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Osnova 
(názor ovlivněn příslušností ke SI)  

▪ SI tradičně stavěl na integrativní práci 
▪ z intrapsychických dějů byla klíčová práce s emocemi, zvláště s 
jejich méně přístupnou nevědomou složkou 
▪ tento přístup plně konvenuje i současným neurovědním trendům, 
které chápou člověka jako bytost vysoce emoční, která jen někdy 
myslí 
▪ k tomu se vážou další pozoruhodné jevy, např. paralelní proces, 
projekce apod.  
▪ integrovaný x integrativní (~operovaný x operativní) 
▪ totalita (celek, souhrn prvků a procesů z hlediska jejich vzájemné 
souvislosti, jednotnosti – We)  

 



Integrativní pojetí 
 (3 základní transteoretické trendy)  

(Wachtel 2000 - modifikováno) 

1. Eklektický přístup 
• výběr intervencí dle typu pacienta/klienta, jeho problému  

a zakázky 
2. Podpora procesu změny 
3. Integrace spojující 

- intrapsychickou problematiku s behaviorálními projevy 
+ současně individuální a interpersonální (zvl. rodinnou) 
   perspektivu 

 



Intrapsychický dynamický model vývojově nižšího 
stupně osobnostní organizace  

(2005 modifikováno podle Kernberg 1975; Lerner 1991) 

- má význam např. v adiktologii  
Identita 
(Self) 

 

obrany 

 vztahová  
internalizace 

integrace  
superega   integrace emocí 



Nízká integrace emocí  
včetně (ne)schopnosti jejich vědomého prožívání (alexithymie).  

 
Symptomatologicky se projevuje emoční labilitou,  

nepřiměřeností či ambivalencí,  
odehráváním emocí (agováním) v nepatřičném kontextu.  

 
V Rorschachově testu tomu odpovídal výskyt šokových fenoménů  

(Fb, rot a Hd šoky) u  94,4% T a u 96,7% A.  

5. 



Ideové vlivy: Damasiův homeostatický strom 

 
 Metabolické regulace; Základní reflexy; Imunitní odpovědi  

      Chování odpovídající slasti a bolesti 

   
Instinkty a motivace 

  
Emoce 

 
Pocity 



Damasiův homeostatický strom  
(Antonio R. Damasio 2000; 2013) 

- 5 hierarchických úrovní homeostatické regulace 
 
- jednotlivé instance se ovlivňují navzájem, obousměrně  
 
- mentálním vyjádřením všech nižších úrovní regulace 
  jsou pocity (vědomá úroveň) 



Neurobiologické složky emočního systému 

■ Mozková kůra (insula, cingulární kůra) 
■ Limbický systém (vč.amygdaly) 
■ Systém mozkové odměny 
■ Mozkový kmen 
■ Mozeček 
 



Insula; Lobus insularis - část hemisféry, která se při růstu zpomaluje  
a zůstává uprostřed zevní plochy hemisféry skryta operculy.   

Insula se zřejmě podílí na následujících psychických fu:  
vědomí, sebeuvědomování, percepce, kognitivní fu, kontrola motoriky,  

emoce, pocity, regulace homeostázy.  
  





Význam amygdaly 

■ Interakce se světem kritické pro přežití 
■ Hlavní role ve formování a uchování paměťových stop 

spojených s emočními prožitky s emocionálním 
zabarvením; významně ovlivňuje chování při strachu 
nebo radosti  

■ Rozlišuje emočně významné/nevýznamné vzpomínky 
■ Rozpoznávání a reakce na podněty spojené zvl. s 

nepříjemnou událostí jsou velmi pohotové a 
předbíhají reakce rozumové  

■ Významný vliv na sociální a emocionální chování   
 



Nejsme myslící systémy,  
které mají emoce,  

 
jsme vysoce emoční systémy,  

které někdy myslí 



Pentagram adiktologické hrůzy 
(emoční intrapsychická kontaminace)  

Self 
(sebepojetí) 

 

Obrany 
(projekce, 

projektivní  
identifikace) 

 vztahová  
Internalizace 

(pocit ohrožení  
ve vztazích, nízká  

frustrační tolerance) 

integrace  
superega 

(stud, vina)   integrace emocí 



Distorze percepčně kognitivního zpracovávání reality  
-  klienty označovaná jako „vytváření konstrukcí“.  

 
Komplexní funkce  

(percepčně kognitivní a motivačně volní)  
interferují se základními strukturami  
a procesy ega a s emočními stavy.  



Motivační distorze, inkongruence a ambivalence. 

