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1. Úvod
 Proč jsem si vybrala toto téma?
Důvodů, proč jsem si vybrala toto téma, je několik. Seriál Terapie, který byl vysílaný na konci
roku 2013 (II. série) mi přijde velmi kvalitním filmařským dílem s výbornými hereckými
výkony ale zejména na téma, které je mému srdci blízké – psychoterapie. V průběhu
sledování jsem si sama v některých momentech kladla otázky typu „Je tohle správně?“,
„Neměl by reagovat psychoterapeut v této situaci jinak?“, „Je opravdu v pořádku, že
psychoterapeut udělal to či ono?“. Když tedy nastal čas, rozmyslet si, na jaké téma bych
měla psát závěrečnou práci, říkala jsem si, že je nasnadě sáhnout po mých, zatím
nezodpovězených otázkách k seriálu a prozkoumat je. Proto jsem si vybrala jako téma etická
pravidla a sporné momenty v jednání terapeuta vůči klientům v tomto seriálu.
Pravidla a jejich dodržování či překračování je obecně téma, které bylo pro mě silné již
v rámci pětiletého sebe-zkušenostního výcviku ve Skálově Institutu. Sama mám
s dodržováním pravidel občas problém a v naší výcvikové skupině jsme téma pravidel
otevírali poměrně často. Je to pro mě tudíž téma blízké a emočně živé.
Posledním důvodem, proč jsem si zvolila toto téma, je samotný fakt, že bych touto cestou
chtěla na seriál Terapie upozornit. Domnívám se, že je to pro „učence“ v terapii výborný
nástroj k tomu, jak nahlédnout na terapeutické sezení a možnost rozebírat jednotlivé
momenty a poučit se z chování terapeuta. Seriál zároveň nastoluje řadu otázek k diskusi,
které považuji za zajímavé – ať už je to právě etické chování terapeuta či prezentace
terapeutické práce pro veřejnost, postava terapeuta nebo např. otázka reklamy terapeutické
práce pro širokou veřejnost.
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 Co je cílem práce?
Cílem této práce je poukázat na některé eticky sporné momenty, popř. momenty, které jsou
hraniční či nejednoznačné z hlediska správnosti jednání ze strany psychoterapeuta, Marka
Pošty (hlavního hrdiny – psychoterapeuta). Dále je cílem této práce jednotlivé momenty
rozkrýt, rozebrat důsledky, které z jednání v těchto sporných momentech psychoterapeuta
plynou v další terapii s klientem. Následně pak navržení změny – jak bych v dané situaci
reagovala já.
Nejvíce spokojená bych byla, kdybych touto prací mohla přispět k otevření diskuse nad
jakýmkoliv tématem, které s tímto seriálem souvisí (seriál nabízí mnoho dalších otázek
k diskusi, např. zda je seriál pro širokou veřejnost pozitivní reklamou pro psychoterapii, jaké
vytváří PR, zda by diváci na terapii šli po zhlédnutí tohoto seriálu, samotná postava
psychoterapeuta Marka Pošty, používané techniky aj.).
Seriál považuji za filmařsky velmi vydařené kvalitní dílo, kterých je v české televizi jako
šafránu a navíc, ve kterém je hlavním tématem, ať už s pozitivním či negativním PR, práce
psychoterapeuta, což je ojedinělé a obecně pro obor psychoterapie jistě velmi prospěšné.
Seriálu fandím bez ohledu na kritický náhled uvedený v této práci. Domnívám se, že
z hlediska informovanosti široké veřejnosti o tom, co a jak v terapii probíhá je to seriál
prospěšný, navíc velmi poutavý a pro terapeuty či zájemce o terapii může být i velmi
poučným materiálem.

2. Seriál Terapie - Základní informace o seriálu
Český seriál Terapie vychází z amerického remaku izraelského
seriálu Be´Tipul (v USA byl remake uvedený na obrazovkách
HBO jako In Treatment/V odborné péči) a svému originálu se
blíží zhruba ze 60% (zbytek je upraven českým režisérem a
scénáristou). Seriál se po velmi úspěšné odezvě první série (dle
neověřených informací se údajně HBO díky tomuto seriálu
podařilo zdvojnásobit svoji sledovanost) dočkal pokračování a
na podzim roku 2013 tak na HBO bylo možné sledovat druhou
řadu, která měla 35 epizod (první série měla 40 epizod).
K samotné úspěšnosti seriálu se vyjádřil generální ředitel HBO,
Ondřej Zach: „Terapie zaznamenala mimořádný divácký úspěch

a přinesla HBO jak nárůst sledovanosti, tak růst prodejů
předplatného. Je přirozené, že na tento úspěch chceme navázat
a věříme, že druhá sezóna bude pro diváky právě tak zajímavá,“ shrnul Ondřej Zach,
generální ředitel HBO Česká republika.

Režisérů, kteří se podíleli na II. sérii je hned několik: Petr Zelenka, Marek Najbrt, Jaroslav
Fuita a Lenka Wimmerová. Scénáře jednotlivých epizod napsali Iva Klestilová, Lenka
Wimmerová, Robert Geisler a Petr Zelenka. Seriál je koncipován tak, že divák od pondělí do
čtvrtka, může sledovat po dobu 40min terapeutické sezení mezi hlavním hrdinou –
terapeutem Markem Poštou, kterého hraje Karel Roden a jeho klienty. Páteční díl je
věnovaný postavě Marka Pošty, který sám dochází na terapii ke své dlouholeté kolegyni Ditě
(hraje Kamila Magálová). V rolích pacientů jsou obsazeni tito herci: Tereza Brodská jako
energická spolumajitelka právnické firmy, Táňa. Kateřina Winterová a David Švehlík hrají
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manželský pár Neumannových, který dochází k psychologovi se svým problematickým synem
Viktorem (Zdeněk Bařinka). Další Markovou klientkou je studentka architektury Viola, kterou
zosobnila Tereza Voříšková. Bývalého disidenta Slávka Charváta, který působí jako
spolumajitel stavební firmy a je spolu-zodpovědný za neštěstí při realizaci jedné z jeho
zakázek, ztělesnil Jiří Ornest. Druhá série se věnuje tématům poruch vztahů mezi rodiči
a dětmi a zejména existencionálními otázkami – smrti, smyslu života, poslání.
Z filmařského hlediska je seriál kritikou velmi dobře přijat a HBO předkládá českému divákovi
velmi kvalitně zpracovaný seriál, který byl z hlediska žánru a formy pro české herce i filmaře
ojedinělým a velmi náročným projektem. Iva Klestilová, dramaturgyně seriálu, se k formě
seriálu vyjadřuje takto:
Co znamená práce na takové netradiční seriálové zakázce?

Výzvu a strach. A když se jedná o druhou sérii, přičemž první byla velmi úspěšná,
samozřejmě taky stres. A rok tvrdé práce, kdy se jako scenárista a dramaturg nemůžete
věnovat jiným projektům. V přípravné fázi Terapie II jsem měla na tabuli napsáno, co se
který týden stane a jak se sezení s pacienty odráží v Markově situaci.

Když to máte stále před očima a víte, jaký problém řeší ten který pacient, musíte odhadnout,
kdy je zapotřebí přijít s novým motivem a příběhem. Tak vznikl například nový příběh Dity.
Při práci dramaturga je nutné scenáristům připomínat, co už se v seriálu stalo. A u takového
problému, jako je hrozba soudního sporu, to bylo důležité dvojnásob. Poslední fází je
definitivní podoba scénářů. Četla jsem postupně všechny a připomínkovala je. A teprve když
jsem měla všechny scénáře pohromadě, viděla jsem, co musím změnit nebo jiným
scenáristům přepsat.
V čem spočívá unikátnost Terapie a její přínos pro diváky?

Nebere si servítky. Tím nemyslím žádné pikantérie či ostré výrazy. Divák má šanci vidět
postavy v situacích, které jsou hraniční. A adekvátně tomu se chovají. Někdy dobře, jindy
otřesně, ale jsou chyceni v pasti a nevědí kudy ven. Pomoct jim může jen terapie a Marek.
Ale ten má taky své problémy a je to taky jen člověk. Zranitelný, bolavý, ale zcela odevzdaný
svým pacientům. Po odvysílání první série jsem se přesvědčila o tom, že co divák, to
sympatie k jiné postavě. Když jsem se ptala kamarádky, proč se jí jedna z postav tak strašně
nelíbila a proč ji tak rozčilovala, odpověděla mi: „Protože se chovala stejně blbě jako já, když
jsem byla v podobné situaci."
Zdroj: http://www.denik.cz/film/scenaristka-iva-klestilova-upravy-ktere-jsme-delali-u-terapieii-byly-velke-2013.html
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Představení psychoterapeuta Marka Pošty
Marka Poštu ztvárňuje v obou sériích herec, Karel Roden.
Osobní život Marka Pošty je velmi osamělý. Jeho manželství
se rozpadlo. Víme z první série, že důvodem rozpadu byla
Markova poblouzněnost a zamilovanost do své pacientky,
Sandry. Marek se odstěhoval od rodiny a žije v pronajatém
domě, jehož součástí je i terapeutická ordinace. Jako většina
lidí, kteří se ocitli v takové životní situaci, vnímá i on velmi
silně svoji osamělost a klade si existenciální otázky smyslu
života. Navíc má profesní problémy. Otec Igora (pacienta
z první série, který terapii předčasně ukončil a následně
spáchal sebevraždu) ho obviňuje z profesní nedbalosti a chce celou věc řešit soudní cestou.
Marek je tedy vystaven dvojnásobně těžké životní situaci. Oporou mu je, stejně jako tomu
bylo v prvním díle, jeho bývalá kolegyně a kamarádka Dita, k níž každý pátek dochází na
terapii.
Pro dokreslení představy o této postavě uvádím stručný výňatek rozhovoru s hlavním
představitelem Marka Pošty, Karlem Rodenem, který odpovídá na otázky, které souvisí s jeho
seriálovou postavou:
Jak jste se na svou roli připravoval?

S návštěvou terapeuta žádnou osobní zkušenost nemám. Ale přečetl jsem dvě knížky od
Irvinga Yaloma, který patří k reprezentantům gestalt psychologie. A svou roli jsem
intenzivně konzultoval s Petrem Zelenkou. On o té profesi hodně ví prostřednictvím své
ženy, jejíž otec je psycholog.
Vaše postava oproti jedničce docela zchátrala.

To jsem zchátral já, životem.
Ale ona zchátrala už ve scénáři: psycholog Marek se rozvede, přestěhuje, pořád v něm
zřejmě nějak vězí ona Sandra, trápí se kvůli sebevraždě jiného pacienta z první série. Jak
explicitně či detailně jste řešili tenhle posun?

Rozvedl se, musel odejít od rodiny. To, kam se přestěhoval, není zase žádné doupě, jeho
nová pracovna je možná ještě větší než ta předchozí. Finančně na tom asi není špatně,
akorát je sám.
Měl jste tedy nějaké konkrétní instrukce?

Jako hrát unavenýho a smutnýho chlapa?
Ano, Marek je neoholený, poněkud přepadlý...

On je nešťastný. Jistěže jsme o tom s tvůrci mluvili: že se sice snaží dál pracovat se svými
pacienty, ale má i vlastní život, který se zbortil. Druhá řada je zároveň víc o něm než ta
první.
Zdroj:http://instinkt.tyden.cz/rubriky/rozhovor/karel-roden-nechci-rikat-stejneveci_27227.html
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Představení jednotlivých klientů
Ťáňa - pondělí
Táňa je velmi energická žena (40 let), úspěšná
spolumajitelka právnické firmy, zaměřené na trestní
právo. Je to kamarádka a bývalá pacientka Marka
Pošty. O terapii začala projevovat zájem až po
osobním kontaktu s Markem, který jí iniciativně
navštívil v její firmě, kvůli svému problému
s Igorovým otcem, důstojníkem Heřmanem. Ten
Marka veřejně zažaloval za profesní nedbalost,
v jejímž důsledku, dle přesvědčení Igorova otce, syn
zemřel (zřítil se s bojovým letadlem na vojenské misi
v zahraničí). Marek proto vyhledává u Táni odbornou pomoc. Na základě tohoto impulsu se
Táňa rozhodne, že by ráda využila Markových terapeutických služeb. Hlavními tématy,
kterými se pondělní terapie zabývá, jsou: vztah matka/dcera, otec/dcera; existenciální otázka
smyslu života; založení rodiny; strach z budoucnosti, pocit osamění a partnerské problémy.
Do terapie nevstupuje s jasnou zakázkou.

V kontextu s terapií vidím zejména tyto sporné momenty, které níže rozepisuji:
 Vztahy mezi terapeutem a klientem – jejich rizika
 Dodržování pravidel – kontrakt, pravidla během terapie

Manželé Neumannovi, syn Viktor – úterý
Manželé Neumannovi, Theodor a Nina, přichází do
ordinace Marka Pošty kvůli tomu, že nejsou schopni
sdělit svému 11letému synovi, Viktorovi, že se
rozvádějí. Do terapie vstupují s představou, že
hlavním tématem, zakázkou, bude zlepšení jejich
komunikace k synovi. Během terapie se ovšem
ukáže, že manželé se nejsou ochotni přenést sami
přes sebe a jejich syn Viktor je pouze
prostředníkem nikoliv hlavním aktérem setkání.
Během terapie se prolínají témata: partnerské
vztahy, zodpovědnost vůči rodině, sex, obětování se.
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Viola - středa
Viola (23let) je temperamentní, velmi svérázná,
navenek sebevědomá studentka architektury,
která se nachází ve velmi obtížné životní situaci.
Doktoři jí diagnostikovali rakovinový nádor
v pokročilém stádiu. Její zdravotní stav je velmi
vážný a podle onkologů by měla Viola ihned
zahájit léčbu. Bydlí v pronájmu v Praze. Aktuálně
nemá žádný partnerský vztah a vyrovnává se
s rozchodem, který vzešel od jejího partnera
(našel si novou partnerku). Viola má o dva roky
staršího bratra, který je schizofrenik, a o kterého
se stará maminka. Do terapie přichází s cílem sdílet své soukromé těžké životní starosti,
přichází si pro podporu a v terapii hledá osobní útočiště. Během terapie se prolínají témata:
smrti, vztah k matce, důvěra a mezilidské vztahy, vlastní sebe-hodnota, zodpovědnost za
druhé, očekávání od druhých, bezpodmínečné přijetí.

V kontextu s terapií vidím zejména tyto sporné momenty, které níže rozepisuji:





Proti-přenos: klient nebo „malé dítě“?
Doprovázení klienta k lékaři - ano či ne?
Slib“ mezi terapeutem a klientem – má právo ho terapeut porušit?
Sdělování soukromých věcí terapeuta klientovi – ano či ne?

Charvát - čtvrtek
Slávek Charvát (50let) je úspěšný, lehce cynický, ale
významný podnikatel, ale také bývalý disident, který trpí
záchvaty srdeční slabosti, kvůli kterým navštíví ordinaci
Marka Pošty. Je podruhé ženatý (má velmi mladou
ženu, má tři děti (dva syny – oba žijící v zahraničí, dceru
– právě žijící v Německu). Nemá přátele a kromě své
práce, kde je v roli šéfa firmy, žije velmi osaměle. Do
terapie vstupuje s cílem zbavit se srdeční slabosti, která
ho limituje v práci a ohrožuje ho na životě. Postupem se
otevírají na terapii témata: vztah k dceři, moc,
existenciální otázky smrti, smyslu života, osamění,
závislost.
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Dita – pátek
Dita je Markova bývalá kolegyně a zároveň kamarádka
z oboru, kterou Marek zkontaktoval zejména kvůli řešení
svých soukromých problémů – svoji osamělost, zlost na
svého otce. Zároveň tato setkání Marek využívá ke
konfrontaci svých terapeutických postupů u některých
pacientů. U Dity postupně otevírá témata související se
vztahy ke svému otci a matce, pocit viny, osamělost, smysl
života, role ženy v partnerském vztahu, etika ve vztahu
k pacientce.
V kontextu s terapií vidím zejména
momenty, které níže rozepisuji:

tyto

sporné

 Je možné, aby terapeut v těžké životní situaci kvalitně odváděl terapeutickou práci?
 Kdo je komu čím aneb terapeutická setkání nebo přátelské posezení se skleničkou
v ruce?
3. Teoretický rámec sloužící pro rozbor v kapitole č. 4
V této kapitole je uveden soupis pojmů, které mi sloužily jako teoretický rámec pro rozbor
v kapitole č. 4.


Etický kodex České psychoterapeutické společnosti
Základním a pro psychoterapii závazným etickým kodexem je: Etický kodex České
psychoterapeutické společnosti (dle etické směrnice Evropské asociace pro psychoterapii) –
celý etický kodex viz příloha č. 1. Dále jsem našla poupravenou verzi tohoto etického kodexu,
který používá ČPS (Českomoravská psychologická společnost) viz. příloha č.2.
Zdroj: http://www.psychoterapeuti.cz/

Důvěra a vztah k terapeutovi
Podstatou individuální dynamické psychoterapie je nepochybně kvalitní psychoterapeutický
vztah. Navázání takového vztahu je proces, nikoli jednorázový akt, a tento proces je
usnadněn bezpečím a diskrétností terapeutické situace. Velkou roli zde hraje osobnost
terapeuta, jeho odborná zkušenost a empatie, s níž naslouchá problémům klienta.
Terapeut poskytuje pacientovi veškeré informace, vysvětlí mu smysl každého terapeutického
postupu. Je otevřený, empatický a akceptující. Používá pouze pojmy, kterým pacient rozumí,
nesnaží se pacienta manipulovat, neříká něco jiného, než co si skutečně myslí. Od pacienta
očekává, že bude k řešení svých problémů přistupovat aktivně, bude otevřeně sdělovat a
zaznamenávat své myšlenky, emoce a zážitky, a že bude ochoten zkoušet nové způsoby
myšlení a chování i za cenu přechodného zvýšení emoční nepohody.
…“Spousta našich pacientů prožívá konflikty ve sféře důvěrnosti a terapie jim pomůže již
samým prožitkem důvěrného vztahu s terapeutem. Někteří se důvěrnosti bojí, neboť se
domnívají, že je na nich něco zásadně nepřijatelného, něco odpudivého a neodpustitelného.
Vzhledem k tomu může být pro takového pacienta prožitek úplného odhalení druhé osobě,
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která ho i přesto přijímá, zásadní hybnou silou terapeutické pomoci. Důvěrný a citlivý
terapeutický vztah se stává korektivní emoční zkušeností pro pacienta. Nic není přednější než
zájem a udržování vztahu s pacientem…“
Zdroj: Michal Hrdlička, Julián Kuric, Krize středního věku (Praha, Portál 2006, s.101 – 114)
Irvin D.Yalom, Chvála psychoterapie, výňatek z kapitoly: Zapojujte pacienta (str.27-32),
nakladatelství Portál, Praha 2003

Náhled
Porozumění mechanismům svého chování. Je prostředkem, nikoli cílem psychoterapie. Cílem
je změna chování, která z náhledu vyplývá.


Princip tady a teď
Přístup tady a teď je hlavním zdrojem terapeutické síly, úspěchu terapie, terapeutův (a tedy i
pacientův) nejlepší přítel.
Tady a teď se týká bezprostředních událostí terapeutické hodiny, toho, co se odehrává
„tady“ (v této ordinaci, v tomto vztahu, mezi námi – v prostoru mezi mnou a vámi) a „teď“,
v této bezprostřední hodině. Jde v zásadě o ahistorický přístup, který odebírá důraz
z pacientovy historické minulosti či události jeho nebo jejího života mimo tuto situaci
(nepopírá však jejich důležitost).
Zdroj: Irvin D.Yalom, Chvála psychoterapie, výňatek z kapitoly: Odhalení osobního života
terapeuta – buďte obezřetní (str.96-98), nakladatelství Portál, Praha 2003

Containing
Pojem „containing“ označuje princip, funkci či kapacitu terapeuta „unést“, „snést“ či
„obsáhnout“ emoce klienta. Nejde ani tolik o metodu nebo dovednost. Lze ho podpořit tím,
že ho nebudeme narušovat a „překážet“ mu.
Charakteristické projevy narušení této schopnosti (předčasné rady, bagatelizace, konejšení,
předčasné či nadměrné interpretování, úkolování a tematizování, odvržení, kolaps
a paralyzovaná pozice terapeuta...) Narušení schopnosti to s tím druhým nějak „unést“ se
může snadno projevit na více rovinách a opakovat:
Terapeut třeba nějak nemůže se svým klientem zůstat s jeho autentickým prožíváním
a příběhem. Odvede bezděčně hovor na jiné téma, zatváří se zmateně nebo zničeně, snaží se
pohotovým utěšováním celou situaci zkrátit apod. Pro klienta to může znamenat jasnou
zprávu: terapeut také není tím, kdo by s ním jeho pocity nesl. Samotný psychický význam
tohoto interaktivního procesu sehrává zřejmě významnou roli už v raném vývoji dítěte.
Nejdřív matka a pak i otec a další důležití lidé se nějak podílejí na tom, jak dítě zvládá své
emoce. Vyjadřuje je zpočátku křikem, výrazem tváře a těla – později i slovy.
Silné afekty se učí zvládat prostřednictvím toho, jak na ně reagují lidé, kteří jsou pro něj
významní
Zdroj: PhDr. Martin Hajný, Ph.D - http://martin.hajny.net/files/clanek10.pdf

10


Hranice a terapeutická dohoda (kontrakt)
Předpokladem účinné terapie je vytvoření přiměřeně pevných a jasných hranic. Subtilní
vztahové dění a terapeutická práce vyžadují ochranu dobře dohodnutým rámcem. Tím se
obvykle myslí toto:
Terapie probíhá na stejném nebo předem dohodnutém místě (které není zvnějšku rušené,
přiměřeně bezpečné a obvykle je v něm terapeut zvyklý), probíhá pravidelně ve stejné době
a po stejný čas (nebo se plánuje tak, aby se na to klient mohl dopředu spolehnout).
Terapeut sám má jasně stanovené vlastní hranice v tom, do jaké míry je ve vztahu osobní,
nezaměstnává klienta svými obtížemi, nezatěžuje svými potřebami a pocity, je oboustranně
dopředu dohodnuto, za jakých podmínek bude terapie probíhat, k čemu by měla směřovat,
jakým stylem bude vedena (Podmínky, cíl a styl)
Terapeutická dohoda
Měla by srozumitelně a jednoznačně zahrnovat shodu v následujících bodech:
Kde – místnost, bezpečí, nerušené prostředí, kde je možné sedět
Kdy – jak je dlouhá konzultace, jak často se koná, jak je to se změnami a rušením termínů,
jak dlouho bude celá léčba trvat, kdy se bude hodnotit
Jak – jak konzultace probíhá, o jaký typ léčby se jedná, co předpokládá od klienta, jak je to s
oslovováním, kontaktem mimo konzultace, supervizi
Zdroj: PhDr. Martin Hajný, Ph.D - http://martin.hajny.net/files/clanek10.pdf



Přenos a proti přenos – definice, zdroje a práce s ním

Přenos
Psychoterapeut si často staví otázku: „Co se momentálně ve vztahu ke mně opakuje, jaká
nevědomá přání a úzkosti se nyní inscenují, jaké obrany se používají a – především – komu
platily? Který přenos z matky nebo otce se vůči mně uplatňuje?“ (otázky formulované
H. Thomäm a H. Kächelem, 1993, s. 61).
Podle citovaných autorů je přenos u homo sapiens univerzálním jevem a má dvojí význam:
„Za prvé, každý jedinec prožívá přítomnost v podstatě pod přetrvávajícím dojmem minulých
zkušeností, za druhé, koncept přenosu zahrnuje četné typické jevy, které mají u každého
člověka zcela individuální a jedinečnou podobu.“ (op. cit., s. 47).
Dle jiných zdrojů lze přenos definovat takto:
Přenos je psychoanalytický fenomén, který je popisován jako nevědomé přesměrování pocitů
z jedné osoby na druhou. Jedna z definic přenosu je: „nevhodné opakování vztahu, který byl
důležitý v dětství člověka, v jeho současném životě.“. Další definice zní: „ přesměrování
pocitů a přání, zvláště těch nevědomých zachycených v dětství, směrem k novému objektu.“
Přenos je také popisován jako: „reprodukce emocí, týkajících se potlačovaných zkušeností,
zejména z dětství, a jejich nahrazení jinou osobou… místo původního objektu, jenž
představuje tyto potlačované podněty.“ Popsán byl Sigmundem Freudem, který potvrdil jeho
důležitost pro lepší pochopení pacientových pocitů v rámci psychoanalýzy.
Přenos může být otcovský, mateřský, oidipský, pasivní, závislý, orální – podle objektu a podle
stádia vývoje, které je rekapitulováno; objektní nebo identifikační – podle toho, zda klient
pojímá svého terapeuta jako vnější osobu nebo jako část sebe sama; pozitivní nebo negativní
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podle toho, jestli je terapeut považován za dobrou či zlou postavu atd. V minulosti se také
objevily pokusy (L. Rangell, 1984) rozlišovat mezi intrapsychickým, interakčním či
transakčním pojetím přenosu. Nelze než souhlasit s názorem Thomäho a Kächeleho, 1993, že
u přenosu nejde o nějaké “buď, anebo“, nýbrž o „tak i tak“.
Protipřenos
Protipřenos je vlastně přenosovou odpovědí psychoterapeuta na klienta. Vzniká vlivem
klienta na vědomé i nevědomé cítění terapeuta, jenž pak zachází tak daleko, jak mu to dovolí
jeho vlastní odpory a obrany. V širším smyslu jde o celkový emoční přístup ke klientovi
včetně reakcí na jeho chování. Širší, tzv. celostní pojetí vyžaduje na terapeutovi, aby se
protipřenosu co nejvíce otevřel a využil jej mimo jiné také k diagnostickým účelům.
Zvládnutí protipřenosu lze vyložit různě, jednou ze zásadní možností je však otevření se
terapeuta vlastnímu protipřenosu a jeho pochopení jako výtvoru klienta. Tak jsme se dostali
ke komplementaritě přenosu a protipřenosu, kterou lze v optimálním případě charakterizovat
na jedné straně jako maximalizaci osobnostních zdrojů klienta a minimalizaci jeho odporu, na
druhé straně jako optimalizaci lidských kvalit terapeuta a uplatnění adekvátních technik
psychoterapie. Mezi osobnostní zdroje klienta především řadíme jeho pozitivní očekávání,
motivaci a schopnost spolupráce, lidské kvality terapeuta popisujeme termíny akceptace,
empatie, autentičnosti, transcendence a zodpovědnosti.
Kvalita terapeutické aliance závisí na pacientově charakteru, motivaci a připravenosti účastnit
se psychoterapeutického vztahu určitého druhu – podle typu psychoterapie – a na
terapeutově schopnosti využít tyto klientovy kvality (Strupp, 1981, s. 229).
Především to znamená dobře zvládnout reakce protipřenosu. K tomu je třeba neutralizovat
případný pacientův negativní přenos (hostilitu, negativismus, rezistenci atd.). Psychoterapeut
se musí vyhnout vlastní ambicióznosti, která se může projevit jako furor sanandi, tj.
tendence útočit na klientovy obrany, a netrpělivost s pomalým pokrokem psychoterapie.
Analýza přenosu a protipřenosu je užitečným nástrojem pochopení terapeutických vztahů.
Zdroje protipřenosu
Jádrem protipřenosu, ať jde o terapii či supervizi, jsou zpravidla dřívější zkušenosti jeho
nositele, které nebyly dostatečně zpracovány, a tudíž má nositel tendenci je projikovat do
současných vztahů. Zpravidla jde, alespoň zčásti, o zkušenosti s významnými osobami
v dětství, jako jsou rodiče, prarodiče, sourozenci či učitelé. Pokud u nositele nebyly naplněny
jeho základní potřeby v těchto vztazích (bezpečí, přijetí, ocenění), nebo zažil frustraci,
zraňování, nebo odmítání, má tendence si vytvořit pravidla ve vztazích k druhým lidem, která
ho před dalším přímým distresem ve vztazích chrání, ovšem za cenu redukce otevřenosti
vztahů a rozvoje kompenzatorního nebo vyhýbavého chování. Následující vztahy, které se
objevují později v dětství a dospělosti, pak upevňují původní pohled na vztahy, který se stává
automatickým, z velké části nevědomým a nereflektovaným. Může však jít i o reakci na
opakované problémy nebo neúspěch s pacienty určitého typu. Tento automatický
„schematický“ pohled pak ovlivňuje chování k druhým. Toto chování může být vyhýbavé
(například nedostatek otevřenosti, kongruence, strach z použití některých postupů) nebo
kompenzatorní (například nadměrná péče či pomáhání, soutěžení, předvádění se).
Porozumění vlastním protipřenosovým reakcím a jejich zvládání je jedním z hlavních účelů
supervize. Sebereflexe nebo uvědomění si protipřenosu v supervizi pomáhá protipřenosovou
reakci překonat a může být rozhodující pro překonání stagnace v léčbě.
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Ovšem aby byli schopni porozumět protipřenosovým reakcím supervidovaní terapeuti, musí
jim především rozumět u sebe supervizor. Proto přiměřená sebereflexe a supervize vlastní
práce (supervize supervize) patří k základním předpokladům pro přiměřený rozvoj
kompetencí supervizora.
Práce s přenosem a protipřenosem
Základní dimenze přenosu operacionalizujeme v pozitivní psychodynamické terapii otázkami,
vycházejícími z uvedených životních kvalit:
• Jak se s Vámi klient cítí? Jak reaguje jeho tělo (např. zrudnutí, třes, přiškrcený hlas, tlak na
prsou atd.)?
• Co si o Vás klient myslí (např. jste pro něj zajímavý, chápete jej či nikoli, respektuje Vaši
autoritu, atd.)? Nevyvoláváte v něm nějaký konflikt?
• Koho klientovi připomínáte? Jaké má pocity (pociťuje důvěru, sympatie, nebo má strach,
obavy atd.)? Podřizuje se terapeutovi nebo chce mít situaci pod kontrolou a sám ji řídit?
• Co klient od Vás očekává nebo co by si přál? Co jej ruší? Co by rád se svým terapeutem
podnikl, kdyby nebyl jeho klientem. K protipřenosu se můžeme dostat například otázkami
jako:Jak se cítíte ve společnosti klienta? Jak reaguje Vaše tělo (např. pocit vyčerpanosti,
bolest hlavy, těžký žaludek, tlak v prsou)?
• Co si myslíte o klientovi (je např. nudný, atraktivní, kultivovaný, neupravený)? Vyvolává ve
Vás nějaký vnitřní konflikt?
• Co/koho Vám klient připomíná (např. nepříjemné zkušenosti s vlastním partnerem, vlastní
ambice, zklamání atd.)? Jak často se setkáváte s podobnými problémy u jiných klientů?
• Co očekáváte nebo si přejete ve vztahu ke klientovi (např. vděčnost, beznaděj, rychlé
vyléčení, odmítnutí atd.)? Co byste rád s klientem podnikl, kdybyste nebyl jeho terapeutem?
Tipy protipřenosů (dle prof. MUDr. Ján Praško, CSc., MUDr. Jana Vyskočilová) a příklad
typických kognicí:
Mírný pozitivní
Obdivující
Overprotektivní

Je mi sympatický, pěkně spolupracuje, fandím mu, půjde to dobře)
Ten člověk je výjimečný (krásný, originální, inteligentní apod.
Neporadí si sám, potřebuje pomoc, radu, bude to moje chyba, když se
mu něco stane
Erotický
Je přitažlivá (-ý), bylo by s ní (ním) hezky. Jediný její (jeho) problém je, že má
nedostatek něhy (sexu, pozornosti apod.). Sní sexuální fantazie o pacientovi.
Bojácný
Může mi ublížit, vysmát se mi, odmítnout mě, ukázat, že jsem
neschopný, hloupý apod.
Útočný
Je to psychopat, ignorant (málo se snaží, chce jen výhody, sekundární zisky
apod.). Otravuje mě. Já mu ukážu
Nedůvěřivý
Co po mně vlastně chce? Něco má za lubem (proti mně)
Soupeřivý
Ať si nemyslí, že se na mě bude vytahovat
Pohrdavý
Je to hlupák (slaboch, blbec, hysterka, obsedant apod.). Nudí mě. Ať už
neotravuje
Zdroje:
http://www.arcana.cz/texty/problemy-psychoterapie/pozitivni-psychodynamickaterapie-prenos-a-protiprenos/
Psychiatrie pro praxi| 2011; 12(2) | www.psychiatriepropraxi.cz
Jung, C.G.(1993) Analytická psychologie. Její teorie a praxe. Praha. Academia.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Protipřenos
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Odhalování osobního života pacientovi
…“Pokud by se terapeutovo sebeodhalování mělo klasifikovat na škále, jsem si jist, že bych
se ocitl na jejím horním konci. Přesto jsem nikdy nezažil, že by došlo k příliš velkému
odhalení. Naopak, kdykoli jsem se podělil o některou svou stránku, vždycky jsem tím terapii
usnadnil. „
….. „Jelikož jsem vůbec nepochyboval o tom, že zatajení matčiny smrti by pro skupinový
proces bylo zhoubné, rozhodl jsem se být zcela průhledný a dát skupině všechno, oč žádala.
Je axiomatické, že pokud se skupina nějaké zásadní otázce aktivně vyhýbá, nezpracuje se
efektivně ani žádná jiná otázka.“
…. „Cítím, že mé odhalení nejen odstranilo potenciální překážku na skupinové cestě, ale že
pro zúčastněné bylo mé modelové sebeodhalení osvobozující událostí.“
….“Incident se ukázal jako ohromně užitečný pro terapii – mé odkrytí jí umožnilo odkrýt svou
zlost spojenou se zármutkem, což v naší práci otevřelo nové plodné období.“
…“Pokud chtějí pacienti vědět, zda jsem ženatý, mám děti, líbil se mi určitý film, četl jsem
určitou knihu nebo mi bylo nepříjemné naše setkání při nějaké společenské příležitosti,
pokaždé jim odpovím přímo. Proč ne? Oč vlastně jde? Jak mohu mít upřímný vztah s druhým
člověkem, když zůstanu neprůhledný?“
….“Nedovolte, aby starost o to, že pacient o vás získá informace, omezovala vaši práci a
abyste se kvůli tomu stali tak přehnaně obezřetní a natolik sami sebe chránili, že přestanete
dělat účinnou práci. Nemůžete se ochránit před tím, aby o vás pacienti svým příštím
terapeutům nepodávali zkreslený obraz.“

Zdroj: Irvin D.Yalom, Chvála psychoterapie, výňatek z kapitoly : Odhalení osobního života
terapeuta – buďte obezřetní (str.96-98), nakladatelství Portál, Praha 2003
Irvin D.Yalom, Chvála psychoterapie, výňatek z kapitoly: Odhalení osobního života terapeuta
– varování (str.100-102), nakladatelství Portál, Praha 2003

4. Rozbor jednotlivých sporných momentů
Seriál je natočený tak, aby byl přitažlivý pro diváka a je tedy jasné, že v mnoha ohledech
překračuje jisté „normy“ terapie tak, jak se s nimi v praxi setkáváme. Nicméně se domnívám,
že seriál je a může být velmi vhodnou formou „výukového materiálu pro začínající
terapeuty“. Když odhlédneme od snahy tvůrců seriálu být pro diváka co nejvíce atraktivní,
jedná se o dobrý materiál, který může poskytnout řadu zajímavých otázek, jak v terapii
postupovat za daných okolností; zda jednání terapeuta bylo či nebylo v pořádku, zda se dalo
udělat něco jiného… atd. Tak jsem pojala seriál i já a níže si dovoluji rozporovat některé
momenty, situace a jednání terapeuta Marka Pošty a zároveň popsat i svůj pohled na věc a
možné způsoby řešení za daných okolností.
Vycházím z osobních zkušeností ze skupinové terapie v psychoterapeutickém výcviku
a z teoretických zkušeností a poznatků. Praxi v individuální či skupinové terapii nemám.

Táňa – pondělí
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Popis situace:
Táňa je bývalou kamarádkou Marka. Viděli se naposledy před
20 lety za tíživých okolností – Táňa byla těhotná a řešila svůj
stav a situaci s tím spojenou s Markem – docházela k němu na
terapii. Marek jí tehdy v roli terapeuta naznačil, že není na
mateřství připravená. Táňa, která pravděpodobně měla
k Markovi velkou důvěru, si vyložila jeho slova tak, že by měla
jít na potrat, na který šla. Zodpovědnost za toto rozhodnutí
cítila na straně Marka.
Nyní se potkávají po 20-ti letech. Táňa v sobě nese křivdu za to, že nemá zatím dítě „kvůli
Markovi“, který jí kdysi, dle jejích slov, doporučil, aby šla na potrat. Sama se aktuálně zmítá
ve velkých frustracích – je jí 40 let, žije sama a má milence, svého ženatého, pracovního
kolegu. Chtěla by dítě, ale zároveň se toho bojí. Není si jistá sama sebou jako ženou a bojí se
role matky. Bojí se, že zůstane sama bez partnera a že není schopná mít funkční dlouhodobý
vztah. Žije jen prací, na které jí stojí veškerá osobní sebeúcta a sebehodnota.

Sporné momenty:
1) Vztahy mezi terapeutem a klientem – jejich rizika
Vztah mezi terapeutem a klientem považuji v příběhu Táni za nešťastný. Marek vyhledává
Táňu, protože sám potřebuje odbornou pomoc. Jejich setkání je navíc plné emocí vycházející
z jejich, 20let starého vztahu a Táňa se poté přijíždí Markovi omluvit a následně vznikne z její
strany potřeba docházet k Markovi na terapii. Oba dva potřebují pomoci v osobním životě
a oba chtějí být užiteční, čímž si oba sytí svoje potřeby. V tomto ohledu považuji za
neprofesionální Markův souhlas s terapií Táni. Během terapie se míchají role terapeuta,
pacienta, právního obhájce, obžalovaného člověka v nelehké životní situaci, kamaráda –
terapeuta z minulosti, který nese odpovědnost za činy druhého.
2) Dodržování pravidel – kontrakt, pravidla během terapie
Není jasně daný kontrakt a samotná terapie vznikla spíše „náhodně“ než cíleně – tzn.
původní motivace klienta (Táni) není začít na sobě pracovat, ale být pro Marka důležitou
osobou/oporou (poskytnout mu své profesionální právnické služby) + tajné přání Táni je
získat partnera a mít s ním dítě a sytit si skrze Marka své osobní potřeby a křivdy. To, že
Táňa nakonec přistoupí na terapii, je sice její rozhodnutí, nicméně je založené spíše aktuální
pohnutkou při návštěvě Markové ordinace. Od začátku není jasné, co vlastně Táňa chce
(vyjma toho, že očekává od Marka nápravu toho, že díky němu nemá děti).
Za zcela fatální chybu v tomto případě považuji nevyjasnění si (díky nadstandardnímu vztahu
Marka s Táňou) základních pravidel při terapii a dosažení souhlasu ze strany klienta - Táni.
Tím by si Marek zajistil jasné mantinely při terapii, které by mu mohly usnadnit v mnoha
situacích práci, protože by se na ně mohl odvolávat. Táňa využívá této nevyjasněnosti např.
tím, že na terapii přijde se snídaní, rozloží jí na kuchyňský stůl a nabízí snídani i Markovi;
nedodržuje čas a od neformální snídaně pak přes nátlak Marka a zbytečně vyhrocené emoce
odejde „na pohovku“. Táňa na Marka také emočně útočí skrze jeho osobní problémy;
pohovku určenou pro terapii využívá velmi neformálně (až svádivě). Zkrátka nevyjasněná
pravidla jak budou sezení probíhat je v tomto ohledu velká past pro Marka, protože Táňa
této nevyjasněnosti využívá ve svůj prospěch. Marek je dle mého soudu málo asertivní a
pevný ve své roli. Terapie pak v mnoha místech přechází ke společenské konverzaci, otáčí se
role a v roli klienta je Marek a role „terapeuta“ – právního konzultanta je Táňa.

