působíme sami sobě, je víceméně naše svobodné rozhodnutí. Pokud se
rozhodneme, že z jakéhokoliv důvodu budeme snášet násilí na své osobě, musíme si
uvědomit, že se nerozhodujeme pouze za sebe. Rozhodujeme i za své děti.
Přítomnost dětí domácímu násilí je v každém případě traumatizující a zcela jistě
naruší psychický vývoj dítěte, některé děti se důsledky této traumatizace nikdy
nevyrovnají. V neposlední řadě je jen otázka času kdy agresor zahrne do svého
násilného chování i děti. Děti jsou ale bohužel ti kdo, si nemohou vybrat. Jsou závislé
na dospělých, a pokud je neochrání ti, kteří jsou jim nejblíže, ti kteří jim mají
garantovat bezpečí, nemají téměř žádnou šanci uniknout. Různé zdroje, uvádějí
rozdílná čísla, ale jedná se o rozmezí 95 - 78% kdy jsou domácímu násilí přítomny
děti. Zhruba ve 12% se děti stávají obětmi domácího násilí. Je nutné si uvědomit, že
do domácího násilí nepatří pouze násilí fyzické. Psychické násilí může být daleko
horší a těžko se dokazuje. Přeci jen když ukážete modřiny po celém těle tak máte
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šanci, že Vám někdo uvěří a pomůže, ale jak chcete prokázat ponižování, vydírání
nebo zastrašování, když je pouze ústní. Navíc nejzrádnější je, že agresor je většinou
mimo domov velice pozorný partner a starostlivý otec. Definicí domácího násilí je
mnoho, ale všechny se shodují a vyjadřují totéž jen jinými slovy.

2.
Definice domácího násilí:
Domácí násilí je fyzické, psychické anebo sexuální násilí mezi blízkými osobami, ke
kterému dochází opakovaně v jejich soukromí a tím skrytě mimo kontrolu veřejnosti,
intenzita násilných incidentů se stupňuje a vede ke ztrátě schopností včas tyto
incidenty zastavit a efektivně vyřešit narušený vztah.
2.1
Základní znaky domácího násilí:
Opakování a dlouhodobost
Eskalace
Jasné a nezpochybnitelné rozdělení rolí osoby ohrožené a osoby násilné
Neveřejnost
Aby skutek byl domácím násilím, musí být naplněny všechny čtyři znaky!
2.2
Projevy domácího násilí:
Psychické násilí - zastrašování – zlé pohledy, výhružná gesta, předvádění zbraní,
ničení věcí, ubližování jiným v přítomnosti ohrožené osoby, zvýšená kontrola
všeho, co ohrožená osoba dělá – kam jde, s kým mluví, co říká, kdy se vrátí,
omezování samostatnosti a rozhodování o sobě, kritizování a ponižování –
nadávky, zesměšňování, snižování schopností, zpochybňování duševního zdraví,
zlehčování obav, přehlížení přání a potřeb, vyhrožování a vydírání – nucení k
poslušnosti, vyhrožování bitím, přerušením kontaktů, sebevraždou, vydírání přes
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děti, vnoučata, vyvolávání pocitů viny
Fyzické násilí – facky, rány pěstí, kopání, tlučení hlavou (např. o stěnu, topení),
rdoušení, tahání za vlasy, bití nějakým předmětem apod.
Sociální násilí – izolace od příbuzných a přátel – zákaz přijímat návštěvy, svým
chováním odrazovat návštěvníka od dalších návštěv, zákaz telefonovat, dívat se na
TV, doprovázení např. k lékaři, na úřady
Ekonomické zneužívání – zamezení přístupu k financím (i vlastním), vydírání,
vynucování přepsání bytu, nemovitosti
Sexuální násilí
Není výjimkou že, všechny typy domácího násilí jsou kombinovány.

Veškeré násilné chování, které probíhá v soukromí domova, lze hodnotit jako domácí
násilí. Paradoxně domov by měl být nejen pro děti, ale i pro nás všechny místem
největšího bezpečí. Když mluvíme o domácím násilí, tak okamžitě vidíme násilí mezi
partnery. Domácí násilí, může směřovat nejen směrem k partnerovi. Určité procento
je směřováno vůči dětem, starým, nemocným lidem, nebo lidem hendikepovaným.
Právě fakt, že násilí probíhá v soukromí domova, vede ostatní lidi k dojmu, že se
jedná o věc zcela soukromou, do které jim nepřísluší zasahovat.

Tento přístup

snižuje šanci oběti na pomoc, protože málo která oběť domácího násilí má dost sil
k tomu, aby vyhledala pomoc sama. Oběť domácího násilí se dostane do tíživé
situace velmi pozvolna. Domácí násilí většinou nezačíná hned a otevřeně. Po
nějakém čase, kdy si je již agresor jistý svým postavením se začnou objevovat
občasné incidenty, většinou nevelké intenzity. Takovým momentem může být
narození dítěte, kdy se žena stává na partnerovi finančně i jinak závislá, nástup
invalidity, nebo nějaká těžká situace jako například ztráta zaměstnání. Oběť většinou
projeví pochopení a činy agresora omlouvá. Později jsou incidenty stále častější a
narůstá jejich intenzita. Domácí násilí není výsadou sociálně slabých rodin, nebo
sociálního postavení. Týká se všech bez rozdílu. Domácí násilí se vyskytuje v celé
společnosti. Bez ohledu na věk, vzdělání, rasu, náboženství, životní styl a sociální
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postavení. Překvapivé jsou i výsledky sociologických výzkumů, které potvrzují, že
ženy jsou k mužům stejně agresivní jako muži vůči ženám. Rozdílem je, že muži se
spíše uchylují k násilí fyzickému a ženy spíše psychickému. Není výjimkou, že žena
dovede svého partnera psychickým týráním k následnému fyzickému útoku. Není
neobvyklým jevem, že ženy křivě nařknou partnera z domácího násilí při rozvodu,
aby dosáhli svého. Také často otce svých dětí zastrašují tímto nařčením, pokud si
bude dělat právo na děti. Jak vidíme domácí násilí má různé formy a dá se s ním i
různě manipulovat. Domácí násilí nikdy neskončí samo.