  
 

Motivační schémata  
jsou kontaminovaná silnou intrapsychickou tenzí  

(V adiktologické praxi je navíc překrývá motiv NL). 
 
 
 



     Integrovaná léčba vede k integrativním změnám 

 
Imunitní odpovědi; Základní reflexy; Metabolické regulace 

Chování odpovídající slasti a bolesti 

   
Instinkty a motivace 

  
Emoce 

 
Pocity 

Komplexní psychické fu                         vliv psychoterapie 

   Nižší úroveň                                  vliv chemie, TČM, dalších metod   



Integrativní principy v adiktologii  
 

• Práce s emocemi:  
     koncept: „Fostering Management of Painful Affects“ 

• skupina intervencí (napříč spektrem různých 
psychoterapeutických přístupů a metod) zaměřených 
na:  

• odkrývání silných afektů (bolesti) v bezpečném 
klimatu  

• podpora schopnosti je identifikovat, tolerovat a 
přiměřeně na ně reagovat 

• B.J.Rounsaville et al. 2005 



Integrativní principy –pokr.  
 

Psychoterapeutický přístup má vždy respektovat práci s: 
1. emocemi 
      – konsenzus: Rounsaville, B.J. et al. (2005) 
2. traumaty  
      - Fox, L. Et al. (2010) 
3. řadou dalších dimenzí 
      - signifikantními vztahy  
      - osobnostní identitou 
      - autentickými potřebami   



Paralelní proces 

 
• proces, k němuž dojde v jedné situaci nebo vztahu a 

je opakován v jiné situaci nebo vztahu (Hawkins & 
Shohet 2000) 
– např. zmatek klienta se zrcadlí do zmatku terapeuta (poradce) 

(Towler 1999) 



Paralelní procesy 

• všechny vnořené psychické paralelní činnosti 
(komplexní!) 

• jsou obecně vlastní jak lidem tak subhumánním 
jedincům 



Paralelní procesy –pokr. 

• Paralelně a současně se v jediném člověku odehrává 
celé množství psychických stavů, procesů a dějů 
– nervová soustava je všechny registruje, koordinuje a působí 

na ně  
– současně tyto stavy působí na ni a řídí ji  

• Mozek je hustá struktura propojených sítí, která 
dokáže současně zpracovávat mnoho informací a 
zrcadlit je v sobě  
– tím v nás může být vybudováno větší množství stavů 

identity zároveň (než jen jeden jediný) 



Paralelní procesy –pokr.II 

• Existuje speciální druh nervových buněk, 
„zrcadlové neurony“ 
– pravděpodobně právě ony umožňují, abychom v sobě 

samých mohli simulovat i duševní stavy jiných lidí 

• Možných tělesně-duševně-duchovních stavů 
je tolik, že je otázka, který z mnoha zároveň 
existujících stavů se nakonec stává tím 
stavem identity, který pak prožíváme jako své 
„skutečně aktuální já“ 



Zrcadlící neurony 
(mirror neurons) 

• Původně studovány u motoneuronů zvířat: 
       -- zrcadlí pozorované chování ostatních, jako by 

pozorovatel byl sám v aktivním chování (funkci) 
    (- viz např. Koukolík 2002)  



Novorozený makak zrcadlově  
napodobuje výrazy obličeje člověka  



Paralelní procesy –pokr.III  

• Zdá se, že jako vědomí vlastního já můžeme v 
jednom okamžiku prožívat vždy jen jeden jediný stav 
identity – ten, který v tu chvíli „promlouvá“ 
– ostatní stavy identity jako kandidáti na dominující já musí v 

tu chvíli zůstat v nevědomém pozadí a čekat na svou šanci, 
až se budou moci dostat do centra vědomí 



Paralelní procesy –pokr.IV  

• Vědomé já tvoří za normálních okolností duševní stavy, které mají 
nejnovější a nejaktuálnější zkušenosti s vnějším světem 
– jsou-li však stavy identity já historicky v duši rozštěpené, může se 

stát: 
• já, které má aktualizující životní zkušenosti, je tak silně 

ovlivňováno dříve těžce traumatizovanými částmi 
– až do aktuálně percipovaného světa především projikuje 

své minulé traumatické zkušenosti  
– a málo informací ze světa naopak přijímá 

– ovšemže si já toto obvykle neuvědomuje (nedochází to do 
vědomého já) 

– kdo např. prožil násilí, může ve zhola nevinném člověku 
spatřovat násilníka 

– tím dissociované já působí proti vyzrálé autonomii 
– + je extrémně přitahované NL   



děkuji za pozornost 

 
Marianna Oranžská 

 (1810 - 1883) 
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