15

V klíčových situacích v průběhu terapie, kdy se Marek dotkne podstatného tématu či probudí
v Táně emoce, které by pro vývoj terapie mohly být velmi cenné, Táňa odbíhá od tématu. A
to většinou tím způsobem, že se snaží pozornost stočit na problémy Marka (je to její obranný
mechanismus). Marek, dle mého názoru, velmi často tomuto tlaku podléhá a „chytí se do
pasti“ a mluví o sobě, i když je to pro vývoj terapie zcela kontraproduktivní a neúčelné.
V mnoha místech terapie tak Marek ztrácí klíčové momenty, které by mohly terapii významně
posunout vpřed.
Jak jinak v roli terapeuta Marka?

Vyjasnit si, zda je vůbec vhodné, aby terapie s klientem, s nímž je terapeut ve vztahu
a navíc, která vznikla na základě výše popsaných okolností, byla. Určitě by bylo na místě tuto
situaci přednést na supervizi a vyjasnit si, jaká rizika terapie by v takovémto případě mohla
vzniknout. Terapeut by měl získat potřebný náhled na svoje motivy jít do terapie s takovým
klientem. V případě, že by se i přes rizika s tím spojená, rozhodl terapeut do terapeutického
vztahu s klientem jít:

Jednoznačně si vyjasnit role při terapii a cíle terapie; možná si i vyjasnit, kdy je
prostor na konverzaci přátelskou, neterapeutickou (asi bych byla pro, aby to bylo mimo čas
a místo, kde se na terapii setkávají).

Vymezit pravidla – začátek, konec terapie; osobní témata terapeuta nejsou
předmětem terapie a v momentech, kdy jde klient (Táňa) do obranného mechanismu a snaží
se pozornost přenést na osobní situace terapeuta – využít to ve prospěch klienta a zrcadlit
mu, co dělá a snažit se využít principu „tady a teď a tím poukazovat na obranné mechanismy
klienta (Táni)

Vyjasnit si kontrakt a posílit tak motivaci pro spolupráci s klientem a vracet se k tomu
v průběhu terapie v momentech, kdy klient odbíhá od tématu do osobní roviny terapeuta.
Viola – středa
Popis situace:
Viola přichází do ordinace ve velmi těžké životní situaci. Lékaři
zjistili, že má v plicích nádor a že je potřeba, aby okamžitě
začala s chemoterapií. Viola přichází za Markem se zakázkou:
„Potřebuji si to vše urovnat - co chci a jak, dřív, nežli to sdělím
rodině.“ „Potřebuji se na to připravit.“ Viola za Markem také
přichází s prosbou, aby o tom, že je vážně nemocná,
neinformoval rodinu. Marek jí dává své slovo a slibuje, že její
důvěru nezklame. Viola postupem času získává k Markovi velkou důvěru. Marek se snaží
Violu během terapie přesvědčit, aby okamžitě zahájila chemoterapii, a aby o svém
zdravotním stavu informovala rodinu, a nenaplňuje zakázku Violy. Viola podvědomě využívá
toho, že Marek cítí vůči Viole velký pocit odpovědnosti za vývoj jejího zdravotního stavu
(jedná se, pravděpodobně o jeho přenos) a docílí toho, že Marek sám jí nabídne, že jí
doprovodí do ordinace onkologů. Tento moment je velmi významným (z mého pohledu) pro
vývoj další terapie. Viola na základě této zkušenosti nabývá pocitu, že Marek je pro ni
„spásou“ a tou důvěrnou osobou, která jí bude na terapii osobně doprovázet a vynahradí jí
rodiče. Cítí se zároveň následně velmi zrazena, protože Marek jí na další terapii k lékaři již
doprovodit nechce a cítí, že jí Marek manipuluje a nenaplňuje její zakázku a snaží se jí přimět
k tomu, aby vše sdělila mamince a začala s chemoterapií.
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Sporné momenty:
Příběh Violy byl pro mě osobně nejvíc nabitý otazníky, zda to, jak Marek při terapii
postupoval, bylo či nebylo etické; jak reagovat v situaci, kdy je pacientův život ohrožen; zda
přistupovat na podmínky klienta, když nejsme vnitřně přesvědčeni, že je můžeme dodržet…
Kde jsou hranice toho, co terapeut může či nemůže. Jak moc by terapeut měl zasahovat do
klientova života svým přímým ovlivněním (i v případě, že je klient vážně ohrožen na životě).
Nemyslím, že bych našla rozřešení, nicméně níže uvádím popis toho, jak postupoval Marek
a jak se na situaci dívám já.

1) Proti-přenos: klient nebo „malé dítě“?
Viola je ve věku Markovi dcery a je patrné, že Marek od počátku přistupuje k Viole nejen
z pozice terapeuta, ale zároveň v něm vzbuzuje pocity odpovědnosti jako otce k dceři a je
zde patrný tzv. proti-přenos terapeuta na klienta. Ten se dle mého názoru velmi často
projevuje tím, že Marek, jako terapeut nerespektuje zakázku Violy a snaží se jí „otcovsky“
přimět k zodpovědnosti a k tomu, co by ve svém zdravotním stavu měla či neměla dělat.
Viola na jeho „rady“ reaguje velmi emočně a cítí se nepochopena, zrazena a dle mého
názoru oprávněně také jako „malé dítě“, kterému je třeba říkat, co má dělat. Terapie se
v mnoha situacích „brzdí“ a Marek, vždy po svém „otcovském výstupu“ musí znovu a znovu
přilévat do kotle důvěry mezi ním a Violou. To vnímám za velmi nešťastné s ohledem na to,
že téma důvěry je pro osobnost Violy, podle mého názoru, klíčovým tématem terapie.
Jak jinak v roli terapeuta Marka?

Podle mne je zásadní, aby terapeut měl v tomto případě co největší náhled na danou
situaci a byl si vědom toho, do jaké míry a kdy přistupuje ke klientovi, Viole, jako terapeut a
kdy v roli „rodiče“. Téma, které Viola přináší je emočně velmi citlivé, a proto bych osobně
tuto situaci a nastavené podmínky ze strany Violy (nekontaktovat za žádných okolností
rodiče) konzultovala na supervizi, což Marek udělal, ale jen zčásti. Navíc doporučení od své
kolegyně, která mu supervizi částečně poskytla, nerespektoval a podmínku Violy během
terapie porušil. Dále bych se snažila, minimálně v počátku terapie, plně respektovat přání
klienta a být připravena (maximálně co mohu) na situaci, že mi klientka bude v ordinaci
omdlévat nebo se jí udělá nevolno s ohledem na její zdravotní stav. Zároveň bych se snažila
více věnovat tématu důvěry skrze vztah mezi terapeutem a klientem „tady a teď“
a posilovala u Violy pocit, že má možnost se svěřit i jiné osobě, která by jí v tak těžké životní
situaci mohla pomoci a být oporou, kterou nutně potřebuje.
2) Doprovázení klienta k lékaři- ano či ne?
Viole se na jednom z terapeutických sezení udělá špatně – omdlí. Marek na tuto situaci
reaguje tak, že jí doporučí, že by měla okamžitě začít s léčbou. Viola se brání a na jeho
podněty reaguje agresí a emočním výbuchem. Nicméně je jí opravdu zle a má strach jít do
nemocnice sama (mám z toho dojem, že v tu chvíli nevědomky, na Marka uplatňuje
manipulaci a emoční vydírání). Marek se snaží Violu přimět, aby si zavolala někoho, kdo by ji
k lékaři odvedl. Po několika neúspěšných pokusech jí aktivně navrhne, že jí sám doprovodí a
ještě ji před odchodem „otcovsky“ pohladí po tváři.
Na další terapii je patrný posun v důvěře a ve vztahu zejména ze strany Violy, která
s Markem mluví o společném zážitku z nemocnice a zároveň je patrné, že Marek si je ve své
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roli méně jistý. Je zřejmé, že Markovo rozhodnutí doprovodit Violu do nemocnice ponese své
následky. Viola se během terapie snaží s Markem bavit na velmi neformální úrovni a doptává
se ho na soukromé záležitosti. Následně také očekává, že jí Marek doprovodí na další terapii.
Marek, teprve až nyní, Viole nastavuje hranice a snaží se Violu přimět, aby si sehnala jiný
doprovod. Viola je zmatená, cítí se zrazená. Doslova říká „Slíbil jste, že se o mě postaráte.“
„Dostal jste mě tam, kam jste chtěl.“; „Vystavil jste mezi námi zeď.“. Během terapie se
Marek snaží přesvědčit Violu, aby si našla někoho, kdo jí na terapii bude vozit. To se mu ale
příliš nedaří. Před odchodem Violy jí nabídne, že pokud nikoho nesežene, že ji na terapii
znovu odveze.
Z celé situace je patrné, že Marek svou nabídkou odvézt Violu na terapii a jeho až
„otcovským“ přístupem , vyvolal ve Viole pocit, že on je její „tatínek“, který se o ní postará.
Marek jí tím, jak se zachoval, potvrdil její vzorec chování – „budu statečná holka, zvládnu to
a ostatní mi pomoc nabídnou sami, když bude nejhůř – já se nemusím ponižovat sama před
sebou a o pomoc si říkat“ (toto je moje fantazie za Violu). Zároveň v chování Violy cítím
jistou formu citového vydírání a manipulace vůči Markovi a dětského vzdoru a touhy po
bezpodmínečném přijetí svojí maminkou. Marek si podle mne, vzhledem ke své aktuální
životní situaci, kdy má pocit, že na něj rodina kašle, svou nabídkou pomoci Viole sytí tak
trochu i pocit důležitosti jako otce vůči dceři. Zároveň si však myslím, že Marek k terapii
přistupuje velmi otevřeně a lidsky a jeho jednání z této podstaty prostě vychází.
Jak jinak v roli terapeuta Marka?

Po lidské stránce zcela jednání Marka chápu a dokážu se do toho, že jednal tak jak
jedna, dobře vcítit. Myslím, že bych možná na jeho místě za daných okolností jednala stejně
(moje lidské já by vyhrálo nad, možná, profesionálnějším řešením dané situace) a Viole bych
nabídla svou pomoc a doprovodila ji na chemoterapii. Asi bych se snažila říci zcela
jednoznačně, že se jedná o výjimečný stav a že ji k lékaři nemůžu a nechci pravidelně
doprovázet, ale že dnes cítím, že to potřebuje a jsem ochotná ji tam dovézt.

Když bych se měla držet zásad terapie, pak by asi pobídka ze strany terapeuta
k dovezení k lékaři padnout v tuto chvíli neměla. Viola nebyla v dané situaci v přímém
ohrožení života a možná by jí osobní zkušenost s tím, že když je jí špatně, opravdu potřebuje
blízkou osobu, byla mnohem důležitější z hlediska vývoje terapie a jejího posunu.

Na terapii bych se možná pokusila s Violou více do detailů rozvést, co to znamená, že
potřebuje mít u sebe blízkou osobu, která jí může pomoci, a snažila bych se, aby si přišla na
to, kdo by ji pomoci mohl (nesnažila bych se jí asi tlačit do toho, aby to za každou cenu byla
máma). Pokusila bych se jí přimět, aby si sama došla k tomu, že opravdu bude někoho
potřebovat. Znovu bych jí řekla, od čeho je terapeut a že nemůže být pro ni tím, kdo se o ní
bude starat a tím znovu nastavila mantinely spolupráce.
3) „Slib“ mezi terapeutem a klientem – má právo ho terapeut porušit?
Marek se tím, že nabídl Viole svou pomoc a odvedl ji k lékaři, částečně chytil do pasti,
protože Viola očekávala, že ji Marek bude, jakožto důvěrná osoba, které ona věří, doprovázet
na chemoterapii i nadále a prožívá velké zklamání a zmatenost z toho, že Marek jí odmítá
dále doprovázet. Violin stav se zhoršuje a lékaři o zhoršujícím se stavu informují právě Marka
Poštu, který je uvedený jako kontaktní osoba. Ten na základě této události kontaktuje
maminku Violy a tím dochází k porušení slibu, který Viole Marek dal. Na další terapii Viola
přijde za Markem s tím, že terapii ukončuje. Cítí se zrazená a nechápe, jak mohl Marek slib nekontaktovat za žádných okolností její rodiče, porušit. Marek se Viole omlouvá, ale zároveň
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říká, že by udělal v dané situaci znovu to samé. Stojí si za svým jednáním. Chápe Violinu
naštvanost a zároveň jí říká, že by ho lépe pochopila, kdyby měla Viola děti. Postupně se,
díky zrcadlení Violiného vztahu v terapii k Markovi, podaří docílit toho, že Viola v terapii
pokračuje. Terapie je od této chvíle více „plodnou“, protože se stáčí k tématu vztahů Violy
k ostatním lidem a k mamince.

Jak jinak v roli terapeuta Marka?

Zavolání mamince Violy je dle mého názoru zcela logickým vyústěním předchozího
kroku Marka – jeho doprovodu Violy do nemocnice. Pokud bych byla ve stejné situaci, určitě
bych pravidlo slibu porušila a mamince Violy zavolala i přes riziko, že klient se mnou ukončí
spolupráci. Domnívám se, že v situaci, kdy je terapeutův pacient ohrožen na životě, nemělo
by dojít k tomu, že jediná kontaktní osoba, která o takové situaci ví, je právě terapeut.

Zároveň si ale kladu otázku, zda tento krok není, v jeho syrovosti, pouze
ospravedlňujícím se krokem terapeuta, aby v případě, že klient zemře, neměl terapeut
výčitky a zároveň nebyl atakován ze strany rodiny, že jim nic neřekl. Základem terapie je
důvěra a ctít přání klienta by mělo být něco, co by terapeut (ač s tím nesouhlasí) neměl
porušit (tak je to dáno i etickým kodexem, kterým by se měl terapeut řídit). Nebo ne? Kde je
hranice toho, že si terapeut sám vyhodnotí, že slib, který dal klientovi má právo porušit?
Viola se zcela oprávněně cítí být „malou holkou“, kterou sice terapeut bere vážně – jako svoji
klientu, zároveň ale její přání nerespektuje. Jednal by terapeut jinak, kdyby proti němu
seděla žena o deset let starší? Domnívám se, že to, že Viola je mladá, evokuje v Markovi
pocit, že má právo dívat se na ní z pozice rodiče. Osobně o tom ale nejsem přesvědčená.

Viola je dospělá žena a tudíž by bylo vhodné ji za dospělou považovat i s ohledem na
její přání a potřeby. Ačkoliv se nám může zdát, že její chování je značně „nezralé“ a že
„víme“, že nejlepší bude, když to řekne rodičům. Na druhou stranu, je tu opět lidská stránka
věci a z tohoto úhlu pohledu volání rodičům Violy je zcela jednoznačným krokem v tak
krizové situace, kterou Marek v terapii prožívá. Obě varianty nesou jistou míru rizika a je pro
mě velmi těžké posoudit, které riziko je horší.
4) Sdělování soukromých věcí terapeuta klientovi – ano či ne?
V průběhu terapie s Violou byl Marek nucen 1x terapii zrušit (zemřel mu otec). Na následném
terapeutickém sezení se Viola Marka ptala, co se stalo, že terapii zrušil. Marek odpověděl
„Kdybych tu mohl být, tak bych tu byl.“ „Měli jsme naléhavou rodinnou záležitost.“. Viole
však tato odpověď nestačila a znovu a znovu se k otázce zrušené terapie vrací. Marek
nakonec Viole řekne, že mu zemřel otec. Reakce Violy je velmi angažovaná. Ptá se, jak se
Marek cítí, zda si byli blízcí. Marek na otázky Violy reaguje. Posléze se snaží stočit rozhovor
zpátky k Viole, ale Viola se nechce bavit o sobě, ale o Markovi. Po zbytek času je terapie
spíše rozhovorem, nežli terapeutickým sezením, kde terapeut je ten, kdo řídí a rozhovor
někam cíleně směřuje.
Jak jinak v roli terapeuta Marka?

Necítím jako špatné, klientovi sdělovat a upřímně odpovídat na soukromé otázky,
které mohou podpořit důvěru ve vztahu. Cítím, že jistá míra otevřenosti (a autentického
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zodpovězení otázek klienta) může významně posílit vzájemný terapeutický vztah. Může skrze
ni dojít k větší autentičnosti ve vztahu a posílit pacientovu míru otevřenosti vůči terapeutovi.

Za podstatné však považuji, aby v takové situaci, jakou Marek prožíval (ztráta otce)
měl terapeut vyjasněno, zda je ochoten svým klientům sdělit důvod zrušení sezení. Ať už se
rozhodne pro či proti, jeho rozhodnutí by mělo být jasné a terapeut by s ním měl být
ztotožněn (což mi v případě Marka Pošty nepřišlo).

V případě, že se terapeut rozhodne, že sdělí klientovi důvod zrušení terapie,
domnívám se, že by v takovém případě měl hned po první otázce ze strany klienta „Proč jste
zrušil mé sezení?“ ihned odpovědět upřímně dle svého přesvědčení. Odpověď by měla ale
vyznít tak, aby nevytvořila v klientovi pocit, že je potřeba se tím dál zabývat. Naopak by měla
vést k ujištění, že terapeut je tu pro klienta a je připraven s ním řešit jeho téma.

V případě, že klientovi odpověď nestačí a dál se vyptává (tak jak to udělala Viola), na
další otázky bych upřímně reagovala a znovu bych zopakovala, že chápu, že je z toho možná
klient překvapen, že ho to rozrušilo, ale že on – terapeut, je připraven se plně věnovat
svému klientovi. Snaha „převést řeč“ na jiné téma považuji za kontraproduktivní. Myslím si,
že je důležité, aby klient necítil v sobě pnutí a byl zcela uvolněný a soustředěný na terapii.
Dita – pátek
Dita je Markova bývalá kolegyně a zároveň kamarádka z oboru, kterou
Marek zkontaktoval kvůli řešení svých soukromých problémů – svoji
osamělost, zlost na svého otce. Zároveň tato setkání Marek využívá ke
konfrontaci svých terapeutických postupů u některých pacientů. U Dity
postupně otevírá témata související se vztahem ke svému otci a
matce, osamělost, smysl života, role ženy v partnerském vztahu, etika
ve vztahu k pacientce.
Sporné momenty:
Markovi páteční návštěvy v sobě obsahují několik rovin – částečně se jeví jako terapeutická
sezení, při kterých si Marek otevírá svá bolavá témata - vztah se svým otcem; pocity viny
a osamělosti. Zároveň se zde mísí i sezení supervizního nádechu, při kterých si Marek
konfrontuje své postupy vůči svým pacientům. A také se mi jeví, že páteční setkání jsou pro
Marka svým způsobem společenskou náplní, kdy chce sdílet své životní útrapy a zároveň
chce nezávazně povídat s Ditou o jejím životě a jejích problémech. Jejich sezení považuji za
ne zcela jednoznačně vyjasněná a místy velmi zmatečná.

1) Je možné, aby terapeut v těžké životní situaci kvalitně odváděl terapeutickou
práci?
Marek sám prožívá hlubokou krizi ve svém osobním životě – odešel od rodiny, žije sám. Cítí
se velmi osamělý, frustrovaný. Má pocit viny za to, že mu zemřel pacient a to v něm otevírá
hluboké nevyřešené téma jeho vztahu s maminkou (a jeho pocitu viny z její smrti). Zároveň
je obviněn veřejně ze spoluúčasti na smrti svého klienta, což se ho emočně velmi dotýká
a zvyšuje to pochybnost o jeho profesionalitě a smysluplnosti své práce.
I přes výše zmíněné Marek provozuje terapii (sám říká, že je to jediné, díky čemu se ještě
nezhroutil). Otázkou však je, do jaké míry může terapeut být ve své práci úspěšný, pokud se
sám nachází v tak destabilizované situaci.
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Zdá se mi, že u Marka díky výše popsanému dochází k velmi výraznému protipřenosu u jeho
pacientů, což se projevuje na kvalitě odvedené práce. Zároveň je zřejmé, že Marek ztrácí
(nemá) náhled na dané přenosy (domnívám se, že na to nemá sílu). Ubližuje tím, ale dle
mého soudu, jak sobě tak svým klientům (zejména pak klientce Viole, dále pak malému
Viktorovi).
Jednotlivé proti-přenosy (dle mého názoru) jsou:
Viola: Pocit viny v souvislosti se smrtí bývalého pacienta, vojáka Igora. Domnívám se,
že Marek „tlačí“ na rychlé zahájení léčby u Violy také kvůli své osobní potřebě dokázat si, že
jeho pacienti mu neumírají a zbavit se tak pocitu viny ze smrti Igora.
Viola je v mnoha situacích v očích Marka spíše jeho „dcera“, nikoliv klientka a podle toho se
k ní Marek chová. Marek podle mého názoru má náznaky overprotektivního chování, na který
Viola reaguje velmi silnými emočními „výbuchy“.
Viktor: Domnívám se, že si Marek může do Viktora projektovat sám sebe jako malého
bezbranného kluka, kterého rodiče (zejména otec) nechali na pospas svému osudu. Z
Markova vedení terapie Viktora a jeho rodičů mám opakovaný pocit bezmoci, který může,
podle mého názoru být zrcadlením jeho osobního prožívání jako malého kluka vůči svým
rodičům.
V mnoha situacích během terapie s klienty na mě Marek působí velmi vyčerpaným dojmem,
který nechává tak trochu scénář terapie na klientech v situacích, kde to není žádoucí (tento
dojem mám výrazně z rodinné terapie manželů Neumannových). Zdá se mi, že Markovi chybí
nadhled a potřebná energie.

Jak jinak v roli terapeuta Marka?

V případě, že bych byla v tak tíživé životní situaci, určitě bych sama vyhledala
terapeutickou pomoc a terapeutickou praxi bych přinejmenším omezila. Pokud bych na ní
nebyla existenčně závislá, možná na chvíli i přerušila.

V případě, že bych v terapeutické práci pokračovala (jako Marek), určitě bych
věnovala výraznou pozornost supervizím a pojmenovala si možná rizika plynoucí
z terapeutické činnosti mnou provozované s ohledem na svůj stav.
 Snažila bych se získat co největší náhled na svoje přenosy a u kritických klientů (tam,
kde by hrozilo, že bych svým chováním a jednáním mohla poškodit klienta, nebo brzdit
terapii) bych určitě zvažovala předání klientů kolegům v praxi. Situaci bych jim otevřeně
vysvětlila, tak, aby bylo došlo k minimální ztrátě důvěry klientů k terapii jako takové.
2) Kdo je komu čím aneb terapeutická setkání nebo přátelské posezení se
skleničkou v ruce?
Marek přichází za Ditou, protože od ní potřebuje podporu u případného soudního řízení
s ohledem na jeho obvinění ze smrti Igora. Během této návštěvy Marek dojde k názoru, že
by rád opět začal docházet k Ditě na terapii. Dita jeho návrh přijímá.
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Během následujících sezení se ovšem v mnoha situacích klasický model terapie mění.
Marek se snaží jako „nezbedný klient“ vyptávat na soukromí Dity. Zároveň v průběhu sezení
několikrát popíjí (vždy při nějaké významné události – vydání knihy, narozeniny) alkohol, což
je dle mého názoru velký a neomluvitelný „přestupek“, pokud bychom fakt, že Marek chodí
k Ditě na terapii, brali vážně. Občas si Dita jde sednout k Markovi na pohovku. Zkrátka není
vůbec v průběhu jejich sezení zřejmé, kdy se jedná a zda se jedná o terapii, kdy o supervizi,
kdy o přátelském „pokecu“ dvou kolegů z praxe. Vzniká tak velký „mix“situací, ze kterého
občas vykoukne terapeutický náhled nebo obrana, občas jen přátelské „pokecání“ nebo
emocionální výbuch spojený s agresí. Sezení proto považuji za neprofesionálně pojaté
a vedené.
Jak jinak v roli terapeuta, Dity ?

Osobně bych se snažila věnovat zejména na prvním sezení více času tomu, co vlastně
Marek od sezení opravdu očekává a chce (zda opravdu terapii, nebo supervizi..). Mám
dojem, že očekávání Marka a Dity se míjí. Snažila bych se, aby si Marek sám stanovil zakázku
(v seriálu je to obráceně a zakázku stanovuje Dita a Marek s ní jen pasivně souhlasí). Nebo
bych si alespoň ověřila, že mnou navržená zakázka je to, co Marek opravdu chce a v procesu
se k tomu vracela.

Zásadní mi přijde podávání alkoholu. Pokud někdy, tak po ukončení terapie, když by
bylo jasně vymezené, že teď je prostor pro přátelské popovídání a tím pádem i „skleničku“.
I tak je to ale ošemetné. Ideální by bylo přátelské povídání zcela oddělit na jiný den či místo.

Díky i neterapeutickému vztahu mezi Ditou a Markem bych při terapii Markovi více
zrcadlila jeho agresivitu, kterou vůči Ditě uplatňuje. Obecně mám dojem, že téma agresivity
je u Marka silným, nezpracovaným tématem. Zdá se mi, že Dita se stala jeho
„katalyzátorem“ agresivity, kterou na sebe nechal (z mého pohledu nepřiměřeně) bez
sebemenšího odporu házet ze stran klientů.
Závěr k této kapitole:
V této kapitole jsem se snažila popsat několik, z mého pohledu sporných momentů (i když
jich v seriálu vnímám mnohem více). Protože jsem v předchozí části byla spíše kritická, ráda
bych závěrem chtěla také okomentovat z hlediska psychoterapeutického přístupu to, co mě
na Markovi, jako psychoterapeutovi oslovilo.

Jako terapeut mě inspiroval zejména svou osobní angažovaností, která byla v terapii
cítit. I přes jeho nelehkou životní situaci přistupoval ke svým klientům dle mého soudu
s velkou otevřeností. Inspirující pro mě byla také jeho schopnost interpretace situací tady a
teď a schopnost interpretovat opakované vzorce chování u klientů (ačkoliv na druhou stranu
jsem měla velmi silný pocit, že nenechal v tomto ohledu prostor pro klienty – aby si na to
přišli sami, což mi přišlo škoda). Také jsem velmi oceňovala jeho schopnost ustát emoce
klienta tzv. „containing“. Také se mi líbila jeho lidská angažovanost, která je podle mého
názoru sice rizikovým faktorem, ale jsem přesvědčená o tom, že funkčním a pokud si to
terapeut dokáže ohlídat, tak je to pro klienta to nejcennější, čeho se mu, podle mne, může
od terapeuta dostat.
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5. Závěr
Ve výše uvedeném textu jsem se snažila podrobněji zabývat několika kritickými
momenty, které mě v seriálu zaujaly. Bylo jich mnohem více, ale vybrala jsem ty, které mě
oslovily na první zhlédnutí nejvíce. Nejvíce jsem prožívala příběh Violy a také jsem měla
v jednání Marka Pošty u této klientky nejvíce otazníků.
Musím říci, že i přes kritiku, kterou v této práci, z mého pohledu, nešetřím, jsem si ze seriálu
odnesla mnoho pozitivního. Bavilo mne sledovat, jak dané situace Marek Pošta řešil, jak na
to reagovali klienti, zda se s jejich reakcemi dokážu ztotožnit a kde už mi to „tahá za uši“.
Mám dojem, že seriál Terapie by mohl být v mnoha směrech velmi dobrým studijním
materiálem a dal by se využít z mnoha úhlů pohledu – rozbor situací, rozbor klientů a návrhy
práce s nimi, rozbor toho, co za techniky Marek Pošta využívá atd.
Zároveň jsem si po celou dobu sledování seriálu i sepisování této práce kladla otázku, zda
lidé, kteří se na tento seriál dívají, by na terapii šli – zda HBO udělala terapii dobré PR.
Musím říci, že z tohoto pohledu jsem příliš nadšená nebyla. Zdá se mi, že ze seriálu (z této
série) vyplývá, že člověk, který uvažuje o terapii musí mít již výrazné problémy (vážná
nemoc, osobní krach ve firmě, rozvod..) a navíc musí být velmi dobře finančně zajištěn
(Marek si účtoval za sezení 1200Kč), což je dle mého názoru vyšší sazba, než-li je průměr.
Navíc seriálový terapeut není příliš „lákavou“ nabídkou – rozvedený, unavený, bez energie
a přílišného optimismu, navíc sám polemizující o smysluplnosti své práce. Jsem přesvědčená,
že většina terapeutů se nachází v lepším životním naladění. Pro potenciální klienty by takový
obraz terapeuta mohl být spíše odrazujícím elementem. Na druhou stranu se mi líbilo, že
divákům bylo ukázáno, že terapeut je také jen člověk se svými starostmi a že to není
„nadčlověk“, který je ve všem nad věcí a svůj život má perfektní (což mnohdy může vůči
klientům tak vyznívat a působit).
Ať už byla postava Marka jakákoliv, to, že takový seriál vůbec existuje, je určitě dobře. Psaní
této práce bylo pro mne velmi příjemným časem, protože mě dané téma opravdu lákalo a
bavilo. Sepisováním této práce jsem si osvěžila některé věci z terapeutického výcviku, utříbila
jsem si názor na některé terapeutické situace, a kdybych měla víc času a prostoru, určitě
bych viděla ještě mnoho nevyřčeného k tomuto tématu.
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7. Názory odborníků – psychoterapeutů v ČR na kvalitu seriálu
Závěrem přidávám několik názorů na seriál od psychoterapeutických odborníků, kteří se ke
kvalitě zpracování seriálu Terapie vyjádřili:
Zdroj: http://psychologie.cz/psychologove-o-serialu-terapie/ :
Co říkají na českou verzi seriálu o psychoterapii odborníci? Je Karel Roden v roli
psychoterapeuta věrohodný? Může představení psychoterapie prostřednictvím televize
pomoci lidem, kteří nevědí (nebo nevěří), že by jim mohla být psychologie užitečná, a proto
odbornou pomoc zatím nevyhledávají?
Tomáš Rektor, psychoterapeut a psychiatr: „Každý počin, který přibližuje veřejnosti
terapeutickou práci, je užitečný. V naší zemi je stále dominantní názor, že terapie je pro
slabochy či magory. Není. Proto s radostí vítám seriál, který ukazuje běžnou práci s běžnými
lidmi. Je to vlastně hezká reklama našemu oboru. Člověk nemusí být blázen, aby chtěl
vyhledat odbornou pomoc. A příjemný bonus je, že na něj v terapeutické místnosti možná
čeká nějaký ten Karel Roden.
Seriál je vcelku uvěřitelný, díky bohu se nepouští do nesmyslů běžných v podobných
seriálech – stárnoucí terapeut, kterého v jednom díle miluje krásná vášnivá pacientka, by si
mohl uvědomit prázdnotu svého života, a pak by spolu mohli být šťastni až do konce. Místo
toho se chová profesionálně, pacientku odmítá, snaží se její erotický přenos terapeuticky
využít. Ale...
Za klíčové pro terapeutickou práci považuji tři věci: přijetí, hranice a vztah. Terapeut Marek
úspěšně selhává ve všem. Jeden díl o párovém sezení začíná scénou, ve které manžel sedí
v ordinaci, nervózně telefonuje a čeká na manželku. Nemá tam co dělat. Má být v čekárně.
A i v jiných dílech to vypadá, že ochrana hranic je pro terapeuta velmi těžká. (Ne že by pro
někoho v reálném světě nebyla.)
Jeho interpretace jsou hezké, dobré, ale zdá se, že většinu práce dělá za pacienty. Přitom to
nejhezčí a nejcennější na terapeutické práci je, když se jen ťukne - a pacient si tu skládačku
dokončuje sám. Pacienti se v seriálu cítí nepochopeni a já se jim nedivím. Jako kdyby
terapeut měl problém s nimi prostě být.
Postava terapeuta navíc působí tragicky. Těžkopádně. Bezkrevně. Je to jako roztlačovat auto
na blátivé silnici koncem listopadu. Každý krok jde ztěžka. Ruce zebou. Ale musíme dál.
Terapie je přitom spíše taneční improvizace. Roky tréninku. A přesto nikdy nevíme přesně, co
přijde. Snaha o soulad s pacientem a radost, když se mu to daří. Radost, když už mu
nemusíme tolik pomáhat, protože se naučil na sebe dívat sám. Patří k tomu i pocity zmatku
či trapnosti, když se nám to nedaří. Tíha z nesmírně smutných a vážných situací a příběhů.
Jako kdyby v tomto seriálu vynikalo jedno jediné. Ta tíha. Vážnost.
Jsem rád, že ze seriálu nevznikla komedie či další Dr. House, ale naší prací je i učit lidi
pracovat s celou škálou emocí. Smutek, radost, hněv. Nedovedu si představit terapii bez
humoru. Mnoho mých pacientů přichází a neumí se zlobit. Nebo radovat. Rád používám
přirovnání – život je jako hra na housle. A emoce jsou struny. Čím širší škálu emocí máme k
disposici, tím více strun. Ano, dá se hrát jen na jednu, ale není to ono. A Markovi v seriálu
Terapie těch strun moc nezbylo. Závěrem se jistě sluší nějaká ta sebereflexe. Takže, kdo ví.
Třeba mě jen těší, že mohu zkritizovat práci staršího a úspěšnějšího terapeuta.“
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Leona Dyrehauge, klinická psycholožka a psychoterapeutka: „Když jsem poprvé
viděla reklamu na seriál Terapie s panem Rodenem v popředí, byla jsem upřímně zvědavá,
jaké to bude. Po prvních třech dílech jsem byla více méně zklamaná. Terapeut je nějaký
nejistý, říkala jsem si, jako by nevěděl, co dělá, nemá vhled do toho, co se při terapii děje.
To nám teraputům moc dobrou reklamu nedělají, myslela jsem si. Alespoň že je dobře
představený terapeutický setting, tedy že sezení má jasný začátek a konec, který kontroluje
terapeut, že klient a terapeut většinou sedí tak, aby na sebe dobře viděli, že terapeut
v soukromé praxi dostává peníze (v tomto případě 1200 Kč, což je dle mého názoru
nadstandardní honorář, který dnes moc terapeutů nedostává) a že terapie opravdu není
o tom, aby terapeut klientovi radil.
Po čtvrtém díle jsem ale začala měnit názor na celý seriál. Najednou jsem pochopila, že
seriálový terapeut moc dobře ví, co se v jeho terapiích děje. Že si je vědom toho, že není ve
své kůži. V tu chvíli jsem si uvědomila, že vlastně seriál ukazuje podstatu terapeutického
procesu: že nejen klient přináší do terapeutického prostoru prožívání svého života, ale
i terapeut je tam plně přítomen, ať chce, nebo nechce, a vnímaví klienti přesně cítí, kde
je jeho slepé nebo slabé místo a nejednou ho s tím konfrontují.
Terapeutova práce spočívá v neustálém upřímném kontaktu se svými vlastními emocemi a ve
schopnosti uvědomit si je a pracovat s nimi. A to je obrovská dřina, kterou právě pan Roden
v seriálu skvěle ukazuje. Jsem ráda, že takový seriál existuje a musím přiznat, že mě opravdu
zajímá. V mnohém se tam totiž sama poznávám.“
Aleš Borecký, psychoterapeut: „Neviděl jsem zatím ani jeden díl, sleduji ale americkou
sérii, která se mi moc líbí. Jsem tak ve třetině. Zjistil jsem, že se můžu dívat jen tehdy, když
několik dnů nevidím reálné klienty. Dát si třeba po šesti klientech večer ještě další díl
v televizi mně osobně přijde moc… Chci mít i jiný svět než terapii.
Z české verze jsem zatím viděl jen upoutávky a přiznám se, že mě spíš odrazují. Mám
Rodena rád, ale v těch ukázkách působí nějak neautenticky, jako když odříkává naučený
text. Takže se na to chci podívat už proto, že doufám, že celé díly budou lepší než ukázky.“

Michal Petr, psychoterapeut: „Seriál sleduji v americké verzi In Treatment, z české série
jsem viděl zatím jen úvodní díl. Terapie je jistě mnohem blíže realitě než jiné seriály české
produkce, kde manželský poradce sedí v koženém křesle za obrovským stolem a daleko od
něj se na židli choulí zdrcená manželka. V tomto ohledu jde jistě o pokrok.
Terapeut je zde prezentován jako člověk, což je dobré. Současně reprezentuje terapeutický
styl, který opět není obecný a který se v mnohých ohledech liší od terapie jiného stylu
a zaměření.
Pro mě jako terapeuta je zajímavé sledovat, kde hrdina reaguje v souladu s mou vlastní
představou o dobré terapii, kde ji posunuje o krok dál a kde na druhou stranu reaguje pro
mě zcela nepochopitelně (například v pozdějších dílech jeho dlouhá neochota nechat se
opravdu dotknout, použít sebeodhalení jako funkční terapeutickou intervenci apod.).
Jsem zvědavý, zda v české verzi dojde k nějakým zásadnějším změnám. Možná ano, autoři
slibují, že zejména v závěru se od předlohy v mnoha ohledech odlišují. Tak jen do toho!“
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Andrea Platznerová, psychoterapeut, psychiatr: „Nemám televizi, ale viděla jsem
všechny díly původní americké verze seriálu In Treatment. Byla jsem mile překvapená.
Čekala jsem úsměvnou snahu o napodobení psychoterapeutických situací do poutavé podoby
tak, aby seriál zaujal lehce otupělého diváka navyklého na srdceryvnost telenovel a
omračující akčnost filmů. A on ten seriál má nesmírně blízko k realitě psychodynamické
psychoterapie, až by se dal použít jako kurs pro psychoterapeuty (a to je zároveň místy
trochu mínus - hlavní hrdina je ve své profesní roli někdy až příliš dokonalý… ale i takoví
mezi námi jistě jsou :-).
Ze scénáře je cítit práci odborných poradců, jejich autentickou zkušenost s terapií. Laik by to
takhle nenapsal. Zda lze mluvit o možném celospolečenském dopadu? To nevím.
Nepřeceňovala bych to. Na druhou stranu seriál jistě zapůsobí na váhající podskupinu lidí,
která by ráda něco dělala se svými problémy, ale neví, co si pod psychoterapií představit
a neuvažuje o ní jako o možném řešení. Ten, kdo na psychoterapii z principu nevěří (jako
sám pan Roden, seriálový terapeut), za mnou nepřijde ani po zhlédnutí seriálu, resp. možná
tím spíš nepřijde.“
Lucian Kantor, poradce, terapeut: „Seriál Terapie je pro mne velmi kvalitní metaforou
terapeutického procesu. Jde o metaforu a seriál by tak měl být vnímán. Domnívám se, že je
potřeba jej hodnotit celistvě, jako umělecké dílo, bez ambice interpretovat jednotlivé
terapeutické kroky, neboť vše je samozřejmě podřízeno sledovanosti a úspěšnosti seriálu,
a tak běžné zhruba padesátiminutové terapeutické setkání je komprimováno do polovičního
časového formátu.
Mně se seriál velmi líbí, rád jej sleduji a velice oceňuji herecké výkony jednotlivých postav,
které jsou uvěřitelné. Již od upoutávek jsem se těšil na Karla Rodena a jsem opravdu
nadšený. V takové herecké poloze jej neznám a překonal všechna má očekávání.
Bude-li seriál vnímán jako umělecká zkratka, může běžné populaci nechat nahlédnout pod
pokličku terapeutické práce, bude-li však analyzován a interpretován v jednotlivostech, může
mnoho lidí zmást. Jedná se přeci jen o terapeutickou pohádku, nikoli o přímý přenos
terapeutického procesu.“

Iveta Jonášová, psychoterapeutka: „Asi nemá cenu mluvit o tom, jaký je pan Roden
psychoterapeut a hodnotit jeho postupy. Umím si představit i mnohem horší, stejně jako
lepší způsoby, jak vést terapeutický rozhovor. Pro odborníky to může být dobrý způsob jak
revidovat své vlastní postupy, zamýšlet se nad tím, jak bych v podobné situaci
reagoval/a já… Pro ostatní diváky to může být aspoň nahlédnutí do toho, co to ta terapie
vlastně je, a že některá těžká období v životě je možné překonávat i s pomocí odborníka.
Lidé u nás bohužel ještě nejsou zvyklí do sebe investovat - čas ani peníze.“
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8. PŘÍLOHA Č. 1
Etický kodex České psychoterapeutické společnosti (dle etické směrnice Evropské
asociace pro psychoterapii)
PREAMBULE
1/ Všichni členové České psychoterapeutické společnosti (dále ČPS), její sekce a přidružené
organizace přijímají, že praxe psychoterapeutického povolání vyžaduje odpovědnost vůči
vlastní osobě s jejími úkoly v psychoterapii, i vůči klientům, kteří se svěřili profesionálním
psychoterapeutů m a vstoupili s nimi do specifického vztahu.
2/ ČPS je odpovědná za to, že se věnuje pozornost etickým otázkám. To se týká jejích členů,
lektorů psychoterapeutického výcviku i jeho účastníků.
3/ Etický kodex slouží:
- k ochraně pacienta či klienta před neetickou aplikací psychoterapie ze strany všech členů
a frekventantů výcviku,
- k založení standardů pro členy ČPS,
- jako základ pro řešení stížností.
1. Závaznost
Následující etické směrnice jsou závazné pro všechny členy ČPS, sekce a přidružené
organizace. Jsou v souladu s etickými směrnicemi EAP.