3. Mýty o domácím násilí
Domácí násilí se týká jen sociálně slabších vrstev. Není pravda. Domácí násilí se
vyskytuje ve všech společenských vrstvách, napříč celou společností.
Ženy mají násilí ve vztahu rády. Jeden z nejčastěji opakovaných mýtů. Ženy netouží
po násilí ve vztahu.
Domácí násilí je jen výjimečné, je problémem jen několika málo rodin. Sociologické
výzkumy ukazují, že domácí násilí zažilo 38% žen.
Příčinou domácího násilí je především alkoholismus partnera. Alkohol může být
spouštěč, výmluva, ne příčina násilí.
Za domácí násilí si mohou ženy samy, muže totiž provokují. Pachatelé nejsou
ochotni převzít odpovědnost za své chování a proto z něj obvinují oběť. Násilí
používají pouze tam kde si to mohou dovolit – doma. Nejedná se o reakci na
provokativní chování, ale o způsob získání kontroly a moci nad partnerkou.
Kdyby to bylo tak zlé, tak by od něj odešla. Oběti mají mnoho důvodů, kterými
omlouvají proč s agresorem zůstávají. Zachování rodiny dětem, hledají chybu
především v sobě, ekonomická závislost, strach z napadení, strach že se agresor
rozzuří a bude to ještě horší a mnoho dalších. Odejít od agresora není nic
jednoduchého. Je nutné uvědomit si, že obětí je většinou submisivní osobnost.
Sebevědomí, samostatní a dominantní lidé nebývají obětmi domácího násilí.
Oběť a pachatele domácího násilí lze snadno rozpoznat. Oběti se většinou za svou
situaci stydí, bojí se z napadení agresorem, pokud by se svěřila někomu dalšímu.
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Oběti násilí skrývají, snaží se různě maskovat modřiny a následky násilí, nebo
podávají různá vysvětlení. Oběť se většinou dlouhou dobu nesvěří ani příbuzným či
kamarádkám. Agresor se většinou na veřejnosti chová ke své partnerce a dětem
velmi pozorně, je oslňující společník a starostlivý otec. Násilí se dopouští výhradně
doma v soukromí.
Mýty jsou velice škodlivé, protože znesnadňují obětem dosažení pomoci. Stejně tak
nebezpečné je popírání tohoto jevu a to jak jeho existence a závažnosti, tak jeho
řešitelnost.
4. Typy domácího násilí
Ve spojením s domácím násilím se většinou mluví o obětech ženách, případně o
dětech. Nesmíme, ale zapomínat, že obětmi se mohou a také stávají senioři a
hendikepovaní lidé. Je to podobná situace jako s dětmi. Oběť je více či méně závislá
na agresorovi. Agresor je ten, kdo by měl pomáhat. Pečovatel – agresor je mnohdy
jediný sociální kontakt seniora nebo hendikepovaného.
Již na konci 70.let minulého století byly publikovány studie a články o mužích, jako
obětech násilí. Objevil se pojem “ Syndrom bitého manžela”. Tento pojem publikovala
v roce 1978 ve své stati Suzanne Steinmetz, která se opírala o výzkum skupiny
Murray Straus a Richarda Gellese. Na konci 80. let byly výzkumy opakovány se zcela
stejnými výsledky. Tento pojem zcela zapadl, protože se objevil v době, která nebyla
společnost na gendrově neutrální pohled na domácí násilí připravena. Byla to doba,
kdy se podařilo společensky přijmout domácí násilí na ženách jako závažný
společenský problém. Feministicky orientované vědkyně neuznaly argumenty o
domácím násilí na mužích. Problém domácího násilí na mužích na dlouhá desetiletí
zapadl. Dnes však již víme, že domácí násilí na mužích existuje a i když se o něm
nemluví, proto s ním musíme počítat nejen v pomoci obětem, ale i celé strategii
řešení problému domácího násilí. Jaké jsou skutečně správné statistiky domácího
násilí není ani dnes naprosto jasné. Jsou studie, které říkají, že domácí násilí je 50
na 50 dílem žen i mužů (Bock 2003, 2007). Jiné studie (Van ANKEN 2009, Čírtková
2008) se naopak přiklánějí k typickému názoru vycházejících z oficiálních statistik,
které říkají, že 90% agresorů jsou muži. Násilí na mužích se výrazně zvyšuje u párů
s velkým věkovým rozdílem, kdy partnerka je výrazně mladší. (Kolektiv autorů 2006).
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Specifikem domácího násilí na mužích je, že muži se necítí jako oběť, mají strach ze
zveřejnění a následné stigmatizace a dle výzkumů se nikdy neobrací na policii. Muži
se spíše uchylují k fyzickému a sexuálnímu násilí, ženy jsou zase přebornice v
psychickém týrání, zesměšňování a podrývání sebevědomí partnera.
5. Možnosti pomoci
Pokud bychom se chtěli zabývat studiemi a statistikami o domácím násilí, mohli
bychom jejich rozborem naplnit poměrně rozsáhlou knihu. Studie a statistiky jsou
samozřejmě důležité pro mapování situace a zvolení správné strategie pro boj s
domácím násilím. V závěru ale není podstatné zda některý jev vykazuje vice či méně
procent. Důležité je jaké máme možnosti pomoci a řešení situace. Díky tomu, že
dnes již žijeme v době kdy bylo domácí násilí uznáno závažným společenským
problémem, tak i naši zákonodárci přistoupili k nutným změnám v zákoně, aby bylo
možné oběti domácího násilí chránit. Policie je vyškolena jak v případě domácího
násilí postupovat, stále častěji uplatňuje institut vykázání agresora z domu. Jsou zde
také organizace, které se zabývají pomocí obětem domácího násilí. Mezi
nejznámější patří Bílý kruh bezpečí, DONA linka, o.s. Magdalenium a SOS centrum
Diakonie. Vždy všichni mluví pouze o pomoci obětem domácího násilí. Agresoři jsou
vždy ti zavrženíhodní, ale většinou nikdo nepřemýšlí o tom, že i oni jsou z nastalé
situace nešťastní a potřebují pomoc. Mnoho z nich by se rádo léčilo. Proto je velice
důležité a dobré, že SOS centrum Diakonie ČCE v Praze, poskytuje pomoc i
agresorům. Jedná se o “Program pro osoby s násilným chováním ve vztazích.” Cílem
projektu je pomoc násilným osobám a pachatelům domácího násilí ke změně jejich
chování, zlepšení partnerské a rodinné komunikace a osvojení si řešení konfliktů
nenásilnou formou. SOS centrum nabízí od roku 2009 terapeutický program pro ty,
kdo mají potíže se zvládáním své agrese. Všechny organizace rádi bezplatně
pomohou. Pokud se jedná o oběti je zde možnost se informovat o možné pomoci.
Pomoc je poskytnutá vždy v míře v jaké si přeje oběť. Setkala jsem se s argumentem
oběti „když od něj nechci odejít tak mi nepomohou. Nabídnou mi ubytování a řeknou
abych odešla.“ To není pravda. Je to samozřejmě radikální a definitivní řešení, ale i
když se zdá jako jediné nejlepší tak to tak vždy není. K tomuto rozhodnutí mnoho
obětí musí nejprve dojít a někdy je ta cesta hodně dlouhá. Někdy sám agresor chce
situaci řešit a nepřijít o rodinu. To že oběť nechce od agresora okamžitě odejít není
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důvod k odmítnutí pomoci. Odborníci pomáhají i s vypracováním konkrétního
krizového plánu, jak v případě útoku minimalizovat následky a ochránit děti.
6, Závěr
Ráda bych touto svojí krátkou prací upozornila na to že domácí násilí není záležitostí
jen zúčastněných aktérů. Nejsou jen agresoři, oběti a organizace zabývající se
řešením tohoto problému. Jsme tu i mi ostatní. Pokud budeme nevšímavý, nebo
cíleně slepý, tak nahráváme agresorům a znesnadňujeme situaci pro oběti. Měli
bychom být vnímavý k lidem okolo sebe. Je možné, že oběť k nám vysílá nenápadné
signály s prosbou o pomoc, aby agresor nic nezpozoroval. Nebo různě naznačuje a
čeká, že se zeptáme, aby se konečně mohla svěřit. Nemusíme být kvalifikovaní
odborníci. Stačí jen když se budeme okolo sebe dívat, pozorně naslouchat druhým
lidem a v případě podezření to nenecháme bez povšimnutí. Někdy se oběti uleví jen
když získá důvěrníka a může se svěřit. Někdy potřebuje pomoc, dodat sílu , aby
vyhledala pomoc. Někdy je potřeba praktická pomoc, jako nabídka azylu pro děti
v krizové situaci, nebo uschování věcí pro případ útěku a jiné podobné formy pomoci.
Každý někdy potřebuje pomoci a každý může někdy pomoci.