2. Psychoterapeutické povolání
1/ Psychoterapeutické povolání je pokládáno za samostatnou vědeckou profesi v té míře, jak
to dovoluje národní zdravotnická legislativa. Tato profese se zabývá diagnostikováním a
komplexní, poznatelnou a plánovanou léčbou psycho sociálně nebo psychosomaticky
podmíněných poruch chování nebo stavů utrpení, a používá k tomu vědeckých
psychoterapeutických metod. Psychoterapeutický proces je založen na interakci mezi jedním
nebo více pacienty (klienty) a jedním nebo více psychoterapeuty, s cílem usnadnit změny
a další vývoj.
2/ Charakteristikou psychoterapeutické profese je oddanost odpovědnému naplnění výše
uvedených cílů.
3/ Od psychoterapeutů se požaduje, aby používali svou odbornost s vážností vůči důstojnosti
a sebeúctě jednotlivce a v nejlepším zájmu pacient vůči klientů.
Psychoterapeuti musí prohlásit,
profesionálnímu výcviku.

že

jejich

profesionální

postavení

odpovídá

jejich

3. Profesionální kompetence a rozvoj
1/ Od psychoterapeutů se požaduje, aby vykonávali svou profesi kompetentním a etickým
způsobem. Musí věnovat pozornost výzkumu a vývoji na vědeckém poli psychoterapie.
K tomuto účelu je nezbytný průběžný odborný rozvoj.
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2/ Psychoterapeuti by měli omezit svou praxi na takové oblasti a léčebné metody, v nichž se
mohou vykázat dostatečnými a potvrzenými znalostmi a zkušenostmi.
4. Mlčenlivost
Psychoterapeuti stejně jako pomocný personál jsou vázáni principem mlčenlivosti o všech
skutečnostech, které se dozvěděli v průběhu psychoterapeutického procesu. Totéž se týká
supervize.
5. Rámec psychoterapie
1/ Na počátku psychoterapeutického léčení je psychoterapeut povinen seznámit pacienta či
klienta s jeho právy se zvláštním zřetelem na následující:
- použitá psychoterapeutická metoda (je-li to přiměřené a vhodné s ohledem na proces
psychoterapeutického léčení) a její podmínky (včetně způsobu ukončení léčby),
- rozsah a předpokládané trvání psychoterapeutického léčení,
- finanční podmínky léčení (přibližné poplatky, nároky plynoucí ze zdravotního pojištění,
placení za zmeškaná sezení atd.),
- mlčenlivost,
- postup při uplatňování stížnosti.
2/ Pacient či klient musí mít příležitost se rozhodnout, zda hodlá do psychoterapie vstoupit,
a pokud ano, s kým.
3/ Psychoterapeut je povinen jednat odpovědně, zvláště s ohledem na specifickou povahu
psychoterapeutického vztahu, který je postaven na důvěře a na jisté míře závislosti.
Zneužití a porušení důvěry je hodnoceno tak, že psychoterapeut zanedbal své profesionální
povinnosti ve vztahu k pacientovi či klientovi, aby uspokojil své vlastní osobní zájmy, ať už
sexuální, emoční, společenské nebo finanční.
4/ Jakákoliv forma zneužití je proviněním proti profesionálním psychoterapeutickým
směrnicím. Odpovědnost za to leží výhradně na psychoterapeutovi. Selhání odpovědnosti
v zacházení s důvěrou a závislostí v psychoterapeutickém vztahu je vážnou chybou léčení.
6. Objektivní a pravdivé informace
Informace podávané pacientovi či klientovi musí být faktické, objektivní a pravdivé. Jakákoliv
vtíravá nebo zavádějící inzerce či reklama je nedovolená.
Příkladem mohou být: nepodložené sliby úzdravy nebo citování mnoha různých typů
psychoterapeutických metod (v nichž třeba výcvik začal, ale dosud nebyl ukončen), které
budí dojem soubornějšího nebo širšího výcviku, než psychoterapeut opravdu má.
7. Profesionální vztahy s kolegy
Psychoterapeuti jsou, tam kde je to nutné, povinni spolupracovat interdisciplinárně se
zástupci ostatních věd pro blaho pacienta či klienta.
8. Etické směrnice pro výcvik Výše zmíněné etické směrnice se mají též vhodným
způsobem uplatnit na vztahy v psychoterapeutickém výcviku.
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PŘÍLOHA Č. 2 - Etický kodex ČMPS
1. Preambule
Tento kodex je soubor pravidel, kterými by se měli od doby uvedení v platnost, tj. od r.
1999, řídit ČMPS a všichni její členové a členky. Vročení "1998" signalizuje v prvé řadě
historické okolnosti, za kterých tento kodex vznikl. Je to doba nejen konce 2. a přechodu do
3. tisíciletí po Kristu, ale i doba, která byla označena jako konec novověku a jako první
globální revoluce. Vyznačuje se zvláště pluralitou hodnocení, postojů a názorů. Aby bylo
možno dosáhnout konsensu potřebného pro demokratické přijetí a schválení tohoto kodexu,
bylo třeba jej koncipovat a formulovat střídmě, avšak tak, aby umožnil přijetí ČMPS, jejích
členů a členek do příslušných evropských struktur.
Etický kodex psychologické činnosti
Psycholog vykonává své povolání ve prospěch jednotlivce a společnosti, v duchu úcty
k osobnosti člověka, k životu a zdraví. Své profesní činnosti chápe jako službu.
Psycholog má být nestranný, respektuje klienty a ve své činnosti dodržuje etické zásady. Je
povinen chránit svou profesní nezávislost a profesionální objektivitu. Ve své činnosti má jako
nejvyšší hodnotu mít na zřeteli zdraví a blaho klientů.
1. Způsobilost, zodpovědnost
Psycholog se musí snažit zajistit, udržet a rozvíjet svou profesionální kompetenci, která
obsahuje i supervizi, uvědomovat si a zachovávat hranice vlastních kompetencí.
1.1 Má působit pouze v té oblasti svého oboru, pro který absolvoval příslušnou přípravu
a získal kvalifikaci.
1.2 Má zachovávat takové postupy, které by neumožňovaly zavádějící interpretace jak jeho
kvalifikace a dovedností, tak i postojů.
1.3 Pokud je požádán o psychologické služby, které neodpovídají jeho odborné kompetenci,
odkáže na služby jiného kvalifikovaného pracovníka.
1.4 Musí zabezpečit, aby ti, kteří pracují pod jeho přímým vedením, dodržovali tytéž zásady především aby rozpoznávali hranice své kompetence.
2.
2.1 Psycholog dodržuje zásadu práce s klienty za jejich souhlasu, pokud zákon výslovně
nestanoví jinak, nebo s výjimkou neodkladných situací vyžadující řešení v zájmu klienta.
2.2 Profesní činnosti, vztahy a důsledky musí být vyjádřeny v jasné formě (dohodě,
kontraktu; včetně dohody o případné odměně), z které musí být patrno, že uživatel
profesních služeb s nimi souhlasí.
2.3 Při poskytování služby (pomoci, podpory) osobám, které nejsou schopny souhlasu, si
vyžádá souhlas zákonného zástupce.
2.4 Psycholog nepoužije nepřiměřených, nerealistických, nadhodnocených příslibů své
činnosti nebo jejích výsledků ani směrem ke klientovi, ani v rámci reklamy.
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3. Psycholog musí (v souladu s právními normami a předpisy) zajistit ochranu všech
informací, které získal v souvislosti s profesní činností.
3.1 Zachovává v souladu se zákonem povinnou mlčenlivost o věcech, o kterých se dozvěděl
při výkonu svého povolání.
3.2 Jakékoli informace o klientovi smí poskytnout jiným odborníkům - včetně psychologů pouze se souhlasem klienta.
3.3 Pokud použije získané informace (např. ke studijním, vědeckým aj.) účelům, vždy
garantuje anonymitu osobních údajů.
3.4 Psycholog dbá na to, aby jím vedení a jemu podřízení kolegové respektovali potřebu
důvěrnosti ve vztahu k získaným informacím.

4. Psycholog se chová a vystupuje tak, aby nepoškodil zájmy svých klientů
a nenarušil důvěru veřejnosti k psychologické profesi.
4.1 Nevykonává odbornou činnost, pokud jeho fyzický či psychický stav může negativně
ovlivnit jeho schopnosti profesionálního přístupu.
4.2 Nesmí zneužít vztahu důvěry nebo závislosti, který může vzniknout v psychologické
profesionální praxi.
4.3 Nesmí využít profesního vztahu k dalším osobním, náboženským, politickým či jiným
ideologickým zájmům.
4.4 Je povinen zajistit psychologické testy, psychodiagnostické pomůcky a záznamy
z vyšetření tak, aby k nim neměl přístup nikdo bez příslušného vzdělání a nemohl je používat.
4.5 Nesmí připustit ovlivnění své profesionální odpovědnosti a standardů praxe jak ve vztahu
k sobě, tak i klientovi z důvodů rasy, věku, rodu, národnosti, politické příslušnosti,
náboženství, postavení a jiných vnějších faktorů.
4.6 K ostatním psychologům přistupuje v duchu zásad stavovské a profesionální kolegiality,
s důvěrou a ochotou ke spolupráci. Neznevažuje jejich profesionální způsobilost.
4.7 Jestliže má psycholog odůvodněné podezření na neprofesionální přístup některého
kolegy, je povinen jej na toto vhodným způsobem upozornit. Nedojde-li k nápravě, informuje
radu ČMPS. Porušení Etického kodexu projednává etická komise.
5. Závaznost Etického kodexu psychologické činnosti
Jak uvedeno výše, je daný kodex závazný pro ČMPS, její členy a členky od okamžiku jeho
přijetí podle stanov ČMPS; členové jsou povinni, aby se s kodexem neprodleně seznámili
a podpisem se zavázali jej dodržovat.
Závaznost Etického kodexu psychologické činnosti
Seznámil/a jsem se s Etickým kodexem psychologické činnosti a svým podpisem stvrzuji svůj
souhlas s obsahem a zavazuji se jej dodržovat.
Jméno..................................... Datum............... Podpis..................
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ÚVOD
Dětská psychoonkologie je obor, kterému se intenzivně věnuji již téměř dva roky.
Práce klinického psychologa na Klinice dětské hematologie a onkologie ve FN Motol je velmi
zajímavá, různorodá, přizpůsobuje se individuálním potřebám pacientů a jejich rodin, ale lze
nalézt i několik shodných momentů, na nichž je možné zobecňující teoretickou práci postavit.
V následujícím textu se pokusím nastínit problematiku dětské onkologie se zaměřením na
psychologické potřeby v jednotlivých fázích, ať už půjde o psychologické fáze vyrovnávání
se se zátěžovou zkušeností podle švýcarské psychiatričky Elisabeth Kübler-Rossové, nebo o
fáze založené na chronologii onemocnění a jeho léčby. V každé části se pokusím nastínit
možnosti psychoterapeutických intervencí, ačkoli ty se vždy přizpůsobují jedinečným
potřebám pacientů a jejich rodin. Jak bude v následujícím textu zřejmé, rodiny jsou
minimálně stejně důležité, jako pacienti samotní, proto jim bude věnován velký prostor.
„Jenom jedna věc je totiž horší než šinout si to v šestnácti do kytek s rakovinou, a to je mít
dítě, které si to šine do kytek s rakovinou.“ (Green, 2013, s. 14) Zvláště u menších dětí se
psychoterapeutické intervence zaměřují v první řadě na rodiče, protože jejich psychický stav
zásadně ovlivňuje psychiku dětí. U starších dětí a adolescentů probíhá psychoterapie obvykle
s dětmi samotnými, ale spolupráce s rodinou je nadále stěžejní. Psychoterapie je převážně
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individuální, ale i dyadická (nejčastěji rodič-dítě, případně párová) a rodinná. Intervence
zaměřujeme na oblasti, v nichž je aktuální problém (např. při fantomových bolestech po
amputaci končetiny využívání relaxací, hypnózy), ale snažíme se ovlivňovat pacienta v celé
jeho šíři (např. u již zmíněné amputace se zaměřujeme na prožívání, kdy by měl pacient
„oddtruchlit“ ztrátu končetiny, přes otázku sebehodnoty a nového tělesného sebepojetí, až po
vztahy s vrstevníky a rodinou a oblast školy a zájmů, které jsou změnou taktéž ovlivněny).
Následující práce rozhodně nevyčerpává téma dětské psychoonkologie. Je jen jakýmsi
nástinem toho, co si lze pod tímto pojmem představit, jaké jsou z mého pohledu potřeby
pacientů a jejich rodin v jednotlivých fázích a jak je možné s těmito potřebami pracovat.
Ačkoli jde o teoretickou práci, je opřena především o mou vlastní klinickou zkušenost, což
(pozitivně i negativně) ovlivňuje její podobu.

PROBLEMATIKA A ÚSKALÍ V JEDNOTLIVÝCH FÁZÍCH
Fáze dle Elisabeth Kübler-Rossové
Elisabeth Kübler-Rossová (1993), autorka několika knih o smrti, vypracovala na
základě svých zkušeností s umírajícími pacienty pět stádií vyrovnávání se se závažným
onemocněním. Tato stádia jsou aplikovatelná v mnoha oblastech lidského života při
vyrovnávání se s výraznou (negativní) životní změnou a i v naší práci bude užitečné se
s těmito stádii seznámit. Ačkoli v onkologii dospělých můžeme stadia často sledovat v pořadí,
jaké jim E. Kübler-Rossová přisoudila, v dětské onkologii se obvykle objevují velmi
proměnlivě.

Popírání a izolace
Prvotní odmítání je charakteristické tím, že se týká většiny lidí, ať už jsou otevřeně
informováni o závažnosti svého stavu, nebo k této skutečnosti dojdou sami. Úzkostné
odmítání a živení naděje se neobjevuje jen na počátku onemocnění, ale i později. Tak jak se
„nemůžeme neustále dívat do slunce, není možné bez ustání myslet na smrt“. Pacienti vlastně
udělají „prostor životu“, i když zprávu o blížící se smrti v minulosti zpracovali. E. KüblerRossová hovoří o tom, že jen minimum pacientů dokáže popírat až do samého konce.
Klinická zkušenost však ukazuje, že u dětských pacientů se toto popření objevuje často,
zvláště tam, kde úzkost rodičů brání v otevřené komunikaci s dítětem. U rodičů se popírání
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v počáteční fázi projevuje tím, že se nechtějí bavit s ostatními rodiči na oddělení,
nevyhledávají informace o onemocnění na internetu a v lepším případě spoléhají jen na
informace od lékařů. V horším případě si spojí negativní informaci s lékařským prostředím,
které v nich vyvolalo strach, a nedojde k vytvoření vzájemné důvěry a otevřenosti, která je při
léčbě potřebná. V této fázi nemá smysl nemocného dál informovat či přesvědčovat (ačkoli se
o to lékaři často snaží), ale spíše mu dopřát dostatek času a pokusit se získat jeho důvěru.
Tříletá Klárka se na naše oddělení dostala s rozsáhlým neuroblastomem v oblasti
břicha. Její matka na počátku rozhodně tvrdila, že nemůže jít o zhoubné onemocnění, to by na
svém dítěti poznala. I přesto, že viděla snímky z magnetické rezonance a lékaři už na základě
těchto snímků poznali, že jde o zhoubné onemocnění, matka tuto skutečnost odmítala až do
chvíle, kdy byl neuroblastom po provedené biopsii potvrzen histologicky. Většina lidí dokáže
takový přístup matky, která v sobě živí naději na mírnější (nezhoubnou) formu onemocnění
jistě pochopit a možná by se mnozí zachovali podobně. Proto i lékaři byli shovívaví a trpěliví
a nesnažili se matku za každou cenu přesvědčovat, aby neztratili její důvěru. Problémem bylo
další popírání matky asi ve třetině léčby. Po čtyřech cyklech chemoterapie přišla za lékaři
s tím, že cítí, že už je onemocnění vyléčené a další chemoterapie Klárce jen ubližuje. Vlastně
nenastala důvěra v celý medicínský přístup založený na důkazech a matka odmítala léčbu dle
protokolu, který „byl vytvořen na základě statistiky“ a byla přesvědčena o tom, že ví, co je
pro Klárku dobré lépe, než lékaři. Až na základě provedeného zobrazovacího vyšetření, které
potvrdilo reziduum tumoru v dutině břišní, matka souhlasila s podáním další léčby. Důvěra se
však nikdy zcela nevytvořila.

Zlost
Ve chvíli, kdy se již nedá realita odmítat, nastoupí pocity zlosti, vzteku, závisti a
rozmrzelosti, a přichází obligátní otázka „Proč zrovna já?“ Zlost pacienta se obrací na jeho
okolí, což je pro rodinu a personál velmi obtížné. Jako by se dotyčný snažil na sebe upozornit,
dát najevo, že je stále ještě naživu. V dětské onkologii se nejčastěji setkáváme se vztekem dětí
namířeným na jejich rodiče, ve vztahu k personálu jde častěji o pasivní agresi. Naopak
otevřenou agresi směřují nejčastěji rodiče směrem k lékařům, které obviňují v okamžiku
vlastní bezmoci. V tuto chvíli je třeba nechat pacienta (či rodiče) odreagovat jeho zlost,
projevit empatii, a až po zklidnění emocí se zaměřovat na změnu postoje.
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Šestnáctiletý Filip se na naši kliniku dostal s primárním tumorem v oblasti močových
cest a s rozsáhlým metastatickým procesem v plicích i kostech. Jeho rodiče byli od počátku
otevřeně lékaři informováni o tom, že prognóza onemocnění je velmi nepříznivá, ale pomocí
dostupné léčby se pokusí Filipovi prodloužit a zkvalitnit jeho život. Když jsem s matkou
poprvé hovořila, byla verbálně agresivní a útočná. Byla naštvaná na celý systém, protože
kdyby se Filipovo onemocnění odhalilo dříve, mohl by se vyléčit. Stěžovala si na systém
lékařské prevence, a protože se zajímala o alternativní medicínu, poukazovala na lobbing
farmaceutických firem, který brání prosazení se jiných přístupů k léčbě nádorového
onemocnění, které jsou účinné a mnohem šetrnější. Byla naštvaná i na lékaře za to, že nebyli
schopni nabídnout léčbu, která by Filipa zachránila. V danou chvíli se podařilo emoce matky
zklidnit, ale zlost se vrátila ještě několikrát, kdy matka přecházela ve své bezmoci i k osobním
útokům a ve svém rozrušení přála lékařce, aby její dítě také onemocnělo, aby si zažila, jaké to
je. Tak velké bylo zoufalství matky, které umíralo dítě.

Smlouvání
Člověk, který nejprve nedokázal čelit skličujícím faktům a později, ve druhé fázi, byl
rozezlen na všechny kolem sebe, se nyní dostává do fáze, ve které se snaží docílit jakési
dohody. „Když to nejde po zlém, třeba to půjde po dobrém“, jedinec se snaží dosáhnout
něčeho na způsob „odměny za dobré chování“. Pacient chce „ještě jednou“ něco zažít, něčeho
docílit. Nejčastějším přáním bývá prodloužení života či zbavení se bolestí, jako např. vidět,
jak jde vnouče do první třídy. Pacienti však po naplnění přání obvykle přicházejí s dalším,
čímž vlastně porušují „smlouvu“, kterou předtím „podepsali“. Je důležité brát v úvahu, že tyto
sliby mohou být spojeny s utajovaným pocitem viny, a nebrat je na lehkou váhu. V dětské
onkologii se opět častěji setkáváme se smlouváním rodičů, než samotných pacientů, a to
zejména ohledně pozdních následků a reverzibility zdravotních obtíží. Další smlouvání někdy
přichází ohledně léčby – zda je skutečně nutné, aby dítě podstoupilo všechny její části, a
nestačí pouze něco. V této fázi rodiče potřebují zejména trpělivost a pochopení ze strany
personálu, a je vhodné je motivovat k vytrvání v dosavadní léčbě.
Anička ve svých pěti letech onemocněla tumorem CNS v oblasti mozkového kmene,
který je bohužel prozatím považován za nevyléčitelný. Pomocí ozáření lze život prodloužit o
maximálně dva roky a ani další léčba, která je aktuálně ve fázi výzkumu, nemá valné výsledky.
Ačkoli maminka Aničky nepopírá onemocnění, jeho závažnost a infaustní prognózu, není
ochotná se smířit s tím, že o dceru přijde. Uvažuje o tom, že třeba její dcera bude první, kdo
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se z nemoci vyléčí… Smlouvá nejen o život dívky (o který bojuje nejen medicínskými
prostředky, ale i mnohými alternativními přístupy, aby věděla, že pro dceru udělala všechno),
ale i o jednotlivé životní zážitky. Chtěla by, aby dcera mohla nastoupit do první třídy… aby
mohli jet ještě jednou na hory…

Deprese
V této fázi si pacient připouští ztráty, ke kterým došlo a také dojde, a začne pociťovat
smutek a lítost. E. Kübler-Rossová (1993) rozlišuje dva druhy smutku, které jsou diametrálně
odlišné. První z nich označuje jako „rekreační depresi“, kdy např. žena po ablaci prsu má
pocit, že již není ženou, a může pociťovat i vinu a stud. Pokud zjistíme příčinu její deprese,
můžeme začít pracovat na obnovení ztracené sebeúcty a deprese po poměrně krátké době
odezní. Druhý typ smutku, který Kübler-Rossová nazývá „přípravnou depresí“, přichází
v důsledku očekávaných ztrát. Prožití a zpracování takového smutku povede mnohem snáz ke
konečnému smíření se s přicházející smrtí. Zatímco při prvním typu smutku pomůže spíše
aktivita a slova, při druhém naopak ticho a společné sdílení okamžiku. Někdy se stává, že je
pacient v depresi z loučení se životem a ze smiřování se se smrtí, a okolí po něm požaduje,
aby bojoval, což vede k naprostému vzájemnému neporozumění. Rozpor mezi přáním
pacienta a očekáváním okolí pak vede k velké bolesti a nepokoji. V dětské onkologii
přicházejí oba typy deprese, „rekreační deprese“ častěji u rodičů, kteří se obtížně vyrovnávají
s následky léčby (např. po amputaci končetiny, se kterou se dítě často srovná dobře), a
„přípravná deprese“ se objevuje v letální fázi u rodičů a starších adolescentů.
Jednadvacetiletá Žaneta patří mezi pacienty, kteří jsou již dospělí, ale na dětské
onkologii se léčí z důvodu, že jejich nádor je dětského typu. Když se jí nemoc v oblasti CNS
asi půl roku od ukončení léčby vrátila, prožívala vekou bezmoc. Ačkoli jindy byla veselá a
snažila se nad nemoc povznést, zastihla jsem ji ve fázi, kdy podléhala depresi. Věděla, že
možnosti léčby jsou již velmi omezené a navíc lokální ozáření, které měla podstoupit, bylo
natolik rizikové, že jí hrozilo ochrnutí. Měla velký strach z toho, co bude – zda onemocnění
přežije a s jakou kvalitou života. Byla vděčná, že má vedle sebe někoho, s kým může tyto
pocity sdílet, s kým se může na chvíli potichu zastavit a nemusí předstírat humor a nadhled, o
který se pokoušela před svou rodinou.
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Akceptace
Pokud pacient zvládnul všechna předešlá stádia, dosáhne stavu, kdy není deprimován,
ani necítí zlost na svůj osud. Nebude truchlit nad blížící se ztrátou a na svůj nadcházející
konec bude nahlížet v jakémsi tichém očekávání. Bude unavený, zesláblý a bude často upadat
do krátkého spánku. K úspěšnému dosažení tohoto stádia je potřeba, aby akceptace dosáhl
nejen pacient, ale i jeho rodina. V praxi se stává, že rodič ještě smlouvá a hledá možnosti
léčby, případně je naštvaný na lékaře, že pro dítě neudělali víc, a dítě (resp. dospívající, který
si již blížící smrt plně uvědomuje) se již s vlastním umíráním srovnalo. U malých dětí
dosahují akceptace jen rodiče, protože dítě nerozumí tomu, co se s ním děje. Projevuje se to
např. tak, že za dítě rekapitulují jeho život a svou přítomností se pokoušejí usnadnit konec
jeho života. V této fázi je třeba pacientovi poskytnout blízkost a podporu, a často mnohem
důležitější je pomoci jeho rodině, aby taktéž dosáhla stádia akceptace.
Miloš byl dvaadvacetiletý mladý muž, který se na naší klinice léčil již potřetí. V našich
rozhovorech vyprávěl své zážitky, které byly v rozporu s lékařskými doporučeními v době
léčby: mezi chemoterapiemi chodil na diskotéky, jezdil na motorce, scházel se s děvčaty,
nedbal dietních omezení a nebál se infekcí. V předchozích léčbách vše dodržoval a zjistil, že
pak ze života nic neměl. A kdo ví, jestli tuto léčbu přežije… Díky tomu, že svůj život žil až do
konce na maximum, přijal informaci lékařů o rychlé progresi onemocnění a blížícím se konci
života dobře. Byl rád, že je otevřeně informován, a mohl zemřít klidně obklopen svou rodinou.

Jak vidíme, výše popsané fáze najdeme i v dětské onkologii, zejména v prožívání u
rodičů. E. Kübler-Rossová se však zaměřuje především na vyrovnávání se s blížící se smrtí.
To je v onkologii dospělých i dětí velmi úzký pohled. Kurabilita onkologických onemocnění
se v posledních desetiletích rapidně zvyšuje a v dětské onkologii dosahuje v průměru 75% bez
ohledu na druh nádoru a stadia pokročilosti onemocnění (Koutecký a Cháňová, 2003). To
klade na terapeuta zcela jiné nároky, než v případě vyrovnávání se se smrtí. Pro rodinu je
důležité onemocnění přijmout, přizpůsobit se léčbě, a po úspěšném vyléčení pokračovat
v běžném životě tak, aby dítě bylo v budoucnu nemocí co nejméně ovlivněno i přes možné
pozdní následky. Proto se v další části zaměříme na fáze vycházející z praxe a na to, jak může
být psycholog a psychoterapeut užitečný dětem a jejich rodinám v průběhu onemocnění a jeho
léčby.
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Fáze na podkladě průběhu onemocnění a jeho léčby
V této části se zaměříme na průběh onemocnění a na psychologické a
psychoterapeutické intervence, kterými můžeme působit k usnadnění cesty pacienta a jeho
rodiny nemocí. Je důležité brát v úvahu, že každý jednotlivec reaguje individuálně, každá
léčba je specifická a má různé fáze a tedy následující popis je třeba považovat pouze za
základní orientaci v problematice.

Fáze diagnostiky
Záchyt onemocnění přichází ve velmi různorodých podobách. Nejčastěji má dítě
nějaké příznaky – bolesti či nepravidelnosti na těle, s nimiž se rodiče obrátí na pediatra a
následuje kratší či delší koloběh vyšetřování, často i s hospitalizacemi v nemocnici. Občas se
onemocnění zachytí i bez příznaků např. při preventivní prohlídce. Následuje vyslovení
podezření na zhoubné onemocnění – v tuto chvíli se děti dostávají k nám na kliniku či na jiné
pracoviště dětské onkologie (druhé je např. v Brně, leukémie se běžně léčí i v krajských
nemocnicích).
V tuto chvíli se objevuje mnoho myšlenek i emocí na straně rodičů i dětí. Přichází fáze
šoku, kdy rodiče prožívají ohromný strach o dítě i strach z neznáma. Brzy nastoupí fáze
popření, kdy se rodiče upnou k tomu, že onemocnění nebude zhoubné. Rodiče se v této fázi
někdy ptají, zda se začít smiřovat se zhoubnou diagnózou, nebo zda mají věřit tomu, že
onemocnění nebude zhoubné. Jedna nebo druhá možnost je pro ně snazší, než se vyrovnat
s nejistotou. To nastává u solidních tumorů, kde je histologická verifikace otázkou dnů až
týdnů, na rozdíl od leukemií, kde se závažnou diagnózu rodiče dozví prakticky během
jednoho dne. Tím se vyhnou období nejistoty, současně mají mnohem kratší čas k vyrovnání
se s nastalou zátěží.
Neméně důležitým člověkem v tomto období je dítě samo. To zažívá především bolest
při nejrůznějším vyšetřování a strach – z bolesti, z izolace od rodiny, z neznáma. Často jsou
rodiče v takové úzkosti, že dítěti otevřeně neřeknou, co se děje. To zvyšuje úzkost a nejistotu
dítěte.
V tomto období terapeut slouží rodičům zejména jako emoční podpora – pomáhá s
„přežvýkáním“ informací od lékařů, mapuje adaptivní copingové strategie a zdroje sociální
opory rodičů. Může si dovolit určitý „luxus“ dodávat rodičům reálnou naději a optimismus,
protože není svázaný medicínskými fakty tak, jako lékaři. Současně je úkolem terapeuta už
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v této fázi posilovat důvěru směrem k lékařům, protože ta je po celou dobu léčby nesmírně
důležitá, jak zdůrazňuje J. Koutecký a M. Cháňová (2003). V praxi je psycholog víc než
terapeutem – je i určitým prostředníkem, domlouvá rodičům poradenské sezení se sociální
pracovnicí, případně vyšetření u konziliárního psychiatra v situaci, kdy se u rodiče rozvine
porucha přizpůsobení a ten není schopen bez medikace být pro dítě oporou. Dítě se v prvotní
fázi s terapeutem spíše seznamuje, „oťukává“. Zjišťuje, že „bílé pláště“ mu nemusí jen
ubližovat, ale také si s ním mohou hrát, a postupně se navazuje vztah, ve kterém dítě začne
vnímat psychologa jako součást týmu, který se mu snaží pomoci. Terapeut má k dispozici
různé pomůcky, jako např. plyšové hračky Jů a Hele a knížku Jak bylo Jů a Hele nemocné
(Procházková, Matoušková, 2008), s jejichž pomocí je možné dítě připravit na jednotlivá
vyšetření a snížit tak jeho anticipační úzkost.
V okamžiku, kdy je diagnóza potvrzena, přichází skutečné vyrovnávání se se
zátěžovou situací. V tuto chvíli je třeba zmobilizovat energii v rodině. Jednak po organizační
stránce, kdy je třeba stanovit, který rodič zůstane v nemocnici s dítětem, kdo se postará o
sourozence, jak zvládnout finanční stránku nemoci, ale také po psychické stránce – důležité je
připravit se na to, že léčba bude náročná, vyčerpávající, a výsledek není stoprocentně zaručen,
ale je nutné, aby se rodina semknula, spolupracovala s lékaři, dodržovala léčebný režim a
snažila se soustředit na dosažení cíle, tedy aby se dítě vyléčilo.
Dítě má ve chvíli vyšetřování a nejistoty právo na pláč, je to projev jeho nelibosti a
strachu. Je důležité mít na paměti, že jinak to dítě neumí, a proto bychom měli jeho emoce
akceptovat (ne „neplač“, ale „já vím, že je to nepříjemné“). Rodič je pro dítě kotvou a jeho
přítomnost ve většině případů usnadní vyšetřování, i když stává se, že dítě pláče jen před
rodičem, protože má zkušenost, že mu rodič vyhoví. Oddělení od rodiče pak dítě vyvede z
míry, zklidní se a vyšetření je snazší. Je však důležité mít neustále na paměti potřeby dítěte a
snažit se, aby bylo bolestivými a nepříjemnými zážitky co nejméně traumatizováno.
V současné době se všeobecně preferuje pravdivé informování dítěte o jeho
onemocnění s přihlédnutím k jeho věku. Např. batoleti je možné říci, že to, co má v sobě, je
„bubák, který se musí zničit“. Jedna matka se předškolákovi snažila vysvětlit podstatu
systémové léčby, kdy dítěti popsala, že má „bouli, která se musí vyndat a musí se vyčistit
krev, kde části boule plují jako na lodičce“. Ve školním věku už je potřeba poskytovat
informace co nejpřesnější, ale stručné, protože dítě již má přístup k informacím (ve škole a na
internetu) a rozumí základům biologie člověka. Od puberty je vhodnější, když dítě informuje
lékař. Nositelem negativní informace není rodič, což přispívá k udržení pozitivních vztahů
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s rodiči, a také je informace od lékaře přesnější se zaměřením na důležité aspekty léčby, čímž
se zvýší spolupráce s lékaři. I ve chvíli, kdy rodiče nechtějí, aby bylo dítě pravdivě
informováno, se pokoušíme najít cestu shody. Nejúčinnější je pracovat s rodičem a pomoci
mu překonat vlastní úzkost, která brání v otevřené komunikaci s dítětem. Klinická zkušenost
totiž ukazuje, že nejlépe onemocnění a jeho léčbu zvládají rodiny, kde nejsou kolem nemoci
tabu a kde je možné o všem bez zábran hovořit.