Zdroje:
1, http://www.domacinasili.cz/domaci-nasili/
2, Bílý kruh bezpečí www.bkb.cz
3, DONA linka www.donalinka.cz
4, o.s. Magdalenium www.magdalenium.cz
5, SOS centrum Diakonie www.soscentrum.cz
6, Voňková, J. a kol. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. Praha: PROFEM.
2004
7, BOCK,M.: Häusliche Gewalt- ein Problemaufriss aus kriminologischer Sicht.
Baden Würtenberg: Landeszentrale für politische Bildung 2003.
8, BOCK,M.: Kriminologie. Für Studium und Praxis. 3.Auflage. München: Valen 2007.
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Specifické poruchy osobnosti dle MKN -10
PhDr. Hana Sedláková
Ve Zlíně 29. 4. 2013

F60 Specifické poruchy osobnosti dle MKN - 10
Úvod
Úvod
Poruchou osobnosti rozumíme takovou trvalou vnitřní strukturu a vzorec abnormálního
chování, které jsou zřetelně odlišné od očekávaného chování a způsobují opakovaně a
dlouhodobě selhávání v alespoň dvou následujících oblastech: kognice, emotivita, ovládání
impulsů a sociální chování.
Pacient může mít projevy, které jsou charakteristické pro specifickou poruchu osobnosti, ale
nesplňují potřebná diagnostická kriteria. Jedná se o kontinuum: norma – akcentace osobnosti
– porucha osobnosti. Popisujeme pak osobnostní rysy (např. paranoidní) nebo osobnostní
reakce – v případě, že se projevují jen v zátěžových situacích. U poruchy osobnosti je
požadavek kontinuity z dětství, ale diagnostikuje se až kolem 18. roku. Zhruba 1% populace
má diagnózu porucha osobnosti.
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Zvlášť stojí osobnostní změny po katastrofické události (F 62.0), po duševním onemocnění (F
62.1), osobnostní změny při organickém onemocnění (F 07) a mnohočetná porucha osobnosti
(F 44.81)
Cíl psychoterapie: Naučit tyto lidi jiné způsoby reagování, chování, aby se do konfliktních
situací nedostávali.
Podle DMS IV, jsou poruchy osobnosti děleny dle clusterů:
cluster A, podivíni
- paranoidní porucha osobnosti
- schizoidní porucha osobnosti
- (schizotypní porucha osobnosti)
cluster B, afektovaní
- antisociální (dissociální) porucha osobnosti
- hraniční porucha osobnosti
- histrionská porucha osobnosti
- narcistická porucha osobnosti
cluster C, úzkostní
- anankastická porucha osobnosti
- anxiózní porucha osobnosti
- závislá porucha osobnosti
Diagnostické nástroje:
1. Psychiatrické vyšetření se zaměřením na klinický obraz a důrazem na osobní a sociální
anamnézu. Strukturovaná diagnostická interview. Zhodnocení osobního kontaktu s pacientem
a jeho obranných mechanizmů.
2. Objektivní anamnéza, informace z okolí pacienta.
3. Psychologické vyšetření – testová baterie musí obsahovat kromě dotazníkových metod
(MMPI-2, Clonninger) i projektivní testy (zejména ROR, event. FDT, TAT). Dotazníky
samotné mohou označovat přítomnost poruchy osobnosti i v případech, kdy se jedná o
dekompenzaci neurotického fungování, což projektivní techniky korigují.
Diferenciální diagnostika:
K dobré diagnostice je zapotřebí zmapovat kognitivní schémata, základní obranné
mechanismy a projevené vývojové potřeby.
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F60.0 Paranoidní porucha osobnosti

Kognitivní schémata
Jádrové přesvědčení: Jsem zranitelný, svět je zkažené a zlé místo, a když nebudu opatrný,
zničí mě.
Rozvinuté strategie: Ostražitost, nedůvěřivost, podezíravost.
Nedostatečně rozvinuté strategie: Důvěra, přijetí, přiblížení, smysl pro humor a nadsázka.
Dynamické vysvětlení:
V raném vývoji dítě nezíská dojem, že může své okolí nějak ovlivnit. Okolí bývá věčně
nespokojené, kritizující, nevypočitatelné a rozmarné. Dítě tak musí být stále velmi pozorné a
ve střehu, aby odhadlo, jak budou věci pokračovat, aby zachytilo i nejmenší náznak, jak se
vztah bude dále vyvíjet. Svět je vnímán jako ohrožující a nedůvěryhodný. Vzniká tak konflikt
(základní polarita paranoidní osobnosti) mezi pocitem vlastní zranitelnosti a vnímaným zlým,
všehoschopným, všemocným světem. Agresivní impulzy a destruktivní prožitky jsou
odděleny (dissociovány) a projikovány do okolí, s nímž se pak ale subjekt nemůže
identifikovat.
K paranoidní struktuře patří nezvladatelná úzkost a vina - často přenášená z mateřské postavy.
Podíl zde má i sociální učení, často je v primární rodině svět prezentován jako ohrožující a
zneužívající, případně cizí a nehodný důvěry.
Obranné mechanizmy:
V obranných mechanizmech dominuje projekce (obranný mechanizmus neuvědomovaného
přenášení subjektivních, popřípadě podvědomých přání, motivů a pocitů na jiné osoby). Její
kvalita závisí na úrovni osobnostní organizace. Při zralejší „neurotické“ úrovni se jedná o
dokonalou projekci, při méně zralé, „hraniční“ úrovni jde o projektivní identifikaci.
Dekompenzace:
Obraz poruchy s bludy.
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F60.1 Schizoidní porucha osobnosti

Kognitivní schémata
Jádrové přesvědčení: Jsem zranitelný a ostatní jsou zlí.
Rozvinuté strategie: Autonomie.
Nedostatečně rozvinuté strategie: Vzájemnost, intimita.
Dynamické vysvětlení:
Primární vztahový konflikt přiblížení versus vzdálení s sebou nese strach z rozplynutí se v
těsném vztahu. Základní strach je tedy z rozplynutí identity v blízkém vztahu a bezpečí je
nalezeno v odstupu a izolaci. Zkušenost s blízkým vztahem (blízkost) a intimita jsou vnímány
jako ohrožující, vyvolávající chaos (jedinec byl buď zahrnut podněty, a nebo zažíval chaos),
stud a pocity nedostačivosti (inkompetence). Projevení emocí s sebou nesou riziko blízkosti,
což je ohrožující. Tedy projev emocí znamená nebezpečí příliš velké blízkosti. Reálné emoce
jsou ohrožující, a proto jsou zažívány odosobněně, odděleně od skutečných vztahů.
Rodinné prostředí může být emočně chudé i přehnaně stimulující. Schizoidní jedinci jsou
velmi senzitivní a primární vztahový konflikt probíhá mezi přiblížením a vzdálením.
Obranné mechanizmy:
Stažení se do vnitřního světa imaginace. Často se objevuje také projekce, introjekce (obranný
mechanizmus spočívající v přisuzování si vlastností, které člověku scházejí) a intelektualizace
(obranný mechanizmus, kdy problémy jsou analyzovány s použitím neosobní intelektuální
terminologie, přičemž emoce, prožívání a pocity jsou ignorovány). Z „nezralých“ obranných
mechanizmů se můžeme setkat s idealizací a devalvací. Reaktivní formace, obrácení proti
sobě a vytěsnění se objevují zřídka. Štěpení a projektivní identifikace jsou projevem vážné
dekompenzace nebo hovoří proti této diagnóze
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F21 Schizotypní porucha