Fáze léčby
Léčba onkologicky nemocných dětí je velmi různorodá a individuální. V praxi se
uplatňují zejména tři léčebné strategie: léčba chirurgická, v níž je snaha o operativní
odstranění co největší části tumoru, chemoterapie, která ničí nádorové buňky i na
mikroskopické úrovni, a radioterapie, tedy ozařování postižené oblasti. U leukémií a
některých dalších onemocnění se využívá i transplantace kostní dřeně. Tyto přístupy
přicházejí v různých fázích a ne u každého jsou aplikovány všechny. V některých případech,
kdy je onemocnění jen malého stupně, nepřichází ani jeden léčebný přístup a pacient je pouze
sledován. Následující fáze tedy vycházejí z praktické zkušenosti a mapují jakýsi „standardní“
průběh, který můžeme na dětské onkologii sledovat.

fáze léčby
V této fázi, krátce po potvrzení zhoubného onemocnění, je třeba se adaptovat na
mnoho nového. Rodiče nevědí, jak bude dítě na chemoterapii či radioterapii reagovat, musejí
se naučit různé úkony kolem nemocného dítěte a dítě samo se musí vyrovnat s hospitalizací,
omezením kvůli bolesti, infuzím, nechutenství a přivyknout si na mnoho nových osob, které
se kolem něj začnou pohybovat. Nastává i první propuštění domů, kdy rodič řeší, jak zvládne
péči o nemocné dítě, zda pozná, kdy je čas kontaktovat nemocnici. Přicházejí první teploty,
afty, nechutenství, únava atd., se kterou se rodiče i děti musejí vyrovnávat.
V tuto chvíli je třeba podpořit rodičovské kompetence, v domácím prostředí zachovat
co nejběžnější chod rodiny, dítěti zprostředkovat kontakt s vrstevníky apod. Pro dítě je
obtížné vyrovnat se s rolí nemocného, ale současně je důležité, aby se v této roli příliš
„nezabydlelo“. Velkým úkolem v počáteční fázi je smíření se se změnou vzhledu, zejména
s vypadáním vlasů. Dle klinické zkušenosti je ztráta vlasů velkým problémem pro dívky od
přibližně pěti let a i pro některé chlapce od přibližně osmi let věku. Rodiče někdy nemají sílu
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tuto skutečnost menším dívkám sdělit, a u těch starších nevědí, jak je uklidnit, protože sami
vnímají, že podstatné je zdraví a ztrátu vlasů mají někdy tendenci bagatelizovat. Pak je na
psychologovi, aby dítěti pomohl tuto změnu přijmout. U menších dětí pomáhá hračka
holohlavé panenky Barbie, která je nově na klinice k dispozici. U starších dívek je vhodná
spíše diskuse nad fotografiemi slavných žen bez vlasů, zdůraznění jiných ženských aspektů u
pacientky a v neposlední řadě i společný výběr paruky jako kompenzace, což je užitečné
zejména v počátcích, než si dívka na ztrátu vlasů přivykne.
Po vytvoření důvěrného vztahu s psychoterapeutem se již v počáteční fázi začínají
objevovat důležitá témata. Jedním z nich je otázka po příčině onemocnění. Ačkoli z úst lékařů
se rodiče dozvídají, že příčina je multifaktoriální a tudíž neznámá (s výjimkou onemocnění
s prokázanou genetickou predispozicí), rodiče se s touto odpovědí nedokáží smířit a kladou si
otázky, proč zrovna já, proč my, proč toto nevinné dítě. Velmi užitečné je se rodičů poptat, co
si myslí, že by mohl být důvod, proč onemocnění přišlo. Obvykle se dozvídáme o silných
pocitech viny, které je třeba pomoci rodičům překonat. Situaci komplikují mnohé
psychosomatické teorie, které zdůrazňují „rakovinné osobnosti“ či stresující životní okolnosti
a jejich vliv na vznik onemocnění. Samozřejmě je vhodné tyto okolnosti s rodiči probrat a
pomoci jim je zpracovat, ale velmi ulevující pro ně bývá informace o tom, že pro tyto teorie
neexistuje seriózní vědecký důkaz a že roli hraje tolik faktorů, že nelze jednomu z nich
přičítat nadměrnou roli (Angenendt, Schütze-Kreilkamp & Tschuschke, 2010).
Při seznámení s rodinou se nadále dozvídáme o jejích specifických problémech, které
je možné psychoterapeuticky ovlivňovat, pokud o to rodina projeví zájem. Jsou to obtíže
v matrimoniálním vztahu rodičů, v širších rodinných vztazích, v pracovní oblasti rodičů, které
zdánlivě nemusejí s onemocněním souviset, ale také obtíže, které vzniknou v souvislosti
s nemocí, jako výchovné či emoční problémy zdravých sourozenců apod. Psychoterapeut je
připraven věnovat se tomu tématu, se kterým nemocné dítě a jeho rodina přichází. Velmi
závisí na počátečních sympatiích k terapeutovi, na vytvoření důvěrného vztahu a ochotě na
jednotlivých tématech pracovat. Častěji se stává, že rodina s terapeutem na klinice řeší jen
problémy přímo související s onemocněním dítěte, a další problémy buď odkládá, nebo řeší
někde mimo, ať už s jiným terapeutem, psychologem či psychiatrem, nebo s přáteli, případně
i s nejrůznějšími léčiteli a šamany, které rodiče spontánně vyhledávají.
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fáze léčby
Za druhou fázi léčby je možné považovat určitou stabilizaci, kdy si dítě i rodina
přivykli na léčbu a komplikace s ní spojené, při hospitalizaci navázali vztahy mezi dětmi i
rodiči a i v domácím prostředí se naučili zvládat drobné komplikace a vyrovnávat se
s jednotlivými omezeními. V této fázi rodina nejméně potřebuje psychologickou péči a
psychoterapie je spíše podpůrná a zaměřuje se na aktuální potřeby, které i při stabilizaci
vyvstávají.
Mezi takové potřeby patří např. příprava před operací, ať už jde o malý zákrok, nebo o
zákrok zásadní, jako je amputace končetiny, nebo pomoc při vyrovnávání se s nečekanými
komplikacemi v podobě sepsí. I všechna plánovaná průběžná vyšetření jsou pro děti a jejich
rodiče stresem, protože je informují o tom, nakolik je léčba úspěšná.
V této fázi často pomáhají nejrůznější relaxační a imaginační postupy, pomocí
hypnózy lze pozitivně ovlivňovat nechutenství či averzi spojenou s polykáním léků.

fáze léčby
V této fázi přichází ideální stav, tedy zvládnutí onemocnění a postupný návrat do
běžného života. Objevuje se optimismus spojený s vyléčením, ale i únava a vyčerpání po
dlouhé léčbě. Obvykle jde o „sklízení plodů“, co se týče školy, zájmů, vrstevníků. Čím více
bylo dítě zapojené, aktivní, fungovalo co nejnormálnějším způsobem, tím snazší je návrat
zpět, a naopak.
Dítě se musí opětovně separovat od rodičů, zjistit, že okolí již nebude bezvýhradně
naplňovat jeho potřeby a po částečné regresi se opět navrátit na svůj vývojový stupeň. Tento
návrat, pokud je úspěšně zvládnutý, s sebou přináší větší vyzrálost, jakousi přidanou hodnotu
v podobě posttraumatického osobnostního růstu, zejména u adolescentů.
Samozřejmou součástí období remise (jak lékaři „vyléčení“ s opatrností nazývají) je
strach z návratu nemoci a terapeutickým úkolem pro rodiče je (s pomocí psychologa) přijetí
tohoto strachu jako něčeho stále přítomného, s čímž se však dá naučit žít.
Samostatnou kapitolou by mohlo být vyrovnávání se s pozdními následky, které léčba
přináší. To jsou např. kognitivní deficity u tumorů CNS, poruchy růstu, poruchy plodnosti,
smyslové a motorické vady. Záleží jen na rodičích, zda i po skončení léčby zůstanou
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v ambulantní péči psychologa kliniky, vyhledají pomoc v místě bydliště, nebo se rozhodnou
překonávat obtíže vlastními silami.

fáze léčby
„You never know how strong you are until being strong is the only choice you have.“
(Žaneta F., zdroj Facebook)
Přišlo to, čeho se rodina nejvíce obávala, tedy relaps onemocnění. Nastává zoufalství,
vyčerpání, ztráta důvěry ke klasické medicíně a hledání alternativních cest. V této fázi je třeba
opět nalézt zdroje zvládání a energii k další léčbě. Kontakt s lékaři a hospitalizace tedy není
to, co rodinu primárně stresuje, ale je to onemocnění samo, které prokázalo svou dravost.
Možnosti léčby jsou v tuto chvíli často velmi omezené a šance na vyléčení se v porovnání
s první léčbou rapidně snižuje.
Psychoterapeut je zde od toho, aby pomohl nalézt sílu a zdroje, posílil optimismus a
byl jakýmsi hromosvodem pro emoce, které se na všech stranách vynořují. Právě dítě v tuto
chvíli již odmítá spolupracovat, upadá do pasivity či do aktivního odporu, a je velmi důležité
získat jej k maximální možné kooperaci. Rodiče jsou někdy po první léčbě zvýšeně
resilientní, takže psychologa spontánně nevyhledávají.

fáze léčby
Nádor navzdory léčbě progreduje a přichází fáze umírání. V tuto chvíli se objevují
všechna stádia E. Kübler-Rossové, jak jsou uvedeny v první části práce. Jejich pořadí nelze u
rodičů předvídat, někdy popírají až do samého konce, jindy se objevuje agrese i po smrti
dítěte, kdy zoufalí rodiče žalují lékaře, aby zahojily svůj žal. Dítě je adekvátně věku
informováno o progresi, ale otevřeně se mu neříká, že zemře, tedy pokud se o tom nechce
bavit dítě samo. Na přímou otázku se dítě (resp. dospívající) od lékaře vždy dozví přímou
odpověď. Problémy v komunikaci způsobují spíše rodiče, kteří chtějí, aby si dítě užilo život
až do konce a myslí si, že informace o blížící se smrti by dítě natolik ochromila, že by
zbývající část života prožilo ve strachu. Realita je však taková, že dítě blížící se odchod vycítí
i bez toho, že by se o něm mluvilo, a vyrovná se s ním i bez rodičů, kteří se jej za každou cenu
snaží držet při životě.
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Rodiče se často zajímají o to, zda a jak informovat ostatní děti o tom, že jejich
sourozenec zemře. Obecně není vhodné zatížit dítě tajemstvím a informovat ho jinak, než
pacienta. Naopak je vhodné pomoci celé rodině snížit úzkost ze smrti. Nejprve v rodičovské
dyádě, kdy je vhodné, aby si rodiče otevřeně promluvili o tom, jak vnímají smrt, případně
posmrtný život, a v případě potřeby jim nabídnout i ateistické možnosti interpretace smrti
(např. smrt jako stav totožný s tím před narozením; „posmrtný život“ ve vzpomínkách všech,
kdo dotyčného znali atd., Yalom, 2008). V další fázi je vhodné si o smrti promluvit i s dětmi,
např. jako rozprava nad ilustrovanou knihou Když dinosaurům někdo umře (Brown & Brown,
2010), a pokusit se otevřeně a upřímně odpovědět na všechny dotazy dětí. Taková
„psychologická příprava“ usnadní další komunikaci a dodá dětem určitou jistotu ohledně
toho, co mohou očekávat, ať už jsou v roli pacienta, nebo jeho sourozence.
V terminální fázi rodiče nepotřebují rady, ale společníka. Psycholog je schopen unést
tíhu jejich emocí, vyslechnout, poskytnout podporu, dát rodičům to, co potřebují, aniž by se
museli bát hodnocení a odsuzování. Důležitá je spolupráce s lékaři, kteří pomáhají zejména s
tišením bolesti jejich dítěte, protože všichni rodiče jsou vděční, když vidí, že jejich dítě
z tohoto světa odchází v poklidu.
Rodiče mají možnost využívat psychologické péče kliniky i po smrti dítěte, ale děje se
tak zcela výjimečně. Pro rodiče je traumatizující vracet se na místo, kde prožili tolik bolesti, a
tak jsou častěji odkazováni na různá občanská sdružení a psychoterapeuty mimo nemocnici,
kteří se zabývají péčí o rodiče, kteří ztratili své dítě.

ZÁVĚR
Často se mě lidé ptají, jak zvládám práci na dětské onkologii. Je pravda, že jsem se na
počátku musela rozhodnout, zda si budu držet od pacientů a jejich příběhů odstup tak, abych
si udržela své duševní zdraví, nebo s nimi budu navazovat opravdové vztahy plné empatie za
cenu toho, že budu prožívat i jejich bolest. Zvolila jsem druhou možnost, čímž u mě stoupla
potřeba abreakce a relaxace ve volném čase.
To, co si však nikdo pod pojmem dětské onkologie nepředstavuje, je velké množství
pozitivní energie a podpory, která se pacientům a jejich rodinám dostává a zpětně dobíjí i
personál. Jde o podporu ze strany sponzorů, dárců, nejrůznějších umělců, kteří se podílí na
volnočasových aktivitách pro naše pacienty, a o podporu blízkých osob, kteří vyjadřují pomoc
a účast. Největším zdrojem pozitivní energie jsou však samy děti pro své rodiče a rodiče pro
své děti. Nikde nenajdete na jednom místě tolik silných lidí, jako na dětské onkologii.
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Nejzajímavější je pro mě sledovat příběh konkrétní rodiny, od chvíle, kdy jsou rodiče
zlomení, když se naplnila jejich noční můra, přes jejich postupnou adaptaci na léčbu, až po
růst osobnosti rodičů poté, co se léčba dítěte podaří. I vyléčené děti jsou trochu jiné, než
všechny ostatní, jako by z nich vyzařoval sluneční svit. Radují se z maličkostí, jsou
usměvavé, bezprostřední.
To všechno dělá práci na dětské onkologii jedinečnou a smysluplnou.
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Úvod
Pro svou práci jsem si vybrala téma „Dětská psychoterapie“. Tuto oblast psychoterapie
považuji za velmi důležitou, protože utváření psychiky v dětství, především v prvních třech
letech života, má zásadní vliv na celý další život člověka. Děti jsou mnohem více zranitelnější
než dospělí a pokud jsou zraňovány, potřebují pomoc. Děti jsou také snadněji měnitelné
psychologickými prostředky. Pokud jsou různé poruchy zdraví léčeny v dětství, je mnohem
větší naděje, že budou napraveny, nebo podstatněji a rychleji zmírněny, než je to možné
v dospělosti. Nyní jsem na rodičovské „dovolené“, a tak je pro mě v současné době aktuální
oblast prevence, tedy výchova, dobrá znalost toho, co děti potřebují a vývojová psychologie.
„Nejlepší terapie je prevence. Teprve když selže prevence, musí být nasazena terapie,
která bývá někdy náročná a zdlouhavá.“ (Prekopová, J., Schweizerová , 2008)
Oblastí prevence a dětských potřeb se zabývám v první části práce, kde podrobněji
popisuji co ovlivňuje dětskou psychiku a co děti potřebují ke svému rozvoji v jednotlivých
vývojových stádiích. Pokud dětské potřeby nejsou naplněny a oblast prevence je zanedbána,
trpí děti v jednotlivých obdobích různými poruchami. Ty jsou obsahem další části mé práce
spolu s metodami psychoterapie, které je možné v jednotlivých obdobích aplikovat. V další
části práce už podrobněji pojednávám o jednotlivých formách psychoterapie s dětmi a typech
psychoterapeutických přístupů. V závěrečné části práce se věnuji současné palčivé
problematice neklidných dětí a v poslední kapitole naopak různé speciální problematice
v dětské psychoterapii.

Dětská psychoterapie obecně
Pojem psychoterapie
„Psychoterapie představuje zvláštní druh psychologické intervence působící na duševní
život, chování člověka, jeho meziosobní vztahy i tělesné procesy tím způsobem, že usnadňuje
navození žádoucích změn, či tyto změny přímo vyvolává, a tak podporuje uzdravení či
znesnadňuje vznik a rozvoj určité poruchy zdraví.“ (Vymětal, J. a kol., 2004) V psychoterapii
jsou užívány speciální psychoterapeutické prostředky, tedy prostředky komunikační a
vztahové povahy. Psychologické prostředky psychoterapie se soustřeďují především na
změny v prožitkové oblasti. Psychoterapeut cíleně navozuje takové události, které vyvolávají
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zamýšlené změny přímo ve vnitřním světě pacienta. Během psychoterapeutického procesu
jsou postupně odstraňována subjektivní omezení a mírněny zdravotní obtíže, které brání
pacientovi v optimálním životě. Tím klientovi pomohou v sebepoznání, porozumění své
situaci a tím mu umožní vyvinout nové způsoby jednání a zvýšit tak kvalitu života.

Specifika psychoterapie dětí
Psychoterapie dětí má své zvláštnosti. Ty se týkají tělesné, duševní i společenské
oblasti. „Dítě vnímá, cítí, myslí a vyrovnává se světem jinak než dospělý“ (Langmeier, J.,
Balcar, K., Špitz, 2000). Děti jsou zranitelnější než dospělí, ale také jsou snadněji měnitelné
psychologickými prostředky. Čím jsou mladší, tím více jsou zranitelnější a ovlivnitelnější.
„Pro volbu léčebných metod je potřeba vzít v úvahu především věk dítěte. Od toho lze
odvozovat vývojovou úroveň dětského organismu a osobnosti. Úroveň duševní vyspělosti
dítěte v jednotlivých stránkách osobnosti je pro volbu vhodné psychoterapie velmi důležitá.
Stupeň rozvoje poznávacích a sdělovacích funkcí, motivová a citová vybavenost, zvyková a
volní sebevláda a odolnost vůči frustracím určují, s čím lze z jeho strany počítat a o co se u
něho lze snažit. Určitý problematický projev (např. lhaní, agresivita, braní cizích věcí), je na
některém stupni vývoje normální, „zdravý“, na následujícím stupni však chorobný nebo aspoň
alarmující.“ (Říčan, P., Krejčířová, D. a kol., 2006)
Také povahové vlastnosti dítěte jsou důležité pro rozhodnutí o volbě metod a formě
terapie. Dále bere terapeut v úvahu stupeň socializace dítěte, tj. zvnitřněné hodnoty, pravidla a
zvyky, způsob nahlížení na svět, kulturní dovednosti. Nezanedbatelnou roli pro výběr
léčebných metod hraje také tělesný stav, tj. tělesná zdatnost a zdraví. Pro terapeuta je
nezbytné, aby dostal informace o zátěžích, jimž bylo a je vystaveno. Ty mohou být zvláště
pro určitá vývojová období velmi kritické.
„Význam objevení se nebo vymizení jednotlivých poruchových příznaků je v dětství
menší.“ (Říčan, P., Krejčířová, D. a kol., 2006). Často je to reakce na vzájemně rozporné
požadavky okolí nebo průvodní jev normálních vývojových proměn. Ty při rozumném
zacházení samy vymizí. Obecně nejvíce ohrožena poruchou bývá ta oblast, která právě
prochází zásadní vývojovou proměnou.
Na rozdíl od psychoterapie dospělých je u psychoterapie dětí málokdy možno
zachovávat určitý „čistý“ přístup nebo metodu. S dětmi může být psychoterapeut málokdy
vysloveně „nedirektivní“, běžně přechází od chvil poskytnutí značné volnosti k situacím, kdy
jednoznačně určuje průběh dění. Obecně léčí v dětském věku více prožití než pochopení. Čím
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je dítě mladší, tím méně sdělí řečí. Více ukáží svými poruchovými příznaky, chováním, hrou
nebo kresbou.
Psychoterapeut a dětský pacient si nejsou rovni autoritou, schopnostmi a zkušenostmi, a
proto je pro terapeuta náročnější, než v psychoterapii dospělých, ustavit vztah, kde se dítě cítí
respektováno a bráno vážně jako plnoprávný partner a tak je motivováno ke spolupráci. Je
potřeba, aby terapeut pochopil vnější i vnitřní svět dítěte, naučil se jeho jazyku, chápání a
vyjadřování, dal najevo své pochopení a solidaritu, prokázat že není agentem rodičů nebo
instituce, ale že je především na jeho straně.
Zároveň je ale potřeba získat důvěru a spolupráci dospělých, na kterých je dítě závislé.
V psychoterapii dětí se častěji než u dospělých dočkáme úspěchu, ale ten úspěch závisí i na
okolí dítěte. Proto musí jeho dospělým terapeut dát zpravidla také taktně najevo porozumění,
solidaritu, ochotu a kompetenci ku pomoci v jejich potížích s dítětem a potvrdit jim správnost
jejich počínání v tom, že dítě přivedli a že dosud děli sami vše, co bylo v jejich silách. Také
jim musí dát pocítit jejich nepostradatelnost při zvládání poruchy. Cílem je naučit dospělé
okolo dítěte v umění dobrého laického terapeutického výchovného vedení dítěte tak, aby se
necítili provinile nebo pokořeni terapeutem, ale těšili se z vlastního významného podílu na
zvládání problémů dítěte i vlastních. Čím je dítě mladší, tím více je nutno s jeho rodiči
pracovat.
Cílem dětské psychoterapie není jen odstranit nemoc dítěte, ale především umožnění a
podporu zdravého růstu v jeho životě i v životě jeho okolí.
Dětský psychoterapeut by měl nejen projít vlastním výcvikem v sebepoznání a
sebevládě a studiem psychoterapie, ale měl by dobře znát i vývojovou psychologii a
somatologii zdravě i poruchově se vyvíjejících dětí.

Jednotlivá období dětství – co ovlivňuje psychiku a
co děti potřebují
Prenatální období
Životní běh člověka nezačíná až jeho narozením, ale už prenatálním obdobím. Toto
období trvá přibližně 40 týdnů. Lidský plod začíná postupně vnímat, slyšet, vidět, cítit,
zažívat příjemné i nepříjemné pocity a bolest, učit se ze zkušenosti. Již plod v děloze je
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propojen s psychikou matky. Bylo dokázáno, že existuje vztah mezi prožíváním matky a
chováním plodu. Změny emočního stavu matky ovlivňují tep a spontánní pohyby dítěte. Podle
Fedora Freybergha mezi matkou a dítětem probíhá již od početí na nevědomé úrovni, později
i na vědomé úrovni, aktivní dialog.
Pokud matka žije ve stresu, žije ve stresu i její dítě a to se může negativně projevit po
narození i v budoucnu. Pokud je dítě nechtěné a matka uvažuje např. o potratu, může to na
psychice dítěte zanechat hluboké jizvy.
Zdravému citovému vývoji naopak prospívá, když matka radostně očekává své
miminko, je převážně v klidu, optimistická, má příjemné zážitky. Během těhotenství, zvláště
ke konci má na dítě pozitivní vliv, když k němu matka promlouvá, když se ho přes bříško
dotýká. Matkám se například doporučuje poslouchat harmonickou hudbu nebo zpívat dítěti
ukolébavku. Dítě si ji po narození pamatuje a uklidňuje ho.
Podle nejnovějších výzkumů ovlivňuje psychiku plodu i otec a jeho city, především to
co muž cítí k ženě a jeho nenarozenému dítěti.

Porod
Porod je důležitý mezník a bývá náročný jak pro dítě, tak i pro matku. Mnozí odborníci
pokládají porod za kritický v psychickém vývoji dítěte. Kritickým pro získání důvěry ve svět.
Pro dítě, které žilo 9 měsíců v prostředí dělohy matky je to obrovská změna. Američtí lékaři
M. H. Klaus a J. H. Kennel pozorovali rychlejší adaptaci dítěte i matky pokud matka rodila
přirozeně a v příjemném vlídném prostředí. Je nutné, aby dítě bylo pojímáno jako cítící lidská
bytost. Francouzský porodník F. Leboyer popisuje, jak velký vliv mají okolnosti porodu a
první vteřiny a minuty po porodu na psychiku člověka. „První minuty, hodiny a dny se zdají
být nesmírně důležité pro další vývoj člověka, jeho přizpůsobení se životu a postoji k sobě i
druhým.“ (Rheinwaldová, E , 2004) Pro psychiku dítěte a zároveň pro citový vztah matky a
dítěte je důležité, aby dítě nebylo od matky odděleno a pokud je v pořádku, tak aby bylo
bezprostředně po porodu položeno na břicho matky. Do půl hodiny by mělo být dítě přiloženo
k prsu a i další dny by mělo strávit 24 hodin denně s matkou. Nezanedbatelnou podporu
představuje také otec u porodu. Toto vše má také velký význam pro navázání pevného vztahu
novorozence s matkou i otcem.
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Novorozenecké a kojenecké období (první rok života)
První tři roky života jsou velmi důležité proto, že se zde tvoří základy pro celý další
život, dítě se tedy v tomto období musí cítit zvlášť chráněno a v bezpečí. (Prekopová, J.,
Schweizerová, Ch., 2008)
„Hlavní význam pro rozvoj osobnosti má vytvoření dostatečné vazby a uspokojení základní
potřeby bezpečí v rozhodujícím období života.“ (Prekopová, J., 1993) Dítě si potřebuje
vybudovat citový vztah k mateřské osobě, kolem dítěte by se nemělo střídat množství různých
pečovatelů. Prostředí kolem dítěte by mělo být citově vřelé a pokud možno stálé, protože
vzájemný vztah rodičů vnímá a působí na něj. Potřebuje citovou jistotu a oporu, která mu
bude základnou pro postupné uvolňování a osamostatňování. Potřebuje, aby mu rodiče dávali
najevo, že ho mají rádi. Tak si může vytvořit základní důvěru v lidi a svět.
Děti potřebují, aby se jim někdo věnoval, promlouval na ně a komunikoval s nimi.
Zároveň je ale potřeba dát pozor, aby dítě nebylo přetěžováno množstvím podnětů. „Pokud
jde o podněty, nesmíme dítě překvapovat neustále něčím novým a nezvyklým, ale měli
bychom to známé vždy jen trochu obměnit, pozměnit, posunout, upravit, aby to bylo jen lehce
„jiné“.“ (Matějček, Z., 1996). Ve věcech kolem dítěte by měl panovat určitý pořádek a určitý
řád, určité situace by se měly opakovat.
Profesor Matějček to vše shrnuje: „Dítě k dobrému psychickému vývoji potřebuje dost
podnětů, smysluplný svět, životní jistotu, vědomí vlastního hodnotného „já“, čili pozitivní
identitu a ovšem i otevřenou jasnou budoucnost.“ (Matějček, Z., 2005)
V prvních měsících života bychom dítě měli hodně nosit. Sjednocení s matkou, které
dítě pociťuje v jejím těle, porodem nekončí. Porod je pouze přechodem a dítě se ještě bude
muset mnohokrát „narodit“, než nalezne samo sebe. Po prvním půlroce můžeme nošení
omezit.“ „Lásku dítěti nemůžeme zprostředkovat bez tělesného vyjádření. Teprve mnohem
později je schopno vnímat lásku i bez tělesného zprostředkování. Lásku ale musí dítě napřed
prožít na vlastní kůži.“(Prekopová, J., Schweizerová, Ch., 2008)
Už v prvních měsících soužití s dítětem je dobré zavést ve výchově jednotnost a
důslednost. Dítě by se mělo učit všemu novému v radostné atmosféře, mělo by být ve svém
učení povzbuzováno.
Podle R. Spitze a dalších odborníků začíná dítě mezi 6tým až 8mým měsícem věku
rozlišovat mezi známou a cizí tváří a dávat najevo separační úzkost při odloučení od známé
osoby a strach z cizích osob. Od té doby zaujímá matka v jeho životě jedinečné místo a
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nemůže už být snadno nahrazena cizí osobou. Důležitá je ale nejen fyzická přítomnost matky,
ale také její psychologická a emoční dostupnost. Velmi významný je ale také i vztah s otcem.
Na druhou stranu děti potřebují i krize. „Jestliže vycházíme z toho, že vyrovnání se
s konflikty přináší životaschopnost, pak je nám jasné, že i dítě potřebuje ke svému zrání krize
a to už od nejútlejšího dětství! Ale jinak než pod ochranou hnízda bezmocné dítě tyto
zkušenosti neunese.“ (Prekopová, J., Schweizerová, Ch., 2008)
Většina současných psychologů se shoduje, že i pozdější navázání osobních vztahů je
možné a i při separaci není vývoj nutně natrvalo a nenapravitelně poškozen.

Batolecí období (druhý a třetí rok života)
Dítě v batolecím období zůstává stále silně závislé na matce nebo na několika jiných
dospělých členech rodiny. Jestliže se dítě samo aktivně vzdaluje, pak je jeho separační
chování doprovázeno spíše zvědavostí než úzkostí. Úzkost ale v dítěti vzbuzuje situace, kdy je
např. matce odňato cizí osobou a násilně odneseno. V tomto období je ale také dobré, když je
okruh jeho sociálních vztahů rozšiřován, zejména uvnitř širšího rodinného společenství.
Ve druhém roce života je důležité rozvíjet řeč dítěte, číst si s dítětem knížky a povídat si
nad nimi. Dítě se musí naučit množství věcí: samostatně jíst, oblékat se, atd. Měli bychom ho
ve výchově povzbuzovat, podněcovat, ale ne vnucovat. Je potřeba posilovat i ty duševní
funkce, ve kterých právě nevyniká a které tedy ani samo moc necvičí. Ve druhém roce je také
vhodná doba pro učení na nočník. To by se ale nemělo uspěchat. Při předčasném a násilném
nucení na nočník sice dítě může tuto dovednost relativně rychle a zdánlivě dobře zvládnout,
ale může se tím zbrzdit vývoj jiných dalších dovedností nebo může dokonce dojít k regresi
v tom, co už dítě dříve zvládlo. Každé dítě dozraje k této dovednosti v různém věku. Podle
světové zdravotnické organizace by se to dítě mělo naučit do 4 let věku.
Ve druhém roce si dítě také začíná uvědomovat svou osobnost – identitu. Ta je
ovlivněna tím, jak se k němu rodiče chovají, jak na ně reagují, jak ho nazývají, co mu o něm
říkají. Dítě by mělo vědět, že je pro rodiče důležité, a že je mají rádi.
Přibližně ve třetím roce prochází dítě obdobím vzdoru. Není to snadné období pro rodiče
ani pro dítě. Rodiče by o tomto období měli vědět a měli by se na vztekání svého dítěte dívat
spíše jako na určitou přechodnou nervovou slabost, která odezní. Pro vývoj osobnosti není
zdravé, když rodiče vzdor dítěte v tomto období přísně potlačují a trestají. Spíše je lepší
situacím pro dítě neřešitelných konfliktů a srážek předcházet, naráz úplně změnit situaci nebo
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nechat dítě chvíli samo. Velmi účinná je terapie pevným objetím doktorky Jiřiny Prekopové,
viz. níže. Dítě potřebuje ve výchově důslednost, jednotnost a hranice.
Z vývojové psychologie je dnes už dobře známo, že děti dozrávají pro vstup do
mateřské školky až koncem třetího a začátkem čtvrtého roku. Do té doby nejsou pro pobyt
v kolektivních zařízeních dostatečně zralé. Celodenní pobyt v jeslích je pro ně většinou zcela
nevhodný. Naopak užitečná jsou nejen v batolecím věku mateřská centra, kde si dítě postupně
zvyká na dětskou společnost při hře v přítomnosti matky.
„Psychologové vypočítali, že za tři roky dosavadního vývoje získalo dítě tolik, kolik
nezíská za celou další dobu až do dospělosti.“ (Matějček, Z., 1994) Na druhou stranu „když
se ve výchově někdy něco promešká, není to definitivní osudová rána. Vždy (nebo alespoň
v naprosté většině případů) je ještě nějaká náprava možná.“ (Matějček, Z., 1996)

Předškolní věk (čtvrtý až šestý rok života)
Zatímco jesle v batolecím věku nejsou pro dítě příliš vhodné, mateřská škola
v předškolním věku dětem prospívá. Děti se učí vycházet, spolupracovat a komunikovat se
svými vrstevníky, zvykají si na život ve společnosti a učí se spolupráci při hře. Také poznají
jiné prostředí než rodinné, což je obohacuje a nebo je to léčí, pokud je rodinné prostředí
nezdravé. „Dětská společnost je pro předškolní dítě vývojově nutná.“ (Matějček, Z., 2005)
„Po stránce citové a vztahové pozorujeme snahu dítěte se osamostatňovat, ovšem za
předpokladu, že má pevné a bezpečné zázemí v dospělých. A právě tato potřeba je nutností až
instinktoidní povahy.“ (Vymětal, J., 2003) Dítě se identifikuje s rodičem stejného pohlaví.
Nejvíce emočních obtíží dětí pramení z frustrací této tendence a potřeby po bezpečném a
jistém zázemí, tedy domovu. Děti v tomto období snášejí zvlášť špatně konflikty a rozvody
rodičů.
V tomto věku se u dítěte rozvíjí empatie, tolerance, svědomí a sebehodnocení. Tento
rozvoj závisí na vztahu k rodičům, na vztahu rodičů mezi sebou, jak autentičtí rodiče jsou, jak
se sami dokážou na dítě empaticky vyladit. Také se rozvíjí seberegulace. Předškolákům už
pomáhá, když znají smysl zákazu.
V tomto období dítě otiskuje své prostředí. Je to věk, kdy se dítě učí zvykům ve
společnosti, především způsobům mezilidské komunikace a návykům osobní hygieny. Rodiče
by na to měli pamatovat a nepromeškat toto období. Děti od dospělých odpozorovávají ctnosti
i nectnosti, zvyky i zlozvyky. Nastavují dospělým čisté zrcadlo. Rodiče jsou pro děti vzorem.
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Jedna z nejzákladnějších potřeb dítěte v každém věku je hra. V tomto období je to hlavní
činnost dítěte. Pro děti jsou také velice důležité pohádky. Ty nejenže rozvíjí slovní zásobu
dítěte, ale mnohé z nich mají také výchovný charakter.

Školní věk (šestý až patnáctý rok života)
Vstup dítěte do školy je velká a náhlá změna, která na děti klade nároky na výkonnost,
rozumovou vyspělost, pracovní motivaci, zájem a koncentraci, podřízení se autoritě a
přizpůsobení pravidlům školy. Je proto důležité pečlivě posoudit zralost dítěte. Dítě by
nemělo být přetěžováno. Příprava prvňáčků by neměla překračovat hodinu a to v době jejich
výkonnosti po nějakém odpočinku. Úkoly by měly být zprvu snadné a uznáním a odměnou za
provedenou práci by se nemělo šetřit. Schopnost samostatně pracovat se vytváří jen postupně,
u některých dětí je třeba pomoc rodičů při přípravě po několik prvních let školy. Výuka by
ideálně měla být přizpůsobena věkovým a individuálním možnostem dětí. Děti se potřebují
učit aktivním poznáváním, ne jen trpně biflovat co je napsané v učebnicích. Potřebují si věci
ohmatat a vyzkoušet.
V dnešní době je vysoce hodnocen výkon a školní úspěch. „Z hlediska emoční stability
a harmonického osobnostního vývoje to není nejlepší, protože se tak děti dostávají často do
nepřiměřené zátěže a chybí místo na akcentování vzájemnosti a spolupráce. Tento styl je
živnou půdou pro vznik a rozvoj chybného sebehodnocení, a to ve směru přeceňování i
podceňování. Sebehodnocení je v tomto období vývoje výsledkem hodnocení okolí. Pevně se
zabuduje do struktury osobnosti a přetrvává do dospělosti.“ (Vymětal, J., 2003)
V tomto období se dále rozvíjí empatie, seberegulace, tolerance, svědomí a
sebehodnocení a dále sociální kontrola, hodnotová orientace, morální vědomí, jednání a
osvojování sociálních rolí. Tyto vlastnosti se nejlépe rozvíjí v rodině i ve škole v atmosféře
porozumění a spravedlnosti. V mladším školním věku je také určujícím modelem učitelka.
V dalších letech už je to vliv skupiny.
Kolem 11-12tého roku dochází také k výraznému, i když obvykle dočasnému poklesu
úrovně sebehodnocení. Děti se obvykle více srovnávají s druhými. Velký vliv na
sebehodnocení mají vrstevníci, učitelé a rodiče. Ti dávají dítěti najevo, jak si ho váží a věří
mu, nebo jak je podceňují.
I pro školáka je stále ještě důležitá hra.
Období školní docházky není snadné. Školáci se musí vyrovnat nejen s různými
těžkostmi s učením a nároky na výkon, ale také mohou mít problémy se zařazením do
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kolektivu svých vrstevníků. Rodiče by měli dětem naslouchat, projevovat trvalý zájem o to,
jak se jim ve škole a mezi spolužáky daří, jaké mají kamarády, co dělají ve volném čase atd.
Dítě jejich podporu a zájem potřebuje.

Problémy a poruchy u dětí v jednotlivých obdobích a
metody psychoterapie
Prenatální období
Psychoterapie přímo s dítětem v prenatálním období sice není dost dobře možná, je ale
možná psychoterapie s matkou. Jak už bylo zmíněno výše, psychika matky ovlivňuje plod
v děloze. Pokud má tedy matka nějaké psychické obtíže, žije ve stresu, úzkosti, depresích atd.
prospěje psychoterapie s matkou zároveň i jejímu dítěti. Velmi vhodná je také muzikoterapie
(poslech relaxační hudby, hraní na tibetské mísy, zpěv apod.), relaxace a vizualizace nebo
aktivní imaginace, při které matka může např. s dítětem rozmlouvat, představovat si je a těšit
se na něj nebo při strachu z porodu si může vizualizovat bezproblémový porod atd.

Předčasně narozené děti
Nedonošené děti bývají obecně labilnější, dráždivé, méně reaktivní na podněty, jejich
signály bývají méně srozumitelné, jejich chování bývá dezorganizováno. „V pozdějším věku
bývají i u zdravých nedonošených dětí častěji nacházeny poruchy soustředění, pozornosti,
vizuomotorické obtíže, zvýšená úzkostnost, lehčí poruchy řeči i specifické poruchy učení.
Všechny rozdíly v chování přitom není pravděpodobně možné přičítat jen faktu nedonošenosti
samé, ale významnou roli bezesporu hraje dramatická změna prostředí, na kterou dítě ještě
nebylo biologicky (a zřejmě ani psychologicky) připraveno.“ (Langmeier, J., Krejčířová, D. a
kol., 2006). Tyto děti jsou také hned po narození traumatizovány oddělením od matky a
podstoupením množství vyšetření a zákroků a pobytem v inkubátoru, který je zcela odlišný od
pobytu v plodové vodě v děloze v těle matky. Tato situace je náročná i pro rodiče dítěte,
protože na jeho příchod ještě nebyli plně připraveni a prožívají silný strach o dítě a současně i
pocity bezmoci a deprese. Při separaci je pak pro matku a dítě obtížnější navázat spolu pevný
vztah. Obtížné je také zahájit kojení, které je důležité nejen pro zdraví, ale také pro psychiku
dítěte.
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Předčasně narozeným dětem velmi pomáhá, když mohou být co nejvíce v kontaktu s matkou.
Pro každého novorozence a kojence je velmi prospěšné, když ho matka co nejvíce nosí na těle
a nebo alespoň když ho rodiče hodně chovají. Pro nedonošené dítě je to ještě důležitější. Také
rodiče potřebují emoční podporu a poradenství odborníků. Jejich psychika zpětně ovlivňuje
dítě. Pro dítě v inkubátoru je lepší, když inkubátor co nejvíce napodobuje prostředí dělohy a
když má co nejvíce možnost být v kontaktu s matkou.
Psychoterapie přímo s nedonošeným novorozencem sice není dost dobře možná, ale
existují programy psychologické péče o nedonošené děti a jejich rodiče. Péče je zaměřena na
posílení aktivity dítěte a posilování snahy dítěte o seberegulaci. Rodičům je poskytováno
poradenství a emoční podpora. K tomu se rodiče učí jak dítěti rozumět a jak je stimulovat, ale
zároveň nepřetěžovat, a jak o něj pečovat. Pozitivní vliv mají i svépomocné skupiny nebo
odborníky organizované skupiny rodičů nedonošených dětí. V ČR je to například Občanské
sdružení Nedoklubko.

Novorozenecké, kojenecké a batolecí období
Rodiče obvykle navštěvují terapeuta, protože jejich děti jsou neklidné, odmítají plnit
požadavky, mají návaly zlosti, mocensky ovládají své rodiče nebo trpí specifickými strachy.
Děti mívají narušen pocit bezpečí, jistoty a důvěry vůči ostatním i vůči sobě nebo bývají
ochuzeny o různé podněty, které jsou pro ně důležité – mazlení, řeč atd.
Psychoterapie v pravém slova smyslu, tj. proces, při kterém dochází k aktivní
komunikaci mezi účastníky, při které psychoterapeut ovlivňuje osobnost, chování, psychické
a fyziologické stavy, je možná spíše až od tří let věku. Tedy od věku předškolního.
„Základním kritériem, podle mého názoru, je potenciální předpoklad pro aktivní a zřejmou
komunikaci ze strany dětského pacienta, jejíž součástí je elementární verbální projev,
konkrétní názorové myšlení, rozvíjející se fantazie a vývojový předpoklad k větší
samostatnosti vůči hlavní vztahové osobě – zpravidla matce.“ (Vymětal, J., 2003) U dětí
mladších tří let je možná spíše psychoterapie nebo psychologické poradenství s rodiči nebo je
možno činit zásahy do prostředí.
Vhodná je také řízená stimulace jednotlivých funkcí. „Tento druh psychoterapeutického
působení je využitelný od kojeneckého věku až do stáří. Jeho podstatou je rozvoj a náprava
narušené funkce její cílenou soustavnou aktivací, popřípadě reaktivací.“ (Říčan, P.,
Krejčířová, D. a kol., 2006) Dítěti, dosud podnětově ochuzenému nebo z nějakého jiného
důvodu vývojově opožděnému je soustavně poskytován dodatečný přívod podnětů při
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mazlení, kojeneckých a batolecích hrách i při běžném provozním zabývání se dítětem a jeho
tělem při krmení, koupání, přebalování. Využívá se stimulace sluchové (lidský hlas, řeč nebo
zpěv) a zrakové. Dítě spojuje nové příležitosti ke zrakovému a sluchovému vnímání s aktivací
vlastních pohybů, což mu přináší další zdroj stimulace i kompetence a příležitostí k poznávání
sebe a světa, rozvoji sebecitu a řeči. Tělesným pohybem získává dítě zkušenosti s vlastním
tělem i prostorem kolem sebe a s možností vyjádřit vlastní pocity. U dítěte tak dochází
k nahrazování dosavadních vývojových ztrát. Psychoterapeutická stimulace dílčích funkcí
bývá součástí složitějších terapeutických postupů nebo se stává samostatnou nápravnou
psychoterapeutickou či rehabilitační činností.

Předškolní věk
V předškolním věku přicházejí do péče psychoterapeuta děti úzkostné, utlumené, děti
s fobickými strachy a děti nesnadno komunikující s ostatními dětmi a dospělými. Další
skupinu tvoří děti, které trpí nočním pomočováním. Největší skupinu ale tvoří děti neklidné,
hůře se soustřeďující, některé i s projevy agresivity vůči ostatním dětem. Mívají diagnózu
lehké mozkové dysfunkce neboli hyperkinetický syndrom.
Základním a nejúčinnějším prostředkem psychoterapie v tomto období je volná hra. Hra
je od počátku předškolního až po konec mladšího školního věku neoblíbenějším prostředkem
kontaktu dítěte s vlastním nitrem i s okolním světem. Hra přináší dětem radost. Dítě zaujme,
odvede jeho pozornost a také mu může pomoci aktivně znovu prožít traumatickou situaci
(např. násilné odloučení). Poskytuje dítěti možnost k sebevyjádření, k odreagování a korekci
patogenní citové dynamiky hrovým ztvárněním a řešením naléhavých současných problémů,
k porozumění vlastním prožitkům a k jejich projevení přirozeným a přitom bezpečným
způsobem. Dává mu volnost nejen v prožívání, ale i v počínání. Umožňuje mu ztvárňovat,
prožívat a zvládat hrový svět jako vlastní výtvor. Dítě může symbolickou hrou nabýt dojmu,
že situaci samo kontroluje. Takové ovládání skutečnosti na symbolické rovině dítěti
umožňuje, aby zvládlo ohrožující situaci, kterou rozumem nechápe. Hra je ještě účinnější,
pokud mu při tom pomáhá dospělý. Terapeut dítě seznámí s hernou, kde může být
nestrukturovaný materiál (např. písek) nebo výběr různých hraček a vymezí jasně pravidla ve
smyslu, co se nesmí a co je vše povoleno. Herní činnost si plně řídí dítě (příp. děti ve společné
hře). Při hře dítě pozoruje jak si hraje, o čem hra je, schopnost dítěte ke kontaktu v průběhu
hraní nebo jak dítě reaguje na stanovené hranice. Terapeut může do hry také zasahovat.
Někdy je vhodný vstup do hry prostřednictvím hračky, jindy je na místě slovní komentář, aby
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si dítě uvědomilo co prožívá a co dělá. „Vhodně načasovaný a citlivě zvolený komentář,
otázka nebo výzva mohou pomoci k terapeutickému uzavření dosud nerozřešeného konfliktu
nebo k vyjádření dosud nezvládnutého bolestného prožitku dítěte či k porozumění dosud
neznámé (a tím ohrožující) zkušenosti.“ (Říčan, P., Krejčířová, D. a kol., 2006) Mohou dítěti
ukázat co se v jeho hře děje a že terapeut mu rozumí, dítě přijímá a podporuje. Mezi další
terapie, které se dají pro děti v tomto věku využívat patří arteterapie, tj. kreslení, malování,
modelování. Z kreseb a barev lze poznat například emocionalitu, jak se dítě cítí v rodině, jak
chápe svět kolem sebe atd. Kreslení také přináší možnost vyjádřit své emoce a uvolnit se.
Další užívanou metodou je muzikoterapie. Lze využít nejen navození příjemných pocitů
z poslechu hudby, ale i hraní na různé hudební nástroje, jako např. bubínky, chřestítka, ale i
na další improvizované pomůcky, které vydávají zvuky. Dále lze uplatnit tanečky nebo
rytmické hry. Také je možné zhudebnit slova, zpívat písně týkající se dětských problémů,
vytvářet vlastní hudbu nebo rytmus.
Děti v tomto věku jsou značně sugestibilní a jsou tedy přístupné různým druhům
sugescí. Lze ji využívat ve spojení s hypnózou, nebo s ní navodit relaxaci. Ta pomáhá
například u neklidných dětí. Zároveň lze využívat prvků autogenního tréninku. To se
osvědčuje např. při odstraňování psychogenních bolestí (např. bříška).
Terapeutický potenciál je obsažen i v pohádkách a vyprávěních, divadelní hře
s loutkami nebo maňásky atd. Lze se zabývat pohádkami nebo různými příběhy. Terapeut
může sám vyprávět, popřípadě vymýšlet, nebo může nechat vyprávět a vymýšlet děti. Látku
je pak vhodné zpracovat dalšími prostředky, jako například hraním s hračkami, kreslením,
malováním nebo dramatizací apod. Právě podle bezprostředních zájmů a potřeb si dítě vybírá
konkrétní pohádku a nebo z téže pohádky rozdílný smysl. Práce s odezvami dětí na příběhy a
práce s vlastními příběhy tvořenými dítětem je prací s projekcí a identifikací.
Psychoterapie dětí přináší výsledky především, pracujeme-li současně s jejich rodiči
nebo jinými pro dítě relevantními osobami, protože děti jsou v tomto období na rodičích plně
závislé a jejich obtíže souvisejí se vztahy v rodině, s výchovou a chováním rodičů k dětem.

Školní věk
V období školní docházky se nejčastěji dostávají do péče psychoterapeuta děti se
zdravotními obtížemi nebo nápadnostmi v chování, které souvisejí nejčastěji s problémy se
zařazením do třídního kolektivu, nadměrným přetěžováním a tlakem rodičů a školy na výkon
a úspěch. Tyto děti bývají úzkostné, sebeobviňující, fobické nebo je bolívá hlava, špatně jedí
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dále se u nich projevují různé poruchy chování. Vedle pomočování a bolestí mívají různé
další psychosomatické obtíže. Velkou skupinu tvoří opět hyperaktivní děti. U dětí ve starším
školním věku se můžeme setkat i s vážně myšlenými sebevražednými pokusy, které se někdy
podaří.
V období mladšího školního věku je stále důležitou metodou psychoterapie volná nebo
řízená hra individuální nebo společná s ostatními dětmi. Hra může přecházet i ve společnou
tvořivou činnost. Ve skupinové hře nebo tvořivé činnosti se dítě učí „pohybovat“ se dobře
mezi vrstevníky, vycházet s druhými, zvládat kooperační interakční vzorce chování
v kolektivu atd.
V rámci malé skupiny lze pracovat také arteterapeuticky a muzikoterapeuticky. Stejně
jako v předškolním věku lze také užívat různé relaxační metody a využít stále značnou
sugestibilitu dítěte. Stále lze velmi dobře užívat i příběhů a pohádek. (Více viz. předchozí
kapitola).
Velmi účinná je rodinná terapie. (viz. kapitola Rodinná psychoterapie.)
V každém případě, stejně jako v předchozích obdobích života dítěte, i v tomto období je
žádoucí, aby zároveň s dětskými klienty bylo pracováno s jejich rodiči, například formou
rodičovských diskusních skupin.
Někdy je také vhodné provádět i přímé zásahy a ovlivňování sociálního prostředí dítěte.
To se děje např. návštěvami v rodině dítěte, v jeho třídě atd. Účinná může být také spolupráce
se spolužáky dítěte, které má terapeut v péči. Zásah do prostředí dítěte bývá závěrečným
krokem psychoterapie s cílem rozšířit zisk dítěte z terapeutické interakce do oblasti jeho
normálního života. Je tu snaha o mobilizaci podpůrné sítě a omezení patogenních podmínek
v jeho běžném životním prostředí. Je možno cíleně, poradensky, psychagogicky nebo
psychoterapeuticky zlepšit vztahy v rodině nebo ve škole, aby tyto vlivy přestaly působit
patogenně a namísto toho podporovaly zdravý vývoj dítěte. Tam, kde je rodinné škodlivé
prostředí neovlivnitelné, bývá nezbytný nejradikálnější zásah v podobě přemístění dítěte do
vhodnější formy náhradní rodinné péče, do vhodnějšího kolektivu, zařízení apod.
U dětí ve starším školním věku platí zhruba to obdobné jako u dětí mladších. Společná
hra dětí je ale už nahrazována rozhovorovou skupinovou psychoterapií, při které jsou
využívány herní prvky, psychodrama, psychogymnastika, arteterapie apod.
Dramatické vyjádření, jako psychodrama nebo psychogymnastika usnadňují dramatické
ztvárnění vlastní citlivé problematiky takovými prostředky, které umožňují autorský odstup
hraním „za někoho“. V dětském věku častěji za loutky, později i za přidělenou roli.
Dramatizace navozuje vedle citové abreakce také sebeprožití a sebepoznání prostřednictvím
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vlastního projevu nebo zrcadlením sebe v projevu druhých. Původně hraná korekce citů a
chování plynule přechází ve skutečnou změnu. Vzrůstá i empatie k ostatním, je usnadněn i
praktický nácvik způsobů jednání. Také, protože se dobře soustřeďují a vzrůstá vnímavost pro
vnitřní i tělesné pocity, lze ve větším rozsahu používat relaxační metody a hypnózu.
Opět se doporučuje práce s celou rodinou.
V tomto období už přichází řada i na individuální terapii rozhovorem, zhruba od 13ti let,
jsou již dospívající schopni abstraktního myšlení, už se zlepšuje introspekce a zájem o vnitřní
život a schopnost prožívané diferencovat. Rozhovor bývá často hlavním nástrojem
psychoterapie s dospívajícími. Je potřeba ale volit postup tak, aby odpovídal nejen
povahovému zaměření, ale i řečové zdatnosti pacienta. „Dospívající bývá v obtížnější situaci.
Neví, co má čekat a co dělat. Hrát si nechce a, alespoň zpočátku, nemá ani, o čem by chtěl
mluvit, protože jeho potíže zaměstnávají především ty dospělé, kteří ho přivedli. Neví ani,
proč by měl zkoumat svůj život a své nesnáze s cizím člověkem, jehož úloha mu není jasná.
Nemá ani naivitu dítěte, ani možnost svobodného rozhodnutí o terapii jako dospělý. Dobře ví,
že je přiváděn, aby mu terapeut „napravil hlavu“, a že o tom rozhoduje někdo jiný než on. I
když si uvědomuje některé své osobní problémy, zpravidla ho zahanbuje, že byl přiveden pro
pomoc.“ (Říčan, P., Krejčířová, D. a kol., 2006) Terapeut by měl umožnit adolescentovi, aby
se cítil v terapii dobře, vzbudit v něm zaujetí pro terapii a motivaci ke spolupráci.
Psychoterapie může školákům umožnit lepší sebepoznání, zvýšení sebevědomí, pomoci
k lepší vnitřní stabilitě, sebeřízení, lepší schopnosti snášet těžkosti, reálnější pohled na svět,
objevit vlastní možnosti, prosadit se mezi vrstevníky a získat přátele.

Formy psychoterapie dětí a typy
psychoterapeutických přístupů
V psychoterapii obecně existuje množství psychoterapeutických přístupů. Zkušenosti
ukazují, že obnovy zdravého vývoje u podobných druhů poruch lze dosáhnout různými
psychoterapeutickými přístupy zacílenými na odlišné stránky života jedince. Indikace
psychoterapeutických přístupů závisí na tom, v čem spočívá jádro poruchy, a na tom, jaké
cestě psychologického působení je dítě, vzhledem ke své povaze a zralosti, nejspíše přístupno.
Volba metody v neposlední řadě závisí na osobnosti, znalostech a dovednostech terapeuta.
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Individuální psychoterapie
V této formě terapie vstupuje dítě do samostatné spolupráce s psychoterapeutem. Vzniká
mezi nimi intenzivní a důvěrný vztah. Terapeut se stává další významnou osobou v životě
dítěte. Vytvoření těsného vztahu je zpravidla klíčem k úspěšnému odkrývání a překonávání
vývojově založených problémů dítěte. Terapeut vstupuje do prožitkového světa dítěte a stává
se v něm vlivným činitelem. Rozvíjí se oblast důvěrného vztahu s dospělou osobou a oblast
vztahu vůči vlastním pohnutkám a zábranám, přáním a obavám, snahám a selháním.
Hlavní indikací k individuální psychoterapii je, když se dítě nachází v aktuálním a
vývojovém zaklesnutí v bludném kruhu duševního přetížení a neúspěšných pokusů o
vyrovnání se s ním pomocí různých psychologických obran a manévrů, jako např. obranným
zkreslováním, psychosomatickými příznaky atd. Podmínkou úspěchu je, aby soužití s jeho
nejbližšími osobami mělo zdravý základ, a aby rodiče, příp. učitelé, vychovatelé apod.,
dokázali změny v prožívání a počínání dítěte ve shodě s terapeutem podporovat.
Tato forma terapie pomáhá také tam, kde je sice z důvodu patogenního prostředí
v rodině nebo kolektivu vhodnější rodinná či skupinová terapie, ale dítě by konfrontaci
s vrstevníky, vychovateli nebo členy své rodiny vzhledem ke svým povahovým zvláštnostem
zpočátku nezvládlo.

Sugestivní postupy
„Pro přejímání informace o světě pochodem sugesce je podstatné, že nabídnutý obraz je
přijat bez kritického ověřování, zda se s danou skutečností shoduje.“ (Langmeier, J., Balcar,
K., Špitz, 2000) Sugesce se uplatňuje v psychoterapii v každém věku, ale u dětí nabývá
většího významu proto, že děti jsou velmi sugestibilní. Čím jsou mladší, tím sugestibilnější.
„Vlastní léčebné uplatnění sugesce je založeno na tom, že dítě subjektivně převezme
terapeutem nabídnutý odlišný, uzdravení napomáhající obraz o skutečnosti, která se týká jeho
onemocnění či problému. (Langmeier, J., Balcar, K., Špitz, 2000)
Příklady uplatnění léčebné sugesce jsou přímé ovlivnění tělesné poruchy či příznaku,
například zažívacích potíží, enurézy nebo enkoprézy, křečí svalstva, bolestí atd. Dále přímé
ovlivnění duševní poruchy nebo příznaku, například prožívání strachu a neklidu, nutkavého
myšlení nebo jednání atd. Dále ovlivnění postoje k vlastnímu problému či onemocnění,
například aktivizace dítěte k rehabilitačnímu cvičení, navození optimističtějšího očekávání
dalšího vývoje léčení atd.
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Účinnost sugestivního působení zpravidla zesiluje hypnóza. Hypnóza je stav vědomí, při
kterém jsou potlačeny logicko-analytické schopnosti, aby se daly využít hlubší vrstvy
podvědomí. V hypnotickém spánku jsou lidé ve stavu soustředěné mysli, v hluboce
uvolněném stavu a jsou otevřeni k sugescím hypnotizéra, k potlačení strachů, fobií, bolestí
atd. Hypnotický stav se u dětí vyvolává snáze než u dospělých díky jejich celkově větší
sugestibilitě, ale ovlivnitelnost hypnotizačními postupy se nevyvíjí stejnoměrně s věkem.
V dětství se střídá období větší a menší hypnability. Velmi důležité je, aby terapeut vytvořil
s dítětem vztah důvěry, zájmu a aktivní spolupráce. Práci s hypnózou je dobré nabídnout dítěti
jako zajímavou a pomáhající zkušenost, hru nebo cvičení, na jehož utváření a průběhu se
samo podílí.
Hypnotický stav navozujeme a v hypnóze působíme prostřednictvím sugesce. Sugestivní
sdělení mají být jasná a srozumitelná a mají být podávána přesvědčivým a neohrožujícím
způsobem.
„Mnohem více než u dospělých je při vedení hypnózy u dětí třeba, aby terapeut
v průběhu své práce „sešel s dítětem“, střídavě je vedl a nechával se jím naopak vést, a tak mu
dával jistotu, že jeho prožitky a potřeby v dané situaci vnímá a vychází jim vstříc.“
(Langmeier, J., Balcar, K., Špitz, 2000)
Hypnóza je využívána především ke zklidnění a vyladění duševní nebo tělesné funkce
dítěte, dále ke vsugerování žádoucího stavu (např. příjemných pocitů místo bolesti),
k abreakci citového otřesu, k nácviku správného průběhu porušené funkce (např. řeči, čtení,
psaní, usínání) atd.

Racionálně terapeutické postupy
Z racionálně terapeutických postupů se v psychoterapii dětí nejvíce prosadily metody
vycházející z Ellisovy racionálně-emotivní terapie a dále velmi rozšířená kognitivněbehaviorální terapie.

Racionálně-emotivní terapie
Podle Ellise hraje u psychických poruch velkou roli maladaptivní „nesprávné“ myšlení.
Jádrem vzniku poruchy je osvojování a uplatňování iracionálních a skutečnosti
neodpovídajících „nesprávných myšlenek“ spontánně spojovaných s událostmi, které člověk
prožívá. Je-li pacient ještě navíc subjektivně deprivován, patogenní řetězec událostí se
nastavuje a vytváří bludný kruh očekávání a selhávání, který „nesprávnou myšlenku“ ještě
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více potvrzuje a zpevňuje. Obsah těchto iracionálních hodnotících postojů je obvykle dětem
introjikován společenským prostředím, v němž žijí. Dítě si je pak může zobecnit a
zabsolutizovat, až dosáhnout patologické účinnosti. Racionálně emotivní terapie pomáhá
pacientům si tyto iracionální myšlenky uvědomit, kritickým přezkoumáním se přesvědčit o
jejich nesprávnosti, opustit je a nahradit realistickými a ty pak promítnout i do svého chování
a prožívání.
„Děti nedokážou v důsledku svých rozumových a citových mezí dosáhnout plného
vhledu do mechanismů vzniku patologického reagování. Postrádají schopnosti pojmově
vyjádřit alternativy citového prožívání a chování, předvídat následky svého dosavadního
počínání a jeho alternativ a pozorovat se objektivně i se svými myšlenkami a city vůči
určitým událostem. Ještě méně jsou schopny uvědomit si a zhodnotit iracionalitu svých
vmezeřených vnitřních odezev.“ (Langmeier, J., Balcar, K., Špitz, 2000). Je tedy potřeba je
těmto dovednostem naučit. Je účinné nechat děti v rámci hraní rolí předvádět různé citové
reakce na obtížné události v jejich životě. Tak mohou pochopit, že v takových situacích lze
citově prožívat a jednat různými způsoby. Terapeut jim pak ukáže alternativní odezvy na
takovou událost a nechá je to samostatně předvést. Pak se seznamují s následky jejich
poruchového cítění a chování. Nakonec je možno se pokusit dítěti ukázat, že tím, jak o věcech
smýšlí, samo si poruchové cítění a chování vyvolává. Je potřeba dopomoci mu, aby
rozpoznalo nežádoucí následky toho, jak dosud citově reagovalo a chovalo se na základě
„nesprávných myšlenek.“ Hlavní metodou této terapie s dětmi je vytváření dovedností
racionálního sebeinstruování a sebeřízení v náročných situacích. Dítě se učí vést v těchto
situacích konstruktivní „hovor k sobě“.

Kognitivní sebeřízení
Tyto techniky u dětí vytvářejí dovednosti, jak se lépe vyrovnávat s rozmanitými
náročnými situacemi. V technice pro navození terapeutické změny dítě postupuje v
následujících krocích. Nejdříve je potřeba problém rozpoznat, poté si předsevzít změnu, poté
následuje krok, který spočívá ve vystupňování dosavadního využívání sebeřídících činností,
které se naučilo v terapii k tomu, aby díky dosahování žádoucího chování v dané činnosti po
delší dobu, došlo k přestavbě dosavadních návyků v chování. Pro realizaci jednotlivých kroků
se používá řada různých technik. Například k vystupňování vlády nad svým chováním slouží
techniky sebepozorování, sebehodnocení, sebeodměňování nebo sebetrestání.
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V technikách slovního sebeřízení si se dítě učí vytvářet a uplatňovat slovní
sebeinstuování v podobě „hovoru k sobě“. Existuje například program nácviku slovního
sebeinstruování podle Meichenbaumana. Tento postup byl nejprve vypracován pro
hyperaktivní děti. Účinné slovní sebeřízení zahrnuje tyto kroky vymezení problému, dále
kognitivní prozkoumání problému a plánování, dále sebeinstruování v podobě návodu k
jednání, a dále překonání těžkostí a nakonec sebezpevňování.

Emocionálně a motivačně terapeutické postupy
Tyto postupy bývají indikovány tam, kde je v dítěti nebo mezi dítětem a jeho důležitou
osobou (osobami) citově tísnivý motivační konflikt, který není řešen ve své původní podobě.
Jeho uvědomění, projevení a zpracování brání nějaká vnitřní překážka, zpravidla strach
z následků vyjevení konfliktu. Náhradní řešení spočívá ve vytěsnění obsahu konfliktu a
emocí, ty ale působí skrytě dál.
„Takto „dynamicky“ založená psychoterapie obsahuje i u dětí jako své základní prvky
především terapeuticky strukturovaný vztah důvěry a spolupráce, dále i vhodně zvolenou
terapeutickou situaci a činnost, umožňující nepřímé rozpoznání a nepřímé vyjádření citového
jádra problému, porozumění terapeuta a v některých postupech i dítěte samého jeho dosud
skrytým konfliktním prožitkům a jejich souvislostem s událostmi v životě dítěte, ozdravující
citovou (abreaktivní a korektivní) zkušenost s rozpoznáním, projevením a úspěšným
zvládnutím dosud skrývaného problému, která dítěti jeho prožitkový svět „pročistí“ a otevře
mu svobodnější možnost života bez symptomatického uhýbání, nepostačujících náhradních
řešení a dalšího utrpení či selhávání.“ (Langmeier, J., Balcar, K., Špitz, 2000)
Citová hnutí a vztahy zpravidla souvisejí s motivací. Terapie se proto zaměřují také na
nápravu v oblastech vývojových potřeb dítěte, v nichž došlo v raném dětství k deprivaci, a
následkem toho k přetrvávající motivační poruše, a nebo v nichž je dítě motivováno a
frustrováno v současnosti.
V těchto terapiích s dětmi lze rozlišit dvojí zaměření. Zaprvé je to zacílení na dosažení
vědomého vhledu dítěte do patogeneze vlastní poruchy. Tento postup je vhodný spíše až u
starších dětí. Zadruhé je to zacílení na vyvolání dostatečně působivých korektivních citových
prožitků. Tyto postupy zdůrazňují bezprostřední motivační a citový vliv praktického spolubytí
a součinnosti terapeuta s pacientem. Vedle psychodynamicky a neoanalyticky zaměřených
přístupů se uplatňují i postupy Gestalt terapie a Logoterapie.
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Mnohé poruchy jsou už u dětí podmíněny motivačním a citovým strádáním
vycházejícím z frustrace ústřední potřeby duchovní povahy. Je to potřeba prožívat smysl
vlastních činů a zkušeností, jak na to upozorňuje Logoterapie.

Behaviorálně terapeutické postupy
Terapie chování vychází z předpokladu, že tzv. duševní poruchy lze objektivně uchopit
jen jako poruchy chování. Poruchové chování lze vysvětlit jako následek nesprávného
patogenního učení. Vytvořené patologické vzorce vyvolávají ve vnitřním nebo vnějším
prostředí dítěte takové účinky, které poruchové dění dále rozvíjejí, upevňují a uchovávají.
Hlavní indikací je, že porucha závisí na současných nebo minulých podmínkách učení,
buď nedostatečného nebo chybného. „Hlavním znakem metod „terapie chování“ je požadavek
na přesný popis objektivně pozorovaných poruchových projevů a všech s nimi spjatých
okolností v časovém sledu událostí a v prostoru konkrétních situací.“ (Langmeier, J., Balcar,
K., Špitz, 2000) Je to diagnostické zpracování problému. Terapeut na tomto základě stanoví
hypotézy o tom, jakými vnějšími podmínkami je v současném životě pacienta poruchové
chování vyvoláno a uchováváno, popřípadě proč se neprosadí chování prospěšnější. Na
základě hypotéz pak terapeut sestavuje konkrétní plán přeučení nebo doučení v oblasti
porušené funkce a vymezuje do budoucna žádané chování. Rozhodující je i v této terapii
osobní vztah terapeuta a dětského pacienta.
Základní druhy učení, s nimiž se v dětské terapii chování počítá, jsou nápodoba,
podmiňování a vhled.
Lidé mají sklon napodobovat ty, které shledají jako sobě podobné. Z tohoto hlediska je
pro dítě přitažlivějším vzorem podobné dítě. K nápodobě také velmi významně přispívá
citová vazba. Dítě spíše přijme jako vzor k nápodobě člověka, k němuž má vztah obdivu,
lásky a respektu. Naopak při výrazně záporném vztahu bude nápodobě bránit sklon k odlišení
se.
Člověk má sklon dělat spíše to, co mu přináší subjektivně žádoucí následky („odměny“)
nebo mu pomáhá nežádoucí následky ukončit či se jim vyhnout. Naopak má sklon dělat méně
to, co subjektivně žádoucí následky buď nepřináší nebo dokonce přináší následky nežádoucí
(„tresty“). Očekávání následků se člověk učí zkušeností z toho co sám zažil nebo co
odpozoroval ze zkušeností jiných. Těchto sklonů využívají terapie chování pro své metody.
Člověk má sklon orientovat se ve světě tím, že porozumí příčinným souvislostem mezi
svým chováním a jeho následky. U dětí se tento sklon teprve postupně vyvíjí, ale i pro
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dětského pacienta je důležité, aby měl do smyslu terapeutické situace přiměřený vhled. Dítě
špatně snáší nejistotu ve věcech, které se ho týkají a vždy si nějakou, i třeba nesprávnou,
představu o souvislostech ve své situaci dělá.
Praktické postupy behaviorálních metod lze zhruba roztřídit na metody vytváření
žádoucích, avšak chybějících způsobů chování a metody odstraňování nebo přepracování
nežádoucích způsobů chování. Mezi techniky, které lze v dětské terapii nejlépe využít patří
kladné zpevňování, nápodoba vzoru, vyhasínání, protipodmiňování strachu, přesycení,
negativní nácvik a averzivní podmiňování.
Kladného zpevňování se využívá při vytváření chybějících dovedností. Požadované
chování je zpevňováno odměňujícími podněty. Odměnou bývá pochvala, pamlsek, umožnění
zajímavé činnosti, líbivý předmět atd.
Pro nápodobu vzoru platí dvě obecné podmínky. Osoba která představuje vzor by měla
být pro dítě přitažlivá a věrohodná.
Metoda vyhasínání se používá tam, kde je nežádoucí projev dítěte vývojem událostí
zpevňován určitými odměňujícími následky (např. věnováním pozornosti, splněním přání).
Poruchové projevy jsou zanechány bez odměňující odezvy a tak postupně vyhasínají. Ze
začátku je potřeba počítat s tím, že po odebrání odměn se poruchový projev přechodně zhorší.
To je potřeba vydržet. Postup vyhasínání se doplňuje v celkovém programu léčby postupy
kladného zpevňování alternativních žádoucích projevů dítěte.
Metoda protipodmiňování strachu se využívá tam, kde se dítě ze strachu vyhýbá určitým
situacím nebo činnostem. Únikem nebo vyhnutím dochází k zápornému zpevňování tohoto
chování. Podstatou této metody je konfrontovat dítě s obávanou situací a poskytnout mu
korektivní zkušenost. Často se používá zástupného učení pozorováním vzoru. Jindy vstupuje
dítě samo do obávané situace, ale pozvolna a postupně při současném navozování příjemného
stavu (hra, jídlo, relaxace, příjemné zážitky). Využívá se například Wolpeho techniky
systematické desenzibilizace. Je vhodné doplnit tuto terapii kladným zpevňováním pokroku
v aktivním vyrovnávání se s obávanými situacemi. Například při sociálních fobiích nácvikem
sebeprosazujícího chování.
Podstatou techniky přesycení je, že terapeuticky vnuceným opakováním nežádoucího
chování nastane motivační přesycení doposud odměňujícími následky a že tato činnost se pak
stane zdrojem nepříjemných zážitků (např. nudy). Odstraňování nežádoucího chování je
účelné spojit s vytvářením alternativního chování.
Metoda negativního nácviku má shodný průběh. Pacient je nucen nežádoucí projev
záměrně vykonávat v míře daleko přesahující jeho samovolný výskyt. Rozdíl je v tom, že tato
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metoda se uplatňuje tam, kde se nežádoucí projev pacientovi vnucuje proti jeho vůli. Počítá se
s tím, že se tak poruchový projev dostane uvědomělým prováděním pod kontrolu vnímání a
pod vliv pacientovi vůle. Tento postup je vzhledem k větším nárokům na sebeřízení vhodnější
pro starší děti.
U techniky averzivního podmiňování je nežádoucí projev spojen s nepříjemným
podnětem, s „trestem“. Této techniky by se mělo užívat velmi opatrně, protože může působit
kontraproduktivně. Tedy pouze, když není možno zvládnout poruchu jinak, spíše u chování,
které přímo ohrožuje dítě nebo jeho okolí. Nejčastěji se uplatňuje navozování citově
nepříjemné situace (společenskou izolací, hrozbou, atd.). Základní podmínkou přitom je, aby
dítě mělo k dispozici možnost zvolit ihned jiné, vhodnější chování, jímž může averzivně
působící situaci ukončit, popřípadě i dosáhnout „odměny“.

Psychofyziologické terapeutické postupy
Tyto postupy jsou nácvikové, zaměřené buď na určitou tělesnou funkci (při poruchách
vyměšování, řeči, dynamiky oběhových, dechových nebo zažívacích ústrojí a kůže), anebo na
celkové fyziologické vyladění zpravidla stresovaného organismu do příznivějšího stavu, kdy
se tělesné funkce přeladí spontánními autoregulačními mechanismy.

Autoregulační postupy
Tyto postupy využívají vědomé součinnosti pacienta. Pacientovi je uložena řízená
činnost, kterou si sám navozuje žádoucí psychofyziologické změny. Mívá za úkol věnovat se
určitým představám, vnímat určité tělesné pocity nebo vnější podněty. Přitom nastává reflexní
změna v ovlivňovaných orgánech nebo organismu a to pacient zpětně vnímá a tím zpevňuje
žádoucí pokroky v nácviku.
„U dětí se uplatňují různé modifikace tělesných cvičení, vědomě prováděných
psychofyziologických autoregulačních cvičení (zvláště relaxačních, jako jsou pro mladší věk
upravené verze Schulzova „autogenního tréninku“ nebo Jacobsonovy „progresivní relaxace“)
anebo technickým zařízením zprostředkovaný nácvik regulace vlastních fyziologických
funkcí pomocí tzv. biologické zpětné vazby. Hlavními oblastmi jejich uplatnění bývají
poruchy vegetativní regulace činnosti různých tělesných orgánů či celého organismu (a
zprostředkovaně i poruchy osobnostní dynamiky, především v oblasti motivační a emoční),
vznikající často v důsledku stresu a projevující se příznaky orgánových či tkáňových
dysfunkcí v podobě bolestí, dušnosti, poruch v řeči, v koordinaci pohybů, v regulaci krevního
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tlaku a tepové frekvence, v příjmu a trávení potravy, ve vyměšování, chronickém svalovém
přepětí, v nedostatečných nebo přemrštěných imunitních reakcích aj.“ (Langmeier, J., Balcar,
K., Špitz, 2000)

Heteroregulační postupy
Při těchto postupech se uplatňuje vnější ovlivňování průběhu fyziologické funkce,
který se zpravidla spontánně osciluje mezi zdravějším a poruchovějším stavem. Na změny
v tomto průběhu reaguje okolí pacienta takovými podněty, které vyvolávají prožitek určitého
druhu (příjemný či nepříjemný, zklidňující či budící). Tím jsou tyto změny buď zpevňovány,
nebo tlumeny či vyhasínány. U dětí se takto zasahuje při některých psychogenně
podmíněných chronických bolestech, při pomočování, nervově či psychofyziologicky
podmíněných záchvatech a při dalších poruchách, kde lze průběh fyziologické funkce dobře
sledovat.

Hromadná psychoterapie
Této formy se užívá v případech, kdy je činnost uzpůsobena obecně a jednoduše, takže
je možno věnovat se většímu počtu dětí. Jedná se například o hromadný nácvik relaxačních,
desenzibilizačních nebo jógových cvičení podle pokynů nebo společně přijímaných sugescí
terapeuta. Tato forma se hodí pro děti od školního věku.

Skupinová psychoterapie
Je to forma terapeutické práce se skupinou 3-10ti dětí přibližně stejného věku a
s podobnou problematikou. Její výhodou je účinek interakce mezi členy skupiny navzájem.
Skupinové vztahy a skupinové dění jsou hlavním nástrojem terapeutických zásahů. Utváření a
vývoj vztahů a průběh interakcí ve skupině vede ke vzniku přirozených situací, se kterými
mají členové skupiny ve svém životě problémy. Děti se pak učí lépe vnímat a rozumět sobě a
druhým, zkoušet a osvojovat si zdravější způsoby vzájemného chování a komunikace,
vytvářet si realističtější postoje k sobě i druhým a také dovednosti, jak se vyrovnávat
s problémy v sociálních situacích. Zdravější způsoby prožívání a počínání by se pak měly
přenést i do přirozených situací v životě dítěte.
Hlavní indikací ke skupinové psychoterapii je přítomnost problémů převážně
v interpersonálním styku. Další indikací může být přítomnost problémů sice individuálních,
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ale je možno předpokládat, že dítěti prospěje sdílení myšlenek a citů, vzájemná citová
podpora, pochopení, že se svým problémem není samo atd. Účast ve skupině může být i
přípravou na rodinnou nebo individuální psychoterapii.
Obsahem práce skupiny bývá, podle vyspělosti a terapeutických potřeb jejích členů
společná hra, činnost úkolové nebo tvůrčí povahy nebo rozhovor se zařazováním pomocných
aktivizačních technik.
Je také možné pracovat souběžně se skupinou dětí a se skupinou jejich rodičů.

Rodinná psychoterapie
Tato terapie je zaměřena na vztahy, interakci a vývoj v rodině dítěte. Terapeut s rodinu
pracuje přímo na skutečných problémech v reálném čase jejich výskytu. Tato terapie je
indikována tehdy, je-li disharmonie v rodině rozhodujícím zdrojem problémů a poruch dítěte.
Pro rodinu je důležité nerozpoznat a vzdát se patogenního vzájemného vnímání, komunikace
a jednání, narušeného vzájemného postavení a rolí, uvíznutí v nevyhovujících normách a
pravidlech. To bývá obtížné zvláště ze začátku, nejdříve si terapeut musí členy rodiny získat,
navázat s nimi se všemi dobrý vztah a motivovat je k terapii. Tato terapie je zvláště užitečná,
pokud má porucha u dítěte svou funkci v regulaci rodinných problémů. Průběh terapie se
odehrává mezi dvěma póly. Na jedné straně je to řešení rodinných problémů a konfliktů, na
druhé straně zavádění změn do způsobu rodinného soužití. Uskutečněná změna opět vyvolává
nové problémy a konflikty, které vyžadují řešení. Rodina mívá často rozporné tendence. Na
jedné straně potřebuje změnu, aby mohla dostát svým úkolům, na druhé straně se změně
brání, aby neztratila alespoň ty chatrné jistoty, které má. Cílem terapie je vrátit narušeným
rodinám schopnost vznikající problémy včas a správně vnímat a včas a úspěšně se s nimi
vyrovnávat takovými prostředky a přizpůsobivými změnami, které podporují přirozený a
zdravý vývoj a soužití všech jejích členů.
Terapeut musí zaujmout nestranný a neutrální postoj, věnovat každému členu rodiny
srovnatelně dlouhý čas, pozornost i zájem, projevovat akceptaci a respekt vůči každému členu
rodiny. Bývá dobré, pokud s rodinou pracují dva terapeuti, nejlépe muž a žena. Muž terapeut
má mužský pohled a lépe chápe muže v rodině, žena terapeutka zas ženský pohled a lépe
chápe ženy.
Rodinná terapie vznikla na mnoha místech ve stejnou dobu a rozvinula se tedy do
mnoha směrů. Zmiňuji alespoň ty nejznámější.
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Psychoanalyticky orientovaná Rodinná terapie se zaměřuje na vazby dětí na rodiče,
zdůrazňuje vliv tradic, vedoucích napříč generacemi.
Strukturální rodinná terapie klade důraz na hranice, hierarchie a spojenectví v rodině.
Zdůrazňuje, že pro zdraví rodiny je nutné, aby se zachovaly jasné hranice mezi subsystémem
rodičů a dětí. Snaží se tedy o obnovení přirozené hierarchie v rodinných vztazích. Rodiče
například dostávají různé domácí úkoly (například si něco prosadit u dětí), které mají vést ke
korektuře mocenských poměrů uvnitř rodiny.
Na zkušenost se soustřeďující rodinná terapie vychází z toho, že komunikace v rodině je
dysfunkční. Dle V. Satirové se např. za dvojznačnou komunikací skrývá malý pocit vlastní
hodnoty. V této terapii se vychází z toho, že psychické problémy lze změnit změnou
komunikace. Satirová vyvinula terapii hraní rolí, kterou nazývá rodinnou skulpturou. Ta
zachycuje momentální vztahovou situaci v rodině. Ke změně je zapotřebí kromě porozumění
a vhledu i zkušenost s tím, jaké pocity a reakce u druhého vyvolává, když se zkouší nová
alternativa chování. Satirová vyvinula inscenované situace, které jsou pro danou rodinu
relevantní a utkví díky vysokému stupni emoční angažovanosti v paměti.
Strategická a systemická Rodinná terapie vychází z toho, že za symptomem se odkrývá
zaběhnutá, nepružná „hra“, která přispívá k přetrvávání symptomů. Tento směr neklade důraz
na vysvětlení, jak problém vznikl, ale na vytvoření hypotézy o souhře interakcí, v jejichž
důsledku se udržuje existence symptomu, aby pak, jako řešení, tuto hru terapeut zásahem
přerušil nebo rozrušil. Když členové rodiny přijmou danou hypotézu jako vysvětlení,
příslušný problém se jim pak objeví v novém světle. Terapeut se snaží zavést do systému
určitou novou myšlenku, která rodinným příslušníkům znemožní, aby se vůči sobě chovali
jako dosud.
Podle systemicko-konstruktivistických směrů jsou to člověkem vytvářené konstrukce
skutečnosti, které vedou ke vzniku problémových systémů. Při rozhovoru o jiných
alternativních úhlech pohledu získávají lidé vhled do svobody volby a prostoru pro své
jednání a mohou se od problému odpoutat, anebo se pro ně zmenšuje význam tohoto
problému. Konstrukce a interpretace skutečnosti jsou tvořeny jazykem a tím se dále předávají.
Rodiny a její členové vykazují určité „narativní tradice“, v jejichž kontextu je něco
definováno a fixováno jako problém.
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Neklidné děti - fenomén dnešní doby
Příčiny a prevence
Dětský neklid se stal velice palčivým problémem dnešní doby. Je odrazem dnešní
hektičnosti. „Dvě třetiny českých rodičů se domnívají, že jejich děti jsou výrazně neklidnější a
nesoustředěnější než děti ostaní. Některé děti svou zvýšenou dráždivostí, neposedností a
rozjíveností dohánějí k zoufalství rodiče, učitele, vychovatele i lidi, k nimž nemají žádný
vztah.“ (Prekopová, J., Schweizerová, Ch.,2008). Mívají diagnózu „hyperaktivita“. Jen ve
velmi málo případech ale bývá hyperaktivita příznakem onemocnění (alergie, mozkové
dysfunkce), většinou je důsledkem nadměrné zátěže v určitém citlivém vývojovém stupni.
Chronicky působící dysfunkce se tvoří během dozrávání mozkových struktur v prvních
třech letech života a postihuje především chlapce. Mužské pohlaví je k podrážděním a
onemocněním mozku v těchto letech náchylnější.
U mnoha dětí se neklid objevuje ve druhé polovině prvního roku, kryje se s dobou, kdy
začínají lézt nebo chodit. Podle doktorky Jiřiny Prekopové dostávají dnešní děti předčasnou
volnost k pohybu, se svými nezralými pohybovými impulzy se ale neumějí vyrovnat. Místo
aby dostávali ve svých pohybech oporu, jsou jim nechány na pospas. V některých zemích je
dítě nošeno v šátku na těle matky do tří let. Na těle matky se cítí v bezpečí a přijímány. Šátek
jim poskytuje oporu, svět poznávají pozvolna z bezpečí šátku na těle matky.
Dokud je dítě malé, dostává se mu i dnes rodičovské náruče a zavinování a tím i
hájeného prostoru a řízení pohybových impulzů. Nošení staršího kojence už ale nebývá tak
časté, pro matky je v naší společnosti už obtížné, nejsou odmalička cvičeny namáhavou
fyzickou prací. Věcná pomoc k tlumení pohybových impulzů dítěte bývá zavrhována. Rodiče
chtějí dát svým dětem svobodu, ale vhánějí je do neklidu, protože tou dobou oporu ještě
potřebují a nejsou dostatečně zralé, aby o svém volném pohybu mohli rozhodovat. Stává se
tak, že dítě neklidně běhá a matka běhá za ním.
Dnešní rodiče jsou podle doktorky Prekopové znejistělí. Mají obavy, že ve výchově
udělají chybu. Zároveň se ale bouří proti rodičovským měřítkům a své děti chtějí vychovávat
jinak. V minulých dobách, a stále ještě v rozvojových zemích, žili lidé ve velkých rodinách
všechny generace pospolu. Matky měli možnost od dětství odpozorovávat, jak se o malé děti
starat a mohli se spolehnout na pomoc zkušených matek ze své rodiny. V tradičních rodinách
měl každý své místo, rodiny měli svůj řád a po generace se žilo stejně podle osvědčených
tradic. Dnešní rodiče se nemohou opřít o tradici. V nepřeberném množství často si
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protiřečících informací a doporučení je těžké se zorientovat. Dnešní rodiče jsou znejistělí a
děti nejistotu svých rodičů cítí a stávají se neklidné, protože se o rodiče nemohou opřít.
Nejistota rodičů je ještě zesilována tím, že byli svými rodiči naučeni k orientaci na výkon.
Snaží se být perfektní, dělat všechno bezchybně. Chtějí i své děti vychovávat bezchybně. To
v nich vyvolává napětí, které se opět přenáší na děti.
Děti potřebují hranice, na které se mohou spolehnout. Potřebují, aby jim tyto hranice
rodiče důsledně vymezili a dali jim to najevo jasně a zřetelně. Potřebují znát jasně
formulovaná a jednoduchá pravidla, dodržovaná všemi v rodině, aby věděli, jak se v tomto
světě orientovat. Velmi důležité také je, aby se rodiče ve svých výchovných cílech shodli.
Dále děti potřebují zakoušet rytmus (pravidelnost, denní řád, rytmický pohyb na těle matky).
Od rodičů děti odpozorovávají, jak se k sobě chovají, jak jeden na druhého dbají a berou
ohled. Děti potřebují od rodičů pociťovat lásku a oporu, a to celou svou bytostí, celým svým
tělem, a to i když cítí zármutek, hněv, necítí se dobře. V rodičovské náruči nebo v šátku na
těle matky se učí matku snášet, je tam navzdory svým negativním pocitům je utěšeno.
„Jazykově a intelektuálně není dítě ještě dlouho schopné chápat. Dorozumívání s rodiči
probíhá zprvu hlavně přes tělový smysl. Zármutek a hněv vypláče dítě v náručí rodičů. Je-li
vedeno za ruku, může obstát v nebezpečných situacích a například překonat strach z různých
situací. Aby pochopilo striktní ne, musí být dítě tělesně odvráceno od předmětu svého
pokušení. Čím je dítě menší, tím víc musí cítit komunikaci celým tělem.“ (Prekopová, J.,
Schweizerová, Ch., 2008)
Neklid také u dítěte často vzniká, když dojde ke změnám ve vztazích v rodině.
Například když se prvorozenému dítěti narodí sourozenec a prvorozený se cítí rodiči odstrčen.
Zhoubné je také, když je dítěti v rodině přisuzována jiná role, než jemu přirozená.V dnešních
rodinách také často rodiče nemají autoritu, berou děti za sobě rovné a děti v nich pak
nemohou najít potřebnou oporu. Děti pak vnímají své rodiče jako slabé a tak u rodičů nemají
pocit bezpečí.
Dnešní děti jsou přetěžovány množstvím podnětů, a bývají odtrženy od skutečného
světa. Děti si potřebují cvičit zručnost napodobováním rodičů při práci. Tu ale často nevidí.
Rodiče pracují mimo domov a doma vykonávají mnoho práce přístroje. Místo čtení pohádek,
hraní her a říkanek je tu často televize. Tyto děti pak nemají možnost rozvíjet zručnost, učit se
hrát a prohrávat, rozvíjet fantazii atd. Těžko se ve světě orientují. Děti by také měli mít
dostatek spánku a rodiče by měli dbát na dodržování odpočinku i přes den.
Neklidné bývají také děti předčasně narozené (viz. výše) a děti, které jsou předčasně
odloučeny od matky, například hospitalizací v nemocnici. „Žádnému malému dítěti se nelíbí,
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je-li odloučeno od matky. Když se mu vede zle, prožívá takové odloučení o to dramatičtěji.
Tím víc pak postrádá důvěrně známou útěchu od rodičů a cítí se vydáno napospas
neznámému. Bolestná situace se pro dítě ještě vyhrotí, musí-li do nemocnice. Zvlášť ohrožené
jsou děti v období, které se někdy označuje jako „osmiměsíční strach“.“ (Prekopová, J.,
Schweizerová, Ch., 2008). Děti prodělávají obrovský stres, mají sklon stahovat se do sebe,
padají na dřívější stupeň vývoje, vytvářejí si stereotypní pohyby atd. Přerušenou vazbu na
matku prožívá dítě jako trauma.
Psychický stres vyvolává neklid, který se projeví tělesně a projeví se pohybovým
neklidem. Nesčetné, neusměrněné (a matkou nefiltrované), neuspořádané pohyby bombardují
nezralý, tvárný mozek malého dítěte chybnými informacemi. Proto by rodiče měli podporovat
útlum pohybových impulzů a posilovat ovládání puzení k pohybu.
Existuje také skupina dětí, kde příčinou neklidu je porucha mozku. Byly postiženy
poškozením mozku před porodem nebo během porodu nebo zánětem mozku, nehodou
s poraněním mozku nebo chybami v dědičném vybavení.
Chronicky působící stres, který ústí do neklidu vyvolává různé formy poruch. Jak se
poruchy projevují, záleží na kombinaci faktorů, které neklid vyvolaly.
Pokud se matka dítěti stále prezentuje jako ta slabší, nechává dítě určovat způsob, jak o
něj pečovat (např. ho nosí a krmí jak dítě chce). „Často se pod temperamentním a chvatným
chováním skrýval nezdravý neklid. Rodiče měli radost z chuti dítěte do života a nechali se jím
prohánět, aniž si všimli, že tato „chuť do života“ přechází v panovačnost“ (Prekopová, J.,
1993) V tomto převrácení řádu nachází dítě jedinou jistotu, a to v manipulaci matkou a na té
důrazně trvá. Jen tím že ji ovládá podle svých určitých schémat, ji prožívá jako
předvídatelnou a pochopitelnou. Na nutnosti vládnout se dítě stává závislým a každá změna,
které by se mělo přizpůsobit v něm vyvolává pocit ohrožení. Dítě musí být neustále ve střehu,
aby své magické imperium neztratilo.
Dále existují děti, které se mohou v klidu soustředit a pracovat, jen když mají
individuální vedení. V mateřské nebo až základní škole se z nich stávají neudržitelní
narušitelé klidu. Mívají také částečné poruchy výkonu. „Příčina jejich neklidu tkví ve stále
ještě nenasycené vazbě s matkou na symbiotickém stupni, která proto také nemůže být
uvolněna. Často se stává, že matka není tak silná, „aby dítěti zprostředkovala, že ho provází
jako jeho pomocník, ať se děje cokoli.“ (Prekopová, J., Schweizerová, Ch., 2008) Dítě jednak
cítí, že od něj matka samostatnost ani neočekává, a za druhé že jeho situaci a jeho prožitky
není schopna nebo nemá zájem vycítit.
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Jiné děti, z vnějšku neřízené a vydané napospas přemíře dojmů, záplavě podnětů,
upadají do stresu, který nemohou sami zvládnout. Přenáší se na ně i stres rodičů. Dospívají
pak k vlastním řešením podle své osobnostní struktury. Některé se učí uklidňovat relativně
nenápadným způsobem sebestimulací (walkman, počítač, jízda na kole), jiné však vybírají ty
činnosti, které jim umožňují intenzivní zážitek. Limity, které pod rodičovskou láskou
nezakusili, hledají sami v sobě. Pociťují potřebu odporu, překážky. Život pak mají tendenci
zakoušet v konfrontaci se smrtí (rychlá jízda, životu nebezpečné aktivity).
„Ideologie, které chtěly chránit dítě před pravidly, zplodily nakonec bezohlednost
nelásku, neklid, kterými dnes trpí tolik dětí, mladistvých a mladých dospělých. Zplodily – i
když nechtěně – místo vytoužené svobody nesvobodu! Neexistují-li hranice, přepadá dítě
strach, který se snaží ohlušit.“ (Prekopová, J., Schweizerová, Ch., 2008)
První pravidla dítě potřebuje vnímat tělesně, smyslově. Potřebuje vnímat, jak ho matka
drží na klíně, jak ho vede za ruku, aby vnímalo „ano“ nebo „ne“. Samotný zvuk hlasu nestačí.
Děti potřebují dotek (např. vedení ruky při podávání při pozdravu). Nejen dovolení, ale i
zákazy by měly být zdůrazněny gestem i tónem hlasu „ne“.
Děti by také měli mít dostatek spánku a rodiče by měli dbát na dodržování odpočinku i
přes den.