Vyznačuje se excentrickým chováním, anomáliemi myšlení a emotivity, které připomínají
schizofrenii. Není ale přítomen žádný ucelený a charakteristický schizofrenní příznakový
okruh. Často předchází schizofrenii, ale není pravidlem přesun do schizofrenie. V DSM IV se
řadí mezi poruchy osobnosti. Psychotické příznaky (bludy a halucinace) jsou krátkodobé, bez
hlubšího vlivu na nemocného. Příznakový okruh odpovídá spíše prodromálním příznakům
schizofrenie, ale nedochází k rozvoji zřetelných schizofrenních epizod.
Vztah ke skutečnosti je změněn – nepřiléhavé zpracování do symbolů a magických souvislostí
(je ale realističtější než u schizofrenie), objevují se paranoidní, bizarní nápadnosti, vtíravé
ruminace. Rozpolcení mezi vnějším a vnitřním světem se objevuje u drobných
nesystemizovaných bizarností (od nápadností ve zjevu až po nezacílené, ale od skutečnosti ne
zcela odcizené aktivity), tito lidé jsou charakterizovaní jako „podivíni“.
Diagnostická kritéria MKN 10:
U jedince se musí po dobu nejméně dvou let (trvale či epizodicky) projevovat nejméně čtyři z
následujících příznaků:
- nepřiměřené nebo omezené (chladné, povznesené) emoční reakce
- výstřední, zvláštní, podivné chování nebo vzezření
- nespolečenský vztah k jiným lidem; sklon k sociálnímu stažení
- podezíravost, vztahovačnost
- podezření na paranoidní bludy
- obsedantní ruminace bez vnitřní schopnosti odporu (často s dysmorfofobickým,
sexuálním nebo agresivním obsahem)
- somatosenzorické iluze, depersonalizační zážitky
- myšlení = vágní, obřadné, metaforické, komplikované, stereotypní (řeč bez
inkoherence)
- občasné přechodné jakoby psychotické epizody s intenzivními bludy a halucinacemi
Schizotypní porucha je diagnostikována velmi vzácně. Jedinec nikdy nesplňoval kritéria pro
některou z poruch schizofrenního okruhu.
Schizotypní porucha má trvalý průběh s kolísavou intenzitou, někdy se rozvine do
schizofrenie nebo jiné psychotické poruchy (u malé části pacientů). Není určitý začátek, vývoj
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a průběh spíše jako u poruch osobnosti (= stabilní průběh). Časté u jedinců, kteří jsou
geneticky příbuzní se schizofreniky, častěji se vyskytuje tato porucha u mužů.
F60.2 Dissociální porucha osobnostiÍRUCHA OSOBNOSTI

Kognitivní schémata
Jádrové přesvědčení: Jsem zranitelný a musím být silnější a chytřejší než ostatní.
Rozvinuté strategie: Bojovnost, expanzivita, využívání druhých.
Nedostatečně rozvinuté strategie: Empatie, sociální citlivost, prožívání pocitu viny,
schopnost odložit uspokojení.
Dynamické vysvětlení:
Vlivem působení neempatického, zneužívajícího a násilného prostředí se rozvíjí u konstitučně
agresivnějších jedinců. Předpokládá se, že tito lidí mají již konstitučně vyšší míru agresivity a
nízkou frustrační toleranci. Emoce jsou zpočátku prožívány v polaritách pokoření - vztek
versus závist a úzkost, což vede k vývoji směrem k malignímu narcismu.
Nedochází k vývoji superega, jedinec je zaměřen na uspokojení pudových impulzů, protože
nemá možnost zformovat superego a systém sociálních hodnot, tudíž energie je směřována
k pudovému uspokojení, čemuž slouží i povrchní vztahy. Jediným příkladem hodnoty je síla,
síla je tedy ceněna a emoce jsou vnímány jako projev slabosti.
Zlomovým obdobím bývá okamžik, kdy se dissociální jedinci prosadí a „podmaní“ si své
okolí.
Disociálních žen je méně zřejmě proto, že jsou dříve konfrontovány s fyzickými limity, dívky
jsou slabší a zranitelnější než chlapci. Další zlom někdy přichází ve středním věku, kdy se
zdá, jako by dissociální jedinci „vyhořeli“ a změnili se ve spořádané občany. Na tom se
pravděpodobně podílejí hormonální změny a také snížení fyzické kondice, prodloužení
reaktivity a zřejmě i zdravotní problémy připomínající blízkost smrti a omezenost lidské
existence.
Obranné mechanizmy:
Hlavním obranným mechanizmem je omnipotentní kontrola, dissociální osobnosti nemají
potřebu reciprocity ve vztahu, měřítkem hodnoty ostatních je užitek, který mohou poskytnout.
Pro defektní superego je svět vnímán egocentricky. Projektivní identifikace je zde nejen
obranným mechanizmem, ale při neschopnosti vyjádření emocí také jediným způsobem, jak
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umožnit ostatním poznat, co cítí – tedy tím, že v nich tento pocit vyvolají. Dalšími obrannými
mechanizmy jsou primitivní závist a devalvace.
F60.31 Emočně nestabilní porucha osobnosti – Hraniční typ (borderline)