Psychoterapie neklidných dětí
„Životní sílu (aktivitu, pozornost, sebeovládání) získá dítě v náruči rodičů, a ta mu
zůstává po celý život. Jde tedy spíš o to posílit rodičovskou náruč než pak léčit dítě daleko od
ní!“ (Prekopová, J., Schweizerová, Ch., 2008) Vhodná je jak individuální práce s rodiči, tak
rodinná terapie a rodičovské skupiny. Prospěšné jsou také svépomocné skupiny rodičů.
Nereaguje-li dítě přes veškerou snahu na normální výchovné podněty, a když si rodiče
nebo jiní vychovatelé nevědí rady, je potřebná psychoterapie. Ta by se měla vždy odvíjet od
potřeb i osobnosti dítěte a situace rodičů.
Terapeutická pomoc se zaměřuje na sociální prostředí dítěte, na jeho vztah k sobě
samému a ke druhým. Mezi nejčastější formy této terapie patří Terapie pevným objetím, což
je prodloužené držení hyperaktivního dítěte v těsném tělesném kontaktu, ve kterém je možno
otevřeně vyjádřit averzivní pocity a tím odstranit konfliktní vztahy. Další formou je
Systémová rodinná terapie, která se zaměřuje na poruchy komunikace uvnitř systému rodiny.
Dále je to například Terapie chování, kde je dítě v rámci systematického tréninkového
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postupu přivedeno k poznání, že se vyplatí převzít kontrolu nad svou pozorností a schopností
vytrvat.
Mezi formy terapie, které řídí pohybovou aktivitu a zlepšují úroveň pozornosti,
schopnosti koncentrace atd., patří Rehabilitace na neurofyziologickém základě, například
cvičení dle Vojty. Dále je to Mototerapie, tj. cvičení, které podporuje motorickou zručnost a
vnímání těla. Dále je to např. Kineziologie, která vyrovnává spolupráci levé a pravé mozkové
hemisféry a odstraňuje zablokovanou energii. Dále to může být například Terapeutická jízda
na koni, Terapie prací, Speciální pedagogika, Direktivní terapie hrou, progresivní relaxace
nebo Muzikoterapie.
Terapeutická pomoc se také může snažit ovlivnit hyperaktivitu biochemickou cestou, a
to dieteticky nebo medikamentózně.

Speciální problematika v dětské psychoterapii
Psychoterapie je rozhodující léčbou především u těch zdravotních poruch, které jsou
převážně psychogenního charakteru. Je ale také metodou volby v komplexní léčbě nebo
rehabilitaci poruch osobnosti, přestože je v jejich vzniku účastna i složka konstituční.
„Vhodně volené postupy individuální, skupinové nebo rodinné psychoterapie, popřípadě
komplexní působení léčebného společenství v pobytovém zařízení, mohou sehrát rozhodující
roli v adaptaci těchto dětí a mladistvých – navzdory nezměnitelnému konstitučnímu podkladu.
Psychoterapie nezasahuje v tomto případě přímo základ poruchy, ale může napomoci při
socializaci dítěte i při harmonizaci jednotlivých stránek jeho osobnosti – pomáhá předcházet
předčasnému vývoji některých pro dítě rizikových sklonů či vlastností a naopak napomáhá
vývoji v jiných oblastech, kde dochází k opožďování.“ (Langmeier, J., Balcar, K., Špitz,
2000)

Děti zanedbávané, deprivované, týrané a zneužívané
Psychoterapie je dále také nezbytnou součástí komplexní léčby v těch případech, kdy
příčina potíží dítěte leží jinde než v psychice narušené intrapsychickými konflikty nebo
v nerovnoměrně probíhajícím vývoji. Jedná se o děti, jejichž vývoj je ohrožen či poškozen
sociálním prostředím. Jsou to děti zanedbávané, deprivované, týrané, zneužívané. Tyto děti
potřebují nejen úpravu nebo úplnou změnu prostředí, ale i komplexní citlivou výchovnou a
psychoterapeutickou pomoc a nejlépe i psychoterapii jejich rodičům.
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Výchovné zanedbávání postihuje spíše povrchové stránky osobnosti dítěte. Tento typ
zanedbávání je někdy označován jako deprivace kulturní. U těchto dětí je v psychoterapii
využíváno především nápravněvýchovných a vzdělávacích metod.
Horší je ale deprivace psychická, ta postihuje hlubší stránky osobnosti, především
rozvoj poznávacích a emočních funkcí. „Poruchy deprivovaných dětí v podstatě vyplývají
z ochuzené a neuspokojivé interakce s věcným, ale zejména se sociálním okolím (málo
smysluplných podnětů a možností navazovat významné vztahy a najít v ních svou identitu).“
Na to je pak zaměřena psychoterapeutická interakce.
Pod pojmem týrání se rozumí především úmyslné fyzické násilí. Dítě může být týráno
i emočně, ale tyto případy je velmi těžké postihnout a vymezit. Péče o týrané děti zahrnuje
včasnou detekci a další dlouhodobou evidenci, komplexní nápravná opatření, která je nutno
učinit neodkladně, a dlouhodobá péče, a dále preventivní opatření,jako například výchova
k rodičovství, screening „rizikových“ rodičů, atd.
Zneužíváním se rozumí obecně situace, kdy je dítě využíváno dospělým v jeho vlastní
prospěch z pozice větší síly a společenské a intelektuální převahy. Může mít mnoho podob.
Děti bývají zneužívány k práci, k páchání trestných činů, k prostituci, k bojovým cílům.
Závažná je i situace, kdy je dítě vystavováno násilí jako svědek. Velice závažné je sexuální
zneužívání dětí. V péči o zneužívané děti je třeba přerušit řetěz ohrožení, zamezit opakování,
zajistit bezpečí a poskytnout nezbytnou bezprostřední i dlouhodobou pomoc, a to jak dítěti,
tak i jeho rodině. Postup se liší podle závažnosti a druhu ohrožení. Psychoterapeutická pomoc
je téměř vždy potřebná, často velmi naléhavá.

Děti somaticky a psychosomaticky nemocné
Také děti somaticky nemocné potřebují vedle léčby tělesného onemocnění intenzivní
psychoterapeutickou pomoc. „Tělesné onemocnění mívá často stresující či přímo poruchové
účinky v duševním životě dítěte podle toho, nakolik dítě právě subjektivně strádá potížemi a
omezeními, které nemoc do jeho života vnáší. Na druhé straně psychologické činitele bývají
často jedním druhem příčinných činitelů mnoha somatických poruch. Závažnější případy
takových potíží a nemocí proto vyžadují psychologickou péči a často i psychoterapeutickou
pomoc.“ (Langmeier, J., Balcar, K., Špitz, 2000). Jde především o to, nenechat nemocné dítě
a jeho rodinu samotné, ale spolu s nimi zpracovávat prožitky nemoci, léčby, pobytu
v nemocnici, kontaktu s ošetřujícím personálem, pomoci mu zvládat mimořádné zátěže a řešit
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vznikající konflikty. Uplatňuje se jak psychoterapie individuální, tak skupinová, rodinná i
svépomocné skupiny.
Nezbytnou součástí léčby je psychoterapie i u dětí s psychosomatickým
onemocněním. Poměr vlivů psychických a fyzických je u různých druhů onemocnění rozdílný
a liší se i v jednotlivých případech. V dětském věku je duševní a tělesné dění mnohem těsněji
propojeno než u dospělých. Čím je dítě mladší, tím snáze reaguje na duševní zátěž tělesnými
příznaky, které tu plní i úlohu prostředku komunikace „řečí těla“ v duševní tísni. Podle
povahy případu jsou využívány psychoterapie sugestivní, autosugestivní, kognitivní,
emocionální, motivační, behaviorální, rodinné, skupinové, režimové.

Další speciální problematika
I u dětí mentálně retardovaných, popřípadě dementních, pomáhá psychoterapie,
protože i tyto děti jsou schopny se učit a vyvíjet. Navíc tyto děti si své nedostatky často
bolestně uvědomují, trpí často adaptačními problémy nebo i déledobými neurotickými
poruchami. Cílem je integrace dítěte do společnosti. Nejčastěji se užívají techniky
nácvikového typu nebo postupy behaviorální modifikace chování. Využívány jsou také
techniky herní terapie, dále arteterapeutické, muzikoterapeutické, dramatické či
happeningové.
U dětí s psychotickým onemocněním také nestačí pouze farmakoterapie, ale je nutná i
intenzivní psychoterapie. Rozlišujeme symptomatické psychózy, které souvisejí nejčastěji
s infekcemi, případně intoxikacemi nebo úrazy. Obvykle odezní s vyléčením základního
onemocnění. Pokud zanechají psychické následky, je na místě psychoterapie, obvykle
individuální, vhodná je i relaxace, muzikoterapie a arteterapie. U endogenních poruch je
psychoterapie potřebná hned po odeznění akutního psychotického stavu. Zpravidla je pak
pacient přístupný především individuální psychoterapii, a to nejdříve podpůrné, později i
psychoterapii konfrontačně-interpretačního rázu. U endogenních depresí se vedle expresivní a
náhledové psychoterapie užívá kognitivní terapie.
Psychoterapie je velmi důležitá i v případě dětských závislostí. Závislost na
psychotropně působících látkách nebo činnostech se v posledních desetiletích stává jedním
z nejzávažnějších psychologických individuálních a společenských problémů již u dětí a
mladistvých. Léčba vyžaduje komplexní, mnohostrannou péči od léčby prostředím a
farmakoterapie až po psychoterapii a socioterapii. Psychoterapeutické postupy mají mnohdy
ústřední úlohu. Hlavními kroky léčby jsou vyproštění ze stavu tělesné či duševní intoxikace,
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vyzbrojení proti pokračování v návyku, vybavení pro život bez závislosti a rekonstrukce
smysluplného životního zakotvení a zaměření.
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Martina Sládková:
PBPS – nahlédnutí do teorie terapeutického systému
„PBPS je stále pracující a objevující laboratoř. Teprve to, co opravdu fungovalo a
bylo mnohočetně ověřeno, ukázalo na principy a obrysy teoretického rámce.“ /Albert Pesso,
Letní škola PBPS psychoterapie, Franklin 2008/.
Pesso se domnívá, že účelem života každého jedince je „být naživu a předat život
dál“. Každý člověk má podle něj navíc i v sobě zakódovanou touhu a možnost být šťastný.
První jeho předpoklad tedy zní, že v našich genech je obsažena touha a vášeň žít, předat život
dál a být šťasten. Tyto vstupní vzorce, informace jsou důležité pro to, jakým způsobem se
postupně vyvíjí lidské mládě v dospělého, zralého, integrovaného jedince.
Zároveň je třeba spolupůsobení zvenčí. Geny totiž obsahují jednak optimální vzorce
pro naplnění nějaké budoucí funkce, zároveň ale i algoritmus, který dokáže dekódovat, jakým
konkrétním způsobem má být spuštěn, aby mohl dobře, optimálně fungovat. Pro lidského
jedince je třeba, aby tento algoritmus uvedl do chodu druhý člověk, prostřednictvím péče,
interakce a naučil ho optimálně fungovat. Zkrátka lidský jedinec potřebuje, aby jej druhý
člověk naučil, jak svůj program „používat“.
V PBPS se definují čtyři žádoucí stavy bytí. Charakterizuje je štěstí, uspokojení,
spojení s ostatními a smysl života.
Štěstím je míněna možnost žít šťastně v nedokonalosti současného světa, uspokojení je
přirozeným důsledkem dokončené činnosti, spojení s ostatními je přirozenou součástí bytí
člověka ve skupině, celku. Nežádoucím stavem jsou protipóly neštěstí, zoufalství, frustrace,
nedostatek, izolace, osamění a marnost.
Na kterém pólu převážně žijeme a prožíváme svůj vlastní život je z velké míry
důsledkem péče našich rodičů a nejbližšího okolí.
Pessova teorie dále vychází ze dvou hlavních životních energií /paralela
s Freudovými hybnými silami Eros – život a sex a Thanatos – smrt a agrese/. Nazývá je mocí
tvořit /primárně sexualita/ a moc ničit /primárně agrese/.
Sexualita je nejzákladnější podobou tvořivé síly člověka, dalšími formami jsou učení,
práce, společenské aktivity, umění, kreativita. Druhou účelnou silou je ničení, agrese,
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odstraňování z cesty, někdy i zabíjení jako způsobu, prostředku udržení života, zachování
člověka, rodiny, společnosti jako celku. Tyto hybné síly jsou výkonným motorem pro většinu
lidských aktivit. Úkolem rodičů je naučit své dítě tyto hybné momenty poznat, naučit se mezi
nimi rozlišovat a adekvátně je používat, regulovat.
PBPS uznává tři základní spojení, která nezbytně musí každý z nás realizovat, aby
mohl vést, zažívat uspokojivý život. Jsou to spojení se sebou samým, spojení s ostatními
lidmi a spojení s tím, co nás přesahuje, transcendentální spojení.
Spojením se sebou samým označujeme možnost „bydlet, být u sebe samého doma“,
tedy v plné míře prožívat své myšlení, emoce. Plná míra je v tuto chvíli spíše ideálem, cílem,
jedinec řadu myšlenek, pocitů potlačuje, ty se pak objevují např. ve snech. Jde tedy hlavně o
to, v maximální možné míře žít v souladu se všemi svými aspekty osobnosti.
Skrze naplnění spojení se sebou sama, pochopení svých vlastních myšlenkových a
emočních pochodů, procesů se můžeme propojit s druhými lidmi, právě prostřednictvím
vzájemných interakcí.
Zdaří-li se spojení se sebou sama, ostatními lidmi, je možné spojení s něčím, co nás
přesahuje, podle Pessa s vibrujícím kosmickým řádem. Toto spojení poskytuje nabízí člověku
správnost, řád ve slova smyslu věčnosti, času , spravedlnost, to vše během našeho konečnosti
lidského života.
Život člověka naplňován třemi základními posláními, jejich saturace znamená
možnost přežití jedince, rodiny /potomků/, rodu, společnosti. Jedná se o poslání pracovat,
milovat a prosazovat spravedlnost. Všechny tři struktury jsou vrozené. Důležitost poslední
z nich, spravedlnosti, tkví v potřebě, aby to, co činíme, zkrátka fungovalo, abychom zažili
pocit, že to co děláme, děláme „správně“. Potřeba řádu je uložena v genech. Spokojenost
přichází jen tehdy, jdou, jsou-li věci správně, teprve pak realizuje své cíle do konce a neseme
za ně zodpovědnost.
Pesso pracuje ve své teorii s několika klíčovými pojmy, jsou jimi: pravé já /true self/,
ego /ego/ , vlastní já /self/, pilot, skutečná scéna, postava svědka, zlomková postava.
Pravé já „duše“ je vydefinováno jako „kdo skutečně jsem“. Tvoří je jedinečné
vlastnosti člověka a všeobecné vlastnosti každého jednotlivce. Tyto jedinečné vlastnosti
bývají dosti často nedostatečně rozvinuté a to proto, že nebyly rozpoznány vychovávajícími a
pečujícími osobami, nejčastěji rodiči nebo také nejbližším sociálním prostředím.
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Je to spojení významu, pravdy, reality a činností pro úspěšný život a je dostupný
jedinci v jeho osobní kombinaci v genech.
Příkladem pravého já je temperament jedince či jeho nadání pro malbu.
V terapii, resp. Pesso Boyden terapii se terapeut, skupina snaží jedinci zprostředkovat
možnost objevit a rozvíjet ty aspekty duše, které teprve čekají na to, až si jich někdo /terapeut/
povšimne a následně pomůže jedinci /klientovi/ osvobodit se od zažitých, zafixovaných
vzorců chování a jednání.
Patří sem i tlaky, které nutí lidského tvora narodit se do reality, vědomí a sklony být
akceptovatelný pro okolní svět. Duše znamená celistvou, úplnou škálu emocí a možností,
které jsou v kontinuitě mezi využitím síly a prožitkem bezbrannosti.
Pesso se domnívá, že naše duše je v neustálém procesu seberealizace, úkolem je rovnováha,
naplnění, úplnost, celistvost.
Ego je styčnou plochou mezi vnějším a vnitřním světem jedince. Je to označení
určitého druhu spojení pravdy a reality, naučené a sesbírané v osobní historii každého
jednotlivce a jsou uloženy v jeho paměti.
PBSP uznává klasickou psychoanalytickou představu o vývoji ega, tedy že se vyvíjí
v raném dětství, za pomoci vzájemných interakcí s vychovávajícími osobami a také interakcí
s okolím jedince. Postupně ego získá tvar systému, který je tvořen postoji, koncepty,
očekáváními a podmíněným chováním. Vztahy s rodiči jsou internalizovány. To ego, které
není v souladu s pravým já člověka, má svůj původ v rodičovských osobách a sociálních
vztazích, kdy dítě nebylo respektováno, milováno, naopak bylo perzekuováno a nuceno
prožívat pocity viny, studu a odmítání a nebyly mu poskytnuty bezpečné hranice. Následně se
dospělý jedinec vztahuje ke svému pravému já právě obdobně jak to činili jeho rodiče a má
tendence si vysvětlovat vnější svět tak, jako by to byl vnější svět, který zažil ve svém dětství.
Ego je vlastně tou částí vlastního já, která funguje na vědomé úrovni, ovládá energii
duše a mění realitu na významy a symboly. Vědomě tedy každý jednotlivec prožívá význam
duše a má svou vlastní představu a identitu sebe sama jako bytosti oddělené od svého okolí.
Vlastní „já“ je označení pro takové uspořádání osobnosti, která je výsledkem
integrace a kombinace informací a energií, které vycházejí z duše a ega.
Self se stala tím, kým se každý z nás v průběhu života stal. Self vzešlo pod vlivem vývoje ega.
Takže čím více bylo egu jednotlivce umožněno se rozvinout, tak tím více bude self v souhlasu
se svou duší. To dále závisí na tom, do jaké míry byly uspokojovány potřeby jedince v jeho
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dětství a do jaké míry byly jedincovo chování podporováno a potvrzováno v jeho dětském
věku. Nebo naopak ignorováno.
Pokud jsou elementární potřeby člověka uspokojeny, duše je asimilována a integrována egem
a vytváří self jako aktuální identitu jedince.
Pojem pilot Pesso používá pro vědomé, koordinující, výkonné a volní aspekty
vlastního já, skrze které se vlastní já vyjadřuje v daném čase a na daném místě. Pilot „sídlí“ na
vrcholu vědomí, kde se nachází nejvyšší stupeň integrace. S nadsázkou je pilot určitým
velínem osobnosti, který volí, hodnotí, rozhoduje se atp., asi jako když se vyhodnocují
informace na monitoru počítače. Pilot je schopen pracovat pro budoucnost /plánuje,
rozhoduje/, pro minulost /hodnotí vzpomínky/. Pilot informuje o pocitech člověka, o tom, co
aktuálně vnímá.
V PBPS se pracuje také s pojmy psychomotorické systémy. Pesso i Boyden si totiž
všimli, že vnitřní stav člověka, jeho naladění se projevuje prostřednictvím pohybů těla.
Jedná se vlastně o tři motorické systémy, které každý z nás ve svém životě používáme,
neuvědoměle, intuitivně a které navíc mezi sebou navzájem kombinujeme.
Prvním motorickým systémem je reflexivní motorický systém, reflexivními pohyby
jsou ty, které soma člověka udržují ve vzpřímené poloze /fungují oproti zemské přitažlivosti/.
Druhým je volní motorický systém. Volními pohyby mají na mysli ty, které zajišťují
běžné denní fungování, příkladem je otočení kohoutku baterie, přisunutí židle. I na těchto
volních pohybech se nepodílí emocionální složka osobnosti, jsou zautomatizované, není třeba
je plánovat, vědomě kontrolovat.
Třetím je emocionálně ovlivněný motorický systém. Jedná se o systém přímo řízený
činností mozku, podněty emocionálního charakteru. Příkladem je výraz obličeje, mimika.
Skutečná scéna znamená uměle vytvořenou scénu /ne traumatickou, ne původní, ne
minulou/ ale scénu okamžiku, ve kterém se jedinec právě nachází. Je to označení symbolické,
zahrané situace, vytvořené při PBPS skupinových sezeních. Je to možnost, způsob, jak
vytvořit bezprostřední aktuálně přítomné prvky jedincova vědomí a externalizovaných
prožitků.
Tato skutečná scéna je interpersonální a interaktivní, zprostředkuje pilotovi vnitřní proces
viditelnějším, uchopitelnějším a tím i přístupný možným změnám.
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Postavou svědka je symbolická postava, role, která vnímá, hodnotí, přijímá a
pojmenovává pocity a stavy duše, které jsou prezentovány v mimice, postojích, gestech a
samozřejmě slovech člověka/klienta. Postava svědka může být přenosovou postavou, mostem,
která poskytuje pilotovi informace o duši, které nebyly do té chvíle vědomě dostupné.
Z tohoto důvodu je minimalizován přenos z klienta na terapeuta.
Vlastně pomáhá pilotovu aspektu já zahrnout do vědomí větší část duše, protože svědek je
schopen zvenčí vidět více nežli si pilot uvědomí zevnitř /tělesné výrazy, kterým byl odepřen
vstup do vědomí/.
Svědkovi z velké míry napomáhá terapeut, svědek sám je z velké míry pro klienta vzorem.
Zlomková postava je dalším pojmenováním pro roli, symbolickou postavu, která
charakterizuje ty způsoby chování, jednání, hodnoty, impulzy, které vstupují do klientovy
mysli a je v konfliktu s plně neuskutečňovanými impulsy, informacemi nebo i pocity, které
jsou patrné na klientově těle. Zlomkových postav může být několik /na rozdíl od toho, že
postava svědka je jen jedna/ a oznamují, o čem je člověk na základě svých vlastních
předchozích prožitků přesvědčen.
Ve skutečné scéně postava svědka pojmenovává a přijímá pravdy duše a zlomkové postavy
verbalizují a podporují pravdy ega, to přináší napětí, které plyne z těchto často protichůdných
pocitů a postojů nabytých z traumatických zkušeností, které se aktuálně klientovi derou do
vědomí. Tato situace se nazývá „křižovou palbou“.

PB se domnívají, že proto, aby mohl jedinec dobře fungovat, je nutná podmínka
optimálního naplnění základních vývojových potřeb a zvládnutí vývojových úkolů.
Základní teorií zůstává Bowlbyho teorie attachmentu, která jednoznačně hovoří u
nutnosti naplnění základních potřeb milující, pečující a laskavou osobou, tedy matkou.
Každý lidský jedinec se rodí nezralý,s nedovyvinutými mozkovými strukturami. V jeho
genetické výbavě jsou kódovány potřeby, které je nezbytné pro jeho další optimální vývoj
bezezbytku naplnit.
Základem naplnění těchto potřeb je trvalý, pevný a bezpečný vztah mezi dítětem a
pečující osobou, matkou a to od raného věku dítěte až do rané dospělosti, mozek totiž
dozrává až kolem 25 roku /prefrontální oblasti/.
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Nejsou-li rodiče schopni či ochotni tuto bezpečnou základnu poskytnout, může ve
vývoji dítěte dojít k závažným poruchám vývoje mozku, následně pak k poruchám
psychiatrického či osobnostně patologického okruhu jako např. nedostatek sebedůvěry,
deprese, úzkosti, závislosti.
Pesso a Boyden pracují ve svém systému s pěti základními vývojovými potřebami.
Jsou to potřeba místa, sycení, podpory, ochrany a limitů.
Zásadní význam je potřeba místa. To je vysvětlováno jako proces vydělení se
z obecného, neohraničeného bytí před vlastním početím a nalezením místa pro život člověka.
Od okamžiku početí začíná každý žít ve svém hmotném těle a ve světě myšlení, navíc
s právem žít, který byl dán někým jiným, ne tedy naším rozhodnutím.
Naplňování potřeby místa je dáno prostřednictvím vzájemného očního kontaktu mezi matkou,
pečující osobou a dítětem, skrze citovou výměnu mezi oběma.
Zpočátku žije dítě v děloze matky, později v jejím dosahu, dohledu, jeho život se
odehrává v očích, na dohled matky, rodičů. Dítě potřebuje žít v mysli rodičů, tak jako
potřebuje jejich láskyplný pohled.
Byla-li děloha pro dítě místem bezpečným, má poté možnost se cítit bezpečně také ve svém
vlastním těle. Potřeba místa je naplňována doslovně v těle matky, symbolicky v její mysli.
Další základní potřebou je sycení. Ta je prvotně zprostředkována skrze pupeční šňůru,
posléze ústa dítěte. Nasycení znamená pocit plnosti, nejenom na fyzické úrovni, ale také
emoční. Pocit sytosti je jedna z prvotních zkušeností dítěte se sebou sama. Na úrovni
symbolické hovoříme o sycení pozorností, zájmem, láskou, učením se novému atp..
Důležitou je též potřeba podpory. Tu dítě zažívá v náručí matky, rodičů, protože na
tento svět se rodí zcela bezmocné a závislé na druhých. Doslovně si ji můžeme představit jako
oporu hlavy, těla dítěte, na symbolické úrovni je budována sebedůvěra a samostatnost.
Potřeba ochrany souvisí s křehkostí, zranitelností novorozeného dítěte a to jak po
fyzické, tak i psychické stránce. Dítě potřebuje ochranu před potenciálním nebezpečím,
symbolicky jsou ochraňována jeho práva, bez ohledu na to, je-li v kontaktu s rodiči.
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Poslední potřebou dle PBPS je potřeba limitů. Zralí, milující a pečující osoba, rodiče
přijímají dítě v jeho přirozenosti, včetně jeho agresívních projevů aniž by je odmítli, stanovují
však hranice, definují. Nepřipouští prostor pro neomezenost, nekontrolovatelnost.
Na symbolické úrovni to znamená pro dítě nezahltit se ve své domnělé velikosti, bezměrnosti.
PBPS je založen na předpokladu, že příležitost žít „šťastný život“ je „přímo úměrný“
vztahům s vychovávajícími osobami, konkrétní péčí o dítě, výchovou jedince a později též
samostatnému životu člověka a to na základě potřeb, požadavků jedince, dané genetickou
výbavou a mírou naplnění těchto potřeb. Vítají-li dítě na svět rodiče osobnostně zralí a
integrovaní a je-li mu v průběhu dětství dána optimální péče, může jedinec této možnosti
následně využít v plné míře. V opačném případě se mohou dostavovat pocity frustrace,
zmaru, bolesti, osamění a izolace.
Naplňování potřeb prochází třemi úrovněmi.
Na doslovné úrovni má podobu materiální, fyzickou, tyto potřeby zajišťují rodiče, kteří dítě
přivedou na svět, krmí je, pečují o ně, chovají jej, stanovují mu limity.
Na symbolické úrovni dítě dostává místo v srdci rodičů, sebedůvěru, podporu,
ochranu, hranice.
Nejvyšší úrovní se dosáhnutí autonomie. Dítě, mladý člověk se naučí dosahovat své
potřeby sám. Dokázalo internalizovat předchozí výchovu, péči rodičů a díky tomu má své
vlastní místo ve svém těle a mysli, umí sytit své potřeby prostřednictvím vlastní činnosti,
aktivit, podporuje sebe sama, dokáže se ochránit, samo si stanovuje normy, hranice, žije podle
nich.
„Ideální“ je, když k naplňování potřeb dochází optimálně, rodiče adekvátně reagují na
potřeby dítěte. Dítě však může odcházet do dospělosti s drobnými deficity, pokud jsou však
deficity masivnějšího rozsahu, hledá jedinec náhradní cestu k jejich naplnění. Náhradními
zdroji mohou být například vazba na věci, zvířata, Boha atp..Dítě se může také obracet samo
k sobě, stane se samo sobě rodičem, ochráncem.
Naplňování základních potřeb jde podle Pessa ještě ruku v ruce s plněním vývojových
úkolů. Ty vymezuje čtyři, jedná se o integraci polarit, rozvinutí vědomí, rozvoj „pilota“ a
rozvoj jedinečnosti. Jejich naplnění vidí PBPS v dlouhodobém horizontu.
V určitém slova smyslu je svět kolem nás polarizovaný a úkolem každého jedince je,
aby polarity integroval a byl je schopen ve svém životě efektivně využívat, na základě toho,
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které z protichůdných polarizovaných funkcí je potřeba. K nerovnovážnému vývoji dochází
vlivem popírání, potlačování či jednostranné preferenci jedné či druhé polarity.
Existuje pět základních kategorií polarit, které je třeba integrovat. Jsou to polarita
spermie – vajíčko /vrozené rozdíly mezi pohlavími/, neurologická polarita /levá a pravá
mozková hemisféra/, senzo- motorická polarita /vnímání a pohyb/, chování /přijímání a
aktivita/, symbolická polarita /mužský a ženský pól, animus a anima/.
Prvotní polaritou, kterou má dítě možnost zažít je polarita otce a matky. Pokud je
spojení mezi rodiči láskyplné, dítě poměrně snadno integruje své zděděné vlastnosti z obou
stran rodičů a identifikuje se se svým pohlavím.
Rodiče by měli svým dětem poskytnout možnost rovnovážně využívat obě mozkové
hemisféry, za předpokladu uznání, přijetí dítěte ve všech jeho částech, tedy i s rozdílnostmi,
vyplývajícími z činnosti mozku. Pak může jedinec pojmout své nadání, intelektové schopnosti
atp. jako součást sebe sama.
Na úrovni senzomotorické polarity by měl mít člověk dostatek možností zažívat
dostatek smyslových vjemů a zároveň pohybu.
Přijímání a aktivita znamená pro dítě šanci rozvíjet, realizovat motorické, smyslové,
materiální a symbolické vstupy, rodiče zprostředkovávají možnost, aby jedinec integroval a
propojoval proces přijímání a vydávání.
Symbolická polarita značí propojování animy a anima, přijetí vlastní identity, ženské
či mužské role.
Rozvíjet vědomí jedince podle PBPS je jedním z dalších úkolů rodičů. Rodiče dítěti
pojmenovávají, označují, definují, překládají a vysvětlují vnější svět tak, aby mu dítě
porozumělo. Dítě se učí rozumět také vlastním vnitřním pocitům, začíná si svůj vlastní vnitřní
svět uvědomovat. Vědomí se u dítěte rozvíjí tím způsobem, že události kolem něj, osoby,
blízké osoby, věci pro něj dostávají svůj význam.
„Pilot“, tak jak z jeho přeneseného názvu plyne, je skutečně pilotem v životě člověka.
Pilot nabízí vnímat a cítit se jako jednotná bytost a to na základě řídícího centra myšlení, do
kterého vstupují funkce rozhodovací, řídící a koordinační. Souvisí a autonomií jedince,
„dobrý pilot“ je tak ten, který se dokáže rozhodovat a nést za svá rozhodnutí i odpovědnost.
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Rozvoj naší jedinečnosti je dán vnitřním motorem, který pohání každého z nás stát se
tím, kým ve skutečnosti jsme. Popohání nás k realizaci svého vlastního podílu na vývoji a
bytí, za pomoci svých vlastních specifických možností a dovedností, která odráží jak smysl
každého jednotlivce tak i přispívá lidstvu, světu kolem. Jedinečnost nemá charakter přežití,
nicméně významně přispívá možnosti zažít v životě naplnění, smysl, štěstí, zvláště
v pozdějších fázích života, kdy už člověk opouští řadu svých rolí, především rodičovskou,
pečovatelskou.
Pesso pracuje ve své teorii také s pojmy tvaru a protitvaru. Tento princip je chápán
jako sjednocující princip, které je v průběhu života jedince stále dokola uplatňován.
Seberealizace je neustálým procesem pravého já „duše“. Od narození resp. početí jedince je
jednota realizována prostřednictvím interagování druhými lidmi. Algoritmus probíhá od
neutuchající tendence k jednotě, ta je vyjadřována energií spojenou s touhou po naplnění
potřeb. Ústí v akci, tu vyjadřuje vlastní aktivita, akce. Naplnění potřeby je možné výhradně
v uspokojivém kontaktu, spojením s druhým člověkem, matkou. Pozitivní /negativní/
zkušenost uspokojení /neuspokojení/ se poté ukládá jako zkušenost správnosti a rovnováhy,
významu. Tento proces probíhá stále dokola podle navazujícího vzorce: energie, potřeba /tvar/
- akce /chování/ - interakce, spojení s druhými /protitvar/ - uspokojení, význam.

Trauma podle své povahy ničí rovnováhu organismu a to jak trauma fyzické povahy,
tak i psychické. Osobnost a vědomí sebe sama ztrácí efektivní fungující koncept, pilot
najednou letí podle „špatného letového plánu“, člověk přichází o smysl, význam, přichází o
jistoty a pocity bezpečí.
Uvnitř člověka se odehrává vnitřní boj, jedinec dost často nerozumí tomu, co se děje
s ním a kolem něj, tento proces se odehrává v těsném následku prožitého traumatu, resp. ještě
během něj. Následky pro dítě jsou tím závažnější, čím časněji ve svém životě trauma /ta/
zažilo.
Ke specifikům teorie PBPS patří mezery v rolích. Mezerami v rolích jsou myšleny
především mezery ve spektru rodinných vztahů. Na základě principu tvaru a protitvaru a
konání ve směru naplněnosti pak vznikají impulzivní tendence tuto mezeru vyplnit, aby celek
nakonec fungoval jednotně. Tuto mezeru má potřebu zaplnit ten, kdo ji vnímá, tedy například
dítě, které utěšuje svou matku po odchodu otce, matčina partnera od rodiny.Pokud je mezera
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zaplněna, dítě /jedinec/ zažívá pocit štěstí, celek se stal jednotným, smysluplným. Vnímání
mezer a jejich zaplňování je podle teorie PBPS dána automaticky, geneticky. Dítěti se navíc
tato nová role pravděpodobně zalíbí, začne rozvíjet své schopnosti empatie, pomoci, /dosti
často potom takový člověk vyhledává profesní uplatnění v pomáhajících profesích/, začne
nevědomě odmítat pomoc pro sebe, přijímat. Jeho energie tak bude proudit jednosměrně.
Následky se projeví tím, že se z malého dítěte stává zachráncem, připraveného udělat téměř
cokoliv pro záchranu druhých. Mladý jednice se začne domnívat, že vládne mocí a vlastní
důležitostí, dítě už poté k sobě nemusí nikoho pustit.
Albert Pesso se narodil roku 1929 do židovské rodiny v New Yorku, kořeny rodiny
sahaly až do bývalé Jugoslávie. Vyrůstal v Bronxu. Jeho prvním vzorem vyl vzpěrač, Pesso
poté sám začal vyučovat akrobacii, vždy však více zdůrazňoval estetickou složku. Přiklonil se
k tanci, více se věnoval modernímu tanci. Navštěvoval taneční kurzy, tanec poté také sám
vyučoval. Stěhuje se od původní rodiny, studuje /psychoanalýza, hlavně Freud/. Otvírá svou
vlastní taneční školu.
Diane Boyden-Pesso se narodila v témž roce v rodině umělců. Vzhledem k otcově
výbušné a násilnické povaze otce s matkou a spolu s dvěma mladšími sourozenci opakovaně
rodinu opouštěla. V útlém věku se rozhodla se stát tanečnicí, což se jí také podařilo.
S ohledem na finanční situaci rodiny zakládá ve věku 14 let vlastní taneční školu, zároveň
studuje hru na klavír a housle, step, akrobacii a balet.
Oba manžele v době jejich prvního setkání upoutala jejich osobnostní vyzrálost,
schopnost a ochota na sobě tvrdě pracovat, jít si za svým cílem, zajímat se o druhé lidi, umět
s nimi pracovat, učit je. Stali se manželi, pracovali společně jako profesionální učitelé tance.
Postupem času se jim narodily tři dcery. Po narození třetí dcery se jejich zájem odklání
směrem k rozvoji nové psychoterapeutické metody, i proto Pesso získává vzdělání v oboru
psychologie. V roce 1961 jsou oba u zrodu nové metody Psychomotor Therapy, oba i nadále
aktivně vyučovali tanec.
Použitá literatura:
Perquin L. – Článek se sborníku Capita Selecta autorů Pessa a Perlina
Pesso Albert, Boyden – Pesso Diane, Vrtbovská Petra – Úvod do PBSP, Praha 2009
Materiály z Pesso výcviku, ukonč. 2004, neoficiální překlad
Internet – Pesso, Siřínek
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Petra Valentová: ASPERGERŮV SYNDROM NEJNEVIDITELNĚJŠÍ
POSTIŽENÍ Z NEVIDITELNÝCH
1. Úvod.
2. Definice Aspergerova syndromu.
3. Přijetí diagnozy
4. Nulová empatie
5. Lidé s pozitivní nulovou empatií
6. Systematizace
7. Genetika
8. Závěr
9. Použitá literatura

„Deštník autismu je obrovský.
V jeho mezích je široká škála schopností i neschopností; široká škála rozdílů.
Je to proměnlivá diagnóza, která nemá ani jednoznačný začátek, ani určitý konec.
Vědci si nejsou jisti, jak vzniká. Pedagogové debatují o tom, jak jí zvládnout.
Psychologové mají zmatek v tom, jak rozlišovat mezi jednotlivými nálepkami.
Rodičové nemají jistotu, jak si s tím vším poradit.
A ti s autismem jsou často úplně bez hlasu.
Autismus se dotýká mnohých a stejně je to jedna z nejvíce nepochopených vývojových poruch."
(Willie, 1999)
"Autismus znamená, že musím vědecky porozumět tomu, co ostatní lidé intuitivně vědí. "
Mark Segar, britský autista, který ve 23 letech spáchal sebevraždu
" Mám velký talent být tzv. normální, ale nejsem sama sebou. "
" Autismus není negativní, ponižující je, že jste jiní a jinakost není akceptována. "
Temple Grandinová
„Abyste se stali vynikajícím vědcem nebo skvělým umělcem, musíte mít alespoň nějaké
znaky Aspergerova syndromu, které vám umožní odpoutat se od tohoto světa.“
Hans Asperger
1. ÚVOD
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Vítejte ve světě Aspergerova syndromu. Jak je z uvedených citátů patrné, lidé s
Aspergerovým syndromem si plně uvědomují, že žijí, prožívají, nerozumí a jsou nepochopeni.
Na první pohled je nepoznáte. Možná vás jen upoutá nějaký detail, který neladí s vaším
vědomím, jak by měli lidé vypadat, jak by se měli chovat, jak by měli mluvit. A možná si
řeknete, že to dítě je nevychované, drzé a že ten dospělý muž, či žena by už mohli vědět, jak
by se měli chovat.
Lidé s Aspergerovým syndromem vnímají svět jinak než ostatní. A tak jak oni připadají
zvláštní nám, tak stejně jsme my zvláštní pro ně. Jsme pro ně záhadou. Velmi často se trápí
otázkou, proč jim neřekneme, co chceme? Proč jim říkáme tolik věcí, které nemyslíme vážně?
Proč nás zajímá postavení lidí ve společnosti, když můžeme s každým jednat stejně? Proč
máme tak složité citové vztahy? Proč používáme tolik komunikačních signálů a jak je možné,
že se v nich vůbec vyznáme? Jak je možné, že zvládáme směsici zrakových, sluchových,
čichových, dotykových a chuťových podnětů, aniž bychom se zmítali ve zmatku? A proč ve
srovnání s nimi uvažujeme tak nelogicky?
Lidé s Aspergerovým syndromem představují menšinu populace. Způsob, jakým vnímají svět
je plně pochopitelný jen pro ně. Můžeme na nich mnohé obdivovat, ale mnohé nás i mate. I
přes všechny nácviky sociálních dovedností, individuální, či skupinové terapie se neumějí
změnit a řada z nich ani nechce. I tak potřebují naši pomoc, aby se lépe orientovali ve světě,
přizpůsobili se mu a mohli své schopnosti účelně využívat. Aby se děti s Aspergerovým
syndromem mohli stát soběstačnými dospělými s Aspergerovým syndromem.
K tomu všemu potřebují, aby rodiče, příbuzní a odborníci nejdříve pochopili, jak lidé s
Aspergerovým syndromem vnímají svět. Velkou tíhu a zodpovědnost nesou právě rodiče dětí.
Jsou vystaveni obrovskému tlaku od společnosti, protože žádné dítě se nenarodí a nekřičí do
světa, že má Aspergerův syndrom. Cesta k tomuto poznání je těžká a rodiče velmi často
oscilují mezi láskou, únavou, bezmocí a nenávistí. Pocity viny, selhání a vlastní nedokonalosti
jsou na denním pořádku. I přesto je nutné se snažit lidem s Aspergerovým syndromem
porozumět a pochopit je, protože jinak bude jakákoli pomoc zbytečná.
Lidem s Aspergerovým syndromem příroda dala do vínku mnoho starostí, ale nepochybně i
mnoho velkých darů, nad nimiž mohou "běžní" lidé je žasnout . 1
Chtěla bych v této práci ukázat na zajímavou skutečnost. Vědomosti o Aspergerově
syndromu, získáváme pozorováním, povídáním si s lidmi s Aspergerovým syndromem,
srovnáváním s většinovou populací a vyhodnocováním těchto faktů. K vyšetřování používáme
1
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vysoce specializované škály a dotazníky (CARS, ADOS, ADI-R, ABC atd.). Pomocí
psychologických testů a škál se stanovujeme mentální úroveň dítěte (standardními i
speciálními testy - S-B, Gessel, PEP, APEP atd.). Protože neexistují žádné biologické testy
pro diagnozu, spoléháme se čistě na charakteristiky týkající se vývoje a chování.
Simon Baron - Cohen, profesor vývojové psychopatologie na Cambridské univerzitě se
pokouší nalézt odpověď na otázku, proč jsou někteří lidé nepochopitelně krutí. S obvyklou
odpovědí, že jsou lidé prostě "zlí" se nespokojuje a pátrá po hlubších, vědecky doložitelných
příčinách krutého chování. Za hlavní příčinu krutosti považuje sníženou nebo úplně chybějící
empatii, která je společným příznakem některých duševních poruch - hraniční poruchy
osobnosti, psychopatie, narcistické poruchy, ale také autismu a Aspergerova syndromu. V
některých případech může být chybějící empatie nebezpečná, v jiných může být jejím
důsledkem odlišný, někdy prospěšný pohled na svět. Aby lépe porozuměl důvodům chybějící
empatie, zkoumá její biologické základy - empatický mozkový obvod, genetické
predispozice, vlivy prostředí a výchovy, včetně zanedbávání a zneužívání dětí.2
A právě jeho vědecké zkoumání přináší nové pohledy na svět lidí s Aspergerovým
syndromem, které dle mého názoru jasně korespondují se známými skutečnostmi a vědecky je
doplňují.
2. DEFINICE ASPERGEROVA SYNDROMU
Aspergerův syndrom (AS) patří mezi poruchy autistického spektra. Vyznačuje se především
potížemi v komunikaci a sociálním chování, které jsou v rozporu s celkově dobrým
intelektem (u některých jedinců může být i nadprůměrný) a řečovými schopnostmi (pasivní
slovní zásoba bývá bohatá, vývoj řeči není opožděn). Jedná se o celoživotní handicap.
Lidé s Aspergerovým syndromem mají problémy s navazováním přiměřených vztahů s
druhými lidmi. Mají problémy v porozumění základním pravidlům v sociální interakci.
Jinými slovy, mají potíže v tom, jak mohou druhým lidem dát vhodným způsobem najevo, že
je konverzace s nimi zajímá či naopak, kdy mohou vstoupit do konverzace druhých lidí, jak
naslouchat druhým lidem a jak vhodně reagovat v různých situacích s využitím řeči těla.
Jejich komunikační dovednosti jsou slabé a následkem toho se pak raději interakce s druhými
lidmi vyhýbají nebo se chovají nevhodným způsobem. Obtížně chápou mimoslovní
komunikaci. Mimika i gesta bývají u lidí s AS omezené. Někdy mohou negativně reagovat na
změny, mohou lpět na rituálech či nutkavě vykonávat určité činnosti. Pokud má vše svůj
2
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standardní denní režim a řád, cítí se lidé s AS bezpečněji a jistěji. Tento fakt ale způsobuje, že
se snižuje jejich schopnost reagovat flexibilně v sociálních situacích. Mnozí lidé s AS mají
nestandardní zájmy (někdy až nutkavého charakteru, kterým podřizují náplň všedního
dne).Souhrnně toto vše nazýváme sociální dovednosti. Pokud člověk tyto základy zvládá, daří
se mu ve společnosti druhých lidí, umí si najít přátele a toto přátelství si udržet.
Po odborné stránce vysvětlení AS : - je porucha autistického spektra vyznačující se narušením
v oblasti sociální interakce, komunikace a představivosti. Stejná triáda postižení se projevuje i
při dětském autismu a atypickém autismu. Při Aspergerově syndromu je však hloubka
postižení zpravidla mírnější než při ostatních poruchách autistického spektra.
Mezi odborníky probíhá diskuze, jestli existuje rozdíl mezi Aspergerovým syndromem a
vysoce funkčním autismem. V současné době je Aspergerův syndrom považován za
samostatnou nozologickou jednotku. Tvrdit, že Aspergerův syndrom je mírnější formou
autismu, je značně zjednodušené. Aspergerův syndrom má svá specifika i problémy, které
mohou být stejně závažné, i když kvalitativně odlišné od ostatních poruch autistického
spektra. 3
Kateřina Thorová rozlišuje nízko funkční a vysoce funkční Aspergerův syndrom. Děti s nízko
funkční variantou mají těžké problémové chování, které je jen málo ovlivnitelné. Tyto děti
úzkostlivě vyžadují dodržování rituálů od svého okolí. Jejich chování je výrazně repetitivní a
mívají velice nízkou frustrační toleranci. Navazují kontakt s ostatními bez ohledu na situaci
nebo kontakt tvrdohlavě odmítají. Nejsou schopny emocionální vzájemnosti ani sociálně
přiměřeného chování. Jejich kognitivní schopnosti jsou obvykle v pásmu podprůměru, často
se u nich objevuje hyperaktivita a poruchy pozornosti. Při vysoce funkčním AS chybí výrazně
problémové chování a neochota ke spolupráci. Tyto děti sice mají své vyhraněné zájmy,
dokážou se věnovat i jiným činnostem. Jejich emocionální reakce se od vrstevníků liší jenom
mírně, v sociálním kontaktu působí naivně a nezrale. Mívají průměrné až nadprůměrné
intelektové schopnosti. Většina jedinců s AS se nachází někde na kontinuu mezi těmito
dvěma póly.4
Brenda Boyd taky popisuje tuto odlišnost jako metaforu „planety Asperger“, imaginární
planety, na které žijí jen lidé s AS:
3
4
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„Na planetě Asperger pokrytectví a podvádění vůbec nejsou známy. Oceňuje se individualita,
prostor, soukromí a svoboda bez jakéhokoli donucování. Organizování do různých sociálních
skupin či poslušnost vůdci, je tu prakticky vyloučeno. Jejich zákony jsou založeny na jasných
morálních standardech. Návštěvníci planety se někdy cítí zaskočeni otevřeným a přímým
jednáním domorodců, ale pokud si na ně zvyknou, shledají toto chování originálním a
osvěžujícím. Na této planetě se nic neskrývá a nepředstírá. Emoce se vyjadřují se stejnou
otevřeností, což brání tomu, aby se emoční zranění zanítila. Proto zde není prostor pro
pokrytectví, hořkost, nevraživost, zášť nebo psychický nátlak.“ 5
Odborníci se shodují v tom, že lidi s AS nelze napravit či vyléčit, cílem intervence je
napomoci vzájemnému pochopení, v některých případech i vzájemnému propojení jejich
světa se světem ostatních lidí.6
3. PŘIJETÍ DIAGNOZY
Tato diagnóza je lidmi s Aspergerovým syndromem a také osobami v jejich okolí vnímána
různě. Pro některé lidi je to ponižující nálepka, které přesně nerozumí. Často je ale vnímána
pozitivně, jako jakýsi druh odpovědi na otázku, kterou si mnozí kladou a ta zní: „Proč je pro
mne tak těžké mít přátele a komunikovat s lidmi normálně?“ Robinson popisuje den, kdy se
dověděl o existenci AS a uvědomil si, že je jím nejspíš také postižen, jako velice pozitivní.
Bylo mu tehdy už víc než 30 let: „Najednou všechno začalo dávat smysl a mnoho mých
otázek tím bylo zodpovězeno. Nejsem na světě jediný a dokonce nás je tolik, že pro nás mají
jméno,“ byla jeho první myšlenka po zjištění, že má Aspergerův syndrom. 7
Clarke a Amerom zjistili, že zatímco rodiče a pečovatelé o děti s AS považovali tento
syndrom za neurologickou poruchu, kterou je nutné eliminovat, jedinci s AS byli na svůj
syndrom hrdí a sami se považovali za neurologicky odlišné, ne postižené. 8
McLaughlin zmiňuje britského chlapce, kterému bylo v době diagnostiky 15 let. Informace o
specifikách jeho diagnózy mu poskytla mechanismus, který dával význam jeho předchozímu
jednání. Popisuje také i případy, kdy se dospívající staví k diagnóze negativisticky, vnímají ji
5
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jako nemoc. Na rozdíl od dočasných chorob Aspergerův syndrom není možné vyléčit a
chronicky zasahuje do toho, jak vnímají a jednají během celého svého života.9
Umělci Petru Myersovi, posloužila diagnóza Aspergerova syndromu jako vodítko k
pochopení toho, proč a jak je rozdílný od většiny lidí. Taky to znamenalo, že se nemusí
společensky přizpůsobovat, pokud to pro něj není přirozené. Po přijetí diagnózy se mu
otevřely nové dveře ke kontaktu s lidmi, kteří jej akceptují a váží si ho.10
Terapeutka Linda Cecavová na své webové stránce popisuje pozorování, že „děti a dospělí s
vysoce funkčním autismem to mohou mít někdy těžší než lidé s vážnější formou autismu. V
dětství mnoho rodičů a odborníků čeká na to, až z ‚divného chování‘ dítě vyroste. S dítětem
může být potom zacházeno jako se zdravým, rozmazleným, tvrdohlavým nevychovancem.
Rodiče mají pocit viny a selhání a nikdo jim neporadí. Někdy trvá dlouhá léta, než dítě
dostane diagnózu. Jestliže dítě diagnózu má, může být pro rodiče velice těžké vysvětlovat
okolí, že dítě není tak úplně zdravé. Zvlášť prarodiče a známí se někdy snaží rodinu
napomínat a poučovat ve výchovných postupech.“ 11 12
4. NULOVÁ EMPATIE
Ve své knize " Věda zla" se Simon Baron - Cohen zamýšlí nad otázkou, proč jsou lidé zlí ,
proč jsou někteří lidé schopni krutosti a jeho cílem se stalo nahradit nevědecký pojem " zlo"
vědeckým pojmem " empatie" . Ponořil se do svého zkoumání hlouběji a zabýval se
mozkovými základy empatie a dalšími biologickými, ale i sociálními determinanty. A to tak,
že zkoumal mozky lidí neurozobrazovacími metodami. Zaměřil se na fungování empatických
mozkových obvodů - mediální prefrontální kortex, orbitofrontální kortex, frontální
operculum, gyrus frontalis inferior, anterior insula, anteriorní cingulární kortex,
temporoparientální junkce na pravé straně mozku, sulcus temporalis superior,
somatosenzorický kortex, lobulus parietalis inferior a amygdala.
Empatii definuje jako " schopnost identifikovat, co si někdo jiný myslí nebo cítí a reagovat na
myšlenky a pocity druhého člověka přiměřenou emocí ".
9
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Ve své knize prezentuje nový pohled na skutečnosti a několik kategorií staré psychiatrie
předefinuje jako příklady nulové empatie. Nulovou empatii dále dělí na negativní a pozitivní.
Rozlišuje mezi třemi formami nulové negativní empatie - hraniční ( typ H ), narcista ( typ N ),
psychopat ( typ P ). Psychiatrie seskupuje tyto tři typy osobností s negativní nulovou empatií
pod hlavičku " poruchy osobnosti " . Baron - Cohenovi se podařilo prokázat, že typy H a P
vykazují abnormality v empatickém obvodu mozku, pro typ N toto predikuje, protože se tím
ještě studie nezabývaly. Jejich abnormální, kruté a antisociální chování vysvětluje právě
permanentně nízkou aktivitou empatického obvodu, genetickými predispozicemi a vlivy
prostředí a výchovy. 13
5.LIDÉ S POZITVNÍ NULOVOU EMPATIÍ
Skutečnost, že někdo má nulovou empatii nevede nevyhnutelně ke krutému či antisociálnímu
chování. Pokud má člověk problém s empatií, může mu to způsobovat společenské potíže, ale
skutečnost, že někdo má dobrou empatii, ještě automaticky neznamená, že jeho chování bude
etické a prosociální. Lidé s pozitivní nulovou empatií mají také pozoruhodně precizní a
exaktní myšlení. Tito lidé jsou nositeli Aspergerova syndromu. V jejich případě jsou
problémy s empatií spojeny s takovým fungováním mozku, s takovým způsobem zpracování
informací, který může vést k velkým talentům. Způsob, jakým jejich mozek zpracovává
informace vede tyto lidi k tomu, aby nebyli amorální, ale paradoxně a naopak, aby byli
extrémně morální - supermorální.
Takže lidé s negativní i s pozitivní nulovou empatií vykazují abnormality ve stejných
oblastech mozku, ve stejných místech empatického obvodu. V čem se tady liší ? 14
6.SYSTEMATIZACE
Systematizace znamená schopnost identifikovat a analyzovat měnící se vzorce, přicházet na
to, jak věci fungují. Změny v tocích informací se dějí ve světě každý den, každou chvíli a tyto
změny jsou buď náhodné nebo nenáhodné. Pokud je změna nenáhodná, obsahuje v sobě
nějaký vzorec a lidský mozek je vyladěný na to, aby takové vzorce identifikoval. V tomto
smyslu je slovo vzorec jiným výrazem pro slovo opakování. Zaznamenáme, že stejná
sekvence informací již proběhla v minulosti. Míra schopnosti identifikovat tyto vzorce je u
13
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různých lidí různá. Lidé s Aspergerovým syndromem mají mozek, který dokáže identifikovat
vzorce absolutně výjimečným způsobem. ( Baron-Cohen)
Mozek pátrá po vzorcích z různých důvodů. Vzorce nám umožňují předvídat budoucí dění a
jejich identifikace nám umožňuje přímý přístup k pravdě. Pravda dle Baron-Cohena jednoduše a jasně řečeno - jsou opakující se verifikovatelné vzorce. Někdy těmto vzorcům
říkáme pravidla, zákony či zákonitosti.
Někdy pravda není tak úplně užitečná, někdy může být velmi užitečná, někdy může zrcadlit
přirozené vzorce.
Fascinace vzorci je to, co vede lidi k objevům nových skutečností. Babyloňané objevili
skutečnost, že pokud se průměr kruhu rovná jedné, obvod tohoto kruhu se bude rovnat č. pí
( 3.1415...). Archymédés ji o něco později matematicky vyjádřil. Albert Einstein ji skoro o
dva tisíce let později prakticky uplatnil v teorii relativity.
A byla to právě lidská mysl, která viděla ten stejný vzorec, opakující se ve světě, nezávisle na
čase a době, ve kterém ten který člověk žil.Vzorec nezávislý na čase. Systematizující mysl
vystupuje z času, aby nalezla pravdy, které se objevily v minulosti a prokazatelně se objeví
také v budoucnosti. Pozoruhodná lidská schopnost systematizovat umožnila člověku
porozumět systémům tak malým, jako je buňka, i tak velkým, jako je naše sluneční soustava.
A stavět či budovat systémy tak malé, jako je jednoduchá rovnice a tak velké, jako je
vesmírná stanice.
A právě lidé s Aspergerovým syndromem mají svůj mechanismus systematizace vyladěný na
maximální úroveň. Systematizují každý jednotlivý okamžik svého bdělého života. Vidí
vzorce, který nikdo jiný nevidí. Jejich originální vnímání jim umožňuje vidět vzorce tam, kde
se jiní mnohokrát dívali a žádný vzorec nespatřili. Bohužel umí vnímat pouze jeden vzorec v
daném momentě. A za to platí vysokou cenu. Například, sedí li vaše dítě s Aspergerovým
syndromem u svého počítače a vy vejdete do místnosti a jen rozhrnete závěsy na okně, toto
vyrušení může vést až k záchvatu paniky. Reakce dítěte se samozřejmě může pohybovat na
škále od úleku až po paniku. Prožívají změnu jako něco extrémně obtížného. Neumí se se
změnami vyrovnat
Chování druhých lidí hodnotí stejně rigidně jako hodnotí chování neživých objektů. Fakta
jsou buď pravdivá nebo nepravdivá. Svět je buď černý nebo bílý. Neexistuje žádný prostor
pro odstín šedi. Ozvou se pokaždé, když někdo poruší nějaké pravidlo a to i nedůležité.
Obviňují jiné lidi z neupřímnosti, když se jejich činy jenom nepatrně odchylují od jejich slov.
Dokonalost definuje systém. Neexistuje prostor pro přetvářku, metaforický jazyk, neurčitost
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či bezcílné tlachání. Relevantní jsou pouze fakta. Žijí ve světě, který chtějí mít úplně pod
kontrolou.
Odvrácená strana pozoruhodné systematizace je totální nezájem o svět, ve kterém neplatí
žádné zákony, žádná pravidla a nejlepším příkladem takového světa je svět emocí. Svět citů a
pocitů je světem bez zákonitostí. Zde neexistují žádná neměnná pravidla jako v matematice, či
fyzice. Životy normálních lidí jsou přesyceny emocemi a jejich chování je nepředvídatelné.
Nelze přesně určit to, jak se někdo cítí. Součástí empatie je i schopnost současně udržet krok s
různými úhly pohledu a s různými fluktuacemi emočních stavů v sociálních interakcích a to
všechno ve vysoké rychlosti. Bez pravidel a tudíž pro lidi s Aspergerovým syndromem zcela
nepochopitelné a značně stresující.
A zde se nám ukazuje spojitost mezi systematizujícím a empatickým mechanismem: když
máte vysokou úroveň systematizujícího mechanismu, nezabýváte se emocemi, protože
potřebujete přesnost. Chování jiných lidí je mimo možnost pochopení a porozumění a empatie
není možná.
I když reakce na změny mohou být panické a skutečnost nulové empatie může být sociálně
invalidizující, láska ke vzorcům může vést k tomu, že tito lidé vidí věci, které jiní lidé vidět
nedokážou. Lidé s pozitivní nulovou empatií sehráli v historii vývoje lidstva významnou roli,
protože dospěli k pozoruhodným a originálním objevům v matematice, fyzice či chemii a
nebo pro nás vytvořili neuvěřitelně krásnou hudbu či jiná umělecká díla.
Lidé s pozitivní nulovou empatií se navzdory nízké empatii obvykle nechovají antisociálně
nebo krutě k jiným lidem. Mnoho těchto lidí se chová k jiným lidem jako k věcem., ale
naštěstí to obvykle nevede k žádnému vážnému ublížení. Třeba vás zcela ignorují, přehlíží,
jakoby vás neviděli, ale není v tom žádný úmysl či záměr ublížit. Do jisté míry mají všichni
rodiče zkušenost s tím, že se k nim dítě chová pouze jako k objektu uspokojování svých
potřeb. Nevidí potřeby ani pocity svých rodičů. Normální děti v jisté chvíli zjistí, že rodič je
již unavený nebo nervozní a vědí, kdy přestat obtěžovat. Děti s Aspergerovým syndromem
jsou zcela slepé ke skutečnosti existence pocitů jiných lidí. A to je může vést k prosazování
svých vlastních potřeb bez ohledu na jiné osoby. Nepodobají se však výše zmíněným
psychopatům. Je tomu tak proto, že rozvinuli své morální postoje díky systematizujícímu
mechanismu, zatímco normální jedinci mají své morální cítění obvykle díky empatii. Mají
silnou touhu žít podle pravidel a od ostatních očekávají totéž. Mají neporušený morální vývoj.
Lidé s Aspergerovým syndromem jsou často první, kdo se ozve a postaví na obranu někoho, s
kým se nezachází férově, protože neférové chování narušuje jejich morální systém, který si
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vystavěli za pomoci čisté logiky. Zaslouží si svůj "pozitivní" statut, jelikož do extrémní míry
systematizují. 15
7.GENETIKA
Rodiče dětí s Aspergerovým syndromem a autismem mají často podobné charakteristiky a to
nám dovoluje uvažovat o genetické determinaci kvalit, o kterých se zde zmiňujeme.
Rodinné studie ukazují, že bratři, sestry a rodiče těchto dětí vykazují nadprůměrnou úroveň
autistických rysů. Dá se tedy soudit, že lidé s pozitivní nulovou empatií se vyskytují v
konkrétních rodinách. Tato skutečnost se potvrzuje jak při používání dotazníku k měření
empatie, tak při rozpoznávání emocí na fotografiích a potvrzuje ji také sledování aktivity
mozku při plnění těchto úloh.
Baron - Cohenovi se podařilo prokázat, že šest genů je silně spojeno s Aspergerovým
syndromem. Jsou to tři geny se vztahem k pohlavním hormonům:
ESR2 - jeden z estrogenových receptorů
CYP17A1 - se vztahem k menstruačnímu cyklu
CYP11B1 - se vztahem k testosteronu
Další tři jsou gen oxytocinu ( OXT ), ARNT1 a HOXA1 - geny se vztahem k empatii.
Tato zjištění otvírají mnoho dalších otázek a směrů výzkumu. 16
8. ZÁVĚR
Věřím, že má práce čtenářům přiblížila svět lidí s Aspergerovým syndromem. Sama jsem
rodičem dítěte s AS a velmi těžko v některých situacích hledám slova, jak vyjádřit své pocity
a nebo popsat skutečnosti, které spolu v životě prožíváme. Slova Baron - Cohena mi přinesla
klid a porozumění. Je opravdu obtížné porozumět chování svého dítěte, protože cítíte, že není
"zlé", ale nechová se ani jako "hodné". Já sama velmi často o sobě mluvím jako o " někom"
kdo je potřebný pro to, aby nakoupil, uvařil, vypral, uklidil, porozuměl a pomohl. Zpočátku,
kdy jsem svému synovi ještě nerozuměla, jinými slovy řečeno, nebyla stanovena diagnoza,
jsem velmi často zažívala pocity méněcennosti, křivdy, bezmoci. I pro něj bylo toto období
velmi náročné, protože jsem na něj reagovala pokaždé jinak a tím jsem mu vytvářela zcela
nesrozumitelný svět.

15
16

S. Baron-Cohen, Věda zla,str. 115-129, Portál 2014
S. Baron-Cohen, Věda zla,str. 131-146, Portál 2014
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Žijeme s Aspergerovým syndromem již pět let. Oba stále zažíváme velké nepochopení od
"normální" společnosti, zároveň se potkáváme s lidmi, kteří Aspergerův syndrom vnímají
pozitivně.
Ptala jsem se svého syna, jestli by mi mohl říct, jakou nejhezčí věc jsem pro něj kdy udělala.
A jeho odpověď zněla : " No přeci to, že jsi moje máma. "
A já mu i bez otázky odpovídám : " Díky tobě poznávám rozdíl mezi tím, co je " normální" a
co je " lidské ". "
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I. Úvod
Když jsem před šesti lety nastupovala do libereckého K-centra jako novopečená vedoucí,
mimo jiné jsem se zavázala, že absolvuji sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik.
Všechno pro mě bylo nové, chodit do práce, ne jen na brigádu, pracovat v malém týmu lidí
(tehdy dvou žen, jež v zařízení už nějakou dobu pracovaly), denně se setkávat s lidmi, pro
které je normální to, co si většina společnosti nedovede ani představit, s lidmi závislými na
drogách. Nějaký výcvik, jak mi to znělo, pro mě byl požadavek na jakýsi kurs. Zázemí velké
organizace mi umožnilo setkávání se služebně staršími kolegy, kteří výcvikem prošli a já
velmi brzy pochopila, že tito lidé vědí nějak víc, znají něco, co ostatní ne, dochází jim věci,
nad kterými se někdy jen usmějí a více je nekomentují… Občas se mi podařilo právě
s těmihle kolegy diskutovat nějakou kazuistiku klienta, jejich pohled pro mě byl vždycky
absolutně překvapující a obohacující. Ten magický sebezkušenostní psychoterapeutický
výcvik mě začal zajímat a moje přirozená ctižádost a zvědavost mě zakrátko přivedla ke
Skálovu institutu.
Jak tedy mohou či využívají zaměstnanci nízkoprahových adiktologických služeb
sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik? Ve své práci bych se ráda věnovala jak
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teoretických aspektům nízkoprahové práce s drogově závislými z pohledu psychoterapie, co
musí pracovník vědět a znát, i praktickým zkušenostem absolventů sebezkušenostních
psychoterapeutických výcviků, jež v těchto zařízeních pracují.

II. Nízkoprahové služby pro drogově závislé
Chceme-li se blíže seznámit se systémem péče o drogově závislé v České republice, můžeme
se na něj podívat ze dvou různých aspektů.
a) Prevenci můžeme dělit na primární, sekundární a terciární, přičemž primární prevencí se
rozumí aktivita, při které jsou oslovováni lidé, jež nemají s drogami žádnou zkušenost a touto
činností se předpokládá, že se takovému zážitku pomůže zabránit. Hovoříme-li skutečně o
primární prevenci, nejedná se o nahodilou akci, ale promyšlený systém kroků, setkávání a
aktivit s žáků a studentů s odborníky, kteří se tímto druhem prevence zabývají. V zahraničí je
normální, že programy primární prevence začínají již v mateřských školách, u nás zatím
takové nejsou. Z výzkumů se ukazuje, že právě v dlouhodobosti těchto činností a lidech, kteří
se jim musí dlouhodobě věnovat, tkví jejich velký úspěch. Dříve, možná i nyní
v populistických krocích některých samospráv, je za primární prevenci chybně považována
např. jednorázová akce fotbalových utkání apod.
Klinika adiktoligie, 1. LF UK a VFN v Praze, se podílela na vytvoření mezinárodního
projektu preventivní metodiky Unplugged, kterou vytvořil EUDAP (European Drug Addiction
Prevention), resp. na výzkumu a evaluaci, ten je zaměřen na prevenci užívání návykových
látek. Z dosavadních výsledků vyplývá, že program snižuje užívání tabáku, výskyt opilosti a
počet uživatelů konopných a těkavých látek mezi žáky, a to až o 30%. Konečné výsledky z
evaluací budou dostupné v roce 2016. V jiných testovaných evropských zemích k tak
výraznému snížení nedošlo, důvodů je mnoho a jsou spíš na širší diskusi o primární prevenci.
„Některé studie prokazují, že časná iniciace užívání návykových látek může působit jako
rizikový faktor častějších či vážnějších problémů v dospělosti, jak u chlapců, tak u dívek
(např. Andersen et al., 2003, Griffin et al., 2010). I přesto, že některé jiné studie vztah časného
užívání a problémů v dospělosti nepotvrdily (Wells et al., 2004), odsunutí užívání návykových
látek z časné adolescence do pozdější je důležitým cílem preventivních aktivit (Pitkanen,
2005, Griffin et al., 2010), a to nejen z důvodu škodlivého vlivu návykových látek na
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biologické a mentální funkce dospívajících.
V posledních desetiletích bylo publikováno mnoho studií o tom, že různé vzorce chování a
postoje rodičů mohou být z hlediska ochranných a rizikových faktorů přímo spojeny s
užíváním drog dětmi/dospívajícími (Brook et al., 1990; Petraitis et al., 1995; Steinberg et al.,
1992; Mendes et al., 1999; Simons-Morton et al., 1999; Velleman et al., 2000).
Dalším z rizikových faktorů přispívajících k iniciaci či rozvoji užívání návykových látek
mohou být např. nepříznivé rodinné vztahy (Tu et al., 2008), ale také nízká angažovanost
rodičů v souvislosti s dodržováním určité disciplíny svých dětí (Anthony et al., 2005).
Nejenom proto se jako velmi žádoucí ukazuje zapojení rodičů do preventivních aktivit a
intervencí zaměřených na děti a mládež, jelikož jejich role je v preventivním působení
neopomenutelná (Griffin et al., 2010). Pro vyšší efekt preventivních aktivit je vhodné zařazení
zejména rodičů dětí ve věku 12 až 13 let.“[1]

Termín sekundární prevence se obvykle používá pro včasnou intervenci, poradenství a léčbu,
má předcházet vzniku, rozvoji a přetrvání závislosti u osob, které už drogy užívají nebo jsou
na nich závislí.
Terciární prevence má předcházet vážnému či trvalému zdravotnímu a sociálnímu poškození z
užívání drog. V tomto smyslu je terciární prevencí: (1) resocializace či sociální rehabilitace u
klientů, kteří prošli léčbou vedoucí k abstinenci nebo se zapojili do substituční léčby a
abstinují od nelegálních drog, (2) intervence u klientů, kteří aktuálně drogy užívají a nejsou
rozhodnuti užívání zanechat, souborně zvané Harm Reduction – zaměřují se především na
snížení zdravotních rizik, zejména přenosu infekčních nemocí při nitrožilním užívání drog. [2]
Karel Nešpor a Ladislav Csémy popisují v knize Léčba a prevence závislostí kapitolu Mírnění
škod takto (s. 116): „Postupy typu Harm Reduction získaly na významu zejména v souvislosti
s epidemií HIV/AIDS. Jejich základní myšlenkou je zhruba toto: Jestliže není možné nebo
realistické nabízet pacientovi léčení zaměřené na abstinenci od návykových látek, snažíme se
alespoň mírnit škody, které pokračující užívání drog nebo alkoholu s sebou přináší. Další
výhodou těchto programů je to, že se někdy podaří navázat s klientem dobrý terapeutický
vztah a on je později ochoten přijmout nějakou formu intenzivnější léčby.
Mírnění škod (harm reduction) zahrnuje některé postupy, o nichž se zmiňujeme na jiném
místě knihy, např. substituční léčbu u závislých na opiátech. Dále sem patří to, že se závislým
na drogách zdarma poskytují čisté injekční stříkačky a jehly, aby se snížilo riziko, že si budou
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jehly půjčovat a šířit tak HIV a hepatitis. Z podobných důvodů se nabízí závislým na drogách
zdarma dezinfekce, prezervativy nebo velmi přístupně psané tištěné instrukce. Některá
zařízení tohoto typu dávají i lehké jídlo, poskytnou krátkodobé přístřeší, možnost osprchovat
se, sociální pomoc, poradenství, týkající se různých oblastí apod.
Výrazem, s nímž se lze v této souvislosti setkat, je „outreach“, což lze volně přeložit jako
„přesahování“ neboli aktivní práce s obtížně kontaktovatelnou částí populace problémových
uživatelů návykových látek. V praxi to znamená, že terénní pracovník nabízí hygienické
potřeby, jehly a injekční stříkačky, prezervativy anebo tištěné materiály s relevantními
informacemi mimo zdravotnické zařízení. Někdy se k takové práci využívají i závislí na
drogách, a to i v případě, že neabstinují, protože mohou mít lepší přístup ke „skrytým
populacím“. Zkušenosti s tímto typem práce má pražské K-centrum.“ [3] Respektive Terénní
programy o. s. Sananim, které zaměstnávají tzv. indigenní terénní pracovníky.
b) Druhým aspektem pohledu je dělení na služby tzv. nízkoprahové, kam patří výše
zmiňovaná K-centra a Terénní programy, a služby léčby a resocializace. Léčbu přitom
můžeme dělit na ambulantní a pobytovou, krátkodobou, střednědobou a dlouhodobou, na
léčbu ve zdravotnickém zařízení či terapeutické komunitě. I resocializace může probíhat
pobytovou formou, po absolvování střednědobé léčby ji poskytuje např. Advaita, o. s. formou
chráněného či podporovaného bydlení, ambulantní forma resocializace je pak známá jako tzv.
doléčování. Na tento typ práce je kladen velký důraz a je mu přikládán již během samotné
léčby velký význam v prevenci možného relapsu.
K-centra a Terénní programy jsou v České republice sociální služby, některé již také
zdravotnické, registrované podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Obě tyto
služby pak mají přesně stanovené úkony, které ze zákona provádět musí, podle Rady vlády
pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) pak existuje přesná metodika poskytování
těchto služeb. Dodržování této metodiky a tzv. standardů pak kontroluje komise a vydává
certifikát kvality, v současné době platný max. na 4 roky. Držení tohoto certifikátu pak
umožňuje službám žádat RVKPP o finanční prostředky na provoz. Jedním z nezbytných
standardů, tj. standard, který musí být beze zbytku naplněn, je standard o vzdělání vedoucích
pracovníků

K-center.