Kognitivní schémata
Jádrové přesvědčení: Jsem špatný a zranitelný, druzí lidé mě opustí.
Rozvinuté strategie: Upoutávání pozornosti, testování okolí, manipulace.
Nedostatečně rozvinuté strategie: Zvládání emocí, tolerance samoty, vzájemnost.
Dynamické vysvětlení:
K základnímu narušení vývoje dochází ve fází separace – individuace (od 4. měsíce do 36.
měsíce), kdy dítě opouští symbiózu s matkou a vytváří vědomí vlastní individuality. Kvůli
neadekvátní mateřské reakci na to, že dítě opouští symbiózu s ní, nedochází k ohraničení selfidentity (ohraničení vlastní identity a oddělení od prostředí). Jedinec je tak při prožívání sebe
sama odkázán na reakci prostředí (selfobjektu), jinak tohoto prožitku není schopen a nemohl
by prožívat sám sebe. Bez vazby na selfobjekt prožívá pocity prázdnoty a ztrácí pojem své
existence. Identita je velmi slabá, chybí schopnost zachovat si a vytvořit stabilní mentální
reprezentaci jiných osob, tedy objektní stálost.
Jedinec tedy nedokáže prožívat komplexně, prožívání je polární, fragmentované, nemůže
navázat skutečný, vzájemný vztah. Mentální reprezentace sebe a ostatních lidí jsou štěpeny
(fragmentarizovány) na dobré a zlé části (fragmenty). Prožívání je vysoce polarizované,
nedokáže je integrovat. V chování se střídá symbiotická blízkost s destruktivním vzdálením.
Při selhání selfobjektu jsou schopni pro pocit, aby nějak cítili sebe nebo aby vybili emoční
tlak, i extrémního, promiskuitního, impulzivního, automutilačního nebo agresivního jednání.
Obranné mechanizmy:
Typickým obranným mechanizmem je štěpení – splitting. Dále projektivní identifikace, kdy je
emoční prožívání přesunuto na objekt, který je na nevědomé úrovni zachycuje a přijímá,
primitivní idealizace či devalvace a disociace.
Dekompenzace:
Při větší zátěži je možná i kratší psychotická regrese (obraz psychózy) s bludy i halucinacemi,
trvající maximálně několik dnů.
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F60.4 Histriónská porucha osobnosti

Kognitivní schémata
Jádrové přesvědčení: Jsem horší než druzí. Když je zaujmu, budou mne obdivovat.
Rozvinuté strategie: Předvádění se, dramatizace, necílená reaktivita.
Nedostatečně rozvinuté strategie: Vzájemnost, kontrola, systematičnost, stabilita.
Dynamické vysvětlení:
K základnímu narušení dochází v oidipském období (4 – 5 let), v němž je opouštěna identita
dítěte a získávána identita chlapce či dívky, potažmo muže a ženy. Dítě je na nevědomé
úrovni pudově přitahováno k rodiči opačného pohlaví a rivalizuje s rodičem stejného pohlaví.
Přítomné nevědomé incestní a nenávistné tendence jsou prožívány jako úzkost (kastrační –
přítomna u obou pohlaví). Řešením oidipského konfliktu je identifikace s rodičem stejného
pohlaví (přijetí dané sexuální role). U dívek je tato fáze komplikovanější a vulnerabilnější,
protože nejprve opouštějí identifikaci s matkou a rivalizují s ní o otcovskou postavu, pak se
ale s matkou opět identifikují. U dívek pak, pokud se nemohou identifikovat se svou
nedostatečně ženskou matkou, nebo pokud se musí vzdát sexuality, aby si udržely zájem otce
i péči matky, tedy aby byla zachována náklonnost obou rodičů, dochází k tomu, že sexuální
role (sexualita) pak není internalizována, naopak se jeví jako povrchní a teatrální. Ženy působí
vyzývavě a karikovaně, muži nešikovně předvádějí své „chlapáctví“. U chlapců dochází k
narušení například, jsou-li jejich mužské (maskulinních, falické) výkony zesměšňovány,
znevažovány a bagatelizovány (symbolická kastrace).
Obranné mechanizmy:
Hluboká a trvalá kastrační úzkost a pochybnost o vlastní, na pohlavní roli vázané kompetenci
je zvládána zralými obrannými mechanizmy. Nejdůležitější je vytěsnění, kdy jsou
zúzkostňující obsahy „zapomenuty“, ale v nevědomé úrovni jsou přítomny a ovlivňují
chování cestou agování (nepřímé, maskované projevy nespokojenosti nebo citové vydírání
okolí), dále sexualizace a regrese, disociace a projekce. Jako obrana proti depresi slouží
upoutávání pozornosti, mělká a přehnaná afektivita a dramatizace. V sexuální roli dochází k
rivalizaci, ohrožující jedinci jsou fantazijně zbavováni mužských či ženských atributů a tím
opět symbolicky kastrováni.
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Stereotyp a strnulost vyvolává úzkost, histrionská porucha má potřebu změny a akce.
Přítomnost nezralých obran, jako je štěpení, a projektivní identifikace hovoří proti této
diagnóze.
Dekompenzace:
Dekompenzuje se v rámci dissociativních poruch, či do úzkostně-depresivního obrazu.
F60.5 Anankastická porucha osobnosti