Tito

musí

mít

vysokoškolské

vzdělání

a

sebezkušenostní

psychoterapeutický výcvik.

III. Psychoaktivní látky
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V kontextu nízkoprahových adiktologických služeb se nevyhneme pojmu psychoaktivní látky.
Autoři Fischer a Škoda ve své publikaci Sociální patologie vysvětlují psychoaktivní látky
takto (str. 88-90): „ Za psychoaktivní látku se považuje každá látka, která ovlivňuje
psychickou činnost. Některé psychoaktivní látky vyvolávají závislost. Potom hovoříme o
návykových látkách. Návyková látka je každá chemická látka, která mění psychický stav a na
kterou se může vytvořit návyk a závislost. V zásadě se rozlišuje závislost fyzická (somatická)
a psychická. Jako fyzická závislost se označuje rozvoj nepříjemných tělesných příznaků (např.
třesu, pocení, křečí, průjmu) po vysazení nebo prudkém snížení pravidelné dávky návykové
látky. Psychická závislost znamená touhu po opětovném navození příjemných duševních
stavů. Fyzická závislost je přítomna několik dnů, nejvýše několik týdnů, psychická závislost
přetrvává mnohem déle. Často je však soubor příznaků komplexnějšího charakteru, a hovoří
se proto o psychosomatické závislosti. Nelegálně šířená a zneužívaná psychoaktivní látka
vyvolávající závislost se často označuje jako droga. Psychoaktivní látky ovlivňují v mozku
normálně existující procesy, které řídí myšlení, motivaci, utváření nálady atd. Požívání těchto
látek má dlouhou historii, důvodů pro jejich užívání je celá řada. Nejčastěji se jednalo o
povzbuzení, prožívání příjemného stavu jiným způsobem nedosažitelného apod. Těchto látek
je velké množství, účinky při požití jsou různé.
V Mezinárodní klasifikaci nemocí (MKN-10) jsou jako psychoaktivní látky označeny právě
takové látky, které vyvolávají závislost.
V určitých sociokulturních prostředích může být k užívání určité látky vyšší míra tolerance.
Hovoříme-li o sociokulturním prostředí, je třeba zmínit rovněž tři kategorie používání
psychoaktivních látek z hlediska legality:
1. Mnohé z psychoaktivních látek se používají jako medikamenty, resp. součásti
medikamentů. Již dlouhou dobu jsou známy a využívány účinky psychoaktivních látek
v oblasti tlumení bolestí, zejména dlouhotrvajících a intenzivních, navozování spánku či
naopak bdělosti a povzbuzení, ovlivňování poruch nálady, zmírňování úzkosti atd. Ve
vyspělých zemích představují medikamenty s obsahem psychoaktivních látek až třetinu všech
preksribovaných léčiv.
2. Druhou kategorii představuje nezákonné zneužívání psychoaktivních látek. Většina zemí
světa postavila v rámci mezinárodních úmluv mimo zákon užívání k jiným než lékařským
účelům opiátů, hašiše, halucinogenů, kokainu a jeho derivátů, mnoha stimulancií, mnoha
hypnotik a sedativ a obchodování s nimi. Vedle těchto látek pokládají některé země či místní
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jurisdikce za nelegální i požívání alkoholu, inhalačních látek (zejména organická
rozpouštědla), některých léčiv apod. Skutečnost, že užívání těchto látek (a samozřejmě i jejich
přechovávání či obchodování s nimi) je považováno za ilegální, přispívá k vytváření pojetí
určité atraktivity psychoaktivních látek a posiluje identifikaci jejich uživatelů s určitou
subkulturou.
3. Třetí kategorií je legální používání psychoaktivních látek nejčastěji v běžně dostupných
výrobcích, např. poživatinách. Účel těchto výrobků je rozmanitý a nemusí být nutně spojen
s účinkem té které psychotropní látky, kterou výrobek obsahuje. Např. alkoholické nápoje
mohou být použity „pro zahřátí“ (např. grog), pro uhašení žízně (např. pivo, vinný střik) nebo
mohou mít symbolický význam (např. mešní víno jako symbol krve Páně). Nicméně je třeba
zdůraznit, že ačkoliv jsou výrobky s obsahem psychoaktivních látek používány k jiným
účelům, nelze se vyhnout účinku dané psychoaktivní látky na psychiku člověka. Nejčastěji
používanými látkami této kategorie jsou kofein a s ním související stimulancia (thein,
theobromin, theofylin) běžně užívaný ve formě kávy, čaje či tzv. energidrinků (např. Red Bull,
Semtex), dále nikotin a jeho užívání v širokém sortimentu tabákových výrobků a pochopitelně
alkoholické nápoje ve všech formách.
Pojetí legálnosti používání některých typů psychoaktivních látek vychází spíše z historických
a sociokulturních souvislostí než z aktuálních lékařských či neurofyziologických poznatků.
Mnozí psychofarmakologové dnes upozorňují, že např. alkohol nepředstavuje o nic menší
nebezpečí než tzv. tvrdé drogy zahrnuté v mezinárodních konvencích. Závislost na alkoholu a
tabáku, které patří do třetí kategorie a představují „legální“ drogy, přináší větší množství úmrtí
než

zneužívání

všech

ostatních

psychoaktivních

látek

dohromady.

Pokračující

neurofyziologické výzkumy účinků psychoaktivních látek pravděpodobně do budoucna
přinesou redefinici zmiňovaných kategorií psychoaktivních látek a s tím souvisejícího
přístupu společnosti k daným látkám.“ [4]

IV. Zvládání touhy po návykové látce (craving)
Někteří klienti nízkoprahových služeb nejsou schopni začít před léčbou sami od sebe (bez
detoxu) abstinovat. Někteří však ano a s nimi je na místě práce na zvládání cravingu, bažení.
Psychoterapeut by měl umět s klientem najít situace, v nichž se psychická závislost aktivuje a
pracovat společně na jejich eliminaci, vyhýbat se jim. Pokud to z nějakého důvodu není úplně
možné, popisuje Zackon a spol. 10 největších nebezpečí pro závislé na drogách: drogy, lidi,
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kteří je berou nebo místa, kde docházelo k užívání drog (záchodky v obchodních centrech
apod.), negativní emoce jako je hněv, smutek, strach, pocit viny, ale i radost a oslava, nuda,
intoxikace jinou drogou (alkoholem aj.), nežli byla ta původní, tělesná bolest, povídání si o
zážitcích pod vlivem drog, náhlá finanční hotovost, samoléčba psychofarmaky (byť byly
původně předepsány lékařem) a podceňování problému s tím, že si klient připadá vyléčen.
Důležité při práci s cravingem je rozpoznat psychickou závislost i v takových myšlenkách, že
„pro jednou se nic nestane“. Základem pak je nepřipomínat si příjemné prožitky pod vlivem
drogy a je vhodné volit aktivity, které jsou s nimi neslučitelné – např. být s rodinou. Pokud už
se nějaké nutkavé myšlenky na drogy dostaví, je dobré je pouze pasivně pozorovat,
nereagovat na ně, více je nerozvíjet. Tato technika se označuje jako klouzání po povrchu, aniž
by se člověk „namočil“ (surfing). V józe najdeme podobnou techniku, která se používá jako
meditační, s názvem anatar mouna. Znalost surfingu se při práci s bažením ukazuje jako jeden
ze stěžejních, protože klienti často popisují, že nevědí, co s myšlenkami na drogy dělat.
V ideálním případě se klientovi v těžké chvíli podaří hovořit s někým, kdo pochopí a pomůže,
může to být skupina, psychoterapeut, svépomocná organizace, pokud ale nikdo takový
přítomen, musí se situací klient poradit sám. Může si připomínat výhody svého rozhodnutí
k abstinenci, zdravější způsob života, zkusit se přeladit změnou činnosti (jít na procházku,
zacvičit si, napustit si koupel, jít spát, aj.), rozptýlit se tělesnou prací, hudbou, četbou, jídlem,
kulturou. U někoho může také fungovat princip opaku, tzn. vyvolání bezpečných myšlenek
opačného zaměření, např. na kvalitní dlouhodobé životní cíle. Důraz při práci s klientem
klademe na „prostě vydržet“. Krize obvykle netrvá dlouho, rozhodně ne věčně. Touha po
droze nejprve vzrůstá, chvíli trvá a pak opět klesá. Ve výhodě pak je ten, kdo je v okamžiku
krize v nějakém bezpečném prostředí, tj. např. doma.
Anonymní alkoholici zastávají zásadu „abstinovat právě dnes“, která může klientovi ulehčit
otázky na to, jak vydrží abstinovat celý život. „Abstinuji dnes, a zítra se uvidí.“ AA má také
svůj symbol abstinence (velblouda, protože vydrží nepít i 24 hodin), pro některé klienty je
takový symbol atraktivní.

V. Etiologie drogových závislostí
Z pohledu psychoterapie nás napadají mnohé otázky, které se týkají příčin užívání a vzniku
závislosti. Sejmeme-li od uživatele drog jeho drogovou anamnézu, první experimenty a
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zkušenosti s návykovými látkami zpravidla přicházejí velmi časně (samozřejmě existují
výjimky), často jsou během vcelku krátkého období vyzkoušeny mnohé legální i ilegální
drogy. Zajímavou otázkou i pro neabstinující uživatele je, jak se v té době měli a společná
práce na rekonstrukci počátku drogového období a období krátce před ním.
Sociálně patologické chování je ve své podstatě důsledkem působení celé řady
somatopsychosociálních faktorů a je také odvislá o osobnosti nositele. Winkler a Petrusek ve
Velkém sociologickém slovníku (1997) popsali tři základní přístupy k teorii příčin vzniku
sociální deviace a patologie:


Teorie, jež předpokládá existenci určitých typů lidí (kind of people theory), kteří mají
tendenci volit chování mimo společenské normy.



Teorie situační – předpokládá, že určité sociální situace navozují možnosti vzniku a
rozvoje sociální deviace. Takového chování se v podstatě může dopustit kdokoliv.



Teorie konjuktivní – jedná se o kombinaci obou předchozích přístupů. Východiskem
této teorie je, že v určitých situacích se určitý typ lidí bude chovat určitým způsobem.

K vysvětlení příčin a zdrojů sociálních deviací a patologií se používají také teoretické
přístupy, které se snaží objasnit kriminalitu. Tyto jsou velmi dobře propracované, a to ze zcela
pochopitelných důvodů společenského zájmu kriminalitu řešit. Jsou podloženy řadou
výzkumů a pátrání.
O příčinách vzniku závislostního chování hovoříme jako o multifaktoriálních. Ke vzniku a
rozvoji závislosti vedou různé biologické a sociální faktory.

5. a) Genetické dispozice
Zda-li existují nějaké specifické genetické dispozice, které vedou ke vzniku závislostního
chování, není doposud jasně určeno. Závislost jako komplexní porucha či onemocnění se
navíc nevyvíjí pouze na základě genetického podkladu, ale vzniká na základě vzájemné
interakce genetické výbavy s prostředím. Tato problematika se nejvíce zkoumá u alkoholismu.
V roce 1990 publikoval Carmelli a kol. Publikaci Heritability of substance use in the NASNRC Twin Registry, která se zabývá odhadem predispozic dvojčat k alkoholové závislosti.
Prokázalo se, že u jedinců z rodin, kde je otec alkoholik, je pravděpodobnost alkoholismu 10x
vyšší. Mimořádně ohroženou skupinou jsou pak mladí muži, jejichž otec je závislý na
alkoholu. Rodinná zátěž se udává na 64% mužských potomků. Americký alkoholog Jellinek
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zjistil, že potomci alkoholiků mají 10x vyšší pravděpodobnost, že se alkoholiky stanou také.
Je tedy zřejmé, že dědičnost má na vztah k alkoholu vliv.
Mlčoch publikoval v Genetice a alkoholismu (2006) to, jakým způsobem naše geny ovládají
vztah k alkoholu i jiným psychoaktivním látkám. Nic není však dosud jednoznačně určeno a
vysvětlení existuje pouze pro část mechanismu. Jedná se o účast genu, který v mozku
kontroluje receptory pro příjemný pocit a alkohol je jedním z nejsilnějších stimulátorů těchto
receptorů. Alkohol způsobuje pocit radosti a většina lidí, kteří mají s alkoholismem problém,
se vyznačuje defektní formou tohoto genu. Díky němu mají méně receptorů pro radost, a
proto musí pít více, snadněji u nich tedy vzniká návyk. Jedinci z rodin alkoholiků mají
pravděpodobně sníženou produkci endorfinu, který zlepšuje náladu a rozjasňuje náš pohled na
svět a po alkoholu pak sahají proto, že jim dává schopnost plně radost prožít. V současné době
je však známo, že genů pro vztah k alkoholu je mnohem více.
Například američtí oborníci (Blum, Cull, Braverman a Comings v publikaci Höschla Syndrom
narušené závislosti na odměně z roku 1996) našli souvislost mezi výskytem určité genetické
varianty a takovými poruchami chování, jakými jsou nadužívání alkoholu, drogová závislost,
kouření, nutkavé přejídání a obezita, poruchy pozornosti a patologické hráčství. Autoři jsou
přesvědčeni o „hardwarovém“ systému mozku, který je původně určen k tvorbě potěšení a
odměny, jíž dostává při určitém chování.

5. b) Biologické dispozice
Riziko spojené s užíváním psychoaktivních látek může být ovlivňováno fyziologickými
reakcemi, zejména průběhem metabolického zpracování. Někteří tak mohou mít požití látky
zvlášť příjemné pocity a se zpracováním látky nemusí mít žádné zřetelné obtíže, typicky např.
kocovina, proto je zde vyšší pravděpodobnost častějšího a vyššího množství užívání látky.

5. c) Psychické faktory
Pravděpodobnost užívání psychoaktivních látek zvyšuje tendence k:
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Určitému způsobu prožívání, pro něž je charakteristické emocionální ladění spojené se
zvýšenou úrovní aktivace, dráždivosti a labilitou, dále pak se stavy deprese a
anxiozity.



Určitému způsobu uvažování a hodnocení různých situací, kdy někteří jedinci nejsou
schopni posoudit sebe ani okolí odpovídajícím způsobem, mají sklony k
sebepodceňování, či naopak sebe nebo okolí vnímají a hodnotí nepřiměřeně, mají
sklon k přeceňování.



Určitému způsobu chování, kdy někteří jednotlivci mají nižší míru sebekontroly
volních vlastností, mají nižší míru flexibility, nedovedou se učit ze zkušenosti. Vysoké
riziko vzniku závislosti na psychoaktivních látkách mají osoby depresivní, s vysokou
mírou neuroticismu, sociální nonkonformity, zatvrzelosti, u žen pak i osoby s vysokou
mírou extraverze.

Dále mohou pravděpodobnost vzniku a rozvoje závislosti zvyšovat osobnostní rysy. Jedná se
např. o zvýšenou potřebu vyhledávat nové zážitky, sklon k riskantním strategiím, sníženou
citlivost k ohrožení. Jedná se o charakterové dimenze ukazující dle Cloningera na nižší zralost
a cílesměrnost osobnosti a nižší míru sociální citlivosti. Smolík (Duševní a behaviorální
poruchy, 1996) zase udává, že vyšší míru tendence k závislostnímu chování mají jedinci s
poruchami osobnosti a psychickým onemocněním. Tímto se zabývá také Vágnerová v
psychopatologii pro pomáhající profese, 2004. Přítomnost duševní poruchy zvyšuje riziko
vzniku závislosti na psychoaktivních látkách 2,3x. Vysoká míra komorbidity duševních
chorob a užíváním psychoaktivních látek je dávána do souvislosti se společnými
neurofyziologickými abnormalitami těchto osob. Nejasná však zůstává kauzální vazba – tedy
zda duševní porucha vede k užívání psychoaktivních látek, zda naopak užívání
psychoaktivních látek vede k rozvoji duševní choroby, nebo zda-li jsou na sobě oba faktory
nezávislé.
Když už je zde zmíněna potřeba nových zážitků či sklon k riskantním strategiím, nedá mi to,
abych zde nezmínila knihu Koncept kontinua autorky Jean Liedloffové, která mi ukázala
mnohé možnosti v zamýšlení se nad souvislostmi mezi psychickými potřebami jedinců, v
tomto případě dětí.

5. d) Sociální faktory
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Genetické, biologické a psychické predispozice a faktory působící v určitém sociálním a
kulturním prostředí, které ovlivňuje u jednotlivých osob projevy těchto faktorů. Mezi
významné sociální faktory zvyšující sklony a pravděpodobnost rozvoje závislosti mimo jiné
patří:


vliv rodiny (dysfunkční rodina, anormalita rodičů, syndrom CAN apod.)



vliv sociální skupiny (party apod.)



vliv životního prostředí (města, sídliště, vykořeněnost aj.)



sociální konformita (uchování a tvorba sociálních kontaktů a vazeb, např. prostředí
realizace podnikatelských aktivit)

Uchtenhagen vymezuje rizikové faktory prostředí, kam patří např. zařazení do sociální třídy,
vrstevnické skupiny, dále sociální změny, výchovný styl, a řadí se i příslušnost k určité
profesní skupině ohrožené vznikem závislosti na psychoaktivních látkách (lékaři, lékárníci,
chemici, umělci, bohužel stále častěji také sportovci aj.). Vedle těchto faktorů lze uvažovat
také o dalších, jako jsou kulturní normy dané společnosti, její názory a postoje k užívání
psychoaktivních látek, politická linie státu či nižších složek státní správy vůči těmto látkám
atd.
Lloyd uvádí další rizikové faktory, které zahrnují problémy se závislostí v rodině, špatný
školní prospěch, sociální deprivaci, deprese, sebevražedné chování v době dospívání a nízký
věk

počátku

zneužívání

psychoaktivních

látek.

Psychoaktivní

látky

se

stávají

celospolečenským fenoménem, kdy již děti mladšího školního věku vykazují překvapivě
vysokou úroveň vědomostí vztahující se k psychoaktivním látkám.
Vogt upozorňuje na životní etapy člověka, které mohou být charakterizovány vyšší
vnímavostí ke zneužívání psychoaktivních látek. Jde především o počátek dospívání, který
může být provázen experimentováním s drogami, a dále mohou psychoaktivní látky působit
jako kompenzace stresů při nástupu do zaměstnání anebo naopak při odchodu do starobního
důchodu.

VI. Psychoterapie v léčbě závislostí
Psychoterapie je považována za podstatnou součást léčby závislostí na návykových látkách.
Je přitom potřeba mít na paměti odlišnost jednotlivých psychoterapeutických směrů i forem
psychoterapie. K psychoterapii v léčbě závislostí řadíme i rodinnou terapii, využívání
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relaxačních technik nebo terapeutickou komunitu. V odborné literatuře se uvádí, že
kognitivně-behaviorální postupy bývají při léčbě závislostí často účinnější, než psychoterapie
dynamická. Obvykle se také užívá psychoterapie skupinová, oproti individuální.
V nízkoprahových službách pro drogově závislé je nejčastějším psychoterapeutickým
postupem posilování motivace. Motivace je někdy vnímána jako něco, co klient má nebo
nemá. Psychoterapeut by tak měl považovat za správné motivaci k účinné léčbě a ke změně
vytvářet a udržovat. Jedním ze znaků syndromu vyhoření v těchto službách bývá rezignace
terapeuta na práci s motivací klienta, který primárně nepřichází z žádostí o zprostředkování
léčby.
Techniky posilování motivace pocházejí zejména z USA (Miller a spol.) a zahrnují:


Schopnost klientovi naslouchat, komunikovat s ním, snažit se porozumět jeho
problémům a projevovat mu respekt. Terapeut klade klientovi otázky na jeho
problémy s návykovou látkou (zdravotní, psychické, finanční, rodinné a jiné).



Pozitivní zpětná vazba pro klienta, které se týkají pokroku, prací na změně.



Pomoc s uvědoměním si rozporu mezi tím, jak klient žije a tím, čeho by chtěl v životě
dosáhnout, bez konfrontace, pomocí otázek.



Terapeut respektuje klientovi obrany ve fázi práce s motivací, respektuje tím klientovi
okolnosti.



Práce s ambivalencí a otevřená komunikace o ní. Terapeut ji může reflektovat,
nadsadit.



Terapeut podporuje soběstačnost klienta a důvěru ve vlastní možnosti se na pozitivní
změně podstatným způsobem podílet.

I zde se může psychoterapeut setkat, a setkává, s určitými omezeními. Těmi jsou např. život
ohrožující situace pro klienta, kdy terapeut musí jednat direktivně a energicky.
Často se při práci s motivací zapomíná na rodinu klienta, také tady je vhodné a prospěšné pro
ni samotnou i klienta, pracovat. V průběhu samotné léčby a psychoterapie mají pak tito lidé
lepší možnost si uvědomit rozsah a závažnost problému a hledají cestu pomoci s jejím
zvládáním.
Bez práce s rodinnou v rámci motivačních technik se může stát a stává, že se klient dostává
zpět do bludného kruhu, protože právem rozzlobená rodina klientovi vyčítá jeho počínání, ten
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si přestává víc a víc věřit a vrací se zpět k jednoduchým a důvěrně známým řešením svých
problémů. Nebo naopak, především „přepečující“ matky, klienta v zahálčivém způsobu života
podporují tím, že mu dávají v dobré víře jídlo i peníze, a zajišťují mu pohodlný servis.
Rozhodně pohodlnější než práce na sobě samém v rámci léčby, abstinence, změny. Rodina je
z obojího vyčerpaná, vznikají pak spory mezi jednotlivými členy a celému procesu to není ku
prospěchu.
V některých nízkoprahových zařízeních v České republice fungují tzv. svépomocné
rodičovské skupiny, kam mají možnost rodiče uživatelů docházet a sdílet tak společně těžkou
životní situaci. Přece jen se i přátelům těžko svěřuje s tím, že syn či dcera „fetuje“, krade či se
prostituuje. Skupiny fungují na bázi anonymity a diskrétnosti, je výhodou dlouhodobá účast
rodičů v nich, protože „služebně starší“ mohou předávat nově příchozím svoje zkušenosti
s tím, co fungovalo, proč a jak, jak těžkou životní situaci zvládali apod. Při těchto skupinách
bývá přítomen jeden či dva (pár) terapeuti, jednak se stává, že rodiče nemají dostatečné
informace či je mají nějak zkreslené a je potřeba něco ujasnit, vysvětlit, za druhé pak může
být a bývá potřeba odborná pomoc pro rodiče v krizi. Jako příklad dobře fungující rodičovské
skupiny bych uvedla skupinu v K-centru Most, kam někteří členové docházejí již několik let.

VII. Osobnost psychoterapeuta
Jaký má vlastně takový psychoterapeut být? Starý, moudrý, vzdělaný, sečtělý, zkušený… Kdo
na to zná správnou odpověď? Pohybujeme-li se v tématu závislostí, rozhodla jsem se pro
odpověď sáhnout do knihy Jaroslava Skály a jeho spolupracovníků Psychoterapie
v medicínské praxi (1989, s. 122): „ Psychoterapeut má příležitost vidět na vlastní oči, a
zejména prožívat na vlastní kůži to, co jiným terapeutům snadno unikne. Má možnost
poznávat interakci osobnosti pacientovy a své vlastní, interakci, na níž mnohdy závisí zdar
léčby. Lékař bez psychoterapeutické vnímavosti má sklon tuto souvislost bagatelizovat.
Odkazuje vztah lékař – pacient do říše etiky nebo i do oblasti principu méně významného,
totiž do oblasti etikety (zdvořilosti). Anebo redukuje tento vztah na „pouhou“ záležitost obliby
či neobliby, tedy něčeho okrajového.
Lze ovšem připustit, že spektrum situací, v nichž se pacienti a jejich lékaři ocitají, je velmi
pestré. Někdy opravdu záleží jen a jen na úrovni dílčí odbornosti, na kvalitě zákroku. Jsou
dokonce situace, kdy veškerá léčba spočívá pouze v jednorázovém zákroku, např. v sešití
ranky nebo extrakci cizího tělesa u jinak všestranně zdravého jedince. Nepodceňujme však
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psychologickou relevanci ani takovýchto šťastně jednoduchých poměrů. Stačí si představit
dětského pacienta. I jednoduchý zákrok v něm vyvolává reakci, která bude do budoucna
spoluurčovat jeho vztahy k nemoci, k lékařům, k prostředí zdravotnických zařízení.“ [5]
Domnívám se, že obzvláště na tohle by měl být v prostředí nízkoprahových služeb kladen
velký důraz. Takový pracovník K-centra je často jediným pojítkem mezi uživatelem drog a
společností. Na tom, jak bude s klientem jednat a chovat se k němu, závisí nejen vztah klienta
k zařízení, ale obecně k pomáhajícím službám, institucím. Opakovaně jsem se za svoji praxi
setkala s překvapením nově příchozího klienta, jež očekával v K-centru pracovníky v bílých
pláštích, rukavicích, některé za stolem s přísnými brýlemi. Vysvětlíme-li klientovi, co s ním a
proč budeme dělat, a to nejen např. při zdravotním ošetření, ale při tak důležité práci
s motivací, domluvíme s ním společný cíl práce, kterým je v tom nejideálnějším případě léčba
a abstinence, klient je nejen více zainteresován do samotného procesu, ale zároveň nese svůj
díl odpovědnosti. Jsem přesvědčena o tom, že psychoterapeut by měl být psychoterapeutem i
ve chvílích, kdy psychoterapii zrovna nedělá. Obrovskou odměnou běžného všedního dne pak
je totiž možnost předcházení konfliktů a nedorozumění s klienty, jejichž normy a chápání je
často úplně jinde, než u většinové zdravé společnosti. Jsou-li tito klienti převážně injekční
uživatelé pervitinu a denní kapacita je kolem 70 osob, jedná se o nedoceněný aspekt
psychoterapie prostřednictvím osobnosti psychoterapeuta.
„Pro příklady, na nichž lze demonstrovat úlohu osobnosti terapeuta jakožto faktoru léčby,
nemusíme chodit daleko. O jednom víme už dlouho a dobře. Je to oblíbenost (či neoblíbenost)
lékaře. Bude užitečné se u něj zastavit.
Je známou věcí, že obliba lékaře nijak těsně nekoreluje s úrovní jeho odbornosti. Toto je
mnohým lékařům záminkou k bagatelizování problému. Pokládají fakt obliby či neobliby za
něco „iracionálního“, snad dokonce za projev nějakých rozumově nevysvětlitelných
„hysterických“ rysů pacientů, nad nimiž je záhodnou mávnout rukou. Oblíben je koneckonců
ten, kdo to s pacienty „umí“, i kdyby to měl být šarlatán – tak zní příkrý odsudek. I když je
v něm trochu pravdy, neměli bychom jím téma obliby odbýt. Některé dílčí faktory, na něž lze
oblibu rozložit, jsou totiž pro zdar léčby vysoce důležité. Je to především pacientova důvěra,
spolupráce a kázeň.
„Oblíben“ je ten, kdo dovede – vědomě či nevědomky – vystihnout a posléze uspokojit
nějakou pacientovu významnou (častěji nevědomou) emoční potřebu. Většinou jde o potřebu
hluboce privátní a regresívní. Tím se rozumí, že tato potřeba je výslednicí citových konfliktů
velmi dávných (dětských) a dosud nedořešených. U pacientů je to především potřeba
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závislosti, vedení, potřeba být pochopen, akceptován (tedy neodmítán) a potřeba podpory,
dodání odvahy apod. Vidíme, že jde o potřeby původně dětské. Proto však jimi
neopovrhujeme. Zatímco znakem duševní dospělosti je mj. zvládání problémů, vyznačuje se
dětství potýkáním s nimi a nezřídka i selháváním. Nemoc je – etymologicky i jinak – absencí
moci, tedy nezvládáním, selháváním. Vrací nás do stavu bezmocného dětství. I dospělý proto
nemocí psychicky regreduje, neboť – nemá moc. Lékař, který toto přehlíží, vlastně pacienta
s jeho ne-mocí neakceptuje, byť by sám byl znamenitým odborníkem.
Toto neakceptování pacient nějak prožívá. Cítí se být buď infantilizován („jedná se mnou
spatra, jako s malým klukem“), anebo ještě spíše depersonalizován („jsem pro něho případ,
kus“). Lze od něho očekávat pasívní neúčastnou podrobnost, nikoli aktivní spolupráci.
Lékař, který nedovede akceptovat osobnost pacienta, nemá příliš na vybranou. Nejspíš
rezignuje na léčbu pojatou jako komplexní celostní proces a zaměří se na dílčí zákroky. Anebo
se bude snažit provádět léčbu ve výše uvedeném smyslu, ale nepostřehne, že jde o počínání
„jako by“ a že nemá úspěch. Příkladem budiž psychiatr neschopný psychoterapeutického
postoje, který střídavě ordinuje různá psychofarmaka, aniž by s pacientem vyměnil pár
nekonvenčních vět.“ [6]

VIII. Meze psychoterapeutické role
Každý psychoterapeut, nechce-li ve své roli ztroskotat, musí dbát určitých pravidel, mezí.
Pokud je psychoterapeut členem nějakého zařízení, týmu, jako je tomu např. i ve zde
zmiňovaných nízkoprahových službách, je mu určitou mezí filozofie a koncepce samotného
zařízení. V K-centru bude tedy těžko poskytovat své psychoterapeutické služby seniorům či
obětem domácího násilí, protože každá sociální služba je v první řadě definována cílovou
skupinou, jíž zaměstnanci své služby poskytují a kteří se mohou stát klienty zařízení. Naopak
drogově závislý může jen těžko čekat, že se mu dostane odborné pomoci např. v ústavu
sociální péče.
Další důležitou mezí jsou limity psychoterapeutické role. Psychoterapeut není klientovým či
pacientovým přítelem, i když navozuje přátelskou atmosféru a tvoří s ním schopnost
dosáhnout přátelských vztahů. Není ani náhradním rodičem či milencem, i když se obě tyto
roviny v psychoterapii obvykle objeví na přenosové úrovni, kdy psychoterapeut pomáhá
klientovi překonat traumata z dětství, vyrovnat se s nimi a pomáhá mu učit se navazovat
intimní vztahy.
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Jako každá profese, má i psychoterapeut jako odborník svoje limity z hlediska odbornosti.
V první

řadě

by

tedy

nikdy

neměl

předstírat

odbornost, kterou

nemá.

Každá

psychoterapeutická škola má jiné přístupy k práci s klienty a ty je potřeba respektovat.
Meze psychoterapeutovi osobnosti jsou dány mezemi jeho porozumění klientovi samotnému,
jeho životní situaci. Nejdůležitějším faktorem zde je empatie, tedy schopnost vcítit se, ne však
soucítit. Znamená „vědět, jak tomu druhému je“. Zde je nezastupitelná zásluha
sebezkušenostní části psychoterapeutických výcviků.
„Psychoterapie není pouhým poznávacím aktem nebo dějem. Je cestou, která „zaměstná“
celou osobnost – pacientovu i terapeutovu. Běžně se má za to, že náhled znamená pacientovu
schopnost pojmenovat určité skutečnosti prožívání a chování. Je to hrubé nedorozumění!
Schopnost pojmenovat není totožná se schopností prožít a prožitému rozumět. Právě snaha
pouze pojmenovat (a nic víc) bývá motivována obranou před ryzím prožíváním. Vyznačují se
jí např. četní intelektuálové, kteří život sice reflektují, ale málo prožívají.
Dosahování náhledu je v prvé řadě skutečností emoční, a pak teprve intelektuální. Je sledem
dvojtaktů, v nichž emoční zkušenost je „těžkou dobou“. Někdy je to úmorné trmácení se,
jindy dobrodružství těch dvou (pacienta a terapeuta) nebo těch několika (skupiny), jehož
cílem ale není vyjádření náhledu. Pravým cílem tohoto počínání je růst a zrání pacientovy
osobnosti, jeho „já“, a schopnost vyjádřit to všechno je jen vnějškovým projevem toho, čeho
tu bylo dosaženo.
Psychoterapeut není žádným ideálním typem člověka. V době profesionálního zrání (výcviku)
má sice příležitost rozšířit svůj empatický i akční obzor a harmonizovat své nejpalčivější
vnitřní rozpory, ale není jisté, nakolik se mu to podaří. Rozporů asi není prost nikdy a má své
slabiny a slepé skvrny jako každý. Měl by však o nich vědět víc než druzí o svých, měl by
znát svou osobní rovnici. Kterýkoli pacient totiž není vhodný pro kteréhokoli terapeuta a
naopak.“ [7]

IX. Využití psychoterapeutického sebezkušenostního výcviku u pracovníků
nízkoprahových služeb
Pro to, abych mohla napsat tuto kapitolu a obohatit tuto práci o zkušenosti svých kolegů,
rozhodla jsem se pár z nich oslovit s tím, aby mi řekli, k čemu ve své praxi
psychoterapeutický sebezkušenostní výcvik používají:

114

Muž, délka praxe 10 let:
„Psychoterapeutický výcvik mi v přímé práci s klienty v nízkoprahové službě pomáhá při
kontaktu s klienty – dokážu mnohem lépe porozumět motivům jejich jednání. Více vnímám,
jak pracují s agresí, rivalitou apod., což následně mohu využít při poradenské práci. Dále při
poradenské práci, kdy je již navázán hlubší vztah, umím lépe vnímat přenosové a
protipřenosové rozměry pracovního vztahu, což pokud je dobře využito, může být klientům
ku prospěchu. Samozřejmě jako nezbytnou součást této práce vnímám supervizi.
Prostřednictvím sebezkušenosti ve výcviku jsem zjistil, kde jsou moje slabá místa a limity, s
jakými typy klientů se mi pracuje lépe a s jakými nesnadno a hlavně proč tomu tak je. Také se
mi podařilo odkrýt mnohem hlouběji zdroj mé motivace k této práci.“

Muž, délka praxe v sociálních službách 16 let, v adiktologických službách 9 let:
„Sebezkušenostní, psychodynamicky orientovaný výcvik má podle mého názoru v práci s
adiktologickou klientelou zásadní přínos v tom, že budoucí terapeut prožije v komunitě roli
klienta - mnohdy je "ostře" rozebrán, jeho problémy, do té doby skrývané za obranami,
tabuizované nebo jinak deformované se stávají centrem dění a frekventant se učí ustát kritiku,
zpětné vazby, učí a naučí se rozumět tomu, co to s ním dělá a nachází nějaká konstruktivní
východiska k řešení. Zároveň si testuje své schopnosti na svých kolezích v roli klienta.
Získává větší jistotu se odvážit v práci s klientem tam, kam ho klient nechce pustit a je to
přitom třeba. Má zkušenost, že to jde udělat bezpečně a podpůrně. Rizikem je, aby se nezačal
montovat do něčeho, co klient nepotřebuje řešit, leč terapeut to vidí. To, mám pocit, je s
výcvikem snad ještě těžší rozlišit a filtrovat, člověk může cítit, že má nějakou moc, schopnost,
nesmí toho nikdy zneužít. V přímé práci zkušenosti z výcviku využívám právě pro
překonávání obran klienta a více si dovolím zainvestovat do řešení sebe, je to autentičtější,
zároveň ale méně rizikové v oblasti toho, že bych se poté zbytečně řešil sám. Výcvik dá
člověku větší bezpečí, aby si práci s klienty nenosil domů, lehčeji se mu přijímá, co klienti
prožívají za příběhy.“

Muž, délka praxe 3 roky:
„Spojení psychoterapie s nízkoprahovou prací považuji přinejmenším za minimálně přínosné.
Klient dostává odbornou, avšak lidskou reflexi v neformální prostředí buď za situačních
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podmínek či během pevnějšího a někdy i pravidelného kontaktu. V nízkoprahových
podmínkách podáváme klientům podpůrnou psychologickou pomoc, jejíž výkon je mimo
osobnostního nastavení zaměstnance spojen i s jistou úrovní vzdělání. To povyšuje kontaktní
práci a pomáhá tak profilovat pracovníky kontaktních služeb na profesionální úroveň.
Psychoterapeutický výcvik mi tak pomáhá orientovat se v klientově myšlenkových pochodech
a pohnutkách, jež mu pomáhají či jej nutí fungovat ve specifických zákonitostech drogových
komunit, a podstupovat vědomě či nevědomě rizika s tím spojená.
I přes specifické obtíže cílové skupiny a nárokům např. na pravidelnost při poskytování
kontinuálního poradenství, uplatňuji terapeutické techniky. Uvědomuji si, jak se někdy stírají
hranice mezi poradenstvím a terapeutickým vedením. Při poskytování před léčebného
poradenství v procesu delegace uživatele do dalších zařízení lze přímo očekávat, že bude
podstupovat psychoterapii. Se sebezkušenostním výcvikem mohu klientovi předávat
autentické informace o principech terapeutického procesu, jeho vedení a náročnosti na
zvládání, věnovat se, procesu podpory a sebepodpory, důvěry v sebe a skupinu“.

Muž, délka praxe 5 let:
„Řekl bych, že co se týče třeba práce v kontaktní místnosti, dal mi psychoterapeutický výcvik
především další možnosti komunikace. Jde o to, že díky výcviku jsem se naučil všímat si věcí,
drobností, detailů, které bych dříve opomíjel, nebo bych je vůbec neregistroval. To se týká též
velkou měrou vůči emocím, které jsem se díky výcviku naučil lépe rozeznávat a především
pojmenovávat. Tohle je, řekl bych, asi největší využití pro kontaktní místnost.
Z hlediska individuálního poradenství, jak klientského, či rodičovského, je vliv výcviku zcela
nepopíratelný, jeho využití je vcelku široké, byť se v podstatě o terapii nejedná. V neposlední
řade, a to se týká pouze mě, mi výcvik z hlediska klientely dal jakousi upřímnost, která mi
nebrání klientům sdělit i nepříjemné věci, samozřejmě přijatelnou formou.“

X. Závěr
Tato práce je jen velmi strohým nahlédnutím do světa pracovníka nízkoprahových služeb pro
drogově závislé v České republice, který má psychoterapeutický sebezkušenostní výcvik.
Dalo by se napsat mnoho, cílem mé práce však bylo velmi stručně shrnout základní rámec
znalostí pro přemýšlení pracovníka a ukázat, jak velký význam má i v této sféře práce s lidmi
absolvovaný psychoterapeutický sebezkušenostní výcvik. Samotná práce s motivací nikdy
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nebude dosahovat takových výsledků, jak ta opřená o skutečný lidský prožitek, sdílení,
zkušenost. Nejde jen o používání naučených frází a vět, ale chceme-li efektivně pracovat se
závislými, musíme jim umět nabídnout atraktivitu abstinence, a to ne jako cíle, ale jako
prostředku ke spokojenějšímu životu.
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