Kognitivní schémata
Jádrové přesvědčení: Když se svět ponechá bez kontroly, skončí to katastrofou. Nelze
spoléhat na ostatní.
Rozvinuté strategie: Kontrola, odpovědnost, systematičnost.
Nedostatečně rozvinuté strategie: Spontánnost, flexibilita, delegace odpovědnosti, tolerance.
Dynamické vysvětlení:
Klíčovým momentem ve vývoji směrem k anankastické osobnosti je nadměrný a věku
(vývojově neadekvátní) neúměrný tlak na socializaci. Rodiči je vyžadováno ovládání a
dodržování pravidel, ačkoli na to dítě není dostatečně zralé. Běžně se hovoří o anální fixaci
anankastických osobností, což odráží skutečnost, že v dětství byli nuceni k ovládání stolice
dříve, než fyziologicky dozrává inervace m. sphincteris ani ext.
Stálá přítomnost kontroly, neustálého dohledu a pocitu odpovědnosti vede k nadměrnému
vývoji superega. Vzniklý prožitek selhávání, že se něco vymkne kontrole, pak budí
nesnesitelnou úzkost, nejistotu a ambivalenci, ale také agresivní impulsy. V hloubi duše je
pocit nemilovaného, špinavého a chybujícího dítěte a adaptační reakcí je snaha o maximální
kontrolu emocí a chování a odčinění selhání před kritizujícím superegem. Jedná se vlastně o
obranu proti neustále kritizujícímu superegu.
Obranné mechanizmy
Patognomickými obrannými mechanizmy anankastických osobností jsou izolace afektu
(úplné oddělení kognitivní a emoční složky - komponenty prožívání) a odčinění (kompulzivní
činnosti, které slouží k usmíření superega). Zralejšími obrannými mechanizmy s podobnou
funkcí jsou pak racionalizace, moralizace a intelektualizace. Častým obranným mechanizmem
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při prožívání agresivních impulzů, je také reaktivní formace (obranný mechanizmus, činnost
opačná, než přikazuje pudový impulz) a přesunutí.
Dekompenzace:
Dekompenzuje se v rámci OCD symptomaticky.
ÚZKOSTNÁ
F60.6 Anxiózní (vyhýbavá) porucha osobnosti

Kognitivní schémata
Jádrové přesvědčení: Jsem nemožný, nešikovný, nevyznám se a budu odmítnut lidmi.
Rozvinuté strategie: Vyhýbání se agresi, citlivost k potřebám ostatních, vstřícnost.
Nedostatečně rozvinuté strategie: Tolerance ke kritice, asertivita, sebedůvěra, sebeprosazení
a iniciativnost.
Dynamické vysvětlení:
Kritickým vývojovým obdobím pro tuto poruchu osobnosti je znovu sbližovací fáze (subfáze
navazování přátelských vztahů), období okolo 2. roku života, kdy dítě po fázi procvičování a
bouřlivém rozvoji motoriky a dovedností, narazí na své fyzické limity. K dalšímu rozvoji
potřebuje pomoc matky a začíná být opatrné. Dostane-li matka strach, že se dítě přestalo
vyvíjet, a neposkytne mu dostatečnou podporu, než v sobě objeví dítě stabilitu, zůstane v něm
přesvědčení, že bude přijato jen za předpokladu, že bude bez problémů, bez nároků,
nezatěžující.
Prožívá separační úzkost, stud, depresi a strach z možné ztráty vztahu, pokud by projevilo své
slabé stránky. Aby nedošlo ke ztrátě vztahu, potřebuje potlačit své nároky, potřeby, sobectví,
musí se umět omezit. Mají vyvinuté způsoby sebeutěšení (self-soothing), aby nebyli odkázáni
na okolí. Takové osobnosti jsou předvídavé a empatické, dovedou se podřídit disciplíně a
obětovat pro druhé. Vztahy však nejsou vzájemné, pouštějí se raději do problémů jiných, aby
nemuseli prožívat ty své.
Obranné mechanizmy:
Nejvýraznějším obranným mechanizmem bývá introjekce, přijetí hodnocení a postojů zvenčí
bez plné identifikace. Ztrácející se vztah tak bývá zachován v podobě vnitřní reprezentace,
byť s převahou negativních komponent. Ke zvládnutí úzkosti – zejména separační – bývá
užíváno obrácení proti sobě, což umožňuje získání pocitu kontroly. Přesunutí afektu,
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event. izolace afektu umožňují ovládání agresivních impulsů a vyhýbání se konfliktům.
Důležitým mechanizmem je idealizace ve vztazích, které vyhýbavá osobnost potřebuje
chránit.
Dekompenzace:
Dekompenzuje se v úzkostném obrazu, snadná záměna s generalizovanou úzkostnou
poruchou či specifickými fobiemi.
F60.7 Závislá porucha osobnosti

Kognitivní schémata
Jádrové přesvědčení: Jsem bezmocný, ostatní se o mne musí postarat.
Rozvinuté strategie: Vazba, vyhledání pomoci.
Nedostatečně rozvinuté strategie: Soběstačnost, rozhodnost, odpovědnost.
Dynamické vysvětlení:
K základnímu vývojovému narušení dochází ve velmi raném období, ve fázi normální
symbiózy (2. – 4. měsíc). Některé teorie hovoří o konstitučně nízké úrovni agresivity, nejsou
však všeobecně přijímány.
Pro fázi normální symbiózy je charakteristická úplná závislost na matce, která není vnímána
odděleně od vlastní identity dítěte. Za „normálních“ okolností nevyhnutelná frustrace a
nepohodlí vedou dítě k potřebě snést odklad uspokojení a oddělit vlastní prožívání a matku
(separace) a najít svůj způsob interakce s okolím (individuace). U závislé poruchy k tomu
nedochází, okolí pokládají za jakési „rozšíření“ sebe. Dítě se nenaučí oddělovat prožívání
sebe a okolí. Okolí je tak vnímáno jako extenze sebe sama a možná separace (což je svým
způsobem agresivní akt stanovení hranice), by vedla k zániku sebe i onoho připoutaného
okolí. Agresivní impulzy ovšem nejsou zpracovávány zralým způsobem, neboť vývoj byl
narušen příliš brzy.
Obranné mechanizmy:
Patognomickým obranným mechanizmem bývá reaktivní výtvor, závislé chování má v sobě
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přítomnu i nevědomou agresivní komponentu – jakési skryté vynucování péče a ochrany.
Objevuje se idealizace, okolí je vnímáno jako omnipotentní a vstřícné. Splitting a projektivní
identifikace je způsobem oddělení se od vlastních negativních prožitků tím, že jsou nevědomě
vyvolány v druhých.
F60.8 Jiné specifické poruchy osobnosti
Narcistická porucha osobnosti

Kognitivní schémata
Jádrové přesvědčení osciluje mezi: Jsem horší (méně) než druzí a nikdo si mne neváží. Jsem
lepší než druzí a zasloužím si zvláštní obdiv.
Rozvinuté strategie: Soutěživost, sebeprezentace, vytváření image, sebeobrazu.
Nedostatečně rozvinuté strategie: Vzájemnost, sebevědomí, vstřícnost.
Dynamické vysvětlení:
V období okolo 1. roku se dítě začíná překotně psychomotoricky rozvíjet, je v subfázi
procvičování (10. – 16. měsíc). Díky motorickým schopnostem se dokáže samo zmocnit
předmětů, udělat si pohodlí, zkoumat nové. Rodiče reagují na první slova. Obvyklou reakcí
rodičů je nadšení a obdiv na „výkony“ dítěte a dítě tak sytí své sebevědomí. Pokud je reakce
přiměřená, později na ni dítě přestane být odkázáno, zvnitřní ji ve vědomí vlastní hodnoty –
normální narcismus. Pokud je reakce nepřiměřeně velká, neadekvátní a „nevstřebatelná“,
nebo naopak je hodnocen jen naprosto perfektní výkon (rodiče buď pozitivně hodnotí vše,
nebo naopak jen velmi „skvělé“ výkony), dítě tak nemá možnost vytvořit si adekvátní
sebehodnocení, ale je odkázáno na potvrzení zvenčí.
Nedostává-li se mu tohoto potvrzení, upadá do deprese a závisti, pokud jej má, zažívá
přehnanou grandiozitu a pocit omnipotence. Životní strategií pak je prezentovat se tak, aby
reakce okolí vyvolala obdiv a nasytila strádající pocit vlastní hodnoty. Vytváří se falešné self
a život je jedna velká role. Prožívání vytváří bludný kruh: uspokojení přinese jen ocenění od
někoho, kdo je pomyslně hodnotnější. Ve chvíli, kdy se pocit vlastní grandiozity dostaví,
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stává se zdroj gratifikace předmětem závisti a je devalvován, čímž jeho ocenění ztrácí
význam.
Obranné mechanizmy
Nacházíme nezralé obrany – patognomicky primitivní idealizaci a devalvaci. Samozřejmě
také štěpení a projektivní identifikaci. Idealizace je důležitým momentem ve vztahu, protějšek
není vnímán komplexně, ale je štěpen a jeho idealizovaný fragment je vnímán jako zrcadlo
pro reflexi vlastní hodnoty, tedy jako rozšíření vlastní identity – selfobjektu. Devalvace
slouží k zpracování agrese a závisti. Identifikace umožňuje např. skupinové fungování,
grandiozitu pak sytí pocit příslušnosti k určitému výjimečnému společenství.
Dekompenzace:
Dekompenzuje se do obrazu bipolární afektivní poruchy či deprese.
Pasivně – agresivní porucha osobnosti

Kognitivní schémata
Jádrové přesvědčení: Jsem soběstačný, kontrola druhých mne zraňuje.
Rozvinuté strategie: Autonomie, pasivita, vzdor.
Nedostatečně rozvinuté strategie: Asertivita, spolupráce, vzájemnost, konvenčnost.
Dynamické vysvětlení:
Pasivně agresivní chování vyjadřuje konflikt v socializaci, která je prožívána jako ohrožení
identity. Zřejmě je těchto lidí konstitučně vyšší míra agresivity, která chrání individualitu,
zároveň jsou rozvinuty takové mechanizmy, které umožňují uvolňovat agresivitu bez přímého
ohrožení vztahu. Předpokládá se, že výchovný přístup bývá intruzivní, podobně jako bývá při
etiologii schizoidní poruchy. Chaotické rodinné prostření vede dítě k vyjadřování agresivity
způsobem, který zároveň nebude znamenat riziko narušení vztahu. Požadavky na dítě jsou
příliš emočně nabité nebo chaoticky nepřehledné. Přizpůsobení a kooperace by vedla k
ohrožení autonomie, otevřený vzdor zase k izolaci a pocitům viny.
Obranné mechanizmy:
Obvyklými obrannými strategiemi při agresivním prožívání jsou reaktivní výtvor, projekce a
agování, úzkostné prožívání je zvládáno pomocí racionalizace a popření.
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